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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• »Še bom prišel na Koroško!« Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, str. 3 
Stonov pohod na Šentjanške Rute 
https://www.novice.at/novice/sport/se-bom-prisel-na-korosko/ 
 

 
Slika: Stonov pohod na Šentjanške Rute. Foto: Novice 
 
Šentjanž. Bogdan Mohor, s partizanskim imenom Ston, je kot mladenič prišel na Koroško in na desnem 
bregu Drave po Rožu, od Borovelj pa vse do rojakov pod Jepo, prižigal baklo upora proti nacizmu.  
Le za las je pozimi 1945 ušel pokolu pod Arihovo pečjo, ko so nemške oborožene sile skupaj z domačo 
landvahe napadle izdani bunker in pobile vse v njem zbrane partizanke in partizane. Svoj občasni sedež na 
Šentjanških Rutah je Ston imel nad kmetijo pri Lapšu; devetletna hčerka Neli, poročena Male, ki danes živi v 
Borovljah, mu je nosila hrano, »da Ston ne bo lačen.« 10. novembra 1944 so sile SS in policije napadle 
partizanski bunker nad Lapšem in ubile gospodarja Egidija Hafnerja, Miho Brumnika z Obirskega in Reziko 
Malle iz Šentjanža, 30. oktobra 1944 pa je na Šentjanških Rutah že padel partizan Janez Wester. Lapševo 
družino so nacisti nato razgnali. Na žrtve napada zdaj spominja spomenik pri Lapšu, ki ga je postavila Zveza 
koroških partizanov ZKP. S Koroško je Ston povezan vse do danes, ko si je naložil že stoti križ. Koroška pa je 
prav tako tesno povezana z njim. 
 

 
Slika: Na žrtve napada zdaj spominja spomenik pri Lapšu, ki ga je postavila Zveza koroških partizanov 
ZKP. Foto: Novice 
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V poklon Bogdanu Mohorju Stonu so na pobudo Hanzija Weissa krajevna SPD »Šentjanž«, »Borovlje« in 
»Bilka« iz Bilčovsa in Zveza koroških partizanov sprožili Stonov pohod od Šentjanža na Šentjanške Rute do 
Lapša in do Vrenjaka, Stonove postojanke, in nazaj v dolino. V nedeljo, 6. oktobra, so se rojaki iz Koroške, 
Gorenjske in Primorske podali na že peti pohod. Z njimi je šel tudi devetdesetletni Radovan Hrast, ki je prav 
tako kot Ston že kot mladenič šel v partizane, po vojni pa sta oba postala žrtvi kominformovskega obračuna 
in bila deportirana na Goli otok oz. v Bilečo. 

• Sadovnik zahteva ukrepe za avtohtone avstrijske narodne skupnosti. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, str. 3 

Poziv vsem v avstrijskem zveznem parlamentu zastopanim strankam  
https://www.novice.at/novice/sadovnik-zahteva-ukrepe-za-avtohtone-avstrijske-narodne-skupnosti/  
Po izvolitvi avstrijskega državnega zbora in ob bližnjem pričetku koalicijskih pogajanj poziva predsednik SKS 
in župan dvojezične občine Globasnica Bernard Sadovnik avstrijske parlamentarne stranke, da sklenejo v 
interesu jezikovne in kulturne pestrosti Avstrije in ohranitve vseh v ustavi zagotovljenih pravic avstrijskih 
narodnih skupnosti, sveženj ukrepov, ki naj služijo ohranitvi in razvoju jezikovne in kulturne raznolikosti. 
»V primeru, da ne ukrenemo vse potrebno, grozi srednjeročno nevarnost izumiranja jezikov avtohtonih 
narodnih skupnosti,« svari Bernard Sadovnik. Za ohranitev jezikov narodnih skupnosti zahteva Sadovnik, da 
je treba ob močni znotraj-avstrijski migraciji zlasti mladih iz avtohtonega območja omogočiti izobrazbene 
poti za jezike narodnih skupnosti predvsem v urbanih centrih kakor sta Gradec in Dunaj, in ustvariti za take 
poti potrebne pravne, šolsko-organizacijske in finan-čne okvirne pogoje. 
Nadalje zahteva Sadovnik »osnovno oskrbo za avtohtone narodne skupnosti« z ustreznim letno 
valoriziranim povišanjem podpor za narodne skupnosti. Le tako bi bila zagotovljena dolgoročno pred leti v 
avstrijskem parlamentu uzakonjena ciljna določba v korist kulturne in jezikovne raznolikosti Avstrije. 
Treba je tudi dolgoročno zagotoviti sistemsko medijsko oskrbo v jezikih narodnih skupnosti. Trenutno 
obstaja nevarnost, da nastaja zaradi prekarne finančne situacije in spričo že 24 let obstoječe in nikdar 
finančno prilagojene podpore narodnim skupnostim nepopravljiva škoda za jezike in kulture. Takemu 
razvoju nasprotujejo vse mednarodne pogodbe in pravni okviri, ki naj bi ščitili narodne skupnosti, naglaša 
predsednik SKS Bernard Sadovnik. 
Dodatno naj avstrijska vlada in avstrijski parlament poskrbita tudi, da se predvideva dodatno ob rednih 
podporah v fiskalnem letu 2020 jubilejni plebiscitni dar za slovensko narodno skupnost in dvojezične občine 
na Koroškem, ki bi jih namenili kulturno-jezikovnemu delu številnih kulturnih domov na dvojezičnem 
ozemlju.  

• Rizzijeva nagrada za življenjsko delo Katji Sturm-Schnabl. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 38, 11. 10. 2019, str. 4 

https://www.novice.at/novice/lokalno/rizzijeva-nagrada-za-zivljenjsko-delo-katji-sturm-schnabl/  
SPZ in ZSO počastili znanstvenico 
 

 
Slika: Avtorico, profesorico slavistike in pričo časa Katjo Sturm-Schnabl sta SPZ in ZSO v Koroškem 
deželnem arhivu počastili z Rizzijevo nagrado za njeno življenjsko delo. Foto: Novice 
 
Celovec. Avtorico, profesorico slavistike in pričo časa Katjo Sturm-Schnabl sta SPZ in ZSO v Koroškem 
deželnem arhivu počastili z Rizzijevo nagrado za njeno življenjsko delo. Slavilni govor je imel njen bivši 
kolega Johannes Koder. 
Slovenska prosvetna zveza in Zveza slovenskih organizacij podeljujeta Rizzijevo nagrado osebam in 
ustanovam, ki se zavzemajo za medkulturno sporazumevanje in sožitje. Poimenovana je po koroškem 
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literatu Vinzenzu Rizziju, ki si je prizadeval za enakopravnost vseh narodov v habsburški monarhiji – še 
posebej tudi Nemcev in Slovencev. 
Nagrajenka Katja Sturm-Schnabl je na univerzi na Dunaju izobrazila generacije študentov in študentk 
slavistike. Z zajetno Enciklopedijo slovenske kulturne zgodovine na Koroškem, ki jo je uredila in izdala 
skupaj s sinom Bojanom, je približala slovenski živelj na Koroškem tudi nemško govorečim ljudem. Svari tudi 
kot priča časa, ki je kot šestletno dekle bila v času nacizma z družino izgnana v nemška taborišča, kjer so 
nacisti umorili njeno sestro Verico. V slavilnem govoru na podelitvi je nekdanji profesor bizantinistike na 
dunajski univerzi Johannes Koder spregovoril o zaslugah nagrajenke, ki je vedno bila tesno povezana z 
domačo Svinčo vasjo in s slovensko besedo. 

• Mi izginjamo, a nihče tega ne pove. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, 
str. 4 

V imenu Kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem (KSŠŠK): Simon Rustia, Marina Smolnik, Rok 
Selan, Izidor Sturm, Lena Kolter, Dorian Urank 
Mnenja 
https://www.novice.at/forum/dopisi/mi-izginjamo-a-nihce-tega-ne-pove/  
V torek, 8. 10. 2019, ob 20. uri, smo v klubske prostore povabili iniciativo SKUP (Slovenski konsenz za 
ustavne pravice). Skupaj z Rudijem Voukom, Leno Kolter, Mirkom Messnerjem in Sonjo Kert-Wakounig smo 
razpravljali o vsebini iniciative in trenutni situaciji slovenske manjšine na Koroškem. V zadnjih skoraj stotih 
letih se je naša manjšina zmanjšala na samo še 20% takratnega števila. Vsaka in vsak lahko iz tega podatka 
izračuna, kdaj nas ne bo več. To ni višja matematika. Treba bo nekaj spremeniti, spet vstati in biti glasen. Že 
skoraj sto let čakamo na izpolnjevanje zajamčenih pravic, kaj šele, da bi se kot manjšina lahko ukvarjali s 
problematikami današnjega časa.  
10. oktobra 2020 bo stota obletnica plebiscita in senžermenske pogodbe. Koroš-ka bo morala oddati tudi 
stališče o situaciji in razvoju slovenske manjšine na Koroškem. Zaenkrat nima povedati velikokaj dobrega, še 
manj pa se ima hvaliti. To je naša priložnost, da premaknemo nekaj zaprašenih kamnov naprej. Čas je, da se 
Avstrija in Koroška zavedata bogastva dvojezičnosti in končno upoštevata in izpolnita neuresničene 
obveznosti.  
Študenkte in študenti podpiramo iniciativo in tudi vas prosimo, da jo podpišete. Že nekaj stvari smo kot 
manjšina začeli in dosegli s podpisi, naj nam uspe še to! Na spletni strani www.skup.at si lahko preberete 
spomenico, podprete iniciativo in tudi iztisnete podpisni list, s katerim lahko sami zbirate podpise. Vsaka 
podpora ima ogromen pomen, vsaka pomočnica in vsak pomočnik šteje. Potrebujemo civilno družbo, 
potrebujemo manjšino, ki potegne za isto vrv, ko gre za zajamčene ustavne pravice. Manjšinske pravice so 
človekove pravice! 

• Konstruktivna, predvsem pa stvarna presoja sta nujno potrebni. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, str. 4-5 

Mateja Rihter, glavna urednica Nedelje ion Andrej lampichler, poslovodja Katoliške akcije 
Mnenja 
https://www.novice.at/forum/komentar/konstruktivna-predvsem-pa-stvarna-presoja-sta-nujno-potrebn/  
Pisec komentarja Joza Habernik razpreda o podporah, ki jih želi razporediti drugače. Pri tem izpostavlja 
cerkvene ustanove in SGZ. Želim si, da bi vsaka slovenska organizacija na Koroškem, ki dejansko deluje, tudi 
dobila ustrezna sredstva, ne želim si pa, da bo prišlo med ustanovami do javnega klanja za denar. Žalostno 
je, da Novice nimajo dolgoročno zagotovljenih financ. Problematika je že dolgo znana. Bivši predsednik ZSO 
je bil nad 20 let predsednik sosveta, tudi poslovodja medijske hiše Slomedia, z najboljšimi stiki v avstrijsko 
vlado in bi zadevo lahko že zdavnaj rešil. Ugotavljam, da so se že pred leti prav on in druge vidne osebnosti 
iz vrst koroških Slovencev in Slovenk, ki so tudi dejavne v deželni politiki, na veliko hvalile, da bodo Novice 
rešene. Nič takega ni bilo res in ni res vse do danes. Pisec komentarja nikakor ni siromak, pač pa upokojeni 
direktor Zveze Bank, bil je viden funkcionar pri SKS in se v teh funkcijah vozil na posvete po Sloveniji in 
Avstriji, kjer pa očitno tudi ni bil uspešen. 
Neresnice pa so zgleda postale tudi med nami sredstvo družbene razprave. Ne smemo dopuščati, da se 
klatijo neresnice o posameznih naših ustanovah, kot v zadnjem času predvsem tudi o slovenskem 
zadružništvu in bančništvu. Sam sem bil pred nedavnim tarča hudega napada s strani političnega veljaka 
slovenske narodne skupnosti, ki mi je očital, da sem kriv »za prodajo Posojilnice« ustanovi Raiffeisen. Moral 
sem ubrati pravno pot in pred deželnim sodiščem se je ta veljak pred grozečim nadaljevanjem postopka 
slednjič zavezal, da te laži in podobnih izjav v prihodnje ne bo več izražal. Če bi se to in podobno ponavljalo 
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s katerekoli strani, bom ponovno ustrezno ukrepal. Žalostno je, da se moramo pogovarjati na tak način, da 
»fake news« pronicajo tudi v našo ožjo družbo in jo zastrupljajo. Kakšen zgled je to za prihodnost in za 
mlade? 
Naj razčistim eno: letošnja podpora SGZ je bila zmanjšana za 33 %, SGZ mora iz tega pokriti poleg vsega 
drugega celotni projekt MAJ. MAJ je pomemben mladinski projekt za Slovence v alpsko-jadranskem 
prostoru in v zamejstvu. Povezuje mladino na Koroškem, Tržaškem in Goriškem, Hrvaškem in Porabju ter jo 
spodbuja k razmišljanju o svojem življenjskem prostoru in perspektivah v njem. Še veliko takih projektov 
potrebujemo, razvijati bi jih morale še posebej tudi druge krovne organizacije, ne le SGZ. SGZ je imela v 
zadnjih desetih letih največ čezmejnih gospodarskih projektov, ki so vsi bili uspešni in SGZ se je financirala 
pretežno iz teh projektov, ne pa izključno iz podpor RS. Seveda smo, kot vsi drugi, vsake podpore zelo 
veseli, jo tudi potrebujemo in smo zanjo hvaležni. Hočemo pa biti podprti za svoje konkretno in inovativno 
delo, ne pa samo za to, da se ohranjamo nekako pri življenju.V Javnem razpisu Urada Republike Slovenije 
finančne podpore avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu pod točko 4) čisto jasno in za vsakega 
razumljivo piše, da se na javni razpis lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi 
posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti. V namenu in cilju javnega razpisa pa mdr. 
piše »Utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu«. 
Prepričani smo, da vse te pogoje izpolnjujeta tako cerkveni časopis koroških Slovencev Nedelja kot tudi 
Katoliška akcija z vsemi njenimi oddelki.  
Nedelja, ki je najstarejši še obstoječi tednik Slovencev, že nad 90 let v svojih rednih številkah in prilogah 
odraža jezikovno, kulturno in identifikacijsko stanovitnost in življenjsko voljo slovenske narodne skupnosti. 
Skrb za čim širšo jezikovno kompetenco koroških Slovenk in Slovencev gre z roko v roki s prizadevanjem za 
kakovostno vsebino in privlačno obliko ter z iskanjem novih poti v zvezi z digitalizacijo družbe. Vse to je 
pomemben mozaični kamen pri ohranjanju jezikovne in kulturne identitete slovenske narodne skupnosti na 
Koroškem. 
Tudi brez delovanja Katoliške akcije z vsemi njenimi oddelki bi bila jezikovna slika na dvojezičnem ozemlju 
Koroške, predvsem v 69 dvojezičnih farah, drugačna. V zvezi s tem je treba omeniti tudi merodajno vlogo 
dr. Vinka Zwittra, prvega predsednika Katoliške akcije, pri uresničitvi Dokumenta o Sožitju Nemcev in 
Slovencev v koroški Cerkvi na škofijski sinodi leta 1971–1972.  
Vse te dejavnosti ne bi bile možne brez velikodušne finančne podpore Krške škofije. Dodatne finančne 
subvencije in podpore s strani Urada Republike Slovenije in Urada zveznega kanclerja na Dunaju so le 
skromen del celotnega finančnega proračuna, ampak za nas so zelo pomembno in razveseljivo priznanje 
podpore našega dela v prid ohranjanja slovenščine in smo hvaležni za to. 
Prepričani pa smo, da izigravanje Slovencev drug proti drugemu ter nestvarna kritika nepravilne razdelitve 
finančnih sredstev s strani Urada ne bodo rešile finančnega problema tednika Novice, ki ga smatramo poleg 
Nedelje in Slovenskega sporeda ORF ter Radia Agora za nepogrešljiv medij slovenske narodne skupnosti na 
Koroškem. Veseli pa bi bili, če bi – morda celo s konstruktivno pomočjo gospoda Habernika – le dosegli v 
komentarju omenjeno podporo v višini € 50.000,–, od katere smo trenutno še precej oddaljeni. 

• SPD Rož in Maji Haderlap avstrijska nagrada za umetnost. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 38, 11. 10. 2019, str. 5 

Državna odlikovanja 
https://www.novice.at/novice/spd-roz-in-maji-haderlap-avstrijska-nagrada-za-umetnost/  
Dunaj. Maja Haderlap bo prejela avstrijsko državno nagrado za umetnost v kategoriji literatura, v kategoriji 
kulturnih iniciacitiv pa Slovensko prosvetno društvo Rož iz Šentjakoba. Nagrade bodo podelili 25. novembra 
na uradu zveznega kanclerja na Dunaju. 
»Letošnji nagrajenke in nagrajenci opozarjajo na širok spekter umetniškega ustvarjanja v Avstriji: umetnost, 
ki je pritegnila tudi mednarodno pozornost in ki je pogosto kažipot,« je zapisal za umetnost, kulturo in 
medije pristojni minister Alexander Schallenberg. Deželni glavar Peter Kaiser pa je poudaril, da je Maja 
Haderlap s svojim literarnim delom mnogo premaknila v glavah sodeželanov. Tudi Slovensko prosvetno 
društvo Rož si je po besedah deželnega glavarja nagrado za umetnost več ko zaslužilo, saj se v njihovih 
umetniških projektih prepletajo najboljše strani obeh kultur v deželi. 
  

https://www.novice.at/novice/spd-roz-in-maji-haderlap-avstrijska-nagrada-za-umetnost/


 

• Prejme jo Stefan Feinig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, str. 5 
Deželna nagrada za literaturo  
https://www.novice.at/kultura/literatura/dezelna-nagrada-za-literaturo-prejme-jo-stefan-feinig/ 
 

 
Slika: Koroška deželna vlada je na predlog strokovnih sosvetov določila prejemnike letošnjih kulturnih 
nagrad dežele Koroške. Podporno nagrado za literaturo, vredno 3.600 evrov, bo prejel slovenski koroški 
pisatelj Stefan Feinig. Foto: Novice 
 
Celovec. Koroška deželna vlada je na predlog strokovnih sosvetov določila prejemnike letošnjih kulturnih 
nagrad dežele Koroške. Podporno nagrado za literaturo, vredno 3.600 evrov, bo prejel slovenski koroški 
pisatelj Stefan Feinig. 
Stefan Feinig, letnik 1987, je odraščal v Svečah. Po maturi na Slovenski gimnaziji je študiral publicistiko in 
filozofijo ter anglistiko, amerikanistiko in psihologijo. Prvi dve knjigi Banalitäten des Wahnsinns (Plehkosti 
norosti) in Das wilde Schaf (Divja ovca) je izdal v nemščini, lani pa je pri Mohorjevi založbi izšla njegova 
dvojezična pesniška zbirka Rob krožnika in obzorje/ Horizont und Tellerrand.  
Nagrade bodo podelili 6. decembra v Mestnem gledališču. 

• 40 let pevci domačih pesmi za domače ljudi. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, str. 7 

Moški pevski zbor »Kralj Matjaž« 
https://www.novice.at/kultura/40-let-pevci-domacih-pesmi-za-domace-ljudi/ 
 

 
Slika: Moški pevski zbor »Kralj Matjaž«. Foto: Novice 
 
Libuče. Jutri, 12. oktobra, ob 20.00 uri vabi MoPZ »Kralj Matjaž« v Kulturni dom Pliberk na slavnostni 
koncert ob svoji 40-letnici. Poleg matjaževcev bosta nastopila tudi MoPZ »Foltej Hartman« in MePZ 
»Podjuna«. O pevcih domačih pesmi za domače ljudi, ki so leta 2014 postali koroški moški zbor leta, hkrati 
pa bili vedno globoko zakoreninjeni v ljudstvu.  
Če govoriš z domačini, kako ocenjujejo delovanje matjaževcev, so si vsi edini: to so pevci, ki ne pojejo samo 
vrhunsko, temveč so tudi zelo povezani z domačimi ljudmi. Ali kot je izjavila bivša libuška gostilničarka 
Roswitha Tschapelnig za brušuro ob 40-letnici MoPZ »Kralj Matjaž«: 
Matjaževci zelo lepo pojejo, bili so veliko na poti, prav tako pa sploh niso mogočni. Če si jih prosil, da bi tudi 
spontano zapeli v družbi, so vedno radi ustregli prošnji. 
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 Priljubljenost pri ljudeh je bila čutiti že na njihovem prvem nastopu 9. decembra 1979 na jubilejnem 
koncertu ob 70-letnici SPD »Edinost« Pliberk v dvorani nekdanje gostilne Schwarzl: oba slovenska tednika 
(Naš tednik, Slovenski vestnik) sta si bila edina, da je bil nastop libuških matjaževcev pod vodstvom takrat 
komaj 17-letnega dirigenta Hannesa Košutnika »najlepše presenečenje večera«. 
Zamisel o ustanovitvi MoPZ »Kralj Matjaž« se je porodila na malem žegnanju v Šentjurju. Franc Lienhard, 
stric svetovno znanega skladatelja in Tischlerjevega nagrajenca Lojzeta Lebiča, je veljal za »očeta petja« v 
Libučah. Zbiral je okoli sebe pevce, med njimi Tevžeja Krajnca, Janeza Ischepa-Igerca, Gregeja Kotnika, 
Lipeja Grilca-Mogra, Štefana Košutnika ter Kušejeva puaba Hermana in Lojza Čik. Peli so predvsem pri 
cerkvenih obredih v Libučah in Šentjurju, npr. za božič, in navdušili občinstvo – še posebej Košutnikov Štef, 
oče pevovodje matjaževcev, ko je za božič blestel kot solist. Velika želja Lienhardovega Franceja je bila, da 
bi ga nasledil Hannes Košutnik, in mu simbolično predal tudi svojo piščal. 
 

 
Slika: Oče petja v Libučah – Franc Lienhard. Foto: Novice  
 
In tako se je pred 40 leti na malem šentjurskem žegnanju začela libuška zgodba uspešnica s pevovodjem 
Hannesom Košutnikom na čelu. Zgodba, v kateri so matjaževci »oblikovali kulturno in družabno življenje v 
Libučah in okolici vsestransko in bili prisotni ob vseh dogodkih vaškega življenja – od cerkvenih in veselih, 
kot so to bila predvsem libuško žegnanje ali godovanja in pustovanja, pa do žalostnih, ko so domačine z 
žalostinkami pospremili na njihovi zadnji zemeljski poti« (Matevž Grilc). Zgodba, ki je matjaževce popeljala 
tudi v kraje zunaj Libuč oz. Koroške, mdr. v Slovenijo, Nemčijo, Italijo, Bad Fischau in St. Pölten in je dosegla 
svoj višek novembra 2014, ko je »Kralj Matjaž« postal koroški moški zbor leta. 
MoPZ »Kralj Matjaž« pomembno zaznamuje srčne Libuče. Ob njihovem negovanju ljudskega izročila zaihtijo 
najglobje srčike našega bivanja. S tem ozaveščanjem krepijo dušno povezanost s preteklimi rodovi in le tako 
lahko tlakujemo odgovorno pot našim zanamcem. 
S temi v srce segajočimi besedami čestitata zboru »Kralj Matjaž« Tatjana in Gregor Kovačič, ki sta v bivši 
libuški šoli odprla »Atelje umetnosti Kovačič«. Čestitata društvu, ki je svoje 40-letno delovanje začelo 
zagnano in bilo vsa leta steber kulturnega in družabnega življenja v Libučah in okolici. Želja domačinov je, da 
bi živelo in delovalo tudi z isto zagnanostjo kot ob svojem rojstvu. 
 

 
Slika: 40 let pevovodja – Hannes Košutnik. Foto: Novice 
 

• Brez kategorij – izšle so prve Januševe pesmi in slike. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
38, 11. 10. 2019, str. 8 

https://www.novice.at/kultura/umetnost/brez-kategorij-izsle-so-prve-januseve-pesmi-in-slike/  
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Slika: Ob 80-letnici Gustava Januša sta Janko Zerzer in Franc Kattnig zbrala njegove javnosti doslej 
neznane zgodnje slike in jih izdala skupaj z zgodnjimi pesmimi. Foto: Novice 
 
Celovec. Ob 80-letnici Gustava Januša sta Janko Zerzer in Franc Kattnig zbrala njegove javnosti doslej 
neznane zgodnje slike in jih izdala skupaj z zgodnjimi pesmimi. 
O pesniku Gustavu Janušu je Fabjan Hafner zapisal, da je že sam njegov rojstni datum »pesniški, poln rim, 
čeprav se ne rimajo besede, temveč številke: 19. 9. 1939. Pesništvo mu je bilo očitno usojeno, položeno mu 
je bilo v zibelko.« Pred kratkim je Gustav Januš torej praznoval 80. rojstni dan. Hafner pa je tudi zapisal, da 
je Januš od začetkov naprej »vozil dvotirno, likovna in besedna umetnost sta se oplajali in se brusili druga 
ob drugi.« Ob pesnikovem jubileju je pri Mohorjevi založbi izšla zbirka Brez kategorij z Januševimi pesmimi 
in slikami iz prve ustvarjalne dobe. 
Knjigo sta uredila Janko Zerzer, hkrati tudi prvi kupec Januševe slike, ter upokojeni vodja Mohorjeve založbe 
Franc Kattnig, ki je kot viden sodelavec nekdanje literarne revije mladje dolgo, a nazadnje vendarle uspešno 
nagovarjal pesnika, da je izdal prvo pesniško zbirko. Tokrat objavljene pesmi so izšle že na več mestih, 
novost in izredna dodana vrednost zbirke pa so v njej prvič predstavljene starejše Januševe slike. Urednika 
Zerzer in Kattnig sta slike, za katere sta zapisala, da so »izredno zanimive« in da so »našle med koroškimi 
rojaki številne interesente – in kupce.« Izsledila sta jih na Koroškem, kjer jih je za knjižno izdajo poslikal 
urednik Nedelje Vincenc Gotthardt, ter pri koroških Slovencih na Dunaju. Tam jih je poslikala Gotthardtova 
hči Verena. V knjigi je tako dokumentiranih 24 slik iz konca 60. let in začetka 70. let minulega stoletja.  
Zbirko Brez kategorij sta Janko Zerzer in Franc Kattnig predstavila ta torek v Mohorjevi knjigarni v Celovcu v 
nazočnosti pesnika in slikarja Gustava Januša. Ta je o svojih prvih delih dejal, da so to bile »slike vsakdana, 
primerne tistim pesmim, ki sem jih pisal. Danes je svet napredoval in smo na poti v drugi, še neznani svet. 
Ta radovednost me žene, da še vedno slikam in včasih še kakšno pesem napišem.« Pri 80 letih Januš slika še 
skoraj vsak dan in se veseli svojih stvaritev. 

• Spremenljiva in neodvisna. Intervju: Karin Kraml. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, str. 8-9 

Karin »Resetarits« Kraml v pogovoru  
https://www.novice.at/brez-meja/ozadja/spremenljiva-in-neodvisna/ 

 
 

Slika: Karin Kraml. Foto: Novice 
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»Narava demokracije se kaže v tem, kako se ravna z manjšinami.« Karin Kraml je svetovljanka v pravem 
pomenu besede. Živela je med drugim v Bruslju, Avstriji in Angliji. Sama se opisuje kot vneto oboževalko EU, 
ki se zavzema za večkulturnost na vseh ravneh. Karin Kraml je novinarka, bivša parlamentarka, gastronomka 
in moderatorka. V intervjuju spregovori o politiki, številnih poklicih in družbenih gibanjih.  
Delali ste pri različnih oddajah, med drugim »ZIB«, »Ohne Maulkorb«, ali »Treffpunkt Kultur«. Nadalje 
ste tudi moderirali v radiu »KroneHit«. Kaj so posebnosti poklica moderatorke? 
Karin Kraml: Vprašanje, ki se mi zdaj po letih delovanja kot moderatorka stavlja, je: Zakaj iščejo nekateri 
ljudje javnost? Moderatorji in moderatorke hočejo stati v javnosti in biti prepoznavni v tem delu. Ko sem 
prvič dobila možnost za moderiranje, sem si to verjetno želela. To je bilo v 80-ih letih. Delala sem kot 
novinarka v kulturni redakciji. Nagovoril me je glavni vodja oddelka, če ne bi hotela delati v mladinskem 
oddelku pri »Ohne Maulkorb«. Ko sem zvečer sedela doma, sem začutila, da je to pravi poklic zame. Z 
moderacijo sem pričela, ko sem bila stara 24 let, najbolj znana v Avstriji pa sem bila verjetno z 38 leti. Zdaj 
me k sreči poznajo le še starejši.  
Danes sem mnenja, da je to poželenje nastalo iz neke negotovosti. Kot mlad človek se hočeš čutiti, hočeš 
vedeti, kako te drugi zaznavajo. Mislim, da je to tisto, kar hočeš kot moderatorka spoznati. Na vsak način je 
poklic nečimrnosti. To je treba spoznati, kajti ta poklic te lahko tudi zastrupi. Ne smeš pozabiti, da nisi 
znana, ker si tako fantastična, temveč zaradi oddaje oz. institucije. Zdaj me moderacija ne privlači več. 
Mnogo sem se naučila, mnogo sem obdelala. Spoznala sem tudi senčno plat spoznanja.  
Z »Liste Martin« ste prišli v parlament EU. Kako ste doživeli svoj čas v parlamentu? 
Politično delovanje sem si v teoriji predstavljala čisto drugače, kakor je bilo potem v praksi. Vedno si misliš, 
da politiki naj končno nekaj počnejo, če že dobivajo tako visoke plače. Če sem kot novinarka delala 
intervjuje s politiki, sem si to tudi vedno mislila. Zanimalo me je, zakaj se nekateri uveljavijo, drugi pa po 
kratkem času spet izginejo. Kot se je izkazalo, sama spadam k drugi kategoriji. (se smeji) To me je v bistvu 
presenetilo, ker sem tudi jaz hotela veliko spremeniti. Potem pa sem spoznala, da lahko kot parlamentarka 
premikam le zelo majhne stvari. Zakonodaja je, posebej na evropski ravni, neverjetno komplicirana. 
Obstajajo zelo nepriročni predeli zakonov, ki jih izdela komisija strokovnjakov in strokovnjakinj. 
Parlamentarci in parlamentarke, ki prihajamo iz različnih držav in zastopamo različne kulture, moramo 
potem prikrajati te zakone za svoje dežele. Preverjati moramo vsako besedo, če se ujema ali ne. Tu 
brkljamo vsak iz svojega vidika na posameznih besedah. Za socialdemokrate, ki zastopajo delojemalce, je 
npr. pomembno, da zaščita delojemalcev ni le »priporočena«, ampak »za delodajalca obvezujoča«. Tako se 
v parlamentu prepira zaradi posameznih besedi, ki pa lahko spremenijo celotno besedilo. To je neverjetno 
natančno delo, ki te hitro frustrira. Ampak parlament EU pač tudi ustvarja skupni življenjski prostor za 500 
milijonov ljudi. Zato je tako zapleteno in zato se te podrobnosti tako dolgo obdelavajo.  
Kaj smatrate za najbolj zanimivo delo, ki ste ga opravljali kot EU parlamentarka? 
Leta 2004 je Ciper pristopil k EU. Imeli so referendum, kjer so grški Ciprčani izključili turške. Niso se združili. 
Skupina parlamentarcev nas je bila potem za to pristojna, da se odpravimo tja in raziskujemo, ali bi se 
narodni skupnosti le mogli zediniti. V tem času, ko sem jaz tam bila, ni prišlo do nobene združitve. Zdaj smo 
v letu 2019 in ta trenutek je še vedno močno oddaljen. Tu se vidi, kako naporna je politika. Bili smo večkrat 
tam, srečali smo se z različnimi NGO, organizirali smo raznolike prireditve, povabili smo študente in 
študentke iz obeh narodnih skupnosti v Bruselj itd. Poskusili smo mnogo, mnogo stvari, ampak nič ni 
uspelo. To je politika! Naporna, drobnjakarska in veliko manj spektakularna, kakor si jo človek predstavlja. 
Od vseh mojih poklicov je bil to tisti, pri katerem dobiš najmanj nazaj. Zvečer ležiš v postelji in si misliš, ali si 
danes sploh kaj opravila in kaj bi lahko izboljšala pri svojem načinu dela.  
V koliko je to delo spremenilo vaše mišljenje o moči politike?  
Odkar sem delala v parlamentu, me zasleduje prav to vprašanje: Kdo ima moč? Parlamentarci in 
parlamentarke je nimajo. Nekoč sem govorila z avstrijsko ministrico o tem in ona je rekla, da gotovo tudi 
njej moč ni doma. Zadnje leto sem imela možnost spremljati Sebastiana Kurza pri več potovanjih. Preko 
tistih se tudi ni veliko premaknilo. Potovali smo k Macronu, k Merklovi, v Etiopijo k predsedniku vlade itd. in 
povsod je bil isti hrušč in trušč. Srečanja trajajo pol ure, tam pa kot novinar ali novinarka ne smeš biti 
zraven. Če se pa zatem pelješ domov in delaš intervju, potem slišiš mnogo lepih besed in obljub, toda ne 
vidiš nobene spremembe. Življenjska situacija v Afriki se niti malenkostno ni izboljšala potem, ko je Kurz kot 
predsedujoči Evropskega sveta rekel, da se bo tega lotil. Torej tudi tam ni moči. Verjetno zelo velik del 
politikov le težko kaj spremeni in če kaj malega uspe, potem je to očitno po večini nekaj, kar služi nižjim 
instinktom. Zadnja vlada je npr. bila zelo uspešna s ksenofobijo.  



V teku vašega političnega in novinarskega dela ste se tudi bavili z manjšinami. Kako ocenjujete koroško 
slovensko narodno skupnost? 
Sem vneta občudovalka vseh evropskih kultur. Vsak izraz neke kulture – jezik, perspektiva, zgodovina itd. – 
je zame bogastvo evropskega kontinenta. Zato sem se tudi vedno zanimala za manjšine. Mnogo sem se 
naučila od njih. Narodne skupnosti se lahko le razvijajo in preživijo, če se jih občuti kot dragocenost. Če 
potem neki politiki rečejo, da mora vse biti uniformno in da je »naša kultura takšna in ne drugačna«, me kar 
zgrabi strah. Evropska kultura nima enotnega obraza. Če začnemo delati proti temu, potem izgubimo vse, 
kar smo.  
Naučila pa sem se tudi, da se narava demokracije kaže v tem, kako se ravna z manjšinami. Ta stavek sem se 
naučila od koroških Slovencev. Nikoli ga nisem več pozabila in motiviral me je tudi kot novinarko in 
političarko. Razmišljala sem vedno tudi o tem, kako bo neka manjšina kak zakon občutila.  
Z gibanjem »Fridays for Future« je prišlo do novega fokusa na ekološka vprašanja. Mislite, da se bo 
politika začela zavzemati za omejitev pretečih posledic zaradi od človeka povzročene klimatske 
spremembe?  
Mislim, da se zdaj mnogo dogaja. Treba je priznati, kako fenomenalno je to, da ima nekdo tako moč in voljo, 
da se tako zavzema za tako pomembno zadevo. Dekle je avtentično in doseže mladino. Celotni razred moje 
hčerke je fasciniran od Grete Thunberg. Že tvorijo klima-klube in se povezujejo. Odrasli pa pogosto 
obravnavajo Greto Thunberg skoraj plaho. To je verjetno zaradi tega, ker vidijo, da se je tu vnela iskra, ki je 
ne bo mogoče pogasiti tako hitro. V Nemčiji se že opaža vpliv skozi vse stranke. To je vse ona sprožila, 
drugače bi verjetno zaspali še nekaj desetletij.  
Drugo gibanje, ki je danes prezentno, je feministično. Ali obstaja razlika, če si moški ali ženska v 
medijskem poklicu? 
Ko sem 1980 pričela pri ORF, so bile moje kolegice, ki so bile s 40 leti ravno na vrhuncu poklicnega življenja, 
vse brez otrok. Bila sem ena prvih, ki je potem imela otroka in kariero. V 1980-ih letih se je to pričelo. V 
mojem primeru je to uspelo, ker sem moške pritegnila k delu. Imam pet otrok in le-ti imajo dva očeta. Oba 
sta mnogo delala z otroki. Brez tega timskega dela ne bi bilo možno. Kar pa se tiče feminističnega gibanja, 
se mi zdi, da se je zdaj šele spet okrepilo v zahodni družbi. Želela bi si, da postane globalno gibanje. »Me 
too« je že bil takšen prvi globalni znak. 
Tudi v gastronomiji ste aktivni. Odprli ste restavracijo, napisali kuharsko knjigo in zdaj preko spletne 
strani »mamahunger« tudi ponujate kuharske tečaje. Kako je prišlo do te menjave poklica? 
Že kot otrok sem rekla, da hočem postati novinarka in/ali odpreti kavarno. Postala sem oboje. Lastna 
restavracija me je pritegnila, ker sem hotela biti samostojna, brez šefa ali šefinje. Dvakrat sem poskusila. 
Prvič so me kratko pred odprtjem poklicali v Bruselj. Potem sem restavracijo prepustila svojemu ubogemu 
možu! Drugič sem po Bruslju poskusila z restavracijo »EastEnd«. Tri leta pa pol sem jo vodila in to je bil 
zame čudovit čas. Veliko sem se naučila, kaj je npr. težko fizično delo. Bil pa je tudi velik hec. Naredili smo 
tematske menije, v 80 dneh okoli sveta itd. Takoj si dobil osebni feedback, čisto drugače kot v politiki ali v 
novinarstvu. Ampak, ne vem, koliko ur sem delala, koliko osebnega denarja sem investirala, s kolikimi 
uradnimi obveznostmi sem se morala ubadati. V bistvu v gastronomiji ne moreš zaslužiti denarja. To sem se 
morala naučiti. Vseeno pa neverjetno rada kuham in zato sem ustanovila mamahunger.com. Opazila sem, 
koliko mladink in mladincev sploh ne zna kuhati. Zato sem si namislila, da hočem ponuditi kuharske tečaje. 
Ime slišim dan za dnem, ker moji otroci radi vpijejo »Mama, Hunger!« (»Mama, lačni smo«). Od septembra 
naprej imam tečaje na ljudski univerzi na Dunaju. Naslov enega tečaja je »Brez denarja na koncu meseca« – 
torej gre za konkretne izzive.  
Delate pri ServusTV. Kaj je razlika v delu za privatni televizijski oddajnik ali za javnopravni? 
Kdor plača, narekuje. To je pri enem kakor pri drugem tako. Pri javnopravnem naj bi bili davkoplačevalci in 
davkoplačevalke, toda v bistvu so pogosto stranke. Pri ORF politika pogosto poskuša vplivati, posebno v 
političnem območju. Ampak uredniki in urednice so zelo močni in se največkrat uveljavijo. Pri ServusTv je 
situacija podobna, ampak tukaj je fokus pač na RedBull, na Mateschitza in njegov medijski imperij. Tu se 
takoj vidi, kaj mu je pomembno – npr. nega tradicij, ampak tudi uresničevanje individualnih želj. Torej bolj 
konzervativen, tradicionalen pogled na svet. Tako so potem tudi oddaje usmerjene. Tu si potem kot 
novinarka omejena, moraš se baviti z življenjskim svetom medija. Zame je to bilo zelo zanimivo. Moram pa 
reči, da je mi ServusTv dal šanso, da se vrnem v novinarstvo. Kot 55- letna bivša političarka ne najdeš tako 
hitro spet poklica v tem delovnem območju. Moja srčna zadeva je vedno bila Evropa. Spoznala sem 
parlament in politiko od znotraj in hotela sem to zdaj tudi razložiti.  



 

• Rad je pomagal tudi kapelški »Zarji«. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, str. 13 

Davo Karničar (1962-2019)  
https://www.novice.at/uncategorized/rad-je-pomagal-tudi-kapelski-zarji/ 
 

 
Slika: Davo Karničar (1962-2019). Foto: Novice 
 
Tragično slovo Dava Karničarja, alpinista svetovnega slovesa z Zgornjega Jezerskega, ki se je 16. 
septembra smrtno ponesrečil pri gozdarskem delu. Davo Karničar je bil aktivno povezan tudi z »Zarjo« v 
Železni Kapli.  
V gorah je iskal svobodo in mir, neka notranja sila pa ga je nenehno gnala k preseganju meja možnega. 
Ogromno lepega je doživel, a brez grenkih izkušenj ni šlo. Ko je pri vzponu na Manaslu leta 2009 izgubil 
prijatelja Franca Oderlapa, ga je ta izkušnja zelo zaznamovala. »Moj pogled na svet se je temeljito 
spremenil. A morda je treba prav zaradi vseh prijateljev, ki so tam ostali, nekaj narediti in iti naprej,« nam je 
povedal pred leti. Kakšen absurd, da je tako izjemnega športnika in enega največjih Slovencev danes za 
vedno ustavila gozdarska nesreča. 
RTV Slovenija (domača stran)  
Zgornje Jezersko Davo Karničar, rojen 26. oktobra 1962, je že v rani mladosti vzljubil gore, ko je pomagal 
svojemu očetu Andreju, ki je bil 40 let oskrbnik Češke koče na Grintovcu, pri njegovih opravilih. V neštetih 
vzponih in spustih v domačih Grintovcih si je pridobil potrebne izkušnje za alpinistične vrhunske dosežke. 
Svoj največji dosežek pa je gotovo dosegel 7. oktobra 2000 – kot prvi človek na svetu se je s smučmi 
elanovkami spustil z Mt. Everesta, najvišje gore na svetu (8.850 m).  
Z najvišjih vrhov vseh celin 
Od leta 1980 dalje je Jezerjan svetovnega slovesa opravil več ko tisoč alpinističnih tur. Leta 1995 se je z 
bratom Drejcem kot prvi smučal z Anapurne (8091 m) v Himalaji. Nadaljnji zgodovinski dosežek Dava 
Karničarja: med letoma 2000 in 2006 se je s smučmi spustil z najvišjih vrhov vseh sedmih celin: poleg 
azijskega Mt. Everesta tudi s Kilimandžara (5.894 m) v Afriki, Elbrusa (5.642 m) v Rusiji, Aconcague (6.969 
m) v Južni Ameriki, Mt. Kosciuszka (2.230 m) v Avstraliji, s severnoameriškega vrha Denali (6.193 m) in 
Mount Vinsona (4.897 m) v Antarktiki. 
Davo Karničar pa ni bil samo izjemen alpinist na smučeh svetovnega slovesa, bil je tudi mož z izrazitim 
socialnim čutom v najžlahtnejšem pomenu besede. Kot lovski čuvaj je v svoji krasni jezerski domovini 
odkrival že zdavnaj pozabljene lovske poti. Kot gorski reševalec je več ko 20 let nesebično pomagal 
ponesrečenim v gorah. Kot predsednik Turističnega društva Jezersko je kot prvi prepoznal priložnost, da so 
se Jezerjani pridružili mednarodnemu združenju t. i. Gorniških vasi.  
Tudi svoje smučarsko znanje je posredoval mladim. Prav tako je pripravljal smuči za bivšo norveško 
smučarsko zvezdo Oleta Kristiana Furusetha. In tudi mladim športnikom kapel-ške »Zarje« je zelo rad 
pomagal, ko je z njimi mdr. vadil na Peci ali pripravljal zanje smučarsko progo, kot je potrdil v pogovoru z 
Novicami predsednik SPD »Zarja« Willi Ošina.  
Življenje s teboj je bilo bogato in intenzivno, a tudi težko in naporno. Vedno akcija, vedno izziv. Nič jutri in 
potem, vse si želel, da se zgodi tukaj in sedaj. Tako kot usodni jesen (visoko gozdno drevo s pernatimi listi 
in trdim lesom, op.), ki si ga očitno moral posekati. 
Davorov brat Drejc Karničar na pogrebu  
Davo Karničar bo ostal tudi na severni strani Jezerskega sedla v svetlem spominu.  
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• Že spet nikoli več – preplet neštetih asociacij. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 11. 
10. 2019, str. 14 

Premiera Teatra Šentjanž  
https://www.novice.at/kultura/ze-spet-nikoli-vec-preplet-nestetih-asociacij/ 
 

 
Slika: Premiera Teatra Šentjanž. Foto: Novice 
 
Šentjanž. Teater Šentjanž je postavil na oder interpretativno mnogoplastno in odprto gibalno-gledališko 
predstavo. Trije poklicni igralci so šli do skrajnih meja svojih telesnih zmogljivosti. 
Najnovejša predstava Teatra Šentjanž Že spet nikoli več, ki so jo minuli četrtek premierno uprizorili v 
šentjanškem k&k centru, nedvomno sodi med bolj zahtevne produkcije na Koroškem nasploh. Zahtevna je 
tako za igralce kakor tudi za gledalce. Predstava zahteva osredotočenost in neposredno soočenje. 
Izhodišče gibalno-gledališke predstave, ki jo je zasnovala in režirala Alenka Hain, je v gledališkem listu 
opisano takole: »Celotno človeško zgodovino poganjata strah in sovraštvo. Strah pred lakoto, 
brezposelnostjo, izgubo doma, svojega jezika, domovine … so nekoč in danes večji in manjši manipulatorji 
vedno znali spremeniti v sovraštvo do drugačnih posameznikov in skupin, pa najsi bodo to etnično, socialno, 
nacionalno, jezikovno, versko ‘drugačni.’« 
Osnovni element predstave je gib – Hainovi se pozna, da je šolana plesalka –, ki je ob skoraj popolnem 
pomanjkanju besed osrednje izrazno sredstvo. Ena redkih besednih informacij iz ozadja, da namreč pet 
stalnih članic Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, ZDA, Rusija, Velika Britanija, Francija in 
Kitajska, poskrbi kar za 75 odstotkov svetovne trgovine z orožjem, gledalcem vzpostavi dodatne koordinate 
za interpretacijo dogajanja. Vendar si mora gledalec ustvariti sliko povsem sam – nekaterim to očitno 
uspeva presenetljivo dobro in zanimivo, spet drugim je to pretrd oreh. 
Igralci – Lara Vouk, Aleksander Tolmaier in Sebastjan Starič – znajo skozi več ko uro trajajočo predstavo 
odlično ohranjati napetost, kar sicer tudi zanje same pomeni skrajni telesni izziv. Zdrucirana na gibanje so 
njihova telesa komunikacijsko sredstvo.  
Sodeč po odzivih nekaterih obiskovalcev premiere, je Teatru Šentjanž s predstavo Že spet nikoli več uspelo 
vzbuditi tudi poglobljeno interpretacijo. 
Niko Seher: Zelo napeto. Vselej si moral gledati, kaj se dogaja. V predstavi je bila sama koreografija, skoraj 
nič niso rekli, zato je bilo treba pozorno spremljati dogajanje, ki je bilo zelo zanimivo. 
Leonard Krušic: Najprej sem se spraševal, kakšna bo predstava brez govorjenja. Zmeraj je bilo napeto, 
glasba je ustvarila dobro atmosfero. Res zanimivo, kaj lahko naredijo z gibalno predstavo. Predstavljal sem 
si, da so igralci države, ki se včasih marajo, potem spet borijo. Če kupi eden orožje, ga mora drugi tudi. 
Erik Selan: Zelo zanimivo se mi je zdelo ozračje v dvorani. Nisi vedel, kaj se bo zgodilo na odru, kaj bo prišlo, 
so bili trenutki, ko si se ustrašil zvoka, ustrašil giba.  
Štefan Pinter: Ko sem prvič videl samo sceno in balone, je bila prva asociacija, da gre za žrtve, za globalne 
mrtvece. Ko sem videl generalko, sem v balonih videl več. Lahko pomenijo resurse, bogastvo, za katerega se 
grebejo in tepejo, lahko so celo tudi odpad. In to je samo en element izmed številnih v predstavi. Videl sem 
konflikte, ki so bili v 20. stoletju v Evropi in drugod. Pojavi se Hitlerjev pozdrav, kar je mogoče interpretirati 
za nazaj pa tudi za sedanjost. Tudi zmaličena evropska himna lahko predstavlja hujše konflikte znotraj 
Evrope, ki ni več stabilna in se stari konflikti spet pojavljajo.  
Predstavo Že spet nikoli več bodo ponovili še v soboto, 12., in v nedeljo, 13. oktobra, obakrat ob 20. uri v 
k&k centru v Šentjanžu. 

• Dobrolski lutkarji navdušili publiko. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, 
str. 14 
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Premiera v Dobrli vasi 
https://www.novice.at/kultura/dobrolski-lutkarji-navdusili-publiko/ 
 

 
Slika: »Povej mi kaj o šoli« se glasi knjiga Stefana Lesjaka. Ta zgodba je bila letos osnova, na kateri je 
nastala lutkovna igra. Na premiero 28. septembra so vabili mladi lutkarji v Kulturni dom Dobrla vas. Foto: 
Novice 
 
Dobrla vas. »Povej mi kaj o šoli« se glasi knjiga Stefana Lesjaka. Ta zgodba je bila letos osnova, na kateri je 
nastala lutkovna igra. Na premiero 28. septembra so vabili mladi lutkarji v Kulturni dom Dobrla vas. 
Premiera kot tudi ponovitev v nedeljo je bila za najmlajše velika preizkušnja in ta jim je odlično uspela. 
Publika pa je bila v napolnjeni dvorani navdušena. To je veselilo tudi režiserja Matevža Gregoriča in 
voditeljici skupine Gitti Neuwersch in Ines Lesjak. Da so priprave in neštete vaje zelo važne, se je torej 
izkazalo ob tako dobri igri. Zahvala pa obenem velja vsem pomagačem ter staršem, ki dodatno motivirajo 
otroke k lutkarstvu. 
Ne le zgodba, tudi lutke so navdušile. Te so letos nastale pod strokovno roko Mateje Šušteršič. 
Igro pa so si ogledali tudi že številni šolarji ljudskih šol od blizu in daleč ter otroci vrtca Mavrica. 
Naslednji višek kulturnega delovanja v Dobrli vasi čaka 18. oktobra, ob 19. uri, ko bo premiera mladinske 
igralske skupine SPD Srcee z igro Smešna zgodba o čarovniku Faustu.  
 

 
Slika: Dobrolski lutkarji navdušili publiko. Foto: Novice 
 

• Narečja bogatijo slovensko koroško literaturo. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, str. 15 

Pisateljsko srečanje DSPA na Obirskem 
https://www.novice.at/kultura/literatura/narecja-bogatijo-slovensko-korosko-literaturo/ 
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Slika: Pisateljsko srečanje DSPA na Obirskem. Foto: Novice 
 
Obirsko. Pred štiridesetimi leti, na višku hladne vojne, ideološko zakoličenih meja in železne zavese, je 
jeseni leta 1979 koroški slovenski pisatelj in pesnik, kulturnik in obirski učitelj Valentin Polanšek uresničil 
vizijo prostega pretoka ljudi, misli, pisane in govorjene besede ter kulture pogosto zapostavljenih skupnosti: 
kot manjšinec je na Koroško povabil pisatelje manjšin z juga in vzhoda Evrope in Kovačeva gostilna na 
Obirskem je bila veliko omizje brezmejno sanjane evropske prihodnosti. 
Kot je dejal Niko Kupper, predsednik DSPA, je leta 1979 Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji organiziralo 
pri Kovaču na Obirskem prvo pisateljsko srečanje manjšinskih pisateljev Evrope. Valentin Polanšek je bil 
predsednik SPZ in Društva slovenskih pisateljev v Avstriji, med udeleženci je bil tudi pomembni lužiškosrbski 
pisatelj Jurij Koch. Z nekaj let premora je srečanje pisateljev spet močno zaživelo. Letos obhajamo tudi 45-
letnico ustanovitve Društva slovenskih pisateljev v Avstriji. Geslo letošnjega srečanja v soboto, 5. oktobra, 
se je glasilo »Narečja v slovenski literaturi«. Soprireditelj je kot zmeraj bilo domače SPD »Valentin 
Polanšek«. Njegov predsednik Gustav Brumnik je v pozdrav dejal, da sta to vas v osrčju gora in naročju 
Obirja zaznamovali dve osebnosti: učitelj Valentin Polanšek in župnik Tomaž Holmar. Zasejala sta dobro 
seme, ki vse do danes rojeva plemenite in bogate kulturne sadove. 
Impulzni referat je imela Martina Piko-Rustia, etnologinja in ravnateljica celovškega Slovenskega 
narodopisnega inštituta »Urban Jarnik«. Dejala je, da narečna književnost ni le poezija, ampak tudi petje. 
Korenine segajo tja do Kostanjčana Andreja Šustarja Drabosnjaka, »porednega pavra v Korotane«. To je 
potrdila z izjemno bogato bero originalov slovenske narečne pismene literarne tradicije, prepisov, knjig in 
znanstvenih razprav, (Kapelški pasijon, Štebenjski pasijon, Tinjska pesmarica, zbirka »Narodno blago iz 
Roža« Josipa Šašla), pa tudi z novejšimi in aktualnimi primeri narečnega berila in pesmi (Janko Messner, 
Milka Hartman, Stanko Wakounig, Andrej Kokot, Rezika Kanzian, Tomaž Ogris, Aleks Schuster, Marija 
Bartolot, Franci Sereinig – seznam še zdaleč ni popoln) ter z radijskimi posnetki in zgoščenkami. Vse to je 
dokaz, da je slovenščina na Koroškem zmeraj bila tudi knjižni jezik z močnim pismenim izročilom, kot je 
ugotovil Teodor Domej.  
Zanimanje za narečje in skrb za njegovo ohranitev sta eno, njegovo zapisovanje pa je druga plat. Vsi navzoči 
so potrdili, da izjemno bogastvo in mnoštvo slovenskih narečij na Koroškem vsakogar, ki piše v narečju, 
postavlja pred številne izzive zapisovanja. Živahna in privlačna razprava, ki se je ob tej iskri vnela, je to pa še 
kako potrdila. Privlačnost narečja potrjuje tudi prevod Asteriksa in Obeliksa. Vigredniks je njuno povest v 
slovenskem narečju umestil v nekdanjo Karantanijo.  
Barvitost časa 
Doživetje je bilo prisluhniti pesmim Milice Hrobath iz njene najnovejše zbirke »Barvitost časa«. Učiteljica in 
pesnica s selskimi koreninami in življenjskim težiščem pri Šentlenartu pri sedmih studencih o sebi pravi, da 
je vsrkala prvine najrazličnejših koroških narečij. V poglobljenem pogovoru s Sabino Buchwald pa je 
razgrnila marsikatero pesniško srčno tajnost in poudarila, da je lirika hrana za dušo. 
Tihožitja in Besi 
Reginald Vospernik je predstavil knjigo pesniških zbirk Ericha Prunča »Tihožitja in Besi«, ki je izšla pri 
Mohorjevi in Slovenski matici v Ljubljani. Knjigo je uredil skupaj z Matjažem Kmecljem. Tihožitja so ponatis 
prve Prunčeve pesniške zbirke iz leta 1965, Besi pa pesniška zbirka iz zapuščine leta 2018 v Gradcu umrlega 
avtorja. Besi so počivali v predalu Prunčeve pisalne mize, v objavo je privolil avtorjev sin Roman Luka Prunč. 
Več o knjigi in njeni predstavitvi boste prebrali v naslednjih Novicah. Za Slovensko matico je spregovoril 
Janez Stergar, sicer predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani. 
Za zaključek narečne pesmi  
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Letošnje pisateljsko srečanje na Obirskem pri Kovaču je s pesmimi olepšal in uokviril Moški zbor SPD 
»Valentin Polanšek«, ki ga vodi Božo Hartmann. Pred tem pa je Rudi Zelnik iz Mavčič pri Kranju spregovoril 
o Jenkovih dnevih, ki bodo potekali med 18. in 27. oktobrom letos v Kranju. Za zaključek so Ziljanka Marija 
Bartolot, Radišan Tomaž Ogris in Podjunčan Stanko Wakounig z lastnimi narečnimi pesmimi in zapisi ter 
Aleks Schuster z domiselnimi odrskimi utrinki o Andreju Schusterju Drabosnjaku predstavili neizmerno 
bogastvo in lepoto slovenskih koroških narečij. 

• Pliberk se je dostojno poklonil velikemu sinu iz Šmarjete. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, str. 17 

In memoriam Johann Kresnik 
https://www.novice.at/uncategorized/pliberk-se-je-dostojno-poklonil-velikemu-sinu-iz-smarjetec/ 
 

 
Slika: MoPZ Foltej Hartman je na äeljo druäine zapel dve partizanski pesmi. Foto: Christine Ottowitz  
 
Pliberk. Pokojni Johann Kresnik ni bil samo svetovno znan režiser in koreograf – minulo soboto so v okviru 
spominske prireditve »In memoriam Johann Kresnik« v Kulturnem domu odprli tudi razstavo njegovih 
koreografskih skic in risb v Galeriji Wernerja Berga.  
V soboto, 27. julija, je umrl Johann Kresnik. Minuli petek, 4. oktobra, so v ožjem krogu skupaj s pliberškim 
župnikom Ivanom Olipom in ob spremljavi harmonike (Jakob Randeu) pokopali njegovo žaro na pokopališču 
v Šmarjeti nad Pliberkom. Znameniti sin iz Šmarjete bi 12. decembra  
letos obhajal 80. življenjski jubilej. Občina je že načrtovala, da bi ga imenovala za častnega občana, toda 
njegova povsem nepričakovana smrt je preprečila, da bi lahko osebno prejel častno občanstvo. Tako ga bo, 
kot je napovedal župan Stefan Visotschnig, prejel postumno, po možnosti, ko bi obhajal 80. rojstni dan. 
Neglede na to pa se je občina že minulo soboto, 5. oktobra, nadvse dostojno javno poslovila od svetovno 
znanega umetnika. Priredila je v sodelovanju s Koreografskim centrom Pliberk spominsko prireditev »In 
memoriam Johann Kresnik« v Kulturnem domu. Pred spominsko prireditvijo pa je vabila v Muzej Wernerja 
Berga na odprtje razstave Kresnikovih risb in koreografskih skic (odprl jo je deželni glavar Peter Kaiser). Za 
to velja veliko priznanje vodji Bergovega muzeja Arthurju Ottowitzu in kuratorju Haraldu Scheucherju; 
uspelo jima je v najkrajšem času organizirati nadvse zanimivo razstavo – kljub zahtevnim organizacijskim 
okoliščinam. Poleg tega je uspelo kot glavnega govornika pridobiti Gottfrieda Helnweina, ki bi leta 2017 
zanesljivo ne razstavljal v Pliberku, če ga ne bi za to pregovoril njegov prijatelj in umetniški sopotnik Kresnik.  
Johann Kresnik je s svojim koreografskim gledališčem pisal zgodovino plesa in tako spremenil tudi 
gledališče nasploh. Vedno se je čutil zavezanega naročilu političnega umetnika, katerega po besedah 
Heinerja Müllerja ni razrešen, dokler obstajajo gospodarji in sužnji. Christoph Klimke 
Veliko priznanje velja tudi Milanu Piku. Organiziral je nadvse časten spored spominske prireditve v 
Kulturnem domu s programskimi točkami, ki so jih prispevali: Ismael Ivo (plesni performans), Zdravko 
Haderlap, Christoph Klimke, Anna Hein, MoPZ Foltej Hartman, harmonikar Thomas Nečemer in Impuls Tanz 
Festival Dunaj. Številne udeležence sta pozdravila župan Štefan Visotschnig in kulturni referent Marko 
Trampusch. Na Kresnikovo zahtevo je bila v okviru Evropske razstave leta 2009 prav v Kulturnem domu 
uprizoritev plesno-gledališke drame Christopha Klimkeja o Juri Soyferju – pod umetniškim vodstvom 
šmarješkega režiserja in Pliberčana Karlheinza Miklina.  
»Kresnik je bil vedno politični umetnik. Vedno direkten, z veliko empatijo, nikakor ne fanatičen,« tako 
Gottfried Helnwein – Pliberk pa se je dostojno poklonil velikemu sinu iz Šmarjete.  
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Slika: Levo: Gottfried Helnwein je v Pliberk pripeljal Kresnikovo hči Tasjo. Foto: Novice 
 

• Cilj sezone je uvrstitev v play-off. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, str. 18 

Košarka 
https://www.novice.at/novice/sport/cilj-sezone-je-uvrstitev-v-play-off/ 
 

 
Slika: Košarka 2. Zvezna liga. KOŠ Celovec proti Mistelbach Mustangs. Trener Igor Pucko (KOŠ Celovec). 
Celovecx, 5.10.2019. Foto: Kuess www.qspictures.net 
 
Celovec. Dva poraza, ena zmaga je bilanca KOŠ za začetek nove sezone. O ciljih članske ekipe in iskanju 
zlate sredine med športnim uspehom in kakovostnim delom z naraščajem je spregovoril športni direktor 
KOŠ Štefan Hribar. 
Košarkarski šolski klub KOŠ na področju naraščaja izredno dobro deluje. Ni začudljivo, da športni direktor 
Štefan Hribar še preden spregovori o sezonskih ciljih članske ekipe nagovori temo, ki je navidez razveseljiva 
novica. V zadnjih dveh letih je pet mladih igralcev letnikov 2003 in 2004 KOŠ menjalo h klubom v prvi 
avstrijski ligi. Ti igralci, ki so se pri KOŠ naučili košarke seveda manjkajo članski ekipi: »Znani smo, da delamo 
z mladimi in veliko truda vlagamo. Odškodnina je malenkost v primerjavi koliko truda vtaknemo v 
naraščaj.«  
Po odhodu igralcev pa KOŠ lahko še zmeraj črpa iz lastnega naraščaja. Tako so se v sezoni 2019/2020 članski 
ekipi pridružili trije mladi igralci iz naraščaja: Samuel Seher, Veljko Dena in Timon Ogris 
Kar se tiče ostalih košarkarjev v članski ekipi pa Hribar ugotavlja: »Letos imamo prvič res člansko ekipo. 
Imamo devet moških, ki lahko igrajo v tej ligi. Za razliko do prejšnih let pa nimamo individualne kvalitete in 
nobene zvezde. Gledali smo na homogeno in kolektivno močno sestavo.« Nov je tudi trener KOŠ Igor Pučko. 
Pučko je bil zelo uspešen trener v Sloveniji in imel redne uspehe. Pri KOŠ ga je predvsem nagovorila 
filozofija, gojenje slovenske besede in dosledno delo z naraščajem v slovenščini. 
Nov sistem igranja, ki ga igra trener Pučko, zagovarja tudi Hribar: »Treba je agresivno in hitro igrati. Vsi 
morajo igrati in se vključiti v ta sistem.« Trener: »Hitre in agresivne igre ekipa v zadnji tekmi proti 
Mistelbach Mustangs ni znala igrati in je utrpela hud poraz s 54:99 (13:25, 26:52, 44:78). V košarki rabiš tudi 
individualnega igralca, ki zna odločati in v določenih situacijah prevzeti odgovornost. Mogoče je to naša 
pomanjklivost.«  
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Po besedah Hribarja kakovost v drugi ligi iz leta v leto narašča in se delovanje zmeraj bolj 
profesionalizira: »Zagovarjam takšen razvoj. Samo, da se ne prehiteva. Razmišljamo o tem, da bi imeli 
profesionalnega trenerja, ki bi bil ves čas na voljo.« 
Sezonski cilj članske ekipe KOŠ je, da se po treh letih spet uvrsti v play-off druge lige. »Zato bomo morali še 
veliko narediti. Mogoče bo še prišlo do božiča do kadrskih sprememb, čeprav to ni naš običaj.« 

• SAK išče pot iz športne krize, toda žoga enostavno noče v gol. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 38, 11. 10. 2019, str. 19 

Prazen gol in igralci pošljejo žogo kljub temu mimo gola.  
https://www.novice.at/novice/sport/sak-isce-pot-iz-sportne-krize-toda-zoga-enostavno-noce-v-gol/ 
 

 
Slika: SAK išče pot iz športne krize, toda žoga enostavno noče v gol. Foto: Novice 
 
Nekaj vprašanj in odgovorov na vedno večjo športno krizo Slovenskega atletskega kluba.  
Po 11 tekmah je SAK še vedno na zadnjem mestu. Kako velika je nevarnost za izpad v podligo? 
Do konca prvenstva je sicer še 19 tekem, toda položaj postaja za SAK od tekme do tekme resnejši.  
Strokovnjaki debatirajo vzroke krize, večina je mnenja, da se bo SAK zbudil in kmalu spet igral v običajni 
formi? 
Dejansko so nogometni strokovnjaki mnenja, da se bo SAK prej ali slej spet vrnil na pot uspeha. Toda iz 
tekme v tekmo to postaja bolj vprašljivo. V ekipi je »črv«, ki ga ne najdejo. Če bi SAK imel še kje skrito 
kakšno raketo, bi jo gotovo že zdavnaj prižgal. V tekmi proti Borovljam (1:2) so igralci iz dveh metrov zgrešili 
prazen gol. 
Ekipa SAK ni bistveno drugačna kot lansko sezono. Lani je SAK igral za prvaka, letos proti izpadu. Kaj se je 
zgodilo? 
Trener Lučič pravi, da so posa-mezni igralci premalo pogosto in intenzivno trenirali. Posledica so po njegovi 
oceni slaba forma in veliko poškodb. Dodatno še pride, da sta klub zapustila dva močna igralca, Zoran 
Vukovič ter Stephan Bürgler, ki je ravno pretekli krog dal zmagoviti gol za Borovlje proti SAK. Teh dveh 
igralcev SAK ni uspel nadomestiti.  
Nekateri pravijo, da so legionarji enostavno premalo kakovostni? 
Dejstvo je, da si SAK danes fi-nančno ne more več privoščiti igralcev kakovosti Gorana Joliča ali Biščana, ki 
sta bila v stanju sama odločiti tekme.  
Kako naprej, kaj je realno? 
V jubilejnem letu 50-letnice SAK bo klub gotovo vse podvzel, da ne bo izpadel. Upanje SAK je zdaj pri 
preostalih petih prvenstvenih tekmah (SV Maria Saal, Kraig, St. Michael, Gmünd, Velikovec). Pozimi bo 
gotovo prišlo do večjih sprememb. Sliši se, da naj bi zamenjali nekaj igralcev in da se bo vrnilo tudi nekaj 
Sakovcev v klub. 

 

• Poziv k rešitvi zastopstva Slovencev. ORF, Celovec, 11.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016698/  
Predsednik odbora slovenskega državnega zbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec je v pismu 
predsednico zunanjepolitičnega odbora spodnjega doma italijanskega parlamenta Marto Grande pozval k 
podpori pozitivne rešitve vprašanja olajšanega zastopstva slovenske narodne skupnosti v italijanskem 
parlamentu.  
 

https://www.novice.at/novice/sport/sak-isce-pot-iz-sportne-krize-toda-zoga-enostavno-noce-v-gol/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016698/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/SAK-pred-golom.jpg


 
Slika: Predsednik odbora slovenskega državnega zbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec je v pismu 
predsednico zunanjepolitičnega odbora spodnjega doma italijanskega parlamenta Marto Grande pozval k 
podpori pozitivne rešitve vprašanja olajšanega zastopstva slovenske narodne skupnosti v italijanskem 
parlamentu. Foto: ORF 
 
Odziv na zmanjšanje števila poslancev 
Italijanski parlament je v torek potrdil ustavni zakon, ki občutno zmanjšuje število članov parlamenta, pa 
tudi število predstavnikov Furlanije – Julijske krajine v njem. Slovenska narodna skupnost v Italiji je 
zaskrbljena, saj se ji s tem zmanjšujejo možnosti, da bi imela svojega predstavnika v parlamentu v Rimu. 
Poslanec SD Nemec je v pismu spomnil, da so položaj slovenske narodne skupnosti v Italiji, njene pravice in 
obveznosti opredeljene v italijanski ustavi. V njenem 6. členu so jezikovnim manjšinam zajamčene pravice, 
ki se nato urejajo s posebnimi zakonskimi dopolnili. Izhajajoč iz tega je italijanski parlament leta 2001 s 
sprejetjem posebnega zaščitnega zakona za slovensko manjšino potrdil zavezo, da volilni zakoni za volitve v 
senat in poslansko zbornico vsebujejo določila, ki olajšajo izvolitev kandidatov, ki pripadajo slovenski 
manjšini (26. člen). 
„Zavoljo dolgoletnih dobrih odnosov“ 
„Ob nedavno izglasovanem ustavnem zakonu za zmanjšanje števila poslancev in senatorjev italijanskega 
parlamenta se tako poraja dvom o možnosti uresničevanja teh pravic, kar vodi v manjšo verjetnost izvolitve 
predstavnika slovenske manjšine v italijanski parlament. Še več, zdi se, da bosta brez posebnih zakonskih 
določil, ki bi korigirala nedavno ustavno spremembo, uresničevanje posebnega zaščitnega zakona za 
slovensko manjšino, navsezadnje pa tudi ohranjanje ustavnih zavez o varovanju jezikovnih manjših, 
pomembno okrnjena,“ je zapisal Nemec v pismu, ki so ga danes posredovali iz poslanske skupine SD. 
„Zagotovila visokih predstavnikov italijanske politike, med drugim tudi premierja Giuseppeja Conteja, da 
spremembe ne bi smele prizadeti različnih specifičnosti italijanske države, med katere nedvomno sodijo 
jezikovne manjšine, nas navdajajo s pričakovanjem, da boste predstavniki obeh domov italijanskega 
parlamenta naredili vse, kar je v vaši moči, da se ohranijo, spoštujejo in primerno zavarujejo pravice 
jezikovnih manjšin v Italiji“, je še zapisal Nemec v pismu. Dodal je, da je zavoljo dolgoletnih dobrih odnosov 
med državama in obojestranskih naporov za uresničevanje pravic manjšin na obeh straneh meje prepričan, 
da bo temu tako. 

• Široka podpora kandidaturi Marka Jarca. ORF, Celovec, 11.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016717/  
Kandidatura odvetnika Marka Jarca za predsednika Paritetnega odbora za slovensko manjšino v Italji 
uživa široko podporo znotraj manjšine, poroča Primorski dnevnik. Zdi se, da se je nelagodje, ki ga je bilo 
zaznati v zadnjih tednih, poleglo, piše dnevnik.  
 

 
Slika: Kandidatura odvetnika Marka Jarca za predsednika Paritetnega odbora za slovensko manjšino v 
Italji uživa široko podporo znotraj manjšine. Foto: ORF 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016717/


 
Z raznih formalnih in neformalnih srečanj, ki so se zvrstila v zadnjih dneh, 39-letnega odvetnika iz 
Doberdoba podpirajo obe krovni organizaciji Slovencev v Italiji, slovenska komponenta Demokratske 
stranke (DS) in stranka Slovenske skupnosti, katere član sicer je. 
Jarčevo kandidaturo sta julija predstavila javnosti predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze 
(SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO) Ksenija Dobrila in Walter Bandelj. Obe krovni organizaciji sta se 
sicer prvič zedinili za skupnega predsedniškega kandidata Paritetnega odbora. 
Senatorka Tatjana Rojc naj bi stališče obeh krovnih organizacij in Slovencev v DS posredovala pristojnemu 
ministru Francescu Bocci. 

• „Koroška – skupno v prihodnost“. ORF, Celovec, 11.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016709/  
Na Novem Trgu v Celovcu je bila v četrtek uradna deželna proslava ob 99. obletnici koroškega plebiscita. 
„Koroška – skupno v prihodnost“ je bilo geslo prireditve, na kateri je prevladoval duh odpuščanja in 
povezovanja.  
Spoštljiva, v prihodnost usmerjena proslava 
Tako kot že v preteklih nekaj letih je bila tudi letošnja uradna proslava dežele Koroške ob 10. oktobru 
spoštljiva ter usmerjena v prihodnost. Uradna slovesnost ob obletnici je potekala v obeh deželnih jezikih, v 
nemškem in slovenskem. Brez poveličevanja junaštva bi bilo v središču to, kar ljudi povezuje, ne pa ločuje. 
 

 
Slika: Na Novem Trgu v Celovcu je bila v četrtek uradna deželna proslava ob 99. obletnici koroškega 
plebiscita. „Koroška – skupno v prihodnost“ je bilo geslo prireditve, na kateri je prevladoval duh 
odpuščanja in povezovanja. Foto: ORF  
 
„Pogled usmeriti v prihodnost“ 
Geslo, s katerim je deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) zakoličil sporočilo slovesnosti „Koroška – skupno v 
prihodnost", se je zrcalilo v nagovorih političnih predstavnikov dežele. 
Predsednik koroškega deželnega zbora Reinhard Rohr (SPÖ) je spomnil na krvni davek, ki so ga terjali 
spopadi v tako imenovanem obrambnem boju pred plebiscitom. Zdaj pa, da velja pogled usmeriti v 
prihodnost. Čim bolje bomo poznali zgodovino, tem bolje bomo lahko oblikovali tudi skupno prihodnost, je 
poudaril Rohr. 
 

 
Slika: Tudi deželni glavar Peter Kaiser se je v svojem nagovoru poklonil žrtvam, ki jih je na obeh straneh 
terjal obrambni boj. Foto: ORF  
 
„Koroška je čudovita“ 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016709/


Tudi deželni glavar Peter Kaiser se je v svojem nagovoru poklonil žrtvam, ki jih je na obeh straneh terjal 
obrambni boj. V obeh deželnih jezikih pa je tudi izpostavil, da Korošcem in Korošicam vedno bolj uspeva 
presegati nekdanje spore, kar pozitivno vpliva tudi na družbeni in gospodarski razvoj dežele. Koroška je 
danes več kot le privlačna turistična destinacija, je ugotovil in s pogledom na jubilejno leto 2020 dodal. 
 

 
Slika: V obeh deželnih jezikih je slovesnost sooblikoval koroški združeni mladinski zbor, pri katerem so 
sodelovali tudi pevci mladinskega pevskega zbora Danica, slovensko in nemško pa so deklamirali in peli 
tudi otroci iz Bilčovsa. Foto: ORF  
 
V obeh deželnih jezikih je slovesnost sooblikoval koroški združeni mladinski zbor, pri katerem so sodelovali 
tudi pevci mladinskega pevskega zbora Danica, slovensko in nemško pa so deklamirali in peli tudi otroci iz 
Bilčovsa. 

• Odzivi na Nobelovo nagrado Handkeju. ORF, Celovec, 11.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016700/  
Novica, da Nobelovo nagrado za literaturo prejme koroški pisatelj Peter Handke, je Avstriji prinesla veliko 
veselje. A odločitev o dodelitvi nagrade kontroverznemu Handkeju je ponekod sprožila tudi plaz 
ogorčenja. Med tistimi, ki so kritični, je tudi slovenski filozof Slavoj Žižek.  
Handke: „Pogumna poteza“ 
Nagrajenec 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. Za francosko tiskovno 
agencijo AFP je še dodal, da gre za „pogumno potezo“. „To so dobri ljudje,“ je poudaril. 
Van der Bellen: „Presrečen dan“ 
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je nagrado pospremil z besedami: „Presrečen dan – vsekakor 
za avstrijsko literaturo in za literaturo nasploh.“ S Handkejem je po Van der Bellnovih besedah Nobelovo 
nagrado prejel „avtor, katerega tih in prodoren glas že desetletja odslikuje svetove, kraje in ljudi, ki ne bi 
mogli biti bolj fascinantni,“ 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. 
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. 
 
Jelinek: „Lahko bi jo dobil že pred mano“ 
Prva avstrijska dobitnica Nobelove nagrade za literaturo Elfriede Jelinek se je na novico, da je Nobelovo 
nagrado za literaturo 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“. 
Wieser: „Največji prenovitelj jezika iz protislovja te dežele“ 
Novica je razveselila tudi celovškega založnika Lojzeta Wieserja. Handkeja je po pisanju agencije APA 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 dejstvo, 
da je v Mestnem gledališču Celovec ravno v četrtek bila premiera njegove drame Ura, ko nismo ničesar 
vedeli drug o drugem. Pri založbi Wieser je sicer izšlo več Handkejevih del. 
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Slika: Pri založbi Wieser je sicer izšlo več Handkejevih del.HANS KLAUS TECHT / APA / picturedesk.com  
 
Kritika prihaja iz Slovenije in BiH 
Nobelova nagrada Handkeju pa je sprožila tudi ogorčenje, pisatelj, dramatik, pesnik in esejist pa je tako z 
deli kot tudi s svojimi dejanji že v preteklosti večkrat sprožal kontroverze. 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 v preteklosti naletela na neodobravanje in 
kritiko tudi v Sloveniji. 
Med kritiki odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Handkeju, je slovenski filozof Slavoj Žižek. V odzivu za 
britanski časnik The Guardian je spomnil, da je Handke to nagrado označil kot „napačno kanonizacijo 
literature“, ter 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 heroja našega časa, Juliana Assanga,“ 
je dodal. Ob tem je ocenil, da bi se morali v odzivu zavzeti za to, da Handke ne dobi Nobelove nagrade za 
literaturo in da Assange dobi Nobelovo nagrado za mir. 
Odločitev švedske akademije, da nagrado podeli Handkeju, je sicer na neodobravanje naletela predvsem v 
Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. Bosanski igralec Nermin Tulić, ki je bil med obleganjem Sarajeva med 
vojno v BiH s strani bosanskih Srbov huje ranjen, je na Twitterju objavil smeška, ki bruha. 
„Miloševićev občudovalec in negativec je dobil Nobelovo nagrado za literaturo … 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 literaturo.“ 
Med znanimi imeni, ki so obsodila dodelitev nagrade Handkeju, je tudi romanopisec Salman Rushdie. 
Rushdie in preminula kulturna kritičarka Susan Sontag sta tudi v preteklosti večkrat kritizirala Handkejevo 
držo do Miloševićeve politike. Kritike se vrstijo tudi v svetovnem tisku. Nekateri, med njimi njegova 
rojakinja, Nobelovka Elfriede Jelinek, pa so podprli Handkeja. 

• Prekmurski melos v Gradcu. ORF, Celovec, 11.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016767/  
V petek zvečer bo v Werkraumtheatru v Gradcu tradicionalni glasbeno-literarni festival „Drugačne strani 
in strune“ v kooperaciji s Pavlovo hišo. Tokrat bo v gledališču, ki ga vodi pesnica Rezka Kanzian, nastopil 
pevski trio Morissimo z jazzovskim pianistom Dejanom Berdenom z uglasbenimi pesmimi pesnika in 
pisatelja Tineta Mlinariča.  
Glasbeno-poetični večer v graškem Werkraumtheatru (studio Glacisstr. 61A), ki bo tokrat povsem obarvan s 
prekmurskim melosom, se bo v petek, 11. oktobra, pričel ob 19. uri. 

• ZSO za obstoj dvojezičnih sodišč. ORF, Celovec, 11.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016760/  
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO) si prizadeva za obstoj dvojezičnih okrajnih sodišč v 
Borovljah, Pliberku in Železni Kapli, ki so tudi ustavnopravno zaščitena, piše organizacija v tiskovnem 
sporočilu. V smislu prihajajoče 100. obletnice Koroškega plebiscita bi bilo zaprtje izredno negativen 
signal, tako ZSO.  
ZSO apelira na pristojne osebe in institucije, da naj ne pride do prehitrih odločitev. Ne gre samo za 
ustavnopravno zaščito, temveč tudi za dejstvo, da podeželje s tako reformo izgubi spet eno bistveno 
institucijo in gospodarsko-poslovalni interes ne sme stati nad zahtevami in pravicami slovenske narodne 
skupnosti in podeželskega prebivalstva, dodaja organizacija. 
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Slika: Predsednik ZSO Manuel Jug predlaga pogovore tudi glede razširitve dvojezičnega sodstva na 
Koroškem. Foto: ORF  
 
Predsednik ZSO Manuel Jug predlaga pogovore tudi glede razširitve dvojezičnega sodstva na Koroškem, piše 
v tiskovni izjavi. 

• „Obmejni prostor bil primeren za temo“. ORF, Celovec, 11.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016755/  
Minuli teden je v Pavlovi hiši v Potrni na južnem Štajerskem potekal tridnevni Mednarodni prevajalski 
simpozij Društva slovenskih književnih prevajalcev (DSKP). Poleg prevajanja antične literature in humorja 
je osrednja tema bilo prevajanje slovenske literature v nemščino in s tem povezano gostovanje Slovenije 
na Frankfurtskem knjižnem sejmu 2022.  
 

 
Slika: Podpredsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev Tanja Petrič. Foto: ORF 
 
Močna prevajalska tradicija 
Društvo slovenskih književnih prevajalcev vsako leto organizira srečanja, pri katerih se člani izmenjujejo o 
različnih temah s področja prevajanja. Zaradi močne prevajalske tradicije slovenske literature v nemščino v 
Avstriji so se letos odločili za gostovanje strokovnega simpozija v dvojezičnem okolju v kulturnem domu 
štajerskih Slovencev, kakor navaja podpredsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev Tanja Petrič. 
Daniela Kocmut prevedla Jančarjev uspešni roman 
Med letošnjimi udeleženci Mednarodnega prevajalskega simpozija v Pavlovi hiši sta bila tudi graška tolmača 
in prevajalca Sebastjan Walcher in Daniela Kocmut. Slednja je prevedla roman Draga Jančarja „In jubezen 
tudi“ („Wenn die Liebe ruht“), ki se je znašel na prvem mestu najboljših knjig lestvice Avstrijske 
radiotelevizije ORF. 
Po oceni Tanje Petrič je za slovensko literaturo v nemško govorečem prostoru vedno več zanimanja, prav 
posebej pa v sosednji Avstriji. 
Drago Jančar bo s prevodom romana In ljubezen tudi, ki je trenutno na prvem mestu lestvice najboljših 
knjig ORF-a, nastopal v sredo, 16. oktobra, v Gradcu v kulturnem centru pri Minoritih ob 19. uri. 

• „V svoji literaturi postavlja nove pojme“. ORF, Celovec, 11.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3016747/  
Novica, da je Peter Handke prejemnik letošnje Nobelove nagrade, je Koroški in celotni Avstriji prinesla 
veliko veselje. Založnika Lojze Wieser je Handkeja označil kot „največjega prenovitelja jezika iz protislovja 
te dežele“, ki je s svojim literarnim opusom in prevodi bistveno pripomogel tudi k povzdigu koroško-
slovenske literature na mednarodni nivo.  
Koroška praznuje 
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Prav na deželni praznik, 10. oktobra, je vest, da je letošnji prejemnik Nobelove nagrade za literaturo pisatelj 
Peter Handke, prinesla veliko veselje. Švedska akademija je Handkeju namenila prestižno nagrado za 
njegovo „vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje“, je 
zapisala v utemeljitvi. 
Handke je s svojim literarnim opusom, predvsem pa s prevodi Lipuševega romana „Zmote dijaka Tjaža“ v 
nemščino, bistveno pripomogel tudi k povzdigu koroško-slovenske literature na mednarodni nivo. 
Prejemnik Rizzijeve in Einspielerjeve nagrade 
Kot zahvalo za njegovo zavzemanje za slovensko literaturo na Koroškem, za vzorne iniciative v prid 
medkulturnemu sodelovanju ter za njegov prijateljski angažma za pravice slovenske narodne skupnosti na 
Koroškem sta mu Slovenska prosvetna zveza (SPZ) in Zveza slovenskih organizacij (ZSO) leta 2010 podelili 
Rizzijevo nagrado, leta 2013 sta ga Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Narodni svet koroških Slovencev 
(NSKS) odlikovala z Einspielerjevo nagrado. 
 

 
Slika: Vest o tem, da je Handke prejemnik letošnje Nobelove nagrade za literaturo, je razveselila, obenem 
pa tudi presenetila založnika Lojzeta Wieserja, ki je Handkeja označil kot „največjega prenovitelja jezika iz 
protislovja te dežele“. Foto: ORF  
 
„Bum!“ 
Vest o tem, da je Handke prejemnik letošnje Nobelove nagrade za literaturo, je razveselila, obenem pa tudi 
presenetila založnika Lojzeta Wieserja, ki je Handkeja označil kot „največjega prenovitelja jezika iz 
protislovja te dežele“. 

• Dunaj se bo predstavil v Ljubljani. ORF, Celovec, 14.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017257/  
Mesto Dunaj bo od 22. do 24. oktobra 2019 že drugič priredilo Dunajske dneve v Ljubljani. Slavnostno 
odprtje tridnevne prireditve bo v Slovenski filharmoniji z brezplačnim koncertom klasične glasbe v 
izvedbi dunajske zasedbe Klangkollektiv. Sledila bosta konferenčna dneva.  
 „Mesti po meri človeka“ 
Na dvodnevni konferenci z naslovom „Dunaj in Ljubljana – mesti po meri človeka“ bodo dunajski in 
ljubljanski strokovnjaki prikazali uspešne projekte na področjih, kot so med drugim oskrba starejših, 
prekomerni turizem in preprečevanje odpadkov. Konferenca pa tematsko ne bo namenjena le primerom 
dobre prakse, temveč tudi izzivom – boju proti revščini in brezdomstvu v mestih. 
Konferenco bo slavnostno odprl dunajski župan Michael Ludwig (SPÖ) skupaj z ljubljanskim županom 
Zoranom Jankovićem. 

• Most prijateljstva povezuje že 50 let. ORF, Celovec, 14.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017152/  
Most prijateljstva že pol stoletja povezuje prebivalce avstrijske Radgone in slovenske Gornje Radgone. 
Slovesnosti jubileja sta se v soboto udeležila tudi štajerski deželni glavar Hermann Schützenhöfer in 
zunanji minister Republike Slovenije Miro Cerar.  
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Slika: Most prijateljstva med avstrijsko in slovensko Štajersko že 50 let povezuje prebivalce avstrijske 
Radgone in slovenske Gornje Radgone. Foto: rtvslo.si 
 
Poudarili dobre medsosedske odnose 
Most prijateljstva med avstrijsko in slovensko Štajersko že 50 let povezuje prebivalce avstrijske Radgone in 
slovenske Gornje Radgone. Preteklo soboto so vabili na svečano slovesnost ob okroglem jubileju 
povezovalne zgradbe. 
Slovenski zunanji minister Miro Cerar je poudaril, da Slovenijo in Avstrijo povezujejo skupne vrednote in 
cilji, poslovne, kulturne, znanstvene in človeške vezi ter da ima Slovenija na gospodarskem področju največ 
blagovne menjave prav z deželo Štajersko. Leta 2018 se je ta povečala na 1,3 milijarde evrov. 
 

 
Slika: Most prijateljstva med avstrijsko in slovensko Štajersko že 50 let povezuje prebivalce avstrijske 
Radgone in slovenske Gornje Radgone. Preteklo soboto so vabili na svečano slovesnost ob okroglem 
jubileju povezovalne zgradbe. Foto: rtvslo.si  
 
Narodna skupnost kot simboličen most 
Cerar je pri svojem govoru ob praznovanju 50. obletnice Mostu prijateljstva, ki preko reke Mure povezuje 
dve Radgoni, omenil tudi slovensko narodno skupnost. Ta je zanj simboličen most med narodoma. 
 

 
Slika: Most prijateljstva med avstrijsko in slovensko Štajersko že 50 let povezuje prebivalce avstrijske 
Radgone in slovenske Gornje Radgone. Preteklo soboto so vabili na svečano slovesnost ob okroglem 
jubileju povezovalne zgradbe. Foto: rtvslo.si  
Tudi o Pavlovi hiši 



Štajerski deželni glavar Hermann Schützenhöfer (ÖVP) je pri svojem govoru omenil dobro delovanje odbora 
za avstrijsko Štajersko in Slovenijo, predvsem na gospodarskem področju. Ena od tem srečanja ob jubileju 
mostu čez Muro pa je bil tudi kulturni dom štajerskih Slovencev v Radgonskem kotu. 
Želja po ukinitvi mejnih kontrol… 
Most prijateljstva je tudi mejni prehod med Avstrijo in Slovenijo, kjer je Avstrija podaljšala mejne kontrole. 
Zunanji minister Republike Slovenije Miro Cerar je pri jubilejni proslavi v smer Avstrije izrazil željo po 
ukinitvi kontrol. 
… in izgradnji dodatnega železniškega mostu 
Ob 50. obletnici Mostu prijateljstva si župana obeh omejnih občin želita izgradnjo dodatnega železniškega 
mostu, ki bi pomenil tudi gospodarsko rast v regiji. Župan Gornje Radgone Stanko Rojko navaja, da je na 
mizi že raziskava o izvedljivosti gradnje dodatnega mostu. 
Več o proslavi 50. obletnice Mostu prijateljstva boste videli v prispevku televizijske stalnice „Dober dan 
Koroška/ Dober dan Štajerska“ v nedeljo ob 13.30 minut na mreži ORF2. 

• Matjaževci prepevajo 40 let. ORF, Celovec, 14.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017205/  
40 let že prepeva moški pevski zbor Kralj Matjaž iz Libuč. V nedeljo je zbor jubilej praznoval s slavnostnim 
koncertom in z mnogimi prijatelji. V novo obdobje stopajo pevci z novimi načrti, idejami in vodjo.  
S koncertom proslavili jubilej 
Leta 1979 je imel moški pevski zbor Kralj Matjaž iz Libuč svoj prvi nastop in jih je odtlej imel že nešteto. 
Doma, v drugih krajih Avstrije, v Sloveniji ali Italiji. V soboto so Matjaževi svoj 40. rojstni dan praznovali z 
jubilejnim koncertom v Kuturnem domu Pliberk. Z jubilantom sta pela še moški pevski zbor Foltej Hartman 
in mešani pevski zbor Podjuna iz Pliberka. 
Ob takem večeru so pozabljene vse skrbi in muke, prevladujeta le veselje in zadovoljstvo, pravi Jurij Mandl, 
ki je Matjaževec prve ure. 
 

 
Slika: 40 let že prepeva moški pevski zbor Kralj Matjaž iz Libuč. V nedeljo je zbor jubilej praznoval s 
slavnostnim koncertom. Foto: ORF  
 
Po 40 letih se očitno poslavlja zborovodja, ne bo pa to konec petja v Libučah, je prepričan Mandl. 
Tudi predsednik društva Kralj Matjaž Adrijan Mandl že kuje načrte za prihodnost. Pelo se je in se bo v 
Libučah še naprej. Prelepi so spomini, da bi se kolo zaustavilo, kakor pravi. V prihodnje si želi še bolj 
profesionalnega pristopa. 
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Slika: 40 let že prepeva moški pevski zbor Kralj Matjaž iz Libuč. V nedeljo je zbor jubilej praznoval s 
slavnostnim koncertom. Foto: ORF  
17 let je bil predsednik društva Matevž Grilc, ki sam ni nikoli pel, ampak je bil in je še vedno z vsem srcem 
Matjaževec. 
Čestitke Slovenske prosvetne zveze (SPZ) je jubilantu izrekel tudi predsednik Avguštin Brumnik. 
Zvesti spremljevalec libuških pevcev je tudi pliberški mestni župnik, dekan Ivan Olip, ki je hvaležen tudi za 
sodelovanje zbora pri cerkvenih obredih in slovesnostih. 

• Del zakona o tujcih razveljavljen. ORF, Celovec, 15.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017308/  
Slovensko ustavno sodišče je razveljavilo del spornega člena zakona o tujcih, ki onemogoča individualno 
obravnavo prosilcev za azil v času zaostrenih migracijskih razmer. Zgolj dejstvo, da država predaja 
posameznika drugi članici EU, ne more vplivati na obseg zaščite, ki ga zagotavlja ustavno načelo 
nevračanja, so mdr. zapisali v odločbi.  
 

 
Slika: Slovensko ustavno sodišče je razveljavilo del spornega člena zakona o tujcih, ki onemogoča 
individualno obravnavo prosilcev za azil v času zaostrenih migracijskih razmer. Foto: ORF 
 
Ustavno sodišče v Ljubljani je razveljavilo drugi, tretji in četrti stavek drugega odstavka ter tretji odstavek 
10.b člena zakona o tujcih, ker je v neskladju z 18. členom slovenske ustave, je razvidno iz v ponedeljek 
objavljene odločbe. Zahtevo za presojo ustavnosti člena je vložil varuh človekovih pravic. 
Sporni del zakona o tujcih dopušča zavračanje vstopa v državo tujcem brez individualne obravnave. Določa 
namreč, da ne glede na določbe zakona, ki ureja mednarodno zaščito, policija namero tujca podati prošnjo 
za mednarodno zaščito zavrže kot nedopustno, če v sosednji državi članici EU, iz katere je tujec vstopil na 
območje Slovenije, ni sistemskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom in pogoji za sprejem prosilcev, 
ki bi lahko povzročile nevarnost mučenja, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, in tujca napoti v to 
državo. Pritožba zoper sklep ne zadrži izvršitve. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da določbe posegajo v pravico iz 18. člena ustave, ki zagotavlja načelo 
nevračanja. Zavzelo je namreč stališče, da je zakonodajalec dolžan urediti postopek, ki omogoča učinkovito 
izvrševanje te ustavne pravice. 

• MAJ – mreženje mladih v regiji. ORF, Celovec, 15.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017326/  
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Krovna gospodarska združenja Slovencev v zamejstvu uspešno nadaljujejo projekt „Mreža Alpe Jadran“ 
(MAJ). Cilj pobude je mladim približati srednjeevropsko regijo kot prostor za čezmejno poslovanje. 
Obenem pa udeleženci in udeleženke spoznavajo korenine in slovenski živelj v državah, kjer živi 
slovenska narodna skupnost.  
 

 
Slika: Krovna gospodarska združenja Slovencev v zamejstvu uspešno nadaljujejo projekt „Mreža Alpe 
Jadran“ (MAJ). Cilj pobude je mladim približati srednjeevropsko regijo kot prostor za čezmejno 
poslovanje. Foto: sgz.at 
 

  
Slika: Krovna gospodarska združenja Slovencev v zamejstvu uspešno nadaljujejo projekt „Mreža Alpe 
Jadran“ (MAJ). Cilj pobude je mladim približati srednjeevropsko regijo kot prostor za čezmejno 
poslovanje. Foto: sgz.at 
 
Krovna gospodarska združenja Slovencev v Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem in v Avstriji v sodelovanju z 
uradom Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi v tem letu prirejajo sveženj 
izobraževalnih predavanj za mlade, študente, podjetnike in vodje z naslovom Mreža Alpe Jadran (MAJ). Cilj 
pobude je, da mladi inovativni ljudje izkoristijo moč mreženja in razširijo mrežo poznanstev v državah, kjer 
živi slovenska narodna skupnost. 
Regija kot prostor za čezmejno poslovanje 
Med sopobudniki čezmejnega konferenčnega sklopa je Slovenska gospodarska zveza (SGZ) iz Celovca, ki želi 
mladim približati srednjeevropsko regijo kot prostor za čezmejno poslovanje. Na srečanjih na Koroškem, v 
Kanalski dolini ali v Trstu v Italiji, v Reki na Hrvaškem in v Monoštru imajo mladi priložnost, da na licu mesta 
spoznajo uspešne primere razvojnih, kulturnih, podjetniških in zaposlitvenih pristopov v regiji, obenem pa 
skupno spoznavajo tudi korenine in slovenski živelj tudi v teh krajih zamejstva. 
 



 
Slika: Krovna gospodarska združenja Slovencev v zamejstvu uspešno nadaljujejo projekt „Mreža Alpe 
Jadran“ (MAJ). Cilj pobude je mladim približati srednjeevropsko regijo kot prostor za čezmejno 
poslovanje. Foto: sgz.at 
 
„Moč kreativnega razmišljanja“ 
Začetek meseca se je 45 udeležencev in udeleženk iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Slovenije in Srbije 
družilo na tromeji med Avstrijo, Slovenijo in Italijo. Rdeča nit dvodnevnega srečanja je bila „Moč 
kreativnega razmišljanja“. Mladi so razmišljali o načinih povezovanja v regiji, o rušenju stereotipov, v 
delavnici pa so se naučili, kako ustvariti dobre zgodbe in kako jih prepričljivo predstaviti. 
Zgodbe so dobre in velike, kadar so kreativne, avtentične, omogočajo čustveno navezanost, pozivajo k akciji 
in nas popeljejo v dogodivščino. In vse našteto je tudi projekt MAJ, je poudaril predsednik Slovenske 
gospodarske zveze Benjamin Wakounig. 
Sklepna prireditev projekta MAJ, na kateri bodo tudi predstavili izsledke, bo 22. novembra 2019 v 
Cankarjevem domu v Ljubljani. 

• Regionalnost in sledljivost živil. ORF, Celovec, 15.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017334/  
Učenje z izkušnjami bo vodilo ob „Svetovnem dnevu hrane“ v sredo. Regionalnost in sledljivost živil igrata 
vedno večjo vlogo pri poglabljanju zavesti o pri- in predelavi domačih živil. Zbornična svetnica Skupnosti 
južnokoroških kmetic in kmetov Marinka Mader–Tschertou v tem sklopu poudarja povečano dodano 
vrednost.  
Obisk kmetic v 200 šolskih razredih 
170 kmetic bo obiskalo do 200 šolskih razredov. Iz prve roke bodo učenci in učenke prejeli informacije o pri- 
in predelavi domačih živil. Na pedagoški visoki šoli v Celovcu bo ob tem doživela krstno izvedbo kmečka 
tržnica. Zavedanje za živila vrhunske kakovosti je eden izmed namenov ustaljenega obiska kmetic ob 
„Svetovnem dnevu hrane“. 
 

 
Slika: Zbornična svetnica Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marinka Mader–Tschertou. Foto: 
ORF  
 
Iz objave v glasilu kmetijske zbornice „Kärntner Bauer“ je razvidno, kako pomemben je „Svetovni dan 
hrane“ za poglabljanje zavesti o pri- in predelanem doma. Na to opozarja tudi zbornična svetnica Skupnosti 
južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Marinka Mader–Tschertou. V tem sklopu poudarja povečano dodano 
vrednost. V nadaljevanju Marinka Mader–Tschertou v spomin priklicuje tudi torkov mednarodni dan 
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kmečkih žensk. Iz izkušenj ob obisku šolskih razredov navaja, kako otroci doživijo pri- in izdelovanje 
kmetijskih proizvodov z vsemi čutili. 
Kmečka tržnica na pedagoški visoki šoli v Celovcu 
Kmečko tržnico z bodočimi učiteljicami in učitelji na pedagoški visoki šoli v Celovcu bodo odprli po tiskovni 
konferenci v sredo dopoldne. Potem bodo v žarišču izbrane pobude in ustanove. Kmetice, združene v 
delovni skupnosti, projekt Šola na kmetiji, združenje ekoloških kmetij BIO Austria, gozdarsko izobraževalno 
središče Osoje ali Kmetijska zbornica Koroške so le izbrani primeri, zdaleč pa niso imenovani vsi. 
Omizje s pogledom na „Svetovni dan hrane“ 
Ženske v vrstah Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov so se s pogledom na „Svetovni dan hrane“ že 
pred meseci dogovorile za omizje v Podjuni. Kakor pravi zbornična svetnica Marinka Mader–Tschertou, bo 
prireditev v torek, 29. oktobra. 

• Novi generalni konzul RS pri Kaiserju. ORF, Celovec, 15.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017357/  
Svoj predstavitveni obisk pri deželnem glavarju Petru Kaiserju (SPÖ) je imel novi generalni konzul RS v 
Celovcu Anton Novak. V prijateljskem pogovoru da sta poudarila pomen dobrega sosedstva in 
čezmejnega sodelovanja, omenila prireditve ob 10. oktobru, kakor tudi nuklearno elektrarno Krško, je 
zapisala deželna tiskovna služba.  
 

l 
Slika: Svoj predstavitveni obisk pri deželnem glavarju Petru Kaiserju (SPÖ) je imel novi generalni konzul 
RS v Celovcu Anton Novak. Foto: lpd/Helge Bauer  
 
Tudi reforma organizacije okrajnih sodišč da je bila tema, nadaljnja pa mejne kontrole. 
V soju prireditev ob 10. oktobru je koroški deželni glavar izrazil željo, da naj bosta poleg preteklosti v žarišču 
sedanjost in prihodnost, do izraza pa naj prideta tudi internacionalnost in evropska usmerjenost v zavesti 
Koroške kot dežele dveh jezikov. Zato naj bi v prihodnjem letu bile sosednje države bolj vključene v 
dogajanje. 
Da sta bili na letošnji deželni proslavi zaznavni slovenska pesem in beseda, je pomembno za samozavest 
narodne skupnosti, je po zapisu deželne tiskovne služne (LPD) ocenil novi slovenski generalni konzul v 
Celovcu Anton Novak. 

• Graški klubaši vabijo na Slovenske dneve. ORF, Celovec, 15.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017365/  
V sredo zvečer se v prostorih Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG) začenjajo 
tradicionalni Slovenski dnevi. Tridnevni kulturni festival prirejajo graški študenti in študentke vsako leto 
ob začetku zimskega semestra. Gre za višek delovanja klubašev.  
 

 
Slika: Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu. Foto: ORF 
 
Stalnica ob začetku študijskega leta 
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Ko so meseca oktobra na sporedu Slovenski dnevi Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu, je ulica 
Mondscheingasse sredi mesta nekoliko bolj frekventirana kot sicer. Zberejo se vsi – študentje, študentke, 
nekdanji klubaši, Slovenci, ki živijo v Gradcu, skratka vsi, ki želijo zaužiti slovensko kulturo v štajerski 
prestolnici. 
V tako ali tako že pestrem programu ob klubskih večerih KSŠŠG Slovenski dnevi odstopajo, pravi odbornica 
Teresa Haab. 
Delavnica, razstava, branje, koncerti in tombola 
Kakor pravi članica pripravljalne ekipe, je študirajočim tudi letos spet uspelo pripraviti zanimiv spored.  
 

 
Slika: V sredo zvečer se v prostorih Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG) začenjajo 
tradicionalni Slovenski dnevi. Foto: ksssg.at  
 
„Vsi pomagajo“ 
Študentka svetovnih ved je v klubu pristojna za finance, delo v pripravljalnem obdobju si razdelijo vsi, 
dodaja. 
Tridnevni festival ima svoj čar in svojo privlačnost, pravi Teresa Haab. 
Slovenski dnevi 2019 bodo potekali od 16. do 18. oktobra v Klubu slovenskih študentk in študentov v ulici 
Mondscheingasse 9 v Gradcu. 

• „Pri reformi upoštevati dvojezičnost“. ORF, Celovec, 15.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017398/  
„Reforma sodstva bo koristna, če bo upoštevala dvojezičnost“, v tiskovni izjavi ugotavlja predsednik 
Društva koroških slovenskih pravnikov, odvetnik Rudi Vouk. Pravosodna stroka, torej sodniki, odvetniki 
in državni tožilci, da že leta dolgo pričakujejo, da bo prišlo do reforme organizacije okrajnih sodišč.  

 
Slika: „Reforma sodstva bo koristna, če bo upoštevala dvojezičnost“, v tiskovni izjavi ugotavlja 
predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov, odvetnik Rudi Vouk. Foto: ORF 
 
Kar pet pravosodnih ministrov se je nazadnje ukvarjalo s to tematiko. Iz političnih razlogov in zaradi 
kratkotrajnosti zadnjih avstrijskih vlad do reforme dejansko ni prišlo. 
V diskusiji okoli reforme je vedno spet tudi tema, ali bodo še obstala tri majhna dvojezična sodišča v 
Pliberku, Železni Kapli in v Borovljah. 
Nazadnje je svobodnjaška stranka (FPÖ) objavila detajle iz reformnega papirja delovne skupine v 
pravosodnem ministrstvu, pa tudi nekateri zastopniki iz vrst slovenskih političnih organizacij so se oglasili in 
zahtevali, naj se ohranijo obstoječa tri dvojezična sodišča. 
Ob številnih strokovnih vidikih, ki jih navaja predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov Rudi Vouk, 
sklepa tiskovno izjavo s prepričanjem, da „iz ustavnopravnih razlogov ne more priti do zaprtja obstoječih 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017398/


dvojezičnih sodišč brez nadomestila, nadomestilo pa je lahko samo takšno, da se uvede dvojezično sodstvo 
za celotno dvojezično ozemlje“. 
„Če do tega pride, se temu za slovensko narodno skupnost pozitivnemu razvoju ne bomo upirali. Potrebno 
je voditi stvarno diskusijo, populistične izjave pri tej strokovni temi niso na mestu“, tako Vouk. 
SPÖ za ohranitev okrajnih sodišč 
Okrajna sodišča so nepogrešljivi del infrastrukture podeželja, je ob nameri pravosodnega ministrstva, da 
zapre okrajna sodišča, v tiskovni izjavi zapisal predsednik poslanske skupine socialdemokratske stranke 
(SPÖ) v deželnem zboru Herwig Seiser, ki opominja, da gre za „načrte iz turkizno-modre vladne epizode“. 
Potem Seiser načrte postavlja v luč nove pobude ljudske stranke (ÖVP) pod geslom „Koroška izumira“, s 
katero naj bi zaustavili odseljevanje s podeželja. Opozarjanje na podeželje, hkrati pa poseganje v 
infraskrukturo primerja Seiser s pridiganjem vode in uživanjem vina. 
 

 
Slika: Okrajna sodišča so nepogrešljivi del infrastrukture podeželja, je ob nameri pravosodnega 
ministrstva, da zapre okrajna sodišča, v tiskovni izjavi zapisal predsednik poslanske skupine 
socialdemokratske stranke (SPÖ) v deželnem zboru Herwig Seiser. Foto: FR  
 
Z vidika predsednika poslanske skupine SPÖ v koroškem deželnem zboru so dolgoročno nujne „seriozne 
rešitve, brez politike debelo tiskanih naslovnic in panike“. 
Že junija da je deželni zbor sprejel predlog SPÖ za presojo posledic demografskega razvoja. Izsledki te 
ankete in rezultati pobude ljudske stranke bodo po mnenju Herwiga Seiserja dobra osnova za diskusijo. 

• Jančar bere v Gradcu. ORF, Celovec, 16.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017525/  
V sredo, 16. oktobra, bo slovenski pisatelj Drago Jančar v kulturnem centru pri Minoritih v Gradcu 
gostoval z branjem iz romana „In ljubezen tudi“ („Wenn die Liebe ruht“), ki se je letos znašel na vrhu 
ORF-lestvice najboljših knjig.  

 
Slika: V sredo, 16. oktobra, bo slovenski pisatelj Drago Jančar v kulturnem centru pri Minoritih v Gradcu 
gostoval z branjem iz romana „In ljubezen tudi“ („Wenn die Liebe ruht“), ki se je letos znašel na vrhu 
ORF-lestvice najboljših knjig. Foto: ORF 
 
Gostovanje Draga Jančarja se bo v sredo pričelo ob 19. uri. 

• Podpora zajamčenemu zastopstvu. ORF, Celovec, 16.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017454/  
Italijanska unija, društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, je na srečanju s 
predstavniki Sveta slovenskih organizacij (SSO), ene od krovnih organizacij Slovencev v Italiji, podprla 
zajamčeno zastopanost slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu v Rimu.  
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Slika: Italijanska unija, društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, je na srečanju s 
predstavniki Sveta slovenskih organizacij (SSO), ene od krovnih organizacij Slovencev v Italiji, podprla 
zajamčeno zastopanost slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu v Rimu. Foto: Primorski 
dnevnik 
 
 „V celoti podprli pričakovanja SSO“ 
Kot so ob tem sporočili s SSO, je Italijanska unija glede možnosti zagotavljanja parlamentarne zastopanosti 
slovenske skupnosti v italijanskem parlamentu v celoti podprla pričakovanja SSO, da bodo v procesu 
reform, ki se v tem obdobju pišejo, opredeljene najbolj primerne rešitve za Slovence v Furlaniji – Julijski 
krajini, ki jim bodo zagotovile zajamčeno zastopanost. Italijanska unija bo v zvezi s tem še naprej pozivala 
pristojne državne organe, naj delujejo v tej smeri. 
V Kopru je v ponedeljek potekalo srečanje Italijanske unije in Sveta slovenskih organizacij. Delegacijo 
Italijanske unije so sestavljali predsednik Maurizio Tremul in podpredsednik izvršnega sveta Marko 
Gregorič. V delegaciji SSO so bili prisotni predsednik Walter Bandelj in Ivo Corva, ki je pri SSO pristojen za 
finančne zadeve. 
Obravnavali razne probleme in pričakovanja 
Med srečanjem so tudi obravnavali glavna vprašanja, probleme in pričakovanja, ki zadevajo obe skupnosti, 
od šole, mladine, kulture, gospodarstva do dvojezičnosti in spoštovanja priznanih pravic, ki jih zagotavljata 
obe državni zakonodaji ter deželni in krajevni predpisi, pa tudi pomembni mednarodni sporazumi, v prvi 
vrsti poseben statut, ki je priložen londonskemu memorandumu iz leta 1954. Slednji je določil mejo med 
Italijo in takratno Jugoslavijo. 
Izvedli bodo nekaj skupnih pobud 
V zvezi s temi vprašanji sta se obe organizaciji dogovorili, da bosta izvedli nekaj skupnih pobud s ciljem 
izmenjave dobrih praks in določitve skupnih projektov na vseh področjih, ki so v korist obeh skupnosti in 
celotnega ozemlja. Pri tem bo pristop transparenten, vključujoč pristop in odprt za sodelovanje vseh tistih, 
ki so jim dragocena evropska protitotalitaristična načela, pluralizem, demokracija ter krščanske vrednote, ki 
spadajo med temeljna načela obeh organizacij, so še sporočili s SSO. 
V Sloveniji ima italijanska manjšina zajamčen mandat 
V italijanskem parlamentu naj bi se predvidoma decembra začela splošna razprava o novem volilnem 
zakonu. Slovenska narodna skupnost v Italiji v parlamentu nima zajamčenega mandata. 26. člen zaščitnega 
zakona za Slovence v Italiji iz leta 2001 sicer predvideva, da volilni zakoni za volitve senata in poslanske 
zbornice vsebujejo določila za olajšanje izvolitve kandidatov, ki pripadajo slovenski manjšini. Italijanska 
manjšina v Sloveniji ima v državnem zboru zajamčen en poslanski mandat. 

• „Težave Planike slej ko prej pereče“. ORF, Celovec, 16.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017491/  
Alarmantne so bile besede, ko sta predsednica in podpredsednik Slovenskega kulturnega središča Planika 
letos svarila, da s sredstvi, s katerimi razpolagajo iz RS in krovnih organizacij slovenske skupnosti v Italiji, 
ne zmorejo več. Nekaj so o tem pisali časopisi, spremenilo se ni ničesar, ugotavlja podpredsednik Planike 
Rudi Bartaloth.  
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Slika: Alarmantne so bile besede, ko sta predsednica in podpredsednik Slovenskega kulturnega središča 
Planika letos svarila, da s sredstvi, s katerimi razpolagajo iz RS in krovnih organizacij slovenske skupnosti 
v Italiji, ne zmorejo več. Nekaj so o tem pisali časopisi, spremenilo se ni ničesar, ugotavlja podpredsednik 
Planike Rudi Bartaloth. Foto: ORF/ logotip  
 
„Nenehno se spopadamo s finančnimi težavami“ 
Pred večerom slovenske kulture v Kanalski dolini konec meseca marca sta predsednica Slovenskega 
kulturnega središča Planika Nataša Gliha Komac in podpredsednik Rudi Bartaloth dejala, da s sredstvi, s 
katerimi razpolagajo iz Republike Slovenije in krovnih organizacij slovenske skupnosti v Italiji, ne zmorejo 
več. Za širšo javnost sta spregovorila, ker se v zadnjih letih nenehno spopadajo s težavami, s finančno 
podhranjenostjo društva, z neurejeno knjižnico, predvsem pa nerešeno ureditvijo sistemskega poučevanja 
slovenskega jezika na vseh šolah Kanalske doline. Do danes pa ni bilo nobenih znatnih premikov, 
zaskrbljeno gleda v prihodnost Slovenskega kulturnega središča Planika iz Kanalske doline Rudi Baraloth. 
Sveženj tem bo Bartaloth predstavil tudi ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu Petru Jožefu Česniku, 
ki bo v sredo pozno popoldne med drugim na obisku v Slovenskem kulturnem središču Planika. Bolj vedro 
razpoložen je Bartaloth s pogledom na Koroško, kjer ob Krščanski kulturni zvezi (KKZ) poglablja tudi 
sodelovanje s Slovensko gospodarsko zvezo (SGZ) v Celovcu. 

• „Nove ideje za pot do Rozalske votline“. ORF, Celovec, 16.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017509/  
Največji madžarski romarski kraj sredi Transilvanije v Romuniji bi bil lahko zgled za načrte, ki jih imata 
geopark Karavanke in občina Globasnica na območju gore svete Heme, kjer naj bi uresničili romarsko pot 
z obširno ponudbo, ugotavlja župan občine Globasnica Bernard Sadovnik.  
 

 
Slika: Kako romarsko pot urediti, kaj in kako ponuditi obiskovalcem, to si je ogledala v zadnjih dneh tudi 
delegacija čezmejnega geoparka Karavanke, z njimi pa je bil tudi župan v geopark včlanjene občine 
Globasnica, Bernard Sadovnik. Foto: ORF 
 
 „Obisk dal mnogo novih spoznanj in dobrih primerov“ 
Csiksomlyo, po nemško Schomlenberg, kraj v Transilvaniji – Sedmograška ali Erdeljsko (Siebenbürgen) – je 
največji madžarski romarski kraj, ki je danes sredi Romunije. Na območju romarskega kraja je še danes 
madžarsko prebivalstvo v večini, nekatere vasi so še vedno izključno madžarske. Kraj je letos junija obiskal 
tudi papež Frančišek. Za binkošti se tu vsako leto zbere na stotisoče romarjev, ki se podajo na romarsko pot. 
Kako romarsko pot urediti, kaj in kako ponuditi obiskovalcem, to si je ogledala v zadnjih dneh tudi 
delegacija čezmejnega geoparka Karavanke, z njimi pa je bil tudi župan v geopark včlanjene občine 
Globasnica, Bernard Sadovnik. 
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Slika: Geopark Karavanke je odobril občini za sanacijo Rozalske votline na gori svete Heme podporo v 
višini 70.000 evrov s pogojem, da sodeluje tudi z drugimi romarskimi kraji. Foto: fr  
 
Geopark Karavanke je odobril občini za sanacijo Rozalske votline na gori svete Heme podporo v višini 
70.000 evrov s pogojem, da sodeluje tudi z drugimi romarskimi kraji. 
Obisk v Romuniji da je bil izredno zanimiv in spodbuden tudi za načrte, ki jih ima na gori svete Heme občina, 
se je z mnogimi pozitivnimi vtisi vrnil iz Transilvanije Bernard Sadovnik. 

• Handke na sprejemu obračunal z mediji. ORF, Celovec, 16.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017522/  
V trški občini Grebinj, v njegovem rojstnem kraju, so v torek sprejeli Nobelovega nagrajenca za 
književnost, pisatelja Petra Handkeja. Koroški avtor je požel mnogo pohval, odgovarjal na vprašanja 
novinarjev do trenutka, ko je bil soočen z vprašanjem o kritiki nemško-bosanskega pisatelja Saše 
Stanišića.  
 
Stanišić je ob prejemu nemške knjižne nagrade ostro kritiziral Handkeja zaradi njegovih prosrbskih stališč 
med vojno v nekdanji Jugoslaviji in zagovarjanja nekdanjega srbskega predsednika Miloševiča. Ko je 
novinarka Handkeja povprašala o njegovem mnenju glede tega, je Nobelov nagrajenec ostro reagiral in 
prekinil intervju. Nato je še obračunal z mediji oziroma z novinarji, ki jim je očital, da ne poznajo njegovih 
del in da samo sprašujejo o reakcijah, ki da spet sprožijo samo reakcije. 
 

 
Slika: V trški občini Grebinj, v njegovem rojstnem kraju, so v torek sprejeli Nobelovega nagrajenca za 
književnost, pisatelja Petra Handkeja. Foto: ORF  
 
Nenazadnje pa je tudi dejal, da ne bo več odgovarjal na vprašanja novinarjev. Napovedani medijski termin 
za sredo zvečer pa je Handke v sredo dopoldne kratkoročno odpovedal. 

• Srečanje pedagogov v Porabju. ORF, Celovec, 17.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017618/ 
O strokovnem srečanju porabskih učiteljev in vzgojiteljic v novi izdaji tednika Slovencev na Madžarskem 
„Porabje“ piše višja svetovalka za šolstvo Slovencev na Madžarskem Valerija Perger.  
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Slika: Višja svetovalka za šolstvo Slovencev na Madžarskem Valerija Perger. Foto: ORF 
 
Debata o aktualnih problemih porabskega šolstva 
7. oktobra je na njen sklic v dvorani Državne slovenske samouprave na Gornjem Seniku potekalo prvo 
strokovno srečanje pedagoških delavcev v porabskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, zbralo se je 16 
udeležencev in udeleženk. Valerija Perger med drugim piše, da se je tam razvila burna debata o aktualnih 
problemih porabskega šolstva, vzrokih za (ne)učinkovitost pouka slovenskega jezika, nestrokovnih zahtevah 
odločevalcev in številnih drugih odprtih vprašanjih. 

• Pričevanje iz plebiscitnega leta. ORF, Celovec, 17.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017657/  
Pred 120 leti se je rodil Peter Mohar, ki je nekaterim še v spominu kot globoko uklonjeni cerkovnik v 
Dobrli vasi. Tam je leta 1989 tudi umrl. Ostal pa je njegov zapis z naslovom „Med nebom in peklom. 
Pričevanje iz plebiscitnega leta.“  
 „Edinstven spis svoje vrste o pred plebiscitnem boju“ 
Po besedah zgodovinarja Boga Grafenauerja je edinstven spis svoje vrste o pred plebiscitnem boju. Knjiga, 
izdana leta 1986 pri Slovenski matici, skupaj z Dravo in Mohorjevo, je ob tem prava zakladnica 
narodopisnega izročila skozi letne čase in dokument slovenskih ledinskih in hišnih imen. 
S prireditvijo dežele Koroške prejšnji teden na Novem trgu v Celovcu se je začelo odštevanje dni pred stoto 
obletnico plebiscita, v znamenju katere bo deželna razstava z naslovom „CarinthiJA 2020“. Na čas pred 
letom ključne odločitve je v torek spomnila dežela, ko je obeležila preložitev sedeža deželne vlade in 
deželnega zbora v Spittal ob Dravi maja leta 1919. Nekako iz tega obdobja so zapisi, nastali na območju 
južne Koroške – tako v leposlovju, kakor dokumentarni literaturi: pričevanje iz plebiscitnega leta izpod 
peresa Petra Moharja. 
V službi patrov, aktiven v prosvetnem društvu 
Mineva 120 let, ko se je v Dobrli vasi leta 1899 rodil Peter Mohar. Tam je leta 1989 tudi umrl. Na spletnem 
mestu slovenske literature na Koroškem slolit.at je o njem zapisano, da je bil 59 let v službi šentpavelskih 
patrov. Aktiven v krajevnem prosvetnem društvu, je bil predsednik v letih 1946 do 1948. 
Zgodba, ki jo avtor imenuje povest, je izšla kot knjiga leta 1986 z naslovom „Med nebom in peklom. 
Pričevanje iz plebiscitnega leta“. Delo je izdala Slovenska matica skupaj z založbama Drava in Mohorjeva. 
Knjigo uredil in spremno besedo napisal je Bogo Grafenauer. 
Pisateljski samorastnik 
V reviji „Literarjenje“ leta 2011 pri založbi ZRC SAZU piše Marija Stanonik v poglavju „Spomini na plebiscit“ o 
pisateljskem samorastniku Petru Moharju, kateremu je posvetilo pozornost zgodovinopisje le v osebi Boga 
Grafenauerja s prav posebnega vidika. V nadaljevanju zapisa navaja komentar na ščitnem ovitku, da „gre za 
edinstven spis svoje vrste o pred plebiscitnem boju: za spis udeleženca plebiscita iz majhnega življenja, 
pritisnjenega po njegovem socialnem položaju prav ob steno, ki pa je dovolj bister v svojih karakteristikah 
pripadnikov različnih strank na vasi in ki je kljub vsemu vztrajal v zvestobi svojemu narodu in prepričanju o 
njegovi pravici do svobode. Prav s tega stališča se samo skozi majhne dogodke njegovega vsakdanjega 
življenja razkrivajo povsem neznane poteze trenj in notranjih bojev plebiscitnega leta, kakršnih ne more niti 
odkriti niti potrditi noben pogled od zgoraj, kakršne imamo doslej o pred plebiscitnem boju. To daje 
Moharjevemu pričevanju o svojem življenju izjemno dragocenost.“ 
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Slika: Pred 120 leti se je rodil Peter Mohar, ki je nekaterim še v spominu kot globoko uklonjeni cerkovnik 
v Dobrli vasi. Tam je leta 1989 tudi umrl. Ostal pa je njegov zapis z naslovom „Med nebom in peklom. 
Pričevanje iz plebiscitnega leta.“ Foto: Slovenska matica  
 
Kot dopolnilo za razumevanje opisa Petra Moharja dodajmo, da se dogaja v Spodnjem Podgradu pri 
Klopinjskem jezeru, na pol poti med Škocjanom in stožcem s cerkvico Šentjurja. 
„Premišljevanja za literarno vrednotenje najzanimivejša“ 
Bogo Grafenauer je na koncu svojega zapisa o pričevanju iz plebiscitnega leta zapisal: „‚Premišljevanja‘ so v 
okviru tega pričevanja pač manj pomembna in predvsem ne toliko pristna. Seveda pa prav naša temeljna 
ocena pomena besedila prepoveduje kakršnokoli vsebinsko krčenje besedila“. Marija Stanonik se v že 
omenjeni razpravi v reviji „Literarjenje“ ne strinja, ko na strani 215 pravi: „Kot zgodovinar se spotika nad 
avtorjevimi premišljevanji in jih daje v navednice, za literarno vrednotenje dela pa je ravno ta plast 
najzanimivejša.“ 
Tudi zakladnica narodopisnega izročila 
Kar v povesti, kakor je opis „Med nebom in peklom. Pričevanje iz plebiscitnega leta“ imenoval Peter Mohar, 
resnično preseneča, je nadvse lep jezik z izrednim slovenskim besediščem. Ob zgodovini ključnega obdobja 
pred plebiscitom je knjiga tudi zakladnica narodopisnega izročila skozi letne čase in dokument slovenskih 
ledinskih in hišnih imen. 
Obljuba tistim, ki so glasovali za SHS 
Po znanem izidu glasovanja omenja Mohar tudi „Proklamacijo prebivalcem glasovalnega ozemlja cone I“. A. 
Peter Pirkham, avstrijski član plebiscitne komisije, obljublja prebivalcem, ki so oddali svoj glas za kraljevino 
SHS, da se jim ni ničesar bati in naj z zaupanjem zrejo v prihodnost. 
Še druga zanimiva publikacija iz leta 1989 
Besedilo, objavljeno v letakih in na plakatih po 10. oktobru 1920 je direktna iztočnica za naslednjo 
publikacijo iz leta 1989: „Veliko navdušenje – iz koroških farnih kronik 1918-1920“. Proklamacija je 
objavljena prav na koncu knjige iz knjižnega daru Slovenske prosvetne zveze 1990. Iz farnih kronik je 
izpisoval Jožko Hudl, to njegovo delo pa je vredno posebne predstavitve. 

• Šmihel štiri desetletja v znamenju lutk. ORF, Celovec, 17.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017673/  
Do nedelje bo Šmihel spet mednarodna metropola lutkarstva. Letos praznuje Katoliško prosvetno 
društvo Šmihel dva jubileja: 20-letnico mednarodnega lutkovnega festivala Cikl cakl in 40-letnico 
domačega lutkovnega ustvarjanja.  

 
Slika: Letos praznuje Katoliško prosvetno društvo Šmihel dva jubileja: 20-letnico mednarodnega 
lutkovnega festivala Cikl cakl in 40-letnico domačega lutkovnega ustvarjanja. Foto: ORF 
 
„Igra za poredneže“ 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017673/


Že 20 let v Šmihelu meseca oktobra prevzamejo taktirko lutke. Mednarodni lutkovni festival Cikl cakl je 
vsako leto ognjemet kreativnosti z univerzalnim jezikom. 
„Čudež pod Peco“, kakor je lutkovno dejavnost v Šmihelu nekdaj imenoval dolgoletni urednik Slovenskih 
sporedov ORF Horst Ogris, pa se je začel že pred 40 leti. 
3. novembra 1979 je bila prva premiera domačih lutkarjev s predstavo „Igra za poredneže“. 
Kako se je lutkarstvo prijelo in navdušilo tudi odrasle, je prišlo do izraza v letošnji jubilejni predstavi z 
naslovom „Šmihel obleče rdeč frak" s kratico „Š.O.R.F.“, pri kateri sodeluje okrog 40 lutkarjev in lutkaric 
vseh generacij. Lutkovno-kulinarične predstave minuli konec tedna so bile v trenutku razprodane. 
Šmihel pa bo še do vključno sobote „šorf“, ko se bo festival nadaljeval z gostovanjem profesionalnih 
lutkarjev iz Avstrije, Slovenije, Nemčije, Češke, Čileja in Švedske. Iz Italije in Estonije pa sta prišla akrobata, 
ki sta navdušila občinstvo s cirkuškimi spretnostmi in magijo na uradnem odprtju jubilejnega festivala Cikl 
cakl minuli torek. 
Otvoritveno slovesnost v preddverju občinskega urada so tokrat sooblikovali učenci in učenke Ljudske šole v 
Globasnici in Nove srednje šole Pliberk s prikupnimi zgodbicami, ki so jih naštudirali ob strokovni pomoči 
lutkovnih mentorjev in mentoric iz Slovenije. 
 

 
Slika: Letos praznuje Katoliško prosvetno društvo Šmihel dva jubileja: 20-letnico mednarodnega 
lutkovnega festivala Cikl cakl in 40-letnico domačega lutkovnega ustvarjanja. Foto: MK  
 
Številne častne goste je tokrat prvič v vlogi predsednika KPD Šmihel pozdravil Silvo Jernej. Festival Cikl cakl 
je po njegovih besedah ob vsej kreativnosti domačih lutkarjev tudi neke vrste motor, da ne zmanjka 
kreativnih idej. 
Festival Cikl cakl je v vseh teh letih postal nepogrešljiva stalnica, ki daje pečat in impulze celotni regiji. 
Obenem pa dviga tudi ugled občine, je v zastopstvu župana Hermanna Srienza (SPÖ) poudaril podžupan 
občine Bistrica pri Pliberku Vladimir Smrtnik (REGI). 
Pozdrave in čestitke Republike Slovenije ob okroglih obletnicah lutkovnega ustvarjanja v Šmihelu sta na 
odprtju festivala prinesla Robert Kojc z Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter konzulka Jasna 
Goličič Bakovnik z generalnega konzulata RS v Celovcu. 
Kojc je spregovoril na odprtju v zastopstvu ministra Petra Jožefa Česnika, navdušen pa je bil nad 
nastopajočimi. 
Lutkovni festival Cikl cakl se je nadaljeval s predstavami za šole in vrtce, ki si jih je v sredo in v četrtek 
dopoldne ogledalo nad 1.000 otrok. V petek pa bodo domači lutkarji še enkrat ponovili kulinarično-lutkovno 
predstavo Š.O.R.F, ki pa je že razprodana. 
Zaključek festivala bo sobotni praznični lutkovni dan, ki bo vodil skozi vas in ga bodo zaključil v farni dvorani 
v Šmihelu. 

• Česnik obiskal Videmsko pokrajino. ORF, Celovec, 17.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017710/  
Minister Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je bil v sredo na 
obisku v Videmski pokrajini v Italiji. V Kanalski dolini je obiskal kulturni društvi Združenje Don Mario 
Černet in Slovensko kulturno središče Planika.  
V Kanalski dolini srečanje s društveniki in učitelji 
V Združenju Don Mario Černet se je Česnik srečal z Anno Wedam in člani, v Slovenskem kulturnem središču 
Planika pa z Rudijem Bartalothom in učitelji glasbe. Obe društvi da sta predstavili svoje delovanje in trud, ki 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017710/


ga vlagajo v svoje pomembno poslanstvo – ohranjanje slovenskega jezika in kulture, so zapisali na spletni 
strani urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
 

 
Slika: Minister Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je bil v sredo na 
obisku v Videmski pokrajini v Italiji. V Kanalski dolini je obiskal kulturni društvi Združenje Don Mario 
Černet in Slovensko kulturno središče Planika. Foto: USZS / gov.si  
 
Na šoli, pri časopisih in v etnografskem muzeju 
Minister Česnik je bil sicer najprej na državni večstopenjski šoli Pavel Petričič s slovensko-italijanskim 
dvojezičnim poukom. Nato si je ogledal uredništvi tiskanih medijev „Dom“ in „Novi Matajur“. Sledil je še 
ogled Etnografskega muzeja Bardo, ki je zaslužen za ohranjanje dragocenih zgodovinskih predmetov, ki so 
bili rešeni po velikem potresu leta 1976. Prav tako skrbi za kulturno popestritev in ohranjanje slovenskega 
jezika v lokalni skupnosti, dodajajo na uradu. 

• „Nismo nagradili vojnega hujskača“. ORF, Celovec, 17.10.2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017738/  
Švedska akademija se je odzvala na kritike, ki so se zvrstile po tem, ko je za Nobelovega nagrajenca za 
literaturo razglasila Petra Handkeja. Kritike so bile usmerjene na njegovo podporo pokojnemu srbskemu 
voditelju Slobodanu Miloševiću. Akademija je sporočila, da ni nagradila „vojnega hujskača“.  
 
 „Ne zanika vojnih zločinov, ne genocida“ 
Handke v eseju „Zimsko popotovanje k rekam Donavi, Savi, Moravi in Drini ali Pravičnost za Srbijo“ iz leta 
1996 „ne dvomi v pokol v Srebrenici,“ je zapisal tiskovni predstavnik akademije Mats Malm v odprtem 
članku za dnevnik Dagens Nyheter v Stockholmu. 
Malm se v odzivu sklicuje tudi na Handkejev članek, objavljen 1. junija 2006 v dnevnikih Süddeutsche 
Zeitung in La Liberation, v katerem je pisatelj kritiziral „srbske kriminalce, poveljnike in načrtovalce: 
Srebrenica je največji zločin proti človeštvu, storjen v Evropi po 2. svetovni vojni“. 
„Nismo našli dokaza, da bi se poklonil prelivanju krvi“ 
„Prav tako nismo našli dokaza, da bi se Handke poklonil prelivanju krvi, častil pošast ali zanikal vojne 
zločine, ko se je leta 2006 udeležil pogreba Slobodana Miloševića,“ je dodal Malm. 
„Akademija je obravnavala pisatelja, ki je nedvomno podajal provokativne, neprimerne in nejasne izjave o 
političnih vprašanjih, vendar ni našla ničesar v njegovem pisanju, s čimer bi napadal civilno družbo ali 
spoštovanje enakopravnosti med vsemi ljudmi,“ je še sporočil Malm. 
Odločitev za nagrado izzvala kritike po Balkanu 
Izbira avstrijskega pisatelja Handkeja za Nobelovega nagrajenca za literaturo minuli teden je sprožila 
proteste, med drugim na Kosovem ter v Bosni in Hercegovini. V ponedeljek so se pred švedskim 
veleposlaništvom v kosovskem glavnem mestu Priština zbrali protestniki, da bi nasprotovali nagradi. 
Združenje Matere Srebrenice pa je pozvalo akademijo, naj odločitev prekliče. 
Mnogo prahu je dvignil tudi letošnji dobitnik nemške književne nagrade, v Višegradu v Bosni in Hercegovini 
rojeni in v Nemčiji živeči pisatelj Saša Stanišić, ki je bil v svojem zahvalnem govoru oster do Handkeja. Kakor 
je dejal, se je razburil zato, ker je „imel srečo, da je pobegnil temu, česar Handke v svojih besedilih ne 
opisuje“. 
  

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017738/


Primorski dnevnik, Trst 

• Peter Verč. Koliko je legitimna želja po zamejcu v parlamentu: Slovenija - vlada odprla vprašanje 
zastopanosti Slovencev v tujini. Primorski dnevnik, št. 241 (11. okt. 2019), str. 4 

• Slovenska skupnost razočarana nad Rojčevo: FJK – Paritetni. Primorski dnevnik, št. 241 (11. okt. 
2019), str. 4 

• Marko Marinčič. Preiskusimo se v fašistometru: Italija – demokracija terja neznanski napor. 
Primorski dnevnik, št. 241 (11. okt. 2019), str. 18 

• Red za zasluge Pavšiču in Sturmu: Slovenija – odlikovanji. Zamejcema ju bo vročil predsednik 
Borut Pahor. Primorski dnevnik, št. 242 (12. okt. 2019), str. 3 

• Peter Verč. Občinam ne vsiljujejo, kvečjemu omogočajo: FJK - vlada sprejela reformo lokalne 
samouprave, na vrsti je deželni svet. Primorski dnevnik, št. 242 (12. okt. 2019), str. 3 

• Peter Verč. Podžupana Barda podpira tiha večina: Beneška Slovenija. Primorski dnevnik, št. 243 
(13. okt. 2019), str. 3 

• Postopek za vrnitev Narodnega doma zavira deželna vlada: Trst – rektor sprejel SKGZ in SSO. 
Primorski dnevnik, št. 243 (13. okt. 2019), str. 3 

• Sara Sternad. V črn granit vklesan poklon »legendi s fotoaparatom«: Dolina – odkritje nagrobnika 
kamna fotografa Maria Magajne. Primorski dnevnik, št. 243 (13. okt. 2019), str. 4 

• Jezikovne manjšine so pomembno bogastvo, ki ga mora država aktivneje podpirati : seminar 
italijanskega ministrstva za izobraževanje ob 20-letnici zakona 482/1999. Primorski dnevnik, št. 
243 (13. okt. 2019), str. 10 

• (cost). V učilnici utrjevali jezik in budili narodno zavest: Štandrež – danes slovesnost ob 150. 
letnici ustanovitve. Primorski dnevnik, št. 243 (13. okt. 2019), str. 13 

• Peter Verč. Porazdelitev 12 milijonov zasejala veliko razočaranje: INTERREG – izid zadnjega 
razpisa programa Italija- Slovenija 2014-2020. Primorski dnevnik, št. 244 (15. okt. 2019), str. 4 

• (sas) Za poimenovanje ulice po igralki Lidiji Kozlovic: Trst – svetniška pobuda Demokratske 
stranke v občinskem svetu. Primorski dnevnik, št. 245 (16. okt. 2019), str. 5 

• Podpora Italijanske unije: Slovenija - SSO in FJK na pogovoru z delegacijo manjšine. Primorski 
dnevnik, št. 245 (16. okt. 2019), str. 18 

• Vesna Pahor. Srbsko-pravoslavna skupnost od dediščine preteklosti do mlajših generacij in miru: 
Trst – pogovor s podpredsednikom Zlatimirjem Selakovićem. Primorski dnevnik, št. 246 (17. okt. 
2019), str. 5 

• (pd). Pred 90 leti je strel v hrbet ubil antifašista: obletnica – Vladimir Gortan. Primorski dnevnik, št. 
246 (17. okt. 2019), str. 15 

 

• Pahor in Mattarella skupaj na slovesnosti ob 100. obletnici Narodnega doma. Spletno uredništvo. 
Trst. Primorski dnevnik, Trst, 11. okt. 2019 

Sestala sta se ob robu zasedanja 12 predsednikov držav EU v Atenah 
https://www.primorski.eu/trzaska/pahor-in-mattarella-skupaj-na-slovesnosti-ob-100-obletnici-
narodnega-doma-EY364879 
 

 
Slika: Predsednika Borut Pahor in Sergio Mattarella. Foto: ANSA  
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Slovenski predsednik Borut Pahor in italijanski predsednik Sergio Mattarella se bosta prihodnje leto skupaj 
udeležila slovesnosti ob 100. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu in tako potrdila iskreno prijateljstvo 
med dvema sosednjima državama in narodoma, so sporočili iz Urada predsednika Republike Slovenije. 
Danes Slovenijo in Italijo povezuje evropska ideja, ki je utemeljena na spravi in sožitju, so še zapisali, 
predsednika sta se zavzela, da v tem smislu to poudarita z njuno prisotnostjo na svečanosti v Trstu. 
Predsednika Pahor in Mattarella sta se sestala ob robu zasedanja 12 predsednikov držav EU v Atenah. 
Pogovor je potrdil odlične odnose med državnikoma in državama. 

• Zamejec v parlamentu razdvaja. Peter Verč. Ljubljana. Primorski dnevnik, Trst, 11. okt. 2019  
Neenotni pogledi na vprašanje zastopanosti Slovencev zunaj slovenskih meja v Državnem zboru  
https://www.primorski.eu/se/zamejec-v-parlamentu-razdvaja-YY364540 
 
SKGZ in SSO nimata enotnega stališča, a tudi med posamezniki so mnenja deljena. Tržaški odvetnik Andrej 
Berdon meni, da bi član slovenske manjšine lahko sedel v slovenskem parlamentu. »V italijanski parlament 
bi po mojem sodil Italijan, ki živi v Kopru ali Pulju, zato bi prav tako v slovenski parlament sodil, recimo, 
Slovenec iz Gorice.« Berdon pravi, da bi člani narodnih manjšin morali dobiti volilno pravico, četudi nimajo 
slovenskega državljanstva. 
Povsem drugače razmišlja goriški profesor matematike in nekdanji član Komunistične partije Italije Ivan 
Bratina, ki zamejskim Slovencem ne bi priznal pravice, da sodelujejo pri delu Državnega zbora. »Parlament 
ni izraz slovenskega naroda, je izraz slovenske države,« argumentira. 
Dolinčan Giuseppe Prašel, ki je na zadnjih evropskih volitvah kandidiral na listi Zelena Evropa, pa zamisel o 
volilni pravici zamejcev pozdravlja. Bi pa volilno pravico priznal le tistim, ki imajo ob državljanstvu lastne 
države tudi slovensko državljanstvo. Zaradi tega pa bi bilo treba spremeniti zakon o pridobivanju 
državljanstva. »Zdaj veljajo določeni pogoji, recimo dokazovanje slovenskih korenin. Prav bi bilo, da 
slovensko državljanstvo dobi vsak, ki čuti, da je Slovenec.« 

• Izjema po meri Slovencev. Peter Verč. FJK. Primorski dnevnik, Trst, 11. okt. 2019  
Deželna vlada je sprejela predlog reforme lokalne samouprave, v kateri je tudi varovalo za slovensko 
manjšino 
https://www.primorski.eu/se/izjema-po-meri-slovencev-IY364965 
 

 
Slika: Deželna vlada FJK. Foto: FJK  
 
Vlada Furlanije - Julijske krajine je na današnji seji odobrila predlog o reformi lokalne samouprave. V njeni 
srži je ukinitev medobčinskih zvez in določilo, da se lahko občine prostovoljno povežejo med sabo pri 
nudenju storitev ali vodenju služb. 
Na vprašanje Primorskega dnevnika, ali se bodo v skupnost lahko povezale tudi občine, ki ne mejijo med 
sabo, je Roberti dejal, da so pri pripravi zakonskega predloga po posvetu s stranko Slovenske skupnosti 
dopustili nekaj prožnosti. 
»Imeli smo v mislih primer Števerjana,« je povedal Roberti. V predlogu zato piše, da se morajo med sabo 
povezati občine, ki mejijo med sabo, ko je to mogoče. Določilo zato dopušča možnost, da se na primer 
Dolina poveže z Repentabrom, četudi med njima teče območje Trsta, ali da se Števerjan poveže s 
Sovodnjami preko Gorice. Je pa Roberti zavrnil možnost, da bi se ustanavljale skupnosti, katerih zemljevid bi 
spominjal na »leopardje krzno«. To pomeni, da bo najbrž izjemoma dovoljena skupnost občin, ki tvorijo 
pretrgano območje, a v meji razumne geografske bližine. 
Predlog, ki ga je novinarjem predstavil član vlade Pierpaolo Roberti, bodo rešetali še v deželnem svetu. 
Pričakovati je, da bo dokončno izglasovan konec tega leta ali v začetku prihodnjega. 

https://www.primorski.eu/se/zamejec-v-parlamentu-razdvaja-YY364540
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• Red za zasluge Pavšiču in Sturmu. Primorski dnevnik, Trst, letn. 75, št. 242, 12.10.2019, str.3  
Odlikovanji 
Zamejcema ju bo vročil predsednik Borut Pahor.  
 

 
• Jakob Leopoli nagrajen na Novačanovih gledaliških srečanjih. Spletno uredništvo. Števerjan. 

Primorski dnevnik, Trst, 12. okt. 2019  
Po včerajšnjem nastopu je prejel naziv igralca večera 
https://www.primorski.eu/goriska/jakob-leopoli-nagrajen-na-novacanovih-gledaliskih-srecanjih-
NX365780 
 

 
Slika: Nagrajenec po petkovi predstavi. Foto: Primorski dnevnik  
 
Na 27. Novačanovih gledaliških srečanjih v Celju je član števerjanske dramske družine društva F.B. Sedej, 
Jakob Leopoli, prejel naziv igralca večera. Gledališčniki društva Sedej so v petek nastopili s svojo najnovejšo 
produkcijo »Ime«, s katero tudi tekmujejo za nagrado za najboljšo predstavo. Leopoli v igri nastopa v vlogi 

https://www.primorski.eu/goriska/jakob-leopoli-nagrajen-na-novacanovih-gledaliskih-srecanjih-NX365780
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Vincenta. Jutri ob 17. uri bodo taisto predstavo uprizorili v župnijski dvorani v Štandrežu v sklopu abonmaja 
društva PD Štandrež. 

• Mario Magajna živi v našem spominu. Sandor Tence. Dolina. Primorski dnevnik, Trst, 12. okt. 
2019  

Danes ob 11. uri v Dolini odkritje nagrobnega spomenika 
https://www.primorski.eu/trzaska/mario-magajna-zivi-v-nasem-spominu-DX365216 
 

 
Slika: Render nagrobnega kamna. Foto. Primorski dnevnik  
 
Na pokopališču v Dolini, kjer je pokopan, bodo danes ob 11. uri odkrili nagrobni kamen legendarnemu 
fotografu Primorskega dnevnika Mariu Magajni. 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 umetnik Klavdij 
Palčič, slavnostni govornik na odkritju bo pesnik Miroslav Košuta, čigar misel je vklesana na spomeniku. 
Košuta, ki je podobno kot Magajna doma iz Križa, je prijateljeval s priljubljenim fotografom. Dolina je bila 
pravzaprav za Magajno neke vrste drugi dom. 
Društvo Bubnič-Magajna prireja današnjo prireditev v sodelovanju z dolinsko občinsko upravo (zastopal jo 
bo župan Sandy Klun) in s krajevnim slovenskim kulturnim društvom Valentin Vodnik. Njegov pevski zbor bo 
sodeloval na odkritju. 

• Mario Magajna - pričevalec pol stoletja slovenske zgodovine. Sara Sternad. Dolina. Primorski 
dnevnik, Trst, 12. okt. 2019  

Na dolinskem pokopališču so odkrili nagrobni kamen fotografu Primorskega dnevnika 
https://www.primorski.eu/trzaska/mario-magajna-pricevalec-pol-stoletja-slovenske-zgodovine-
AX365604 
 

 
Slika: Odkritje nagrobnega kamna fotografu Primorskega dnevnika Mariu Magajni. Foto: FOTODAMJ@N 
  
Na dolinskem pokopališču stoji pokončen kamen iz črnega granita, na katerem vsak prepozna obris profila 
legendarnega fotografa Primorskega dnevnika Maria Magajne. »Pričevalca pol stoletja slovenske zgodovine, 
ki je z nepodkupljivim objektivom beležil ljudske šege in običaje, spremljal našega človeka od ranega jutra 
do veselih ponočevanj, ob prazničnih in žalostnih dneh; ki je beležil našo rast in zaton, da ostaneta vklesana 
v zgodovino,« kot ga je v svojem govoru ob odkritju nagrobnega kamna definiral sovaščan, kriški pesnik 
Miroslav Košuta. 
V imenu kulturnega društva Bubnič Magajna, ki je zanj poskrbelo, je številne zbrane sprejel predsednik 
Sandor Tence, ki se je spomnil za Maria prehojene poti - od postavitve velike razstave v palači Gopcevich, 
mimo prenosa posmrtnih ostankov od Sv. Ane v Dolino, vse do slovesnega odkritja nagrobnega kamna. Bil 
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je človek sveta, je povedal Tence - rojen je bil v Križu, živel pa je v mestu, njegov dom je bil Primorski 
dnevnik, na Dolino pa je bil posebno navezan in večkrat je izrazil željo, da bi počival med Dolinčani. »Kot 
društvo si torej štejemo v veliko čast, da smo uresničili njegovo željo.« 
Spomenik je s pomočjo Andreja Pisanija zasnoval Klavdij Palčič, misel, ki je vklesana vanj, pa je Miroslava 
Košute. 

• Jezikovne manjšine so pomembno bogastvo, ki ga mora država aktivneje podpirati. Primorski 
dnevnik, Trst, leto 75, št. 243, 13.10.2019, str. 10 

Seminar italijanskega ministrstva za izobraževanje ob 20-letnici zakona 482/1999  
V začetku oktobra je v dolini Fassa v pokrajini Trento, kjer živi ladinska skupnost, potekal dvodnevni 
seminar o manjšinskih jezikih v šoli, ki ga je priredilo italijansko ministrstvo za izobraževanje ob 20. 
obletnici sprejema zakona 482 o zaščiti zgodovinskih manjšin v Italiji, s katerim je Italija udejanila 6. člen 
ustave. 

 
Slika: Seminarja ministrstva za izobraževanje se je udeležilo veliko šolnikov in strokovnjakov. Foto: 
Primorski dnevnik, Trst 
Uvodni del seminarja je bil namenjen posegom predstavnikom oblasti in institucij. Tako je predstavnik 
manjšinske zveze FUEN Johan Haggman, kateremu je bila poverjena ocena stanja manjšinskih šol v Evropi, 
opozoril, da je Evropska unija naredila zelo malo za manjšine, za kar ima opravičilo v dejstvu, da ji Lizbonska 
pogodba ne daje pravih pristojnosti. Dejal je, da je treba promovirati jezike na način, ki privlači mlade in 
opozoril, da so nekatere manjšine ubrale pravo pot in zato v zadnjih desetletjih narašča število ljudi, ki 
govorijo valižansko, katalonsko, baskovsko, tudi nemško na Južnem Tirolskem. Osnova za to pa je šola. Na 
vprašanje, kaj lahko naredi Evropska unija, pa je Haggman odgovoril z navedbo pobude Minority SafePack, ki 
vsebuje kar nekaj predlogov ukrepov, ki bi jih Evropska unija lahko sprejela na osnovi že obstoječe pogodbe: 
od odpiranja vseh programov vsem jezikom, tudi manjšinskim, do zadevne spremembe pravilnika stukturnih 
skladov. Skratka, Evropska unija bi lahko naredila več že danes; zadostovala bi politična volja. 
O stanju v Italiji je govoril Saverio Lo Russo, vodja pristojnega urada za jezikovne manjšine pri predsedstvu 
vlade, službi za deželne zadeve, torej urada, ki skrbi za izvajanje zakona 482. Tudi predsedstvo vlade bo v 
sodelovanju z ministrstvom za kulturne dobrine opozorilo na 20. obletnico zakona in pripravlja kampanjo 
informiranja javnosti preko državne radiotelevizijske družbe o obstoju jezikovnih manjšin in njihove kulturne 
dediščine. Italija je država z velikim številom jezikovnih manjšin in zaskrbljujoče je dejstvo, da nekateri jeziki 
po oceni organizacije ZN za kulturo in znanost Unesco tvegajo izumrtje. Kar zadeva konkretno izvajanje 
zakona 482 je Lo Russo ocenil, da je sredstev, ki so bila v zadnjih letih močno zmanjšanja, dejansko premalo 
in dejal, da je že opozoril ministra Boccio, da bi bilo treba nekatere stvari posodobiti, če ne s spremembami 
zakona vsaj s pravilnikom, treba pa bi bilo tudi poenotiti službo vlade za manjšine, s katerimi se zdaj ukvarja 
več ministrstev in vladnih služb. 
Razprava je nato potekala v delavnicah, na katerih so bili predstavljeni številni projekti, ki so bili financirani s 
sredstvi zakona 482. Gre za zelo bogat proizvod dinamičnosti in kreativnosti šolnikov, ki so z veliko 
prizadevanja in dobre volje, marsikdaj v nelahkih pogojih, izvedli številne projekte za vključitev jezikov 
manjšin v šolo. Projekti so bili razdeljeni na šest vsebinskih sklopov; sintezo prvih dveh objavljamo danes, 
ostali bodo na vrsti prihodnjič. 
Predsednik zveze manjšin v Italiji Confemili Domenico Morelli je ob koncu seminarja ocenil, da razvoj 
projektov v teh dvajsetih letih kaže na veliko rast. Razvilo se je sodelovanje med šolami; v prvih letih so šole 
predstavile več kot 200 projektov, v zadnjih letih pa se je število bistveno zmanjšalo, ker se šole povezujejo v 
mreže. Morelli je poudaril, da so tudi strokovnjaki Sveta Evrope pozitivno ocenili sodelovanje med šolami, 
ker omogoča celovito obravnavanje te tematike. Kljub zmanjšanju sredstev je ministrstvo za izobraževanje 



po njegovi oceni opravilo pomembno delo. Pred desetimi leti je ministrstvo priredilo podobni seminar ob 10. 
obletnici zakona in tudi takrat je bilo poudarjeno sodelovanje med šolami, 
Odprti ostajajo nekateri problemi. Poleg skromnih finančnih sredstev je največji problem izobraževanje 
šolnikov; za številne jezike namreč ne obstajajo ustrezni univerzitetni programi in prav tako ni pravne podlage 
za priznavanje usposobljenosti. 
Zakon 482je s priznanjem 12 manjšin in s členi, ki zadevajo izobraževanje dejansko omogočil jezikom manjšin 
vstop v javno šolo skozi glavna vrata. Še več, zakon določa, da mora šola naučiti učence manjšinskega jezika 
in to mora doseči v okviru rednega pouka. Sklepna misel seminarja je bila, da je treba zakon izvajati, morda 
ga prirediti spremembam sodobnega časa, okrepiti je treba povezavo med državo in deželami, predvsem pa 
je treba ustvarjati zavest, da so jezikovne manjšine sestavni del državnega izročila, bogastvo, ki ga mora 
država aktivneje podpirati. 

• Protislovenca podpira tiha večina. Peter Verč. Benečija. Primorski dnevnik, Trst, 13. okt. 2019  
V Bardu so podžupana, ki je Slovenijo označil za »evropsko sramoto«, že zaman pozvali k odstopu 
https://www.primorski.eu/se/protislovenca-podpira-tiha-vecina-HB366018 

 
Slika: Podžupan Barda Mauro Pinosa. Foto: FACEBOOK  
 
Podžupan Barda Mauro Pinosa - ki je na Facebooku označil Slovenijo za »evropsko sramoto« ter izrazil željo, 
da bi bila Bovec in Kobarid italijanska - ni osamljen primer, meni domačin Flavio Cerno, član opozicije v 
občinskem svetu. »Pinosa je lider skupine ljudi, za katere velja ena sama beseda in ta beseda je 'proti'. Oni 
so proti slovenščini in nič drugega. Drugače so prazni.« 
Kako velika je skupina ljudi, ki v zgornji dolini reke Ter nasprotuje slovenstvu, Cerno ne zna oceniti. Pravi pa, 
da ni majhna. Dokaz tega je dogajanje v zaselku Zavrh ob letošnjem 15. avgustu, ko je 61-letni Pinosa v 
cerkvi glasno nastopil proti župniku Renzu Calligaru, zagovorniku rabe slovenskega narečja med verskimi 
obredi. 
Cerno je kasneje v občinskem svetu zahteval odstop župana, a v vrstah večine predloga ni podprl nihče. 
Včeraj smo večkrat poklicali župana Luco Paolonija, da bi ga vprašali, kako komentira podžupanove besede 
na Facebooku, a na klice se ni odzval. 
V Bardu so bile maja letos županske volitve, na njih je Paoloni z 221 glasovi proti 164 premagal Cerna. Na 
županovi listi SìAmo l'Alta Val Torre pa je največ osebnih preferenc, 64, prejel Pinosa. Ta je v pogovoru za 
Primorski dnevnik pojasnil, da z zapisom na Facebooku ni želel žaliti Slovencev in da ima več slovenskih 
prijateljev. Slovenija naj bi bila »evropska sramota« le zaradi domnevne državne pomoči številnim 
podjetjem, s čimer nastaja nelojalna konkurenca. 

• Zbogom Alto Adige. Sandor Tence. Bocen. Primorski dnevnik, Trst, 14. okt. 2019  
Sklep bocenskega pokrajinskega sveta o izbrisu imena je predmet ostre polemike 
https://www.primorski.eu/se/zbogom-alto-adige-YB366313 

 
Slika: Logotip za turistično promocijo Južne Tirolske. Foto: WIKIPEDIA  
 

https://www.primorski.eu/se/protislovenca-podpira-tiha-vecina-HB366018
https://www.primorski.eu/se/zbogom-alto-adige-YB366313


Ali bo beseda Alto Adige (Gornje Poadižje) izginila iz uradnih papirjev, tako da bo uradno dvojezično ime za 
Južno Tirolsko po novem Provincia di Bolzano-Südtirol? Za izbris imena Alto Adige, ki ga je vsilil fašizem, se 
je opredelil bocenski pokrajinski svet z glasovi Južnotirolske ljudske stranke (SVP) in desnih strank nemško 
govoreče skupnosti, vsi ostali so bili proti. Italijanska desnica pravi, da je to škandal brez primere in zato 
zahteva poseg italijanske vlade, pobudniki izbrisa Alto Adige pa menijo, da gre le za popravilo krivice, ki jo je 
fašizem med obema vojnama prizadel Južnim Tirolcem. 
Predsednik bocenske Pokrajine Arno Kompatscher miri duhove rekoč, da ime Alto Adige ne bo čez noč 
izginilo, ker je zapisano v italijanski ustavi. V isti sapi pa Kompatscher dodaja, da bo treba enkrat za vselej 
rešiti kočljivo vprašanje od fašizma vsiljenih ledinskih ter krajevnih imen. Rimska vlada bo najbrž pravno 
osporavala odločitvi bocenskega pokrajinskega sveta in zadevo dala v presojo ustavnemu sodišču. 

• Katalonskim voditeljem dosodili do 13 let zapora. Spletno uredništvo. Madrid. Primorski dnevnik, 
Trst, 14. okt. 2019  

Zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije 
https://www.primorski.eu/se/katalonskim-voditeljem-dosodili-do-13-let-zapora-BB366344 
 

 
Slika: Letak v podporo katalonskim voditeljem. Foto: ANSA  
 
Špansko vrhovno sodišče je danes devetim od 12 katalonskih voditeljev, ki jim je sodilo zaradi njihove vloge 
v poskusu odcepitve Katalonije od Španije, dosodilo med devet in 13 let zapora. 
Nekdanji podpredsednik katalonske vlade Oriol Junqueras, ki je bil obsojen na 13 let zapora, je sodbo 
označil za maščevanje države in poudaril, da Katalonci nimajo druge možnosti, kot da ustanovijo svojo 
državo. 

• Slovenščina v štirih občinah, v Gorici samo v štirih rajonih. Danjel Radetič. Gorica. Primorski 
dnevnik, Trst, 15. okt. 2019  

Zavod Istat pošilja gradivo družinam, ki so bile vzorčno izbrane za popis prebivalstva in stanovanj 
https://www.primorski.eu/goriska/slovenscina-v-stirih-obcinah-v-gorici-samo-v-stirih-rajonih-EB366710 
 

 
Slika: Zgibanka v slovenskem jeziku. Foto: Primorski dnevnik 
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V Tržiču, Zagraju, Krminu in Ronkah bodo vse naključno izbrane družine, ki bodo sodelovale pri letošnjem 
popisu prebivalstva in stanovanj, prejele popisno gradivo tako v italijanskem kot tudi v slovenskem jeziku, 
medtem ko bosta v Gorici italijanščina in slovenščina enakopravni samo v štirih rajonih - Štandrežu, 
Podgori, Pevmi-Oslavju-Štmavru in Svetogorski četrti. 
Z lanskim letom se je državni statistični zavod Istat odločil za uvedbo novega načina popisovanja družin in 
stanovanj, saj se je odpovedal generalnemu popisu, ki so ga na celotnem državnem ozemlju izvajali vsakih 
deset let. Po novem poteka popis vsako leto v večjih občinah in vsaka štiri leta v manjših; poleg tega v 
poštev ne pridejo prav vse družine, temveč jih v vsaki občini vzorčno izberejo določeno število, ki je 
sorazmerno s številom prebivalcev. Letošnji popis bodo izvedli v skupno 2800 občinah iz cele Italije. V 
goriški pokrajini bodo letos na vprašanja državnega zavoda Istat odgovarjali v Krminu, Foljanu-Redipulji, 
Gorici, Gradežu, Medei, Tržiču, Ronkah, Zagraju, Škocjanu, Turjaku in Vilešu. 

• Začel se je festival Poklon viziji. Spletno uredništvo. Goriška. Primorski dnevnik, Trst, 15. okt. 
2019  

Po nedeljskem odkritju instalacije Camera Obscura – Stičišče pogledov bo jutri izročitev nagrade avtorici 
Kim Longinotto 
https://www.primorski.eu/goriska/zacel-se-je-festival-poklon-viziji-GB366811 
 

 
Slika: Z odprtja festivala na Trgu Evrope. Foto: Primorski dnevnik  
 
Vabilo k razmisleku o skupnem sobivanju ob meji. Tudi tako je mogoče razumeti instalacijo Camera Obscura 
– Stičišče pogledov, ki so jo v nedeljo popoldne odkrili na skupnem trgu obeh Goric. Z dogodkom se je začel 
filmski festival Poklon viziji /Omaggio a una visione, ki bo vse do 20. oktobra potekal v Gorici ter v drugih 
šestih mestih v Sloveniji in Italiji, in sicer v Novi Gorici, Vidmu, Trstu, Ljubljani, Izoli in Špetru. 
Nedeljsko odprtje je prežemala misel ustanovitelja Kinoateljeja Darka Bratine o odprtem in povezanem 
goriškem jedru, ki jo je umetnik Jakob Koncut ponazoril s posebno optično instalacijo. Avtorja je zbranim na 
Trgu Evrope/Transalpini predstavila vodja festivala Mateja Zorn, odprtja sta se udeležila tudi vodja kabineta 
novogoriškega župana Gorazd Božič in Fabrizio Oreti, goriški občinski odbornik za kulturo. Večer prvega dne 
festivala pa je potekal v duhu novonastale sekcije Prvi poleti, s katero želijo organizatorji podpreti še 
neuveljavljene mlade umetnike. 
Jutri ob 9. uri in 17.30 bo v Hiši filma strokovna delavnica v angleškem jeziku z letošnjo nagrajenko Kim 
Longinotto. Ob 19.30 sledijo podelitev nagrade Darko Bratina, projekcije zmagovalnih filmov sklopa First 
Crossings in nagrajenkinega dokumentarca Mafija v objektivu (Shooting the Mafia, 2019), ki ga je posnela v 
sodelovanju s politično aktivistko Letizio Battaglia. Podrobnejše informacije o programu, filmih in nagrajenki 
ter dnevnem utripu festivala so na voljo na spletnih mestih www.poklonviziji.com in www.kinoatelje.it  

• V SSG prihaja radoživa Mirandolina. Poljanka Dolhar. FJK. Primorski dnevnik, Trst, 15. okt. 2019  
Prva premiera v sezoni bo na sporedu v petek, 18. oktobra 
https://www.primorski.eu/kultura/v-ssg-prihaja-radoziva-mirandolina-XA367451 
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Slika: Prizor iz komedije Krčmarica Mirandolina. Foto: FOTODAMJ@N  
 
Slovensko stalno gledališče vstopa v nova sezono – prvo v celoti pod umetniškim vodstvom Danijela 
Malalana – s komedijo Krčmarica Mirandolina Carla Goldonija. Premiera bo na velikem odru tržaškega 
Kulturnega doma v petek, 18. oktobra, ob 20.30, ponovitve pa se bodo zvrstile do 9. novembra; mesec 
kasneje, 9. decembra, bo Krčmarica na ogled tudi v Gorici. 
Uvodno produkcijo režira Katja Pegan, sicer tudi direktorica Gledališča Koper. To je njena tretja režija 
komedije izpod peresa Carla Goldonija, ki ga ima zelo rada, zlasti zaradi človekoljubnosti, ki preveva njegove 
like. Tak je tudi lik Mirandoline, ki po njeni oceni ni koketna, temveč samostojna ženska, ki živi 
enakopravno, tako v poklicu kot v ljubezni. Mirandolina ogromno energij vlaga v delo, živi v središču 
pozornosti, vsi jo snubijo, ker iz nje preveva eno samo življenje, kateremu se je nemogoče upreti, pravi 
režiserka. 
V vlogi Mirandoline bo nastopila Nikla Petruška Panizon. Njeni snubci bodo Tadej Toš, Vladimir Jurc in 
Franko Korošec, v narečni komediji (priredbo podpisuje Patrizia Jurinčič) pa nastopajo še Maja Blagovič, 
Lara Komar in Primož Forte. 

• Interreg sredstva niso za vse. Peter Verč. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 15. okt. 2019  
Razočaranje SDGZ ob zadnji porazdelitvi Programa Italija-Slovenija 
https://www.primorski.eu/se/interreg-sredstva-niso-za-vse-NB366861 
 

 
Slika: Direktor SDGZ Andrej Šik. Foto: FOTODAMJ@N 
 
V Programu Interreg Italija-Slovenija za obdobje 2014-2020 so porazdelili še zadnjih 12 milijonov evrov, in 
sicer za standardne projekte. Razočaranih je več kot zadovoljnih, med prvimi je tudi Slovensko deželno 
gospodarsko združenje (SDGZ), ki je neuspešno predlagalo več kot 800.000 evrov vreden projekt CRAWL. 
S CRAWL-om bi podjetniki iz Italije in Slovenije, slovenski inšpektorat za delo in italijansko podjetje za 
zdravstveno varstvo dobili digitalni pripomoček, ki bi vsem prihranil čas. Italijansko podjetje, ki opravi delo v 
Sloveniji, ali slovensko podjetje, ki si zagotovi posel v Italiji, bi z registracijo na portalu v hipu dobilo 
informacijo o zakonskih predpisih glede varnosti pri delu. »To konkretno pomeni, da bi slovensko gradbeno 
podjetje takoj vedelo, kaj mora storiti v Italiji. Dobilo bi tudi, recimo, konkretno opozorilo, da zdravniško 
potrdilo za delavca v Sloveniji velja dve leti, v Italiji pa eno,« pravi direktor SDGZ Andrej Šik. A CRAWL bi bil 
koristen zlasti za inšpektorata na obeh straneh, ki bi hitro dobila vpogled v morebitno neupoštevanje 
zakonov o varnosti pri delu. 
»Nočem reči, da so projekti, ki so bili nagrajeni, manj pomembni od našega. Tako pač je, eni dobijo, drugi 
ne, včasih odloča točka razlike. Ugotavljam pa, da je bil naš projekt ocenjen s samo 66 točkami, zato bomo 
zahtevali podrobno poročilo,« pravi Šik, ki obžaluje, da so bili v tem programskem obdobju prikrajšane 
organizacije, ki konkretno skrbijo za boljše življenje ob meji. 
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Bistveno bolj zadovoljen s tokratno porazdelitvijo sredstev je Katinarec Fabio Gombač, vodja skupine EU - 
Plan. S projektom DuraSoft, vrednim 866.000 evrov, si je zagotovil sofinanciranje z največjim številom točk v 
razdelku za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij. Pri projektu je vodilni partner raziskovalni 
inštitut Consiglio nazionale delle ricerche iz Benetk, med slovenskimi partnerji pa izstopa Biotehniška 
fakulteta. 
»Predlagali smo nadgradnjo posebnega lesenega premaza, ki je odporen na morsko in sladko vodo in je 
ekološko vzdržen. Lahko premažeš hlode v laguni, domača okna in marsikaj. Je izdelek podjetja 
Silvaprodukt, uporablja se ga v severni Evropi, s tem projektom pa želimo, da bi se razvil tudi v našem 
prostoru,« pravi Gombač. 

• Za poimenovanje ulice po igralki Lidiji Kozlovic. Sara Sternad. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 16. 
okt. 2019  

Ob desetletnici njene smrti 
https://www.primorski.eu/trzaska/za-poimenovanje-ulice-po-igralki-lidiji-kozlovic-HA367768 

 
Slika: Lidia Kozlovic. Foto: ARHIV 
 
Ob desetletnici smrti gledališke igralke Lidie Kozlovic - ali Lidie Kozlovich kot jo poznajo v italijanskem 
gledališkem svetu oz. Lidije Kozlovič kot smo je vajeni v našem gledališču - so svetniki Demokratske stranke 
v občinskem svetu z Valentino Repini na čelu v ponedeljek vložili svetniško pobudo za poimenovanje 
mestne ulice po tej naši priljubljeni odrski protagonistki. Svetniška pobuda bo morala najprej v pristojno 
komisijo, ki bo ocenila, ali lahko nadaljuje svojo pot v občinski svet. 
V utemeljitvi je Repinijeva zapisala, da se je Kozloviceva rodila 8. oktobra 1938 v Momjanu v Istri, umrla pa 
1. junija 2009 v Trstu, ki je bil njen drugi dom. Uveljavila se je kot obmejna in hkrati evropska igralka, ki je 
študijsko pot ubrala na Akademiji za dramsko umetnost v Ljubljani, kjer je bila »neobičajna« študentka, saj 
je govorila v italijanščini, ki je bila njen materni jezik. Slovenščine se je naučila pozneje in jo usvojila do take 
mere, da ji je uspelo na profesionalni ravni povezati oba svetova. Po študiju v Ljubljani, se je preselila v Trst, 
kjer je lahko izkoristila svojo dvojezičnost in svoje doživljanje dveh kultur na dveh straneh meje - uveljavila 
se je kot gledališka, filmska in radijska igralka. 
Da bi se ustrezno priznalo njeno vlogo pri ovrednotenju mesta in njegovih kultur, vabijo podpisniki 
svetniške pobude - svetnikom Demokratske stranke so se pridružili še tisti iz vrst Občanov, Italie Vive in 
Open FVG - župana oz. pristojnega odbornika, da poimenuje ulico, trg ali zelenico v mestu po Lidii Kozlovic, 
nepozabni in šarmantni interpretki človeške kompleksnosti in tržaške multikulturnosti. 

• »Pripovedujem zgodbe o osebah, ki skušajo spreminjati stvari«. Costanza Frandolic. Gorica. 
Primorski dnevnik, Trst, 17. okt. 2019  

Kim Longinotto, prejemnica Bratinove nagrade, ki jo Kinoatelje podeljuje v sklopu festivala Poklon viziji 
https://www.primorski.eu/kultura/pripovedujem-zgodbe-o-osebah-ki-skusajo-spreminjati-stvari-
HL368696 
 

 
Slika: Kim Longinotto, Foto: BUMBACA 
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 »Za njeno življenjsko poslanstvo – s filmsko kamero pokazati svet, ki ga pogosto ne želimo videti ali vedeti 
zanj: nasilje nad nemočnimi, zlorabe žensk in njih posledice. Obraze in glasove posameznikov, manjšin, ki se 
temu upirajo, iz anonimnosti projicira naravnost nad glave njihovih cenzorjev.« S to utemeljitvijo so sinoči v 
goriškem Kinemaxu britanski režiserki Kim Longinotto (1952) izročili nagrado Darko Bratina, ki jo Kinoatelje 
podeljuje v sklopu festivala Poklon viziji. 
Kako izbirate junake in zgodbe, ki nato postanejo predmet vaših filmov?  
Zgodbe, ki jih pripovedujem, vedno govorijo o osebah, ki skušajo spreminjati stvari. Gre za upornike, za 
ljudi, ki izstopajo, ki jih družba utesnjuje. Z vsakim filmom pa je drugače. Začetna dva sta bila 
avtobiografska. S prvim, Pride of place, sem se vrnila v grozljiv dekliški internat, kjer sem poprej živela; bilo 
je neke vrste maščevanje. 
Skušala sem razumeti, ali je ta kraj bil res tako grozen, kot sem se ga spomnila. Bilo mi je tudi do tega, da 
posnamem zgodbo z zornega kota tamkajšnjih deklet. S svojim drugim filmom pa sem opisala zgodbe 
brezdomk v Londonu: sama sem se namreč eno leto znašla v tej situaciji. Nato sem se nekaj časa zelo 
zanimala za japonske filme in japonsko kulturo. Naključno sem brala zgodbo plesalke Hanayagi Genshu, ki je 
zabodla svojo plesno učiteljico, zato šla v zapor in se na razne načine upirala sistemu kast na Japonskem. 
Bila je resnična upornica in popolno nasprotje japonskih žensk, ki sem jih gledala v filmih režiserja Akire 
Kurosawe. O njeni zgodbi sem posnela film Eat the kimono. Kasneje je prišel na vrsto Dreamcatcher, v 
katerem sem sledila ženski, ki je 20 let bila prostitutka. Nikoli nisem mislila »oh, rada bi posnela film o 
prostitutki!«, zgodbo so mi predlagali. Na začetku sem se precej obotavljala, nato pa sem si strastno 
zaželela, da bi jo posnela in bila sem zelo hvaležna, da je zgodba prišla do mene. 

• Spoštovanje dostojanstva je osnova za kulturno diplomacijo. Sara Sternad. Trst. Primorski 
dnevnik, Trst, 17. okt. 2019  

Nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle gost Foruma za kulturno diplomacijo na sedežu SEP 
https://www.primorski.eu/trzaska/spostovanje-dostojanstva-je-osnova-za-kulturno-diplomacijo-
CK369026 
 

 
Slika: Forum za kulturno diplomacijo, tretji z desne Lojze Peterle. Foto: FOTODAMJ@N  
 
Trst je prav gotovo najbolj primeren kraj za srečanja kot je bil današnji Forum za kulturno diplomacijo, ki je 
potekal na sedežu Srednjeevropske pobude (SEP) na pobudo mednarodnega združenja za sodelovanje in 
kulturno diplomacijo AICDC. Rdeča nit je bila vloga žensk pri nastajanju novih mednarodnih odnosov, pri 
ustvarjanju pluralnega sveta. Trst torej, kjer je pluralnost doma in kjer je vredno dan za dnem premagovati 
medkulturne razlike in soseda spoznavati oz. z njim plesti prijetne odnose, je idealni gostitelj foruma. 
Kultura je ključen dejavnik pri premoščanju konfliktov med državami in pletenju medsebojnih odnosov. 
Med gosti je bil danes tudi nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle, ki se je v svojem govoru v angleškem 
jeziku zaustavil zlasti pri potrebi po spoštovanju človekovega dostojanstva, ki ga postavlja na prvo mesto 
univerzalna deklaracija človekovih pravic pa tudi evropska listina temeljnih pravic. »To je podlaga za 
kulturno diplomacijo. Začne se s spoštovanjem do drugega, s pozornostjo do drugega, seveda tudi s 
kakovostjo diplomatov, tako da sem vesel, da kulturna diplomacija pridobiva na veljavi in da preko kulture 
lažje napredujemo, zlasti ko politično ne moremo ... Včasih ena razstava ali en koncert naredita veliko več 
za medsebojne odnose, kot pa obiski predstavnikov,« je ugotavljal. 
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• Kjudrova Pesem z dvignjeno pestjo. Spletno uredništvo. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 17. okt. 
2019  

Pino Rudež je posvetil svoj najnovejši dokumentarec Oskarju Kjudru 
https://www.primorski.eu/trzaska/kjudrova-pesem-z-dvignjeno-pestjo-LL368782 
 

 
Slika: Oskar Kjuder. Foto: ARHIV  
 
Nekdanji partizan, nepozabni ustanovitelj Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, 
glasbenik. Vse to in še marsikaj je bil Oskar Kjuder (1925–2012), premočrtni Lonjerec, kateremu je tržaški 
filmar Pino Rudež posvetil svoj najnovejši dokumentarec Pesem z dvignjeno pestjo. Po odlično obiskani 
premieri v Športno-kulturnem centru v Lonjerju, bodo film jutri ob 18. uri, v organizaciji Narodne in 
študijske knjižnice, predvajali v veliki dvorani Narodnega doma v Ulici Filzi. 
V 90-minutnem filmu je Rudež prehodil razgibano Kjudrovo pot, ki sta jo zaznamovala tovarištvo in glasba. 
Projekt je trajal več let, Rudež je Kjudrovo življenjsko zgodbo nadgradil z arhivskimi posnetki in 
zgodovinskimi dogodki, ki so bili tako ali drugače povezani z njim, od prihoda Italije v Trst do koncerta treh 
predsednikov na Velikem trgu leta 2010. Pri marsikaterem je bil soudeležen tudi Kjuder, na primer na 
mirovni konferenci v Parizu, na kateri je nastopil kot član partizanskega zbora Srečko Kosovel. Vezno 
besedilo je pripravil Marko Kravos, avtor glasbene kulise je Aljoša Saksida. 

• Zgodba partizana Augusta Marinija. Spletno uredništvo. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 17. okt. 
2019  

Jutri (petek) na sedežu RAI predstavitev novega dokumentarca Dunje Nanut in Luane Grilanc 
https://www.primorski.eu/trzaska/zgodba-partizana-augusta-marinija-CL368884 
 

 
Slika: Nekdanji partizan Augusto Marini med pogovorom z Dunjo Nanut (RAI)  
 
Jutri ob 17. uri bo v dvorani Luchetta Ota D’Angelo na sedežu RAI v Trstu (Ul. Fabio Severo 7) predstavitev 
televizijskega dokumentarca Proti toku. Zgodba partizana Augusta Marinija. Producent dokumentarnega 
filma je RAI Deželni sedež za Furlanijo Julijsko krajino – Slovenski program. Scenarij je napisala Dunja Nanut, 
režiserka pa je Luana Grilanc. 
Dokumentarec obravnava življenjsko zgodbo Augusta Marinija (o njej pripoveduje tudi knjiga Bandito, ki jo 
je napisal z Maurom Casellijem), ki je bil zaradi svojih nazorskih izbir in doslednosti vedno proti toku. Že kot 
otrok je pokazal svoj neodvisen in samosvoj značaj, ker ni prenašal fašističnega ukalupljenja. Po kapitulaciji 
Italije je odšel v partizane in se odločil, da se bo boril v slovenskih formacijah v Benečiji. Ko je padel v roke 
okupatorja, je po nečloveškem mučenju pristal v zaporu v Benetkah. 
Tako kot številni njegovi tovariši, Marini tudi po koncu druge svetovne vojne v svoji domovini ni mogel 
svobodno zadihati, zato je leta 1947 odšel v Jugoslavijo. 
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• Pri svojem živahnem delovanju ostajajo zvesti svojim koreninam. Vesna Pahor. Trst. Primorski 
dnevnik, Trst, 17. okt. 2019  

V srbsko-pravoslavni skupnosti v Trstu te dni slavijo 150-letnico cerkve sv. Spiridiona, pogovor s 
podpredsednikom Zlatimirjem Selakovićem 
https://www.primorski.eu/trzaska/pri-svojem-zivahnem-delovanju-ostajajo-zvesti-svojim-koreninam-
CL368664 
 

 
Slika: Podpredsednik tržaške srbsko-pravoslavne skupnosti Zlatimir Selaković. Foto: FOTODAMJ@N 
 
V srbsko-pravoslavni skupnosti v Trstu je te dni vse živo. Njeni člani namreč slavijo 150-letnico mogočne 
cerkve sv. Spiridona pri Ponterošu. 
Ob pomembnem jubileju smo včeraj na upravnem sedežu skupnosti v Ul. Genova obiskali podpredsednika 
Zlatimirja Selakovića, ki pri delu pomaga predsedniku Radetu Milivojeviću. O sebi pravi, da je njegova 
življenjska zgodba zelo podobna tisti drugih sedanjih članov. V Trst se je iz rodnega Požarevca preselil leta 
2000, se pravi po vojni v nekdanji Jugoslaviji. 
»Srbsko-pravoslavna skupnost je leta 2016 slavila 260. obletnico svoje prisotnosti v Trstu. Doživeli smo 
mnoge vzpone in padce. Nikoli pa nismo bili v nevarnosti izginotja. Leta 2010 smo lahko računali na več kot 
10.000 pripadnikov, potem se je to število zaradi gospodarske krize nekoliko zmanjšalo,« je razčlenil 
Selaković in dodal, da ostajajo pri svojem živahnem vsakodnevnem delovanju zvesti svojim koreninam. 
 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Naložba v mlade je nujna za razvoj in obstoj manjšine. MS (Vir: Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu). Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. oktobra 2019 - 
Leto XXIX, št. 42, str. 2 

Seja Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf 
Na povabilo predsednika Vlade RS in predsednika Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu, Marjana Šarca, je 
9. oktobra 2019 v Ljubljani zasedal Svet Vlade RS za Slovence v zamejstvu. Njegovi člani so predstavniki 
avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji, Italiji, Hrvaški in Madžarski z bogatimi izkušnjami pri 
uveljavljanju skrbi za razvoj slovenske manjšine v 
sosednjih državah ter slovenski ministri. Prvi svet je vlada ustanovila leta 2006. Kot podpredsednik sveta je 
na seji sodeloval tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Peter Jožef Česnik. 

 
Na povabilo predsednika Vlade RS in predsednika Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu, Marjana 
Šarca, je 9. oktobra 2019 v Ljubljani zasedal Svet Vlade RS za Slovence v zamejstvu. Njegovi člani so 
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predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji, Italiji, Hrvaški in Madžarski z bogatimi 
izkušnjami pri uveljavljanju skrbi za razvoj slovenske manjšine v sosednjih državah ter slovenski ministri. 
 
Z delovanjem sveta želi vlada omogočati in pospeševati vključevanje zamejskih Slovencev v družbeno in 
politično življenje matičnega naroda. Uveljavljanje in razvijanje skupnega slovenskega kulturnega prostora 
ter prizadevanje za ohranitev in krepitev slovenstva v skupnem slovenskem prostoru spada med poglavitne 
in stalne naloge Republike Slovenije. Skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je tako neločljiv del 
zunanje politike Republike Slovenije.  
Svet je razpravljal o mladih zamejskih Slovencih v skupnem slovenskem kulturnem prostoru in vprašanju 
zastopanosti Slovencev zunaj meja RS v Državnem zboru Republike Slovenije. Na svetu je bilo ugotovljeno, 
da je naložba v mlade nujna za razvoj in obstoj manjšine, zato je potrebno podpirati povezovanje mladih v 
organizacije, društva in druga interesna združenja in krepiti sodelovanje Slovenije z mladimi, ki živijo zunaj 
meja RS. Izpostavljena je bila potreba po okrepitvi podpore ohranjanju slovenskega jezika, iskanju načinov, 
ki bodo mlade iz zamejstva še bolj povezali s Slovenci v Sloveniji (šolska partnerstva, izmenjave, lažji dostop 
do študija v Sloveniji, dodatno štipendiranje, izmenjave jezikovnih asistentov, 
dodatna raziskovalna središča, boljša dostopnost do slovenskih radijskih in televizijskih sprejemov v 
zamejstvu, čezmejni mladinski turizem itd.) ter bodo pomagali zajeziti »beg možganov« mladih z območij 
avtohtone poselitve in krepili jezikovno kompetenco mladih. 
 

 
Slika: Predstavniki slovenske vlade, na sredini premier Marjan Šarec. Foto: Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu 
 
Člani sveta so se strinjali, da bo skupni slovenski kulturni in gospodarski prostor tudi dejansko živel, če si 
bomo vsi skupaj prizadevali reševati vprašanja in izzive med Slovenijo in sosednjimi državami, ki se nanašajo 
na položaj avtohtone narodne skupnosti. Pri tem je bila izpostavljena potreba po okrepljenih skupnih 
prizadevanjih za spremembo pravnih okvirov, znotraj katerih lahko slovenska manjšina deluje in se razvija v 
sosednjih državah. Predstavniki avtohtone slovenske narodne  
Skupnosti v sosednjih državah so med drugim izpostavili tudi pomen uspešnega razvoja Republike Slovenije 
ter da je za dolgoročno ohranjanje slovenske identitete potrebna jezikovna strategija za ohranjanje 
slovenskega jezika v zamejstvu, 
nadaljnja krepitev čezmejnega povezovanja in podpora skupnim čezmejnim projektom, ki doprinašajo tudi 
k razvoju območja, kjer prebiva in deluje avtohtona slovenska narodna skupnost. Prav tako je bila 
izpostavljena potreba po večji 
prepoznavnosti Slovencev v zamejstvu v Sloveniji, tudi v slovenskih učbenikih, in želja po večji medijski 
podpori vsebinam, ki so del vsakdana rojakov v zamejstvu. 
 
Glede zastopanosti Slovencev zunaj meja RS v Državnem zboru Republike Slovenije je bilo izpostavljeno tudi 
vprašanje praktičnih vidikov izbora in izvolitve teh predstavnic/ predstavnikov v Državni zbor, pri tem 
upoštevanje ustrezne zastopanosti Slovencev izven meja širom celin, kot tudi na območjih avtohtone 
poselitve slovenske narodne skupnosti 
v sosednjih državah. 



Seje Sveta vlade sta se iz Porabja udeležili slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss 
in predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovács. Predstavnici skupnosti sta se pred sejo 
Sveta vlade za Slovence posebej 
sestali s slovenskim premierom Marjanom Šarcem, ki bo še ta mesec pripotoval na uradni obisk v 
Budimpešto in se sestal z madžarskim kolegom Viktorjem Orbánom. 
Na pogovorih, katerih se je udeležil tudi predsednik DSS Martin Ropoš, so predsednika vlade informirali o 
tem, da so predstavniki madžarske vlade podpisali Razvojni program Porabja, ki naj bi se začel izvajati leta 
2020. Predstavniki skupnosti pričakujejo, da bo program finančno podprla tudi Slovenija. Obenem so 
zaprosili, naj Slovenija in Madžarska najdeta možnost za subvencioniranje slovenskih (iz Slovenije) 
gospodarskih subjektov v Porabju. Posebno pozornost so posvečali mladim in šolstvu, izpostavili so 
pomembno vlogo učiteljic in vzgojiteljic asistenk iz Slovenije ter prosili, naj se zaposlovanje eh oseb 
sistemsko uredi. Namreč prepričani so, da je ohranjanje jezika, kulture in identitete pogojeno s slovensko 
strokovno pomočjo, zato si prizadevajo za nadaljnje asistente v šolstvu. 

• Narodnostne štipendije. F.Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. 
oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf 
 

 
Slika: Državni sekretar Miklós Soltész (z desne), slovenska zagovornica Erika Köles Kiss, dijakinja Júlia 
Nagy, dijak Zalán Lang in bivša učiteljica Irena Libritz Fasching. Foto: Porabje 
 
V Budimpešti so 10. oktobra na priložnostni slavnosti predali letošnje narodnostne štipendije za 
srednješolce. Dvoletne štipendije je prejelo 34 dijakov, pripadnikov različnih narodnosti. Med njimi sta tudi 
dijaka monoštrske gimnazije s slovenskimi koreninami. Júlia Nagy in Zalán Lang obiskujeta 11.G razred in se 
vrsto let učita slovenščino. Štipendije sta podelila državni sekretar v Uradu premiera, odgovoren za 
narodnostne in cerkvene zadeve Miklós Soltész in in vodja glavnega oddelka Richard Tircsi. 
Državni sekretar je izpostavil, da se mladi tudi s pomočjo izobraževanja morajo pripravljati na to, da 
prevzamejo vodilne vloge v lastni skupnosti. 

• Zamejstvo v programih slovenskih osnovnih in srednjih šol. Valerija Perger. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf 
»Za revitalizacijo vedenja o Slovencih v zamejstvu in njihovo ponovno integracijo v skupni imaginarij se kaže 
področje šolstva in šolskih kurikularnih vsebin kot izjemno pomembno. Če si starejše generacije, živeče v 
Sloveniji, do določene mere še delijo kolektivni spomin na spreminjanje državnih meja ob koncu druge 
svetovne vojne in geopolitične ter zgodovinske 
odločitve, ki so povzročile pojav zamejskih Slovencev, pa ta vednost povsem umanjka pri mlajših in 
najmlajših generacijah.  
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Slika: V Lendavi so izsledke projekta predstavljali raziskovalci: (z leve) Lucija Čok in Milan Bufon z ZRS 
Koper ter Danijel Grafenauer z INV Ljubljana. Foto: Valerija Perger 
 
Prav zato so za posredovanje vedenja o zamejskih Slovencih in o prednostih njihovega prepoznavanja prav 
osnovnošolske 
in srednješolske institucije ključnega pomena,« so v vabilu na predstavitve in posvete s strokovno javnostjo 
v Kopru, Ljubljani in Lendavi (slednjega sem se udeležila avtorica tega zapisa) zapisali nosilci ciljnega 
raziskovalnega projekta Slovensko zamejstvo kot vsebine kurikula osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu sta zaupala 
Znanstveno-raziskovalnemu središču Koper, da v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja iz 
Ljubljane in Slovenskim raziskovalnim inštitutom iz Trsta s široko zasnovanim projektom preuči trenutno 
navzočnost zamejske tematike v učnih načrtih šol v Sloveniji in njihovo dejansko izvajanje, analizira stopnjo 
poznavanja omenjene tematike med populacijo višjih razredov osnovnih šol in vseh letnikov srednje šole ter 
pripravi vsebinsko zasnovo za dopolnitev in dejansko implementacijo vsebin v učnih načrtih.  
V času med aprilom 2018 in aprilom 2019 so raziskovalci treh inštitutov opravili analizo vsebin 
osnovnošolskega in srednješolskega kurikula ter učbenikov s predmetno vsebino, tako v šolah s slovenskim 
jezikom kot tudi v dvojezičnih šolah (slovenščina kot prvi in drugi jezik, državljanska vzgoja in etika, družba, 
zgodovina, geografija, umetnost - glasbena in likovna vzgoja v osnovnih šolah ter slovenščina, zgodovina, 
geografija in sociologija v srednjih šolah). S pomočjo posebnega spletnega vprašalnika in intervjujev so 
pridobili vedenja o dejanskem stanju pri izvedbi predmetnih vsebin z zamejsko tematiko in izpostavili 
prednosti in primanjkljaje te izvedbe.  
Na osnovi pridobljenih podatkov pripravljajo predloge dopolnitev osnovno- in srednješolskih učnih načrtov. 
Pred redakcijo končnega predloga kurikularnih sprememb so želeli strokovni javnosti predstaviti svoje 
ugotovitve in pridobiti mnenje o tem. 
Projekt je izhajal iz temeljnih načel „Zakona o odnosih RS s Slovenci zunaj meja” iz leta 2010. Pregledani so 
bili učni načrti in učbeniki za tretje triletje OŠ in za vse letnike SŠ. V spletni vprašalnik so bili vključeni učenci 
OŠ in SŠ, vendar v precej omejenem obsegu, iz narodnostno mešanih območij (Primorska, Prekmurje) in iz 
obmejnih krajev, skupaj približno 10 šol. Škoda, da niso bile vključene šole iz osrednje Slovenije.  
Raziskovalci so opravili razgovore v omejenem obsegu, in sicer z 20 učitelji – 10 za OŠ in 10 za SŠ – iz vseh 
slovenskih regij. Prav tako so s telefonsko anketo naključno izbranih respondentov (skoraj 700 sodelujočih) 
zajeli ves slovenski prostor; preverjali so poznavanje tematike o Slovencih zunaj meja RS pri odrasli 
populaciji. Ugotovitve raziskovalcev: v učnih načrtih in v učbenikih je malo vsebin o Slovencih zunaj meja RS, 
učitelji to vključujejo pri nekaterih predmetih (slovenščina, zgodovina, geografija, glasba ...), kolikor so sami 
do tega pozorni, ob vseh vsebinah ni časa za dodatna znanja ...  
Učenci in dijaki imajo malo znanja oziroma vedenja o tej tematiki, tudi v obmejnem prostoru in na 
dvojezičnih območjih je 
to znanje skromno. Starejši anketiranci so vedeli bistveno več kot mlajši. Zamejskim temam se torej v 
Sloveniji ne namenja dovolj pozornosti niti v osnovno- in srednješolskem izobraževanju. Kako pa je z 
izobraževanjem učiteljev, npr. slovenščine, zgodovine, geografije? 
Tega raziskovalci niso preverjali. Iz izkušenj vem, da so študentje slovenskega jezika – dokler je posebne 
seminarje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru izvajala zamejstvu posebej naklonjena, žal, pokojna 



profesorica Zinka Zorko – vsako leto šli z njo na strokovno ekskurzijo v eno od zamejstev in v živo spoznavali 
življenje Slovencev zunaj meja.  
Danes tega ni več, zato najverjetneje tudi pri učiteljih primanjkuje posebna nagnjenost do zamejske 
tematike in poudarjanja skupnega slovenskega kulturnega prostora. Poznamo veliko primerov čezmejnega 
sodelovanja šol, a gre predvsem za šole 
ob meji. Raziskovalci bodo vse konstruktivne predloge in pripombe strokovne javnosti vključili v zaključno 
poročilo, ki bo posredovano ustreznim institucijam. Upajmo, da bodo izsledki projekta in dodatni predlogi 
padli na plodna tla. 

• Ildika Antal (1960-2019). Valerija Perger. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
17. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf 
 

 
Slika: Ildika Antal (1960-2019). Foto: Porabje 
 
Z veliko žalostjo v srcu že nekaj dni ne morem dojeti, da je naša Ildika odšla. Za vedno ... Vsak dan, odkar 
sem izvedela, da jo je ugrabila zahrbtna, hitro napredujoča bolezen, sem mislila nanjo, tisti usodni večer, 
25. septembra, pa še posebej močno. Napisala sem ji sporočilo in priložila ljubko slikco z njenimi učenci v 
slovenskem krožku. Vrni se, čakamo te, rada te imam! … Proti jutru sem se vsa potna prebudila - sanjala 
sem grozne sanje! ... In jo začutila, slišala ... Prišla se je poslovit ... Kaj takega se mi še ni zgodilo ... Zjutraj 
me je Metka, z jokajočim glasom obvestila, da je najina Ildika odšla na drugo stran ... Bili sva si blizu več kot 
dvajset let. Poznala sem njene žalosti in radosti, zame je bila preprosta, iskrena, resnicoljubna prijateljica 
in odlična učiteljica.  
Celo svojo službeno pot je preživela na monoštrski osnovni šoli, predvsem kot učiteljica v razredih z otroki s 
posebnimi potrebami. Z izjemnim občutkom za te otroke, s profesionalnostjo in ljubeznijo je poučevala, 
vzgajala in se veselila vsakega 
uspeha. Bila je dobra mama, partnerica, prijateljica. Veselila sem se vsakega trenutka, ko sva se srečali, 
poklepetali, prepričala sem jo, da sta skupaj z Metko lahko najboljši timski učiteljici slovenščine na OŠ v 
Monoštru. In sta bili, kar dokazujejo zadovoljni učenci, ki imajo radi slovenščino ... Vsi smo čakali in sveto 
verjeli, da se vrne, da premaga kruto bolezen, zato je naša žalost danes toliko večja ... Usoda je hotela 
drugače ... Odšla je še ena izjemna slovenska učiteljica iz Porabja, celo leto mlajša od mene ...  
Nič več ne bo tako, kot je bilo in na monoštrski osnovni šoli, posebej pri timskem pouku slovenskega jezika, 
bo zevala praznina …  
Draga Ildika, naj ti bo svetlo tam na drugi strani, spomin nate pa nas bo grel v dneh žalosti ... Zame boš 
vedno taka, kot si na mojih slikcah: lepa v duši in srcu, pozitivna, neponovljiva! 
Počivaj v miru! 
  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf


• 50 let KUD Beltinci. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. oktobra 
2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf 
Kulturno-umetniško društvo (KUD) Beltinci je obeležilo petdeset let svojoga delovanja. 9. Oktobra 1969. 
leta je v zidini böltinske občine na ustanovni djileš prišlo 52 lidi, steri so na noge postavili drüštvo, v steroga 
so se povezali tamburaška in folklorna skupina, pevski zbor in velka goslarija.  
Na slovesnosti ob petdesetletnici, stera je bila v böltinskon kulturnon daumi, so spregučali predsednik KUD 
Beltinci Boštjan Rous, domanji župan Marko Virag in direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti Marko 
Repnik, steri je dau drüštvi jubilejno priznanje za 50 let njegvoga delovanja, pauleg toga pa ške jubilejne 
značke. Bronaste, srebrne in zlate značke pa priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti je daubilo 66 
članov in članic.  
V kulturnom programi so se predstavile vse sekcije drüštva: članska in veteranska folklorna skupina, 
tamburaška skupina z ljudskimi pevci, vokalna skupina Beletinke, gledališka skupina Slikepaprijlike, Marko 
banda in Plej banda Böltinci. Vseküper ma drüštvo gnesden 150 članov. Po rečaj Boštjana Rousa je prva z 
delom začnila folklorna skupina, stero so na noge postavili leta 1938. Tau je bilou po tistom, gda je Franceta 
Marolta pout pripelala v Prekmurje, gé je spozno Kociprovo bando, stera je špilala pristno prekmursko 
ljudsko muziko. Gda se je pogučavo z Mitjo Kavašom, steri njemi je predstavo plese iz okolice Böltinec, je 
Marolt predlago, naj ustanovijo folklorno skupino, stero de sprvajala banda Kociper-Baranja. In tak je tüdi 
bilou. 
V 50. lejtaj se je dosta vsega zgaudilo, med drügim so na noge postavili tüdi erični mednarodni folklorni 
festival, steri de okrauglo obletnico slavil drügo leto. 
Fontoško je izpostaviti tüdi tau, ka so se prejk toga festivala od leta 1971 začnile plesti tüdi vezi s Porabjom. 

• »Kak gda v vodau skaučiš pa ne moreš vö z njé«. –dm- . Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 17. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf 
V naši preminauči novinaj ste leko prešteli, ka so 28. Septembra v gorenjesenčarskom kulturnom domi 
nutpokazali nauvi slovenski film »Oroslan«. Začetek pa konec toga filma se godi v najvekšoj porabskoj 
vesnici, što pa je film gledo, je leko brž na pamet vzeu, ka v njem špilajo domanji Senčarge pa Senčarke tö. 
Zvün slovenskoga knjižnoga gezika dosta čüjemo lidi gučati v našoj porabskoj rejči, zavolo toga je film tak 
popularen grato v Sloveniji. V prekmursko / porabskoj rejči največ pripovejda edna glavna peršona v filmi, 
nam dobro poznani igralec, pisatel pa režiser Milivoj Miki Roš ranč tak, s šterim smo se pogučavali eške 
pred začetkom premierne projekcije na Seniki. 
 

 
Slika: Pisatel, režiser pa igralec Milivoj Miki Roš se skoro čüti za Senčara. Foto: Porabje 
- Miki, zakoj ste se s filmarami odlaučili, ka de se v filmi dosta po domanje gučalo?  
»Zatok, ka smo na Gorenjom Seniki gordjemali te film. Dilema je bila pri režiseri, ali bi delali nindrik na 
Primorskom, pri olmini, ali tü. Gda je un s producentom prišo do mené, smo začnili kaulivrat ojti po 
Gorenjom Seniki. Vse bole, vse bole se njemi je vidlo, ka bi ta lokacija dobra bila. Vse tau je zrejlilo v toj 
ekipi, te so pa gorprišli, ka bi ranč Porabje bilau najbaukša lokacija za té film. Zakoj domanja rejč ...? Kak do 
ovak gučali Senčarge? Tau je tisto bogastvo, ka dava filmi nika več.  
Tau so na festivali v Portoroži tö pravli: tau je rejsan nikša drüga nauta, eden film, šteri dá nikšo drügo 
kvaliteto. Zatok, ka se je kaj takšoga, kak je domanja porabska rejč, na slovenskom cejlovečernom igranom 
filmi eške nikdar nej čülo. Tau zamé največ velá, ka je porabska rejč donk prišla na slovenski film.« 
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- Kak ste leko Senčare nagučali za špilanje? 
»Meli smo avdicije, na štere je zavolé lidi prišlo, žensek, moškov pa mlajšov. Na konci pa je režiser tisti, šteri 
vöodeberé, što aj bi nutbiu. Eni so vüpanje meli, ka do, eni so nej, depa režiserova rejč je slejdnja, štera 
zapovej, što cuj baude. Ge sem tü samo pomago, vej pa poznam lidi, Senčare. Skoro sem že Senčar gé.« 
- Kakšo je bilau delo z lübitelskimi igralcami? 
»Ge sem samo pomago vöiskati, od toga vej režiser več praviti. Depa kak smo film vidli, tü se več ne pita, če 
so leko ali so nej znali napraviti. Napravili so dobro, če si brodim na tisti aplavz, šteri je biu v Portoroži. 
Brodim, ka bi bole nej mogli napraviti, kak so. Pravijo, ka je leko vsikdar baukše, depa tau, ka smo vidli v 
Portoroži, kak so gorstanili pa jim gratulejrali, znamenüje, ka je ovak ranč nej moglo biti.« 
- Na filmi nikdar ne vidimo Oroslana, od njega se samo pripovejda. 
»Gda človek preminé, samo spominanje na njega eške živé, vej je pa v ednoj grabi na cintori. Človek živé tak 
dugo, kak spomin na njega živé. Dokeč mi njega ponimo, dokeč od njega vejmo kaj praviti, tak dugo človek 
živé. Oroslan je biu ovaški, nej je biu prausen človek. Un je znau vsefelé delati, vsefelé pripovejdati. Te pa že 
s toga mit grata. Vse bole tak gé, kak liki bi gledali Rubensov kejp: najoprvin so čonte, te pa vse bole krepek 
grtüje.  
Té Oroslan je takši človek, ka je mrau, depa živo de eške dugo- dugo. Eške tisti, šteri so ga ranč nej ponili, do 
od njega gučali. 
Zatok, ka so stariške pa dejdeki pa babe od njega pripovejdali, ino tau je gé edna poanta toga filma. Kak 
leko en mit od človöka dosta - dosta duže živé kak té človek.« 
- Na tom filmi vidimo sploj ovaški kejp o Porabji, kak liki smo ga včeni z naši medijov. Gde je istina? Leko, 
ka je nindrik zmejs? 
»Istina je vsikdar tau, ka si človek naredi. Moja istina je takša, od ednoga drügoga je drüga istina. Istina je 
vsikdar tau, ka vörvleš. Ne pravim, ka istin več geste, depa vsikši má nekšo imaginacijo. Leko smo gde koli, 
nej mujs, ka smo v Porabji, leko smo v Švajci, leko smo v nikšoj vesi v Italiji, ne vejmo, gde je istina. Istina je 
tisto moje, ka ponim v sebi, ka si ge zamerkam. Vsikdar pa tisto zamerkaš, ka maš najbole rad. Ge mam rad 
Porabje, ge si tau zamerkam nut v srcej. Tau je moja krajina, štero rad mam.  
Té moji lidgé, filmarge, ka so prišli, uni tö radi majo tau krajino. Nutrik so v njej, tak, kak gda v vodau skaučiš 
pa ne moreš vö z njé. Pa nej ka bi se vtaupo, liki zatok, ka škéš tam dale eške nut biti. Tak so moji padaške 
tö, šteri so film naredili, zatok pa tak radi es odijo. Tau je meni najbole naprej valon. Mi smo film zgotovili 
pa ga nutpokažemo. Depa té lidgé moji, uni eške vsikdar radi es odijo. Tau je meni najbole naprej valon, tau 
v srcej ostane.«  

• Prostovoljno delo v Slovenski vesi. L.R.H. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 17. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf 
 

 
Slika: Pred kratkim so v Slovenski vesi obnovili spomenik padlim v I. svetovni vojni. Domačini so s 
prostovoljnim delom uredili odvajanje meteorne vode. Pas med cvetličnimi gredami in ograjo spomenika 
so pokrili s t. i. geo-platnom, nato so naredili drenažo in pas pokrili s tlakovci. Foto: Porabje 
 
Pred kratkim so v Slovenski vesi obnovili spomenik padlim v I. svetovni vojni. Domačini so s prostovoljnim 
delom uredili odvajanje meteorne vode. Pas med cvetličnimi gredami in ograjo spomenika so pokrili s t. i. 
geo-platnom, nato so naredili drenažo in pas pokrili s tlakovci. 
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S tem so rešili problem odvajanja meterorne vode, obenem pa pripomogli k negovanju cvetličnih gred 
okrog spomenika. 

• Romanje Sakalovčanov v baziliko Marija Pomagaj. Lilla Fasching, predsednica slovenske 
samouprave. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. oktobra 2019 - Leto 
XXIX, št. 42, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf  
 
»Romanje je podoba našega življenja, romarska svetišča pa so podobe nebeškega Jeruzalema,« so besede 
blaženega Janeza Pavla II. Kot prvi romar sveta je Sveti oče 17. maja 1996 romal k Mariji Pomagaj na Brezje. 
Romanja so že stoletja del krščanstva. Nekoč so ljudje romali zaradi spokorništva, danes zaradi priprošenj, 
zahval ali pa preprosto zaradi kratkega bega od zahtevnega in z vsem mogočim napolnjenega vsakdana. 
Človek popotnik se na iskanje po posvečeni poti odpravlja, da bi v naporu in žrtvah dosegel svoj cilj in se 
srečal z Marijo, ki je Mati upanja in tolažbe.  
 

 
Slika: Sakalovski romarji pred baziliko Marije Pomagaj na Brezju. Foto. Porabje 
 
Tako so naredili tudi vaščani iz Sakalovcev, ko so se 5. Oktobra 2019 v organizaciji slovenske narodnostne 
samouprave napotili na Brezje. 
Slovenci in Madžari že od začetka svoje vernosti pobožno častimo tudi Božjo Mater, Marijo. Bazilika Marije 
Pomagaj je glavno romarsko središče v Sloveniji in je postalo središče vernih Slovencev po prvih milostnih 
ozdravitvah leta 1863. 
Čudežna ozdravljenja pa se še vedno dogajajo. Mnogi romarji poročajo o izrednih dogodkih, ki so se jim 
zgodili na Brezjah ali po priprošnji Marije Pomagaj. V zahvalo za vse uslišane prošnje in številne milosti, ki jih 
deli brezjanska Marija, romarji v kapeli pustijo svete podobice in druge predmete, ki jih spominjajo na njeno 
pomoč.  
5. oktobra 1988 je papež Janez Pavel II. cerkev razglasil za baziliko (basilica minor). 17. Maja 1996 jo je ob 
svojem prvem uradnem obisku v Sloveniji tudi obiskal in v njej molil. 
Na romanje v največje slovensko narodno svetišče Marije Pomagaj smo se odpravili ob 6-ih zjutraj. Med 
potjo se nam je na Gornjem Seniku pridružil župnik Tibor Tóth kot duhovni vodja. Med potjo smo molili 
rožni venec, molitev meseca oktobra. Na Brezje smo prispeli ob 10-ih, kjer smo si najprej ogledali muzej 
jaslic. Ob 11.15 smo lahko imeli dvojezično sveto mašo v baziliki Marije Pomagaj. 
 
Po sveti maši smo šli na kosilo potem pa smo se napotili proti domu. Med potjo smo se še ustavili v glavnem 
mestu, v Ljubljani, da bi si ogledali staro mestno jedro s kipom največjega slovenskega pesnika, Franceta 
Prešerna. Videli smo Tromostovje in arkade mestne tržnice ter ribarnico slovenskega arhitekta Jožeta 
Plečnika. Grad, na katerem je bil zaprt leta 1949 Lajos Batthyányi, prvi madžarski predsednik vlade, smo 
občudovali od daleč.  
Po sprehodu v starem delu glavnega mesta smo se odpeljali do Trojan po krofe, ob 21. uri pa smo prispeli 
nazaj v Sakalovce. V imenu organizatorjev lahko rečem, da smo se imeli lepo. Rada bi se zahvalila vsem za 
udeležbo, še posebej Tiborju Tóthu za njegovo duhovno vodenje. 

• Romanje h kapeli Brenner ob dnevu sv. Venclja. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 17. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 5 
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Slika: Pred kratkim je v Monošter peš prispelo 35 romarjev iz Mariabilda v Avstriji. Po sveti maši v kapeli 
Brenner na Židovi so jih pogostili člani Društva za krščanska gibanja, ki so s tem vrnili njihovo 
gostoljubnost, ki so je bili deležni ob poletnem romanju v Mariabild. Foto: Porabje 
 
Pred kratkim je v Monošter peš prispelo 35 romarjev iz Mariabilda v Avstriji. Po sveti maši v kapeli Brenner 
na Židovi so jih pogostili člani Društva za krščanska gibanja, ki so s tem vrnili njihovo gostoljubnost, ki so je 
bili deležni ob poletnem romanju v Mariabild. 

• Blagoslov pridelkov. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. oktobra 
2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf  
 

 
Slika: Na sedemindvajseto navadno nedeljo je kaplan Csaba Kaszás blagoslovil jesenske pridelke v kapeli 
v Slovenski vesi. Foto: Porabje 
 
Na sedemindvajseto navadno nedeljo je kaplan Csaba Kaszás blagoslovil jesenske pridelke v kapeli v 
Slovenski vesi. Pri sveti maši se je zahvalil Bogu, da je s pomočjo nebeške rose in rodovitosti zemlje podaril 
pokrajini bogato žetev. 

• Naše skupne vezi v večkulturnem okolju. Tekst in fotografija: Silva Eöry. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 6 
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Strokovno posvetovanje Pokrajinska in študijska knjižnica (Pišk) Murska Sobota je v sodelovanju z Zvezo 
Slovencev na Madžarskem (ZSM) v okviru programa dejavnosti splošnih knjižnic na obmejnih območjih 
pripravila strokovno posvetovanje z naslovom Naše skupne vezi v večkulturnem okolju.  
V uvodu sta udeležence posvetovanja pozdravili direktorica soboške knjižnice Klaudija Šek Škafar in 
predsednica ZSM Andrea Kovács, nato pa so bili predstavljeni primeri dobrih praks knjižnične dejavnosti na 
obmejnih območjih. 
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Slika: Del udeležencev na posvetovanju. Foto: Porabje 
 
Dragana Laketić, ki vodi Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu, je pojasnila, da njihova knjižnica zelo dobro 
sodeluje s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika z Raven na Koroškem: »To je naša prijateljska 
knjižnica, s katero imamo tudi skupne projekte, kot je recimo bralna značka za odrasle Korošci pa bukve 
beremo.«  
Ivana Soban iz Narodne in študijske knjižnice Trst, ki je osrednja knjižnica Slovencev v Italiji, je predstavila 
tekmovanje, ki se imenuje Berimo z Rovko Črkolovko: »To tekmovanje, ki so si ga omislili v Osrednji knjižnici 
Srečka Vilharja v Kopru, smo uvozili k nam. Prvo leto so sodelovale samo mestne šole, lani pa smo ga 
razširili še na okoliške šole na Krasu. Tekmovanje peto- in šestošolcev ni namenjeno posamezniku, ampak 
tekmuje razred kot celota.« 
Po besedah Klaudije Sedar iz PIŠK je delovanje soboških knjižničarjev še toliko bolj pomembno, ker Slovenci 
na Madžarskem nimajo svoje knjižnice. Vemo, da od leta 2000 v Porabje zahaja njihova potujoča knjižnica, 
poleg tega so pripravili že več Zanimivih skupnih projektov, od pravljičnih večerov za odrasle, razstav do 
izdaje knjig o različnih, predvsem domoznanskih temah: »Lani smo izdali publikacijo Fajn je bilou, v kateri 
smo zbrali zgodbe iz življenja Porabk in Porabcev. Posegamo na različna področja, in to vse z namenom, da 
približujemo in ohranjamo slovensko besedo tako v knjižnem jeziku kot v narečju.« 
Na posvetovanju so spregovorile še: Vesna Laissani in Nataša Kosec o sodelovanju ljutomerske knjižnice z 
DOŠ Jožefa Košiča na Gornjem Seniku, Stanka Dešnik o barvah Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség 
oziroma naravi kot skupni vezi, in Jelka Pšajd o zgoščenki Že spunjeno. Popoldanski del srečanja so 
udeleženci preživeli v Monoštru, kjer so si ogledali Muzej Avgusta Pavla. 

• Strokovno srečanje porabskih učiteljev in vzgojiteljic. Valerija Perger. Porabje, časopis Slovencev 
na Madžarskem, Monošter, 17. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf  
7. oktobra je v dvorani Državne slovenske samouprave na Gornjem Seniku potekalo prvo strokovno 
srečanje pedagoških delavcev v porabskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Na srečanju, ki sem ga sklicala 
pedagoška svetovalka Zavoda RS za šolstvo, Valerija Perger, se je zbralo 16 udeležencev, povabilo za 
sodelovanje pa sta sprejela tudi vodja narodnostnega oddelka na Državnem uradu za šolstvo v Budimpešti, 
Agota Kállay, in predsednik DSS Martin Ropoš. 
 

 
Slika: 7. oktobra je v dvorani Državne slovenske samouprave na Gornjem Seniku potekalo prvo strokovno 
srečanje pedagoških delavcev v porabskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Foto: Porabje 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf


Ta se je ob koncu mandata zahvalil vsem, ki opravljajo pedagoško delo v narodnostnih vrtcih in šolah, kot 
tudi vodstvom šol in pedagoški svetovalki. Agota Kállay je učiteljem predstavila izobraževalne možnosti, ki 
jih ponuja njen Urad, in poudarila, da izobraževanj v slovenščini ni v ponudbi Urada, lahko pa le-ta financira 
kakšnega izobraževalca iz Slovenije, če bi porabski učitelji to želeli. 
Avtorica tega zapisa sem predstavila možnosti in načrte pobud za učitelje in učence za tekoče šolsko leto s 
strani Zavoda RS za šolstvo.  
Nato se je razvila burna debata o aktualnih problemih porabskega šolstva, vzrokih za (ne) učinkovitost 
pouka slovenskega jezika, nestrokovnih zahtevah odločevalcev in številnih drugih odprtih vprašanjih. 
Zaključke, sklepe in pobude bomo posredovali pristojnim naslovnikom. 

• Barve in oblike za dušo. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. oktobra 
2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 7 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf  
Kot balzam za dušo so barve in oblike Avstrijca Helfrieda Kniedla na razstavljenih slikah v Slovenskem domu 
v Monoštru. Avtor se je s slikarstvom začel ukvarjati po hudi bolezni. 
 

 
Slika: Helfried Kniedl in predsednica nemške samouprave na Dolnjem Seniku Hilda Skaper Czuczai. Foto: 
Porabje 
 
Obiskovalci na otvoritvi razstave so najprej občudovali ples mladega plesnega para Zsomborja Urama in 
Hédi Kovács. Podpredsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök je izrazil veselje, da v prostorih 
Slovenskega doma v Monoštru razstavlja ustvarjalec iz Avstrije. 
»Likovno ustvarjanje me umirja, preko njega najdem svoje ravnotežje « je povedal Helfried Kniedl. »Pri 
slikanju uporabljam intenzivne barve, preko njih si utira pot v svobodo moja duša.« 
 
Razstavo je odprla predsednica nemške samouprave z Dolnjega Senika Hilda Skaper Czuczai. Razstava 
ljubiteljskega likovnika, ki je star 64 let, bo na ogled do konca oktobra.  

• Jaz, mladi Prekmurec; jaz mladi Prlek – danes in tukaj. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 9 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf  
Petanjci: Zaključek literarnega natečaja 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo Območna enota Murska Sobota in Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija sta 
v šolskem letu 2009/2010 prvič razpisala literarni natečaj in k sodelovanju povabila osnovno- in 
srednješolce iz Pomurja in Porabja, da napišejo spis na ponujeno temo.  

 
Slika: Kot vedno doslej, dober obisk na zaključku literarnega natečaja. Foto: Ernest Ružič 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf
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Pobudo za natečaj je dal akademik Anton Vratuša, velik prijatelj mlade generacije. Tema prvega natečaja je 
bila Sprehajal sem se po vrtu spominov in tovarištva, druga Moj sosed, tretja Moj ogra(d)ček in tako vse do 
letošnje, s tematiko, zapisano v naslovu: Jaz mladi Prekmurec; jaz mladi Prlek – danes in tukaj. K 
sodelovanju bi lahko povabili tudi mladega Porabca, vendar so verjetno podvomili o zainteresiranosti za 
sodelovanje, enako (s še več dvoma) pa mlade Štajerce. Glede na to, da sem spremljal večino, če ne vse 
dogodke, na katerih so predstavili rezultate natečaja, smelo trdim, da je pobuda uspela, kar se tiče Pomurja, 
manj pa je bilo zastopano Porabje.  
Letošnjo podelitev priznanj in zahval je spremljala tudi Andrea Kovács, nova predsednica Zveze Slovencev 
na Madžarskem. Nemara ji bo uspelo v sodelovanju s šolami pritegniti nekaj mladih za sodelovanje na 
naslednjem natečaju. Literarne natečaje vseskozi zavzeto vodi Irena Kumer, predstojnica Območne enote 
Zavoda RS za šolstvo v Murski Soboti, za teme pa se dogovarjajo v Ustanovi dr. Šiftarjevi fundaciji. Letošnji 
natečaj »Jaz, mladi Prekmurec; jaz, mladi Prlek – danes in tukaj,« je povezan s slovesnostmi, ki se v 
Prekmurju in Sloveniji vrstijo ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 
Komisija, tako Irena Kumer, je imela zahtevno delo, katere tekste uvrstiti med najboljše. Med osnovnošolci 
so izbrali šest besedil oziroma avtorjev, med srednješolskimi pa pet. Po tem, kar smo zvedeli med branjem 
nekaterih del, lahko brez premisleka rečemo, da so mladi, ob pomoči mentoric in mentorjev, razumeli in 
nekateri tudi na čustven način napisali, kako čutijo, kdo so. Pa tudi, kaj je vzpodbujalo prekmurskega 
človeka, da je ohranil svoj jezik in narečje.  
Priznanja in zahvale so avtorjem in mentorjem izročili Irena Kumer, predsednik Uprave dr. Šiftarjeve 
fundacije Ernest Ebenšpanger in Štefan Kardoš. Zbrane je nagovoril pisatelj Štefan Kardoš kot srednješolski 
profesor na dvojezični srednji šoli v Lendavi. »Ko govorimo o Prekmurju in Prekmurcih, so stvari samo na 
prvi pogled jasne in enostavne.« 
 

 
Slika: Govornik je bil pisatelj Štefan Kardoš. Foto: Ernest Ružič 
 
Misel ali ocena, s katero je začel Štefan Kardoš svoj govor. »Mnogi najprej pomislijo na jezik oziroma 
narečje. In to je zares močan identifikacijski element za mnoge iz te pokrajine. Če se sredi Ljubljane srečata 
Prekmurca, bosta takoj spregovorila v svojem narečju, ne glede na to, koliko Neprekmurcev ju bo obkrožalo 
... Močna navezanost prekmurskega Slovenca na prekmurščino, ki se na prvi pogled zdi tako drugačna od na 
primer kranjščine, je razumljiva, če pomislimo na zgodovino. Prekmurščina je bila stoletja dolgo skoraj 
edino orodje, s katerim so tukajšnji Slovenci ohranjali svojo slovensko identiteto. Ta identiteta ni bila 
samoumevna, slovenska skupnost v Prekmurju je bila vsaj od druge polovice 19. stoletja do konca 1. 
Svetovne vojne pod močnimi asimilacijskimi pritiski takratnega madžarskega nacionalizma, ki je v tukajšnjih 
Slovencih videl Vende, ljudstvo, ki naj ne bi imelo nič skupnega z drugimi južnimi Slovani, tudi z jezikom ne. 
Toda prekmurščina je že v 18. stoletju postala knjižni jezik, protestantski in malo kasneje katoliški 
duhovniki, Ferenc Temlin, Števan in Mikloš Küzmič, so začeli prevajati svetopisemska besedila v prekmurski 
knjižni jezik, ki je bil potem v rabi še v 20. stoletju.«  
Govornik je izpostavil, da imajo Prekmurci tudi zdaj radi svoje narečje, saj na nekaterih šolah uvajajo 
prekmurščino v svoje programe v obliki krožkov. Znano je tudi, da nekateri prekmurski književniki ob 
knjižnem jeziku pišejo tudi v prekmurščini. Omenil je tudi, da vsi Prekmurci ne govorijo samo svojega jezika, 
denimo na dvojezičnem območju kjer živijo tudi Madžari. Ponekod tudi Romi in druge narodnosti. 



Posebej je izpostavil Porabje, kjer ljudje govorijo porabščino, »ki je samo ena od različic prekmurskega 
narečja. Porabski Slovenci zaradi dolge skupne zgodovine čutijo Prekmurce po govorici kot svoje brate. Če 
bi bil jezik edino merilo, bi lahko tudi Porabske Slovence šteli za Prekmurce. In mogoče bi jih res lahko. 
Mogoče bi jih morali.« 
Štefan Kardoš je v nagovoru omenil, da je zanimiv tudi pogled povprečnega človeka iz osrednje Slovenije, ki 
pogosto ne loči med pojmi Prekmurje in Porabje ali Prekmurje in Pomurje. Govoril je tudi o gostoljubnosti 
Prekmurcev, o sožitju med verskimi skupnostmi in dejal, da v Prekmurju Romi živijo bolje kot na drugih 
koncih Slovenije. »Ne vem, ali vsi veste, da je prav doktor Vanek Šiftar, ustanovitelj Vrta spominov in 
tovarištva, kjer so, človek po katerem nosi ime fundacija, eden najbolj zaslužnih za to, da so Romi v 
Prekmurju bolje integrirani v skupnost kot drugje.« 
Omenil je tudi Nadasdyev grad v bližini, v katerega so se zatekli v 16. stoletju mnogi, ki so bežali pred 
protireformacijo. Med njimi je bil tudi svetovno znani matematik, astronom in astrolog Johannes Kepler. 
Ob koncu govora je dejal: »Dragi mladi besedni ustvarjalci, ne glede na to, kaj ste po nacionalnosti ali veri 
ali po prepričanju, celo ne glede na to, kaj ste po regionalni pripadnosti – bodite Prekmurci v svojih srcih v 
tem smislu, da boste strpnost in sožitje širili med ljudi s svojimi besedami in mislimi. Strpnost in sožitje sta 
sicer – kot pravijo – plahi ptici; stoletja traja, da se naselita v človekovi duši, le trenutek pa, da se razblinita v 
nič.« 
 

 
Slika: V kulturnem programu sta nastopila Mladinski pevski zbor Mavrica iz OŠ Tišina in Dekliški sekstet 
Srednje zdravstvene šole iz Murske Sobote. Foto: Ernest Ružič 
 
V kulturnem programu sta odlično nastopila mladinski pevski zbor Mavrica Osnovne šole Tišina 
(zborovodkinja Alenka Brulc – Šiplič) in Dekliški sekstet Srednje zdravstvene šole iz Murske Sobote (mentor 
Edvard Jakšič).  
 

 
Slika: Za uvod v dogajanje so v dvorani ZRC SAZU odpli razstavo likovnih del Igorja Banfija (na sredini), 
avtorja je predstavil Franc Obal (na levi), otvoritev galerije v Vrtu spominov in tovarištva pa je napovedal 
Marjan Šiftar (prvi z leve). Foto: Foto: Ernest Ružič  
 
Pred podelitvijo priznanj in zahval avtorjem prispevkov v literarnem natečaju pa je bila v dvorani ZRC SAZU 
odprta razstava del akademskega slikarja Igorja Banfija. Avtorja in njegovo delo je predstavil literarni 
zgodovinar Franc Obal, podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Marjan Šiftar pa je napovedal, da 
otvoritev razstave hkrati pomeni otvoritev Galerije v Vrtu spominov in tovarištva. 



• Arhitekturni bienale. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 17. oktobra 
2019 - Leto XXIX, št. 42, str. 9 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_42.pdf 
 

 
Slika: Pred kratkim so v monoštrski gledališki dvorani odprli Železnožupanijski arhitekturni bienale, na 
katerem so predstavili dela županijskih arhitektov, notranjih in krajinskih arhitektov v letu 2018. Foto: 
Porabje 
 
Pred kratkim so v monoštrski gledališki dvorani odprli Železnožupanijski arhitekturni bienale, na katerem so 
predstavili dela županijskih arhitektov, notranjih in krajinskih arhitektov v letu 2018. 
Gábor Kiss, glavni urbanist občine Monošter, je v svojem pozdravnem govoru izpostavil, da je Svetovna 
zveza arhitektov (UIA) leta 1998 razglasila za svetovni dan arhitekture 6. Oktober in s tem opozorila na 
njihovo pomembno delo, s katerim dajo pečat okolju, v katerem ljudje živimo. 
 
Delo, Ljubljana 

• Žižek v Guardianu: Ne Nobelovi nagradi Handkeju, da mirovni Assangeu. V. U. Delo, Ljubljana, 11. 
oktober 2019  

Svežega nobelovca Handkeja slavijo v Avstriji in Srbiji, drugod po svetu se na razglasitev odzivajo tudi z 
oznakami, kot sta šokantna etična slepota in odločitev, ki sili na bruhanje.  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/zizek-v-guardianu-ne-nobelovi-nagradi-handkeju-pac-pa-mirovna-
assangeu-237696.html 
Objava odločitve, da Nobelovo nagrado za književnost prejme Avstrijec Peter Handke, ki ima po materi 
slovenske korenine, bi se lahko dan po tradicionalno literarnem nobelovem četrtku, ki je bil zaradi internih 
škandalov švedske akademije podvojen, umaknila iz medijev, saj je današnji dan enako tradicionalno 
namenjen nagradi za mir. A temu še zdaleč ni tako. 
Podelitev Nobelove nagrade Handkeju odmeva po svetu, peticijo za odvzem nagrade na portalu change.org 
(namenjenem je peticijam in različnim kampanjam) je podpisalo že 18.000 oseb, globoko razočaranje nad 
odločitvijo so izrazili tudi v krovnem združenju PEN America. 
Seveda odločitev močno odmeva tudi na območju nekdanje Jugoslavije. Matere Srebrenice zahtevajo 
odvzem nagrade. Po mnenju predsednice tega združenja Munire Subašić te nagrade nikakor ne more dobiti 
človek, ki je branil balkanske krvnike in zanikal genocid. 
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Slika: Švedska akademija je zaradi internega škandala podelitev literarne Nobelove nagrade lani 
odpovedala, izostanek pa letos nadoknadila s razglasitvijo dveh. Ob Petru Handkeju je nobelovka postala 
še Poljakinja Olga Tokarczuk. Foto: AFP  
 
 »Pisateljska skupnost si zasluži kaj boljšega od tega« 
»Osupel nas je izbor pisatelja, ki je svoj javni glas uporabil za prirejanje zgodovinske resnice in ki je javno 
podprl odgovorne za genocid, kakršna sta nekdanji srbski predsednik Slobodan Milošević in bosanski Srb 
Radovan Karadžić,« so zapisali v PEN America. »Zavračamo odločitev, po kateri naj bi pisatelj, ki je 
postavljal pod vprašaj temeljito dokumentirane vojne zločine, zaslužil, da ga slavimo zaradi 'jezikovne 
iznajdljivosti'. V času vzpona nacionalizma, avtokratskega vodenja in širokega širjenja dezinformacij po 
svetu si pisateljska skupnost zasluži kaj boljšega od tega. Odločitev Nobelovega komiteja globoko 
obžalujemo,« so zapisali. 
V mednarodnem tisku so se odzvali tudi posamezniki, tudi Slovenci. Britanski Guardian v prvi vrsti navaja 
Handkejevega kritika že iz let po jugoslovanskih vojnah, slavnega britansko-indijskega pisatelja Salmana 
Rushdieja. Izjavil je, da lahko le ponovi tedanji pogled, tedaj pa je Handkeja zaradi njegovih apologij 
genocidnega Miloševićevega režima nominiral za norca leta. 
Šokantna etična slepota 
 »Izbira Handkeja je za Nobelov odbor, ki si prizadeva nagrado vrniti na ustaljeno pot po nedavnih 
škandalih, problematična,« je izjavil Hari Kunzru, prav tako britansko-indijski pisatelj, ki je o Handkeju 
predaval svojim študentom. »Je dober pisatelj, ki pa zmožnost globokega vpogleda kombinira s šokantno 
etično slepoto,« je povedal in dodal, da bi Nobelovo nagrado osvojil že prej, če ne bi bil propagandist 
genocidnega Miloševićevega režima. 
»Bolj kot kadarkoli potrebujemo javne intelektualce, ki so se v času indiferentnosti in cinizma političnih 
voditeljev sposobni zavzeti za obrambo človekovih pravic. Handke ni takšna oseba.« 
 
Je Nobelovo nagrado mogoče preklicati, odvzeti? 
Ne, pišejo današnji mediji, ki se sklicujejo na predstavnika za medije pri Nobelovi fundaciji Mikaela 
Ostlunda. »Nobelove nagrade ni mogoče odvzeti. V statutih Nobelove fundacije takšna možnost ni 
omenjena. V nobenem odboru za podelitev nagrad v Stockholmu ali Oslu nikoli niso razmišljali o preklicu 
nagrade, ki je bila že podeljena,« je izjavil.  
Prizadeval si je za ukinitev Nobelove nagrade in imel je prav 
Slavoj Žižek, tudi on že vrsto let kritik Handkeja, je za Guardian spomnil, da je Handke leta 2014 pozval k 
ukinitvi Nobelove nagrade, rekoč da gre za lažno kanoniziranje književnosti. »Dejstvo, da jo je sedaj dobil, 
dokazuje, da je imel prav,« je bil duhovit. »To je današnja Švedska: apologet vojnih zločinov prejme 
Nobelovo nagrado, medtem ko se je država s polno mero vpletla v uničenje osebnosti Juliana Assangea, ki 
je resničen heroj našega časa. Naša reakcija bi morala biti: ne književni Nobelovi nagradi Handkeju, pač pa 
mirovna Nobelova nagrada Assangu.« 
Guardian je kar precej vrstic namenil tudi Mihi Mazziniju. »Nekateri umetniki so svoje duše prodali 
ideologijam (Hamsun in nacizem), nekateri sovraštvu (Celine in njegov besni antisemitizem), nekateri za 
denar in moč (Kusturica), toda tisti, ki me je najbolj užalil, je bil Handke s svojo naivnostjo glede 
Miloševićevega režima,« je zapisal. 
»Gre za osebno stvar. Nikoli ne bom pozabil hladne zime, ko je Jugoslavija razpadla in so bile police v 
trgovinah prazne. Bili smo mlada družina, hčerka je bila še malčica. Po celem dnevu v čakalni vrsti za kurilno 
olje sem zvečer, skoraj zmrznjen, začel prebirati Handkejev esej o Jugoslaviji. Pisal je, da mi zavida. Medtem 
ko so Avstrijci in Nemci, ti zahodnjaki, propadli zaradi potrošništva, smo mi, Jugoslovani, morali čakati in se 
boriti za vse. Oh, kako blizu naravi smo bili! Kako manj materialistični in bolj poduhovljeni. Doživel sem ga 
kot krutega in povsem samozaverovanega v lastno naivnost,« je še zapisal. 
 



 
Slika: Handke je mednarodno literarno nagrado Vilenica '87 prejel od Rudija Šeliga. Foto: Delo arhiv 
 
Nagrada, ki sili na bruhanje 
O odzivih na podelitev nagrade piše tudi BBC, ki Handkeja označuje za izrazito kontroverznega. Avstrijski 
pisatelj je bil, kot zapišejo, ob razglasitvi nagrade osupel, ob tem pa je odločitev Švedske akademije označil 
za zelo pogumno. Razglasitev so zelo pozitivno sprejeli v Avstriji, beograjski župan Zoran Radojičić pa je ob 
tem Handkeja označil za velikega pisatelja, humanista in človeka, ki ljubi Srbijo. 
A navaja BBC tudi druge reakcije. »Nikoli si ne bi mislil, da bi me zaradi Nobelove nagrade sililo na 
bruhanje,« je tvitnil albanski premier Edi Rama. Kosovski predsednik Hashim Thaçi pa je, prav tako na 
Twitterju, zapisal: »Odločitev o Nobelovi nagradi je prinesla neskončno bolečino neštetim žrtvam.« 
Da je nagrajevanje Handkeja »škandalozno in sramotno«, je izjavil tudi član predsedstva Bosne in 
Hercegovine Safik Džaferović. Emir Šuljagić, ki je preživel pokol več kot 8.000 ljudi v Srebrenici, pa se je 
odzval z besedami: »Miloševićev oboževalec, znan po negiranju genocida, je dobil Nobelovo nagrado za 
književnost ... V kakšnih časih živimo.« 
S knjigo poljske nagrajenke na zastonjsko vožnjo 
Svežo literarno nobelovko Olgo Tokarczuk seveda slavijo predvsem Poljaki. Tudi z odločitvijo, da bodo 
vsi, ki bodo imeli pri sebi eno izmed njenih del, lahko javni prevoz uporabili brez seganja v denarnice. Kot 
piše AFP, so to odločitev danes objavili v Wroclavu, kjer živi pisateljica, ki sicer živi tudi v vasi Krajanow 
blizu meje s Čško. Zastonjska vožnja za knjigoljubce bo veljala čez vikend. 
Sprevodniki bodo plačilo oprostili tudi tistim, ki bodo delo slavljenke brali v obliki e-knjige, medtem pa 
lahko na Twitterju prebereš, da je prodaja njenih del v poljskih knjigarnah poskočila za 6000 odstotkov, 
pri čemer se na medmrežju pojavljajo objave fotografij vrat knjigarn z napisi: Nimamo Tokarczukove.  

• Nobelova nagrada za zanikanje genocida v Srebrenici. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 11. oktober 
2019  

Munira Šubašić: Švedska akademija je s podelitvijo nagrade Petru Handkeju užalila in prizadela matere 
Srebrenice.  
https://www.delo.si/novice/svet/nobelova-nagrada-za-zanikanje-genocida-v-srebrenici-237666.html 
 

 
Slika: Matere Srebrenice po obsodbi Ratka Mladića, ki ga je haaško sodišče označilo za bosanskega 
klavca, za najtežje vojne zločine in genocid. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP 
 
Matere Srebrenice zahtevajo odvzem Nobelove nagrade Petru Handkeju. Po mnenju 
predsednice združenja Munire Subašić ne more dobiti te nagrade človek, ki je branil balkanske krvnike in 
zanikal genocid. Razočarani so tudi Bošnjaki v BiH, Albanci na Kosovu in v Albaniji ter ameriški Pen. 
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Munira Šubašić je napovedala, da bodo v združenju na odbor za literaturo Švedske akademije naslovili 
uradno pismo in zahtevali, da se Petru Handkeju nagrada odvzame. Kot je pojasnila, je avstrijski književnik 
zanikal genocid v Srebrenici, ki ga je priznalo haaško mednarodno sodišče, opravičeval vojne zločine, 
storjene v BiH, in branil njihove storilce. Švedska akademija je s svojo sramotno odločitvijo užalila in 
prizadela matere Srebrenice, ki so izgubile svoje sinove, može in brate. 
Zagovornik temnih sil na Balkanu 
Bošnjaški član predsedstva BiH Šefik Džaferović je ocenil, da gre za sramotno in škandalozno odločitev 
Švedske akademije, ki je očitno izgubila moralni kompas. V pisni izjavi za medije je poudaril, da je ignorirala 
dejstvo, da je Handke odkrito podprl vojne zločince, kot sta bila politični voditelj in vojaški poveljnik 
bosanskih Srbov Radovan Karadžić in Ratko Mladić, ki sta bila na mednarodnem kazenskem sodišču 
Združenih narodov obsojena za najtežje vojne zločine, vključno z genocidom.  
Albanci na Kosovu zamerijo Handkeju, da je nasprotoval Natovemu bombardiranju ZRJ, ki je leta 1999 
prineslo osvoboditev Kosova. Književniku še očitajo, da je javno branil pokojnega srbskega vožda Slobodana 
Miloševića. Spotikajo se tudi ob njegovo izjavo, da bi bil rad pravoslavni duhovnik, ki se bori za Kosovo. 
Kosovska akademija znanosti in umetnosti obtožuje Handkeja, da je bil izrazit eksponent fašističnih idej in 
zagovornik temnih sil na Balkanu. 
Predsednica ameriškega Pena Jennifer Egan je zapisala, da so osupli ob izbiri pisatelja, ki je svoj glas 
uporabil za izpodbijanje zgodovinskih resnic in javno podporo povzročiteljem genocida, kakršna sta bila 
Milošević in Karadžić. Po njenem si pisatelj, ki je vztrajno izražal dvom o dokumentiranih vojnih zločinih, ne 
zasluži nagrade za svojo »jezikovno iznajdljivost«. Sklenila je z besedami, da si literarna javnost v času 
naraščajočega nacionalizma, avtokratskih voditeljev in vsesplošnih dezinformacij po vsem svetu zasluži kaj 
boljšega.  
 
Častni meščan Beograda ljubi Srbijo 
Peticijo za odvzem Nobelove nagrade Handkeju, ki je objavljena na plačljivi spletni platformi change.org, je 
podpisalo že skoraj 12.000 ljudi. Strinjajo se z oceno, da si pisatelj, ki je branil takšno pošast, kot je bil 
Milošević, ne zasluži niti najmanjšega literarnega priznanja, kaj šele Nobelove nagrade. 
Avstrijski književnik je častni meščan Beograda, kjer so prepričani, da je nagrada prišla v prave roke. 
Beograjski pisatelj Dragan Velikić je poudaril, da je to pravica za Handkeja. Po mnenju beograjskega župana 
Zorana Radojičića je največje priznanje za književnost dobil sijajni pisec, humanist in človek, ki ima rad 
Srbijo. Po svetu je širil resnico o trpljenju, ki so ga preživeli Srbi. Minister za kulturo in informiranje Vladan 
Vukosavljević je poudaril, da je veliki srbski prijatelj dobil zasluženo nagrado zaradi vmešavanja politike z 
zamudo.  

• Mnenje pravobranilca na Sodišču EU zamuja. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 11. oktober 2019  
Estonec Priit Pikamäe si bo moral dlje časa beliti glavo z vprašanjem, ali Hrvaška z neizvajanjem 
arbitražne razsodbe krši pravo EU.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/mnenje-pravobranilca-na-sodiscu-eu-zamuja-237402.html 
 
Bruselj – Na objavo pravnega mnenja generalnega pravobranilca na Sodišču EU Priita Pikamäeja o slovenski 
tožbi proti Hrvaški glede arbitraže bo treba počakati še več kot mesec dlje, kot je bilo sprva predvideno. 
Estonec Pikamäe je julija ob koncu ustne obravnave tožbe na sodišču v Luxembourgu sporočil, da bo svoje 
sklepne predloge predstavil 6. novembra. To je sodišče prejšnji teden že imelo uradno objavljeno na svojem 
koledarju, a so datum nato črtali.  
Potrebujejo več časa 
Novi datum je 11. december. Razlogov za zamudo na sodišču niso hoteli pojasniti. To se menda občasno 
zgodi in v takih primerih pravobranilci najpogosteje potrebujejo več časa za končanje pisanja besedila. 
V slovenski tožbi, ki je bila vložena julija lani, je bila sicer že opravljena ustna obravnava. Potekala je 8. julija 
letos, zadevala pa je le dopustnost slovenske tožbe. To pomeni, da se sodišče najprej ukvarja z vprašanjem, 
ali je sploh pristojno za obravnavo zadeve. 
Slovenija sicer zatrjuje, da Zagreb z neizvajanjem arbitražne razsodbe krši pravo Unije, a Hrvaška na drugi 
strani ne priznava njene veljavnosti in oporeka pristojnosti Sodišča EU za ukvarjanje z zadevo, ki po njenih 
navedbah zadeva mednarodno pravo.  
Kaj je naloga pravobranilca? 
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Tudi pravobranilec Pikamäe se bo izrekel samo o dopustnosti tožbe. Naloga pravobranilca je nepristransko 
in neodvisno podati pravno mnenje, imenovano sklepni predlogi v zadevah, ki so jim predložene. V njih 
podrobno razčleni predvsem pravne vidike spora in sodišču povsem neodvisno predlaga rešitev problema, 
ki jo je po njegovem mnenju treba sprejeti. 
Pravila, ali sodniki v sodbi nato sledijo mnenju pravobranilca, ni, zlasti v že tako redkih primerih tožb članice 
proti članici, kot je slovensko-hrvaški. 
Če bo sodišče odločilo, da je slovenska tožba (delno) dopustna, se bo lotilo same vsebine obravnave. 
Slovenija očita Hrvaški kršenje pravne države, kršitev dolžnosti lojalnega sodelovanja, skupne ribiške 
politike, zakonika o schengenskih mejah, direktive o prostorskem načrtovanju. 
Na julijski ustni obravnavi je sicer ključno vlogo imela opomba iz ribiške uredbe, ki ureja vzajemni dostop do 
morja in se neposredno nanaša na izvajanja arbitražne razsodbe. 

• Bistveno je omejiti vlogo političnih strank. Intervju: Dr. Ciril Ribičič. Pogovarjal se je: Janez 
Markeš. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 12. oktober 2019  

Dr. Ciril Ribičič je ustavni strokovnjak in ima glede volilnega sistema v Sloveniji izdelano mnenje o 
potrebnih ustavnih spremembah. Bil je član parlamenta, bil je ustavni sodnik in je nekdo, ki glede tega 
velja za strokovno referenco. S še štirimi kolegi je za predsednika republike glede sprememb volilnega 
sistema napisal ekspertizo.  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/bistveno-je-omejiti-vlogo-politicnih-strank-235938.html 
 

 
Slika: Dr. Ciril Ribičič. Foto: Jure Eržen 
 
Pozornost je v zadnjem letu vzbudilo dejstvo, da so tako med strokovnjaki kot pri predsedniku države 
stekle debate o volilnem sistemu. Gre za debato ob odločbi ustavnega sodišča o neustavnosti volilnih 
okrajev. Za kaj pravzaprav gre? 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je neustavna ureditev okrajev, ker so ti preveč različni glede na število 
volivcev. Tako nekdanja predsednica kot novi predsednik ustavnega sodišča pa sta v različnih oblikah, bodisi 
v ločenih mnenjih bodisi v intervjujih, rekla, da bi bilo to odločbo smiselno izkoristiti za spremembe volilne 
zakonodaje in uvedbo prednostnega glasu. Prvi, ki je dal pobudo za razpravo o tem, kako in kaj, je bil 
predsednik republike, ki ga upravičeno skrbi legitimnost naslednjih volitev. Boji se, da ko bo prišlo do 
naslednjih, rednih ali predčasnih volitev, volilnega sistema ne bi imeli usklajenega z ustavo in ponovili bi se 
očitki o neustavnosti. Vzpodbudil je razpravo in v sodelovanju z ministrstvom za javno upravo se pripravlja 
sprememba, ki pa bi bila minimalistična. To pomeni, da bi popravila meje okrajev tako, da bi bili bolj 
enakomerno veliki. Ker pa za to zelo verjetno ni potrebne parlamentarne večine, se vzporedno prizadeva 
tudi za možnost spremembe volilnega sistema, ki bi uvedel prednostni glas. Posredno bi to rešilo tudi 
problem okrajev, ker bi se tako ti ukinili. Okrajev ne bi bilo več, prednostni glas pa bi bil na regionalni ravni, 
na ravni volilne enote. 
Če sem prav razumel, zastopate dve osrednji stališči: prvo je to, da je v našem družbenem kontekstu 
proporcionalni sistem primernejši od večinskega, drugo pa je, da je treba zdajšnji sistem korigirati v smer 
večje personalizacije. Drži? 
Drži! Peterica, ki nas je na predlog predsednika republike pisala ekspertizo volilnega sistema o skladnosti z 
ustavo, smo sicer zagovorniki bolj poglobljene reforme volilnega sistema. Osebno zagovarjam takšen 
sistem, ki bi uporabljal prednosti enega in drugega sveta (proporcionalnega sveta in tistega dela sveta, ki 
uporablja večinski sistem). Profesor Matthew Shugart, urednik zbornika o takšnem volilnem sistemu (The 
Best of Both Worlds, Oxford, 2001) optimistično ocenjuje, da je bilo 19. stoletje stoletje večinskega sistema, 
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20. proporcionalnega, 21. pa bo stoletje kombiniranega volilnega sistema, ki bo vase vključil prednosti obeh 
skrajnosti. Ker pa je stališče, da letos v poštev pridejo le minimalistične spremembe, smo kot strokovnjaki 
povedali, kaj si mislimo o njih. Odgovorili smo na vprašanje, kakšen mora biti prednostni glas, da bi bil 
skladen z ustavo. Naše enotno stališče je, nasprotno kot stališče nekaterih političnih strank, da je vsak 
prednostni glas že tako velik napredek, da je nepomembno, kakšen je. Zavzeli smo se za pet točk. Prva je, 
da mora biti tak glas absoluten. To pomeni, da se ne predpisuje nobenega praga, ki bi ga morali izpolniti 
tisti, ki dajejo prednostne glasove. Vsak glas šteje in ima enako moč. Druga je, da mora biti obvezen. To 
pomeni, da se glasuje o posameznikih in ne o političnih strankah. Poleg tega pa smo dali sugestije še za 
domicil. Kandidati naj bi bili doma v volilni enoti, v kateri kandidirajo. Še dva pa sta predloga, ki poskušata 
rešiti problem, ki zdaj nastane. Doslej smo odločali o enem strankinem kandidatu v vsakem volilnem okraju, 
po novem bi izbirali izmed enajstih kandidatov. Če bo nastopalo kakšnih dvajset list, bo to zneslo prek 
dvesto kandidatov. S tem nastane problem preglednosti, zato smo predlagali dve možni rešitvi: eno je več 
volilnih enot, kajti zdaj jih imamo osem po enajst kandidatov. Predlagamo, da bi šli na enajst volilnih enot 
po osem kandidatov. Več manjših volilnih enot bi prineslo večjo preglednost. Predlagali smo tudi dva 
prednostna glasova namesto enega. S prvim glasom, si predstavljam, bi večina volila najbolj prepoznavne 
kandidate, z drugim pa bili prisiljeni iskati tudi koga, ki bi bil na primer mlajši – to bi dalo priložnost tudi 
ženskam, tistim, ki niso iz državnega ali regionalnega centra itd. 
Možnost pa bi imeli obkrožiti tudi stranke? 
Ne. Strankam se da glas s prednostnim glasom. Tako se glasuje v Sloveniji že dolga leta. Ko pridete na 
volišče, je le po en kandidat za vsako stranko, toda volivec obkroži kandidata in s tem da glas stranki. 
Stranke bi zdaj želele, da bi najprej glasovali za stranko, potem pa bi v okviru te stranke lahko dali 
prednostni glas kandidatu. In to naj bi bilo v skladu s personalizacijo volitev? 
Vseh pet točk, ki smo jih predlagali, je bilo pri političnih strankah spregledanih. So za relativni prednostni 
glas, ki bi bil omejen z volilnim pragom. Priznam, da predlog za štiriinpolodstotni prag ni visok. Potem so za 
neobvezen glas, kar pomeni, da se glasuje za stranko, potem pa znotraj liste lahko glasujejo za nekoga 
osebno. To bi ne pomenilo želene personalizacije, temveč korak nazaj, kajti poudarek je na glasovanju o 
politični stranki, in ne na kakovosti njenih kandidatov. Razumem, da stranke zastopajo svoje interese in 
svojih vodilnih kandidatov ne želijo izpostavljati negotovosti izvolitve, toda treba je upoštevati tudi interes 
volivcev in demokracije. 
Če se prav spominjam, so se kritiki sklicevali na 80. člen ustave, ki da zapoveduje proporcionalno načelo 
… 
Da. Zapoveduje proporcionalno načelo, ne pa čistega proporcionalnega sistema. Proporcionalnost je 
zagotovljena tudi v nemškem kombiniranem sistemu, je pretežno zagotovljena v irskem. V slednjem je 
zagotovljen en prenosljiv glas, toda volivec z njim določa vrstni red kandidatov, kar pripelje do 
sorazmernosti sestave parlamenta. 
Slišati je, da irski sistem zelo zamotan. 
Po sami ideji ni zamotan. Nekoliko bolj zapleteno je razumeti, kako se praktično izvede upoštevanje glasov. 
Težko bi rekli, da naši volivci ne bi znali razvrstiti kandidatov po tem, koliko jim zaupajo. Kaj razvrščanje 
kandidatov pomeni? Če imate dvokrožni večinski sistem in se kandidat, za katerega ste glasovali, ni uvrstil v 
drugi krog, ste prisiljeni v drugem krogu glas dati nekomu drugemu. V irskem sistemu naredite to kar hkrati. 
Če moj »prvi« ne bo izvoljen, naj gre moj glas »drugemu«, če ne temu, »tretjemu«. 
S tem preprečimo, da glasovi učinkujejo v nasprotju z voljo volivca … 
Tako je. S tem dobimo volitve, ki so po načinu, po personalizaciji, blizu večinskemu sistemu, po rezultatih pa 
proporcionalnemu. 
Generalno gledano, ste se večkrat sklicevali na izsledke Beneške komisije, ki pa se je v svojih stališčih 
ozirala tudi na demokratične tradicije držav, ki jih je obravnavala. V svojih stališčih, ko je obravnavala 
mlade demokracije, se je sklicevala na normo evropskih demokratičnih standardov. V Sloveniji, če se 
spomnimo dr. Bučarja, se je po letu 1990 veliko govorilo o prednostih proporcionalnega načela, da se ne 
bi poglabljala zgodovinska polarizacija družbe … 
To je pomemben poudarek. Poznavalci volilnih sistemov obravnavajo Slovenjo kot obljubljeno deželo, kot 
nekakšen naravni eksperimentalni laboratorij, v katerem se že od 1996. leta bojujejo za prevlado kar štirje 
volilni sistemi (dva proporcionalna, z volilnimi okraji in prednostnim glasom, kombinirani in dvokrožni 
večinski sistem). Samo večinski izgublja tla pod nogami, ker si nihče pameten ne želi še hujše politične 
polarizacije, pa tudi nimamo velikih in vplivnih političnih strank. Ko je državni zbor leta 2000 s spremembo 



ustave določil, da mora volilni sistem zagotoviti proporcionalnost, se je dvignil val nasprotovanja, ki ga je 
umirila ravno Beneška komisija. Opozorila je, da zakonodajni referendum ne more biti ovira za spremembo 
ustave. Tako je pomagala, da je Slovenija prišla iz tedanje politične oziroma ustavne krize, sprožene z 
odločbo ustavnega sodišča, da je na referendumu zmagal večinski volilni sistem. 
Predlogi ekspertne skupine torej niso bili sprejeti. Ko smo o tem javno spregovorili, pa se je minister 
Medved, ki ga sicer cenim kot umirjenega politika, odzval, da smo ustavni pravniki zelo glasni. Na štiri oči 
sem mu odgovoril, da ne moremo peti kot Novi fosili: reci mi tiho, tiho, reci mi najtiše …, če pa nas nihče ne 
jemlje resno. Ker niso upoštevali niti enega našega predloga, smo jih povedali naglas, nato pa nam je 
predsednik republike dal edinstveno priložnost, da v javnem soočenju to povemo tudi političnim strankam. 
Na posvetovanju niso bile tako glasne, kot so bile v svojem krogu. Zaskrbljujoče pa je, da želijo uveljaviti 
neobvezen prednostni glas. 
Problem je sledeč: prednostni glas je med ljudmi popularen. Tak pa je predvsem zaradi tega, ker je pokazal, 
da v določenih primerih lahko izvolijo drugega kandidata od tistega, ki ga je želela stranka. To se je prvič 
pokazalo pri Borutu Pahorju, ki je na evropskih volitvah z osmega prišel na prvo mesto. Znani so še drugi 
primeri, ko celo predsedniki strank niso bili izvoljeni, ker so jih premagali drugi zaradi prednostnega glasu. 
To seveda ne pomeni, da bi za državnozborske volitve morali uvesti enako ureditev (relativni prednostni 
glas). Naša ustava je posebej stroga, ko gre za državnozborske volitve in pravi, da morajo volivci imeti 
»odločilni vpliv na izvolitev poslancev«. Kaj ta odločilni vpliv pomeni? Ustavno sodišče je izrecno reklo, da ta 
pomeni, da stranke predlagajo liste, kdo bo postal poslanec, pa je stvar volivcev, in ne strank. V sedanjem 
sistemu stranka s tem, ko kandidatom izbira volilni okraj, zelo bistveno vpliva na njegovo izvolitev. Vsaj tiste 
stranke, ki imajo na terenu svojo mrežo, točno vedo, v katerem volilnem okraju bodo njihovi kandidati in 
kandidatke izvoljeni in v katerem ne morejo biti. 
Narediva kratek ekskurz. Dr. Bučar je pred leti močno poudarjal, da poslanci strank niso odgovorni svojim 
strankam, temveč volivcem in ustavi. Aktualen primer se razvija v Veliki Britaniji z brexitom in premierom 
Johnsonom, ki je izsilil prorogacijo, da bi utišal parlament. Ta je bil uspešen v svojem šele po intervenciji 
pristojnega sodišča. Vi pomembnost volilne zakonodaje vidite pod tem vidikom? 
Drži. Bistveno je omejiti vlogo političnih strank. Te so v naši ustavi omenjene samo na enem mestu, toda to 
mesto je zelo občutljivo in zelo pomembno. Gre za moment oblikovanja vlade. Takrat se sestanejo vodje 
poslanskih skupin, da predlagajo kandidata za predsednika vlade. Zlasti v proporcionalnem sistemu, kjer je 
množica strank, parlament ne more uspešno funkcionirati, če ni neke politične koalicije strank, ki 
obvladujejo večino poslanskih glasov. Povezovalna vloga političnih strank je s tega vidika nepogrešljiva. V 
Veliki Britaniji stranke precej tesno držijo na povodcu svoje poslance, vendar samo do takrat, ko 
predsednika vlade zapustijo poslanci njegove politične stranke. Brexit pa je prinesel notranji razkol tudi v 
vladajoči konzervativni stranki. Ima pa britanski večinski sistem veliko slabost, ki sem jo nekoč opazoval 
čisto od blizu. Kakšne frustracije doživlja volivec v volilni enoti, v kateri je zaradi enokrožnega volilnega 
sistema desetkrat zapored zmagala ista stranka in bo zmagala tudi enajstič? Glas volivca nasprotne strani 
bo v taki enoti vedno šel v koš, na dogajanje nima nobenega vpliva. 
Po drugi strani pa v Sloveniji zaradi poskusa, da se vsili večinski volilni sistem, govorimo le o njegovih 
negativnih učinkih. Ima seveda tudi prednosti. Ena je personalizacija, druga je enostavnost, tretja je stabilna 
izvršilna oblast. Ni pa ga dobro uveljavljati v čisti izpeljavi, ker v tem primeru vlada temelji na manjšinski 
podpori volivcev. Angleži, če jih prav razumem, imajo sledečo logiko: sistem daje zmagovalcu (leta 2017 so 
bili to konservativci) dodatne glasove zato, da bo ta imel stabilno vlado, drugič pa bo to dal drugemu 
zmagovalcu, laburistom. Skozi zgodovino se to postopno izenačuje, medtem ko v proporcionalnem sistemu 
to zagotavljamo sproti za vsako vlado. Pri nas nasilje strankokracije nad poslanci omejuje ustavna določba, 
na kateri je insistiral profesor Bučar, da so poslanci predstavniki ljudstva in niso vezani na kakršnakoli 
navodila. Praksa je drugačna; če kdo ne verjame, naj pogleda način nadzora poslanskega glasovanja, kadar 
ustava terja tajno glasovanje. Vsi vedo, kako je kdo glasoval pri volitvah predsednika vlade, samo javnost 
ne. 
Če prav razumem, se slovenska ustava že v izhodišču naslanja na nemško? 
V nekaterih stvareh se res. Pri ureditvi in delovanju ustavnega sodišča je vpliv zelo velik. Drugi primer je 
uvedba konstruktivne nezaupnice. V Nemčiji kombiniran sistem po drugi svetovni vojni ni nastal po 
naključju. Tedanji osvoboditelji, ki so obvladali Nemčijo, imajo pri sebi doma večinski sistem. Govorim o 
Angliji, Ameriki, tudi Franciji. Proporcionalnemu sistemu so očitali, da je Hitlerju omogočil prihod v 
parlament. Bilo je razumljivo, da so poskušali kombinirati oboje, in ta kombinacija je prišla na precej 



posrečen način. 
Beneška komisija se je bržkone ozirala na mlade demokracije kot na tiste, ki jim bolj pritiče 
proporcionalni sistem? 
To je res, res je pa tudi to, da Beneška komisija priznava, da se razlike med »mladimi« in »starimi« 
demokracijami zmanjšujejo. Sloveniji se je sploh uspelo izmakniti iz kroga držav, ki so bile v Beneški komisiji 
v vlogi poslušnega učenca. V okviru Sveta Evrope najdemo demokratične države, ki imajo eno- ali dvokrožni 
večinski sistem, so pa druge, ki imajo proporcionalni sistem in razne kombinirane sisteme. Beneška komisija 
zaradi tega ne more svojih standardov postavljati tako, da bi tudi novim državam ukazovala, kakšen volilni 
sistem bi morale imeti. 
Nova realnost Slovenije in držav EU. Kot ustavni pravnik, verjamem, ste zelo pozorni na detajle v volilnih 
sistemih, domnevam pa, da v ozadju premlevate tudi politično filozofijo kot uvid v družbeno prihodnost 
Slovenije. Kakšni ustavnopravni izzivi, menite, prihajajo v ospredje v luči razvoja EU? Kakšna naj bo 
Slovenija, da bi zagotovila pravilen demokratični standard? 
Zelo težko vprašanje. Na področju volilnega sistema bi to pomenilo kombiniran volilni sistem. To pomeni 
pogumnejše korake v smeri personalizacije, mnogo pogumnejše kot doslej. Pravimo, da so prednostni 
glasovi majhen korak, vendar v pravi smeri. Dolgoročneje gledano pa bi morali iti naprej od tega. Posledice 
bi bile manjše število političnih strank, večja učinkovitost in samostojnost vlade, ne pa do skrajnosti, ne do 
dvostrankarstva. Te skrajnosti je zdaj zaradi Borisa Johnsona in Donalda Trumpa tudi zelo težko 
promovirati. 
Ko pride do krize, postane občutljivejše vprašanje, ali ima vlada večinsko podporo in ali je učinkovita. Oboje 
hkrati pa ponuja samo kombinirani sistem, na primer takšen, kot ga vztrajno ponujata ZDUS in Sinteza. 
To ste razčlenjevali na primeru slovenskih protestnikov? 
Da, pa tudi v drugih državah, ko je prišlo do krize, se je postavila zahteva po legitimnosti vlade. Glede 
Slovenije pa tole: ko so ali pa ko smo bili vstajniki na cestah, takrat so bile realne resnejše spremembe. Med 
drugim je bila dana obljuba, da bo prišlo do odpoklica. Kar zadeva župane, je do odpoklica tudi prišlo, zakon 
je bil sprejet, vendar je to z vetom ustavil državni svet, kjer imajo večino predstavniki lokalnih skupnosti. Do 
odpoklica torej ni prišlo niti na tisti točki, ki je bila v Mariboru povod za vstajo. Ko popusti pritisk javnosti, ni 
več pripravljenosti niti za tako majhne izboljšave, kot jih danes dajemo ustavni pravniki glede tega, kakšen 
mora biti prednostni glas, da bi prispeval k personalizaciji. 
Prevratniški časi delajo velike stvari. Tako je bilo leta 1990, tako je bilo 2010. Toda se vam ne zdi, da je 
duh prevratniških časov povsem splahnel? Zdi se, da če gre ljudem ekonomsko približno dobro, niso za 
boljšo demokracijo pripravljeni storiti ničesar … 
To je res in to je razlog, da osebno podpiram te predloge, ki so majhni koraki v pravi smeri. Drugače jih ne bi 
podpiral, bil bi za resnejše korake. V zvezi s tem pa je treba omeniti, da se razmere lahko iz različnih 
razlogov zelo hitro spremenijo. Že finančna ali begunska kriza ali kak teroristični napad ali kaj četrtega jih 
lahko spremeni. Vseeno je dobro napraviti vsaj male korake, da bi bili bolje pripravljeni na presenečenja. Če 
primerjam obdobje, ko sem bil poslanec, je ena stvar očitna. Namreč, sistem politične stranke sili v to, da 
imajo vplivno vodstvo, pod seboj pa poslance, ki mu kot ovčice sledijo in ki poslušno izpolnjujejo ukaze. Mi 
rabimo in ustava terja samostojnejše poslance. 
Korekcija v smer personalizacije bo to zagotovila … 
Da, že prednostni glas, če je ustrezno uveden, bi to zagotavljal v zadostni meri. Poglejmo neko konkretno 
situacijo, ki lahko pride pred ustavno sodišče, če ne bodo upoštevani naši pomisleki. Na eni strani imamo 
vodilnega, na drugi podpornega kandidata neke stranke. Vodilni je na prvem mestu, drugi nekje v drugem 
delu liste. Prvi je v ospredju na velikih reklamnih plakatih, drugi v ozadju. Ta, ki je prvi, gre na televizijo in 
daje intervjuje lokalnim in nacionalnim časopisom, omenjajo ga kot bodočega ministra, drugi teh možnosti 
nima. V vodilnega kandidata investira stranka, z njim v podporo hodijo naokrog predsednik stranke in drugi 
pomembneži. Zgodi pa se, da podporni kandidat dobi več prednostnih glasov kot vodilni kandidat. Katera 
pametna politična stranka bi še naprej vztrajala pri svojem vodilnem kandidatu, ko postane jasno, da nima 
potrebnega zaupanja med volivci? Zato ni smiselno vztrajati pri neobveznem in relativnem prednostnem 
glasu. 
Če bi drugi šel s pritožbo na ustavno sodišče, bi bil verjetno uspešen. Zadoščalo bi dokazati, da mu je bila 
kršena enakost volilne pravice, ki se nanaša tudi na pasivno volilno pravico. 
Del izročila vstajništva pa se vendarle prebuja. Ko smo se zadnjič pri predsedniku republike samozadovoljno 
ozirali na dosežke osamosvajanja, so nekaj sto metrov od nas potekali protesti tistih, ki jih upravičeno skrbi 



prihodnost in so izključeni iz odločanja o podnebnih spremembah. Protestniki so veliko, tudi dvakrat mlajši 
od najmlajših poslancev. Predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu predlagam, da oblikuje stalno okroglo 
mizo z njimi, kar bi med drugim zmanjšalo pomisleke starejših generacij do znižanja starostne meje za 
pridobitev volilne pravice. Osemnajstletna meja je bila določena pred 75 leti, zdaj je čas, da jo znižamo. 
Posledice današnjih napačnih odločitev bodo mladi živeli dolga desetletja, ko današnjih odločevalcev ne bo 
več. 
Imamo kakovostno ustavo in imamo ustavno sodišče, ki je varuh te ustave. Kakšna pa je ta trenutek teža 
ustavnega sodišča v Republiki Sloveniji? 
Primer, ki sem ga navedel, je lažji, ker ne terja razveljavitve celotnega volilnega sistema, temveč samo prag 
pri relativnem prednostnem glasu. Težja naloga pa bi bilo razveljaviti celoten volilni sistem. Če bi nekdo 
dokazoval, da celoten sistem ni skladen z ustavo in odločilnim vplivom volivcev, bi to najprej povzročilo 
težje odločitve, potem pa bi nastopilo tudi vprašanje pravočasne in dosledne realizacije take odločitve. Že 
nekajkrat se je pokazalo, da na glasovanjih o volilnem sistemu ni odločilen dogovor političnih strank, ker 
vsak poslanec in vsaka poslanka posebej skrbno ocenjuje, kaj je bolj ugodno zanj oziroma za njegovo 
ponovno izvolitev. 
Sicer pa je primerjalno gledano slovensko ustavno sodišče uglednejše in vplivnejše od povprečnega 
evropskega ustavnega sodišča. 
To je razumljivo, ampak politična kultura terja prepričanje, da je nad ustavnim sodiščem le še »modro 
nebo«. Ali Slovenija sploh premore zadostno politično kulturo, da se z demokracijo ukvarja na 
kompetenten način? Tu vas izzivam bolj kot državljana in ne toliko kot strokovnjaka … 
Ustavno sodišče je dalo – in to ne le v sedanji, temveč v vseh sestavah – izredno velik poudarek pravni, ne 
pa socialni državi. Govoriva o razmerju ena proti deset. Desetkrat bolj se mu je zdelo nujno zagotavljati 
uveljavljanje podnačel pravne države kot socialne. Sedanjo ustavo in njene določbe o socialni državi, o 
socialni funkciji lastnine, o socialni varnosti bi bilo treba rehabilitirati. 
Tu je paradoks, kajti drugi člen ustave izrecno govori, da je Slovenija pravna in socialna država. Mar ne? 
To načelo je enakopravno z načelom pravne države. Ustavnopravno ni razlike med enim in drugim načelom. 
Še vedno pa je po mojem mnenju ustavno sodišče tudi glede varstva socialnih pravic bolj napredno od 
zakonodajalca. 
Ima torej ustavno sodišče zadostno avtoriteto, da ga politika ne bi smela ignorirati? 
Avtoriteta ustavnega sodišča se pridobiva pri uveljavljanju tistih odločitev ustavnega sodišča, s katerimi se 
večinsko politika ne strinja. Ko je šlo za izbrisane, ni bilo dovolj moči za uveljavitev odločbe ustavnega 
sodišča, dokler njegove odločitve ni podprlo Evropsko sodišče za človekove pravice. Podobno je bilo drugod 
na področju volilnega sistema. Evropsko sodišče je Angliji ukazalo, da mora zapornikom dati volilno pravico. 
Dolgo so se upirali, preden so to uredili. Toda na tej točki je tedanji predsednik vlade Cameron začel 
protievropsko kampanjo, ki se je končno stekla v brexit. Cameron je tedaj govoril: »Slabo mi postane, ko 
berem odločbe ESČP.« In protievropsko razpoloženje se je začelo širiti. Za Bosno in Hercegovino je to 
evropsko sodišče presodilo v zadevi Dervo Sejdić – Jakob Finci, eden je Rom, drugi je Jud, in odprlo je 
vprašanje varstva volilne pravice »ostalih«: tistih, ki niso ne Bošnjaki, ne Srbi, ne Hrvati. Ko se danes oziram 
nazaj, mislim, da so evropski sodniki v obeh primerih pretiravali. BiH bo tudi zaradi tega zadnja sprejeta v 
EU, bila pa je žrtev vojn in napadov z obeh strani. Pretiravanja namreč lahko vodijo do tega, da se pokaže 
nemoč sodišč in okrepi nasprotno stran. Sem privrženec aktivizma v korist varstva pravic, vendar je tudi pri 
tem treba upoštevati načela umetnosti možnega. 
Braniti pa mora vendarle temeljne človekove pravice … 
In to dela vsakodnevno. Sam sem v svojem času imel prek sto ločenih mnenj. Zdi se mi, da je rdeča nit teh 
mnenj v tem, da sem se bolj od drugih ustavnih sodnikov poglobil v položaj posameznika. Če to prenesem 
na volilni sistem, me tudi tu zanima, kaj volilni sistem pomeni za posameznega volivca. Predsednika 
republike zanima vprašanje legitimnosti volitev. Politične stranke zanima njihov uspeh na volitvah. So 
različni pristopi, tudi na ustavnem sodišču je tako, da posamezni sodniki v ospredje postavljajo načelna 
sistemska vprašanja, drugi pa pravice posameznikov. Uspešno povezovanje obeh pristopov daje po mojem 
mnenju najboljše rezultate. 
Če se vrneva na vladavino prava. Ursula von der Leyen prakticira veliko laksnost evropske izvršne oblasti 
do sodbe arbitražnega sodišča pri meji med Slovenijo in Hrvaško. Kako je s tem? 
Nobenega dvoma ni, da prihaja do razkoraka med pravicami različnih evropskih držav zaradi njihove 
različne politične moči v Evropski uniji. EU ima ta problem, da jo že nekaj časa obvladujejo desnosredinske 



vlade in s tem dobivajo prednost države s podobno notranjo usmeritvijo. Drugače rečeno: 
socialdemokratske politične stranke so premalo uspešne v evropskih državah in zato tudi v EU. Po drugi 
strani je glede spoštovanja arbitražne odločbe tudi prejšnja levosredinska Milanovićeva vlada ravnala, kot 
da je vlada HDZ. Hrvaška politika se do Slovenije ne obnaša kot do prijateljske države. Ko si je Slovenija 
prizadevala, da Hrvaška ustavi sodne postopke proti Ljubljanski banki, je predsednik vlade sočasno, ko je 
podpisoval sporazum s Slovenijo, poslal v hrvaški sabor amandma, da je taka prekinitev mogoča le za eno 
leto. Za takšno ravnanje je prispodoba o držanju fige v žepu premalo sočna. 
Ivan Cankar je v Mestnem domu leta 1912 rekel: »Uzdaj se use i u svoje kljuse.« EU peša in krepitev 
pravne demokracije bo v Sloveniji bržkone spet prioriteta. Se strinjate s tem? Zdi se, da Slovenija sploh ni 
tako zavarovana, kot smo mislili, ko je stopila v EU … 
To je dejstvo in o tem sem razmišljal takrat, ko je prišlo do ekonomske krize. Osebno sem imel bolj 
pomisleke pri vstopu v Nato kot v EU. Toda pokazalo se je, da z vidika zunanje varnosti nismo ogroženi, z 
ekonomskega vidika pa smo zelo ogroženi in prepuščeni samim sebi. Preveč smo se zanašali na ekonomsko 
varnost, ki naj bi jo zagotavljala EU. Še posebej na področju varstva pravic se moramo opreti na lastne moči, 
ker bi morala biti Slovenija danes že sposobna zagotavljati višje standarde varstva kot povprečna evropska 
država. Ne pa da na primer, ko gre za pravice kreditojemalcev v CHF, ne moremo slediti niti zakonodajnemu 
ukrepanju Madžarske, Hrvaške, Črne gore, Srbije ali Poljske. Moram pa omeniti kot pogumno ravnanje 
državnih organov pri zasegu dokumentov v zvezi z reševanjem bančne luknje. V času vstajništva je kazalo, 
da prihaja čas, ko bodo ljudje namesto granitnih kock v parlament, namesto zažiganja lutk in nasilnih 
protestov dobili možnost, da s svinčnikom izvolijo kandidata, ki ga želijo, in zamenjajo funkcionarja, ki je 
izgubil njihovo zaupanje. Dali bi »moč ljudem, ne strankam«, kot lahko preberemo na obledelih pročeljih 
stavb, ki jih v zadnjih letih niso belili. 

• Kosovo je bogata dežela in nikomur ničesar ne dolguje. Intervju: Albin Kurti. Pogovarjal se je: 
Novica Mihajlovič. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 12. oktober 2019  

Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu je zmagalo gibanje Vëtevendosje (Samoopredelitev), ki 
ga vodi Albin Kurti. Kurti, ki je kot vodja opozicije pred štirimi leti moral v zapor, ker je v parlamentu vrgel 
solzivec, se zaveda, da mu utegne na oblasti biti teže kot v zaporu.  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/kosovo-je-bogata-dezela-in-nikomur-nicesar-ne-dolguje-
237072.html 

 
Slika: Albin Kurti. Foto: Florion Goga - Reuters 
 
Albin Kurti si je do 43. leta nabral bogato zakladnico aktivističnih izkušenj. Kot vodja študentskega gibanja 
je na svojem hrbtu občutil udarce policijskih gumijevk v eri Slobodana Miloševića, na sodišču se je v 
Titovem slogu branil obtožb sovražnih dejavnosti in povezav s terorizmom. Sodišče, ki ga ni priznaval, mu je 
leta 1999 dosodilo petnajst let zapora, a je bil po slabih dveh letih izpuščen. 
Mož, ki ne skriva naklonjenosti velikoalbanski ideji, napoveduje, da bo dialog s Srbijo začel takoj po prihodu 
na oblast. Stoodstotne carine za srbsko blago bo odpravil, vendar bo od Srbije zahteval priznanje kosovskih 
registrskih tablic in drugih dokumentov, zagotavlja Kurti. Da mu s sogovornikom ne bo lahko, ve tudi srbski 
predsednik Aleksandar Vučić. Kurti je tik pred volitvami odgovoril na deset vprašanj. 
Korupcija in organizirani kriminal ostajata močna na Kosovu. Kako ju boste ustavili? 
V vsaki demokratični državi je le en odgovor na korupcijo in organizirani kriminal, in to je vladavina prava. 
Za začetek je pomembno razumeti vir korupcije, Kosovo pesti korupcija na visoki ravni. Visoki uradniki v 
vladi in javnih agencijah zlorabljajo svojo moč za vplivanje na odločitve o javnih poslih in licencah ter tako 
usmerjajo javne vire v podjetja, ki so povezana z njimi oziroma so pripravljena plačati določen delež takšnim 
podkupljenim uradnikom.  
Ali obstajajo ocene, kolikšen je obseg tovrstne korupcije? 
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Obseg spornih poslov v takšnih primerih dosega vrednost stotine milijonov evrov vsako leto, in to zaradi 
velikanskega obsega javnih pogodb za asfalt, energetiko, gradbeništvo, nafto, zdravila, jamstva, subvencije 
in podobno. Potem pa imate še korupcijo, povezano s podeljevanjem javnih licenc, ko so stranke, ki so bile 
doslej na oblasti, omogočile monopolni položaj podjetjem, ki so jim blizu. Od tega imajo vladajoči več 
milijonov evrov koristi na letni ravni, po drugi strani pa državljani nimajo alternative pri takšnih storitvah.  
Kako gledate na dosedanjo privatizacijo, kako boste privatizirali naprej? 
To je še eno področje, kjer smo priča korupciji. Politične stranke, ki so doslej vladale, so javna podjetja 
privatizirale po smešnih cenah. Tako je pri omenjenem podeljevanju licenc in privatizaciji možno zaslediti 
elemente organiziranega kriminala, saj ni šlo za dejanja posameznikov, temveč skupine ljudi iz različnih 
strank, ki so delovali usklajeno s podjetji in v nekaterih primerih tudi usklajeno s tujimi podjetji.  
Kakšen je vaš načrt, da to ustavite? 
Preprost: najprej moramo takšne prakse ustaviti z novo vlado, ki bo čista in brez povezav s koruptivnimi 
podjetji. Ker so omenjene koruptivne prakse izvirale iz vlade, bo le-ta pod našim vodstvom boj proti 
korupciji začela z vrha. Drugič, sprožil bom največjo reformo pravosodja in sistema javnega naročanja, da bi 
postavili pravosodni sistem, ki bo zagotavljal pravico, in sistem javnega naročanja, ki bo zagotavljal kakovost 
za ustrezno ceno in odpravil podkupljene postopke in uradnike z vplivnih položajev. 
Pri pravosodnem sistemu bomo sprožili postopek preverjanja za sodnike, tožilce, policijo in obveščevalno 
službo. Za delujočo vladavino prava v sodstvu potrebujemo ljudi z visoko stopnjo integritete, 
profesionalizma in neodvisnosti. Glede javnega naročanja pa je ključna popolna preglednost, da bomo 
natanko vedeli za vsak cent, kako je bil porabljen. Nobeno podjetje iz davčnih oaz ne bo več moglo kovati 
dobičkov iz poslov z javnim denarjem.  
Uspešnost ekonomije ima pogosto veliko utež pri ocenjevanju kakovosti vladanja. Kaj boste storili, da bi 
izboljšali gospodarski položaj Kosova? 
Kosovo ni revna država. Imamo ene izmed največjih zalog lignita v Evropi in lahko proizvedemo čisto 
energijo iz premoga, ki bo poganjala naše gospodarstvo in industrijo. Imamo velike rezerve naravnih virov, 
ki jih lahko odpremo naši bogati izseljenski skupnosti za nove investicije. Imamo tudi ugodno podnebje za 
kmetovanje, ki lahko nadomesti uvoz in da delo ljudem. Naša mlada populacija z ustreznim izobraževanjem 
lahko koristi domačemu gospodarstvu in pritegne tuje investitorje k naložbam pri nas. Ključen dejavnik, da 
bi nam uspelo pritegniti tuje investicije, pa je okrepitev vladavine prava.  
Naravni viri so tudi lahko predmet korupcije. Kako boste to upravljali v prid gospodarstvu in državi? 
Oblikoval bom državni sklad, ki bo prevzel naše strateško premoženje, se reorganiziral in to premoženje 
ponudil naši bogati diaspori. Zavzemam se tudi za ustanovitev razvojne banke, ki bo s ponudbo ugodnih 
dolgoročnih kreditov malim in srednjim podjetjem pomagala pri razvoju in rasti, saj se je izkazalo, da je prav 
slab dostop do financiranja ena glavnih ovir za rast tega dela gospodarstva.  
Spori glede meje s Srbijo sodijo med bolj žgoča vprašanja v regiji. Preprostih odgovorov zagotovo ni, pa 
vendar, kako nameravate vi pristopiti k temu vprašanju? 
Kosovo je neodvisna država. Neodvisnost je priznalo meddržavno sodišče (ICJ) in pričakujemo, da bodo vse 
države priznale to dejstvo. Razpad Jugoslavije ni bil miroljuben proces in v imenu meja je Srbija sprožila tri 
krvave vojne. Tiste, ki predlagajo risanje novih meja na Balkanu, gotovo pesti izguba kratkoročnega 
spomina, ker nikoli ne morete na novo risati le ene meje. 
Kosovo nikomur ničesar ne dolguje, prav nasprotno, Srbija veliko dolguje Kosovu. Spore moramo reševati z 
dialogom med sosednjimi državami na podlagi priznanja zgodovine, vzajemnosti in obojestranskega 
spoštovanja. Smo suverena država in tako bomo tudi ravnali.  
Kako nameravate pridobiti zaupanje Srbov na Kosovu? 
Ne kaže enačiti kosovskih Srbov s Srbijo, saj narodi in države niso eno. S Srbi na Kosovu nimamo nobenih 
težav, medetnični kriminal skorajda ne obstaja. Albanci in Srbi na Kosovu pa si delijo dve glavni skrbi, 
brezposelnost in vladno korupcijo. Albanci so manjšina v Srbiji in Črni gori in druga največja narodna 
skupnost v Severni Makedoniji. 
Na Balkanu ni favoriziranih etničnih manjšin, pravice manjšin pa bi morale biti univerzalne v skladu z 
mednarodnimi in evropsko konvencijo o pravicah manjšin. Kosovo je tu šlo korak dalje ter dalo več moči in 
pravic srbski manjšini na Kosovu, ki predstavlja šest odstotkov celotnega prebivalstva, v skladu z 
Ahtisaarijevim kompromisom.  
Torej je Srbom na Kosovu dobro? 



Srbi, ki živijo na Kosovu, so po zakonu enakopravni državljani in uživajo okrepljene pravice. Sprejeti morajo 
realnost neodvisnega Kosova ter se prenehati oprijemati idej iz preteklosti. Vsi državljani Kosova bi morali 
biti zvesti ustavi in zakonom, ne pa iskati načinov za rušenje ali sabotiranje sistema. Da bi zagotovile mir in 
stabilnost, bi se balkanske države morale vzdržati vmešavanja v naše notranje zadeve in iskati jezik 
sodelovanja. 
Prav tako od mednarodne skupnosti pričakujem ravnanje v skladu z realnostjo in podporo Kosovu ter 
njegovim pravicam kot suvereni državi. Čas je za močne inštitucije namesto močnih ljudi in vladavino prava 
kot zagotovilo demokracije in stabilnosti.  
Kosovo je za Slovenijo pomemben del regije, pri vas imamo močno vojaško misijo. Kako dolgo bo še 
potrebna prisotnost mednarodnih vojska na Kosovu? 
Hvaležni smo za prispevek Slovenije med vojno na Kosovu in za mirovno misijo po vojni. Slovenija je vedno 
bila in ostaja močan podpornik kosovske neodvisnosti. Slovenski poslanci v evropskem parlamentu glasno 
podpirajo kosovsko pravico do brezvizumskega režima potovanja v države EU. Kot premier si bom 
prizadeval za krepitev prijateljstva in partnerstva s Slovenijo, saj si z vašo državo ne delimo le skupne 
zgodovine, ampak tudi skupno prihodnost v Evropski uniji. 
Verjamem, da bo kosovska vojska kmalu ustrezno opremljena, da bo lahko delovala samostojno. To 
načrtujemo izpeljati v sodelovanju z Natom na Kosovu. V interesu tako Nata kot celotne regije je, da Kosovo 
dobi operativno vojsko in postane članica zveze skupaj s preostalimi državami v regiji. Članstvo v Natu bi 
tako ustavilo tudi dolgožive ambicije in načrte nekaterih držav, ki ne želijo sprejeti realnosti in ravnati v 
skladu z njo. 

• Slovenska manjšina, ki izginja? Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 13. oktober 2019  
Tako kot njihovi sonarodnjaki v matični domovini tudi porabski Slovenci iščejo službe v Avstriji  
https://www.delo.si/novice/svet/slovenska-manjsina-ki-izginja-236793.html  
 

 
Slika: Zastopnica slovenske narodnosti v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss. Foto: Boris Čibej 
 
Sredi avgusta so v Prekmurju praznovali priključitev k »domovini«, v Porabju pa so se z grenkobo spominjali, 
kako so jih takrat odrezali od slovenskega zaledja. 
»Vsi se tudi zahvaljujemo Eriki, ki je ogromno naredila za Slovence ter ohranitev njihovega jezika in 
kulture,« je minulo nedeljo med slavnostno mašo v Markovcih na Goričkem povedal gostujoči pridigar Tibor 
Tóth, ki vodi župnijo pri zamejskih Slovencih na Gornjem Seniku. Govoril je v svoji rodni madžarščini, pri 
prevajanju njegovih besed pa je v nabito polni cerkvi domačemu župniku Dejanu Horvatu nekajkrat 
priskočila na pomoč tudi gospa, ki jo je gost hvalil: predstavnica slovenske manjšine v madžarskem 
parlamentu Erika Köleš Kiss.  
Najmanjša manjšina 
»Smo najmanjša narodnost na Madžarskem. Vedno je bilo tako,« je pred kakim mesecem ta nekdanja 57-
letna profesorica madžarskega jezika in književnosti razlagala, ko me je vodila po mogočni zgradbi in pravi 
turistični atrakciji, v katero sredi Budimpešte hodijo v službo madžarski predstavniki ljudstva. Teh je bilo bolj 
malo, saj so letos zaradi jutrišnjih lokalnih volitev v severovzhodni sosedi parlamentarne počitnice malce 
podaljšali. A vsi, ki sva jih srečala, so prijazno pozdravljali Kölešovo, ki so jo lani porabski sonarodnjaki že 
drugič izbrali, da bo za štiri leta »zagovornica slovenske narodnosti« v madžarskem parlamentu. 
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Slika: Župnik Dejan Horvat je zastopnico slovenske narodnosti na Madžarskem Eriko Köleš Kiss razglasil za 
častno faranko vasi Markovci na Goričkem. Foto: Boris Čibej  
 
Ni prava poslanka, saj tako kot »zagovorniki« ostalih dvanajstih »narodnosti«, kakor na Madžarskem 
uradno pravijo »manjšinam«, nima pravice do glasovanja. »Čeprav ne morem sodelovati pri odločanju, je ta 
oblika za nas sprejemljiva. Navzoča sem pri vseh razpravah, imam dostop do vseh politikov, lahko 'lobiram'. 
En glas tako ali tako ne bi nič pomenil,« je pripovedovala konec prejšnjega tedna, ko sva se vozila po 
slovenskih vaseh v Porabju. Pred najinim odhodom ji je župnik in kmetovalec Horvat, ki ga čez dan običajno 
srečate za krmilom traktorja, zabičal, da se mora nujno vrniti na prizorišče praznovanja 13. župnijskih 
dnevov njegove vasi. Ko je popoldne prekinil nastop narodnozabavnega ansambla in razglasil letošnjega 
častnega farana župnije, je bilo jasno, zakaj je tako vztrajal, da mora čezmejna Slovenka priti nazaj na 
veselico, kjer se je poleg domačinov in prebivalcev okoliških prekmurskih vasi zbralo tudi veliko porabskih 
Slovencev. Plaketo je namreč izročil prav njej. 
»Kdor ni slep, mora videti, da je v zadnjih 30 letih, odkar je padel prejšnji režim, Orbánova vlada naredila 
daleč največ za narodnosti.«  
Köleševa, ki resda pripravlja tudi romanja svojih sonarodnjakov z Madžarske po Sloveniji, ni postala častna 
faranka Markovcev le zaradi svojega bogoslužnega delovanja. Cenijo jo tudi zaradi njenega delovanja na 
kulturnem in šolskem področju. V parlamentu je na čelu pododbora za narodnostno šolstvo, o sedanjih 
madžarskih oblasteh, ki so dale veliko denarja za delovanje in obnovo slovenskih šol, cerkva in kulturnih 
ustanov, pa ima dobro mnenje. »Kdor ni slep, mora videti, da je v zadnjih 30 letih, odkar je padel prejšnji 
režim, Orbánova vlada naredila daleč največ za narodnosti,« je dejala. Po njenih besedah so predhodniki 
madžarskega premiera Viktorja Orbána, ki velja na »liberalnem« Zahodu za poosebljenje »neliberalnih« 
vrednot, zgolj obljubljali pomoč, naredili pa nič. Tudi na izpolnitev obljube o sprejetju zakona, ki je leta 2014 
trinajstim madžarskim nacionalnim manjšinam zagotovil predstavništvo v parlamentu, so morali čakati več 
kot dve desetletji.  
Matica, dobra mačeha 
Malo manj prijazna je zagovornica porabskih Slovencev do matice. Ta sicer veliko finančno pomaga in 
omogoča tudi delovanje slovenskih medijev, kakor je časopis Porabje, a po besedah Köleševe »dobi 
madžarska manjšina v Sloveniji iz Budimpešte dober denar, mi pa na žalost tega ne moremo vedno reči«. 
Podobnega mnenja je nova predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovács. »Smo most med 
Madžarsko in Slovenijo in zakaj ne bi dobili pomoči matične države? Menim, da si je naša narodna skupnost 
zaslužila podporo matičnega naroda, podobno kot prekmurski Madžari,« je poleti povedala za slovenski 
javni radio. O tegobah, ki še vedno pestijo njene sonarodnjake na Madžarskem, je Köleševa pripovedovala v 
vasi Gornji Senik, ki je bil po njenih besedah vedno steber slovenskega jezika in kulture na Madžarskem. 
Sedela sva na terasi s sredstvi slovenske države postavljene Slovenske vzorčne kmetije, ki poleg prenočišč, 
domačih jabolk in hrušk ponuja tudi takšne kulinarične dobrote, kakor je »porabska gibanica«: bolj lahka 
različica nasitnega prekmurskega originala z druge strani meje. 
 

https://www.delo.si/images/slike/2019/10/09/1369068.jpg


 
Slika: Nova predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovács in župan prekmurske občine 
Šalovci Iztok Fartek. Foto: Boris Čibej  
 
Madžarska država priznava 13 »narodnosti«, ki pa po mnenju Köleševe niso vse avtohtone, kakor je 
slovenska. Največja je romska, na drugem mestu je nemška. Nekaterim, kakor so romunska, ukrajinska in 
rusinska, število pripadnikov narašča zaradi priseljevanja, slovenska, ki je že tako najmanj številčna, pa se 
vztrajno manjša. »Po ljudskem štetju nas je samo kakih 2600, a med popisom ni treba odgovoriti na 
vprašanje o narodnostni pripadnosti in tudi ni nujno, da te spraševalci to tudi vprašajo,« je pojasnjevala. Po 
njenih ocenah je na Madžarskem od štiri do pet tisoč Slovencev, okoli 80 odstotkov pa jih živi v Porabju, 
»svojevrstni regiji, mešanem območju, ki je seveda del Madžarske, po svoje pa tudi nekakšen podaljšek 
Slovenije«. 
Po besedah zastopnice porabskih Slovencev je bila to vedno revna pokrajina, saj je bila njena ilovnata 
zemlja nerodovitna, in »tudi vinogradi niso rasli tako kakor na slovenski strani«. Ko so sredi avgusta slavili 
stoletnico, kakor pravi glasbenik in astronom iz Lendave Béla Szomi Kralj, »priključitve Slovenije k 
Prekmurju«, je Kovácseva za Primorski dnevnik izjavila, da za porabske Slovence to ne more biti praznik, saj 
so pred stotimi leti ostali odrezani od slovenskega zaledja in pozabljeni od madžarske države. Tudi Köleševa 
je razlagala, kako so že v 19. stoletju tem predelom pravili »slovenska krajina«, ki se je raztezala vse do 
Murske Sobote, potem pa so Porabce in Prekmurce, ki jih še vedno druži podobno narečje, po koncu prve 
svetovne vojne razcepili. 
Po drugi svetovni vojni so madžarske socialistične oblasti poskušale nasilno asimilirati porabske Slovence in 
so tako kot nekoč italijanski fašistični režim na Primorskem pošiljale tja »prekrščevalske« učitelje. Življenje v 
tistih koncih je bilo v časih železne zavese še posebej težavno, saj so se tamkajšnji prebivalci znašli odrezani 
od vseh. Ne le, da niso mogli potovati ali imeti kakršnihkoli stikov s sosednjo Avstrijo, ki se je je po besedah 
Köleševe režim v Budimpešti bolj bal kot Jugoslavije, ali slovensko matico, od katere so jo prav tako 
ograjevali bodeča žica in stražni stolpi, otežene so bile tudi povezave z ostalim delom Madžarske, saj je bilo 
Porabje posebno zaprto obmejno območje, kamor so lahko ostali državljani potovali le s posebnimi 
dovolilnicami. 

 
Slika: Zastopnica slovenske narodnosti v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss. Foto: Boris Čibej  
V popku sveta 
Nič čudnega, da so tamkajšnji prebivalci izkoristili vsako priložnost, da so lahko pobegnili. »Za železno 
zaveso je bilo za porabske Slovence še posebej hudo. Veliko se jih je preselilo v notranjost Madžarske. 
Odhajali so zlasti mladi. Kdor je odšel študirat, je tudi ostal tam,« je razlagala Köleševa. A število porabskih 
Slovencev se vztrajno zmanjšuje tudi po »kontrarevoluciji«. Zdaj je po besedah slovenske zastopnice glavni 
krivec zmanjševanje števila rojstev. »Nekoč so imele družine pet, tudi sedem otrok, zdaj pa sta včasih 
redkost že dva,« je pripovedovala, ko sva v Gornjem seniku, ki ima danes pol manj prebivalcev kot v času 
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njene mladosti, stala pred lepo obnovljeno slovensko dvojezično šolo v Gornjem seniku, kjer so morali 
nekoč otroci obiskovati pouk tudi v popoldanski izmeni, zdaj pa je zgradba prevelika za učence, ki so ostali. 
»Mladi pravijo, zakaj bi se učili svojega maternega jezika, če pa nam bo bolj prav prišla nemščina, ko 
bomo iskali službe v Avstriji.«  
»Slovensko Porabje je bilo nekoč, bi lahko rekli, bogu za hrbtom. Danes, ko smo odprti, bi lahko bilo popek 
sveta,« je v radijskem pogovoru povedala predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Kovácseva. A ta 
»popek« se podobno kot čedalje več obmejnih krajev v Sloveniji preživlja tako, da njegovi prebivalci 
odhajajo vsak dan na delo v sosednjo Avstrijo. Köleševa pravi, da to počne polovica porabskih Slovencev. 
Nekateri imajo v Avstriji stalno službo, a tudi tisti, ki opravljajo le sezonska dela, zaslužijo toliko, kot če bi 
imeli redno zaposlitev na Madžarskem. To pa je po njenih besedah tudi eden od razlogov, da se zmanjšuje 
občutek nacionalni pripadnosti oziroma znanje maternega jezika. »V nekaterih družinah med sabo ne 
govorijo več v slovenščini, mladi pa pravijo, zakaj bi se učili ta jezik, če pa nam bo bolj prav prišla nemščina, 
ko bomo iskali službe v Avstriji,« je povedala zastopnica slovenske narodnosti v madžarskem parlamentu. 
 

• Junckerjeva petletka zmernega napredka. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 14. oktober 2019  
Revizija mandata: Evropski komisiji Jean-Clauda Junckerja je uspelo preživeti krizne viharje, vendar njeni 
dosežki in odločitve ne navdušujejo vseh, tudi Slovenije ne.  
https://www.delo.si/novice/svet/junckerjeva-petletka-zmernega-napredka-237975.html 
 
Bruselj – Ko bo Jean-Claude Juncker odšel iz svoje pisarne v 13. nadstropju bruseljske palače Berlaymont in 
bo vajeti evropske komisije prevzela nova predsednica Ursula von der Leyen, se bo za Luksemburžana 
končala dolga politična pot. Ta je bila skoraj v celoti več desetletij povezana z Evropo, s katero je njegovo 
Veliko vojvodstvo, ustanovna članica povezave, še posebno tesno prepleteno. Sodeloval je z velikani 
povojnega evropskega združevanja, kot sta bila nemški kancler Helmut Kohl in francoski predsednik 
François Mitterrand. 
»Kot eden od preživelih iz Maastrichta – to sva dejansko le jaz in evro …,« je opisoval samega sebe pred 
slabimi tremi leti, ko je bil govornik na slovesnosti ob 25. obletnici maastrichtske pogodbe. Kot 
luksemburški finančni minister je Juncker leta 1991 sodeloval pri njeni pripravi in postavljal temelje evra, 
enega največjih dosežkov evropskega združevanja. Čeprav ob začetku vodenja evropske komisije ni bil star 
niti 60 let, je bila njegova »senioriteta« očitna – ne samo v odnosu do komisarjev v njegovi ekipi, ampak 
tudi do manj izkušenih voditeljev držav članic. 
V govoru v evropskem parlamentu pred glasovanjem o svojem komisarskem kolegiju je razglasil evropsko 
komisijo za komisijo »zadnje priložnosti« pri zbližanju z državljani; za oblikovanje Evrope v politično celoto, 
ki se spopada z velikimi problemi in manjše prepušča drugim; za vrnitev perspektive mladim. Čas, ko je 
prevzemal položaj, je bil še vedno dramatičen. Huda gospodarska kriza na stari celini še ni bila odpravljena, 
zaupanje v institucije EU je bilo šibko, znotraj povezave so kakofonične države članice vlekle vsaka na svojo 
stran.  
Pozitivni vidiki 
Na več področjih je bilanca petih let pozitivna. Sklad za strateške naložbe, ki se neuradno imenuje po 
Junckerju, naj bi bil eden o najoprijemljivejših. Težko je oceniti, koliko je evropska komisija zaslužna, da 
gospodarstvo v EU že več kot šest let raste, da je bilo ustvarjenih novih 13 milijonov delovnih mest, da 
imajo članice bolj urejene javne finance. Kljub temu se je EU kot celoti uspelo rešiti iz ostre gospodarske, 
finančne in dolžniške krize, ki bi v povezavi z zapletenimi medsebojnimi odnosi, neredko obremenjenimi z 
zgodovino, lahko postala politično eksplozivna mešanica. 

https://www.delo.si/novice/svet/junckerjeva-petletka-zmernega-napredka-237975.html
https://www.delo.si/novice/svet/sylvie-goulard-padla-v-evropskem-parlamentu-237315.html
https://www.delo.si/evropa-smo-ljudje/evropa-od-blizu/nova-samozavest-velikega-vojvodstva-150731.html


 
Slika: Delo 
 
Najbolj dinamičen je bil položaj v Grčiji. Januarja leta 2015, nekaj mesecev po začetku Junckerjevega 
mandata, je na oblast v Grčiji prišla levičarska Siriza in se želela odpovedati obveznostim iz rešilnih svežnjev. 
V dramatični bitki, ki je trajala do sredina leta in v kateri je članstvo Grčije v območju z evrom viselo na nitki, 
je Juncker igral vlogo »dobrega policista«. Kazal je veliko razumevanja za interese Grčije. Takratni grški 
premier Aleksis Cipras je na koncu sprejel pogoje upnic in nov rešilni program. Obstanek Grčije v evru, za 
katerega si je prizadeval, si Juncker šteje za enega večjih uspehov.  
Od brexita do Luxleaksa 
Glede napak je seveda bolj redkobeseden. Kot največjo je navedel odločitev, da je pred referendumom o 
brexitu junija leta 2016 poslušal željo Davida Camerona, naj se ne vpleta v kampanjo na Otoku. Prepričan 
je, da je bil molk napaka. »Bili smo edini, ki bi lahko odpravili laži, ki so se širile,« je povedal ob neki 
priložnosti. Kot drugo veliko napako obravnava prepozen odziv na afero Luxleaks. V njej se je na začetku 
njegovega mandata v Bruslju razkrilo, kako velike davčne ugodnosti so v Luksemburgu imele 
multinacionalke, ko je bil Juncker dolga leta luksemburški finančni minister in premier. 
Afera je obveljala za nekakšno prelomnico v odnosu do multinacionalk in njihovega plačevanja davkov, 
četudi je bilo več postopkov sproženih že prej. Komisarka za konkurenco Margrethe Vestager je postala 
prava zvezdnica z odločbami, s katerimi je zahtevala visoka plačila od tehnoloških velikanov, kakršna sta 
Apple in Google. Številni ukrepi bodo sicer morali prestati preizkušnjo še na Sodišču EU. Posodabljanje 
sistema za poštenejšo obdavčitev, ki bi vključevalo davke na digitalnega gospodarstvo, se je ustavilo v 
mlinih držav članic. 
Čezatlantski odnosi 
Pritisk na spletne orjake je povzročal napetosti v čezatlantskih odnosih, saj so v Washingtonu imeli občutek, 
da so ameriška podjetja načrtno na muhi EU in komisarke Vestagerjeve. Na stari celini je kar nekaj frustracij, 
ker med 15 največjimi digitalnimi podjetji ni niti enega iz Evrope. Zavedanje, da ne bi smeli več zaostajati na 
digitalnem področju, naj bi se z novo evropsko komisijo Ursule von der Leyen še povečalo. Vestagerjeva, ki 
bo tako komisarka za konkurenco kot izvršna podpredsednica za digitalno Evropo, želi predvsem jasna 
pravila v tej rastoči veji gospodarstva. 
Evropski komisiji, ki je v EU pristojna za trgovinsko politiko, je uspelo vsaj omejevati negativne posledice vse 
odkritejšega protekcionizma ZDA. Donald Trump je ves čas grozil z netenjem trgovinske vojne. Kar 
presenetljivo je, da je Junckerju lani poleti na pogovorih v Beli hiši, ki je že žugala s kazenskimi carinami na 
avtomobile, uspelo skleniti nekakšno premirje. Trump bi na koncu lahko obveljal za politika, ki je 
pripomogel k utrjevanje evropske integracije. Odkar je v Beli hiši je jasno, da se EU na tradicionalno 
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zaveznico onstran Atlantika lahko zanaša kvečjemu pogojno. 
Pri odgovornosti zase, doseganju strateške avtonomije kot želenega cilja, se v EU ni veliko spremenilo. 
Nastalo je predvsem veliko dokumentov, v katerih je zasnovano večje povezovanje držav članic na področju 
obrambe in nekaj skupnih vojaških projektov. Vse se izvaja počasi. Tako kot pri drugih stvareh v Uniji z 28 
članicami, ki imajo občasno nasprotne interese. Za von der Leynovo bo ostalo veliko dela. Razglasila je, da 
bo vodila geopolitično komisijo za EU, ki bo kos novemu položaju – odtujevanju Združenih držav in vzponu 
Kitajske, ki vse bolj postaja strateški tekmec EU.  
Migracijska kriza 
Meje evropskega vpliva se ne kažejo le v skromni, le izjemoma opazni vlogi Bruslja v žariščih v bolj ali manj 
oddaljenem sosedstvu, ampak tudi pri reševanju kriz, kakršna je (bila) migracijska. Po kaosu v obdobju od 
jeseni leta 2015 do pomladi leta 2016 je položaj pod nadzorom. A postavljene so ograje, v več članicah 
izvajajo nadzor na notranjih schengenskih mejah, Turčija zadržuje begunce na svojem ozemlju v zameno za 
milijardno pomoč EU. Tudi poročila iz taborišč v Libiji in dogajanje na morju pred njeno obalo ne more biti v 
ponos Evropi, ki rada poudarja svoje vrednote in načela. 
 
Premogla ni niti dovolj moči, da bi v dolgih letih prišla do vsaj minimalnega kompromisa o azilnih vprašanjih. 
Juncker se sicer upravičeno lahko izgovarja, da so v evropski komisiji opravili svoj del naloge in predlagali 
rešitev za pošteno, solidarnostno delitev bremen. Toda zapletlo se je na ravni držav članic, ki so se znašle v 
medsebojni blokadi. Četudi je Uniji uspelo število prihodov migrantov omejiti na raven, na kateri je bilo 
pred krizo, je sistem krhek in nestabilen. Poleg tega državam, kakršna je Madžarska, omogoča izrabljanje 
sistem solidarnosti v EU, ne da bi sprejemale delitev bremen.  
Boj z »birokratizacijo« 
Junckerju je treba priznati, da se je kar uspešno bojeval z nagnjenostjo evropske komisije k »birokratizaciji«. 
Vzpostavil je sistem, ki je temeljil na jasnih prednostnih nalogah za petletko in komisarji niso mogli 
uveljavljati svojih predlogov – v prejšnjem mandatu je eden bizarnejših zadeval regulacijo stekleničk za 
oljčno olje v restavracijah –, ne da bi dobili zeleno luč vrha. Tako na dan niso prihajali nesmiselni predlogi. 
Juncker je imel med komisarji izkušene politike, nekdanje predsednike vlad. Večjo centralizacijo so 
zagotavljali še grozdi komisarjev za povezana področja. 
Takšen sistem je postavil v povezavi s svojim šefom kabineta in poznejšim generalnim sekretarjem komisije 
Martinom Selmayrjem, ki je julija ob izvolitvi von der Leynove odstopil. Sophia Russack iz bruseljskega 
mislišča Center za evropske politične študije (CEPS) je položaj označila za »močnejši političen nadzor«. V 
evropski komisiji, ki ima dvojno naravo, tako tehnokratsko kot politično, odločitev ne sprejemajo uradniki, 
ampak politiki. Jasne razmejitve med običajnim odločanjem evropske komisije ob upoštevanju političnega 
konteksta in spolitiziranostjo, strankarsko obarvanostjo odločanja, ni.  
Slovenski očitki 
Tudi Slovenija je z lastnimi izkušnjami ugotavljala, da v takšnih okoliščinah lahko potegne kratko. Bentila je, 
ker da je Juncker dajal prednost velikim in strankarski tovarišiji iz svoje EPP. V palači Berlaymont ni bilo 
posluha za slovenske argumente pri vprašanjih arbitražne razsodbe, schengna ali terana. Eden od razlogov 
za takšen odnos do arbitraže je bil gotovo ta, da se Bruselj v času velikih pretresov po svetu ni hotel 
ukvarjati s stvarmi, ki so bile videti malenkostne. A razumevanje hrvaške drže je bilo preveč. 
Juncker je o razmerah v EU po prevzemu svoje funkcije govoril kot o polikrizi. Prepletali so se grško 
vprašanje, gospodarske težave na jugu EU, brexit, migracijska kriza, notranji razkol, vzpon populistov. 
Vzhodne članice so se oddaljile od glavnega toka Unije. Novega veziva za razklano Unijo ni bilo. Pogosto je 
citiral Mitterrandovo misel iz njegovega zadnjega nastopa v evropskem parlamentu 17. januarja 1995: 
»Nacionalizem – to je vojna.« Juncker se od Bruslja poslavlja kot ikona evropskega projekta in z zmernimi 
uspehi evropske komisije pod njegovim vodstvom. 

• Ustavno sodišče: razveljavljen je del zakona o tujcih. STA, Ka. M. Delo, Ljubljana, 14. oktober 
2019  

Zahtevo za presojo ustavnosti člena, ki omejuje vstop tujcev v državo v zaostrenih razmerah, je vložil 
varuh človekovih pravic.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/ustavno-sodisce-razveljavljen-je-del-zakona-o-tujcih-238440.html 
Ustavno sodišče je razveljavilo drugi, tretji in četrti stavek drugega odstavka ter tretji odstavek 10.b člena 
zakona o tujcih, je razvidno iz danes objavljene odločbe. 
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Zahtevo za presojo ustavnosti člena, ki opredeljuje ukrep omejevanja vstopa tujcev v državo v zaostrenih 
razmerah, je vložil varuh človekovih pravic. 
Nekdanji predsednik državnega zbora in aktualni evroposlanec Milan Brglez, ki je pred dobrima dvema 
letoma glasoval proti sprejetju zakona, saj krši temeljne človekove pravice, je pozdravil odločitev ustavnega 
sodišča. »Menim, da je [ustavno sodišče] presodilo pravilno, saj je treba v Sloveniji spoštovati Ustavo, 
mednarodne pogodbe in zakone,« je izjavil in izrazil pričakovanje, da bo vlada čimprej spremenila zakon 
tako, da bo upošteval standarde varovanja človekovih pravic. 
»Po več kot dveh letih od sprejema tega zakona, ki sem mu oporekal ustavnost in zakonitost in ki je tudi 
zaznamoval mojo politično pot, bo moje spanje mirnejše, ker vem, da ko odpove politika, ostane še Ustavno 
sodišče,« je dodal.  

• Zavračanje prošenj nedopustno v vseh razmerah. Barbara Hočevar. Delo, Ljubljana, 14. oktober 
2019  

Zakon o tujcih: Ustavni sodniki zaradi kršitve načela nevračanja razveljavili člen, ki je ob množičnih 
migracijah omejeval pravice  
https://www.delo.si/novice/slovenija/ustavno-sodisce-razveljavljen-je-del-zakona-o-tujcih-238440.html 
Ljubljana – Zavračanje sprejema prošenj za azil brez individualne obravnave tudi ob povečanih migracijah ni 
v skladu z ustavo, so z osem glasov proti enemu odločili ustavni sodniki, ki so razveljavili 10.b člen zakona o 
tujcih. 
»V odločitvi ustavnega sodišča vidim dobrodošlo potrditev ustavnih in konvencijskih standardov. Prav njim 
se kot pravna država ne moremo ogniti, ko bi se nam to morda zdelo prikladno,« je z odločitvijo ustavnih 
sodnikov zadovoljen varuh človekovih pravic Peter Svetina. 
Njegova predhodnica Vlasta Nussdorfer je v zahtevi za presojo ustavnosti, ki jo je vložila leta 2017, zakonu 
o tujcih med drugim očitala, da ne omogoča spoštovanja načela nevračanja, ki ga zagotavlja 18. člen ustave, 
in tujcu ne omogoča, da bi se lahko v postopku opredelil do vseh okoliščin, ki so pomembne z vidika 
varovanja načela nevračanja. Njenim utemeljitvam, ki povzemajo tudi stališča številnih mednarodnih 
pravnikov, je velika večina ustavnih sodnikov pritrdila. 
V spornem členu med drugim piše, da lahko državni zbor, če ministrstvo za notranje zadeve oceni, da bi v 
državi lahko ali so že nastale razmere, ko bi bila zaradi »spremenjenih razmer na področju migracij« 
ogrožena javni red in mir ali notranja varnost, kar bi lahko otežilo delovanje institucij države in zagotavljanje 
njenih vitalnih funkcij, ob upoštevanju načela sorazmernosti izglasuje izvajanje ukrepa, da policija tujcu, ki 
ne izpolnjuje pogojev za vstop, ne dovoli vstopa, tistega, ki je nezakonito tukaj, pa napoti tja, od koder je 
vstopil. Če izrazi namero po mednarodni zaščiti, jo policija zavrže kot nedopustno.  
Razmere so lahko običajne ali izredne, ne pa posebne 
Po presoji ustavnega sodišča posebne razmere v času spremenjenih razmer na področju migracij, kot so bile 
opredeljene v zakonu o tujcih in na podlagi katerih bi uvedli poseben pravni režim, ne pomenijo obstoja 
(pravega) izrednega stanja v državi iz 92. člena ustave. Zato so 10. člen presojali le skladno z merili, ki veljajo 
v običajnem stanju, v katerem pa pravice iz 18. člena ustave ni mogoče omejiti in je poseg vanjo vedno 
nedopusten. Sporni člen tujcem ni zagotavljal dostopa do poštenega in učinkovitega postopka bodisi v 
sosednji državi članici EU bodisi v Sloveniji. 
»Slovenija lahko probleme, ki zaradi neučinkovite evropske azilne politike nastanejo na njenem ozemlju, 
rešuje na mnogo načinov; ne sme pa jih reševati tako, da (nič krivim) posameznikom ukine temeljne 
pravice,« je v ločenem pritrdilnem mnenju zapisala dr. Špelca Mežnar in dodala, da zakon resda poskuša 
preprečiti, da bi Slovenija postala migrantski »žep«, vendar učinkovito reševanje kriznih situacij, ki jih lahko 
povzročijo množične migracije, države ne odveže obveznosti, da spoštuje temeljne človekove pravice. 
Ddr. Klemen Jaklič pa je v odklonilnem mnenju izpostavil, da je v osrčju presoje vprašanje, ali zakonodajalec 
tujcem, ki prihajajo iz varne tretje države, podpisnice prepovedi mučenja in nečloveškega ravnanja brez 
sistemskih pomanjkljivosti na tem področju, v posebnih okoliščinah lahko odreče celovito individualno 
obravnavo glede zavrnitve njihovega vstopa v novo varno državo. Opozoril je na dileme in na morebitne 
trke »absolutnih« pravic, s katerimi bi lahko bili soočeni ob posebnih okoliščinah. 
Na ministrstvu za notranje zadeve, kjer so leta 2017, pod vodstvom tedanje ministrice Vesne Györkös 
Žnidar, pripravili zakon o tujcih, bodo odločitev ustavnega sodišča spoštovali, najprej pa jo morajo proučiti. 
Sprejemanje te novele je, med drugim, vneslo razdor v takrat največjo parlamentarno stranko SMC, iz 
katere se je naposled poslovil Milan Brglez. Ta je včeraj komentiral: »Po več kot dveh letih od sprejetja tega 
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zakona, ki sem mu oporekal ustavnost in zakonitost in ki je tudi zaznamoval mojo politično pot, bo moje 
spanje mirnejše, ker vem, da ko odpove politika, ostane še ustavno sodišče.« 
Obračun sodnikov v ločenih mnenjih 
Klemen Jaklič je v svojem ločenem mnenju zapisal, da so nanj nedopustno pritiskali, kolegu Mateju 
Accetu pa očital relativiziranje in neresnice, med drugim tudi ob zahtevi Vilija Kovačiča po njegovi izločitvi 
v odločanju o drugem tiru. Takrat, trdi Jaklič, Acceto ni govoril resnice, da ni sodeloval pri nastajanju 
programa SMC, dejansko pa naj bi svoje predloge pošiljal Brglezu in Cerarju, kot »tihi podpornik«. Odziva 
Mateja Acceta na te trditve nam še ni uspelo pridobiti.  

• Ustavni sodnik Jaklič v odklonilnem mnenju nad kolega Accetta. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. 
oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911043/slovenija/ustavni-sodnik-jaklic-v-odklonilnem-mnenju-nad-kolega-
accetta  
Ustavni sodnik Klemen Jaklič je v ločenem odklonilnem mnenju na odločitev ustavnega sodišča glede 
ustavnosti člena zakona o tujcih izpostavil tudi domnevno sporno ravnanje njegovega sodniškega kolega 
Mateja Accetta. Očita mu pritiskanje in laganje, tudi ob zahtevi za njegovo izločitev ob odločanju glede 
referenduma o drugem tiru. 

 
Slika: Klemen Jaklič. Foto: Luka Cjuha 
 
Jaklič je v odklonilno ločeno mnenje danes objavljene odločbe, ki je razveljavila del spornega člena zakona o 
tujcih, namreč vključil poseben "dodatek", v katerem je med drugim opozoril tudi na "nedopustne" pritiske, 
ki naj bi jih bil deležen zaradi svojega odstopajočega stališča v tem primeru, ter pritiske, da bi svoje ločeno 
mnenje spremenil. 
»Name se je pritiskalo celo tako, da se mi je izven formalnih zasedanj sodišča kazalo različne vsebinske dele 
iz ločenega mnenja (...) ter sugeriralo, naj jih spremenim,« je zapisal. Ko je pritiske zavrnil, pa se 
neprimernosti po njegovih besedah niso končale. 
Kot je navedel, je poskušal sodnik Accetto očitke iz njegovega ločenega mnenja relativizirati. Napovedal je, 
da bo v svojem ločenem mnenju polemiziral z navedbami Jakliča, ki je odklonilno mnenje spisal že ob prvem 
odločanju, in ki svojim kolegom očita t. i. rezultatsko odločanje po principu »to je pravi rezultat, ugotoviti je 
treba, kako do te odločitve najlažje priti«. »Toda pri tem je navedel direktno neresnico. Izjavil je, da naj ne 
bi nihče od sodnic oziroma sodnikov izrekel besed, ki sem jih citiral na koncu svojega ločenega mnenja,« je 
zapisal Jaklič. 
Accetto se je v pritrdilnem ločenjem mnenju k današnji odločbi res odzval na Jakličeve očitke, da je večina 
odločila »politično, pa tudi intelektualno podhranjeno, namesto pravno in intelektualno pošteno«, ter da se 
večina želi izogniti bistvenemu vsebinskemu vprašanju. Izjave, ki jo je Jaklič navedel v podkrepitev navedb, 
se Accetto, kot navaja, z obravnave sam ne spomni, »predvsem pa ne drže, ki naj bi jo glede na očitek 
izpričevala«. 
Accetto navaja, da pri obravnavi te zadeve sam pri nobenem od sodnikov ni zaznal neke politično 
motivirane rezultatske naravnanosti, ki bi z izogibanjem težavnim pravnim pomislekom silila k razveljavitvi 
izpodbijane zakonske ureditve za vsako ceno. »Tako kot običajno sem - razmeroma številne - razprave na 
sejah razumel kot skupno iskanje končne odločitve in oblikovanje argumentativne poti, ki naj bi ju 
narekovala pravna presoja, pri čemer smo oblikovano odločitev nato na prvem glasovanju vsaj glede izreka 
soglasno podprli vsi sodniki. Opisani očitek v prvotno pripravljenem ločenem mnenju sodnika Jakliča me je 
zato presenetil,« je navedel. 
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Četudi dopušča možnost, da sodnik Accetto na seji sporne izjave morda zgolj ni slišal, pa Jaklič »njegovo 
preteklo ravnanje v podobnem slučaju, ko je šlo za vprašanje priznanja resnice, ni v prid tej benigni razlagi«, 
piše. 
Ob tem je spomnil na Accettove navedbe v postopku, ko je pri odločanju o referendumu o drugem tiru Vili 
Kovačič zahteval njegovo izločitev, češ da je sodeloval s političnim vodstvom stranke SMC pri sestavljanju 
strankinega programa. Sodnik Accetto je namreč zatrdil, da ni sodeloval pri nastajanju programa stranke 
SMC in da torej ni razloga za njegovo izločitev, zato ga sodniki takrat niso izločili. Toda Accetto po Jakličevih 
navedbah takrat ni govoril resnice. 2In vedel je, da je ni. Pri nastajanju programa stranke SMC je namreč še 
kako sodeloval,« je zatrdil. 
Tudi korespondenca med Accettom in vidnimi člani SMC, ki jo je danes objavil Požareport, pritrjuje 
Jakličevim besedam, da je Accetto podajal dokaj obširne in podrobne pisne vsebinske predloge in 
razmisleke v procesu nastajanja strankinega programa. Jaklič, ki je bil očitno s korespondenco seznanjen že 
prej, izpostavlja, da je Accetto v dopisih tudi pojasnil, da se formalno v stranko sicer ne bo včlanil, bo pa 
njen »tihi podpornik«. 
Jaklič pojasnjuje, da je za to vedel že v času odločanja o izločitvi Accetta, zato je glasoval za. Napovedal je 
tudi odklonilno ločeno mnenje, a se nato zaradi pritiskov kolegic in kolegov ter »v korist pomiritve med 
sodnicami in sodniki« temu odpovedal. 
»Sodnik Accetto takrat ni govoril resnice, zavedel je slovensko javnost, eden od učinkov te neresnice pa je 
bil, da je sodeloval pri odločanju v politično nabiti zadevi na podlagi neresničnih pojasnil, ki jih je dal ob 
odločanju o njegovi (ne)izločitvi. To je huda nepravilnost, ki je nezdružljiva z vlogo ustavnega sojenja v 
svobodni demokratični družbi. Razkrivam jo, ker se je podoben pojav sedaj ponovil,« je navedel Jaklič. 
Isti sodnik je po Jakličevih besedah že večkrat agitiral za to, da bi omejili možnost ločenih mnenj. 
STA še čaka komentarje in pojasnila sodnika Accetta in predsednika ustavnega sodišča Rajka Kneza. 
 

• Orbán je izgubil Budimpešto. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 14. oktober 2019  
Vladajoča konservativna stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana je ostala brez županskega položaja v 
Budimpešti.  
https://www.delo.si/novice/svet/opozicija-slavila-v-budimpesti-238082.html 
 

 
Slika: Budimpešto bo po novem vodil Gergely Karácsony. Foto: AFP 
 
Velik obrat se je zgodil v severozahodni sosedi, kjer je pred petimi leti opozicija zmagala na le treh volitvah 
za župane večjih mest. Vladajoča stranka Fidesz, ki ji poveljuje premier Viktor Orbán, je najbolj boleč poraz 
doživela v prestolnici. 
Poraz 71-letnega Istvána Tarlósa je bil velik udarec za Fidesz, ki ni doživel volilnega poraza na nacionalni, 
lokalni in evropski ravni vse od leta 2010, ko je prišel na oblast. »Na nacionalni ravni so rezultati dobri, toda 
v Budimpešti bo treba začeti razmišljati. Odločila se je, da bo izvolila Gergelyja Karácsonyja,« je povedal 
dosedanji župan madžarske prestolnice, ko je priznal poraz in čestital opozicijskemu tekmecu. Sam ni hotel 
več kandidirati, a je popustil željam Orbána, ki ga je trikrat prosil, naj še enkrat kandidira za župana. Tudi 
premier je moral priznati, da so se prebivalci Budimpešte odločili, da je prišel čas za »nekaj drugačnega«. 
»Sprejemamo to odločitev. V interesu države in meščanov prestolnice smo pripravljeni na sodelovanje,« je 
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povedal, ko je bilo že jasno, da je njegov kandidat pogorel. 
Negativna kampanja 
Karácsonyju negativna kampanja Fidesza, ki ga je razglašal za ljubitelja migrantov in premalo 
usposobljenega za ta položaj, ni pretirano škodila, svojo zmago je razglasil za »zgodovinsko«. Izjavil je, da 
hoče odnose med mestnimi in državnimi oblastmi postaviti na nove temelje. »Ne pripravljamo se na vojno, 
ampak na konstruktivno sodelovanje,« je dejal 44-letni levosredinski politik, ki ga je podprlo več opozicijskih 
strank. Napovedal je, da bo madžarsko prestolnico, ki bo od zdaj »zelena in svobodna«, »popeljal iz 20. v 
21. stoletje« ter jo »vrnil v Evropo«. Že pred volitvami je volilno tekmo v Budimpešti primerjal s tem, kar se 
je marca zgodilo v Istanbulu, kjer je opozicijski kandidat prav tako premagal človeka, za katerim je stal turški 
premier Recep Tayyip Erdoğan. Po volitvah je izjavil, da je njegova zmaga zgolj en korak na poti k 
spreminjanju celotne države. 
 

 
Slika: Po besedah premiera Orbána je Fidesz še vedno zmagovita stranka. Foto: Ferenc Isza/AFP  
 
Včeraj so na Madžarskem izbirali več kot 3000 županov in več kot 17.000 članov lokalnih svetov. Več kot 
osem milijonov ljudi ima pravico do glasovanja, volilna udeležba pa je bila skoraj 50-odstotna, med 
največjimi v zgodovini postsocialistične Madžarske. Opozicija je bila v nasprotju s prejšnjimi volitvami tokrat 
uspešnejša, ker se je odločila za drugačno strategijo. Prej je vsaka stranka hotela svojega človeka za župana, 
zdaj pa se je opozicija poenotila in podprla po le enega tekmeca kandidatom vladajoče stranke. »Vsem smo 
dali lekcijo o demokraciji. Uspelo nam je ustvariti enotnost opozicije, ki so jo volivci od nas že dolgo 
pričakovali. Rezultati kažejo, da je to pot, ki jo bo treba ubrati tudi v prihodnosti,« je izjavil novi župan 
Budimpešte.  
Neprijetna napoved za Fidesz? 
Po besedah premiera Orbána je Fidesz še vedno zmagovita stranka, saj so njeni kandidati postali župani v 
več kot polovici mest z več kot 5000 prebivalci. Fidesz prav tako ostaja trdno na oblasti na nacionalni ravni, 
a nekateri analitiki opozarjajo, da utegne biti nedeljski preobrat neprijetna napoved za vladajočo stranko, ki 
bo morala svojo dosedanjo priljubljenost dokazovati na parlamentarnih volitvah čez dve leti. Njihovi bolj 
skeptični kolegi pa menijo, da bo takšno opozicijsko poenotenje precej težje na parlamentarnih volitvah, 
kjer se bodo proti vladajočemu Fideszu pomerile ideološko povsem nasprotujoče si stranke: od liberalcev, 
skrajnih desničarjev do nič manj umirjenih levičarjev.  

• Visoke kazni za katalonske osamosvojitelje. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 14. oktober 2019  
Najvišjo kazen je sodišče prisodilo nekdanjemu podpredsedniku Oriolu Junquerasu.  
https://www.delo.si/novice/svet/visoke-kazni-za-katalonske-osamosvojitelje-238087.html 
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Slika: Špansko vrhovno sodišče je devet od 12 independentističnih voditeljev obsodilo na zaporne kazni. 
Foto: Pau Barrena/Afp 
 
Špansko vrhovno sodišče je danes zjutraj obsodilo devet katalonskih independentističnih voditeljev na 
zaporne kazni od devet do 13 let zaradi pozivanja k vstajništvu. Najvišjo kazen je prisodilo nekdanjemu 
podpredsedniku Oriolu Junquerasu, in sicer kar 13 let zapora in prepoved opravljanja javnih funkcij za 
enako obdobje: zaradi vstajništva in zlorabe javnega denarja. 
Voditelja civilnodružbenih organizacij Jordija Sàncheza (Assemblea Nacional Catalan, ACN) in Jordija 
Cuixarta (Òmnium Cultural) čaka zaradi pozivanja k vstajništvu za zapahi devet let, medtem ko najbi 
nekdanji minister za zunanje zadeve Raül Romeva ter svetovalca vlade Jordi Turull ter Dolores Bassa 
odsedeli po 12 let. Pol leta manj so zaradi vstajništva prisodili nekdanji predsednici parlamenta Carme 
Forcadell, nekdanjima ministrom Josepu Rullu (za notranje zadeve) in Joaquimu Fornu (za teritorialne 
zadeve) pa zaradi zlorabje javnega denarja deset let in pol. 
Preostali trojici (Santi Vila, Carles Mundó, Meritxell Borràs) od 12 obtoženih je sodišče prisodilo denarne 
kazni (10 mesecev bodo morali plačevati vsak po 200 evrov) in jim za 20 mesecev prepovedalo opravljanje 
javnih služb ... Kot je bilo znano že v petek, jih je oprostilo nasilnega uporništva. 
V odločitvi vrhovnega sodišča je, kot razmišljajo neredki, predvsem veliko pedagoškosti, Madrid hoče, da bi 
se Katalonci iz vsega skupaj naučili, da je samostojnost nevarna igra. Pričakovati je, da se bodo obsojeni 
pritožili.  

• Krepka lekcija Kataloniji. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 14. oktober 2019  
Visoke kazni za katalonske voditelje: Špansko vrhovno sodišče jih je obsodilo tudi do 13 let zapora  
https://www.delo.si/novice/svet/krepka-lekcija-kataloniji-238179.html 
 

 
Slika: Takoj ko so bile znane razsodbe, so Katalonci solidarnostno preplavili posamezne ulice v Barceloni 
in blokirali nekatere ceste. Foto: Lluis Gene/Afp 
 
Katalonci so dobili krepko lekcijo: vrhovno sodišče v Madridu je devet od dvanajstih nekdanjih voditeljev, ki 
so jeseni 2017 hoteli popeljati Katalonijo v neodvisno republiko, zaradi vstajništva in zlorabe javnega 
denarja obsodilo na visoke zaporne kazni od devet do 13 let. Preostala trojica jo je odnesla bolje, saj ji ne bo 
treba (vsaj) za zapahe ... Zato pa so že ulice preplavili ogorčeni in jezni Katalonci. 
Kazen je »škandalozno« visoka, posebno ker, kot verjamejo neredki v Kataloniji – in recimo novinar Martí 
Estruch – pravega zločina ni bilo. Vemo, koliko je bilo v Barceloni pred leti prizadevanj za legalni 
referendum; kako docela nemogoč je bil dialog med nekdanjo špansko vlado konservativnega premiera 
Mariana Rajoya in independentistično katalonsko oblastjo Carlesa Puigdemonta; kako neomajno je potem 
katalonski predsednik, tudi pod pritiski dela domače javnosti, vztrajal pri referendumu oziroma 
referendumu in kako trmasto se je španska stran sklicevala na ustavo in samo ustavo; kakor je znana vsa 
katalonska osamosvojitvena polomija, ki so ji sledila priprtja nekaterih voditeljev, recimo podpredsednika 
Oriola Junquerasa, in prebegi drugih na tuje, denimo predsednika Puigdemonta. ... Kot je danes po razsodbi 
za Delo povedal Martí Estruch, »smo vedeli, kaj se bo zgodilo. Škandalozno je, da si sodišče obtožencev, 
potem ko jih je dve leti prikazovalo za nasilne, ni upalo obsoditi zaradi upora. Se je morda zbalo evropskega 
sodišča?« Kazni so resda precej nižje od zagroženih: če bi nekdanjega podpredsednika Junquerasa 
obremenili še upora, bi moral za zapahi odsedeti do 25 let, in vendar, kot so ogorčeni mnogi v Kataloniji in 
na tujem, sramotne.  
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Foto: Delo 
  
Katalonci na ulici 
Takoj ko so bile znane razsodbe, so Katalonci solidarnostno preplavili posamezne ulice v Barceloni in 
blokirali nekatere ceste ... Pričakovati je ogromno protestov, pravi Martí Estruch, »potem pa bomo videli, 
kam lahko vse to vodi«. Je mogoče, da bi, kakor so Katalonci vsa leta doslej znali krotiti nacionalistične 
strasti in ohranjati mirno kri, tokratno »kazen« prenesli miroljubno in dostojanstveno? Nekdanji predsednik 
Carles Puigdemont je iz eksila v Belgiji nemudoma tvitnil, češ, kakšen »odklon«, saj da je to »skupaj sto let 
zapora«, zato je »napočil čas, ko se je treba odzvati kot še nikoli. Za prihodnost naših sinov in hčera. Za 
demokracijo. Za Evropo. Za Katalonijo.« Oglasili so se tudi obsojeni, povečini spodbudno, češ, 
osamosvojitvena prizadevanja je nujno ohraniti. Junqueras, denimo, je napovedal, da se bo vrnil še 
»močnejši, odločnejši in še bolj predan, kot kdaj prej«, in pozval slednike, naj nadaljujejo ... Nekdanja 
predsednica parlamenta Carme Forcadell je prepričana, da se je zgodila krivica, »kajti svobodna 
parlamentarna razprava ni zločin«, medtem ko nekdanji minister Josep Rull verjame, da »jim niso sodili 
zaradi dejanj, saj bi bili v tem primeru oproščeni. Obsodili so nas zaradi idej.« 
Žalostni dan 
Tudi drugi obsojeni so, kot je mogoče povzeti, odločeni, da prastari boj Kataloncev ni končan, čeprav je 
danes dan žalosti in odločitev vrhovnega sodišča »napaka«. Kmalu se bo tako pokazalo, koliko bi lahko 
razsodbe v resnici »vplivale na tok španske zgodovine«: koliko so Katalonci (oziroma katalonski 
independentisti) še pregovorno demokratično potrpežljivi, ali so morda, tudi zato ker jih politična Evropa 
ves ta čas nekako ni hotela ne slišati ne videti, že na robu živčnega zloma. S prvo vrsto katalonskih 
voditeljev za dolgoletnimi zapahi in v eksilu španska stran nemara verjame, da je independentistično 
gibanje v Kataloniji zadušeno (čeprav morda samo za generacijo ali ...?) – da je bila lekcija politično 
razumljena. 
Nov odmik od ideala o sobivanju 
Miroljubne »manj vredne«, ki uporniško dvigujejo glavo, od zunaj nihče ne sliši, ti so lahko »na glas« 
samo notranje tepeni. Nekako tako je bilo pred dvema letoma spremljati katalonska prizadevanja za 
neodvisnost: Madrid jih je poskušal pred očmi Evrope in sveta na referendumski 1. oktober nasilno 
zadušiti najprej na ulici, po dveh letih priprtja dvanajstih političnih in civilnodružbenih voditeljev – tudi 
zato, ker so nekateri med njimi nekaj tednov po »prepovedanem« glasovanju enostransko in proti ustavi 
razglasili neodvisno Katalonijo – pa je vrhovno sodišče v Madridu danes izreklo kazni. 
Niso mile, kajti devet obsojenih naj bi zaradi vstajništva in zlorabe javnega denarja za zapahi odsedelo 
tudi devet do trinajst let. 
Najsi se zdaj nasprotniki in strastni navijači z vseh koncev sveta za njimi še tako zmerjajo s fašističnimi 
frankisti oziroma s prevratniškimi nacionalisti, so poraženci v resnici oboji: zato ker sta obe strani na poti, 
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ki ni bila le črno-bela, naredili ogromno napak, in predvsem, ker nista bili sposobni zrelo sesti za skupno 
mizo in poslušati druga druge. 
Medtem ko po mali in veliki Evropi že ves čas medijsko različno razumemo, ali so katalonski zaporniki 
»politični zaporniki« ali niso, je res, da bi odločitev sodišča ena od strani v vsakem primeru označila za 
»politično«: zato ker je v tihi večini vedno več napetosti med nacionalističnimi ekstremi. A še bolj drži, da 
se tudi z razsodbami tako v Španiji kakor na stari celini le dodatno odmikamo od evropskega ideala: o 
družbi odprtega dialoga in sobivanja.  

• Prvi mož ustavnega sodišča v bran Accettu: Poziv k odstopu neutemeljen. Sandra Hanžič. Delo, 
Ljubljana, 15. oktober 2019  

Obračun sodnikov v ločenih mnenjih: Klemen Jaklič je zapisal, da so nanj nedopustno pritiskali, Mateju 
Accettu je očital neresnice.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/prvi-moz-ustavnega-sodisca-v-bran-accettu-poziv-k-odstopu-
neutemeljen-238690.html 
 

 
Slika: Predsednik ustavnega sodišča je prepričan, da ni razlogov za odstop Mateja Accetta. Foto: Blaž 
Samec/Delo 
 
Ljubljana – Ustavni sodnik Klemen Jaklič je v svojem ločenem mnenju o zakonu o tujcih zapisal, da so nanj 
nedopustno pritiskali, kolegu Mateju Accetu pa je očital relativiziranje in neresnice, med drugim tudi ob 
zahtevi Vilija Kovačiča po njegovi izločitvi v odločanju o drugem tiru. Takrat, trdi Jaklič, Acceto ni govoril 
resnice, da ni sodeloval pri nastajanju programa SMC, saj naj bi svoje predloge kot »tihi podpornik« pošiljal 
Milanu Brglezu in Miru Cerarju, ki sta bila med ustanovitelji stranke. 
Dopoldne se je na spletni strani ustavnega sodišča oglasil njegov predsednik Rajko Knez: »Javna 
diskreditacija sodnika ni sprejemljiva; pozivi k odstopu niso utemeljeni. Accetto drugih sodnikov in sodnic ni 
zavajal; njegova pojasnila so bila jasna in izčrpna.« 
 

 
Slika: Acceto pravi, da je v obeh očitanih zadevah glasoval na način, ki interesom SMC nikakor ni bil v 
prid. Foto: Jože Suhadolnik/Delo 
  
Gre za grob napad name in na mojo sodniško integriteto  
Matej Accetto se je na očitke odzval v pismu za Slovensko tiskovno agencijo. Zanikal je, da bi zavajal ali 
lagal. Glede sodelovanja pri pripravi programa SMC je pojasnil, da je objavljeno dopisovanje – elektronsko 
pošto je včeraj objavil Požareport – nastalo še pred strankino ustanovitvijo, sam pa je tedaj služboval na 
Portugalskem.  
Kovačič je njegovo izločitev predlagal, ker naj bi bil v letu 2014 soavtor njenega predvolilnega programa za 
pravosodno področje ter soavtor več knjig s predsednikom stranke Cerarjem. Vendar, kot zatrjuje Accetto, 
to ne drži: »Gre za grob napad name, mojo sodniško integriteto in integriteto ustavnega sodišča.« 
»Nisem tajil dobrega osebnega poznanstva s Cerarjem in tudi tega ne, da sem pred njegovim vstopom v 
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politiko z njim sodeloval v okviru civilnodružbene skupine, ki je spodbujala razpravo o aktualnih družbenih 
vprašanjih,« je zapisal. 
Preostali sodniki, z izjemo Jakliča, so bili s temi očitki seznanjeni že ob odločanju o njegovi izločitvi, a so to 
možnost kljub temu zavrnili. Jakličeve ostre obtožbe so se po njegovem mnenju začele zaradi njegovega 
ugovora, da drugi sodniki prelahkotno in neustrezno podajajo vrednostne sodbe ter so v svojih ločenih 
mnenjih politično motivirani.  
»Accettova vloga je bila v času pred ustanovitvijo stranke SMC na podlagi identičnih očitkov, kot se tokrat 
pojavljajo v nekaterih medijih, v preteklih letih že večkrat predmet presoje pred ustavnim sodiščem; prvič v 
zadevi Drugi tir, nazadnje pa v zadevi Zakon o tujcih. Sodniki so vselej večinsko presodili, da razlogov za 
izločitev ni,« je zapisal Knez. 
Da je sodnik, od konca septembra sicer tudi podpredsednik ustavnega sodišča, tesno sodeloval s takrat še 
nastajajočo SMC, mu je vsaj dvakrat očital Vili Kovačič. Prvič, ko je sodišče presojalo o pritožbi glede 
referenduma o drugem tiru, drugič ob preizkusu ustavne pritožbe glede državnozborskih volitev. 
Na dogajanje se je odzval tudi Cerar. 
Kaj je zmotilo Jakliča? 
V odklonilnem ločenem mnenju glede zakona o tujcih je tretjino odločbe namenil t. i. dodatku, kjer razlaga 
pritiske nanj. Kot je danes zapisal na Twitterju, je vse, kar ima ta hip povedati, zapisal vanj: »Vse je seveda 
resnica, takšna, ki jo je med razumnimi nemogoče zavrniti«. 
 

 
Izsek iz Jakličevega ločenega mnenja.  
 
 
V nadaljevanju zapiše, da so se sodniki najprej dogovorili, kakšna bo odločitev v danem primeru, šele nato 
ugotavljali, kako do takšne odločitve priti, čemur je Jaklič odločno nasprotoval. Prav tako je nasprotoval 
temu, da se Accetto ni izločil iz odločanja o primeru Drugi tir. 
 
»Takrat ni govoril resnice, zavedel je slovensko javnost, eden od učinkov te neresnice pa je bil, da je 
sodeloval v politično nabiti zadevi na podlagi neresničnih pojasnil, ki jih je dal ob odločanju o njegovi 
(ne)izločitvi. To je huda nepravilnost, ki je nezdružljiva z vlogo ustavnega sojenja v svobodni demokratični 
družbi,« sklene Jaklič. 
 
Tudi on med dokazi za sodelovanje pri pripravi programa SMC navaja elektronsko pošto, ki so si jo 
izmenjavali Accetto, Brglez in Cerar. 
 
V pritrdilnem ločenem mnenju se je na Jakličevo pisanje odzval Accetto.  
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Izsek iz Accettovega ločenega mnenja.  
 

• »Navzočnost na pogrebu vojnega zločinca najbrž ni bila umetniška instalacija«. Pripravila I. Š. 
Delo, Ljubljana, 15. oktober 2019  

O čem govorimo, ko govorimo o Petru Handkeju?  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/navzocnost-na-pogrebu-vojnega-zlocinca-najbrz-ni-bila-umetniska-
instalacija-238056.html 
 
Odzivi na podelitev letošnje Nobelove nagrade za literaturo Avstrijcu koroških korenin Petru Handkeju so 
bili siloviti. Med prvimi so se oglasile Matere Srebrenice, ki so v krutem masakru izgubile može, sinove, 
brate. Po njihovem mnenju te nagrade ne more dobiti nekdo, ki je branil balkanske krvnike in zanikal 
genocid. 
Protestu so se pridružili tudi člani ameriškega Pena, ogorčeni nad izborom pisatelja, ki je »svoj javni glas 
uporabil za prirejanje zgodovinske resnice in ki je javno podprl odgovorne za genocid, kot sta nekdanji 
srbski predsednik Slobodan Milošević in bosanski Srb Radovan Karadžić«. V časopisu Guardian so o 
Handkeju kritično razmišljali pisatelji kot Salman Rushdie, Hari Kunzru, pa tudi Miha Mazzini in Slavoj Žižek, 
zadnji je napisal, da je nagrado dobil apologet vojne namesto heroj našega časa Julian Assange. Za mnenje 
smo vprašali tudi nekaj naših avtorjev oziroma tistih, ki se ukvarjajo z literaturo. 
Janja Vidmar, pisateljica 
Izjemna poljska avtorica Olga Tokarczuk, dobitnica nagrade vilenica pred šestimi leti in prejemnica 
Nobelove nagrade za književnost za leto 2018, je v nekem intervjuju pojasnila, zakaj nenehno potuje: »Če se 
ustavimo na enem mestu, nas lahko napadejo demoni nacionalizma in šovinizma …« 
In če na istem mestu obtičimo, ne vidimo širše slike. Zato težko razumemo ogorčenje, revolt in bolečino 
tistih, ki ob vsaki ponovni neposredni ali posredni rehabilitaciji zla svoje bližnje, ki so jih že izgubili, 
izgubljajo vedno znova. 
Kajti ne gre za Handkeja. Niti za akutno etično blaznost Švedske akademije, ki mu je nagrado podelila. Gre 
za sporočilo, ki ga akademija z odločitvijo o nagrajencu namenja javnosti. 
Primerjajmo Handkejevo zanikanje genocida in podporo obsojenemu vojnemu zločincu s člani akademije, ki 
so bili julija 1995, v času srebreniškega genocida, del pravoverne evropske nacije, ki je taistega julija, 
dobesedno v času pokola, ustoličila prvega varuha človekovih pravic, medtem ko je s figo v žepu spremljala 
desetkanje muslimanskega življa na evropskih tleh. 
Zato pustimo Handkeja, zanj so člani komisije dobri ljudje. Raje se vprašajmo, kdaj se je obsojanje zla 
sprevrglo v relativizacijo. In to vsem nam pred nosom. Kajti do njegovega poveličevanja je le še korak. 
Morda še to ne.  
Ignacija Fridl Jarc, tajnica-urednica Slovenske matice 
Razprava o tem, ali si pisatelj Peter Handke zaradi svojih stališč in podpore režimu Slobodana Miloševića 
zasluži Nobelovo nagrado za književnost, je pravzaprav stara več kot dve tisočletji in pol. Sega še dlje, do 
samih izvorov evropske književnosti v stari Grčiji, ko je Ksenofan kritiziral Homerjevo in Heziodovo pesniško 
prikazovanje bogov, ki sta jim pripisovala vse človeške slabosti, »krajo, prešuštvovanje in medsebojno 
sleparjenje«. To je stališče, da literatura ni najprej in predvsem brezpogojna in brezmejna ustvarjalna 

https://www.delo.si/kultura/knjiga/navzocnost-na-pogrebu-vojnega-zlocinca-najbrz-ni-bila-umetniska-instalacija-238056.html
https://www.delo.si/kultura/knjiga/navzocnost-na-pogrebu-vojnega-zlocinca-najbrz-ni-bila-umetniska-instalacija-238056.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/10/15/1401923.jpg


svoboda posameznika, ampak je njen prvi zavezujoč imperativ moralna drža v družbi, v kateri nastaja, 
etična zaveza do slehernega človeka, ki ga nagovarja. 
Zadnje delo Petra Handkeja, ki sem ga intenzivno spremljala, je bila njegova drama Ura, ko nismo ničesar 
vedeli drug o drugem, izjemno delo, ki je skoraj preroško napovedovalo groteskno in grozljivo brezinteresno 
cono za drugega in do drugega človeka, ki jo živimo danes. Pa vendar od takrat Petra Handkeja nisem 
spremljala, kot ne morem kljub določeni miselni bližini neobremenjeno in z navdušujočim odobravanjem 
prebirati filozofskih del Martina Heideggerja zaradi njegovega koketiranja z nacističnim režimom in 
antisemitizmom ali filozofa Slavoja Žižka zaradi njegove lahkotne, včasih lahkomiselne umske telovadbe, ki 
lahko misleca s prodajo za nekaj žvenketajočih soldov pripelje kamorkoli. 
Pisatelju, filozofu moram verjeti ne samo kot ustvarjalcu, ampak kot človeku, kot nosilcu ethosa v družbi. 
Temeljno poslanstvo slehernega dela, bodisi umetniškega, filozofskega ali znanstvenega, je, da bralca 
nagovori in spremeni obenem. In kako naj nas spremeni literarni ustvarjalec, ki v svojem vsakdanjem 
življenju podpira diktatorski politični režim, zaradi katerega so umirali tisoči? Tako tudi ob podelitvi 
Nobelove nagrade Petru Handkeju vztrajam v filozofski dediščini, ki nam jo je zapustil grški modrec Platon, 
da mora biti prva in najvišja poezija filozofija, ki je misliti in živeti Dobro obenem. Pred vsako intelektualno 
veličino bo zame vedno svetost življenja, to je pravica slehernega posameznika do živeti in preživeti, in meja 
svobode mojega jaza bo vedno ti, ki mora imeti svoj prostor, da lahko prebiva v moji bližini.  
Dušan Merc, predsednik Društva slovenskih pisateljev 
Večino vsakoletnih komentarjev o Nobelovi za literaturo lahko označimo za mnenja, ki so sobesedila brez 
besedila. Skoraj vsako leto ista zgodba. Sem pa tja še kakšna afera. Tisti, ki so proti, so ogorčeni, tisti, ki se 
strinjajo, so bolj tiho in čakajo in dočakajo: vzvalovi, se poleže in pomiri. Mogoče ostane literatura. 
Mnogi so, ki mislijo, da se na vse razumejo, ali pa jim je vseeno, četudi se ne, kot vedno in povsod, da so 
poklicani, da protestirajo. Tudi letos gre za sodbe, ki so izvenliterarna sobesedila, kar je vsakoletna globalna 
folklora. 
Države pa slavijo, tudi narodi slavijo. Slovenci lahko, pa tudi Srbi, ki so se že oglasili s slavljenjem, pa srbofili, 
poleg Avstrijcev, pohvalimo izbor. Za literaturo je dobil nagrado literat slovenskih korenin, borec za pravice 
slovenščine, nagrajenec Vilenice itd. Za Avstrijce je jasno, tudi za Srbe, zakaj. In ve se, zakaj so mnogi 
ogorčeni. In imajo v izvenliterarnem svetu tudi prav. 
Opozoriti je treba: talent za literaturo ni enak talentu za politiko, ni isti. Politika in literatura se skoraj po 
pravilu izključujeta (usodna zveza je v ljubezenskem peklu in nebeški sovražnosti – nabuhlo in na kratko 
rečeno). Kot vemo, za oboje obstaja Nobelova. Zame je bila vedno pomembnejša literatura kot politika. 
Politiki se žal ne moremo izogniti niti za en dan, niti za en trenutek. Literatura pa je svobodna izbira. In zato 
je treba Petru Handkeju brez pomislekov čestitati in se mu prikloniti.  
Ifigenija Simonović, predsednica Slovenskega centra PEN 
Seveda sem proti! Glede podelitve nagrade Petru Handkeju so odzivi kolegic in kolegov na Slovenskem 
centru PEN, ki sem jih te dni prejela, odločno odklonilni. Ta hip lahko odgovarjam samo v svojem imenu, 
članice in člani Slovenskega centra PEN pa sproti in posamično že izražajo svoja mnenja, ki jih bomo 
nemudoma oblikovali v skupno izjavo. Težko vržem kamen. O mnogih pisateljih ne vem, kaj mislijo, nekateri 
v literaturo skrijejo sovražni govor. Peter Handke je pisatelj, ki smo ga brali, prevajali, gostili na literarnih 
festivalih, njegove dramske tekste uprizarjamo (Lepi dnevi v Aranjuezu, Slovensko gledališče v Trstu, 2019, 
vrhunska predstava!), torej prepoznavamo kvaliteto njegovega literarnega opusa. Na to se sklicuje žirija. Na 
to se sklicujem kot bralka. Ampak hkrati od Nobelovega nagrajenca ali nagrajenke pričakujem neoporečno 
etično pokončnost, zato se glede Handkeja ne strinjam z izbiro žirije. Nikakor se ne strinjam z njegovimi 
političnimi nastopi, saj je nedvoumno pozitivno ocenjeval Slobodana Miloševiča tudi po tem, ko mu je že 
sodilo mednarodno sodišče za vojne zločine in ko so se mu odrekli demokratični Srbi. Navzočnost na 
pogrebu vojnega zločinca najbrž ni bila umetniška instalacija. 

• Italija računa na razumevanje EU. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 15. oktober 2019  
Nova italijanska vlada v nasprotju s prejšnjo ne kaže nobene želje po zaostrovanju odnosov z Unijo pri 
potrjevanju proračuna.  
https://www.delo.si/novice/svet/italija-racuna-na-razumevanje-eu-238850.html 
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Slika: Vladi, na čelu katere je Giuseppe Conte, je po več tednih pogajanj uspelo zbližati stališča glede 
večine odprtih vprašanj, povezanih s proračunom za prihodnje leto. Foto: Andreas Solaro / Afp 
 
Sprejemanje italijanskega proračuna za prihodnje leto ne bo lahko, a vseeno ne tako zahtevno, kot je bilo 
sprejemanje letošnjega. Danes se bo iztekel rok, do katerega mora nova vlada pod vodstvom Giuseppeja 
Conteja predstavnikom EU poslati osnutek proračunske porabe za prihodnje leto, v katerem bo po 
pričakovanjih napovedala nekoliko višji proračunski primanjkljaj od tistega, ki ga je evropska komisija za leto 
2020 potrdila v prejšnjem proračunu. 
Kot je že nekaj časa znano, bo primanjkljaj namesto 2,1 odstotka znašal 2,2 odstotka bruto domačega 
proizvoda, kar bo za 1,4 odstotne točke več od letošnjega. 
Majhen manevrski prostor 
Koalicijskim strankam, populističnemu Gibanju 5 zvezd (G5Z), levosredinski Demokratski stranki (PD) in 
novoustanovljeni stranki Italia Viva nekdanjega premiera Mattea Renzija, je po več tednih pogajanj uspelo 
zbližati stališča glede večine odprtih vprašanj, tudi glede najodmevnejšega – usode sporne pokojninske 
reforme, ki jo je uvedla prva Contejeva vlada. Premier je danes potrdil, da nova vlada ne bo razveljavila 
pokojninske reforme, ki je nekaterim Italijanom omogočila zgodnejše upokojevanje, ampak jo bo po potrebi 
zgolj revidirala. 
Kljub temu tik pred iztekom roka, do katerega mora vlada morala oblikovati končni osnutek proračunske 
porabe, še vedno ni jasen celoten obseg ukrepov, s katerimi bo Rim dosegel svoje fiskalne cilje. Jasno je le, 
da bo vlada pri uresničevanju teh morala uravnotežiti pričakovanja EU z domačo politično realnostjo. 
Manevrski prostor za to je majhen, opozarjajo analitiki, sploh če ne želi s krčenjem javne porabe in 
ukinjanjem popularnih ukrepov, kot sta pokojninska reforma in uvedba državljanskega dodatka, okrepiti 
položaja desničarske Lige Mattea Salvinija. 
 

 
Slika: Giuseppe Conte in Matteo Salvini še v času, ko sta bila zaveznika. Foto: Filippo Monteforte / Afp  
 
Boj proti izogibanju plačila davkov in davčnim utajam bo med ključnimi ukrepi, s katerimi bo vlada 
poskušala napolniti državno blagajno, kar se zdi logično glede na podatke o obsegu sive ekonomije, ki jih je 
pred iztekom proračunskega roka objavil italijanski statistični urad. Ta je v letu 2017 narasla na 211 milijard 
evrov, kar predstavlja 12,1 odstotka italijanskega BDP. 
Fokus vladnih ukrepov bo po napovedih usmerjen predvsem v povečanje sledljivosti transakcij s 
spodbujanjem uvajanja digitalnega plačevanja v panogah, kjer to trenutno ni praksa. Podjetja, kjer 
sprejemajo zgolj plačila v gotovini, utegnejo doleteti sankcije. 
Pogoj za rast 
Italijanski mediji so zadnje dni poročali, da so pogajanja o proračunu povzročila večji razdor znotraj komaj 
dva meseca stare koalicije. Premier Conte je te navedbe zavrnil, rekoč, da pogajanja niso bila nič bolj 
težavna kot običajno. 
Vlada mora proračun v parlamentu potrditi do konca leta, še prej pa mora zanj dobiti zeleno luč evropske 
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komisije. V Rimu verjamejo, da se bodo lahko izognili ponovitvi lanskih težav pri potrjevanju proračuna, če 
bo vladi uspelo upravičiti višji primanjkljaj kot pogoj za spodbuditev trajne gospodarske rasti. EU je proti 
Italiji novembra lani sprožila postopek zaradi presežnega proračunskega primanjkljaja, na podlagi katerega 
je državi grozila kazen v višini 0,2 odstotka BDP. Na koncu je prva Contejeva vlada, sestavljena iz Gibanja 5 
zvezd in Lige, znižala predvideni proračunski primanjkljaj z 2,4 na 2,04 odstotka BDP.  

• Župan Bihaća opozoril pred zaostritvijo migrantske krize. STA. Delo, Ljubljana, 15. oktober 2019  
Fazlić je napovedal, da bodo zaradi pomanjkanja pomoči s strani vlade v Sarajevu prisiljeni uvesti 
radikalne ukrepe, kot je zapiranje začasnih migrantskih centrov.  
https://www.delo.si/novice/svet/zupan-bihaca-opozoril-pred-zaostritvijo-migrantske-krize-238879.html 
 
Župan Bihaća Šuhret Fazlić je danes opozoril, da se lokalne oblasti v tem mestu v unsko-sanskem kantonu 
na severozahodu Bosne in Hercegovine ne morejo več učinkovito spopadati s migrantsko krizo. Kot je dejal, 
je na tem območju več kot 6000 migrantov, ki jim zaradi razsežnosti krize kmalu ne bodo več mogli 
pomagati. 
Po navedbah bihaškega župana vsak dan v unsko-sanski kanton pride približno 150 novih migrantov. 
Fazlić je na novinarski konferenci v Sarajevu napovedal, da bodo zaradi pomanjkanja pomoči s strani vlade v 
Sarajevu prisiljeni uvesti radikalne ukrepe, kot je zapiranje začasnih migrantskih centrov. Dodal je, da bodo 
od naslednjega ponedeljka morali prekinitvi z vsemi storitvami, ki so jih bili deležni migranti, je poročala 
regionalna televizija N1. 
Župan Bihaća je dejal, da so samo za potrebe migrantov v centru Vučjak porabili več kot 50 tisoč evrov, od 
vlade BiH pa niso prejeli nobene finančne pomoči. Lokalne oblasti za center Vučjak dnevno zagotavljajo 20 
tisoč litrov vode in tri tisoč obrokov hrane ter zdravniško oskrbo, je dodal. 
 

 
Slika: Kot enega od problemov je župan Fazlić tudi izpostavil, da Hrvaška v bližini Bihaća še vedno vrača 
migrante čez ilegalne mejne prehode. Foto: Jure Eržen/delo  
 
Spomnil je, da je zaprtje nastanitvenega centra v Vučjaku zahtevala tudi Evropska unija, ker je center 
preblizu meje s Hrvaško. Kot enega od problemov je Fazlić tudi izpostavil, da Hrvaška v bližini Bihaća še 
vedno vrača migrante čez ilegalne mejne prehode. Zatrdil je, da je hrvaška policija nedavno na ta način 
poslala v BiH tudi skupino migrantov, ki je na Hrvaško vstopila čez mejni prehod Bajakovo na hrvaško-srbski 
meji. 
Ocenil je, da oblasti v BiH poskušajo zmanjšati razsežnosti migrantske krize in trdijo, da je na območju 
celotne države približno 4000 migrantov. Kot je poudaril, je samo v unsko-sanskem kantonu več kot 6000 
ljudi, ki so v začasnih migrantskih centrih, zaradi česar se v Bihaću soočajo z resnimi komunalnimi in 
varnostnimi izzivi. 
Župan je danes tudi napovedal, da bo po 50 prebivalcev kantona vsak dan protestiralo pred parlamentom 
BiH, če ne bodo kmalu rešili težave z migranti na območju Bihaća. Zagrozil je tudi, da bodo protestniki v 
Sarajevu vzpostavili odprti center za migrante, če vlada BiH ne bo finančno pomagala reševati migrantske 
krize, ki bi na območju Bihaća lahko postala tudi humanitarna kriza.  

•  »Na Balkanu imajo občutek, da jih je EU pustila na cedilu«. Milena Zupanič. Delo, Ljubljana, 15. 
oktober 2019  

Politika EU do Zahodnega Balkana je nekonsistentna in daje obljube, ki jih ne uresniči, je dejal Dejan 
Židan.  
https://www.delo.si/novice/svet/na-balkanu-imajo-obcutek-da-jih-je-eu-pustila-na-cedilu-238800.html 
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V srbski prestolnici poteka ta teden svetovno srečanje parlamentarnih delegacij, ki se ga udeležuje skoraj 
2000 delegatov iz 150 držav, tudi iz Slovenije. Najpomembnejši del srečanja so bilateralni pogovori, za 
Slovenijo z balkanskimi državami. »Države Zahodnega Balkana imajo občutek, da jih EU pušča na cedilu. To 
je zelo škodljivo za EU,« je za Delo ob robu srečanja povedal Dejan Židan, predsednik slovenskega 
parlamenta. Zakaj?  
Slovenija: Vključevanje Balkana v EU pospešiti 
»Ne gre samo za gospodarsko sodelovanje. Če na Balkanu nastane nov konflikt, bo neposredno kriva EU, 
ker je te države pustila na cedilu. Ko se pogovarjam s politiki iz Severne Makedonije, Črne gore in Srbije, ki 
vedo, da morajo večino dela za vstop v EU opraviti sami, je pri njih čutiti veliko razočaranje nad politiko EU, 
ki je nekonsistentna, ki govori z različnimi glasovi, daje obljube, ki jih ne izpolni, in pravzaprav – če 
pogledam Severno Makedonijo in tudi Srbijo – je zelo prisoten občutek, da jih EU pušča na cedilu,« je dejal 
Židan. 
 

 
Slika: Dejan Židan, predsednik slovenskega parlamenta. Foto: Blaž Samec/Delo  
 
Kot primer je navedel Severno Makedonijo, ki ji je EU dala jasne signale, da bo začela pogajalski proces za 
evropske integracije, a EU zdaj to prelaga in v tem trenutku ni jasno, ali bodo dobili zeleno luč za začetek 
pogajanj ali ne. Po njegovih besedah so slovenske politične stranke različnih usmeritev enotne v stališču do 
Balkana. Menijo, da se mora integracija balkanskih držav v EU pospešiti.  
Srbija ni več ujetnik EU, ima tudi plan B in C 
»Razmere v Srbiji so se spremenile. Srbija ima izjemno dobre stike z večino svetovnih sil. Je odprta in se 
pogovarja sočasno tako z EU kot z Rusijo, Kitajsko in še z marsikom. S stališča Srbije je to v redu, saj tako ni 
več samo ujetnik približevanja EU. To so trde besede. A dejstvo je, da Srbija s svojo politiko kaže, da ima 
tudi scenarij B in mogoče scenarij C. Želimo si, da Srbija vstopi v EU, in to čim prej, tako zaradi Srbije kot 
zaradi EU,« je dejal Židan.  
Spomni, da Slovenija pozna države Zahodnega Balkana bolje od drugih držav EU. »Imeli smo skupno 
zgodovino, bolje razumemo, kaj se tam dogaja. Poznamo tudi negativna čustva, ki so nastala v zgodovini, in 
jih bo težko rešiti. Če imajo države skupni cilj, to je vstop v EU, bodo lažje prešle čez zamere iz preteklosti. 
Če nimajo skupnega cilja, se povečujejo nestrpnost, nasprotja in proces bo šel v napačno smer. Države 
Zahodnega Balkana zdaj potrebujejo dobro besedo na poti v evropske integracije,« je prepričan predsednik 
slovenskega parlamenta.  
V Beogradu ta teden delegacije 150 držav 
O tem je že govoril z nemško delegacijo tokrat v Beogradu, prihodnji teden pa namerava govoriti o temi 
približevanja Balkana EU tudi v Strasbourgu. Židan meni, da je velik uspeh Srbije tudi to, da je ta teden kot 
gostiteljica svetovnega srečanja parlamentarnih delegacij »središče sveta«. 
Medparlamentarna unija – tokratno srečanje te organizacije s sedežem v Ženevi je že 141. po vrsti – je v 
Beograd privabila skoraj 2000 delegatov parlamentov iz 150 držav. Osrednji temi, ki ju obravnavajo, sta 
krepitev delovanja mednarodnega prava in mednarodnega sodelovanja. 
 

• Pristopna pogajanja s Skopjem in Tirano gredo na vrh EU. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 15. 
oktober 2019  

Na ministrski ravni brez soglasja o začetku pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo.  
https://www.delo.si/novice/svet/skopje-in-tirana-kot-talca-emmanuela-macrona-238677.html 
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Slika: Severna Makedonija izpolnjuje pogoje za začetek pristopnih pogajanj, Francija pa se edina postavlja 
po robu njeni hitrejši poti proti EU. Foto: Jure Eržen/Delo 
 
Bruselj – Na pogovorih ministrov EU za evropske zadeve o začetku pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno 
Makedonijo ni bil dosežen preboj, saj je Francija vztrajala pri odločnem ne. 
Finska ministrica za evropske zadeve Tytti Tuppurainen je pojasnila, da soglasja ni bilo. Tako bo predsednik 
evropskega sveta Donald Tusk uvrstil temo na vrh EU, ki bo potekal v četrtek in petek. Komisar za širitvena 
pogajanja Johannes Hahn je izrazil obžalovanje, ker članicam ni uspelo sprejeti odločitve. »To ni trenutek, 
na katerega bi bili lahko ponosni,« je povedal. 
Glede razvoja dogodkov v prihodnjih dneh je krožilo več scenarijev. Ključno utegne postati samo vprašanje 
datuma dejanskega odpiranja pogajalskih poglavij. To bi se lahko zavleklo globoko v prihodnje leto, ko bi 
reforma pristopnega procesa, kakršno si želi Pariz, že bila sprejeta. 
Negotovo je tudi, ali bosta obe kandidatki v enakem položaju. Glede Severne Makedonije, ki je s 
prespanskim sporazumom in reformami v očeh vseh drugih v zadostni meri izpolnila pogoje, je Francija bolj 
ali manj izolirana. Nizozemska je še poudarila nujnost sprejetja zakonodaje o neodvisnem javnem tožilstvu. 
Pri vprašanju Albanije ima po neuradnih informacijah na svojih strani še Dansko in Nizozemsko. Med 
današnjimi pogajanji se je sicer pojavil predlog, da bi odločanje o Severni Makedoniji ločili od odločanja o 
Albaniji, a premika glede tega še ni bilo.  
Francoska državna sekretarka Amélie de Montchalin je ob prihodu na zasedanje pojasnila, da v Parizu ne 
nasprotujejo sami širitvi, temveč želijo reformirati celoten pristopni proces. Tako bi po njihovih načrtih 
postal bolj verodostojen tako za balkansko regijo kot za celotno Evropo. 
Med drugim bi po francoskih predstavah moral biti zagotovljen večji nadzor izpolnjevanja med pogajanji 
sprejeti zavez in reform. Tudi v primeru odstopanja kandidatk od začrtane poti bi proces laže prekinili. To 
naj bi v praksi omogočili bolj postopno pristopanje, ne da bi bil ogrožen pristop kot cilj. 
Kitajska in Rusija na preži 
Nemški državni sekretar Michael Roth je na drugi strani izrazil razočaranje, »ker očitno nismo v stanju 
izpolniti večkrat obljubljenega – začetka pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo«. Tudi 
evropska komisija je že potrdila, da obe državi kandidatki izpolnjujeta pogoje. 
»Če ne bomo uspeli hitro z demokracijo, pravno državo in regionalno spravo, bodo morebitni politični 
prazni prostor na Zahodnem Balkanu zasedli drugi,« je posvaril Roth. Ti po njegovem mnenju nimajo veliko 
skupnega z demokracijo in pravno državo. Konkretnih držav ni omenil, a v mislih je imel predvsem Kitajsko 
in Rusijo.  
 »So del družine« 
Tudi v Avstriji so odločni zagovorniki začetka pogajanj. Po besedah vodje avstrijske diplomacije Alexandra 
Schallenberga so balkanske države del Evrope. »Obkrožene so s članicami EU. Pri migracijah in drugih 
vprašanjih so že pokazale, da so del družine,« je povedal. 
Slovenski zunanji minister Miro Cerar, ki se udeležuje zasedanja v Luxembourgu, je že včeraj opozoril, da bi 
negativna odločitev povzročila dodatno nestabilnost v regiji, EU pa prekršila svojo obljubo. Premier Marjan 
Šarec je glede tega pisal voditeljem drugih držav članic in predsedniku evropskega sveta. V pismu je izrazil 
nasprotovanje vnovični preložitvi rešitve.  

• Sum zastrupitve s srbskimi glasovnicami. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 15. oktober 2019  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić svari Prištino, da lahko prepove Srbsko listo, ne more pa srbskega 
naroda.  
https://www.delo.si/novice/svet/sum-zastrupitve-s-srbskimi-glasovnicami-238788.html 
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Na Kosovu so prekinili proces potrditve glasovnic zaradi suma poskusa zastrupitve članov državne volilne 
komisije, ki so bili v dotiku z glasovnicami iz volilnih skrinj iz Srbije. Priština razmišlja o razglasitvi Srbske liste 
za neustavno, Beograd pa poudarja, da srbskega naroda na Kosovu ni mogoče kar ukiniti. 
Po volitvah se je dvajset uradnikov, ki so preštevali in potrjevali glasovnice, pritožilo, da so po 
odprtju volilnih skrinjic iz Srbije zaznali neugoden vonj, po dotiku kuvert pa jih je začela srbeti koža. Uradniki 
so poiskali zdravniško pomoč, predsednik Hashim Thaçi pa je pozval rojake, naj se vzdržijo političnih izjav in 
širjenja nepotrjenih poročil do konca preiskave. 
Grehi mlade demokracije 
Kosovski pravnik Wigan Choroli ocenjuje, da ima državno tožilstvo na voljo dovolj zakonskih osnov, da 
zahteva razglasitev Srbske liste za neustavno. Sklicuje se na poročila mednarodnih opazovalcev, ki pričajo o 
ustrahovanju in izsiljevanju kosovskih Srbov na Kosovu in v Srbiji, da bi glasovali za Srbsko listo. Po 
njegovem bi moralo tožilstvo začeti kazensko preiskavo tudi zaradi nezakonitega zagotavljanja glasov, in ne 
le zaradi suma poskusa zastrupitve članov državne volilne komisije. 
Srbska premierka Ana Brnabić je poudarila, da Priština ne spoštuje niti lastnih zakonov in ustave niti 
mednarodnega prava. Ko je na to opozorila Matthewa Palmerja, je posebni ameriški odposlanec odvrnil, da 
gre pač za mlado demokracijo. Po njenem Prištine ne zanima, kako so glasovali Srbi, ker želi v vlado 
pripeljati »svoje Srbe«. 
Čeprav Brnabićeva ne pričakuje veliko od Albina Kurtija, ki ima po zmagi na volitvah največ možnosti za 
premierski stolček, je prepričana, da bi nadaljevanje dialoga Beograda s Prištino koristilo tako Srbom kot 
Albancem na Kosovu. Kurti je napovedal, da bo najprej povabil k sodelovanju kosovske Srbe, ki v nasprotju s 
Srbsko listo, ki ji ukazuje Beograd, priznavajo neodvisnost Kosova ter spoštujejo zakone in ustavo. 
Pravljica za majhne otroke 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je opozoril Prištino, da lahko prepove Srbsko listo, ne more pa 
prepovedati srbskega naroda na Kosovu. Mednarodno skupnost svari, da ukinjanje demokracije ne vodi 
nikamor. Po njegovem gre za poskus Prištine, da dobi podporo mednarodne skupnosti za razglasitev Srbske 
liste, ki je zmagala na volitvah v srbski skupnosti, za teroristično organizacijo. 
To pravljico za majhne otroke si je izmislil kreten, je poudaril Vučić. Člani državne volilne komisije so bili tudi 
Srbi, pa ob dotiku glasovnic iz volilnih skrinjic iz Srbije niso dobili nobene alergije. Vučič je Albance pozval, 
naj bodo razumni in naj sprejmejo volilne rezultate. Če bodo izgnali Srbsko listo, je še opozoril, bodo izgnali 
Srbe iz vseh kosovskih institucij. 
Risanje novih meja ni mrtvo 
V zvezi z nadaljevanjem dialoga Beograda s Prištino pod okriljem Evropske unije je Kurti pojasnil, da bo 
najprej integriral kosovske Srbe, nato bo temeljito preučil 33 sporazumov, doseženih v okviru bruseljskega 
dialoga, in oblikoval pogajalsko ekipo. Po njegovem ideja o zamenjavi ozemelj še ni mrtva, ker jo spodbujata 
Thaçi in Vučić, vendar bo nova vlada ta projekt, ki sledi rešitvam iz 19. stoletja, dokončno zapečatila. 
V pogajalsko ekipo bo vključil tudi opozicijo, ker ne bo dovolil Srbiji, da jih še naprej deli. Končni sporazum s 
Srbijo bo vključeval priznanje neodvisnosti Kosova, spremembo srbske ustave, sukcesijo premoženja in 
vojno odškodnino, je sklenil Kurti.  

• Protesti v Kataloniji tudi danes, na barcelonskem letališču znova odpovedujejo lete. V. U. Delo, 
Ljubljana, 15. oktober 2019  

https://www.delo.si/novice/svet/nasilje-med-katalonskimi-protestniki-in-policijo-trajalo-dolgo-v-noc-
238567.html  
V včerajšnjem nasilju na letališču El Prat pri Barceloni je bilo ranjenih najmanj 75 ljudi.  

 
Slika: Protestniki so policiste obmetavali s kamni in drugimi predmeti, lotili s se jih z vodo iz cevi za 
gašenje požarov, policija pa je uporabila penaste naboje in gumijevke. Foto: Albert Gea/Reuters 
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Zatem ko je vrhovno sodišče v Madridu devet od dvanajstih nekdanjih voditeljev, ki so hoteli predlanskim 
Katalonijo popeljati v neodvisno republiko, obsodilo na visoke zaporne kazni od devet do 13 let, so se včeraj 
v Barceloni in nekaterih drugih katalonskih mestih tisoči znova zgrnili na trge in ulice. 
Odločitev sodišča je bila dolgo pričakovana, vprašanje Katalonije se je znova vrnilo v središče politike 
Španije, ki je znova v predvolilnem času. 
Ogorčeni in jezni Katalonci so po objavi visokih kazni zasedli ulice Barcelone, nato pa s katalonskimi 
zastavami in med prepevanjem pesmi Ulice bodo vedno naše krenili proti letališču El Prat, drugemu 
najprometnejšemu v Španiji. Prekinili so povezave letališča z mestom in zasedli terminal. 
Do večera so po podatkih španskega nadzorstva letališč AENA zaradi protestnikov odpovedali 108 letov, 
prekinili so tudi več drugih cestnih in železniških povezav po regiji. Odpovedi se vrstijo tudi danes. 
Odpovedali so že najmanj 45 letov, zaradi manjših zborovanj znova poročajo tudi o motnjah v cestnem in 
železniškem prometu. 
 

 
Slika: Protesti v Kataloniji. Foto: Albert Gea/Reuters  
 
Tisk je sinoči poročal tudi o nasilju. Protestniki so policiste obmetavali s kamni in drugimi predmeti, lotili so 
se jih z vodo iz cevi za gašenje požarov, policija pa je uporabila penaste naboje in gumijevke. V spopadih, ki 
so trajali dolgo v noč, je bilo v Barceloni po poročanju agencije AFP ranjenih najmanj 75 ljudi, trije so bili 
ranjeni na drugih katalonskih protestih. 
 

 
Slika: Protesti v Kataloniji. Foto: Albert Gea/Reuters  
 
Nekdanji podpredsednik Katalonije Oriol Junqueras, ki mu je sodišče izreklo najvišjo kazen 13 let zapora, je 
za agencijo Reuters izjavil, da je nov referendum v Kataloniji neizbežen. »Prepričan sem, da je mogoče ta 
konflikt rešiti ob volilnih skrinjicah,« je agenciji sporočil iz zapora. »Prepričani smo, da bo referendum prej 
ali slej neizogiben, kako bi sicer dali glas državljanom?« 
Organiziranja dogodkov leta 2017 – referenduma in zatem kratkotrajne razglasitve neodvisnosti Katalonije 
– ne obžaluje, kot je dodal, se bodo obsojenci pritožili na Evropsko sodišče za človekove pravice v 
Starsbourgu. »Zaporne kazni in izgnanstvo so še utrdili našo globoko vero v demokracijo. Prepričan sem, da 
gibanja za neodvisnost ne bodo oslabile, ravno nasprotno,« je še sporočil. 

• Politična Katalonija v nepolitični Evropi. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 15. oktober 2019  
Katalonsko vprašanje je politični problem, ki zahteva politično reševanje  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/politicna-katalonija-v-nepoliticni-evropi-238656.html 
Katalonsko osamosvajanje je poudarjeno politična zadeva, Evropa pa prvenstveno ni politična združba, kajti 
če bi bila, bi EU morda že zdavnaj slišala glasne katalonske klice na pomoč: in ne bi domala vsi voditelji stare 
celine in zunanji ministri za njimi že leta zdržema ponavljali, kako je vprašanje Katalonije notranji problem 

https://www.delo.si/novice/svet/krepka-lekcija-kataloniji-238179.html
https://www.delo.si/novice/svet/krepka-lekcija-kataloniji-238179.html
https://www.delo.si/novice/svet/krepka-lekcija-kataloniji-238179.html
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/politicna-katalonija-v-nepoliticni-evropi-238656.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/10/15/1398104.jpg
https://www.delo.si/images/slike/2019/10/15/1398222.jpg


Španije. Potem pa le še povesili glavo, kajti Španija je vendarle prijateljica. 
Evropska unija je predvsem gospodarska skupnost, je v pogovoru za Delo razmišljal Jordi Nieva, profesor 
proceduralnega prava na univerzi v Barceloni, in zato, dodajmo, ne čudi, da nihče iz Evrope zaradi 
Kataloncev nikoli ni politično zažugal ekonomsko močni Španiji, v preteklih letih so tu in tam s 
privzdignjenim kazalcem zamahnili le proti šibkejši Madžarski ali Poljski, ker se za povrhu ne kaže kot kaj 
prida prijateljica. 
Katalonsko osamosvojitveno gibanje se ni – v zadnjem desetletju spet pospešenega zaleta – politično 
prebilo nikamor skozi debelo špansko zidovje, izjema so le nekateri, oprostite izrazu, nemaniči po Evropi, 
takšni kot smo mi, ki zaradi lastne zgodovinske izkušnje po svoje razumemo prastaro katalonsko hrepenenje 
po neodvisni republiki. A saj slišimo, naša aktivna politika je ves čas bolj kot ne le tiho, medtem ko pasivna, 
saj vidimo, koliko pač zmore, spodbuja Barcelono, kjer se je v zadnjih letih, saj spremljamo, precej dobro 
»prodajal« uspešni slovenski »know-how«. 
»Da bi Katalonija bila kdaj neodvisna, potrebuje mednarodno podporo,« pravi Nieva, te pa – saj je jasno kot 
beli dan – »ni«. Domače in tuje časopisne naslovnice s prizori referendumskega 1. oktobra 2017, ko se je 
španska policija s prendreki znesla nad katalonskimi volivci, so bile le spektakularna medijska galerija brez 
pravega mednarodnega političnega odgovora; čeprav se je razširila urbana legenda, češ, nasilje na voliščih, 
ki so ga kazale vse pomembne kamere sveta, je najbrž hipoma končal politični klic v Madrid, morda iz 
Berlina, mogoče Pariza. ... Toda kaj ni ponižana Katalonija zatem politično zaman prosila mednarodno 
skupnost za mediacijo? 
Zdaj, ko je znano, da čaka po razsodbi vrhovnega sodišča devet katalonskih »osamosvojiteljev« od devet do 
13 let zapora, prav tako ni pričakovati, da bi EU kaj politično rekla. Razen če bi Katalonci, ki so se odločili 
blokirati letališče, cestišča in železniške linije, v besu izgubili živce ... A gotovo je, da se bodo, kot pravi 
Nieva, obsojeni pritožili na špansko ustavno sodišče, kjer lahko zadeva obtiči »od leta do tudi štirih let«, in, 
verjetno bo treba še na evropsko sodišče za človekove pravice, kjer pa se lahko vse zatakne »vsaj za 
poldrugo leto pa do šest, če ne kar devet let«. 
»Katalonsko vprašanje je politični problem, ki zahteva politično reševanje« in kliče po takih političnih likih, 
ki bi mu lahko bli kos, španskih in katalonskih. Iz eksila ni pravega pristopa, vsaj Carlesu Puigdemontu 
mnogi Katalonci ne verjamejo (več), zaporniki so doma, a brez glasu. 
Evropska politika je – politično hoté – anemična, politična kriza pa strašna, v Kataloniji, Španiji in prav tako v 
Evropi različnih standardov. Ne morejo je komaj čez dolga leta premleti strasbourški mlini. 

• Handke napovedal, da več ne bo govoril s sedmo silo. V. U. Delo, Ljubljana, 16. oktober 2019  
Handke je v rojstni Grebinj pripotoval prek Brnika, a že odpovedal srečanje z novinarji, ki je bilo 
napovedano za danes.  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/handke-napovedal-da-vec-ne-bo-govoril-s-sedmo-silo-239167.html 
 
Novopečeni nobelovec za književnost Peter Handke ne bo »nikdar več« odgovarjal na vprašanja novinarjev, 
še najmanj glede njegovega odnosa do vojn na območju Jugoslavije in vožda Miloševića, poroča avstrijski in 
tudi širši mednarodni tisk, v katerem še vedno odmeva podelitev Nobelove nagrade temu kontroverznemu 
literatu, ki je po materini strani slovenskega rodu. 
Handke je včeraj preko Brnika pripotoval v rojstno okolje, za danes je bilo napovedano njegovo prvo 
srečanje v vlogi nobelovca z avstrijsko sedmo silo. A ga je že odpovedal. 
Kot poroča Guardian, je že po včerajšnjem neformalnem srečanju z občinskimi veljaki v Grebinju prišlo do 
njegovega prvega stika s sedmo silo. Izjavil je, da so ga novinarji že ob razglasitvi nagrade zgolj bombardirali 
z vprašanji o njegovih političnih opredelitvah, o njegovem pisanju pa ne. 

 
Slika: Peter Handke. Foto: Leon Vidic/Delo  
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Ob razglasitvi le vprašanja o politiki 
 »Stojim ob vratih svojega vrta in tam je okoli 50 novinarjev. Vsi so me spraševali, kar me sprašujete tudi vi, 
niti od enega nisem slišal, da bi prebral katero izmed mojih del ali da bi vedel, kaj pišem,« je povedal 
predstavniku avstrijske ORF. 
»Sem pisatelj, izhajam iz Tolstoja, Homerja, Cervantesa. Pustite me na miru in mi ne postavljajte takšnih 
vprašanj,« je bil kratek. Sodeč po ORF je napovedal, da ne bo nikoli več govoril z novinarji. 
Tako se je odzval, ko ga je novinar vprašal glede kritike, ki jo je na njegov račun v ponedeljek izrekel Saša 
Stanišić. Ta bosansko-nemški pisatelj je v okviru Frankfurtskega knjižnega sejma za svoj četrti roman 
Herkunft (Izvor) prejel nemško književno nagrado, eno najuglednejših na nemškem govornem področju, v 
zahvalnem govoru pa bil do Handkeja zelo oster. Izjavil je, da je sam imel srečo, da je uspel pobegniti temu, 
česar Handke v svojih besedilih ne opisuje. Stanišić je po rodu iz bosanskega Višegrada. 
 

• »Slavim drugih 50 odstotkov nagrade!«. Igor Bratož. Delo, Ljubljana, 16. oktober 2019  
Dobitnik nemške književne nagrade Saša Stanišić v Frankfurtu ostro nad Petra Handkeja.  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/slavim-drugih-50-odstotkov-nagrade-239184.html  

 
Slika: Predsednik nemškega Broznega združenja založnikov in knjigotržcev Heinrich Riethmueller, 
Nobelova nagrajenka Olga Tokarczuk in direktor frankfurtskega knjižnega sejma Juergen Boos. Foto: 
Reuters 
 
Na knjižnem sejmu, ki se ga je lansko leto udeležilo več kot 285 tisoč obiskovalcev, in se je delovno začel 
včeraj, je v torek, gostovala najnovejša Nobelova nagrajenka Olga Tokarczuk, a o solavreatu Petru 
Handkeju ni hotela reči nič žalega. Več žebljev v krsto Nobelove nagrade za literaturo je glasno zabil novi 
nagrajenec ugledne nemške literarne nagrade, nemški pisatelj bosanskega rodu Saša Stanišić. 
Direktorju sejma Jürgenu Boosu se je na dan slovesnega odprtja na uvodni novinarski konferenci kar 
smejalo, uspelo mu je namreč zadnji hip urediti, da je ob njem sedela Nobelova nagrajenka za literaturo 
Olga Tokarczuk. V program protokolarnega slavnostnega odprtja mu je očitno ni uspelo vriniti, vse za 
prireditev je bilo že zdavnaj orkestrirano, je pa zato poljska pisateljica uvodno novinarsko konferenco 
porabila za to, da je svetovni javnosti zaupala nekaj univerzalnih misli o pomenu literature, na vprašanja o 
izidu nedavnih poljskih volitev in o sonagrajencu, dobitniku Nobelove nagrade za literaturo za letos Petru 
Handkeju, pa je odgovarjala elegantno zadržano, z nekakšnim mehkim optimizmom in prefinjeno 
dostojnostjo. 
»Verjamem v literaturo, ki ljudi združuje, ki poudarja tisto, kar jim je skupno, ne glede na različnost – barvo 
kože, spolno usmerjenost ali karkoli, po čemer se na zunaj razlikujemo,« je povedala, »verjamem v tiste 
vrste literaturo, ki zna jasno pokazati, da smo globoko povezani z nevidnimi nitmi, v tiste vrste literaturo, ki 
govori o živahnem, ves čas spreminjajočem se svetu, ki učinkuje kot skupnost, katere droben, a ne 
nepomemben delček smo vsi.« 
O izidu poljskih volitev, pred katerim je svarila, je bila Olga Tokarczuk jasna: »Seveda me rezultat volitev ni 
ravno navdušil, nekaj pa obeta nova sestava parlamenta. Mislim, da se bo v naslednjih štirih letih v 
parlamentu zgodilo kaj novega.« O Handkeju je poljska nobelovka povedala, da se med literarno turnejo po 
Nemčiji ni imela časa ukvarjati z medijskimi odzivi in da ji je vseeno, saj je bila tarča napadov običajno ona. 
Borzno združenje nemških založnikov in knjigotržcev zadnji dan največjega knjižnega sejma na svetu 
podeljuje nagrado za mir, je predvčerajšnjim podelilo tudi letošnjo nemško nagrado za književnost: za 
nemški roman leta – prodajna uspešnica sicer že prej – so na slovesnosti v nekdanji frankfurtski mestni hiši 
razglasili delo Saše Stanišića Herkunft (Izvori), avtobiografski roman, v katerem v Višegradu rojeni avtor, ki 
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je pred vojno v Jugoslaviji odšel na tuje, reflektira svojo življenjsko zgodbo. 
Žirija je zapisala, da je Stanišić, ki mu gre 25 tisoč evrov nagrade, »tako dober pripovedovalec zgodb, da celo 
ne zaupa pripovedovanju zgodb. Pod vsakim stavkom njegovega romana se skrivajo nedosegljivi izvori, ki pa 
hkrati pripoved usmerjajo. Vidni so le kot drobci, kot delci pripovedi in kot poigravanje s tem, v katero smer 
bo zgodba zavila. Avtor bralce bogato obdari s svojo neskončno domišljijo in jih zvabi v svet brez 
konvencionalne kronologije, realizma ali zapovedane enoznačnosti. ‘Obotavljanje ni še nikdar povedalo 
dobre zgodbe,’ pravi njegov prvoosebni pripovedovalec. 
Stanišić na zgodbe o nerazumevanju iz preteklosti z veliko humornostjo odgovarja s svojimi, Izvori so 
portret sodobnosti, ki se ves čas pripoveduje na novo. Avtoportret s predniki tako postane roman o 
Evropi.« Žirija je obravnavala 203 knjige, ki so izšle med lanskim oktobrom in letošnjim septembrom, na 
seznam izbranih je najprej uvrstila dvajset romanov, kasneje je izbrala šest finalistov in izmed njih 
imenovala zmagovalca. 
»Tega literatura ne bi smela početi« 
 
Zahvalni govor je Stanišić uporabil za soočenje s Handkejem: »V sebi imam 1.200 miligramov ibuprofena, in 
če mi boste kasneje čestitali, se držite proč od mene, ker sem morda kužen. Tiroiditis ni nekaj prijetnega, 
zjutraj so me mišice tako bolele, da nisem mogel odpreti zobne paste, lotiti sem se je moral s škarjami. 
Resnično sem neizmerno zadovoljen s to nagrado in od današnjega jutra sem se osredotočal na dejstvo, s 
kakšnim veseljem jo bom sprejel. A bila je še ena nagrada, ki je zmotila mojo koncentracijo, in je bila 
pomembnejša. Zgodilo se je na Švedskem, v Stockholmu. Nekdo mi je pokvaril užitek ob nagradi, zato vas 
prosim za prizanesljivost, če to priložnost uporabim za kratko uteho, ki bo odtehtala približno 50 odstotkov 
omenjene nagrade. Razburjam se zato, ker sem imel srečo, da sem lahko zbežal pred tistim, česar Handke v 
svojih besedilih ne opisuje. Da danes lahko stojim pred vami, se lahko zahvalim naključju, ki nima zveze s 
tem človekom in njegovimi besedili iz devetdesetih let. In čudi me, da je resničnost, o kateri pravi, da v njej 
išče pravičnost za vse, zlagana. Tega literatura ne bi smela početi. Tu stojim, da bi slavil drugo literaturo, 
slavim drugih 50 odstotkov nagrade. Slavim Olgo Tokarczuk. Slavim literaturo, ki si upa vse in ki tudi v 
političnem boju stavi na moč jezika. Slavim literaturo, ki ni cinična, ki ne zavaja in nima bralca za tako 
neumnega, da bi mu s poetičnim opisovanjem prikrivala laži. Slavim druge pisatelje, slavim Olgo 
Tokarczuk.« 
Poznič: Kdaj bo umetna inteligenca govorila slovensko? 
Minister za kulturo Zoran Poznič je ob udeležbi na sprejemu na slovenski nacionalni stojnici navrgel, da se 
na sejmu počuti odlično: »Ves dan pridobivam veliko novih informacij, z ekipo poizvedujemo, kako so po 
evropskih državah in drugod organizirani posamezni sklopi, ki predstavljajo zanimanje za knjigo, za pisano 
besedo, materinščino. Letošnja država v gosteh, Norveška, ima primerljivo število prebivalcev in nam je na 
nekaterih področjih, ki v resnici predstavljajo temelj družbe, lahko dober vzor. Slovenski narod temelji na 
besedi, na knjigi, naši heroji so naši pesniki, ne vojskovodje … opazujemo, da bomo znali našim razmeram 
primerno vse prilagoditi enaindvajsetemu stoletju doma, v Sloveniji.« 
 

 
Slika: Minister za kulturo Zoran Poznič je na slovenskem sprejemu moral poskusiti kruh avtorice 
Drožomanije Anite Šumer. Foto: Igor Bratož  
 
Ob norveški napovedi, da bodo v okviru projekta gostovanja poskrbeli za izid okrog petstotih norveških 
knjig v nemščini, je Poznič dodal: »Ta številka govori o prevodu norveških literarnih del v nemščino in je 
seveda tudi del projekta gostovanja na letošnjem knjižnem sejmu in ne vidim razloga, da ne bi moglo biti 
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tudi število slovenskih naslovov čez dve, skoraj tri leta podobno. Brez skrbi, vsemu, kar se bo dogajalo in kar 
bomo postorili za gostovanje v Frankfurtu, posvečamo izredno pozornost. Moram pa še enkrat opozoriti, to 
je le manifestacija, ki nam mora omogočiti in ki nas v resnici bo pripeljala do večjega razumevanja pomena 
slovenske besede in slovenske knjige doma. Razložiti si bomo morali, kaj sploh želimo od slovenščine v 
enaindvajsetem stoletju, postavili si bomo vprašanja, kot je kdaj bo umetna inteligenca govorila slovensko 
in še druga. Na neki način je knjižni sejem le vozilo, ki nam bo v enem segmentu omogočilo vse tisto, kar 
moramo postoriti na področju ohranjanja, razvoja na področju jezika, literature, založništva in vsega, kar 
gre zraven.« 

• Priština se igra z mirom v regiji. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 16. oktober 2019  
Beograd očita Prištini, da skuša kriminalizirati kosovske Srbe in jih obtožiti za umor Oliverja Ivanovića.  
https://www.delo.si/novice/svet/pristina-se-igra-z-mirom-v-regiji-239142.html 
Na sever Kosova je danes vdrlo več kot sto pripadnikov posebnih enot kosovske policije z oklepnimi vozili. V 
akciji v Kosovski Mitrovici so aretirali dva Srba v okviru preiskave lanskega atentata na zmernega politika 
kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića. 
Beograd očita Prištini, da poskuša kriminalizirati kosovske Srbe in jih obtožiti za umor Oliverja Ivanovića. 
Direktor urada za Kosovo Marko Đurić je opozoril Prištino, ki uporablja čezmerno silo, da se igra z mirom v 
regiji in da bo Srbija zavarovala svoj narod na Kosovu.  
Preiskava v Prištini in v Beogradu 
Do zob oborožene posebne enote Rosu so akcijo izpeljale s 25 oklepnimi vozili in džipi na zahtevo 
posebnega tožilstva in na podlagi naloga prištinskega temeljnega sodišča. Prijeli so osumljenega srbskega 
policista Rada Basara, ki je preiskoval umor Ivanovića, ker je osumljen, da je prikrival dokaze. Vodjo 
policijske preiskave in poveljnika kosovske policije na severu Kosova Željka Bojića še iščejo, pri drugi prijeti 
osumljeni osebi za organizirani kriminal in prikrivanje dokazov pa so našli več kosov orožja in strelivo. 
Umik zahteve za članstvo v Interpolu 
Vlada Ramusha Haradinaja je danes prosila za preložitev glasovanja o članstvu Kosova v Interpolu. Po oceni 
Aleksandra Vučića si je Priština premislila, ker je spoznala, da bo dobila še manj glasov, kot jih je na zadnji 
skupščini Interpola v Dubaju. Čeprav gre za taktično zmago Beograda, je Vučić opozoril, da še niso rešili 
strateških problemov. Po mnenju notranjega ministra Nebojše Stefanovića gre za veliko diplomatsko 
zmago Srbije in mednarodnega prava. Kosovu je generalna skupščina Interpola od leta 2015 že trikrat 
zavrnila kandidaturo, Priština pa za neuspeh krivi srbsko kampanjo proti članstvu Kosova v Interpolu.  
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pred meseci prosil predstavnike mednarodne skupnosti in oblasti v 
Prištini, naj jim izročijo materialne dokaze, kot so rezultati analize DNK, tulci iz morilskega orožja in posnetki 
nadzornih kamer. Po njegovih navedbah v Srbiji poznajo celotno zgodbo in motive za atentat na Ivanovića, 
prepričani pa so, da v Prištini vedo, kdo je morilec. Kot neutemeljene je zavrnil sume, da je v atentat 
vpleten podpredsednik Srbske liste Milan Radoičić. 
Čeprav umor Ivanovića vzporedno preiskujejo v Prištini in v Beogradu, storilcev in naročnikov še niso odkrili. 
Kosovska oblast je pred današnjo akcijo že prijela trojico Srbov, ki so osumljeni vpletenosti v umor 
Ivanovića. Podrobnosti preiskave še niso znane, trojici prijetih pa so podaljšali pripor.  

• Rešitve ni na sodišču, ponuditi jo mora politika. Intervju: Jordi Nieva. Pogovarjala se je: Mimi 
Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 16. oktober 2019  

Jordi Nieva, profesor za procedurano pravo: Pričakovati je, da se bodo obsojeni pritožili na španskem 
ustavnem sodišču  
https://www.delo.si/novice/svet/resitve-ni-na-sodiscu-ponuditi-jo-mora-politika-239084.html 

 
Slika: Protestniki so po izreku sodbe preplavili ulice, blokirali letališče, ceste in železniške linije. Foto: 
Reuters 
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Potem ko je špansko vrhovno sodišče objavilo visoke obsodbe dvanajstih nekdanjih katalonskih voditeljev, 
se problematika independentizma močno zapleta naprej, tudi glasno in nasilno na ulicah. In vendar je lahko 
rešitev, kratkoročno in dolgoročno, le politična. Katalonsko vprašanje je politična problematika, zato ni 
odgovora nanj ne na sodiščih ne na ulici, razmišlja za Delo Jordi Nieva, redni profesor za proceduralno pravo 
na univerzi v Barceloni. 
Kaj se je v ponedeljek zgodilo v Kataloniji? 
Obsodbe so hude, 13 let [za nekdanjega podpredsednika Oriola Junquerasa ni mila kazen, ampak pretirana: 
saj ni bilo nobenih izgredov, ljudje so le demonstrirali brez nasilja, morda je samo tu in tam prišlo do manjše 
nasilnosti. A kazni so tako visoke, kakor da bi bili storjeni strašni zločili. Če upoštevamo vse okoliščine, 
potem lahko rečemo, da razsodba ni nepričakovana, in vendar si nihče od obsojenih med svojim dejanjem 
ni mogel predstavljati, da bi lahko bil kdaj tako strogo kaznovan. 
  

 
Slika: Španska vlada je tista, ki mora voditi politični spor in ga razrešiti s katalonskimi inštitucijami, meni 
Jordi Nieva. Foto: osebni arhiv  
  
Obsojeni so bili zaradi zlorabe javnega denarja in vstajništva, ne pa zaradi upora. Kaj pomeni pozivati k 
vstajništvu? 
Vstajništvo je najhujša oblika kaljenja javnega reda in miru, res hudo izgredništvo. A tega v Kataloniji nikoli 
ni bilo. Obsojeni so torej za dejanja, ki se niso zgodila. Upora prav tako ni bilo, kar je v razsodbi priznalo tudi 
vrhovno sodišče, kajti nikdar ni bilo nobenega tveganja za prevzem oblasti. 
Kaj je pričakovati? 
Pričakovati je, da se bodo obsojeni pritožili na ustavnem sodišču. Možnosti so precejšnje, kajti že v drugih 
primerih je ustavno sodišče odločilo, češ, če obsojeni ni pričakoval tako hudih obtožb, kot je vstajništvo, 
potem ga ni mogoče obsoditi zanj. In tudi interpretacija dejstev je tako stroga, da sega čez tisto, o čemer je 
razmišljal zakonodajalec, ko je opredelil vstajništvo. To so ključni elementi, na podlagi katerih se je možno 
obrniti na ustavno sodišče, in potem bo mogoče vse to zagovarjati še na evropskem sodišču za človekove 
pravice. 
Ste optimistični? 
Kar zadeva ustavno sodišče, nisem nič kaj optimističen, a počakajmo. Če bodo dejstva obravnavali enako, 
kot jih je vrhovno sodišče, potem je možnosti malo. Če pa bodo upoštevali, kaj bi lahko o razsodbi reklo 
evropsko sodišče, potem je morda ne bodo razveljavili, lahko pa da bodo omilili kazni. 
So katalonski zaporniki politični zaporniki? 
Niso politični zaporniki, zame o tem ni dvomov. V nekaterih državah po svetu ni vladavine prava, a v Španiji 
jo imamo. Pri nas je spoštovana, le razsodba je napačna, to je vse. Seveda je možno, da so bili nekateri 
sodniki pod vplivom ideologije ali pod pritiskom razpoloženja, ki se je v zadnjih dveh letih ustvarilo proti 
katalonskemu separatizmu. In vendar okoliščine niso take, da bi jih Svet Evrope opredelil za razmere, v 
katerih je treba govoriti o političnih zapornikih. 
Katalonci so takoj preplavili ulice, blokirali letališče, ceste in železniške linije ... Kaj se dogaja? 
Ljudje so že prvi dan preplavili letališče, ki je domala kolapsiralo. Intenzivnosti protestov ni mogoče 
napovedati, kdo ve, kaj se bo zgodilo. Živim v Barceloni in prav zdaj, ko se pogovarjava po telefonu [slišala 
sva se v torek dopoldne], hodim po središču in ne vidim, da bi bili ljudje zelo zaskrbljeni. Po mojem mnenju 
so ponotranjili, da gre za političen spor, ki ga je treba razrešiti politično, ne na sodišču. Jasno je, da z 
večletnimi zapornimi kaznimi, ki so jih naprtili voditeljem, spor ne bo odpravljen. Tako razmišljati je 
absurdno. 
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Je mogoče z zapornimi kaznimi utišati tudi independentiste? 
Pomirile se bodo razmere, ne pa tudi intenzivnost gibanja. Eno je, kako ljudje ideološko gledajo nanj, drugo 
pa, kaj so pripravljeni politično storiti proti nastali situaciji. Ljudje, ki zdaj protestirajo, pa tudi 
independentisti bi morali razmisliti o rešitvah, s katerimi bi lahko najučinkoviteje dosegli neodvisnost in 
osvobodili zapornike. Še intenzivnejše dvigovanje na ulici ni pot, saj ne vodi nikamor dlje, od tega, kjer smo. 
Katalonci demonstrirajo že vsaj devet let, rezultatov pa ni nobenih. Tudi odzivi mednarodne skupnosti so 
bledikavi. Pred dvema letoma so me mnogi poklicali iz tujine in povprašali za mnenje, tudi sedaj je tako, in 
vendar ne vidim, da bi najpomembnejše svetovno časopisje o razsodbi pisalo na naslovnicah. Kot dobro 
veste v Sloveniji, si je treba zagotoviti trdno mednarodno podporo, da bi lahko postali neodvisni. Ne 
verjamem, da jo bomo mi kdaj imeli, vsaj ne v okoliščinah, kakršne so sedaj. 
EU uradno ne reče ničesar. Zakaj? 
EU je ekonomska skupnost, tudi skoraj politična združba, a prvenstveno je ekonomska povezava. Zato ne bo 
nikoli naredila ničesar proti političnim oblastem v kateri od prijateljskih držav. Hkrati moramo upoštevati, 
da je sedaj na oblasti stranka Pedra Sámcheza, ki ni ideološko desničarska ... Ne verjamem, da bo EU storila 
kar koli, razen če ne pride do česa hujšega. 
Se lahko zgodi kaj hujšega? 
Nisem optimističen. Špansko-katalonski spor traja že sedem stoletij, zdaj smo v enem od poglavij te stare 
zgodbe. Nisem prepričan, da ga je mogoče primerno razrešiti takoj. A ker smo že v 21. stoletju in poznamo 
zgodovino, se bodo enkrat verjetno pojavili politični voditelji, ki bodo kos zadevi ... 
Za koliko časa se lahko vse zavleče? Obsojeni so v priporu odsedeli že dve leti. 
Na ustavnem sodišču lahko vse traja od leta do treh, na sodišču za človekove pravice pa vsaj poldrugo leto 
do šest, sedem, kar devet let. Nihče ne more z gotovostjo napovedati časovnice, zato pa rešitve ne more 
podati sodišče, ampak je lahko le politična. 
Se bosta španska in katalonska stran sposobni sporazumeti? Kaj naj bi storil premier Pedro Sánchez? 
Lahko kakšno poteze povleče kralj Filip VI.? 
Kraljeva vloga je simbolična, storiti ne more ničesar, niti ne sme, saj mu to prepoveduje ustava. Španska 
vlada je tista, ki mora voditi politični spor in ga razrešiti s katalonskimi inštitucijami. Ključen problem je, da 
so katalonski voditelji po zaporih, med tistimi na prostosti pa ni jasno, kdo bi se lahko postavil na čelo 
separatističnega gibanja. Ne vem, koliko časa bo moralo miniti, a vse dokler ne bo novih voditeljev oziroma 
vodje, ki bi bil s špansko stranjo sposoben doseči neke vrste dogovor, problem ne bo razrešen. 
V Barceloni to najbrž ni sedanji predsednik Quim Torra? 
Ne, on samo predstavlja Carlesa Puigdemonta, čigar glas nima prave legitimnosti. Mnogi v Kataloniji resda 
verjamejo, da jo ima, saj je pobegnil v eksil, iz katerega se oglaša pogosto in ohranja določen vpliv, toda ne 
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na ves katalonski separatizem. Gotovo je eden tistih, ki so nas pripeljali v to situacijo, ne verjamem pa, da je 
on tisti politični voditelj, ki bi jo lahko tudi razrešil. 

• Švedska akademija: Handke ni spodbujal prelivanja krvi. V. U. Delo, Ljubljana, 17. oktober 2019  
Sekretar akademije Mats Malm zagovarja odločitev o podelitvi književne Nobelove nagrade avstrijsko-
slovenskemu pisatelju.  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/svedska-akademija-handke-ni-spodbujal-prelivanja-krvi-
239668.html 
 
Od podelitve Nobeovih nagrad za književnost za leti 2018 in 2019 Olgi Tokarczuk in Petru Handkeju je 
minilo že teden dni, a medijska saga o podelitvi nagrade kontroverznemu Handkeju ne usiha. 
Handke je iz nje po lastni odločitvi izstopil. Ob obisku rojstnega Grebinja na Avstrijskem Koroškem je 
napovedal, da se s sedmo silo več ne bo pogovarjal, čeprav je bilo tedaj napovedano ravno njegovo srečanje 
z novinarji. Danes so se odzvali še v Švedski akademiji, po pričakovanjih vztrajajo pri odločitvi, ki so jo ostro 
kritizirali številni politiki, intelektualci in, denimo, preživeli genocida v Srebrenici leta 1995 ter združenje 
Matere Srebrenice. Ti so zahtevali preklic nagrade. 
Sekretar akademije Mats Malm je danes v švedskem dnevniku Dagens Nyheter zapisal, da je Handke sicer 
avtor provokativnih, neustreznih in nejasnih komentarjev o političnih vprašanjih, a da nikoli ni promoviral 
prelivanja krvi in da je jasno obsodil pokol v Srebrenici. 
»Akademija ... ni v njegovih zapisih našla ničesar, kar bi predstavljalo napad na civilno družbo ali na 
spoštovanje enakosti med vsemi ljudmi,« njegove besede citira Reuters. 
 

 
Slika: V Prištini so po razglasitvi nagrade protestirali pred švedskim veleposlaništvom. Foto: Armend 
Nimani/AFP  
 
Akademija navaja še Handkejev članek v nemškem časniku Suddeutsche Zeitung iz leta 2006. Navajajo 
Handkejeve besede, da je bil masaker v Srebrenici najhujši zločin proti človečnosti v Evropi po drugi 
svetovni vojni. 
A je bil, kot je znano, Handke istega leta 2006 tudi na pogrebu Slobodana Miloševića. Nobelova nagrada 
seveda ni prva, ki jo je prejel ob kritikah. Leta 2011 mu, denimo, zaradi zagovarjanja Miloševića ob podelitvi 
nemško-francoske literarne nagrade candide sponzor le-te ni želel podeliti finančnega dela nagrade. 

• Škarje in platno sta v rokah Pariza. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 17. oktober 2019  
Cela vrsta opozoril, da je na kocki verodostojnost EU, še ni padla na plodna tla.  
https://www.delo.si/novice/svet/skarje-in-platno-sta-v-rokah-pariza-239633.html 
 

 
Slika: V Skopju in Tirani upajo, da bo Macron na vrhu EU v Bruslju odobril začetek pristopnih pogajanj s 
Severno Makedonijo in Albanijo. Foto: John Thys/AFP 
 

https://www.delo.si/kultura/knjiga/svedska-akademija-handke-ni-spodbujal-prelivanja-krvi-239668.html
https://www.delo.si/kultura/knjiga/svedska-akademija-handke-ni-spodbujal-prelivanja-krvi-239668.html
https://www.delo.si/kultura/knjiga/literarni-poker-z-dvema-asoma-236830.html
https://www.delo.si/kultura/knjiga/handke-napovedal-da-vec-ne-bo-govoril-s-sedmo-silo-239167.html
https://www.delo.si/kultura/knjiga/handke-napovedal-da-vec-ne-bo-govoril-s-sedmo-silo-239167.html
https://www.delo.si/kultura/knjiga/zizek-v-guardianu-ne-nobelovi-nagradi-handkeju-pac-pa-mirovna-assangeu-237696.html
https://www.delo.si/kultura/knjiga/zizek-v-guardianu-ne-nobelovi-nagradi-handkeju-pac-pa-mirovna-assangeu-237696.html
https://www.delo.si/novice/svet/nobelova-nagrada-za-zanikanje-genocida-v-srebrenici-237666.html
https://www.delo.si/novice/svet/nobelova-nagrada-za-zanikanje-genocida-v-srebrenici-237666.html
https://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/peter-handke-prevec-lepo-o-slobodanu-milosevicu.html
https://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/peter-handke-prevec-lepo-o-slobodanu-milosevicu.html
https://www.delo.si/novice/svet/skarje-in-platno-sta-v-rokah-pariza-239633.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/10/17/1416952.jpg
https://www.delo.si/images/slike/2019/10/17/o_1417601_1024.jpg


V Skopju in Tirani še upajo, da bo francoski predsednik Emmanuel Macron prižgal zeleno luč za začetek 
pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Ker na ministrski ravni ni bil dosežen preboj, imajo 
škarje in platno v rokah evropski voditelji, ki bodo o tem odločali danes ali jutri na vrhu EU v Bruslju. 
Premier Severne Makedonije Zoran Zaev je opozoril, da bi ponovna preložitev začetka pristopnih pogajanj 
pomenila, da EU ne samo da ne priznava prespanskega sporazuma, ampak ga celo kaznuje, čeprav velja za 
najboljši sporazum na Zahodnem Balkanu. Po njegovem EU ne more pričakovati, da bosta Beograd in 
Priština našla rešitev za kosovsko vprašanje, če ne bo sprejela odločitve o začetku pristopnih pogajanj. 
Vlada v Skopju bo mrtva 
Zaev je izrazil upanje, da bo EU dala motivacijo regiji za nadaljevanje zahtevnih reform, ker je po njegovem 
to nujno. Kot je ocenil, lahko zaradi nadaljnjega prelaganja odločitve o začetku pristopnih pogajanj 
pade vlada v Skopju. V tej zvezi je pojasnil, da bo vlada mrtva, ker so poslancem obljubili začetek pogajanj, 
če bodo podprli spremembo ustave in imena države. 
Kot je še poudaril, so zaradi EU spremenili ime, dosegli sporazuma z Grčijo in Bolgarijo ter uredili odnose z 
drugimi sosedami. Zaev je spomnil, da niti ena država članica EU nima zamer do Severne Makedonije. 
Ključni problem je tako blokada Francije. Po njegovi oceni je mogoče izvesti reformo EU, ki jo vztrajno 
zahteva Pariz, ob vzporednem poteku širitvenega procesa s Severno Makedonijo in Albanijo. 
Albanski premier Edi Rama je poudaril, da francosko stališče ni proti Albaniji in Severni Makedoniji ali proti 
Zahodnemu Balkanu. Čeprav se, kot kaže, za zdaj Macron ni pripravljen zavzeti za širitev pred reformami v 
EU, je Rama prepričan, da to nima nobene zveze s tem, kar so storili ali niso storili, da bi si zaslužili zeleno 
luč za začetek pristopnih pogajanj z EU. 
Garancija za mir v Evropi 
Evropska komisija je priporočila začetek pogajanj z obema državama, ker ocenjuje, da sta izpolnili pogoje za 
ta korak. Severna Makedonija z zgodovinskim prespanskim sporazumom z Grčijo o spremembi imena, 
Albanija pa s korenito in smelo reformo pravosodja. Kljub temu je Severna Makedonija v boljšem položaju, 
ker jo blokira le Francija, zadržke pri vprašanju Albanije pa imata tudi Danska in Nizozemska. Tudi če ena ali 
obe državi dobita zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj, je vprašanje, kdaj bi se ta dejansko začela. 
Makedonija je od leta 2005, ko je pridobila status kandidatke, dobila že devet pozitivnih priporočil komisije. 
Albanija ima status kandidatke od leta 2014, letos pa je dobila drugo pozitivno bruseljsko priporočilo za 
začetek pogajanj. Cela vrsta opozoril, da je na kocki verodostojnost EU in da lahko negativne odločitve 
privedejo do destabilizacije v regiji, kjer bodo prazen prostor zasedli drugi, za zdaj ni padlo na plodna tla. 
Vodja evropske diplomacije Federica Mogherini je poudarila, da mora EU, če hoče preprečiti ponovitev 
vojne v Evropi, stabilizirati in združiti lastno celino s priključitvijo Zahodnega Balkana. Da je vstop vseh držav 
v regiji v EU največje jamstvo za trajni mir na Balkanu, je posebej poudaril tudi Herman Van Rompuy, častni 
predsednik evropskega sveta. Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je izrazil prepričanje, da EU ne 
more postati globalna igralka, če ni sposobna delovati niti na lastnem dvorišču.  
 
Dnevnik, Ljubljana 

• Odvzem Nobelove nagrade za literaturo Handkeju? šum. Dnevnik, Ljubljana, 11. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042910805/kultura/knjiga/odvzem-nobelove-nagrade-za-literaturo-handkeju  
Novica, da bo Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2019 decembra v Oslu prejel avstrijski pisec Peter 
Handke, je razdelila mednarodno javnost. 
Literarna dovršenost pisatelja in dramatika Petra Handkeja ni sporna. Srž problema pa je njegov 
družbenopolitični angažma, s katerim si je v preteklosti večkrat prislužil oznako kontroverzneža. Znan je 
denimo po svojih prosrbskih stališčih v času razpada Jugoslavije pa tudi po javni podpori nekdanjemu 
srbskemu voditelju Slobodanu Miloševiću. To naj bi ga stalo tudi več literarnih nagrad, a kot kaže, ne tudi 
Nobelove. 
Ponosni Avstrijci 
Avstrijski sosedje so bili novice kakopak veseli. Tako avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen kot 
zunanji minister Alexander Schallenberg sta izrazila navdušenje. Radosti ni skrivala niti prva avstrijska 
dobitnica Nobelove nagrade za literaturo Elfriede Jelinek: »Vsekakor bi jo lahko dobil že pred menoj. Veseli 
me, da je nagrado prejel nekdo, na kogar bodo v Avstriji končno ponosni.« 
Zahteva Mater Srebrenice 

https://www.dnevnik.si/1042910805/kultura/knjiga/odvzem-nobelove-nagrade-za-literaturo-handkeju


Še več je bilo sicer ogorčenih odzivov, pričakovano največ v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. Združenje 
Matere Srebrenice namerava denimo na odbor za literaturo Švedske akademije nasloviti pismo z zahtevo, 
naj se Handkeju nagrada odvzame. »Človek, ki je branil balkanske krvnike, te nagrade ne more dobiti. 
Mislimo, da to ni naključje,« je izjavila predsednica združenja Munira Subašić. 
Globoko obžalovanje nad izbiro Handkeja je izrazila tudi predsednica ameriškega Pena Jennifer Egan: 
»Zavračamo sklep, da si pisatelj, ki je vztrajno izražal dvom o dokumentiranih vojnih zločinih, zasluži 
nagrado za svojo 'jezikovno iznajdljivost'. V času naraščajočega nacionalizma, avtokratskih voditeljev in 
vsesplošnih dezinformacij po vsem svetu si literarna javnost zasluži kaj boljšega.« 
Ogorčen tudi Žižek 
Javni kritiki se je ob mnogih znanih imenih pridružil tudi romanopisec Salman Rushdie, svoje pa je dodal še 
filozof Slavoj Žižek. Za britanski Guardian je spomnil, da je Handke to nagrado v preteklosti označil kot 
»napačno kanonizacijo literature«, ter poudaril, da letošnja nagrada »dokazuje, da je imel prav«. »To je 
Švedska danes. Tisti, ki je opravičeval vojne zločine, je dobil Nobelovo nagrado, medtem ko je država 
sodelovala pri popolni diskreditaciji resničnega heroja našega časa, Juliana Assangea,« je dejal in dodal, da 
bi si slednji zaslužil Nobelovo nagrado za mir. 
Nobelovec Handke je v prvih odzivih dejal le, da je po vseh prepirih v zvezi z njegovim delom nad nagrado 
presenečen in da gre za »pogumno potezo« švedske akademije. šum 

• Matere Srebrenice zahtevajo odvzem Nobelove nagrade Handkeju. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. 
oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042910730/kultura/knjiga/matere-srebrenice-zahtevajo-odvzem-nobelove-
nagrade-handkeju  
Novica, da Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2019 prejme avstrijski pisatelj Peter Handke, je sprožila 
več negativnih odzivov. Združenje Matere Srebrenice namerava na odbor za literaturo Švedske 
akademije nasloviti pismo z zahtevo, naj se Handkeju nagrada odvzame. Obžalovanje nad odločitvijo 
akademije iz izrazil tudi ameriški PEN. 
 

 
Slika: Predstavnica Združenja Matere Srebrenice. Foto: Tomaž Skale  
Iz združenja Matere Srebrenice so po pisanju srbske tiskovne agencije Tanjug danes sporočili, da jih je 
odločitev odbora za literaturo Švedske akademije, da nagrado prejme Handke, presenetila. »V imenu 
združenja Matere Srebrenice bomo na odbor za literaturo Švedske akademije danes naslovili uradno pismo 
in zahtevali, da se Petru Handkeju nagrado odvzame. Človek, ki je branil balkanske krvnike, te nagrade ne 
more dobiti. Mislimo, da to ni naključje,« je besede predsednice združenja Munire Subašić povzel spletni 
portal Klix. 
Tudi ameriški PEN je izrazil »globoko obžalovanje« nad izbiro Handkeja za dobitnika Nobelove nagrade za 
literaturo. Kot je zapisala predsednica ameriškega PEN Jennifer Egan, običajno ne komentirajo literarnih 
nagrad, ki jih podeljujejo druge institucije, tokrat pa so naredili izjemo. »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. 
»Zavračamo sklep, da si pisatelj, ki je vztrajno izražal dvom o dokumentiranih vojnih zločinih, zasluži 
nagrado za svojo 'jezikovno iznajdljivost'. V času naraščajočega nacionalizma, avtokratskih voditeljev in 
vsesplošnih dezinformacij po vsem svetu si literarna javnost zasluži kaj boljšega. Globoko obžalujemo sklep 
Nobelovega odbora za književnost,« še piše v izjavi. 
Na plačljivi spletni platformi change.org, ki je namenjena objavljanju in podpisovanju peticij in različnih 
kampanj, pa je objavljena peticija za odvzem Nobelove nagrade Handkeju. Kot piše, je Handke branil 
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Slobodana Miloševića. »Oseba, ki brani takšno pošast, si ne zasluži niti najmanjšega literarnega priznanja, 
kaj šele Nobelove nagrade. Pošljimo jasno in glasno sporočilo odboru za Nobelove nagrade, da ne 
odobravamo nagrajevanja apologeta množičnih morilcev,« piše v peticiji. Peticija ima že skoraj 12.000 
podpisov. 
Handke, ki živi na obrobju Pariza, je v četrtek v prvem odzivu na nagrado dejal, da je »po vseh prepirih« v 
zvezi z njegovim delom presenečen, da ga je švedska akademija izbrala. Za francosko tiskovno agencijo AFP 
je še dodal, da gre za »pogumno potezo«. »To so dobri ljudje,« je poudaril. 

• Francija proti začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 11. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042910818/svet/francija-proti-zacetku-pristopnih-pogajanj-s-severno-
makedonijo-in-albanijo  
Francija po neuradnih informacijah odločno nasprotuje začetku pristopnih pogajanj s Severno 
Makedonijo in Albanijo, čeprav sta državi izpolnili pogoje za ta korak. EU naj bi odločitev sprejela 
prihodnji teden. Kakšna bo, za zdaj ni jasno. Omenja se več scenarijev. Optimizma ni, mnogi znova 
svarijo, da je na kocki verodostojnost EU. 
 
Junija so ministri EU za evropske zadeve zaradi zadržkov Nemčije, Francije in Nizozemske kljub svarilom 
pred izgubo verodostojnosti unije odločitev o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo 
preložili na oktober. 
"V luči omejenega razpoložljivega časa in pomena zadeve se bo Svet k temu vprašanju vrnil čim prej in 
najpozneje oktobra 2019 s ciljem sprejetja jasne in vsebinske odločitve," so zapisali v sklepih. 
Že takrat je kazalo, da si lahko pozitivno odločitev tudi jeseni obetajo le v Skopju, pa še za to ni bilo 
nikakršnih jamstev. Nekaj dni pred tem, ko naj bi unija vendarle sprejela to odločitev, se potrjujejo junijske 
pesimistične napovedi. 
Francija po neuradnih informacijah nasprotuje začetku pristopnih pogajanj z obema državama in ta korak 
pogojuje s temeljito reformo procesa ocenjevanja napredka v pristopnih pogajanjih, ki je po prepričanju 
Pariza premalo prožen in preveč tehničen. 
Francozi lahko pri tem računajo na solidarnost Nizozemske, ki sicer z argumentom nezadostnega boja proti 
korupciji nasprotuje le začetku pogajanj z Albanijo, medtem ko pogajanja s Severno Makedonijo podpira. 
Slovenija odločno za začetek pogajanj 
Slovenija je v skupini okoli petnajstih članic unije, ki se odločno zavzemajo za začetek pogajanj z obema 
državama. Tudi štirje predsedniki institucij EU so se nedavno v skupnem pismu zavzeli za to in opozorili na 
verodostojnost unije. 
Članice unije so o tem na veleposlaniški ravni razpravljale danes, pogovori so predvideni tudi v ponedeljek. 
V torek bo ta tema na dnevnem redu ministrov EU za evropske zadeve. Zelo verjetno je, da bo pristala tudi 
na mizi voditeljev članic EU konec prihodnjega tedna. 
Neuradno se omenja več scenarijev. Najbolj optimistično in najmanj verjetno je, da obe državi dobita 
zeleno luč. Druga možnost je, da dobita obe zeleno luč ob novih pogojih. Tretja možnost je začetek pogajanj 
zgolj s Severno Makedonijo. Mogoča pa je tudi vnovična preložitev odločitve. 
Viri pri EU so danes poudarili, da so pogajanja v zelo občutljivi fazi in da ne želijo govoriti o stališčih 
posameznih držav. 
Tudi v primeru, da ena ali obe državi dobita zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj, je vprašanje, kdaj se 
bodo ta dejansko začela. Omenjala se je možnost, da bi bila prva medvladna konferenca organizirana do 
konca leta, kar pa se zdi trenutno težko uresničljivo. 
Evropska komisija je konec maja priporočila začetek pogajanj z obema državama, ker ocenjuje, da sta 
izpolnili pogoje za ta korak: Severna Makedonija z zgodovinskim dogovorom z Grčijo o spremembi imena, 
Albanija pa s korenito in ambiciozno reformo pravosodja. 
Makedonija čaka na ta korak od leta 2005, ko je dobila status kandidatke. Albanija, ki je status kandidatke 
dobila leta 2014, pa je letos dobila drugo pozitivno bruseljsko priporočilo za začetek pogajanj. 
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• Za mini schengen na Balkanu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042910807/Svet/za-mini-schengen-na-balkanu  
Srbija, Severna Makedonija in Albanija so podpisale izjavo, ki predvideva ustanovitev skupnega trga v 
dveh letih. Povabljene so tudi druge države v regiji. 
 

 
Slika: Od leve proti desni: albanski premier Edi Rama, srbski predsednik Aleksandar Vucic in makedonski 
premier Zoran Zaev so podpisali deklaracijo, ki predvideva vzpostavitev skupnega trga s prostim 
pretokom blaga, storitev, kapitala in ljudi. Foto: STA 
 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić, makedonski premier Zoran Zaev in albanski premier Edi Rama so 
podpisali deklaracijo, ki v dveh letih predvideva vzpostavitev skupnega trga s prostim pretokom blaga, 
storitev, kapitala in ljudi med državami po vzoru EU. K pobudi so povabili tudi BiH, Črno goro in Kosovo. 
Vučić je dejal, da bo to med drugim omogočilo prosto gibanje po vseh državah z osebno izkaznico in da 
bodo s povezovanjem trgov pritegnile za 20 odstotkov več tujih naložb. 
Vučić je dejal, da se pobudi lahko pridružijo tudi druge države zahodnega Balkana, če bodo sprejele pravila, 
ne glede na različna mnenja, ki obstajajo, predvsem glede vprašanja Kosova. Rama pa pravi, da pri pobudi 
niso imeli mentorjev iz Bruslja ali drugih držav. »Povezala nas je potreba po razvoju gospodarskega 
sodelovanja, zmanjšanju brezposelnosti, boju proti čezmejnemu kriminalu in nezakonitim migracijam ter 
potreba po izboljšanju življenja vseh državljanov,« je rekel. Glede odprtih vprašanj v regiji pa meni, da se 
države lahko strinjajo, da se o čem ne strinjajo, ter se dogovorijo o stvareh, ki zadevajo vse državljane. 
Po Zaevu je srečanje pokazalo, da politični odnosi na zahodnem Balkanu postajajo enostavnejši in da regija 
ni več sod smodnika, ampak postaja območje miru, stabilnosti in gospodarskega razvoja, posvečeno 
evropskim integracijam in boljšemu življenju ljudi. Naslednjič se bodo voditelji sestali 10. novembra na 
Ohridu, kjer bodo predstavili konkretne ukrepe za nastanek skupnega trga. Sta 

• Peter Handke, prejemnik Nobelove nagrade za književnost za leto 2019. Amalija Maček, AP. 
Dnevnik, Ljubljana, 12. oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042910792/kultura/knjiga/peter-handke-prejemnik-nobelove-nagrade-za-
knjizevnost-za-leto-2019  
Nobelov nagrajenec za literaturo leta 2019 Peter Handke je gotovo ena bolj kontroverznih literarnih figur 
našega časa in ta izbor bo gotovo še dolgo buril duhove. Ne toliko zaradi njegovega izjemnega literarnega 
opusa, ampak zaradi njegovih političnih opredelitev. 
 
Peter Handke se je rodil leta 1942 v vasi Grebinj na Koroškem, njegova mama Maria Handke, rojena Sivec, 
je bila koroška Slovenka, vse do mature zamolčani biološki oče pa Nemec, enako tudi njegov očim Adolf 
Bruno Handke. Družina je povojna leta preživela v Berlinu, zato Handke govori knjižno nemščino; po 
povratku na Koroško leta 1948 se je le stežka navadil na vaško življenje. Obiskoval je katoliški internat, s 
čimer se pridružuje eni od temeljnih travm v Avstriji odraščajočih pisateljev, kot sta Thomas Bernhard in 
Florjan Lipuš. Študiral je pravo, ob tem ves čas pisal, njegova posebnost pa je, da vedno izhaja iz svojega 
izkustva, ki ga s skrbnim opazovanjem in pretanjenim opisom spreminja v književnost, pa čeprav v seriji 
svojih Poskusov piše o gobah, džuboksu ali stranišču.  
Ozkost in krutost vaškega življenja je opisal v prvem romanu Sršeni leta 1966 in z njim je nemudoma 
zaslovel ter vplival na celo vrsto koroških avtorjev. Znameniti nemški urednik Sigfried Unseld ga je posvaril, 
naj zaradi hitrega uspeha ne postane predrzen, a je storil prav to in na univerzi Princeton z izjavo, da je 
sodobna nemška književnost »opisno impotentna«, užalil samozaverovane člane povojne literarne skupine 
Gruppe 47 (med katerimi je bil Günter Grass, ki je tako rohnel proti generaciji očetov, ki je sodelovala v 2. 
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svetovni vojni, zamolčal pa svoje članstvo v SS). Marsikdo se je s Handkejem strinjal, s čimer si je utrdil 
pozicijo enfant terrible nemške književnosti, ki jo deloma načrtno, deloma nehote ohranja vse do danes. Z 
dramo Zmerjanje občinstva je v letu 1966 nadaljeval preizpraševanje nemške povojne kulturne sfere in 
njenih pogosto zlaganih ritualov.  
Slovenska geografija je njegovo telo 
Vračanje k izvirom jezika in pripovedi je pri Petru Handkeju neločljivo povezano z vračanjem k materi, k 
njenim pripovedim o ljubljenih bratih, ki so padli v vojni. Peter Handke nekje pravi, da je slovenska 
geografija pravzaprav njegovo telo. V nekdanji Jugoslaviji je na dolgih pohodih odkrival vse, kar je sam 
opredeljeval kot »slovansko dušo« – morda res kot introvertiran sanjač, ki je hodil predvsem po svojih 
notranjih svetovih, vendar je budno spremljal tudi našo književnost in se čudil, zakaj so slovenske knjigarne 
tako prazne in zakaj dela slovenskih avtorjev ostajajo ujeta za Karavankami, kakor je povedal v intervjuju 
leta 1991.  
Slovenija je bila prva tuja država, ki jo je obiskal, v Piranu, ki se tako pogosto pojavlja v njegovih delih, je 
prvič videl morje. S knjigo v roki je prepešačil Kras – najprej inkognito, kot potepuški, nekoliko čudaški 
boem, nato po letu 1987 kot vileniški nagrajenec in dopisni član SAZU, ki so ga vsi prepoznavali in se radi 
družili z njim ob vinu. Zasebno je povsem drugačen od svoje medijske podobe, sramežljiv, prijazen in 
predvsem zelo duhovit.  
Sprva so slovenske založbe še dokaj ažurno prevajale njegova dela, ki so se pogosto nanašala tudi na 
slovenske korenine. Mama si je leta 1971 vzela življenje in leta 1972 je napisal pretresljivo delo Žalost 
onkraj sanj, ki je bilo pozneje preneseno na filmsko platno. Film je bil posnet tudi po kratki, a pretresljivi 
pripovedi Levičnica, v kateri Handke popisuje izpraznjenost, naveličanost poročene ženske. In to je ključen, 
a spregledan vidik – Handke je mojster ženskih likov, mojster ženskega pogleda, kar je očitno tudi v romanu 
romana Tatica, kjer naj bi bil ženski lik tako rekoč avtorjev alter ego. 
Kritik slovenske osamosvojitve in prehod na srbsko stran 
Zaradi kritične drže do slovenske osamosvojitve in še bolj zaradi pozicioniranja na srbsko stran so prevodi 
njegovih del izhajali vse bolj redko in vse bolj na obrobju (Koroška, Kočevje itd.). Zvest mu je ostajal prijatelj, 
pesnik in prevajalec Fabjan Hafner, ki se mu bo Peter Handke v prihodnjem letu poklonil s prevodom 
njegove poezije. Odklanjanje Handkeja se je občutilo tudi tako, da so različne organizacije odklanjale 
subvencije, kar smo občutili predvsem prevajalci. Po desetletnih prizadevanjih, da bi v slovenščino prevedli 
njegovo ključno delo Moje leto v nikogaršnjem zalivu, bo to končno izšlo leta 2021.  
Če se je po uspehu Dramine uprizoritve Handkejeve drame Še vedno vihar v Salzburgu, na Dunaju, v 
Hamburgu, Pliberku in Ljubljani zdelo, da so zamere pozabljene in Handke tudi pri nas spet velja predvsem 
za odličnega, nekoliko tudi »našega« avtorja, pa podelitev Nobelove nagrade kaže, kako močno Handke še 
vedno polarizira. Seveda imajo prav vsi, ki pravijo, da je Nobelova nagrada za literaturo do neke mere tudi 
politično dejanje, seveda je povedno, da obrazložitev švedske akademije preskoči najbolj pereče vidike in 
da so si člani komisije Handkeja, ki je bil v najožjem izboru že vrsto let, upali nagraditi le v všečnem paketu s 
poljsko borko za demokracijo, kakor je bilo sporno marsikaj, kar je avtor sam izrekel in vmes deloma že 
revidiral oziroma se od tega distanciral.  
Bes, ki se širi v medijih, kaže, da je s svojo kritiko premalo domišljenega koncepta osamosvajanja in 
izpostavljanjem trpljenja srbskega naroda (pri čemer je prezrl marsikatero resnično dogajanje in dejstvo, da 
ta narod trpi predvsem zaradi odločitev lastnih vodij, ki jim je res neokusno peti žalostinke) dregnil tudi v še 
danes nerazrešene probleme. Marsikdo podeljevalcem očita, da je nagrado spet dobil bel moški iz srednje 
Evrope, očitke glede tega pa najbolj glasno izražajo prav drugi beli moški iz Mitteleurope.  
Peter Handke je s svojim romanom Moje leto v nikogaršnjem zalivu leta 1994 doživel slogovno preobrazbo 
in se vsa ta leta razvijal kot opazovalec in opisovalec narave (tudi njegovi nasprotniki mu priznavajo 
posebno moč izraza v smislu neke nove, kakovostne ekopoetike, kar so morda prav na Švedskem prepoznali 
kot nekaj aktualnega) in najbolj neznatnih, odkritosrčno protislovnih, včasih povsem nežnih, spet drugič 
brutalnih vzgibov v človeku, ki se umakne civilizacijskemu vrvežu. Dolge sekvence poetične proze so njegov 
upor proti hiteči površnosti in malomarnosti sodobnih medijev, pogosto tudi sodobne književnosti.  
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• Za določen čas: Handke. Janez Pipan. Dnevnik, Ljubljana, 12. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042910763/Kolumne/za-dolocen-cas-handke  
Četrtek je, dan, ko običajno pišem te svoje sobotne marginalije, zaradi česar se včasih prebudim z 
glavobolom. To se mi zgodi vselej, kadar se v sredo zvečer še nisem odločil, o čem bom pisal. Danes ni 
bilo nič drugače, zato sem hitro vzel tableto, pohitel z jutranjimi običaji, sedel k računalniku in čakal na 
prihod svetega duha, ki mi bo prišepnil témo ali zgodbo. Nekje do naslednjega spanja mora biti stvar 
nared za zadnje jutranje popravke. 
Tokrat se je sveti duh hitro unavzočil: saj res, danes bodo podelili Nobelovo nagrado za književnost, 
pravzaprav kar dve nagradi, samo do 13. ure moram počakati, pa mi bo besedilo kot zrela hruška padlo na 
zaslon. Oddahnem si, toda glavobol ne pojenja, nasprotno, pritisk v glavi se stopnjuje, obliva me vročina. 
Ups, to pa ni zaradi teksta, pomislim in skušam še malo zaspati; do enih je še veliko časa. Čutim, kako viroza 
počasi, a sistematično prevzema moje telo, ampak ob 12.30 le poiščem »breaking news« in med čakanjem v 
glavi, ki je tik pred eksplozijo, pletem uvodne misli svojega sobotnega zapisa. Med favoriziranimi imeni bi mi 
še najbolj ustrezala kanadska pesnica Anne Carson, poleti sem namreč prebiral njene prevode grških 
dramskih klasikov, tudi nekaj poezije in esejistike, o njej bi lahko napisal kaj zanimivega. 
Potem pa: malo pred eno TV-ekran ugasne. »Ni video signala,« je edino, kar seva iz črnine. Preverim: z 
domačim serverjem je vse v redu, torej je nekaj v omrežju. Operater je spet brez pojasnila izključil signal! 
Aha, pozabil sem, da živim na tistem delu planeta, ki smo mu nekoč rekli tretji svet, natančneje: v to 
območje somraka nas je pahnila zgodovina. To je tam, kjer vlaki razvažajo samo še po vaseh, do Maribora 
ali Zagreba pa z njimi ni več mogoče priti; če si človeški sitnobnež želi potovati z letalom, se mora nekako 
prebiti do letališča v eni od sosednjih držav, da bo lahko uresničil svoje nadute sanje; pa tudi TV-ekrani 
nenehno crkujejo, kar sitnobo z glavobolom spomni na čase socializma, ampak takrat se je človek vsaj lahko 
povzpel na streho, malo premaknil anteno in si potem film ali nogometno tekmo ogledal do konca. Danes 
lahko spleza edino na drevo in se dere: »Io voglio… il socialismo!« Amarkord zdaj! 
Računalnik na srečo še deluje. Ob enih torej izvem imeni nagrajencev, ki sta kot vedno nekakšno 
presenečenje, tokrat še posebej Handke. Zadnja leta se je zdelo, da je njegova izločitev iz vrste čakajočih 
dokončna in da je njegova literatura izgubila pravico do Nobelove nagrade zaradi avtorjevih preteklih, 
recimo temu ekstremnih političnih zablod in etično nesprejemljivih ravnanj. O Olgi Tokarczuk najbrž nihče 
ne bo rekel nič slabega, Handke pa… Ko je nazadnje prejemal neko nagrado (Ibsenovo, če se prav 
spomnim), so ga pred razjarjenimi demonstranti ščitili trije varnostniki. Sprašujem se, ali je tisti srd že 
pogašen. Ali so res že pozabljena njegova romanja k Miloševiću v Haag, povrhu pa še na pogreb v 
Požarevac, ali je mogoče zamižati ob njegovih nekdanjih obiskih pri takšnem človeškem izmečku, kot je 
Karadžić, ob njegovih patetičnih pešačenjih ob obrežjih rek, po katerih so plavala trupla? Pri Handkeju ni 
problem samo to, da se je v tragičnih jugoslovanskih razhajanjih in spopadih nedvoumno postavil na eno, 
srbsko stran, natančneje: na stran zločina, saj je o drugi, demokratični Srbiji govoril in pisal enako zaničljivo 
kot o bosenskih Muslimanih, Albancih in Hrvatih, zraven pa točil solze nad izgubljeno deveto deželo 
Slovenijo in tako naprej. Gre za mnogo več: Handke je zločine goreče zagovarjal, pisal tekste, iz katerih je 
berljiv njegov prezir do žrtev, še posebej pa relativizacija Srebrenice, kar je enako zanikanju holokavsta. 
Prva asociacija ob tej nobelovski izbiri je Knut Hamsun, ki je v tridesetih letih javno in zelo naglas 
opravičeval nacistična koncentracijska taborišča, zaradi česar ga je zavrnilo in bojkotiralo pisateljsko in 
intelektualno občestvo vsega sveta. Lahko danes pričakujemo ponovitev takšne geste v svetovni javnosti? 
Poleti mi je pisal hrvaški prijatelj Slobodan Šnajder (avtor mnogih odličnih dram, časopisnih kolumn in 
izjemnega romana Doba brona) ter me pobaral, ali sem bral Handkejev roman Die Wiederholung, češ, v tej 
knjigi je veliko Slovenije, ali imamo to prevedeno itd. Pojasnil sem mu, kako je s tem, in odgovoril še na 
vrsto njegovih poizvedb v zvezi s slovenskimi besedami, temami in zgodbami, ki jih je Handke vpletel v 
pripoved. Šnajder je knjigo najbrž bral v izvirniku, jaz pa sem se spomnil svojega veselja, ko sem Ponovitev 
pred več kot tridesetimi leti bral prvič v slovenščini, za njo pa še Žalost onkraj sanj in vse druge Handkejeve 
knjige, ki sem jih našel. So te knjige ostale enake kot prej, saj navsezadnje niso sledile avtorjevim blodnim 
potovanjem od ene privatne »utopije« do druge? Kako naj zdaj preverim svoje nekdanje navdušenje nad 
Ponovitvijo, ko pa mi je Nobelova nagrada vnaprej priskutila novo branje? Bomo po tej odločitvi švedske 
akademije sploh še brali Handkeja in ga uprizarjali? Kaj sploh pomeni ta njen gestus, to arogantno politično 
sporočilo pod krinko literature? Je morda znamenje tiste ideologije, ki se v zadnjem času legitimira kot 
»naš, evropski način življenja«? Se je švedski akademiji spet zgodil konservativni, desni prevrat? 
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(Petek zjutraj. Viroza napreduje. Berem odzive na Nobelovo nagrado. Ime Olge Tokarczuk klešejo v kamen 
panteona, medtem ko je Handke pristal na papirnatih naslovnicah in spletnih smetiščih. Komentarji so še 
zadržani, a napovedujejo burno nadaljevanje. Zdi se, da je bil lanski spolni in korupcijski škandal literarne 
komisije pri švedski akademiji samo mala šala v primerjavi s tem, kar akademike čaka zdaj.)  

• Srbski predsednik Vučić podprl Nobelovca Handkeja. STA. Dnevnik, Ljubljana, 12. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042910855/kultura/knjiga/srbski-predsednik-vucic-podprl-nobelovca-
handkeja  
Po tem, ko je v četrtek novica, da Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2019 prejme avstrijski pisatelj 
Peter Handke, sprožila več negativnih odzivov, je v bran pisatelju stopil srbski predsednik Aleksandar 
Vučić. Ta je dejal, da si je Handke nagrado zaslužil s pisanjem ter zaradi intelektualnega poguma in 
moralnih vrednot. 
 

 
Slika: Aleksandar Vučić. Foto: Jaka Gasar  
 
Vučić je Handkeju danes po telefonu čestital za prejem Nobelove nagrade za literaturo 2019 in ga povabil 
na obisk v Srbijo, je pisanje Novosti povzela srbska tiskovna agencija Tanjug. Med razgovorom z literatom je 
Vučić Handkeju dejal, da si je nagrado zaslužil tako s svojim pisanjem in znanjem kot tudi z intelektualnim 
pogumom in moralnimi vrednotami, značilnimi za izredne posameznike, je še povzel Tanjug. Handke naj bi 
odvrnil, da bo z veseljem obiskal Srbijo in da se veseli srečanja s srbskim predsednikom. 
Švedska akademija je Handkeju prestižno nagrado namenila za njegovo "vplivno delo, ki z jezikovno 
iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje". Lavreat, ki živi na obrobju Pariza, je v 
četrtek v prvem odzivu na nagrado dejal, da je "po vseh prepirih" v zvezi z njegovim delom presenečen, da 
ga je švedska akademija izbrala. Za francosko tiskovno agencijo AFP je še dodal, da gre za "pogumno 
potezo". "To so dobri ljudje," je poudaril. 
Je pa Nobelova nagrada Handkeju sprožila tudi ogorčenje, saj je pisatelj, dramatik, pesnik in esejist tako z 
deli kot tudi s svojimi dejanji že v preteklosti večkrat sprožal kontroverze. Zaradi svojih prosrbskih stališč 
med vojno v nekdanji Jugoslaviji in zagovarjanja nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića je 
ostal tudi brez kakšne od literarnih nagrad. Njegova stališča so v preteklosti naletela na neodobravanje in 
kritiko tudi v Sloveniji. 
Med kritiki odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Handkeju je tudi slovenski filozof Slavoj Žižek. V odzivu 
za britanski časnik The Guardian je spomnil, da je Handke to nagrado označil kot "napačno kanonizacijo 
literature", ter poudaril, da letošnja nagrada "dokazuje, da je imel prav". Združenje Matere Srebrenice pa je 
v petek sporočilo, da namerava na odbor za literaturo Švedske akademije nasloviti pismo z zahtevo, naj se 
Handkeju nagrada odvzame. Obžalovanje nad odločitvijo akademije je med drugimi izrazil tudi ameriški 
PEN. 

• Ustavno sodišče: Če ni izrednih razmer, se država ne more zapreti pred prosilci za azil. Uroš Škerl 
Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, 14. oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042911000/slovenija/ustavno-sodisce-razveljavilo-del-spornega-clena-zakona-
o-tujcih  
Ustavni sodniki so razveljavili zakon o tujcih, s katerim bi Slovenija zaprla mejo pred prosilci za azil. Na 
ministrstvu za notranje zadeve, ki je zakon leta 2017 pripravilo, pravijo, da bodo odločitev spoštovali. Na 
ustavnem sodišču pa je ob odločanju nastal hud spor. 
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Slika: Zavrnitev na meji in vračanje v sosednje države bi lahko tujce izpostavila nečloveškemu ali 
ponižujočemu ravnanju, pravijo ustavni sodniki. Foto: Bojan Velikonja  
 
Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o tujcih, s katerim bi Slovenija onemogočila podajanje prošenj za 
azil. Zahtevo za oceno ustavnosti zakona je spomladi 2017 vložil urad tedanje varuhinje človekovih pravic 
Vlaste Nussdorfer. 
Pričakovana odločitev 
Ustavno sodišče se je osredotočilo na vprašanje, v kakšnih okoliščinah naj bi država prosilcem za azil 
odrekla pravico prositi za azil in jih napotila iz države. Zakon predvideva, da bi se meja zaprla, če bi se lahko 
zgodilo, da bi bil zaradi množičnih migracij ogrožen javni red ali notranja varnost, kar bi lahko otežilo 
delovanje države. Večina ustavnih sodnikov je odločila, da takšna, šele potencialna možnost težav, ni 
zadosten pogoj za to, da bi tujce, ki državo prosijo za zaščito, zavrnili. Zavrnitev na meji in vračanje v 
sosednje države bi namreč lahko tujce izpostavila nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju. V pritrdilnih 
ločenih mnenjih sodnikov je sicer mogoče zaznati, da bi bilo odločanje o pravicah tujcev morda drugačno, 
če bi šlo (v skladu z ustavo) za prave izredne razmere. 
Odločitev sodnikov je bila pričakovana. Da zakon o tujcih ni skladen z ustavo in mednarodnim pravom, je 
opozarjala večina domačih ustavnopravnih in mednarodnopravnih strokovnjakov pa tudi tuje institucije, kot 
sta Svet Evrope in komisariat Združenih narodov za begunce UNHCR. 
»Ustavno sodišče je potrdilo, da imajo države sicer pravico nadzora nad vstopom tujcev in njihovimi izgoni, 
vendar država posameznika ne sme izročiti državi, v kateri obstaja resna nevarnost, da bo podvržen 
nečloveškemu ravnanju,« je odločbo komentiral aktualni varuh človekovih pravic Peter Svetina. 
MNZ bo odločitev spoštovalo 
»Upam, da bo vlada čim prej spremenila zakon o tujcih, da bo skladen z ustavo in standardi varovanja 
človekovih pravic,« je sporočil evropski poslanec Milan Brglez, ki je sprejemu zakona leta 2017 ostro 
nasprotoval. »Zdaj bo moje spanje mirnejše, ker vem, da ko odpove politika, ostane še ustavno sodišče,« je 
dejal.  
Odločitvi osmih sodnikov je nasprotoval zgolj sodnik Klemen Jaklič, ki meni, da bi zaradi množičnega 
prihoda prosilcev za azil prišlo do trpljenja, poslabšanja zdravja ali smrti tudi med državljani Slovenije. 
Ministrstvo za notranje zadeve, ki je zakon pripravilo, je danes sporočilo, da bo odločitev ustavnega sodišča 
spoštovalo.  
Sodnik Jaklič ostro nad kolege 
Objava odločbe ustavnega sodišča je bila danes pospremljena s hudimi očitki ustavnega sodnika Klemna 
Jakliča preostalim sodnikom. Jaklič je kolege med drugim obtožil, da so že vnaprej odločili, da bodo zakon 
zavrnili, ker da je to politično oportuno. V ločenem mnenju je zatrdil, da je bil zaradi svojega nasprotovanja 
večini deležen pritiskov. Javno je napadel zlasti ustavnega sodnika Mateja Accetta. Obtožil ga je, da je 
politično obremenjen, ker da je soustvarjal program stranke SMC nekdanjega premierja Mira Cerarja. Ta je 
sicer zakon o tujcih, ki ga je Accetto zavrnil, močno podpiral. Iz ločenih mnenj sodnikov pa je razvidno, da se 
je Jaklič najprej s kolegi sodniki strinjal, potem pa si je premislil. 
Odziv Sama Bardutzkyja, enega vodilnih poznavalcev migracijskega in begunskega prava pri nas: 
»US bi se lahko morda s kakšnim tehničnim manevrom izognilo vsebinskemu odločanju o tej zadevi, 
morebiti bi si še celo čestitalo, ker je odločitev v politično občutljivi zadevi prepustilo drugima dvema 
vejama oblasti. In če bi se, bi se vnovič uresničile besede nemškega nacističnega ustavnega teoretika Carla 
Schmitta, ki je trdil, da liberalna ustava ne more omejiti suverena, ki odloča o uvedbi izrednega stanja preko 
in mimo omejitev, ki si jih je zamislil pisec ustave. Pa se ustavno sodišče ni izognilo in je namesto tega v 
nekem majhnem koščku naše družbene realnosti 21. stoletja utrdilo pozicijo liberalnih ustavnih pravnikov, 



ki suspenz pravnega reda pogojujejo s tem, da so izpolnjeni vnaprej določeni pogoji za to. Zato je tudi tako 
pomemben klic Ustavnega sodišča tertium non datur! Bodisi je ustavni red suspendiran v skladu z 
določbami 92. in 16. člena Ustave, bodisi ni. In ko ni, morajo veljati visoki standardi varstva človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin.«  

• Sodišče EU objavo mnenja pravobranilca glede arbitraže preložilo na december. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 14. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042910991/slovenija/sodisce-eu-objavo-mnenja-pravobranilca-glede-
arbitraze-prelozilo-na-december  
Sodišče EU je objavo mnenja generalnega pravobranilca Priita Pikamäeja v primeru dopustnosti 
slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice neizvajanja arbitražne 
razsodbe preložilo s 6. novembra na 11. december, so za STA potrdili na sodišču. O razlogih za preložitev 
pa ni bilo mogoče izvedeti ničesar. 
 
Generalni pravobranilec, Estonec Pikamäe je ob koncu julijske ustne obravnave v primeru slovenske tožbe 
sporočil, da bo svoje sklepne predloge predstavil 6. novembra. Ta datum je veljal še do nedavnega, zdaj pa 
so objavo preložili za več kot en mesec. 
Na sodišču o razlogih za preložitev nočejo govoriti. Na vprašanje, kako pogoste so takšne preložitve, pa so 
odgovorili, da so še kar pogoste, da se to zgodi približno enkrat na mesec, običajno takrat, ko pravobranilec 
potrebuje več časa za pripravo mnenja. 
Julija je sodišče na ustni obravnavi presojalo hrvaški ugovor, da v tem primeru ni pristojno razsojati, ker da 
so meje med državami stvar mednarodnega, ne evropskega prava. Hrvaška in Slovenija sta prestavili znana 
stališča. 
Hrvaška je ponovila, da zanjo arbitražna razsodba ne velja in da je jedro spora potek meje, ne interpretacija 
prava EU. Ob tem je dodala, da bi bil edina možna pravna podlaga za presojanje sodišča v tem sporu 273. 
člen pogodbe EU. 
Slovenija pa je poudarila, da pri slovenski tožbi ne gre za vprašanje meje, saj da je to rešeno z arbitražno 
razsodbo, ki je dokončna in pravnomočna, ter ponovila, da Hrvaška z nepriznavanjem arbitražne razsodbe o 
meji krši evropska pravila in politike. 
Slovenija v tožbi Hrvaški očita kršenje načel vladavine prave in lojalnega sodelovanja med članicami EU ter 
kršenje uredbe o skupni ribiški politiki, schengenskih pravil o gibanju oseb prek meja ter direktive glede 
pomorskega prostorskega načrtovanja. 
Če se sodišče razglasi za pristojno, je na vrsti vsebinska obravnava glede tožbenih zahtevkov Slovenije. 
Sodišče se lahko odloči tudi, da združi končno odločitev glede pristojnosti z vsebinsko obravnavo, a to je po 
neuradnih navedbah manj verjetno. 

• Letos v Evropo prek Sredozemskega morja prispelo 80.000 ljudi. STA. Dnevnik, Ljubljana, 14. 
oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042910996/Svet/letos-v-evropo-prek-sredozemskega-morja-prispelo-80000-
ljudi  
Med januarjem in septembrom je obale Evrope prek Sredozemskega morja doseglo več kot 80.000 
migrantov in beguncev, danes objavlja Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). Pri prečkanju morja je 
umrlo ali je pogrešanih 1041 ljudi. 
 
Te številke kažejo, da se je na nevarno pot v Evropo letos odpravilo precej manj ljudi kot lani. Med 
januarjem in septembrom lani je namreč Sredozemsko morje v iskanju boljšega življenja na stari celini 
prečkalo 102.000 beguncev in migrantov, poročilo UNHCR povzema nemška tiskovna agencija dpa. 
Najbolj je upadlo število prihodov v Italijo. Lani jih je bilo v obdobju med januarjem in septembrom 21.000, 
letos le 7600. Tudi v Španiji so zabeležili 46-odstotni upad prihodov, ki jih je bilo sicer letos 23.200. 
V Grčiji na drugi strani od julija število prihodov begunce in migrantov precej narašča. Skupaj jih je v 
obdobju do septembra prispelo 46.100 - v enakem obdobju lani jih je bilo 37.300. Samo septembra letos pa 
je grške otoke v Egejskem morju doseglo 12.000 ljudi - kar je več kot v kateremkoli posamičnem mesecu 
letošnjega ali lanskega leta. 
Poročilo UNHCR izpostavlja, da je še vedno najbolj nevarna pot v Evropo tista iz Libije. Na tej poti so letos 
zabeležili 63 odstotkov vseh smrtnih primerov. Kar 58 odstotkov ljudi, ki so zapustili Libijo, pa jih je na 
koncu znova pristalo v tej državi. 
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Visoki komisariat ZN za begunce je ob tem evropske države pozval predvsem, naj izboljšajo zaščito otrok 
beguncev in migrantov. Ti nimajo za seboj le nevarne poti, temveč so tudi po prihodu v Evropo izpostavljeni 
nadaljnjim tveganjem. »Gre za pomanjkanje ustreznih namestitev, to, da se jih napačno registrira kot 
odrasle osebe, ter pomanjkljivo, neprimerno oskrbo,« so zapisali pri UNHCR. 

• Obsojeni Junqueras hoče novo državo, premier Sanchez poziva k dialogu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 
14. oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042910973/Svet/1042910973  
Špansko vrhovno sodišče je danes devetim od 12 katalonskih voditeljev, ki jim je sodilo zaradi njihove 
vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije, dosodilo med devet in 13 let zapora. Obsojeni so 
vstajništva in zlorabe javnih sredstev. 
 

 
Slika: Protestnica z napisom »Osvobodite politične zapornike«. Foto: Reuters  
 
Nekdanji podpredsednik katalonske vlade Oriol Junqueras, ki je bil danes obsojen na 13 let zapora, je sodbo 
označil za maščevanje države in poudaril, da Katalonci nimajo druge možnosti, kot da ustanovijo svojo 
državo. Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je medtem poudaril, da ne gre za maščevanje. 
»Ni druge možnosti kot oblikovanje nove države, da bi pobegnili iz te, ki preganja demokrate, prepoveduje 
glasovanje in proteste ter zapira zaradi političnih prepričanj,« je v prvem odzivu sporočil Junqueras. 
"Neodvisnost je danes potrebna bolj kot kdaj koli za svobodnejšo, pravičnejšo in bolj demokratično 
družbo,« je dodal in napovedal, da se bodo vrnili še močnejši, poroča katalonski časnik El Periodico. 
Sanchez za dialog 
»Po odločitvi vrhovnega sodišča moramo prek dialoga obrniti novo stran, temelječo na mirnem sobivanju v 
Kataloniji,« je poudaril. »Lahko začnemo novo poglavje za moderno, pluralno in strpno Katalonijo s 
primernim mestom v Španiji,« je povedal v angleščini. Poudaril je, da je njegova vlada »pripravljena 
prispevati k dialogu v okviru ustave«. 
»Nihče ni nad zakonom,« je še izpostavil in dodal, da »nikomur ne sodijo zaradi njegovih idej«. S tem je 
zavrnil očitke zagovornikov katalonske neodvisnosti, ki trdijo, da gre za politični proces. 
Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je že pred tem poudaril, da ne gre za maščevanje 
države, kot trdijo obsojenci. »Imamo neodvisno sodno oblast z najnaprednejšimi demokratičnimi standardi 
ter pravno državo, in ne maščevalne države,« je dejal. 
Katalonskim voditeljem do 13 let zapora 
Na najvišjo kazen, 13 let zapora, je vrhovno sodišče zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsodilo 
nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa. 
Tožilstvo ga je sicer obtožilo upora in zlorabe javnih sredstev ter zanj zahtevalo 25 let zapora. Državno 
odvetništvo, ki ga imenuje vlada, je namesto upora predlagalo blažjo obtožbo vstajništva in zaporno kazen 
12 let. 
Junqueras je sodbo označil za maščevanje države in poudaril, da Katalonci nimajo druge možnosti, kot da 
ustanovijo svojo državo. Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je medtem poudaril, da ne 
gre za maščevanje. 
»Ni druge možnosti kot oblikovanje nove države, da bi pobegnili iz te, ki preganja demokrate, prepoveduje 
glasovanje in proteste ter zapira zaradi političnih prepričanj,« je v prvem odzivu sporočil Junqueras. 
»Neodvisnost je danes potrebna bolj kot kdaj koli za svobodnejšo, pravičnejšo in bolj demokratično 
družbo,« je dodal in napovedal, da se bodo vrnili še močnejši, poroča katalonski časnik El Periodico. 
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»Skupno sto let zapora. Barbarsko dejanje,« pa je na twitterju zapisal nekdanji predsednik katalonske vlade 
Carles Puigdemont, ki mu niso sodili, saj se je zatekel v tujino. »Treba se je odzvati, kot še nikoli. Za 
prihodnost naših otrok. Za demokracijo. Za Evropo. Za Katalonijo,« je dodal. 
Španski notranji minister Grande-Marlaska je medtem poudaril, da ne gre za maščevanje države, saj »so 
sodili konkretnim osebam za konkretna dejanja«. »Imamo neodvisno sodno oblast z najnaprednejšimi 
demokratičnimi standardi ter pravno državo, in ne maščevalne države,« je dejal. 
Katalonske oblasti referendum izvedle kljub sodni prepovedi 
Trije nekdanji katalonski ministri so bili medtem zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsojeni na 12 
let zapora. Dva druga nekdanja ministra katalonske vlade pa sta bila obsojena na 10 let in pol zapora, 
poroča španski časnik El Pais. 
Nekdanja predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell je bila zaradi vstajništva obsojena na 
zaporno kazen v višini 11 let in pol, vodji dveh civilnodružbenih gibanj Jordi Cuixart in Jordi Sanchez pa na 
devet let. 
Sojenje je povezano z referendumom o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra 2017, ki so ga katalonske oblasti 
izvedle kljub sodni prepovedi. Neodvisnost je podprlo 90 odstotkov udeležencev ob 42-odstotni udeležbi. 
Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra 2017 potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev 
neodvisne Katalonije kot »suverene, demokratične, socialne in pravne države«. 

• V Bihaću opozorila pred morebitno zaostritvijo migrantske krize. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. 
oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911125/Svet/v-bihacu-opozorila-pred-morebitno-zaostritvijo-migrantske-
krize  
Župan Bihaća Šuhret Fazlić je danes opozoril, da se lokalne oblasti v tem mestu v unsko-sanskem kantonu 
na severozahodu Bosne in Hercegovine ne morejo več učinkovito spopadati z migrantsko krizo. Kot je 
dejal, je na tem območju več kot 6000 migrantov, ki jim zaradi razsežnosti krize kmalu ne bodo več mogli 
pomagati. 
 
Poleg tega po navedbah bihaškega župana vsak dan v unsko-sanski kanton pride približno 150 novih 
migrantov. Fazlić je na današnji novinarski konferenci v Sarajevu napovedal, da bodo zaradi pomanjkanja 
pomoči s strani vlade prisiljeni uvesti radikalne ukrepe, kot je zapiranje začasnih migrantskih centrov. Dodal 
je, da bodo od naslednjega ponedeljka morali prekinitvi z vsemi storitvami, ki so jih bili deležni migranti, je 
poročala regionalna televizija N1. 
Brez finančne pomoči od vlade 
Župan Bihaća je navedel, da so samo za potrebe migrantov v centru Vučjak porabili več kot 50.000 evrov, 
od vlade BiH pa niso prejeli nobene finančne pomoči. Lokalne oblasti za center Vučjak dnevno zagotavljajo 
20.000 litrov vode in 3000 obrokov hrane ter zdravniško oskrbo, je dodal. 
Spomnil je, da je zaprtje nastanitvenega centra v Vučjaku zahtevala tudi Evropska unija, ker je center 
preblizu meje s Hrvaško. Kot enega od problemov je Fazlić tudi izpostavil, da Hrvaška v bližini Bihaća še 
vedno vrača migrante čez ilegalne mejne prehode. Zatrdil je, da je hrvaška policija nedavno na ta način 
poslala v BiH tudi skupino migrantov, ki je na Hrvaško vstopila čez mejni prehod Bajakovo na hrvaško-srbski 
meji. 
Ocenil je, da oblasti v BiH poskušajo zmanjšati razsežnosti migrantske krize in trdijo, da je na območju 
celotne države približno 4000 migrantov. Kot je poudaril, je samo v unsko-sanskem kantonu več kot 6000 
ljudi, ki so v začasnih migrantskih centrih, zaradi česar se v Bihaću soočajo z resnimi komunalnimi in 
varnostnimi izzivi. 
Župan je danes tudi napovedal, da bo po 50 prebivalcev kantona vsak dan protestiralo pred parlamentom 
BiH, če ne bodo kmalu rešili težave z migranti na območju Bihaća. Zagrozil je tudi, da bodo protestniki v 
Sarajevu vzpostavili odprti center za migrante, če vlada BiH ne bo finančno pomagala reševati migrantske 
krize, ki bi na območju Bihaća lahko postala tudi humanitarna kriza. 

• Več poškodovanih v obračunu med prosilci za azil na Samosu. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. 
oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042911074/svet/vec-poskodovanih-v-obracunu-med-prosilci-za-azil-na-
samosu  
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V obračunu med dvema skupinama prosilcev za azil na grškem otoku Samos so bili poškodovani najmanj 
trije ljudje, je danes sporočila tamkajšnja policija. Nasilje, domnevno med skupinama Sircev in 
Afganistancev, je izbruhnilo v ponedeljek zvečer v migrantskem centru v kraju Vati. 
 

 
Slika: Več poškodovanih v obračunu med prosilci za azil na Samosu. Foto: AP  
 
Policija je množico razgnala s pomočjo solzivca, v bližini centra pa je po incidentu izbruhnil požar, ki so ga 
gasilci davi lokalizirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Najmanj tri moške so oskrbeli zaradi vbodnih ran, osem jih je tožilo zaradi težav z dihanjem, poroča nemška 
tiskovna agencija dpa. 
Po navedbah humanitarne organizacije Zdravniki brez meja je v taborišču v Vatiju, ki je bil zgrajen za 650 
oseb, 6000 ljudi, od tega je polovica žensk in otrok. Ob tem so pozvali, da je treba otroke in druge ranljive 
osebe preseliti z grškim otokov. 
V migrantskih centrih na grških otokih v Egejskem morju je več kot 32.000 migrantov in beguncev. Centri so 
prenapolnjeni, higienske razmere v njih so slabe, pogosti so izbruhi nasilja. 
Minuli mesec sta v požaru v taborišču Moria na Lezbosu umrla dva človeka, več je bilo poškodovanih. V 
Morii je prostora za manj kot 3000 ljudi, a je tam trenutno več kot 13.000 migrantov in beguncev. 

• Francija blokira začetek pogajanj s Severno Makedonijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. oktober 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042911110/Svet/francija-blokira-zacetek-pogajanj-s-severno-makedonijo  
Francija še vedno nasprotuje začetku pristopnih pogajanj tako s Severno Makedonijo kot z Albanijo. 
Poudarja, da je treba najprej temeljito prevetriti pristopni proces, a brez konkretnih predlogov. Trenutno 
se kakršna koli pozitivna odločitev na zasedanju ministrov EU za evropske zadeve v Luksemburgu ne zdi 
verjetna. 
 
Čeprav sta obe državi izpolnili pogoje za začetek pristopnih pogajanj, čeprav so tudi štirje predsedniki 
institucij EU pozvali k začetku pristopnih pogajanj z njima in čeprav se vrstijo opozorila, da je na kocki 
verodostojnost unije, Francija temu koraku še vedno nasprotuje. 
Francoska državna sekretarka za evropske zadeve Amelie de Montchalin je sicer ob prihodu na zasedanje 
zatrdila, da "danes ni v položaju, da bi kar koli blokirala". Izpostavila je, da je treba prevetriti proces, ki je 
frustrirajoč in dolg, a da Francija ne nasprotuje evropski perspektivi teh držav. 
Zdi se, da je s Francijo solidarna Nizozemska. Nizozemski zunanji minister Stef Blok je ob prihodu poudaril, 
da bi morala Severna Makedonija za začetek pristopnih pogajanj sprejeti še zakon o neodvisnem državnem 
tožilcu, Albanija pa da ima še veliko dela in na začetek pogajanj še ni pripravljena. 
A stališče Nizozemske ni povsem jasno. Nizozemski parlament je sicer nedavno podprl pogajanja s Severno 
Makedonijo, ne pa tudi z Albanijo. Neuradno je v Luksemburgu tudi slišati, da dejansko Severno 
Makedonijo blokira le Francija. 
Pristopnim pogajanjem z Albanijo poleg Francije nasprotujeta Nizozemska in Danska 
Začetku pristopnih pogajanj z Albanijo pa po neuradnih navedbah poleg Francije in Nizozemske nasprotuje 
tudi Danska. 
Potem ko ni bilo mogoče doseči soglasja za zeleno luč za pristopna pogajanja s Severno Makedonijo in 
Albanijo, je finsko predsedstvo predlagalo, naj se sprejme samo odločitev za začetek pogajanj s Severno 
Makedonijo. Tudi za ta predlog ni bilo potrebnega soglasja. Finsko predsedstvo se bo k temu vprašanja 
znova vrnilo pozneje to popoldne. 
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Slovenija odločno podpira začetek pogajanj z obema državama ter svari pred negativnimi posledicami 
negativne odločitve ali prelaganja odločitve za stabilnost celotne regije in verodostojnost unije. 
Premier Marjan Šarec je v ponedeljek v pismu voditeljem EU pozval k odločitvi za začetek pogajanj z obema 
državama. Zunanji minister Miro Cerar, ki Slovenijo danes zastopa v Luksemburgu, pa opozarja, da bi EU v 
primeru neodločitve ali negativne odločitve izdala svoja načela. 
Verjetno je, da konkretne odločitve danes ne bo in da bo to vprašanje tudi tema na zasedanju voditeljev 
konec tedna v Bruslju. Kakršna koli pozitivna odločitev se zdi v tem trenutku malo verjetna. 
Tudi v primeru, da ena ali obe državi dobita zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj, je vprašanje, kdaj bi 
se ta dejansko začela. Omenjala se je možnost, da bi bila prva medvladna konferenca organizirana do konca 
leta, kar pa se zdi trenutno težko uresničljivo. 
Evropska komisija je konec maja priporočila začetek pogajanj z obema državama, ker ocenjuje, da sta 
izpolnili pogoje za ta korak: Severna Makedonija z zgodovinskim dogovorom z Grčijo o spremembi imena, 
Albanija pa s korenito in ambiciozno reformo pravosodja. 
Makedonija čaka na ta korak od leta 2005, ko je dobila status kandidatke, dobila je že devet pozitivnih 
priporočil komisije. Albanija, ki je status kandidatke dobila leta 2014, pa je letos dobila drugo pozitivno 
bruseljsko priporočilo za začetek pogajanj. 

• Nobelov nagrajenec za literaturo Peter Handke ne namerava več govoriti z mediji. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 16. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911215/Knjiga/nobelov-nagrajenec-za-literaturo-peter-handke-ne-
namerava-vec-govoriti-z-mediji  
Avstrijski Nobelov nagrajenec za literaturo Peter Handke ne bo več odgovarjal na vprašanja novinarjev, je 
napovedal po tem, ko se je soočil z nizom kritik na račun podpore pokojnemu srbskemu voditelju 
Slobodanu Miloševiću. Po razglasitvi nagrade prejšnji teden je danes odpovedal novinarsko konferenco v 
njegovem rojstnem Grebinju. 
 
Pisatelj, ki živi blizu Pariza, se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa razjezil v torek zvečer v 
Grebinju, ko so novinarji čakali nanj na srečanju z lokalnimi politiki in ga vprašali za odziv na obtožbe, da je v 
času vojn v Jugoslaviji ignoriral vojne zločine v Srbiji. 
"Vsi postavljajo vprašanja, kot vi, nihče, ki pristopi do mene, pa, kot se zdi, ni prebral ničesar ali ne ve 
ničesar o tem, kar sem napisal," je dejal občutno jezni Handke. "Jaz sem pisatelj. Moje korenine so v 
Tolstoju, Homerju in Cervantesu - pustite me pri miru in ne postavljajte mi več takšnih vprašanj," je dejal 
Handke in izključil možnost nadaljnjih intervjujev. 
Odločitev Švedske akademije, da Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2019 prejme Handke, je izzvala 
kritike po Balkanu. V ponedeljek so se pred švedskim veleposlaništvom v kosovskem glavnem mestu 
Priština zbrali protestniki, da bi nasprotovali nagradi. Združenje Matere Srebrenice pa je pozvalo akademijo, 
naj odločitev prekliče. 

• Cerar po obsodbi katalonskih voditeljev za dialog. STA. Dnevnik, Ljubljana, 16. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042911197/slovenija/cerar-po-obsodbi-katalonskih-voditeljev-za-dialog  
Zunanji minister Miro Cerar je danes na seji odbora DZ za zunanjo politiko znova komentiral dogajanje v 
Španiji po obsodbi katalonskih voditeljev na zaporne kazni. Izrazil je pričakovanje, da bodo situacijo 
reševali skozi dialog in po demokratični poti. 

 
Slika: Zunanji minister Miro Cerar je danes na seji odbora DZ za zunanjo politiko znova komentiral 
dogajanje v Španiji po obsodbi katalonskih voditeljev na zaporne kazni. Izrazil je pričakovanje, da bodo 
situacijo reševali skozi dialog in po demokratični poti. Foto: Matjaž Rušt  
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Cerar je dejal, da v Sloveniji pričakujemo, da bodo vsi nadaljnji postopki po obsodbi katalonskih voditeljev 
skladni s pravom, pri čemer je spomnil, da imajo obsojenci na voljo pritožbene postopke v Španiji, 
nenazadnje pa tudi na mednarodnih instancah. 
Izrazil je pričakovanje, da ob protestih v Kataloniji ne bo prihajalo do nasilja in da bodo "državni organi 
zadeve reševali na nenasilen način, kolikor je to možno". 
Pričakuje tudi, da se bo nadaljnji proces, povezan s pravico Kataloncev do samoodločbe, odvijal skozi dialog 
in po demokratičnih poti. 
Poudaril je, da ravno tako kot Španija pričakuje, da se druge države ne bodo vmešavale v postopke in 
razsodbe njenih sodišč, to pričakujemo tudi mi od ostalih. "Tudi pri nas so sodbe in postopki, ki bi jih želel 
kdaj kdo komentirati iz tujine, vendar na to ne bomo pristali," je dejal. 
»Primerjava slovenskega in katalonskega osamosvajanja je težavna« 
Ob nekaterih "čustvenih odzivih" na obsodbe v Sloveniji je opozoril, da je primerjava osamosvajanja 
Slovenije z dogajanjem v Kataloniji težavna. Po njegovih besedah sta ti dve situaciji bistveno različni, saj da 
smo Slovenci takrat morali zapustiti Jugoslavijo, ker so nam bile zanikane demokratične možnosti življenja, 
vzpostavitve pravne države in vladavine prava ter številne temeljne človekove pravice. 
Katalonija je na drugi strani del Španije, ki je demokratična država, v kateri ni zatiranja pravne države in 
človekovih pravic in v kateri veljajo evropske demokratične vrednote, je Cerar pojasnil svoje stališče. 
Minister je poslance seznanil tudi z vsebino zasedanja zunanjih ministrov EU, ki je v ponedeljek in torek 
potekalo v Luksemburgu. Izrazil je obžalovanje, ker je Francija blokirala odločitev o začetku pristopnih 
pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. 
Če ne bomo odprli pristopnih pogajanj za obe državi, bo EU izgubila verodostojnost, prelomila lastne 
obljube in spregledala pozitivna priporočila Evropske komisije, prav tako bo soodgovorna za morebitno 
poslabšanje politične situacije v Severni Makedoniji in širše, je opozoril. 
Omenil je, da obstaja možnost, da bodo pozitivno odločitev sprejeli voditelji EU na vrhu, ki bo v četrtek in 
petek v Bruslju. Po njegovih besedah je zelo veliko odvisno od velikih držav članic, bo pa večina držav 
vztrajala pri stališču, da se morajo pristopna pogajanja s Skopjem in Tirano začeti. 
Na vprašanje o vplivu brexita na Slovenijo je Cerar dejal, da je Slovenija pripravljena na izstop Velike 
Britanije iz EU ne glede na to, ali bo z dogovorom ali brez njega. Na gospodarskem področju bo po njegovih 
besedah Slovenija med državami, ki bodo najmanj čutile brexit, čutili ga bomo predvsem posredno. Vpliv na 
BDP bi bil minimalen, v prvi fazi prav tako na poslovanje slovenskih podjetij, je ocenil. 
Spomnil je, da so bile sprejete spremembe zakonodaje za zaščito statusa slovenskih državljanov v Veliki 
Britaniji, ustrezno urejen pa bo tudi status britanskih državljanov pri nas. 
Na vprašanje poslancev je komentiral tudi razmere v Siriji v luči turške ofenzive proti Kurdom. Slovenija tako 
kot EU obsoja ravnanje Turčije, saj da je takšna enostranska vojaška akcija nesprejemljiva. Po mnenju 
Slovenije spodkopava prizadevanja ZN za mir v Siriji in še dodatno zaostruje humanitarne razmere 
tamkajšnjih prebivalcev, zlasti etničnih manjšin, je povedal. 
Ofenziva je po Cerarjevih besedah še toliko bolj problematična, ker je Turčija naša zaveznica v zvezi Nato in 
to vprašanje bo moralo zavezništvo "na neki točki" obravnavati. Zavzel se je tudi za čimprejšnje srečanje 
mednarodne koalicije proti skrajni skupini Islamska država, saj zaradi turške ofenzive iz kurdskih zaporov 
bežijo pripadniki te teroristične skupine. Ocenil je še, da je bil umik ZDA s severa Sirije, ki je omogočil turško 
ofenzivo, geostrateška napaka. 

• Vse več nasilja na katalonskih protestih. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 17. oktober 2019  
https://www.dnevnik.si/1042911277/svet/torra-pozval-k-takojsnji-ustavitvi-nasilja-na-protestih-v-
kataloniji  
Katalonski predsednik Quim Torra je obsodil nasilje na protestih v katalonskih mestih. Dal je vedeti, da so 
požigi zabojnikov za smeti in avtomobilov ter napadi na policiste s kamni, molotovkami in kislino delo 
“provokatorjev”, ki so se infiltrirali med protestnike z namenom, da škodijo ugledu mirnega gibanja za 
neodvisnost. 
Vandalizem in nasilje sta v sredo zvečer, med drugim z napadom na policijski helikopter z ognjemetom, 
dosegla nov razmah. V Katalonijo zato že prihajajo policijske okrepitve iz drugih delov Španije.  
Vsakodnevne mirne proteste Kataloncev, ob robu katerih prihaja do ekscesov, je izzvalo špansko vrhovno 
sodišče, ko je v ponedeljek obsodilo devet vodilnih katalonskih politikov na zaporne kazni od 9 do 13 let 
zapora, ker so oktobra 2017 organizirali referendum o neodvisnosti. V sredo je deveterica zaprtih pozvala 
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Katalonce k mirnim demonstracijam, potem ko je španska vlada zagrozila z »ustreznim« odzivom na nasilje 
in vandalizem.  
Jutri se zato v Barceloni pripravlja splošna stavka z osrednjo manifestacijo, na kateri bo najbrž vsaj milijon 
Kataloncev. Tako so se v četrtek slavnostne kolone mladih in manj mladih iz vseh katalonskih mest valile 
proti Barceloni, da bi tam v petek na dostojen način demonstrirali. Eni takih kolon se je priključil tudi 
katalonski predsednik Quim Torra in z njo prehodil kos poti. 
Očitno pa se je več sto ali celo več tisoč mladih radikalnih protestnikov odločilo za opustitev pacifizma, ki je 
značilen za gibanje za neodvisnost. Ob zaprtih katalonskih voditeljih se nekaterim mladim zdi, da jim 
preostane samo še aktiven, nasilen boj. Španija naj bi bila »fašistična država«, proti kateri je legitimno 
nasilje. Predvsem pa na miren način ne bo mogoče priti do neodvisne Katalonije. Pri tem gre zelo pogosto 
tudi za radikalne levičarje, ki podpirajo separatistično gibanje. Tudi zato se požigi dogajajo predvsem v 
bogatih predelih Barcelone. A še vedno so med mladimi zagovorniki neodvisnosti v manjšini tisti, ki so za 
nasilje.  
Katalonski predsednik Quim Torra, ki podpira boj za neodvisnost, je pozval k mirnim demonstracijam in 
obsodil nasilje. »Takoj je treba to prenehati. Nobenega razloga in opravičila ni za požiganje avtomobilov ali 
za kak drug vandalizem,« je dejal na katalonski televiziji malo po polnoči s srede na četrtek, potem ko so bili 
bogati predeli Barcelone tarča opustošenja. Poudaril je, da »gibanje za neodvisnost ni in nikoli ni bilo 
nasilno«. Dal je vedeti, da so zamaskiranci, ki pustošijo po barcelonskih ulicah in napadajo policiste, 
provokatorji. »Takšnim skupinam, ki so se infiltrirale v gibanje in ki provocirajo, ne smemo dovoliti, da bi 
umazale ugled gibanja, ki mu pripada več milijonov Kataloncev,« je dejal. V četrtek zjutraj pa se je 
katalonski predsednik Torra v svojem govoru pred poslanci katalonskega parlamenta zavzel za še en 
referendum o neodvisnosti, potem ko je ostro obsodil ponedeljkovo sodbo vrhovnega sodišča.  
Tri ure prej je španski premier iz vrst socialistov Pedro Sánchez zahteval, da Quim Torra obsodi nasilje. 
Opozicija iz vrst konservativne Ljudske stranke in liberalnega Ciudadanosa pa od Sáncheza zahteva, da v 
Kataloniji razglasi izredno stanje in na tak način vzpostavi mir. Premier to zavrača in nima nič proti petkovim 
mirnim velikim protestom, če bodo mirni. Je pa iz pomembnih ministrov ustanovil poseben vladni odbor, ki 
naj bi skrbno spremljal dogajanje v Kataloniji. Vsekakor bi lahko politične stranke pred predčasnimi 
parlamentarnimi volitvami 10. novembra poskušale izvleči korist iz vse bolj nemirne Katalonije.  
El clasico padel v vodo 
Zaradi razgretega političnega ozračja in številnih protestov po Kataloniji je v vodo padel nogometni el 
clasico med Barcelono in Realom iz Madrida, ki bi ga morala večna tekmeca za prvenstvene točke odigrati 
prihodnjo soboto na stadionu Camp Nou. Vodstvo španske lige je predlagalo, da bi dogodek zaradi nemirov 
v Barceloni prestavili v Madrid, s čimer se kluba nista strinjala. Španski mediji poročajo, da bi se Barcelona 
in Real lahko pomerila 4. ali 18. decembra, a končne odločitve še ni. Stadion Camp Nou je že v času 
vladavine diktatorja Francisca Franca veljal za nedotakljivo zatočišče katalonskih teženj po samostojni 
državi. Navijači Barcelone prav na vsaki domači tekmi glasno izražajo podporo odcepitvi od Španije. mgr 

• Torra pozval k takojšnji ustavitvi nasilja na protestih v Kataloniji. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. 
oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911277/Svet/torra-pozval-k-takojsnji-ustavitvi-nasilja-na-protestih-v-
kataloniji  
Katalonski predsednik Quim Torra je v sredo pozno zvečer pozval k takojšnji ustavitvi nasilja, potem ko so 
se protesti proti obsodbi devetih nekdanjih katalonskih politikov in aktivistov na dolgoletne zaporne 
kazni ponekod znova sprevrgli v nasilje in spopade s policijo. 

 
Slika: V Kataloniji so protesti v sredo potekali tretji dan zapored, ponekod pa so se protestniki znova 
spopadli s policijo. Foto: AP  
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"Obsojamo nasilje (...) To se mora takoj ustaviti," je dejal Torra in opozoril, da nasilje škodi ugledu gibanja 
za neodvisnost Katalonije. 
V Kataloniji so protesti v sredo potekali tretji dan zapored, ponekod pa so se protestniki znova spopadli s 
policijo. Poškodovanih je bilo skoraj 100 ljudi. V Barceloni so protestniki zažigali avtomobile in postavljali 
barikade, policija pa je sporočila, da so na policiste prvič metali tudi molotovke. 
Reševalna služba je sporočila, da je bilo v Barceloni poškodovanih 58 ljudi, med njimi 17-letnik, ki ga je zbil 
policijski kombi. 38 ljudi je bilo poškodovanih v drugih katalonskih mestih. 
Poleg tega je policija v pokrajini aretirala 33 ljudi, od tega 12 v Barceloni, kjer so bili protesti najbolj nasilni. 
Danes je po Kataloniji blokiranih več cest zaradi protestnih povork, ki so se v sredo iz petih katalonskih mest 
podale proti Barceloni. Protestniki se bodo v katalonski prestolnici zbrali v petek, ko so sindikati pozvali k 
splošni stavki v pokrajini. 
"Pozivam k umiritvi in treznosti. Vedno smo in bomo obsojali nasilje. To se mora končati takoj. Ni razlogov 
za zažiganje avtomobilov in druge akcije vandalizma," je dejal Torra. "Ne smemo dopustiti, da provokatorji, 
ki so se infiltrirali med protestnike, škodijo podobi gibanja, v katerem sodelujejo milijoni Kataloncev," je 
dodal. 
K obsodbi nasilja je Torro neposredno pozval tudi španski premier Pedro Sanchez, potem ko so katalonsko 
prestolnico preplavili zamaskirani protestniki, ki so se spopadli s policijo, poroča francoska tiskovna agencija 
AFP. 
Protesti so se začeli po ponedeljkovi odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je devetim katalonskim 
voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo od devet do 
13 let zapora. Obsojeni so zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev. V Barceloni bodo v petek z 
zborovanjem in splošno stavko zahtevali osvoboditev obsojenih. 
 

Večer, Maribor 

• Proti Handkeju. STA, kr. Večer, Maribor, 11.10.2019 
https://www.vecer.com/proti-handkeju-10076403  
 
Matere Srebrenice bodo zahtevale odvzem nagrade 
Novica, da Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2019 prejme avstrijski pisatelj Peter Handke, je sprožila 
več negativnih odzivov. Združenje Matere Srebrenice namerava na odbor za literaturo Švedske akademije 
nasloviti pismo z zahtevo, naj se Handkeju nagrada odvzame. (Tehnično gledano mu je sicer še niso podelili, 
podelitev nagrad je decembra.) 
"V imenu združenja Matere Srebrenice bomo na odbor za literaturo Švedske akademije danes naslovili 
uradno pismo in zahtevali, da se Petru Handkeju nagrada odvzame. Človek, ki je branil balkanske krvnike, te 
nagrade ne more dobiti. Mislimo, da to ni naključje," je včeraj rekla predsednica združenja Munira Subašić. 
Tudi ameriški Pen je izrazil "globoko obžalovanje" ob izbiri Handkeja za dobitnika Nobelove nagrade za 
literaturo. Kot je zapisala predsednica ameriškega Pena Jennifer Egan, običajno ne komentirajo literarnih 
nagrad, ki jih podeljujejo druge institucije, tokrat pa so naredili izjemo. "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. 
"Zavračamo sklep, da si pisatelj, ki je vztrajno izražal dvom o dokumentiranih vojnih zločinih, zasluži 
nagrado za svojo 'jezikovno iznajdljivost'. V času naraščajočega nacionalizma, avtokratskih voditeljev in 
vsesplošnih dezinformacij po vsem svetu si literarna javnost zasluži kaj boljšega. Globoko obžalujemo sklep 
Nobelovega odbora za književnost," še piše v izjavi. 
Na plačljivi spletni platformi Change.org, ki je namenjena objavljanju in podpisovanju peticij in različnih 
kampanj, pa je objavljena peticija za odvzem Nobelove nagrade Handkeju. Kot piše, je Handke branil 
Slobodana Miloševića. "Oseba, ki brani takšno pošast, si ne zasluži niti najmanjšega literarnega priznanja, 
kaj šele Nobelovo nagrado. Pošljimo jasno in glasno sporočilo odboru za Nobelove nagrade, da ne 
odobravamo nagrajevanja apologeta množičnih morilcev," piše v peticiji. Peticija ima že skoraj 12.000 
podpisov. 

https://www.vecer.com/proti-handkeju-10076403


Handke, ki živi na obrobju Pariza, je v četrtek v prvem odzivu na nagrado dejal, da je "po vseh prepirih" v 
zvezi z njegovim delom presenečen, da ga je Švedska akademija izbrala. Olga Tokarczuk, dobitnica nagrade 
za leto 2018, ki se sicer kot javna oseba in s svojim delom eksplicitno politično opredeljuje, seveda proti zlu, 
ki ga je zagovarjal Handke, nagrade Handkeju ni problematizirala, izpostavila je, da zelo ceni njegovo delo. 

• (ODZIVI) Vučić čestita, Slavoj Žižek: Handke je imel prav, to je napačna kanonizacija literature. 
STA, VČ. Večer, Maribor. 12.10.2019 

https://www.vecer.com/odzivi-vucic-cestita-slavoj-zizek-handke-je-imel-prav-to-je-napacna-
kanonizacija-literature-10076694  
 
Po objavi, da je letošnji nobelovec za literaturo Avstrijec koroških korenin Peter Handke. 
Potem ko je v četrtek novica, da Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2019 prejme avstrijski pisatelj Peter 
Handke, sprožila več negativnih odzivov, je v bran pisatelju stopil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Pravi, 
da si je Handke nagrado zaslužil s pisanjem ter zaradi intelektualnega poguma in moralnih vrednot. 
Vučić je Handkeju po telefonu čestital in ga povabil na obisk v Srbijo, je pisanje Novosti povzela srbska 
tiskovna agencija Tanjug. Handkeju je dejal, da si je nagrado zaslužil tako s svojim pisanjem in znanjem kot 
tudi z intelektualnim pogumom in moralnimi vrednotami, značilnimi za izredne posameznike. Handke naj bi 
bil odvrnil, da bo z veseljem obiskal Srbijo in da se veseli srečanja s srbskim predsednikom. 
Švedska akademija je Handkeju prestižno nagrado namenila za njegovo "vplivno delo, ki z jezikovno 
iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje". Lavreat, ki živi na obrobju Pariza, je v 
četrtek v prvem odzivu na nagrado dejal, da je "po vseh prepirih" v zvezi z njegovim delom presenečen, da 
ga je švedska akademija izbrala. Za francosko tiskovno agencijo AFP je še dodal, da gre za "pogumno 
potezo". "To so dobri ljudje," je poudaril. 
Je pa Nobelova nagrada Handkeju sprožila tudi ogorčenje, saj je pisatelj, dramatik, pesnik in esejist tako z 
deli kot tudi s svojimi dejanji že v preteklosti večkrat sprožal kontroverze. Zaradi svojih prosrbskih stališč 
med vojno v nekdanji Jugoslaviji in zagovarjanja nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića je 
ostal tudi brez kakšne od literarnih nagrad. Njegova stališča so v preteklosti naletela na neodobravanje in 
kritiko tudi v Sloveniji. 
Med kritiki odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Handkeju je tudi slovenski filozof Slavoj Žižek. V odzivu 
za britanski časnik The Guardian je spomnil, da je Handke to nagrado označil kot "napačno kanonizacijo 
literature", ter poudaril, da letošnja nagrada "dokazuje, da je imel prav". Združenje Matere Srebrenice pa je 
v petek sporočilo, da namerava na odbor za literaturo Švedske akademije nasloviti pismo z zahtevo, naj se 
Handkeju nagrada odvzame. Obžalovanje nad odločitvijo akademije je med drugimi izrazil tudi ameriški 
PEN.  

• Pred 50 leti sta most odprla Tito in Franz Jonas. Marina Vrbnjak, Vestnik. Večer, Maribor, 
12.10.2019 

https://www.vecer.com/pred-50-leti-sta-most-odprla-tito-in-in-franz-jonas-10076700 
 

 
Slika: Na mostu med Radgonama župan Gornje Radgone Stanislav Rojko, deželni glavar avstrijske 
Štajerske Hermann Schützenhofer, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Miro Cerar in župan 
avstrijske Radgone Heinrich Schmidlechner. Foto: Marina Vrbnjak  
 
Radgonski most čez Muro, imenovan most prijateljstva. 
Obmejni mesti, Gornjo Radgono in avstrijsko Radgono, že od nekdaj povezuje most čez Muro, katerega 
zgodovina je zelo razgibana. Poleg gospodarskega in družbenega ima tudi simboličen pomen. Je namreč 
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geografska, družbena in jezikovna povezava obmejnih mest. Skozi stoletja je bil večkrat uničen, zato so leta 
1969 v želji, da bi omogočili gospodarske vezi in meddržavno sodelovanje zgradili, nov, 111 metrov dolg in 
13 metrov širok betonski most. Postal naj bi tudi simbol prizadevanj pozabiti na stare spore. 
Upravičeno nosi ime most prijateljstva 
Na današnji dan pred petdesetimi leti sta ga slovesno odprla predsednika tedanje Jugoslavije in Avstrije, 
Josip Broz Tito in Franz Jonas. Tokrat so obletnico na mostu, ki povezuje nekoč eno mesto, skupaj počastili 
domačini in predstavniki obeh držav. Ob deseti uri sta zadoneli avstrijska in slovenska himna, ki sta ji sledila 
nagovora župana Gornje Radgone Stanislava Rojka in župana avstrijske Radgone Heinricha 
Schmidlechnerja.  
Če je bila glavna vsebina nagovorov - predsednikov Josipa Broza Tita in Franza Jonasa - pred pol stoletja, da 
je most napoved začetka nadaljnjega sodelovanja, ker je bil tudi sam rezultat skupnega dela avstrijskih in 
jugoslovanskih inženirjev in delavcev, sta na obletnico župana obmejnih mest z besedami potrdila, da tesno 
sodelujejo in most upravičeno nosi svoje ime. 
Schützenhöfer: Mir in svoboda nista nekaj samoumevnega 
Slovesnosti sta se udeležila tudi Hermann Schützenhofer, deželni glavar avstrijske Štajerske in dr. Miro 
Cerar, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije. Schützenhöfer je v nagovoru pozval h krepitvi 
sodelovanja in poudaril, da je naša naloga mladim generacijam povedati, da mir in svoboda nista nekaj 
samoumevnega ter da se je treba zanju dnevno truditi, da bodo lahko tudi mladi nekoč živeli skupaj, drug z 
drugim. Cerar pa je poudaril, da Slovenijo in Avstrijo povezujejo skupne vrednote in cilji, poslovne, kulturne, 
znanstvene in človeške vezi ter da ima Slovenija na gospodarskem področju največ blagovne menjave prav z 
deželo Štajersko. "Državi sta danes članici EU in schengenskega območja, zato je zelo pomembno, da med 
nami ni več fizične meje, da se vsi potrudimo, da bo tako tudi ostalo, storimo vse, da se bo duh schengena 
ohranil, da tudi kontrole na meji ne bodo potrebne ter da bodo lahko ljudje res prosto prehajali čez mejo in 
se družili," je poudaril zunanji minister. Spomnil je tudi na slovensko narodno skupnost v Avstriji, katere del 
živi tudi na avstrijskem Štajerskem. "Prepričan sem, da večkulturnost in večjezičnost bogatita prostor in 
ustvarjata dobre in konkretne vezi med prebivalci na obeh straneh meje," je še povedal Cerar. V programu 
so sodelovali učenci Osnovne šole Gornja Radgona in Osnovne šole Bad Radkersburg ter pihalni orkester 
obeh mest. Slovesnost se je zaključila z evropsko himno spustitvijo petdesetih balončkov. 
Slavnostna govornika zunanji minister Miro Cerar in deželni glavar avstrijske Štajerske Hermann 
Schützenhöfer sta zelo dobro sodelovanje potrdila tudi na neformalnem srečanju. Srečanje predstavlja 
enega prvih dogodkov v sklopu leta sosedskega dialoga med Slovenijo in Avstrijo, ki se je začel devetega 
oktobra in je poleg predstavitve kulturnih projektov iz obeh držav namenjen boljšemu spoznavanju in 
ozaveščanju o dobrih praksah sodelovanja ter spodbujanju novih partnerstev. 

• Ustavno sodišče razveljavilo del zakona o tujcih, presojo zahteval varuh človekovih pravic. STA, 
M.R. Večer, Maribor, 14.10.2019 

https://www.vecer.com/ustavno-sodisce-razveljavilo-del-zakona-o-tujcih-presojo-zahteval-varuh-
clovekovih-pravic-10077288  
Ustavno sodišče je razveljavilo drugi, tretji in četrti stavek drugega odstavka ter tretji odstavek 10.b člena 
zakona o tujcih, je razvidno iz danes objavljene odločbe. Zahtevo za presojo ustavnosti člena, ki opredeljuje 
ukrep omejevanja vstopa tujcev v državo v zaostrenih razmerah, je vložil varuh človekovih pravic. 
Na Twitterju je ustavni sodnik Klemen Jaklič zapisal, da je ob odločitvi ustavnega sodišča podal odklonilno 
ločeno mnenje. 
Brglez: Moje spanje bo mirnejše 
Na odločitev ustavnega sodišča se je že odzval nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez. Sodbo je 
pozdravil, pri tem pa izrazil upanje, da bo vlada čim prej spremenila zakon o tujcih, da bo ta skladen z 
ustavo in standardi varovanja človekovih pravic. "Po več kot dveh letih od sprejema tega zakona, ki sem mu 
oporekal ustavnost in zakonitost in ki je tudi zaznamoval mojo politično pot, bo moje spanje mirnejše, ker 
vem, da ko odpove politika, ostane še Ustavno sodišče," je še zapisal.  
Poleg tega je medijem poslal tudi poimenski seznam vseh poslancev, ki so zakon v državnem zboru podprli. 
Ob tem je dodal še obrazložitev svojega glasu, pri čemer je že takrat trdil, da je zakon neustaven in da krši 
tudi mednarodne pogodbe, katerih podpisnica je tudi Slovenija.  

• Voditeljem katalonske osamosvojitve visoke zaporne kazni, Ivo Vajgl pravi, da se mora odzvati 
Evropa. STA, A.L. Večer, Maribor, 14.10.2019 
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Slika: Katalonija. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters  
 
Špansko vrhovno sodišče je danes devetim od 12 katalonskih voditeljev, ki jim je sodilo zaradi njihove vloge 
v poskusu odcepitve Katalonije od Španije, dosodilo med devet in 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in 
zlorabe javnih sredstev. 
Na najvišjo kazen, 13 let zapora, je vrhovno sodišče zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsodilo 
nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa. 
Tožilstvo ga je sicer obtožilo upora in zlorabe javnih sredstev ter zanj zahtevalo 25 let zapora. Državno 
odvetništvo, ki ga imenuje vlada, je namesto upora predlagalo blažjo obtožbo vstajništva in zaporno kazen 
12 let. 
Ivo Vajgl: Evropa se mora odzvati 
Nekdanji slovenski zunanji minister in evropskih poslanec Ivo Vajgl je o odločitvi španskega sodišča 
razmišljal na Facebooku.  
"Špansko vrhovno sodišče z drakonskimi sodbami katalonskim voditeljem ni sporočilo ničesar 
nepričakovanega. Udejanilo je zgolj dejstvo, da se niti španska politika, niti sodstvo nista zmogla oddaljiti od 
meril, stereotipov in predsodkov, ki zadevajo katalonsko identiteto in so se oblikovali skozi več kot dve 
stoletji, da bi so segli svoj tragični vrhunec v času frankizma. 
Španija je zaradi ugodnega zavetja populizma in nacionalizma (slepega sovraštva do Katalonije in njenih 
ljudi) zapravila priložnost, da probleme, ki jih ima s Katalonci rešuje po poti stropnega dialoga, v skladu z 
vrednotami pravne države in človeškega dostojanstva, na katere prisegamo v EU. 
Sodba je farsa in poraz demokracije, ne samo španske, ampak evropske, če se združena Evropa na politični 
proces in nasilje vladajoče večine v Španiji ne bo odzvala drugače kot doslej, drugače kot takrat, ko o 
kršitvah pravnega države, demokratičnih načel in svoboščin poučujemo države in ljudstva, ki ne pripadajo 
EU. 
Tudi Slovenska 'uradna politika' se bo morala do tega opredeliti manj oportunistično kot doslej in prisluhniti 
slovenski javnosti."  
Trije nekdanji katalonski ministri so bili medtem zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsojeni na 12 
let zapora. Dva druga nekdanja ministra katalonske vlade pa sta bila obsojena na 10 let in pol zapora, 
poroča španski časnik El Pais. 
Priporni nalog za Puigdemonta 
Španija je danes izdala nov evropski in mednarodni priporni nalog za nekdanjega katalonskega predsednika 
Carlesa Puigdemonta zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev. Objavili so ga kmalu po tistem, ko so 
zaradi teh dveh kaznivih dejanj obsodili druge nekdanje katalonske voditelje. 
Špansko vrhovno sodišče je danes sporočilo, da je sodnik Pablo Llarena izdal evropski in mednarodni 
priporni nalog za Puigdemonta zaradi "kaznivih dejanj vstajništva in zlorabe javnih sredstev". 
Obsodbe zaradi vstajništva, ki so jih danes izrekli drugim nekdanjim katalonskim voditeljem, "krepijo 
napoved krivde ubežnika", je pojasnilo vrhovno sodišče.  
Nekdanja predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell je bila zaradi vstajništva obsojena na 
zaporno kazen v višini 11 let in pol, vodji dveh civilnodružbenih gibanj Jordi Cuixart in Jordi Sanchez pa na 
devet let. 
Sojenje je povezano z referendumom o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra 2017, ki so ga katalonske oblasti 
izvedle kljub sodni prepovedi. Neodvisnost je podprlo 90 odstotkov udeležencev ob 42-odstotni udeležbi. 
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Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra 2017 potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev 
neodvisne Katalonije kot "suverene, demokratične, socialne in pravne države". 
Lisjak Gabrijelčič: Argumentacija sodbe katalonskim voditeljem izrazito politična 
Argumentacija današnje sodbe katalonskim voditeljem, ki jih je špansko vrhovno sodišče obsodilo na od 
devet do 13 let zapora, je "izjemno politična", je za STA povedal analitik Luka Lisjak Gabrijelčič. Sodba je 
sicer pričakovana, bo pa po njegovih besedah še dodatno zaostrila reševanje katalonskega vprašanja. 
Sodba je bila pričakovana, saj se je že od konca sojenja sredi junija govorilo, da ne bodo obsojeni za obtožbo 
upora, ki predvideva višjo zaporno kazen, ampak za vstajništvo, ki predvideva nižjo kazen. 
"Mogoče je deloma presenečenje, da so kljub temu zelo visoke kazni za vse obtožence, tudi oba 
predstavnika civilne družbe, ki nista dobila nič nižje kazni," je poudaril poznavalec španske politike. Te visoke 
kazni pa so dobili "tako rekoč po zmoti". Dobili so jih, ker so s političnimi instrumenti izvajali državljanski 
pritisk, po njegovih besedah piše v sodbi. Argumentacija je, kot je razvidno iz delov razsodbe, objavljenih v 
medijih, "izrazito politična", je še poudaril. 
Večina pravnih strokovnjakov meni, da vstajništvo pomeni neke vrste upor v malem. Vsi znaki, ki veljajo za 
upor, torej veljajo tudi za vstajništvo, samo v manjši meri, je pojasnil Lisjak Gabrijelčič. Dodal je, da glede 
tega sploh ni pravne prakse, zato je vrsta pravnikov opozarjala, da je to še toliko bolj zaskrbljujoče. Ta člen 
se namreč lahko uporablja za vsako dejanje, uperjeno proti pravnemu redu ali ki se mu da pripisati upor 
proti pravnemu redu, kljub temu da v tem procesu ne pride do nasilja. "To mnoge, tudi tiste, ki ne 
simpatizirajo s katalonskim gibanjem za neodvisnost, skrbi," je poudaril. 
Reševanje katalonskega vprašanja se bo zaostrilo 
Pojasnil je še, da pritožbenega sistema znotraj običajnega pravnega postopka ni. Obstaja še vedno možnost 
pritožbe na ustavno sodišče, pri katerem ni pričakovati velike razlike, potem pa še na Evropsko sodišče za 
človekove pravice, je dejal. 
Reševanje katalonskega vprašanja se bo po besedah Lisjaka Gabrijelčiča "vsekakor zaostrilo". "Je gotovo 
nek element, ki bo oddaljil od kakršnekoli rešitve na srednji rok," je poudaril. 
Poleg tega bo sodba povzročila zelo globok prepad med percepcijo španske družbe kot celote in percepcijo 
katalonske družbe, meni. Glede kriminalizacije političnega delovanja namreč med Katalonci obstaja zelo 
širok konsenz. "Tukaj se je celo stranka katalonskih socialistov, ki je v zadnjih letih postala zgolj privesek 
španske socialistične stranke, izrazito kritično postavila proti sodbi tega sodišča," je pojasnil. Velik del, med 
60 in 70 odstotkov katalonske družbe zavrača to sodbo, enak delež španske družbe pa verjetno stoji za njo, 
je povedal analitik. 
Kljub temu sodba po njegovem mnenju ne bo zaustavila daljšega procesa globlje diferenciacije znotraj 
katalonskega osamosvojitvenega gibanja. Zelo očitna so tudi trenja med bazo in politično elito, s katero so 
tisti, ki se zavzemajo za katalonsko neodvisnost, nezadovoljni. "Nezadovoljni so zaradi neodločnosti, 
nesposobnosti strateškega premisleka in zaradi tega, ker so stvar izpeljali na zelo šlampast način," je 
povedal Lisjak Gabrijelčič. 
Bo stranka CUP pobrala glasove drugim strankam? 
Sodba pa bo gotovo vplivala tudi na potek predčasnih parlamentarnih volitev, ki bodo v Španiji 10. 
novembra. Sanchez bo po njegovem mnenju v najboljšem primeru ponovil rezultat izpred pol leta., okrepili 
sta se desna Ljudska stranka in skrajno desna stranka Vox. 
Se je pa skrajna katalonska stranka CUP, ki se zavzema za katalonsko neodvisnost, odločila, da bo prvič 
nastopila na državnih volitvah. "Zdi se, da bo uspela pobrati glasove drugim strankam, ki se zavzemajo za 
katalonsko neodvisnost. To je pomembno tudi za špansko politiko, ker je njihova strategija takšna, da ne 
bodo nikoli glasovali za nobeno špansko vlado, ampak bodo vedno glasovali proti," je povedal analitik. 
Tudi če bodo dobili le enega ali dva poslanca, se bo manevrski prostor katerega koli španskega politika, da 
pride do potrebne večine v parlamentu, zmanjšal, je pojasnil.  
  



• Španija izrekla sodbo: Katalonskim osamosvojiteljem sto let zapora. Bojan Brezigar. Večer, 
Maribor, 14.10.2019 

https://www.vecer.com/spanija-izrekla-sodbo-katalonskim-osamosvojiteljem-sto-let-zapora-10077426 
 

 
Slika: Katalonci so šli na ulice: ”Svoboda političnim zapornikom!”. Foto: EPA  
 
Borci za katalonsko neodvisnost so bili pred španskim vrhovnim sodiščem obsojeni zaradi vstaje, ne pa 
zaradi upora. 
Sto let zapora, natanko 99 let in šest mesecev, da ne bomo netočni. To so kazni, ki jih je špansko vrhovno 
sodišče dosodilo katalonskim voditeljem za organizacijo osamosvojitvenega referenduma 1. oktobra leta 
2017. Na najvišjo kazen, 13 let zapora, je bil obsojen podpredsednik katalonske vlade Oriol Junqueras. Leto 
manj so prisodili članom katalonske vlade Raülu Romevi, Jordiju Turullu in Dolors Bassi. Vsi so bili obsojeni 
zaradi vstaje in malverzacij, torej nedovoljene uporabe javnih sredstev. Na enajst let in pol je bila zaradi 
vstaje obsojena predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell, člana katalonske vlade Joaquim 
Forn in Josep Rull sta zaradi vstaje dobila po deset let in pol zapora, prav tako sta bila zaradi vstaje 
obsojena na devet let voditelja osrednjih nevladnih organizacij Jordi Sanchez in Jordi Cuixart. Vsem je 
sodišče tudi prepovedalo opravljanje javnih funkcij za dobo, za katero so bili obsojeni. Takoj po objavi 
razsodbe je sodnik Pablo Larena izdal nov mednarodni zaporni nalog za odstavljenega predsednika 
Katalonije Carlesa Puigdemonta. 
Vstaja, ne upor 
Prva ugotovitev ob oceni sodbe na 493 straneh je, da je sodišče zavrnilo obtožbo upora; očitno te 
kvalifikacije tožilcem ni uspelo utemeljiti, ker v španskem kazenskem zakoniku upor predpostavlja nasilje, ki 
pa ga s strani katalonskih politikov ni bilo. Vendar pa lahko to odločitev vidimo tudi z drugačnega zornega 
kota. Na procesu je prišlo do razhajanja med tožilstvom in državnim pravobranilstvom. Tožilec je namreč 
vseskozi vztrajal pri obsodbi zaradi upora, državna pravobranilka pa je zahtevala obsodbo zaradi vstaje. V 
državnem pravobranilstvu je prišlo zaradi tega do spora in celo do zamenjave v vrhu. Z drugimi besedami, 
španska vlada premierja Pedra Sancheza, od katere je odvisno pravobranilstvo, se je odločila za drugačno 
pot, ki naj bi jo očitno lažje zagovarjali pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, kjer bo prej ali slej 
pristal ta postopek. 
Nasploh se je nemogoče izogniti vtisu, da je obstajala zelo skrbna režija, predvsem pa premišljena 
časovnica. Razsodba je očitno pripravljena že nekaj časa, dolgo so krožile govorice, da bodo kazni stroge, 
vendar ne tako visoke, kot je zahtevalo tožilstvo. In že nekaj časa se je neuradno vedelo, da se je vrhovno 
sodišče opredelilo za vstajo in ne za upor. Ampak časovnica sploh ni nepomembna. 
Očitno ima Sanchez interes, da med objavo razsodbe in predčasnimi volitvami, ki bodo 10. novembra, ne 
mine veliko časa. To je bilo jasno razvidno iz njegove izjave. Ob 12.30 se je pojavil na televiziji in prebral 
daljše besedilo, v katerem je poskus osamosvojitve Katalonije označil kot "brodolom političnega projekta" 
in v celoti podprl odločitve sodišča. Po njegovi oceni je bil proces popolnoma transparenten, z vsemi 
jamstvi, kjer sodišče "nikomur ni sodilo zaradi idej ali političnih opredelitev, ampak samo zaradi zločinov". 
Mimogrede, skoraj neopazno je omenil, da so obtoženci kršili statut Katalonije, ne da bi se dotaknil dejstva, 
da je ustavno sodišče ta statut zdesetkalo in da je bilo prav to dejstvo povod za porast gibanja za 
neodvisnost. Španijo je označil kot eno najboljših demokracij na svetu, zaključil pa s pozivom k dialogu na 
osnovi španske ustave. 
Vse, kar se dogaja v španski politiki, je očitno uperjeno v prihodnje volitve. Obstaja prepričanje, da je 
Sanchezu uspelo zadevo izpeljati v svojo korist. Očitno ni naključje, da je v nedeljo dnevnik El Pais objavil 

https://www.vecer.com/spanija-izrekla-sodbo-katalonskim-osamosvojiteljem-sto-let-zapora-10077426


dve strani napovedi razsodbe. Včeraj so lahko vsi spoznali, da ni šlo za novinarske domneve, ampak da je bil 
članek napisan z vedenjem odločitev vrhovnega sodišča. 
"To ni pravica, to je maščevanje" 
Drugačni so bili seveda odzivi v Kataloniji. "To ni pravica, to je maščevanje!" S temi besedami je predsednik 
katalonske vlade Quim Torra začel svojo izjavo po objavi sodbe. Razsodba je krivična, je nedemokratična, je 
dejal, obkrožen z vsemi člani katalonske vlade in voditelji parlamenta, predstavniki strank neodvisnosti. 
Torra je zahteval nujno srečanje s predsednikom vlade Sanchezom in španskim kraljem Filipom VI. 
Iz zapora so se oglasili tudi obsojeni politiki. Oriol Junqueras je na spletu objavil sporočilo svojim 
podpornikom, v katerem je zapisal, da je bil to poraz demokracije v španski državi in da oblastniki 
uveljavljajo maščevanje namesto pravice. Zato je treba vzpostaviti novo državo, ki ne bi prepovedovala 
glasovanja in demonstriranja ter zapirala ljudi zaradi političnih idej. Raül Romeva je zapisal, da ne bo 
nobena razsodba spremenila političnih želja milijonov državljanov. Carme Forcadell je ponovila, da 
svobodna razprava v demokratičnem parlamentu ne more biti zločin, Jordi Cuixart pa je ponovil geslo, ki ga 
je izrekel pred sodniki: Ho tornarem a fer (Še bomo to naredili). 
Iz Bruslja se je oglasil odstavljeni premier Carles Puigdemont. Njegova poslanica je izzvenela kor dolgoročni 
politični program. "Ne moremo se sprijazniti z agresivno in avtoritarno državo, naš upor bo odločen, a ne 
nasilen," je dejal in dodal, da Katalonci ne sprejemajo recepta, ki temelji na agresiji, obsodbah in zaporu. 
Proti državi, ki obsoja miroljubne demonstrante, je po Puigdemontovem mnenju potrebna demokratična in 
miroljubna mobilizacija. 
Resnici na ljubo se je mobilizacija začela že navsezgodaj. Policija je že v nočnih urah zasedla glavno 
barcelonsko železniško postajo Sants in letališče v Barceloni. Ampak to ni zaleglo. Tisoči demonstrantov so 
se zgrnili na ceste, blokirali promet na barcelonskih vpadnicah, pa tudi železnico, ki povezuje mesto z 
letališčem, in že v prvih popoldanskih urah so morali odpovedati kar nekaj poletov, na spletu pa so 
fotografije turistov, ki čez bližnja polja pešačijo do letališkega terminala. Protesti so bili tudi v drugih mestih. 
Množično so prišli na ulice študenti vseh barcelonskih univerz in napolnili središče mesta. Vse te 
manifestacije potekajo pod novim geslom Demokratični cunami, ki so si ga omislili kot odziv na razsodbo. 

 
Slika: Ivo Vajgl. Foto: Robert Balen 
 
Farsa in poraz demokracije 
Ivo Vajgl, nekdanji slovenski zunanji minister: "Špansko vrhovno sodišče z drakonskimi sodbami 
katalonskim voditeljem ni sporočilo ničesar nepričakovanega. Udejanjilo je zgolj dejstvo, da se niti politika 
niti sodstvo nista zmogla oddaljiti od meril, stereotipov in predsodkov, ki zadevajo katalonsko identiteto in 
so se oblikovali skozi več kot dve stoletji. Španija je zaradi ugodnega zavetja populizma in nacionalizma 
zapravila priložnost, da probleme s Katalonci rešuje po poti strpnega dialoga, v skladu z vrednotami pravne 
države in človeškega dostojanstva. Sodba je farsa in poraz demokracije, ne samo španske, ampak evropske, 
če se združena Evropa na politični proces in nasilje vladajoče večine v Španiji ne bo odzvala drugače kot 
doslej. Tudi slovenska uradna politika se bo morala do tega opredeliti manj oportunistično kot doslej."  

 

https://static.vecer.com/images/slike/2019/10/14/5694235.jpg
https://static.vecer.com/images/slike/2019/10/14/6226481.jpg


Slika: Dimitrij Rupel. Foto: Robert Balen 
 
Referendum kot človekova pravica 
Dimitrij Rupel, nekdanji slovenski zunanji minister: "Jaz sem to pričakoval. Moram reči, da to smatram kot 
velikanski škandal. Španiji bi bilo treba na ravni Evropske unije oziroma Evropskega sveta postaviti 
vprašanje, na kakšen način je pripravljena ta škandal odpraviti. Jaz bi predlagal, da predsednik vlade na 
Evropskem svetu postavi takšno vprašanje. To bi bil učinkovit ukrep, to bi bila učinkovita pot k postopnemu 
reševanju nekega paradoksa. To je paradoks, ki kazi podobo demokracije v Evropi, pa seveda tudi v Španiji. 
Seveda, nihče od nas se ne more neposredno vmešavati v delo sodišč. Vprašanje španski vladi pa se lahko 
postavi. Ker mislim, da v Evropi vsaj, tudi pri nas, ni nobenega nesporazuma okrog tega. Vsi smo enakega 
mnenja, da spadajo organiziranje glasovanja, referendumov in tako naprej med človekove pravice."  
Katalonci se s sodbo ne bodo sprijaznili 

• Cerar o sodbi Kataloncem: V to se ne smemo vmešavati. STA, M.R. Večer, Maribor, 14.10.2019 
https://www.vecer.com/cerar-o-sodbi-kataloncem-v-to-se-ne-smemo-vmesavati-10077369  
 
Zunanji minister Miro Cerar je v odzivu na sodbo katalonskim voditeljem izpostavil, da je Španija suverena 
država in da je treba spoštovati suverenost njenega notranjega pravnega reda, kot to spoštujejo drugi, ko 
gre za Slovenijo. "Ne smemo se v to vmešavati," je poudaril Cerar po zasedanju zunanjih ministrov EU v 
Luksemburgu. 
Miro Cerar je najprej izpostavil zavedanje, da je s slovenskega vidika zadeva precej čustvena. Vsi se še 
spomnimo časa, ko so Katalonci navdušeno podpirali naš proces osamosvojitve, zato se Slovenke in 
Slovenci, tudi nekateri politiki, na to zadevo odzivajo z izrazom hvaležnosti, je dejal. 
A ključno je po ministrovih besedah stališče, ki ga moramo zavzeti kot država, pri čemer je treba ravnati 
odgovorno, ob upoštevanju vseh dejstev. Španija je demokratična, pravna država in članica EU, ki zagotavlja 
vsem svojim državljanom temeljne človekove pravice, je poudaril. 
Primer Katalonije tako po Cerarjevih navedbah nikakor ni primerljiv s slovenskim primerom, saj je Slovenija 
v letih 1990 in 1991 stremela k temu, da bi sploh postala demokracija in članica EU. "Primerjava med tema 
dvema procesoma ni na mestu, čeprav ljudje to včasih čustveno primerjajo, kar je razumljivo," je menil. 
Ob tem je ocenil, da se bodo katalonski voditelji na odločitev zelo verjetno pritožili. "Počakati je treba na 
dokončen razplet dogodkov, hkrati pa moramo spoštovati suverenost Španije, suverenost njenega 
notranjega pravnega reda, tako kot to spoštujejo drugi, ko gre za Slovenijo. Se pravi, ne smemo se v to 
vmešavati," je poudaril minister. "Španija je suverena, enotna država. Tako določa njena ustava in to 
stališče moramo spoštovati," je še dodal. 
Špansko vrhovno sodišče je danes devetim od 12 katalonskih voditeljev, ki jim je sodilo zaradi njihove vloge 
v poskusu odcepitve Katalonije od Španije, dosodilo med devet in 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in 
zlorabe javnih sredstev. 
Na Cerarjeve besede se je kritično odzval slovenski poslanec v Evropskem parlamentu Milan Brglez, ki je 
soustanavljal stranko SMC, nato pa je bil iz nje izključen. "Včasih bi bilo bolje biti tiho," je zapisal. 

• Šarec poziva kolege iz EU: Ne odlagajmo več odločitve o Severni Makedoniji in Albaniji. STA, M.R. 
Večer, Maribor, 14.10.2019 

https://www.vecer.com/sarec-poziva-kolege-iz-eu-ne-odlagajmo-vec-odlocitve-o-severni-makedoniji-in-
albaniji-10077384  
 

 
Slika: Marjan Šarec. Foto: Robert Balen  
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Premier Marjan Šarec je pred vrhom EU, na katerem naj bi odločali tudi o začetku pristopnih pogajanj s 
Severno Makedonijo in Albanijo, danes pisal voditeljem članic unije in predsedniku Evropskega sveta. V 
pismu pojasnjuje stališče Slovenije, ki nasprotuje vnovični preložitvi odločitve in poudarja strateški pomen 
odločitev o širitvenem procesu. 
Kot je premier izpostavil pred vrhom, ki bo v četrtek in petek v Bruslju, ni alternative širitvi na Zahodni 
Balkan, saj noben drug proces ne omogoča stabilizacije in preobrazbe območja. V pismu je še pojasnil, da je 
geostrateška lega regije ključna in predstavlja ogromen potencial, kar zadeva človeški, gospodarski in 
kulturni kapital. 
Poudaril je, da Slovenija zastopa stališče, da bi morali na vrhu sprejeti dve ločeni odločitvi, ki bi temeljili na 
izpolnjevanju kriterijev, ter nasprotuje vnovični preložitvi odločitve. 
"Spreminjajoče se globalno politično in varnostno okolje, ki je polno izzivov, potrebuje močno in enotno 
Evropo, ki je lahko zgled in ki sprejema strateške odločitve v zvezi s širitvenim procesom na Zahodni Balkan. 
Če tega ne bomo storili, bo trpela prožnost Evrope," je poudaril slovenski premier. 
Zapisal je tudi, da bi morali upoštevati priporočila Evropske komisije, napredek pri uresničevanju reform ter 
veliko politično voljo, pogum in politični kapital, ki so bili vloženi v reševanje dvostranskih vprašanj. 
Po njegovem bi morali pomisliti tudi na posledice morebitnega nesprejetja odločitve. "Odločitve tega tedna 
bodo dolgoročno čezmejno vplivale na stabilnost in blaginjo Zahodnega Balkana. Prinesle bodo tudi izredno 
pomembno sporočilo ljudem v regiji, še posebej mladim, ki potrebujejo pozitivno perspektivo v domovini," je 
opozoril Šarec. 
Ob tem je priznal, da je treba upoštevati skrbi vseh držav članic, zato bi morali omogočiti razpravo o 
metodologiji širitvenega procesa. "A to je naša interna domača naloga in ne bi smela upočasniti širitvenega 
procesa ter ovirati napredka in stabilnosti regije". 
Šarec je voditelje še pozval, naj bodo pošteni do držav kandidatk glede zahtevnosti in dolžine procesa, a naj 
ne spodkopljejo zaupanja regije v evropsko perspektivo in ne pozabijo na pomen vzdrževanja njene 
stabilnosti na področjih politike in varnosti. 
To je trenutek, ko bi morala EU govoriti v en glas. "Odobritev začetka pogajanj bo zgolj začetek procesa, ne 
konec poti," je pismo sklenil slovenski premier. 
Cerar se bo potrudil 
Zunanji minister Miro Cerar je medtem danes v Luksemburgu poudaril, da se bo v torek v ministrski 
razpravi o Severni Makedoniji in Albaniji izrazito potrudil za čim nazornejšo predstavitev te argumentacije. 
Gre predvsem za to, da bi EU, če bi sprejela negativno odločitev ali če odločitve ne bi sprejela, povzročila 
dodatno nestabilnost v regiji, izdala svoja načela, prekršila svojo obljubo ter prepustila težki situaciji zelo 
pogumne tvorce prespanskega sporazuma in reform v obeh državah, je opozoril Cerar. 
Cerar ni želel napovedovati, kakšen je najverjetnejši razplet. Izpostavil je, da bo skeptične kolege poskušal 
prepričati z zelo močnimi argumenti in da dejansko ostaja dilema, kaj bo jutri povedala Francija. Dokončno 
odločitev bodo po njegovih besedah sprejeli voditelji konec tedna v Bruslju. 
Ministri EU za evropske zadeve so zaradi zadržkov Nemčije, Francije in Nizozemske julija kljub svarilom pred 
izgubo verodostojnosti unije odločitev o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo 
preložili na oktober. 
Po neuradnih informacijah začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo zdaj odločno 
nasprotuje Francija, čeprav sta državi izpolnili pogoje za ta korak. Pri tem lahko računa na solidarnost 
Nizozemske, ki z argumentom nezadostnega boja proti korupciji nasprotuje le začetku pogajanj z Albanijo, 
medtem ko pogajanja s Severno Makedonijo podpira. 
Slovenija je v skupini članic unije, ki se odločno zavzemajo za začetek pogajanj z obema državama. Tudi 
štirje predsedniki institucij EU so se nedavno v skupnem pismu zavzeli za to in opozorili na verodostojnost 
unije. 
Za zdaj ni jasno, kako se bodo na bližajočem se vrhu odločili voditelji unije. Neuradno se omenja več 
scenarijev. Najbolj optimistično in najmanj verjetno je, da obe državi dobita zeleno luč. Druga možnost je, 
da dobita obe zeleno luč ob novih pogojih. Tretja možnost je začetek pogajanj zgolj s Severno Makedonijo. 
Možna je tudi vnovična preložitev odločitve. 
Makedonija čaka na ta korak od leta 2005, ko je dobila status kandidatke. Albanija, ki je status kandidatke 
dobila leta 2014, pa je letos dobila drugo pozitivno bruseljsko priporočilo za začetek pogajanj. 

• Hud udarec za Orbana: Opozicijski kandidat Karácsony novi župan Budimpešte. Urška Mlinarič. 
Večer, Maribor, 14.10.2019 
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Slika: Karácsony kot skupni kandidat opozicije postal župan Budimpešte. Njenim prebivalcem je obljubil, 
da bo mesto zdaj zeleno in svobodno. Foto: Zoltan Balogh  
 
S skupnimi županskimi kandidati je madžarska opozicija osvojila petnajst od 30 večjih mest. Fidesz kljub 
temu ostaja najmočnejša stranka tako na državni kot lokalni ravni. 
Na nedeljskih lokalnih volitvah je vladajoča Fidesz ter njen predsednik in premier Viktor Orban doživel prvi 
resnejši poraz po letu 2010, ko se je stranka spet zavihtela na oblast. Župan madžarske prestolnice je postal 
liberalec, 44-letni Gergely Karácsony, ki je kot skupni kandidat opozicijskih strank po za zdaj neuradnih 
volilnih rezultati s 50,8 odstotka prejetih glasov premagal dosedanjega župana Istvána Tárlosa (Fidesz). 
Slednji je dobil 44,1 odstotka glasov. Omenjena zmaga v prestolnici in še osvojenih 15 od skupaj 30 večjih 
mest na Madžarskem je jasen signal združeni opoziciji, da lahko le na ta način poskuša na parlamentarnih 
volitvah 2022 premagati Orbanovo Fidesz, kar že tako zaradi skoraj popolne medijske podrejenosti vladi in 
dobrih gospodarskih kazalcev ne bo lahko. 
Ob zmagi je Karácsony dejal, da rezultat kaže, da je volja naroda močnejša od ljudi na oblasti in da ljubezen 
ter sodelovanje vedno premagajo sovraštvo. Realnost pa da premaga laži. Karácsonyju je po objavi 
neuradnih rezultatov čestital tako Tárlos kot tudi Orban, ki je navkljub v predvolilni kampanji izrečenim 
grožnjam o nesodelovanju s tistimi mesti, kjer bo zmagala opozicija, dejal, da vlada sprejema odločitev 
volivcev. "Prebivalci Budimpešte so se odločili, da je čas za spremembe. V interesu države in prebivalcev 
Budimpešte je dobro sodelovanje," je dejal Orban, ki ob tem ni pozabil omeniti, da je pa Fidesz vendarle, 
upoštevajoč rezultate v občinskih svetih, osvojil večino po vsej državi. 

• Zadnja žrtev Balkana. Marko Crnkovič. Večer. Maribor, 15.10.2019 
* Kolumna je bila najprej objavljena na Fokuspokusu. 
https://www.vecer.com/zadnja-zrtev-balkana-10077804 
 
Slovenci bi lahko bili v primeru Handke pametnejši. Vsaj načeloma. Tako kot so se že od razpada Jugoslavije 
pred tujci važili, da se spoznajo na razmere na Balkanu. Pa se v resnici ne. Zato tudi Handkeja ne štekajo in 
se skupaj z Zahodnjaki in Balkanci zgražajo, ker bo dobil letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo. 
To, da je Handke leta 1996 s tekstom javno podprl srbsko stran v jugoslovanski vojni, protestiral proti 
bombardiranju Srbije leta 1999 in leta 2006 celo imel evlogijo na Miloševićevem pogrebu, ne zmanjšuje 
njegovih zaslug za literaturo. Ker za to bo pravzaprav dobil nagrado, kajneda? 
Pisatelj ima pravico - če mu je pač do tega, da se moralno opredeljuje (kar sicer ni nujno, ni pa niti 
prepovedano) - do politične zmedenosti ali celo življenja v zmoti. Vsak pisatelj. Literatova politična 
zmedenost ali življenje v zmoti ni argument za to, da literat ne bi dobil nagrade za literaturo. 
Ampak vrnimo se 23 let in pol nazaj, ko je Peter Handke na velikem odru ljubljanske Drame pred živčno 
slovensko publiko bral svoj inkriminirani potopis Zimsko popotovanje k Donavi, Savi, Moravi in Drini ali 
Pravičnost za Srbijo. 
Peter Handke je pač jugonostalgik in za nameček še patološko resnicoljuben - no, vsaj sveto prepričan o 
tem, kar verjame 
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Iz svoje takratne kolumne Nekoč je nekdo nekoga na gobec (Sobotna priloga Dela, 30. 3. 1996) sklepam, da 
se v vsem tem času ni spremenila tako rekoč nič: 
"Pred gledališčem, kjer se odvija ta literarno-politični večer, patruljirata policaja, če bi prišlo do kakšnih 
izgredov ali kaj. Dvorana polna, obiskovalci našpičeni. Malo jim gre na živce, ker ne znajo dobro nemško, 
malo pa Handke sam. Ko dobijo na koncu besedo tudi oni - ali pa si jo vzamejo -, se izkaže, da so nekateri že 
kar agresivni. V zraku sta nervoza finih, ki so tiho, in histeričnost zoprnih." 
"Handke je vse to obenem, nič vzvišen nad nasprotniki - tako rekoč enak med enakimi. Nočem ga več 
braniti in sploh me ne zanima več, kaj je napisal in kaj je s tem mislil - četudi se še vedno strinjam. A rekel 
sem kljub temu: enak med enakimi - na eni strani prosrbski on, na drugi probosanski Bernard- Henri Lévy, 
vmes pa bodisi avstrijska gospa, ki je pretekli četrtek v Drami vreščala o bombardiranju Dubrovnika, ali pa 
Drago Jančar kot glas zdravega razuma in morale." 
"Fanatiki miru in pravičnosti. Debatirajo o Bosancih, Srbih in Hrvatih, o zgodovinskih okoliščinah, o razlogih 
za vojno in možnostih sprave, o multikulturalizmu ter medverski in medetnični strpnosti, bratstvu i 
jedinstvu v nekdanji Jugoslaviji. Debatirajo. Opominjajo. Poskušajo razumeti. Ma ne da poskušajo - oni že 
razumejo. Prazen prostor okrog hladnega poročanja medijev o dogodkih v tej vojni zapolnjujejo 
intelektualci. Oni so humani, moralni in pametni. Pišejo knjige in članke, snemajo dokumentarne filme, celo 
turneje že imajo. Nas pa vse to še kar naprej zanima." 
Razumem Matere Srebrenice, da zahtevajo razveljavitev odločitve švedske akademije. Če ima sploh kdo 
moralno pravico to zahtevati - in biti ogorčen zaradi Nobelove nagrade Handkeju -, potem jo imajo one. 
Matere, ki so jim pripadniki srbske vojske pobili 8000 mož in sinov, niso dolžne ceniti literature ali se celo 
strinjati s priznanjem literaturi človeka, ki je samo nekaj mesecev po množični likvidaciji pridigal o 
pravičnosti do Srbov. 
Ne razumem pa vseh drugih (Nebošnjakov, da tako rečem). Drugi nimajo pravice - niti argumentov -, da bi 
se zgražali nad Handkejevo Nobelovo nagrado. Nobelova nagrada Handkeju se mi ne zdi tako v nebo vpijoča 
krivica do Bošnjakov, kot bi se mi zdela do njega samega in literature, če je zaradi svojega prosrbstva ne bi 
dobil (ali bi mu jo celo vzeli). Nenagrada Handkeju ne bi nikogar oživila niti popravila storjenih krivic - lahko 
pa bi omrtvičila naklonjenost literature in naredila krivico njej in avtorju. 
Zaradi mene bi lahko Handkeju dali Nobelovo samo za svoj Lied von Kindsein ("Als das Kind Kind war"), ki jo 
pripoveduje Bruno Ganz v otvoritveni sekvenci Neba nad Berlinom Wima Wendersa. 
Peter Handke je pač jugonostalgik in za nameček še patološko resnicoljuben - no, vsaj sveto prepričan o 
tem, kar verjame. Dva meseca pred predavanjem, ki ga omenjam, so v tedanjih Delovih Književnih listih 
objavljali njegov potopisni serial po Sloveniji iz Süddeutsche Zeitunga. Reakcije so bile še skoraj bolj 
ogorčene. Drznil si je namreč povedati tisto, česar tujci - niti tisti s kakšno kapljico slovenske krvi v sebi - 
Slovencem nimajo pravice povedati. 
Tako je javnost vzela kot žalitev za slovenski turizem, ker je imel pripombe na nek prej simpatičen hotel v 
Bohinju, pozneje prenovljen po okusu esterajherskih ali bavarskih gostov. 
Ali kot žalitev za slovensko politiko, da je Kučana označil kot prej "zavednega in zanosnega funkcionarja", ki 
je prevzel držo "natakarja", ki se trudi potrditi mnenje tujcev, da so Slovenci "priden in delavoljen alpski 
narod". Ali žalitev za slovensko osamosvojitev, da so bili naši teritorialci morda preveč "trigger-happy", ker 
je večina žrtev v vojni za Slovenijo padla na strani JLA. 
Slovenci niso edini, ki so prepričani, da je nagrade za literaturo treba podeljevati (tudi) za zunajliterarne, 
neliterarne zasluge in dosežke - imajo pa za to še kak razlog več. Zato je Svenska Akademien z odločitvijo za 
jugonostalgika Handkeja po našem storila še tem večjo krivico Borisu Pahorju, ki je preživel koncentracijsko 
taborišče in bi si jo nemara že zato zaslužil. 
Tako kot bi si Nobelovo nagrado zaslužil tudi Branimir Štulić. Bodimo malenkostni. Ker če so jo dali Dylanu … 
V tem smislu je Handke danes najbolj zapoznela in morda tudi najbolj nesmiselna kolateralna žrtev Balkana, 
o katerem so mnogi, premnogi prepričani - z njim samim vred, paradoksalno -, da bi še danes moral biti 
silen in nam dobro stati. 

• Vajgl o Cerarju: Kdo mu podtika zgrešene izjave; Brglez: Včasih bi bilo bolje biti tiho. M.R., STA. 
Večer, Maribor,  

 15.10.2019 
https://www.vecer.com/vajgl-o-cerarju-kdo-mu-podtika-zgresene-izjave-brglez-vcasih-bi-bilo-bolje-biti-
tiho-10077786  
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Na včerajšnjo izjavo zunanjega ministra Mira Cerarja glede sodbe katalonskim politikom, ki se borijo za 
osamosvojitev Katalonije, sta se odzvala Ivo Vajgl in Milan Brglez. 
"Kdo, za božjo voljo, Miru Cerarju podtika tako zgrešene izjave," se je na Facebooku vprašal nekdanji 
Evropski poslanec in tudi nekdanji slovenski zunanji minister Ivo Vajgl. Cerar je namreč včeraj izjavil, da gre 
za notranjo zadevo Španije in da se v to naša država ne sme vmešavati.  
A Vajgl se ne strinja. Pravi, da že od helsinške konference dalje kršenje človekovih pravic in demokratičnih 
standardov ni več notranja zadeva držav, še manj pa de je opozarjanje na te anomalije "vmešavanje v 
notranje zadeve" držav, ki so lahko tudi prijateljske, kot je Španija. Dodaja, da se je v minulih letih Evropska 
unija močno vmešavala na Poljskem in Madžarskem, ter v Romuniji in pred leti tudi v Avstriji. "Strah ima 
velike oči, je pa slab svetovalec," je zaključil svoj zapis Vajgl.  
Hkrati Vajgl skupaj z nekdanjim predsednikom države Milanom Kučanom ter Spomenko Hribar in Rudijem 
Rizmanom sklicuje sestanek odbora za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji. Zasedali bodo 
v petek dopoldne v Ljubljani.  
Oglasil se je tudi novi šef stranke SMC in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, sicer Cerarjev 
strankarski kolega. "Vem, kaj je nam Slovencem pomenila pravica do samoodločbe, zato me obsodba 
katalonskih voditeljev žalosti. Verjamem, da so sodbe skladne z načeli pravne države, ki jih zasledujemo 
članice EU, a to še ni garant za sobivanje. Tu manjka predvsem dialog. Upam, da ga bodo vzpostavili," je 
zapisal.  
Včeraj se je na Cerarjeve besede odzval tudi sedanji Evropski poslenc in nekdanji predsednik parlamenta 
Milan Brglez. Ki je ob novici o Cerarjevi izjavi na Twitterju zapisal: "Včasih bi bilo bolje biti tiho." 
Cerar danes še enkrat komentiral 
Zunanji minister Miro Cerar se je danes ponovno odzval na najnovejše dogajanje v Kataloniji in se zavzel za 
dialog o ureditvi odnosov med vlado v Madridu in katalonsko vlado ter iskanje rešitev na miroljuben način. 
Zaporne kazni, na katere so bili v ponedeljek obsojeni nekateri katalonski voditelji, je ocenil kot stroge in 
visoke. 
Ob tem je ob robu zasedanja ministrov EU za evropske zadeve v Luxembourgu izpostavil, da obsojenci za 
dosego svojih ciljev niso uporabljali nobene sile in ni prišlo do nobenih nasilnih dejanj, zato se mu zdijo 
kazni visoke. 
"To je moja ocena in verjetno tudi mnogih v Sloveniji, ki čutimo s Katalonci na drug način kot morda katera 
druga država ali narodi v Evropi. Kako to doživljajo sami Španci, tisti Španci v Kataloniji, ki jih je zelo veliko, 
ki so bili proti takšni odločitvi, ki je bila potrjena na referendumu, to pa so zadeve, ki jih kot zunanji minister 
ne želim komentirati," je še dejal Cerar. 
Ponovil je tudi, da se kot zunanji minister države članice EU, ki zastopa stališča Slovenije kot države, ne sme 
vmešavati v postopke in razsodbe sodišč demokratičnih držav, kar Španija je. Ocenil je tudi, da ne gre 
enačiti slovenske in katalonske osamosvojitve, saj se je Slovenija po njegovih besedah osamosvajala s 
ciljem, da uveljavi demokracijo, človekove pravice in pravno državo. 
"Španija to pravzaprav danes je, torej pravna država, demokracija, ki varuje temeljne pravice," je dodal in se 
zavzel za spoštovanje enovitosti Španije, kot jo določa njena ustava. 
"Še več, v skladu z lizbonsko pogodbo Evropska unija spoštuje temeljne državne funkcije držav članic, med 
drugim zlasti zagotavljanje ozemeljske celovitosti," je še dejal vodja slovenske diplomacije. 
Dodal je, da EU in države članice družijo skupne vrednote, spoštovanje človekovih pravic in delujoč pravni 
sistem, vsak delujoč pravni sistem pa omogoča možnost pritožbenih postopkov, ki jih bodo obsojeni v tem 
primeru po Cerarjevih besedah verjetno uporabili in v njih skušali dokazati drugačno resnico. "Španija bo 
tudi skozi neodvisnost sodstva lahko izkazala svojo demokratičnost in zavezanost vladavini prava," je menil. 
Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek devet katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu 
odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 obsodilo na od devet do 13 let zapora. Obsojeni so bili zaradi 
vstajništva in zlorabe javnih sredstev. 
  



• (FOTO in VIDEO) V množičnih protestih po obsodbi devetih nekdanjih katalonskih voditeljev 
ranjenih najmanj 75 ljudi. STA, A.L. Večer, Maribor, 15.10.2019 

https://www.vecer.com/v-mnozicnih-protestih-po-obsodbi-devetih-nekdanjih-katalonskih-voditeljev-
ranjenih-najmanj-75-ljudi-10077465?lnlarticle  
 

 
Slika: V množičnih protestih po obsodbi devetih nekdanjih katalonskih voditeljev ranjenih najmanj 75 
ljudi. Foto: EPA  
 
Na množičnih protestih, ki so po obsodbi devetih nekdanjih katalonskih voditeljev izbruhnili v Barceloni in 
nekaterih drugih katalonskih mestih, je bilo v ponedeljek zvečer v spopadih med protestniki in policijo 
ranjenih najmanj 75 ljudi. Najhuje je bilo na barcelonskem letališču, kjer so odpovedali več kot sto letov. 
Kot poročajo tuje tiskovne agencije, so policisti na več tisoč protestnikov, ki so se zbrali na barcelonskem 
letališču Prat, streljali s penastimi naboji ter proti njim uporabili gumijevke. Protestniki pa so na policiste 
metali različne predmete in jih pršili z gasilskimi aparati ter razbijali okna. Spopadi so trajali dolgo v noč. 
 

 
Slika: V množičnih protestih po obsodbi devetih nekdanjih katalonskih voditeljev ranjenih najmanj 75 
ljudi. Foto: Reuters 
 
Po navedbah katalonskih služb za nujno pomoč so zdravniško pomoč nudili najmanj 75 ljudem, ki so bili 
ranjeni v spopadih. 
Na barcelonskem letališču so odpovedali 108 letov. Protestniki so tudi blokirali dostop do postaje 
podzemne železnice ter železnice, ki letališče povezujeta z mestom. K blokadi letališča je pozvala 
civilnodružbena organizacija Tsunami Democratic. Protestniki so blokirali tudi več cest in železniških prog 
po regiji, med drugim v Gironi. 
 
Protestniki so se spontano začeli zbirati v Barceloni in Gironi kmalu po objavi sodbe španskega vrhovnega 
sodišča, ki je v ponedeljek devetim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve 
Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo med devet in 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in zlorabe 
javnih sredstev. 
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Slika: Množični protesti po obsodbi devetih nekdanjih katalonskih voditeljev. Foto: Reuters 
 

• Obsojene sanje. Vojislav Bercko. Večer, Maribor, 15.10.2019 
https://www.vecer.com/obsojene-sanje-10077408?lnlarticle  
 
Sodba španskega vrhovnega sodišča devetim katalonskim osamosvojiteljskim politikom in aktivistom ne bi 
mogla imeti bolj jasnega sporočila: ne sanjajte neodvisne Katalonije ali pa prevzemite odgovornost za 
posledice. Špansko pravosodje je pokazalo moč španske države; sodba je ne glede na to, da naj se takšnih 
aktov na takšnem nivoju ne bi komentiralo, politična. Četudi ima (morda) pokritje v kazenski zakonodaji. 
Nihče v Kataloniji, eni najbogatejših španskih regij, česa drugega kot obsodbe niti ni pričakoval. Kot tudi ne, 
da bodo zagovorniki neodvisnosti odločitev sodišča sprejeli mirni in vdani v usodo. Prizori z barcelonskega 
letališča in železniške postaje na las spominjajo na tiste ob referendumu o osamosvojitvi 1. oktobra leta 
2017: španski (zvezni) policisti s pendreki proti jeznim protestnikom. Najprej je demonstrirala moč pravna 
(?) država, potem še represivni aparat. Prav nič nemogoče ni, da jo bo kot zadnja še španska zvezna politika 
z uporabo zloglasnega 155. člena ustave, torej vnovično razpustitvijo katalonskih organov samouprave s 
parlamentom in vlado na čelu. 
Katalonsko vprašanje bo v ospredju španskih predčasnih volitev 10. novembra, že četrtih v štirih letih, in o 
tem ni nobenega dvoma. Tako kot mandatar za sestavo vlade, socialist Pedro Sanchez, prav zaradi svojega 
sorazmerno nepopustljivega odnosa do katalonskih teženj po neodvisnosti - ali vsaj več avtonomije - ni 
uspel najti koalicijskih partnerjev, tako se bo moral tudi v teh nekaj tednih pred volitvami otepati očitkov o 
politizaciji sodstva. Njegove besede po objavi sodbe, da lahko začnejo novo poglavje za moderno pluralno 
in strpno Katalonijo s primernim mestom v Španiji, karkoli naj bi to pomenilo, in da je njegova vlada 
pripravljena prispevati k dialogu v okviru ustave, so zato bolj lepotni vložek kot pa pripravljenost na resen 
dialog s katalonskimi voditelji. Kajti če je to oblastem v Madridu všeč ali ne, je ideja o samostojni neodvisni 
Kataloniji na severovzhodu Španije še vedno zelo živa. 
Seveda se v Kataloniji obeta državljanska nepokorščina, začenši z najpomembnejšo postransko stvarjo na 
svetu, nogometom, ki ga začasno ne bodo igrali, pa vse do generalnega štrajka, napovedanega za petek. 
Toda bolj kot to visi v zraku vprašanje, kako bo razsodba vplivala na javno mnenje med 7,6 milijona 
prebivalci Katalonije. Rezultati referenduma izpred dveh let, ko je ob komaj 43-odstotni udeležbi 90 
odstotkov ljudi, ki so prišli na volišča, glasovalo za neodvisnost, niso merodajni, več pove podatek, da so 
ankete takrat osamosvojiteljem kazale skoraj 49-odstotno podporo. Ta je zdaj padla na 44 odstotkov. Je 
torej špansko sodstvo španski državi zabilo avtogol in se bo katalonski narod združil v želji po 
samostojnosti? Prvi odgovor bo znan že na španskih predčasnih volitvah. 
Sodba katalonskim voditeljem je vsekakor politična 

• Peter Handke doma na Koroškem izgubil potrpljenje: Jaz pišem, dajte mi mir z drugimi vprašanji! 
VČ. Večer, Maribor, 16.10.2019 

https://www.vecer.com/peter-handke-doma-na-koroskem-izgubil-potrpljenje-jaz-pisem-dajte-mi-mir-z-
drugimi-vprasanji-10078029  
 
Letošnji nobelovec za književnost Peter Handke (1942), rojen na avstrijskem Koroškem in po mamini strani 
tudi slovenskih korenin, je zapustil srečanje z novinarji v domačem Grebinju v torek zvečer, ko je bil spet 
vprašan po svojem odnosu do Miloševićeve Srbije. Odpovedano je tudi današnje srečanje z mediji.  
Olje je na ogenj zadnji prilil bosansko-nemški pisatelj Saša Stanišić, sveži dobitnik letošnje nemške nagrade 
za literaturo, ko je na podelitvi, s katero so odprli letošnji frankfurtski knjižni sejem, ostro kritiziral odločitev 
Švedske akademije, da nobela da Handkeju.  
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"Stojim pred svojimi vrati in nikogar od 50 zbranih novinarjev ne slišim, da je bil prebral kaj mojega. Vsi 
govorijo samo o reakcijah. Jaz pišem. Prihajam od Tolstoja, Homerja, Cervantesa. Dajte mi mir in mi ne 
postavljajte takšnih vprašanj!" Avstrijca s stalnim naslovom blizu Pariza v Franciji povzema avstrijski radio. 
Nikdar več ne bo odgovarjal na vprašanja novinarjev, ki jih kljub Nobelovi nagradi ne zanima njegova 
književnost, je pribil.  

• Na ustavnem sodišču o rešitvi Cerarjeve vlade: Omejevanje človekovih pravic ne more temeljiti 
na hipotetičnih nevarnostih. Kristina Božič. Večer, Maribor, 16.10.2019 

https://www.vecer.com/na-ustavnem-sodiscu-o-resitvi-cerarjeve-vlade-omejevanje-clovekovih-pravic-
ne-more-temeljiti-na-hipoteticnih-nevarnostih-10077975 
 
Ustavno sodišče se je ohranilo kot institucija, ki postavlja spoštovanje človekovih pravic med temelje 
demokratične ureditve - tudi v sedanjem zgodovinskem trenutku, ko poskušajo politiki zamajati univerzalni 
pravni okvir človekovih pravic z njihovim formalnim in resničnim omejevanjem. 
"Naša naloga je varovati pravice ljudi, posameznikov, ne glede na njihovo državljanstvo – še posebej tedaj, 
ko časi in razmere za njihovo varstvo niso rožnati," je v pritrdilnem ločenem mnenju zapisala ustavna 
sodnica Špelca Mežnar. V njem s pedagoško postopnostjo, na trenutke v obliki avto-intervjuja pojasnjuje 
odločbo ustavnega sodišča. Tudi predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez v svojem pritrdilnem ločenem 
mnenju vnaprej ponuja pojasnilo morebitnim kritikom sodbe ustavnega sodišča. Z njo je osem sodnikov in 
sodnic od devetih pritrdilo zahtevi urada varuha človekovih pravic, da se razveljavi del drugega in tretjega 
odstavka 10.b člena zakona o tujcih. S tem novim členom zakona je slovenska vlada pod Mirom Cerarjem 
želela uzakoniti možnost neobravnave in množičnega zavračanja prosilcev za mednarodno zaščito na 
slovenski meji, če bi prišlo do stanja, ki bi ga državni zbor potrdil kot kvazi-izredne razmere. 
"Učinkovito reševanje kriznih situacij ... države ne odveže obveznosti, da spoštuje temeljne pravice." - 
ustavna sodnica Špelca Mežnar 
Ustavni sodniki in sodnice so ugotovili, da zakonska ureditev zakona o tujcih krši 18. člen ustave, ki 
prepoveduje mučenje. Gre za človekovo pravico, na kateri temelji načelo nevračanja, ki državam 
prepoveduje, da bi ljudi vračali v države, kjer bi lahko bili žrtve nečloveškega in ponižujočega ravnanja. V 
okviru tega načela je prosilcem za mednarodno zaščito zagotovljena tudi pravica dostopa do poštenega in 
učinkovitega postopka, del katerega je "podrobna in natančna presoja, ki vključuje tudi oceno, da 
odstranitev iz države ne bo povzročila ogroženosti" posameznika. Ustavno sodišče je zapisalo, da 
odstranitev ljudi iz države "brez podrobne in natančne presoje" pomeni kršitev načela nevračanja. Ob tem je 
poudarilo, da tudi koncept varne države, kamor se prosilca za mednarodno zaščito lahko vrne, ne spremeni 
tega, da mora država v postopku prosilcu zagotoviti "možnost, da domnevo o varnosti tretje države 
izpodbija". Osem ustavnih sodnic in sodnikov, ki so glasovali in potrdili sodbo, v njej pojasnjujejo, da mora 
biti del postopkov predaje prosilca za azil tretji državi, tudi soglasje le te – ta s tem namreč prevzema 
obveznost, da bo spoštovala njegove temeljne pravice in posamezniku zagotovila dostop do poštenega in 
učinkovitega postopka presoje njegove prošnje za mednarodno zaščito. 
 

 
Slika: Profesor Saša Zagorc: ”Gre za sklepe, do katerih smo lahko prišli na podlagi veljavnega prava in 
obveznosti držav že pred dvema letoma. Pomen sodbe pa je v tem, da je sedaj to stališče zelo jasno 
zapisalo in obrazložilo tudi slovensko ustavno sodišče.” Foto: Andrej Petelinšek 
 
Profesor s katedre za ustavno pravo na ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc pravi, da je ustavno sodišče v 
sodbi potrdilo elementarno stališče, ki temelji na dosedanjih uveljavljenih konceptih prava človekovih 
pravic in pravice do mednarodne zaščite. Sodba, doda profesor ustavnega prava in prava človekovih pravic, 
ponuja pomemben zbir mednarodnih, evropskih in ustavnih pravnih norm, ki izrisujejo okvir, znotraj 
katerega morajo slovenske oblasti delovati. "Ustavno sodišče ni reklo, da oblasti nimajo nobenih možnosti 
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posega v izvajanje zagotavljanja mednarodne zaščite. Dejalo je zgolj, da tako močnih posegov, kot jih je 
predvidel 10.b člen zakona o tujcih, ne smejo izvajati, če gre zgolj za spremenjene, a ne izredne razmere. 
Oblika omejevanja dostopa do mednarodne zaščite – vprašanje, kako učinkovita, a vendar – je nenazadnje 
tudi ograja na meji. Ta naj bi ljudem preprečevala, da sploh pridejo na ozemlje Slovenije, kar nedvomno 
poskuša omejiti tudi njihovo pravico zaprositi za mednarodno zaščito," pojasni. A o tem sodišče ni 
presojalo.  
Strinja se tudi s poudarkom kolega, dr. Sama Bardutzkyja, da je sodba ustavnega sodišča pomembna tudi 
pri zavrnitvi vladnega poskusa vzpostavitve kvazi-izrednega stanja – ko bi se lahko omejevalo temeljne 
človekove pravice določenim ljudem na določenem delu Slovenije. Koordinator modula Jeana Monneta o 
pravu migracij in begunskem pravu v Evropi na ljubljanski pravni fakulteti ob tem kot pozitivno izpostavi že 
samo dejstvo, da se ustavne sodnice in sodniki niso izognili vsebinski presoji, ampak so ostali braniki 
ustavne ureditve. "V nekem majhnem koščku naše družbene realnosti 21. stoletja je ustavno sodišče utrdilo 
pozicijo liberalnih ustavnih pravnikov. Ti suspenz pravnega reda pogojujejo s tem, da so izpolnjeni vnaprej 
določeni pogoji za to," poudari Samo Bardutzky v sodbi večkrat citirana 16. člen ustave, ki govori o začasni 
razveljavitvi in omejitvi pravic, ter 92. člen, ki govori o vojnem in izrednem stanju. "Zato je tako pomemben 
klic Ustavnega sodišča tertium non datur!" spomni Samo Bardutzky na latinski rek, ki so ga citirali tudi 
ustavni sodniki, da tretje možnosti ni. "Bodisi je ustavni red suspendiran v skladu z določbami ustave, bodisi 
ni. In ko ni, morajo veljati visoki standardi varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin," ponovi 
predstojnik katedre za ustavno pravo zanj ključno vsebinsko sporočilo sodbe. 
 

 
Slika: Ustavna sodnica Dunja Jadek Pensa: ”Država je odgovorna za vse in vsakemu človeškemu bitju.” 
Foto: Robert Balen 
 
Več o tem je v pritrdilnem ločenem mnenju zapisala tudi sodnica Dunja Jadek Pensa. V njem pojasnjuje svoj 
razmislek, kako daleč lahko državni organi gredo v imenu varovanja "javnega reda in miru ter notranje 
varnosti". Ugotavlja, da omejevanje človekovih pravic ne more temeljiti na negotovih in hipotetičnih, 
morebitnih nevarnostih. Ustavna sodnica tako piše da, "naj se razume, da je (država, op.p.) odgovorna za 
vse in vsakemu človeškemu bitju" in da prav zato ukrepi ne smejo biti v neskladju z ustavo. 
Profesor Saša Zagorc ob tem pojasnjuje, da z vsebinskega vidika sodba ne ponuja novih ugotovitev ali novih 
standardov. "Gre za sklepe, do katerih smo lahko prišli na podlagi veljavnega prava in obveznosti držav že 
pred dvema letoma. Pomen sodbe pa je v tem, da je sedaj to stališče jasno zapisalo in obrazložilo tudi 
slovensko ustavno sodišče, v poudarjeni meri sklicujoč se tudi na listino EU o temeljnih pravicah," doda, da 
so prav pri obrazložitvi pogojev in okoliščin uporabe prava EU ustavni sodniki in sodnice ponudili dobro in 
koherentno analizo. 
Ugotovili so, da izpodbijane določbe zakona o tujcih "brez dvoma segajo na področje uporabe prava EU", ki 
članicam "določa določene obveznosti". Zato je potrebno upoštevati "zlasti listino EU o temeljnih pravicah in 
sodno prakso sodišča EU", ki pa se pri teh vprašanjih opira tudi na evropsko konvencijo o varstvu človekovih 
pravic Sveta Evrope in sodno prakso Evropskega sodišča človekovih pravic. "V takih primerih lahko Ustavno 
sodišče uporabi nacionalne standarde glede varstva temeljnih pravic, če ta uporaba ne ogrozi ravni varstva 
iz Listine, kot jo razlaga SEU, niti ne posega v primarnost, enotnost in učinkovitost prava EU,” so zapisali 
ustavni sodniki in sodnice.  



• Cerar opozarja, da je primerjava osamosvajanja Slovenije z dogajanjem v Kataloniji težavna. STA, 
A.L. Večer, Maribor, 16.10.2019 

https://www.vecer.com/cerar-po-obsodbi-katalonskih-voditeljev-za-dialog-10078110 
 

 
Slika: Zunanji minister Miro Cerar. Foto: Andrej Petelinšek  
 
Zunanji minister Miro Cerar je danes na seji odbora DZ za zunanjo politiko znova komentiral dogajanje v 
Španiji po obsodbi katalonskih voditeljev na zaporne kazni. Izrazil je pričakovanje, da bodo situacijo reševali 
skozi dialog in po demokratični poti. 
Miro Cerar je dejal, da v Sloveniji pričakujemo, da bodo vsi nadaljnji postopki po obsodbi katalonskih 
voditeljev skladni s pravom, pri čemer je spomnil, da imajo obsojenci na voljo pritožbene postopke v 
Španiji, nenazadnje pa tudi na mednarodnih instancah. 
Izrazil je pričakovanje, da ob protestih v Kataloniji ne bo prihajalo do nasilja in da bodo "državni organi 
zadeve reševali na nenasilen način, kolikor je to možno". 
Pričakuje tudi, da se bo nadaljnji proces, povezan s pravico Kataloncev do samoodločbe, odvijal skozi dialog 
in po demokratičnih poti. 
Poudaril je, da ravno tako kot Španija pričakuje, da se druge države ne bodo vmešavale v postopke in 
razsodbe njenih sodišč, to pričakujemo tudi mi od ostalih. "Tudi pri nas so sodbe in postopki, ki bi jih želel 
kdaj kdo komentirati iz tujine, vendar na to ne bomo pristali," je dejal. 
Ob nekaterih "čustvenih odzivih" na obsodbe v Sloveniji je opozoril, da je primerjava osamosvajanja 
Slovenije z dogajanjem v Kataloniji težavna. Po njegovih besedah sta ti dve situaciji bistveno različni, saj da 
smo Slovenci takrat morali zapustiti Jugoslavijo, ker so nam bile zanikane demokratične možnosti življenja, 
vzpostavitve pravne države in vladavine prava ter številne temeljne človekove pravice. 
Katalonija je na drugi strani del Španije, ki je demokratična država, v kateri ni zatiranja pravne države in 
človekovih pravic in v kateri veljajo evropske demokratične vrednote, je Cerar pojasnil svoje stališče. 
Minister je poslance seznanil tudi z vsebino zasedanja zunanjih ministrov EU, ki je v ponedeljek in torek 
potekalo v Luksemburgu. Izrazil je obžalovanje, ker je Francija blokirala odločitev o začetku pristopnih 
pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. 
Slovenija je pripravljena na izstop Velike Britanije iz EU 
Če ne bomo odprli pristopnih pogajanj za obe državi, bo EU izgubila verodostojnost, prelomila lastne 
obljube in spregledala pozitivna priporočila Evropske komisije, prav tako bo soodgovorna za morebitno 
poslabšanje politične situacije v Severni Makedoniji in širše, je opozoril. 
Omenil je, da obstaja možnost, da bodo pozitivno odločitev sprejeli voditelji EU na vrhu, ki bo v četrtek in 
petek v Bruslju. Po njegovih besedah je zelo veliko odvisno od velikih držav članic, bo pa večina držav 
vztrajala pri stališču, da se morajo pristopna pogajanja s Skopjem in Tirano začeti. 
Na vprašanje o vplivu brexita na Slovenijo je Cerar dejal, da je Slovenija pripravljena na izstop Velike 
Britanije iz EU ne glede na to, ali bo z dogovorom ali brez njega. Na gospodarskem področju bo po njegovih 
besedah Slovenija med državami, ki bodo najmanj čutile brexit, čutili ga bomo predvsem posredno. Vpliv na 
BDP bi bil minimalen, v prvi fazi prav tako na poslovanje slovenskih podjetij, je ocenil. 
Spomnil je, da so bile sprejete spremembe zakonodaje za zaščito statusa slovenskih državljanov v Veliki 
Britaniji, ustrezno urejen pa bo tudi status britanskih državljanov pri nas. 
Na vprašanje poslancev je komentiral tudi razmere v Siriji v luči turške ofenzive proti Kurdom. Slovenija tako 
kot EU obsoja ravnanje Turčije, saj da je takšna enostranska vojaška akcija nesprejemljiva. Po mnenju 
Slovenije spodkopava prizadevanja ZN za mir v Siriji in še dodatno zaostruje humanitarne razmere 
tamkajšnjih prebivalcev, zlasti etničnih manjšin, je povedal. 
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Ofenziva je po Cerarjevih besedah še toliko bolj problematična, ker je Turčija naša zaveznica v zvezi Nato in 
to vprašanje bo moralo zavezništvo "na neki točki" obravnavati. Zavzel se je tudi za čimprejšnje srečanje 
mednarodne koalicije proti skrajni skupini Islamska država, saj zaradi turške ofenzive iz kurdskih zaporov 
bežijo pripadniki te teroristične skupine. Ocenil je še, da je bil umik ZDA s severa Sirije, ki je omogočil turško 
ofenzivo, geostrateška napaka. 

• Demokratični cunami ruši vse pred seboj. Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 16.10.2019 
https://www.vecer.com/demokraticni-cunami-rusi-vse-pred-seboj-10078434?lnlarticle 
 

 
Slika: Gesta pove več kot tisoč besed. Foto: Reuters  
 
Protesti zaradi obsodbe voditeljev katalonskih gibanj za neodvisnost ne pojenjajo, prej nasprotno. 
Velika množica ljudi se je zgrnila na katalonske ceste. Iz Girone, Tarrege, Tarragone in Vica so proti 
Barceloni krenili štirje pohodi z več tisoč udeleženci. V treh dneh bodo prehodili sto kilometrov; danes so jih 
prehodili prvih 40, jutri prav toliko, v petek pa bodo po zadnjih 20 kilometrih v Barceloni velike 
demonstracije proti obsodbam katalonskih osamosvojiteljskih politikov in voditeljev nevladnih organizacij. 
V petek bo v Kataloniji tudi splošna stavka. 
 

 
Slika: Ko pade mrak, postane divje. Foto: Reuters 
 
Ker so v Španiji politične stavke prepovedane, so sindikati razglasili stavko z zahtevo po zvišanju plač, kar pa 
je samo lepotni izgovor; vsi namreč vedo, da bo to stavka iz protesta proti obsodbam. Tudi omenjeni 
pohodi so v teh dneh osrednja manifestacija Kataloncev v okviru pobude pod imenom Demokratični 
cunami. Še večje protestno zborovanje pa napovedujejo za prihodnjo soboto v Barceloni. Danes je bil na teh 
cestah promet ohromljen; sprevodi so potekali v glavnem po avtocestah, kar je seveda povzročalo veliko 
težav. Študenti so zasedli tudi nekaj drugih cestnih odsekov in ponekod jih je policija razgnala. 
Še bolj burno je dogajanje, ko pade mrak. Obe osrednji organizaciji civilne družbe sta napovedali mirne 
proteste pred predstavništvi španske vlade v vseh štirih glavnih mestih provinc v Kataloniji, toda sprevrgli so 
se v nasilje. Obstajajo različni pogledi na dogajanja, vendar je neizpodbitno, da je skupina demonstrantov 
obmetavala policiste z jajci in steklenicami ter zažgala nekaj zabojnikov v središču Barcelone, katalonska 
policija pa je reagirala z napadom na demonstrante, pri čemer je uporabila tudi naboje z gumijastimi 
kroglami. Približno 75 ljudi se je moralo zateči v bolnišnice po pomoč, pridržali pa so okoli 30 
demonstrantov. Katalonski mediji so obtožili policijo zaradi grobega pretepanja demonstrantov, nekateri 
politiki so celo zahtevali odstop katalonskega notranjega ministra Miquela Bucha, nekaj ur kasneje pa so 
zahtevo umaknili. 
 
Na političnem področju je treba zabeležiti zahtevo predsednika Ljudske stranke Pabla Casada, naj zvezna 
vlada Pedra Sancheza vlada razglasi izredno stanje v Kataloniji. V Londonu je nasprotno skupina škotskih in 
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valižanskih poslancev zahtevala od britanske vlade, naj sproži pobudo, da se Španiji odvzame glasovalna 
pravica v EU zaradi kršitve človekovih pravic. Predsednik britanskega parlamenta John Bercow pa je na 
zasedanju izjavil, da je nekdanji katalonski premier Carles Puigdemont, ki se je pred aretacijo zatekel v 
Belgijo, dobrodošel v britanskem parlamentu. Belgijsko sodišče je hkrati zavrnilo špansko zahtevo po 
izročitvi Puigdemonta, ker so jo iz Španije poslali samo v španščini. Iz Bruslja so sporočili, da ima Belgija tri 
uradne jezike, francoščino, flamščino in nemščino, lahko pa zahtevo pošljejo tudi v angleščini. 
Zadnja novica prihaja iz nogometnega sveta. Skupščina nogometnega kluba Barcelona je odločila, da 
prekliče priznanji, ki ju je klub v letih 1971 in 1973 podelil španskemu diktatorju Franciscu Francu. Za ta 
sklep je glasovalo 671 članov skupščine, dva sta bila proti, sedem pa se jih je vzdržalo. Sicer pa je včeraj 
španska nogometna zveza zahtevala preložitev prvoligaške tekme med Barcelono in Real Madridom, ki je na 
sporedu v Barceloni 26. oktobra ob 13. uri, torej na dan, ko so v glavnem mestu Katalonije napovedani veliki 
protesti, ali pa naj se tekma odigra v Madridu. Madridčanom potovanje v Barcelono očitno ne prija. 

• (FOTO) Na novih protestih v Kataloniji spopadi med policijo in protestniki. STA, A.L. Večer, 
Maribor, 16.10.2019 
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Slika: V Barceloni in drugih katalonskih mestih se je v torek znova zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali 
proti obsodbi devetih nekdanjih vodilnih politikov v regiji. Foto: EPA  
 
V Barceloni in drugih katalonskih mestih se je v torek znova zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti 
obsodbi devetih nekdanjih vodilnih politikov v regiji. V več mestih so izbruhnili spopadi med policijo in 
protestniki, ki so zažigali stvari. Poskušali so tudi vdreti v poslopje vlade v katalonski prestolnici. 
Protestniki, med katerimi so bili številni deloma zamaskirani, so zažigali barikade in škatle ter policiste 
obmetavali z različnimi predmeti. Policisti v zaščitni opremi so poskušali z gumijevkami obdržati razmere 
pod nadzorom. V Barceloni je policija tudi s solzivcem posredovala proti množici, ki je skušala vdreti v 
vladno poslopje, poroča britanski BBC. 
V različnih mestih v Kataloniji, med drugim v Barceloni, Tarragoni in Lleidi, so skupno prijeli 25 ljudi. 
Aretacije so izvedli zaradi napadov na policiste ali ogrožanja javnega reda, navedbe policije povzemajo 
mediji. 75 ljudi je zaradi poškodb poiskalo zdravniško pomoč, poročanje medijev povzema nemška tiskovna 
agencija dpa. 
Sprva mirnih protestov se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP samo v Barceloni udeležilo okrog 
40.000 ljudi, iz Girone poročajo o 9000 protestnikih. 
Katalonski protestniki so tako v torek že drugi dan zapored zasedli ulice mest, da bi protestirali proti 
ponedeljkovi obsodbi devetih nekdanjih politikov zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od 
Španije leta 2017. Sodišče jim je dosodilo od devet do 13 let zapora. Obsojeni so zaradi vstajništva in 
zlorabe javnih sredstev. 
Protesti so potekali že v ponedeljek, ko je bilo v spopadih med protestniki in policijo ranjenih več kot 70 
ljudi. Najhuje je bilo na barcelonskem letališču, kjer so odpovedali prek sto letov. 
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Slika: V Barceloni in drugih katalonskih mestih se je v torek znova zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali 
proti obsodbi devetih nekdanjih vodilnih politikov v regiji. Foto: EPA 
 
Tiskovna predstavnica katalonske regionalne vlade Meritxell Budo je sporočila, da razumejo jezo 
protestnikov, medtem ko so španske oblasti v Madridu povedale, da preiskujejo, kdo stoji za organiziranjem 
zborovanj. Vlada premierja Pedra Sancheza je še obsodila "splošno nasilje" na zborovanjih, ki da ga želi 
vsiliti manjšina. 
Protestniki naj bi sicer uporabljali aplikacijo, poimenovano Tsunami Democratic, ki jih usmerja na kraje 
protestov v katalonskih mestih, še piše BBC. 
 

• Švedska akademija: Peter Handke ni bil podpornik genocida. VČ. Večer, Maribor, 17.10.2019 
https://www.vecer.com/svedska-akademija-peter-handke-ni-bil-podpornik-genocida-10078872  
Mats Malm, predsednik Švedske akademije, je v švedskem časopisu Dagens Nyheter danes objavil, da drži, 
da je letošnji Nobelov nagrajenec za književnost, avstrijski pisatelj koroških korenin Peter Handke, 
provokativno, neprimerno in nejasno komentiral politična vprašanja, ni pa podprl srbskega genocida v vojni 
v BiH v devetdesetih. 
To je prvi bolj uradni odziv na odločitev o nobelu, ki je dvignila precej prahu, takoj na primer v Srebrenici, 
ker je bil Handke tisti, ki je govoril na pogrebu Slobodana Miloševića leta 2006, ko je bil velikosrbski 
predsednik Srbije haaški pripornik in ni dočakal obsodbe za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, 
in imel precej "svobodne" poglede na krvavi razpad države na Balkanu.  
Nobelova nagrada je težka 9 milijonov švedskih kron oziroma 837 tisoč evrov. 

• Orban bi na mejo poslal vojsko, če bo Erdogan v Evropo poslal sirske begunce. STA, M.R. Večer, 
Maribor, 17.10.2019 

https://www.vecer.com/orban-bi-na-mejo-poslal-vojsko-ce-bo-erdogan-v-evropo-poslal-sirske-begunce-
10078863  
 

 
Slika: Madžarska vojska na meji. Foto: Reuters  
 
Madžarski premier Viktor Orban je v sredo dejal, da bi Madžarska svojo mejo s Srbijo morala zaščiti tudi s 
silo, če bi Turčija uresničila svojo grožnjo in milijone sirskih beguncev namesto v Sirijo "poslala" poti Evropi, 
poroča madžarska tiskovna agencija MTI. 
Viktor Orban je med vrhuncem zadnje begunske krize leta 2015 na meji s Srbijo postavil železno ograjo ter 
uvedel eno najstrožjih protimigrantskih zakonodaj. Zavrača tudi sprejem beguncev v okviru mehanizmov 
EU. 
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V nasprotju s stališčem EU je Madžarska tudi podprla turško ofenzivo proti Kurdom na severu Sirije, saj da 
jo pri oceni ofenzive vodi samo madžarski nacionalni interes, torej to, kako preprečiti možnost, da bi na 
madžarske meje prišlo "več sto tisoč ali celo milijon nezakonitih migrantov", je v soboto dejal madžarski 
zunanji minister Peter Szijjarto. 
Podobno je v pogovoru za madžarsko komercialno televizijo HirTV v sredo zvečer dejal tudi Orban, ki je 
ocenil, da se bo morala Ankara o usodi beguncev odločiti v prihodnjih tednih. Torej o tem, ali jih bo vrnila v 
Sirijo ali pa napotila proti Evropi, kar bi pomenilo, da bi v velikem številu prišli na južno mejo Madžarske. 
Zato je predlagal, da bi EU zagotovila Turčiji finančno pomoč, da bi lahko obnovila mesta v Siriji z namenom, 
da bi tja poslala sirske begunce, ki so sedaj v Turčiji. V nasprotnem primeru bi lahko prišli v Evropo, na mejo 
z Madžarsko, ki leži na balkanski begunski poti. Dodal je še, da je zaradi lege na balkanski poti Madžarska v 
drugačni situaciji kot druge članice EU. "Varne so, ker jih mi ščitimo," meni. 
Z ofenzivo Erdogan dela prostor za begunce 
Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po številnih kritikah evropskih držav dan po začetku ofenzive v 
Siriji pred tednom dni Evropski uniji zagrozil, da bo več milijonov sirskih beguncev poslal v Evropo. 
Turčija trdi, da je namen njene ofenzive na meji s Turčijo na severu Sirije vzpostaviti varno območje, kamor 
bi namestila najmanj dva milijona od 3,6 milijona sirskih beguncev, ki so sedaj v Turčiji. 
EU je Erdogana zaradi omenjene grožnje obtožila izsiljevanja. Sicer je obsodila turško ofenzivo in pozvala k 
njeni ustavitvi, saj resno spodkopava stabilnost in varnost v celotni regiji ter vodi v še več trpljenja civilistov 
in nadaljnje selitve ter resno ovira dostop do humanitarne pomoči. 
Szijjarto je v soboto še dejal, da bo Madžarska "z veseljem sodelovala s Turčijo" pri premestitvi sirskih družin 
v varno območje na severu Sirije, če ga bo tam vzpostavila. 
 
Vestnik, Murska Sobota 

• (FOTO) Slovesno obeležili petdeset let odprtja mostu, ki povezuje obmejni mesti. Marina Vrbnjak. 
Vestnik, Murska Sobota, 12. 10. 2019  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/slovesno-obelezili-petdeset-let-odprtja-mostu-ki-povezuje-obmejni-
mesti-735465 
 

 
Slika: "Prepričan sem, da večkulturnost in večjezičnost bogatita prostor in ustvarjata dobre in konkretne 
vezi med prebivalci na obeh straneh meje," je med drugim povedal Cerar. Foto: Marina Vrbnjak  
 
Obmejni mesti Gornja Radgona in Bad Radkersburg sta ob petdeseti obletnici odprtja mostu, ki ju 
povezuje, pripravili meddržavno slovesnost.  
Če je bila glavna vsebina nagovorov - predsednikov Josipa Broza Tita in Franza Jonasa - pred pol stoletja, da 
je most napoved začetka nadaljnjega sodelovanja, ker je bil tudi sam rezultat skupnega dela avstrijskih in 
jugoslovanskih inženirjev in delavcev, sta danes župana obmejnih mest z besedami potrdila, da tesno 
sodelujejo in most upravičeno nosi svoje ime. 
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Slika: V Gornji Radgoni obeležili petdeseto obletnico odprtja mostu prijateljstva. Foto: Marina Vrbnjak 
 
Schützenhöfer: Mir in svoboda nista nekaj samoumevnega 
Slovesnosti sta se udeležila tudi Hermann Schützenhofer, deželni glavar avstrijske Štajerske in dr. Miro Cerar, 
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije. Schützenhöfer je v nagovoru pozval h krepitvi sodelovanja in 
poudaril, da je naša naloga mladim generacijam povedati, da mir in svoboda nista nekaj samoumevnega ter 
da se je treba zanju dnevno truditi, da bodo lahko tudi mladi nekoč živeli skupaj, drug z drugim. 
Cerar pa je poudaril, da Slovenijo in Avstrijo povezujejo skupne vrednote in cilji, poslovne, kulturne, 
znanstvene in človeške vezi ter da ima Slovenija na gospodarskem področju največ blagovne menjave prav z 
deželo Štajersko.»Ta most povezuje dve mesti, dve državi, dve kulturi, dva jezika in na simbolni ravni 
predstavlja tudi prijateljsko povezavo med dvema sosednjima državama – Slovenijo in Avstrijo,« je 
dejal.»Državi sta danes članici EU in schengenskega območja, zato je zelo pomembno, da med nami ni več 
fizične meje, da se vsi potrudimo, da bo tako tudi ostalo, storimo vse, da se bo duh schengena ohranil, da 
tudi kontrole na meji ne bodo potrebne, ter da bodo lahko ljudje res prosto prehajali čez mejo in se 
družili.« Spomnil je tudi na slovensko narodno skupnost v Avstriji, katere del živi tudi na avstrijskem 
Štajerskem. 
V programu so sodelovali učenci Osnovne šole Gornja Radgona in Osnovne šole Bad Radkersburg ter pihalni 
orkester obeh mest. Slovesnost se je zaključila z evropsko himno spustitvijo petdesetih balončkov. 
 

 
Slika: V programu so nastopili tudi otroci z osnovnih šol iz obeh držav. Foto: Marina Vrbnjak, Dani Mauko 
  



• V Moravskih Toplicah poteka slikarska kolonija Primož Trubar. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, 
Murska Sobota, 16. 10. 2019  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/slikarska-kolonija-primoz-trubar-736183  
 

 
Slika: Slikarska kolonija Primož Trubar. Foto: Nataša Juhnov  
 
V prostorih moravskotopliške evangeličanske cerkve še do nedelje poteka 25. slikarska kolonija Primož 
Trubar Moravske Toplice 2019. Zbralo se je sedem uveljavljenih sodobni likovnih umetnikov iz Slovenije in 
Avstrije, ki jih je povabil dolgoletni vodja kolonije Nikolaj Beer. Kaj jih navdihuje pri ustvarjanju?  
Letos na koloniji ustvarjajo Igor Banfi, Herman Gvardjančič, Milena Gregorčič, Veljko Toman, Viktor Šest, 
Apolonija Simon in Rudi Benetik, v prihodnjih dneh pa se jim bo pridružil še Beer. Med ustvarjanjem pa so si 
slikarji vzeli nekaj časa in odprli vrata svojih začasnih ateljejev, da bi lahko pobliže spoznali njihovo delo. 
 
Koncept te slikarske kolonije je, pravi akademski slikar in domačin Igor Banfi, da vsak slika tisto, kar slika in 
po čem je prepoznaven, ni pa neke določene teme, ki bi nas omejevala. »Glede na to, kje poteka kolonija, 
pa so pri enih bolj pri drugih manj prisotni panonska pokrajina ali teme protestantizma in protestantske 
etike. Pri mojih delih seveda bolj, pri drugih kolegih pa pri njihovih delih bolj prihaja do izraza pokrajina. Ta 
še posebno vpliva na tiste slikarje, ki slikajo krajine, kar se pri nekaterih pokaže simbolično ali z barvami, pri 
tistih, ki slikajo abstraktno pa z odklonom od barv, ki jih sicer uporabljajo, in z uporabo barv, ki so bolj 
značilne za našo pokrajino, predvsem zemeljski tonov.« 
 

 
Slika: Slikarska kolonija Primož Trubar. Foto: Nataša Juhnov 
 
Kot nam je povedal akademski slikar Veljko Toman, ki je na koloniji sodeloval že večkrat, je vesel, da lahko 
sodeluje na koloniji sredi panonske ravnice. Je eden tistih slikarjev, ki gre rad v naravo in tam tudi ustvarja.  
Rudi Benetik: »Če tu ne bi bilo tako lepo, če nam ta pokrajina ne bi dajala toliko navdiha, se zagotovo mnogi 
ne bi dvakrat, trikrat ali celo večkrat vračali v kolonijo.« 

• Težave v krovni romski organizaciji. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, 17. 10. 2019  
https://vestnik.si/clanek/aktualno/tezave-v-krovni-organizaciji-736260 
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Slika: Jožek Horvat Muc za zdaj še obvladuje krovno romsko organizacijo v državi. S prestola bi ga lahko 
vrgla samo sprememba zakonodaje, do katere pa ne bo prišlo, če ne bodo zanjo prižgali zelene luči v 
koaliciji Marjana Šarca. Foto: Aleš Cipot  
 
Nekdanja sekretarka uspela s tožbo proti Svetu romske skupnosti, ki mora v tem mandatu zaradi bojkota 
romskih svetnikov delovati v okrnjeni obliki  
Krovna romska organizacija v Sloveniji – Svet romske skupnosti (SRS) – je morala Nataši Horvat, romski 
svetnici v lendavski občini, izplačati denar, ki ga je ta iztožila, ker je dobivala prenizko plačo v času, ko je bila 
pri SRS zaposlena kot sekretarka. Horvatova je namreč leta 2016 sprožila tožbo proti SRS, kjer je bila 
zaposlena od leta 2012. Za svoje delo je dobivala plačilo 830 evrov bruto na mesec, medtem ko je oseba, ki 
je isto funkcijo opravljala pred njo, na mesec dobivala 1300 evrov bruto. Istega leta je Horvatova, ki je za 
nepravilnosti glede izplačila plače izvedela iz anonimke, dala tudi odpoved pri SRS. »Ko sem izvedela za 
nepravilnosti, sem o tem začela spraševati nadrejene, ki so povedali, da o tem ne vedo nič. Vprašala sem 
jih, ali imajo akt o sistemizaciji delovnih mest, odgovorili so mi, da ne, zaradi česar sem jih prijavila 
delovnemu inšpektoratu, ki jih je prav tako pozval, naj te zadeve uredijo, a je bilo že prepozno,« na kratko 
strne celotno zgodbo Horvatova, ki ji je SRS moral izplačati 23.500 evrov bruto vključno z obrestmi, plačati 
pa so morali tudi sodne stroške. Podrobneje zadeve ni želela komentirati, kot pravi, je zgodba s Svetom 
romske skupnosti zanjo končana. Tudi predsednik SRS Jožek Horvat Muc o tem ne želi govoriti: »To smo 
razčistili, ne komentiram.«  
 

 
Slika: Nataša Horvat je uspela s tožbo proti nekdanjemu delodajalcu – Svetu romske skupnosti. Foto: 
Nataša Juhnov 
 
Ne bodo sodelovali, dokler ne bo sprememb  
To pa ni edina težava, ki jo ima trenutno Horvat, saj v tem mandatu vodi SRS v nepopolni sestavi. Na 
volitvah članov SRS v začetku leta namreč niso sodelovali predstavniki romskih svetnikov, ki jim po zakonu 
pripada 7 mest v 21-članskem svetu. »Romski svetniki smo se odločili, da tokrat ne vstopimo v svet, ker smo 
tam brez vrednosti. S tem smo opozorili, da zakon dovoljuje obvladovanje SRS samo eni opciji. Dokler ne 
pride do spremembe zakona, pri delu SRS več ne bomo sodelovali. Želimo neposredne volitve vseh 21 
članov SRS. To pa ne pomeni, da romski svetniki ne opravljamo svojega dela, pomagamo na številnih 
področjih in večkrat sodelujemo tudi s SRS, smo pa želeli dati jasen signal, da želimo spremembo 
zakonodaje,« pojasnjuje predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije in predstavnik romske skupnosti v 



soboškem mestnem svetu Darko Rudaš. Zakon o romski skupnosti je že od sprejetja leta 2007 vir 
nezadovoljstva v delu romske skupnosti, predvsem njegov 10. člen, ki določa, da pripada 14 od 21 mest v 
SRS Zvezi Romov Slovenije (ZRS), kar predsedniku ZRS Horvatu omogoča, da obvladuje krovno romsko 
organizacijo. V Sloveniji romski svetniki delujejo v 20 občinah, od tega je 11 pomurskih občin, sedem 
predstavnikov v SRS pa izvolijo med sabo. Horvat po pričakovanju nad njihovo potezo ni navdušen: »Tako 
na državni ravni kot med izvoljenimi romskimi svetniki prevladuje prepričanje, da ko je romski svetnik 
izvoljen, avtomatsko postane tudi član Foruma romskih svetnikov, kar ne drži.« Kljub vsemu bojkotu 
romskih svetnikov ne pripisuje večjega pomena. »V Prekmurju imamo situacijo, da sta dva romska svetnika 
po zadnjih lokalnih volitvah ostala na tej funkciji, vsi drugi pa so novi. Večina novih svetnikov je povedala, da 
ne želijo biti člani SRS, želijo pa z nami sodelovati, saj bi se radi v prvem mandatu posvetili delu v občinah, 
kjer so bili izvoljeni.« Na letošnjih volitvah v SRS so trije prekmurski romski svetniki formalno kandidirali, a 
potem niti ti trije niso šli volit. Jožek Horvat Muc meni, da bo SRS v tem mandatu nemoteno deloval v 
okrnjeni obliki. »Dvetretjinska večina je zagotovljena, kar nam zagotavlja normalno delovanje SRS, seveda bi 
lahko SRS bolje deloval v polni zasedbi. Urad za narodnosti bi lahko čez eno let spet skušal izvesti volitve v 
SRS med romskimi svetniki, ne vem, ali bi bili pri tem uspešni, a poskusili bi lahko,» še pravi. 
 

 
Slika: Predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš meni, da so z bojkotom dali jasen signal, da 
želijo spremembo krovnega romskega zakona. Foto: Timotej Milanov 
 
Za spremembo zakona potrebna zelena luč politike 
Direktor Urada za narodnosti Stane Baluh pojasnjuje, da so po neuspešnih volitvah romskih svetnikov v SRS 
sklicali delovni sestanek z vsemi izvoljenimi romskimi svetniki. »Stališče prisotnih romskih svetnikov na 
sestanku je bilo, naj urad s ponovno izvedbo volitev v svet počaka, saj je svet konstituiran in naj opravi svoje 
delo. Romski svetniki so izrazili stališče, da bo glede na odnos aktualno delujočega dela sveta in njegovega 
dela v dobro romske skupnosti odvisno tudi njihovo mnenje glede morebitnega sodelovanja v aktualnem 
mandatu sveta.« Baluh še pravi, da je bilo v prejšnjem mandatu vlade vloženih veliko naporov v pripravo 
predloga spremembe in dopolnitve zakona o romski skupnosti, ki ga je vlada marca lani že poslala v 
obravnavo državnemu zboru, a je bil ta predčasno razpuščen, zaradi česar do obravnave ni prišlo. Kot 
dodaja, je za nadaljnje delo potreben jasen političen dogovor o tem, ali spremeniti in dopolniti veljavni 
zakon ali pa pripraviti nov zakon. »Zagotovljena mora biti koalicijska podpora na tem področju. Urad bo z 
aktivnostmi sledil vladnim usmeritvam." 
 
Primorske novice, Koper 

• Darja Oražem, Maja Drobne. Znanje jezika je zelo pomembno: Heset Ahmeti priseljenec s Kosova 
je predsednik Kulturnega društva Albancev slovenske Istre Iliria. Primorske novice, št. 235, 11. 10. 
2019, str. 3 

• JK, STA. Nov volilni zakon bi moral urediti zastopstvo manjšine: Ljubljana – Slovenija računa, da bo 
Italija uresničila napoved o novi volilni zakonodaji. Primorske novice, št. 237, 11. 14. 2019, str. 3 

 

• Znanje jezika je zelo pomembno. Darja Oražem, Maja Drobne, Kid Pina. Primorske novice, Koper, 
7. Val 11. 10. 2019 

https://www.primorske.si/plus/7-val/znanje-jezika-je-zelo-pomembno 
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Slika: Heset Ahmeti, predsednik Kulturnega društva Albancev slovenske Istre Iliria. Foto. Primorske 
novice 
 
S Hesetom Ahmetijem smo se srečali v prostorih Kulturnega društva Albancev slovenske Istre Iliria v Kopru, 
ki so jih pod njegovim vodstvom obnovili v rekordno hitrem času. “Nekaj manj kot pet let nazaj smo s 
prijatelji prosili za sestanek z županom in vprašali za prostore, saj se nismo imeli kje dobivati. Predlagali 
smo, naj nam občina da v najem kako staro stavbo, v katero bi vložili denar in jo uredili, kar bi bilo koristno 
tudi za občino.”  
Heset Ahmeti, priseljenec s Kosova in predsednik Kulturnega društva Albancev slovenske Istre Iliria, je v 
Slovenijo prišel leta 1985 na sezonsko delo. “Ta sezona še vedno traja,” pravi, saj se je odločil, da bo tu tudi 
ostal. Tako je v Sloveniji že več kot 30 let.  
Ahmeti je odraščal v Skopju, po končani osnovni šoli pa se je preselil na Kosovo, kjer je končal srednjo šolo 
in se vpisal na fakulteto. Potem je prišel na sezonsko delo v Ljubljano in kot mnogo drugih tudi ostal. “Če je 
ljudem v državah, kjer delajo sezonsko, všeč, potem ostanejo,” pravi.  
“Za človeka je ključno, da se počuti sprejetega, da lahko dela, da lahko živi, da se lahko ukvarja s kulturo. 
Slovenija mi je to zagotovila.” 
Heset Ahmeti 
Najprej Ljubljana, potem pa v Istro 
“Moja slovenska pot se je začela v Ljubljani,” pove Ahmeti. Najprej je bil v Sloveniji nekaj let sam, potem se 
mu je pridružila še družina. “Takrat sva imela z ženo dva otroka, v Kopru sta se nama rodila še dva.” Imata 
dve hčeri in dva sinova. Vsi so odrasli, najmlajši je star 23 let. 
Ahmeti je po stroki gradbinec, v gradbeništvu dela že 30 let. Po tem, ko je v Ljubljani ustanovil svoje prvo 
podjetje, se je odločil za selitev v Koper, kjer je zaradi ugodne klime mogoče delati vse leto, tudi pozimi. 
Lepe spomine mu zbujajo začetki njegove podjetniške poti, ko je našel prvo delo in zaposlil delavce, kar je 
zanj predstavljalo veliko varnost. Takoj se je počutil drugače in s tem tudi začel svoje polno življenje v 
Sloveniji. 
Podam ti roko 
Članek je objavljen v sodelovanju s kampanjo Podam ti roko, ki jo izvajajo v okviru projekta Središče za 
medkulturni dialog Koper, ki ga sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za azil, migracije in 
vključevanje in Republika Slovenija, naročnik pa je Ministrstvo za notranje zadeve. 
“Imam občutek, da se vsak, ki pride v Slovenijo, počuti zelo dobro. Varno in spoštovano. Država je prijazna, 
ljudje so prijazni,” pove Ahmeti. Nikoli ni čutil sovražnega odnosa zaradi tega, ker je priseljenec. Pravi, da je 
za človeka ključno, da se počuti sprejetega, da lahko dela, da lahko živi, da se lahko ukvarja s kulturo, tako 
kot on, in da mu je Slovenija to zagotovila. 
Svojih začetkov nima v rožnatem spominu 
“Po pravici povedano, povsem na začetku ni bilo najlažje,” pove Ahmeti. Ključni problem je bil jezik. Zaveda 
se, da je to velika ovira. “Ljudje te ne sprejmejo hitro, če ne govoriš slovensko. Govoril sem samo 
srbohrvaško, ampak sem se zavedal, da se moram naučiti slovensko. Več kot sem znal, lažje mi je bilo. 
Slovenci so prijazni ljudje, zato se hitro počutiš, da si tu doma.” 
Na Kosovo se vrača najmanj dvakrat na leto. Tam ima očeta, obišče pa tudi prijatelje iz srednje šole. Še 
vedno ohranjajo stike in se z nostalgijo in veseljem spominjajo srednješolskih dni. Ostali so zelo povezani, 
kljub temu da živijo na različnih koncih. 



“Kar mi manjka, so bolj pristni medčloveški odnosi. Mi ohranjamo več tradicije. Pri nas drži, ko nekomu daš 
besedo. V Sloveniji to pogrešam. Tu drži le tisto, kar je zapisano.” Včasih pogreša tudi naravo s Kosova, 
ampak poudari, da je Slovenija enako lepa, da Kosova ne pogreša preveč. 
Zelo aktiven je v albanskem društvu Iliria 
 

 
Slika: V albanskem kulturnem društvu je najbolj dejavna folklorna skupina. Foto: DEMO professional 
studio 
 
Leta 2008 je Ahmeti postal podpredsednik društva Iliria, zdaj pa je njegov predsednik že drugi mandat. 
Kulturno društvo Albancev slovenske Istre Iliria, eno izmed največjih in najbolj aktivnih albanskih društev v 
Sloveniji, pokriva široko območje, ne le Istre, temveč prostor vse do Postojne. Društvo je bilo ustanovljeno 
leta 1998. Ob lanski obletnici delovanja so organizirali Dneve albanske kulture v Sloveniji, na katerih so 
predstavili aktivnosti društva in knjigo Petra Štoke z naslovom Monumenta Albanica Justinopolitana, ki 
popisuje zgodovino Albancev v srednjem veku v Kopru. Knjigo zdaj pripravljajo tudi v albanskem jeziku. 
Ustvarili so še dokumentarec Albanski plemiči Kopra, ki je preveden v slovenščino in dostopen na Youtubu. 
Pravi, da jih okolja, kjer se predstavljajo z društvom, zelo dobro sprejmejo. “Zanima jih naša narodna noša, 
saj za našo belo kapo - plisom stoji zgodovina. Smo edini narod, ki nosi to kapo, narejeno iz ovčje volne. 
Ljudi zanima, za kaj gre. Bela barva pomeni čistočo in iskrenost. Oblika je posebna, imamo celo dve vrsti kap 
- jajčaste in ravne,” pojasnjuje. O vrstah narodnih noš pove, da se razlikujejo po regijah, a poudari, da je plis 
vedno dominanten del narodne noše. 
Vsak dan je hodil mimo kipov Albancev 
V ureditev prostorov, ki so jih pridobili od koprske občine, so vložili blizu 50.000 evrov. Obsegajo 
tradicionalno albansko sobo, učilnico z manjšo knjižnico, pisarno ter dvorano, ki sprejme do 60 ljudi. “Da 
smo pridobili in uredili te prostore, je koristno za obe strani. Gre za urejen objekt, skrbimo pa tudi za 
okolico, sam, denimo, kosim travo,” pove v smehu. 
V društvu so si zastavili ambiciozen cilj - odprtje prostorov na dan neodvisnosti Albanije, zato so morali 
prostore urediti v 20 dneh. To jim je tudi uspelo. “Tu sem bil vsak dan od jutra do polnoči. Zbral sem vse 
prijatelje, ki so podjetniki. Veliko nas je gradbincev. Vsak je prevzel katero od del - rušitvena, zidarska, 
krovna dela, pomagali pa so nam tudi prostovoljci. Vsi smo bili pri delu veseli, ker smo vedeli, da bomo imeli 
mini kulturni dom, kar je za nas zelo pomembno. Na otvoritvi je bil celo minister s Kosova in ljudje s koprske 
občine. Dogodek je bil res uspešen.” 
Društvo ima več sekcij, med njimi folklorno skupino, v kateri je največ mladih, pa tudi zelo uspešno športno 
skupino.  
“Že od samega začetka pa imamo organizirano tudi šolo albanskega jezika, ki poteka dve uri na teden. 
Delovne zvezke in knjige nam pošljejo z ministrstva za šolstvo s Kosova.” 
Albanski jezik je specifičen, abeceda ima 36 črk. Albanščina ni podobna nobenemu od slovanskih ali drugih 
jezikov. “Prav zato se nam zdi pomembno, da se naši otroci učijo pisanja in branja ter spoznavajo literaturo. 
Druge stvari se lahko naučijo v slovenskih šolah, a te osnove se nam zdijo pomembne.” Organizirajo tudi 
tečaje slovenščine za albanske delavce, ki delajo v gradbeništvu. “Jezika se najlažje naučiš tako, da v njem 
komuniciraš. Če nimaš kontaktov, je to bistveno teže. Delamo na tem, da bi se ljudje čim prej lahko naučili 
slovensko, da bi lahko čim bolj normalno živeli.” 
Kot enega izmed lepših spominov na življenje v Sloveniji neguje vabilo koprske knjižnice iz leta 2015, ko so 
obeležili 300. obletnico palače Bruti. “Ta dogodek je naredil name velik vtis. V vabilu je pisalo: 'Gospod 
Ahmeti, naša knjižnica obeležuje 300. obletnico palače Bruti. Iz te družine so izhajali veliki ljudje, kot je škof 



Bruti. Kot predstavnika vaše narodnosti bi nas veselilo, da predstavite društvo ter vašo etnično skupnost in 
da predstavite vaše predhodnike,” pravi Ahmeti. “Res me je ganilo. Tisočkrat sem šel mimo knjižnice, gledal 
izklesane glave in nisem vedel, da so albanske.” 
Heset Ahmeti je svoj drugi dom našel v Ankaranu, kjer, pravi, se počuti kot doma. “Ko se sprehodim po 
Adrii, sem zelo srečen, da živim tam. To je moj dom,” je zaključil in se poslovil z mislijo: “Falemnderit për 
vizitën tuaj dhe për intervistën!” (Hvala lepa za vaš obisk in intervju.)  

• Žižek: Tisti, ki je opravičeval vojne zločine, je dobil Nobelovo nagrado. STA. Kultura Primorske 
novice, Koper, 11. 10. 2019  

https://www.primorske.si/kultura/zizek-tisti-ki-je-opraviceval-vojne-zlocine-je-dob 
Odločitev o dodelitvi Nobelove nagrade za literaturo kontroverznemu Petru Handkeju je sprožila tudi 
plaz ogorčenja. Med tistimi, ki so kritični, je tudi slovenski filozof Slavoj Žižek.  
 

 
Slika: Odločitev o dodelitvi Nobelove nagrade za literaturo kontroverznemu Petru Handkeju je sprožila 
tudi plaz ogorčenja. Foto: STA 
 
Ljubljana. Nagrajenec 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. Za francosko 
tiskovno agencijo AFP je še dodal, da gre za "pogumno potezo". "To so dobri ljudje," je poudaril. 
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je nagrado pospremil z besedami: "Presrečen dan - 
vsekakor za avstrijsko literaturo in za literaturo nasploh." S Handkejem je po Van der Bellnovih besedah 
Nobelovo nagrado prejel "avtor, katerega tih in prodoren glas že desetletja odslikuje svetove, kraje in ljudi, 
ki ne bi mogli biti bolj fascinantni," je povedal. 
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. 
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. 
Jelinek: Vsekakor bi jo lahko dobil že pred menoj 
Prva avstrijska dobitnica Nobelove nagrade za literaturo Elfriede Jelinek se je na novico, da je Nobelovo 
nagrado za literaturo prejel njen pisateljski kolega, odzvala z navdušenjem. "Čudovito! Vsekakor bi jo lahko 
dobil že pred menoj," je povedala. 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". 
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 dejstvo, da je v Mestnem 
gledališču Celovec prav včeraj bila premiera njegove drame Ura, ko nismo ničesar vedeli drug o drugem. Pri 
založbi Wieser je sicer izšlo več Handkejevih del. 
Prosrbska stališča med vojno na Balkanu 
Nobelova nagrada Handkeju je včeraj sprožila tudi ogorčenje, pisatelj, dramatik, pesnik in esejist pa je tako 
z deli kot tudi s svojimi dejanji že v preteklosti večkrat sprožal kontroverze. 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 v preteklosti naletela na neodobravanje in 
kritiko tudi v Sloveniji. 
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Med kritiki odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Handkeju je slovenski filozof Slavoj Žižek. V odzivu za 
britanski časnik The Guardian je spomnil, da je Handke to nagrado označil kot "napačno kanonizacijo 
literature", ter 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 heroja našega časa, Juliana Assanga," 
je dodal. Ob tem je ocenil, da bi se morali v odzivu zavzeti za to, da Handke ne dobi Nobelove nagrade za 
literaturo in da Assange dobi Nobelovo nagrado za mir. 
“Miloševićev občudovalec in negativec je dobil Nobelovo nagrado za literaturo ... Kakšni časi.” 
Odločitev švedske akademije, da nagrado podeli Handkeju, je sicer na neodobravanje naletela predvsem v 
Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. Bosanski igralec Nermin Tulić, ki je bil med obleganjem Sarajeva med 
vojno v BiH s strani bosanskih Srbov huje ranjen, je na twitterju objavil smeška, ki bruha. 
"Miloševićev občudovalec in negativec je dobil Nobelovo nagrado za literaturo ... 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 literaturo." 
Handke je imel govor na Miloševićevem pogrebu 
Med znanimi imeni, ki so obsodila dodelitev nagrade Handkeju, je tudi romanopisec Salman Rushdie. 
Rushdie in preminula kulturna kritičarka Susan Sontag sta tudi v preteklosti večkrat kritizirala Handkejevo 
držo do Miloševićeve politike. Ko je imel Handke leta 2006 govor na pogrebu Miloševića, ki je umrl v zaporu 
med procesom na Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu, so se 
sicer nekateri zavzeli zanj, številni drugi pa so ga kritizirali. 
V svetovnem tisku se vrstijo kritike, medtem ko časniki v Srbiji pozdravljajo, da je Nobelovo nagrado prejel 
"prijatelj Srbov", ki je od leta 2012 tudi član srbske akademije znanosti in umetnosti. 

• Matere Srebrenice zahtevajo odvzem Nobelove nagrade Handkeju. STA. Primorske novice, Koper, 
Svet 11. 10. 2019 

https://www.primorske.si/svet/matere-srebrenice-zahtevajo-odvzem-nobelove-nagrad  
Novica, da Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2019 prejme avstrijski pisatelj Peter Handke, je sprožila 
več negativnih odzivov. Združenje Matere Srebrenice namerava na odbor za literaturo Švedske 
akademije nasloviti pismo z zahtevo, naj se Handkeju nagrada odvzame. Obžalovanje nad odločitvijo 
akademije je izrazil tudi ameriški PEN.  
 

 
Slika: Komemoracija ob 15. obletnici genocida v Srebrenici. Foto: STA 
 
Sarajevo. Iz združenja Matere Srebrenice so po pisanju srbske tiskovne agencije Tanjug danes sporočili, da 
jih je odločitev odbora za literaturo Švedske akademije, da nagrado prejme Handke, presenetila. 
"V imenu združenja Matere Srebrenice bomo na odbor za literaturo Švedske akademije danes naslovili 
uradno pismo in zahtevali, da se Petru Handkeju nagrado odvzame. Človek, ki je branil balkanske krvnike, te 
nagrade ne more dobiti. Mislimo, da to ni naključje," je besede predsednice združenja Munire Subašić 
povzel spletni portal Klix. 
Peter Handke, ki živi na obrobju Pariza, je v četrtek v prvem odzivu na nagrado dejal, da je "po vseh 
prepirih" v zvezi z njegovim delom presenečen, da ga je švedska akademija izbrala. Dodal je, da gre za 
"pogumno potezo". "To so dobri ljudje," je poudaril. 
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Tudi Ameriški PEN je izrazil "globoko obžalovanje" nad izbiro Handkeja za dobitnika Nobelove nagrade za 
literaturo. Kot je zapisala predsednica ameriškega PEN Jennifer Egan, običajno ne komentirajo literarnih 
nagrad, ki jih podeljujejo druge institucije, tokrat pa so naredili izjemo. 
"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. 
"Zavračamo sklep, da si pisatelj, ki je vztrajno izražal dvom o dokumentiranih vojnih zločinih, zasluži 
nagrado za svojo 'jezikovno iznajdljivost'. V času naraščajočega nacionalizma, avtokratskih voditeljev in 
vsesplošnih dezinformacij po vsem svetu si literarna javnost zasluži kaj boljšega. Globoko obžalujemo sklep 
Nobelovega odbora za književnost," še piše v izjavi. 
Na plačljivi spletni platformi change.org, ki je namenjena objavljanju in podpisovanju peticij in različnih 
kampanj, pa je objavljena peticija za odvzem Nobelove nagrade Handkeju. Kot piše, je Handke branil 
Slobodana Miloševića. "Oseba, ki brani takšno pošast, si ne zasluži niti najmanjšega literarnega priznanja, 
kaj šele Nobelove nagrade. Pošljimo jasno in glasno sporočilo odboru za Nobelove nagrade, da ne 
odobravamo nagrajevanja apologeta množičnih morilcev," piše v peticiji. Peticija ima že skoraj 12.000 
podpisov. 

• Predsednik, ki ima rad dimne bombe. Borut Šuklje. Regionalni horizonti Primorske novice, Koper, 
11. 10. 2019  

https://www.primorske.si/mnenja/kolumne/regionalni-horizonti/predsednik-ki-ima-rad-dimne-bombe 
 

 
Slika: Borut Šuklje. Regionalni horizonti Foto: Primorske novice 
 
Albin Kurti je presenetljiv zmagovalec parlamentarnih volitev na Kosovu in najverjetnejši novi predsednik 
kosovske vlade. Ustaljeno oblast in moč, ki je bila odvisna od dveh lastnikov vseh odločitev v državi, 
predsednika Hashima Thacija in predsednika vlade v odstopu, Ramusha Haradinaja, je dobesedno vrgel s 
tečajev. Albin Kurti je kot svojevrstni umetniški avantgardisti premaknil utečene konvencije in se kazal kot 
povsem drugačen. Če sta Thaci in Haradinaj predvsem ponavljala pomen upora proti režimu Slobodana 
Miloševića in tudi svoje zasluge za razglasitev samostojnosti Kosova, potem je Kurti govoril o državni 
korupciji, kraji, revščini, ekološki uničenosti, socialni katastrofi in množičnem izseljevanju. O državi, ki 
razpada in ne deluje. In pri načinih dokazovanja svojega prav ni bil prav izbirčen.  
Slovite pesniške zbirke Antona Podbevška Človek z bombami seveda ni poznal in še manj prebiral. Toda 
Kurti je imel rad bombe, resda ne onih pravih, ki ubijajo ali trajno poškodujejo ljudi, temveč bombe s 
plinom. Rad jih je uporabljal kot politično orodje, način politične in parlamentarne razprave. Po dogodku v 
ukrajinskem parlamentu, ko so 27. aprila leta 2010 predstavniki opozicije metali dimne bombe kot protest 
proti odobrenemu sporazumu, po katerem je ruska mornarica dobila pravico uporabe pristanišč na Krimu 
do leta 2o42, je namreč vedel, da je bomba uporabna pred in ne šele po glasovanju.  
Kosovo se je v soboto zvečer spremenilo. Prvi so to zaznali upravljalci finančne industrije, bankirji in lastniki 
skladov. 
Prve dni oktobra leta 2015 bi moral kosovski parlament razpravljati o zakonski ureditvi oblikovanja 
skupnosti srbskih občin, vključno s pravico oblikovanja lastnega parlamenta in vlade. Opozicija je 
dopoldanski del dela parlamenta blokirala, saj da bi priznanje dogovora o skupnosti srbskih občin pomenilo 
vrnitev dela Kosova Srbiji. Toda predstavniki vlade v Prištini, ki je sporazum podpirala, so po opoldanskem 
odmoru uspeli zagotoviti sklepčnost. Dogovor o srbskih občinah bi bil izglasovan. Na balkonu dvorane je 
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zadovoljen sedel tudi takratni visoki predstavnik evropske pisarne v Prištini, nekdanji slovenski zunanji 
minister Samuel Žbogar. A se je vse namesto z glasovanjem končalo s slabostjo in omedlevicami. Albin Kurti 
je, sedeč v prvi poslanski vrsti, iz svoje torbe izvlekel dimno bombo, jo aktiviral in odvrgel v centralni del 
dvorane. Poslanci in poslanke so bolj ali manj panično odhajali iz nje. Cilj je bil dosežen, parlament ni nikoli 
več glasoval o sporazumu o skupnosti srbskih občin. Preprečili smo delitev Kosova, je bil prepričan Kurti. 
Dimno bombo je kot del parlamentarne razprave uporabil, pravzaprav ne več on, temveč nekdo, ki je sedel 
ob njem, tudi 21. marca 2018, da bi bilo preprečeno glasovanje o demarkaciji mejne linije z republiko Črno 
goro. Takrat so bili skupščinski varnostniki že bolje pripravljeni, v dvorano so pritekli opremljeni s plinskimi 
maskami.  
Kurti je bil previden. Konec novembra 2015 je kosovska policija z nalogom sodišča v Prištini zaradi izzivanja 
splošne nevarnosti in uporabe orožja na sejah kosovskega parlamenta vdrla v stavbo njegove stranke in ga 
aretirala. Pred tem, konec devetdesetih let, ga je zaprla Miloševićeva policija, na sodišču v Nišu je bil 
obsojen na 15 let strogega zapora zaradi ogrožanja teritorialne celovitosti Jugoslavije. Na sojenju je 
uporabljal besednjak Josipa Broza-Tita, da mu lahko sodi le sodišče njegovega naroda, da ne priznava ne 
sodišča, ne Srbije in ne Jugoslavije. Leta 2001 ga je rešil dogovor o izpustitvi političnih zapornikov iz srbskih 
zaporov. Toda takrat je bil le eden od stotine zapornikov, leta 2015 pa že politik, ki so ga očitno spremljali 
tudi volilci. 
Na volitvah v nedeljo je zmagal ter začel prve pogovore o koaliciji za sestavo nove vlade s strankarskimi 
nasledniki Ibrahima Rugove. Kosovo se je v soboto zvečer spremenilo. Prvi so to zaznali upravljalci finančne 
industrije, bankirji in lastniki skladov.  
Parlamentarna zmaga Gibanja Samoopredelitev in njegovega predsednika Albina Kurtija prinaša vrsto 
novosti. Najprej umik Haradinaja in verjeten odhod predsednika države, Hashima Thacija. Predsednik 
namreč ni izvoljen na neposrednih volitvah, temveč v parlamentu. Za njegovo zamenjavo potrebuje nova 
vladna koalicija v tretjem glasovalnem krogu zgolj navadno poslansko večino. Obenem se bodo spremenile 
politične prioritete. Kurtija vojne v devetdesetih letih ne zanimajo več, kot tudi ne samo vprašanje statusa 
Kosova. Določil je dve novi točki, o boljšem življenju vsakega posameznika in o več svobode za vse. To sta 
bili tudi zmagovalni volilni gesli, ki sta odvzeli večino prostora tako Thaciju kot Haradinaju. Zato je lahko 
Kurti takoj po volitvah napovedal, da želi pregledati vseh 33 sporazumov, doseženih v bruseljskih pogajanjih 
Beograda in Prištine. Vsi ostali njegovi načrti ostajajo razmeroma nejasni. Če pove, da bi bila morebitna 
nova vlada pripravljena takoj ukiniti carinske in davčne takse na blago, ki iz Srbije prihaja na Kosovo, potem 
temu takoj doda, da bi se morali dogovoriti tudi o načelu recipročnosti, na primer o beograjskem priznanju 
registrskih tablic in osebnih dokumentov, na katerih je žig in uradna oznaka Republika Kosovo. Ter odpreti 
občutljivo vprašanje izginulih oseb, množičnih grobišč in srbske vojne odškodnine Kosovu. S Kurtijevo vlado 
se verjetno vsaj začasno zapira tudi ideja o delitvi Kosova, saj bi, kot pravi, pogovor o delitvi državnega 
ozemlja vodil samo v nove vojne. Zato nas oblastniki na Kosovu tudi preganjajo, je povedal novembra 2017 
in napovedal zmago na parlamentarnih volitvah. Imamo nove zmagovalne teme, vprašanja ekonomskega 
razvoja, nujnih reform in socialnega dialoga. Seveda mu ni nihče verjel.  
Thaci in Haradinaj sta bila videti nepremagljiva in sta imela vse potrebne vzvode in finančno moč v svojih 
rokah. Od volilne nedelje sta v opoziciji in brez velike moči. Thaci verjetno tudi ne bo več predstavljal 
Kosova na bruseljskih pogajanjih s Srbijo, saj bo to vlogo počasi in brez hitenja prevzela nova vlada. Prav tu 
se odpira nova težava. Če Kurti ob vseh pogojih govori o nujnosti nadaljnjih pogajanj o popolni normalizaciji 
odnosov Beograda in Prištine, potem doda, da se želi pogajati s predstavniki Srbov, živečih na Kosovu, in ne 
z oblastmi v Beogradu. Kaj to dejansko pomeni, ni jasno, bo pa moralo biti kmalu.  
Verjetno je o vsebini takšnega principa na včerajšnjih pogovorih v Prištini spraševal tudi novi odposlanec 
ameriškega predsednika Richard Grenell. Verjetni novi predsednik vlade Kosova je tudi aktivni zagovornik 
združitve Kosova in Albanije. Toda, je povedal, po volitvah. Dodal je, da ustava to prepoveduje in ne želimo 
začeti nove balkanske vojne.  
Na Kosovu bo po sedanji Kurtijevi zmagi marsikaj drugače. Tudi dimnih bomb mu ne bo več treba metati.  

• Okrog Petra Handkeja še vedno vihar. Andraž Gombač. Primorske novice, Koper, Kultura 12. 10. 
2019 

https://www.primorske.si/kultura/okrog-petra-handkeja-se-vedno-vihar  
Nobelova nagrada za lansko leto, ki jo bo 10. decembra prejela poljska pisateljica Olga Tokarczuk, je 
naletela na pozitivne odzive, tako veselje kakor ogorčenje pa žanje novica, da je letošnji lavreat avstrijski 
pisatelj Peter Handke. Očitki ne letijo na njegovo literaturo, ampak na avtorjeva politična stališča.  
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Stockholm. Navdušenje ob vesti, da letošnjega literarnega nobela dobi Peter Handke, je že izkazal avstrijski 
državni vrh: predsednik Alexander Van der Bellen, kanclerka Brigitte Bierlein in zunanji minister Alexander 
Schallenberg, pristojen tudi za kulturo. “Čudovito! Vsekakor bi jo lahko dobil že pred menoj,” je za agencijo 
APA dejala prva avstrijska dobitnica Nobelove nagrade za literaturo Elfriede Jelinek. Po njenem mnenju je 
bil skrajni čas, da Handke dobi nagrado, veseli pa jo tudi, da jo bo prejel nekdo, na kogar “bodo v Avstriji 
končno ponosni”, navaja Slovenska tiskovna agencija.  
Nobela za Handkeja so pozdravili tudi v Srbiji. Trojno srečo je za Novosti izrazil pisatelj, akademik Milovan 
Danojlić, ki kakor Handke že dolgo živi v Franciji: “Nagrajen je sijajen pisatelj, požrtvovalen prijatelj našega 
naroda in moj osebni prijatelj.” 
Veselje in ogorčenje  
Veseli se tudi celovški založnik Lojze Wieser, ki je izdal več prevodov Handkejevih del. Opozarja na 
nenavadno naključje, da je novica o nagradi prišla prav na obletnico koroškega plebiscita leta 1920 in na 
dan, ko so v Mestnem gledališču Celovec premierno uprizorili Handkejevo dramo Ura, ko nismo ničesar 
vedeli drug o drugem.  
Pisatelj, ki bo 6. decembra dopolnil 77 let, je novinarje na svojem domu v Franciji sprejel po razglasitvi 
nagrade, a še prej je opravil svoj redni sprehod po gozdu. Med drugim jim je povedal, da so v njegovem 
svetu pomembni Cervantes, Homer, Tolstoj, Andrić in podobni, ob vprašanjih o naklonjenosti 
Miloševićevemu režimu pa da mu je bilo vidno nelagodno. Zaradi svojih “drugačnih” pogledov na 
jugoslovansko vojno ni pričakoval Nobelove nagrade, zato je Švedsko akademijo označil za pogumno.  
Mnogi pa so odločitev oklicali za povsem nesprejemljivo, med njimi britansko-indijska pisatelja Salman 
Rushdie in Hari Kunzru,filozof Slavoj Žižek pa je v odzivu za The Guardian spomnil, da je Handke pred 
petimi leti Nobelovo nagrado obsodil kot “napačno kanonizacijo literature” - in prav letošnja nagrada 
“dokazuje, da je imel prav”. 
Združenje Matere Srebrenice bo od odbora za literaturo Švedske akademije pisno zahtevalo, da Handkeju 
nagrado odvzame, odločitev akademije pa obžaluje tudi ameriški PEN. 
Senca je prevelika  
Za odziv smo prosili Handkejevega primorskega pisateljskega kolega, ki v svojih zadnjih romanih izpoveduje 
prav bolečino ob krvavem razpadu Jugoslavije. “Tisti, ki smo konec sedemdesetih let študirali filmsko režijo, 
seveda nismo mogli mimo Handkeja,” nam je včeraj povedal Marko Sosič. “Ni namreč samo velik pisatelj, 
ampak tudi pomemben filmski scenarist, režiser Wim Wenders je po njegovem scenariju posnel sloviti film 
Nebo nad Berlinom. Na ravni literature nimam dvomov, Nobelovo nagrado si zaslužita tako Olga Tokarczuk 
kot Peter Handke. A pri njem ostaja velika senca, ni mogoče spregledati opredeljenosti za Miloševića, ki ga 
niti pozneje ni obsodil, ampak ga je celo obiskoval v Haagu in govoril na njegovem pogrebu.”  
Sosič poudarja, da je najbrž treba upoštevati tudi Handkejeve slovenske korenine: “Pred več kot 30 leti sem 
ga po naključju srečal na Krasu, oba sva se sprehajala po openski gmajni. Pozdravil sem ga, odzdravil je s 
tihim in mirnim 'dober dan'. To je bilo vse. Danes ga ne srečujem več, občasno pa ga še berem in 
premišljujem o njem. Njegove politične drže ne skušam opravičevati, ampak jo s pomočjo naivne 
psihoanalize razumeti. Morda so se ob izbruhu vojne v njegovi podzavesti odprla brezna strahov, morda se 
je zbal, da bo z razpadom Jugoslavije izgubil tisti delček svoje identitete, ki ga je dobil od matere Slovenke in 
zaradi katerega je morda z drugačno občutljivostjo dojemal svet, ljudi in posledično književnost. Morda je 
bil strah tisti, ki je zasenčil razum. Toda ob vsem trudu razumevanja ... Kaj pa strah in opustošenje, ki so ju 
pri ljudeh v Bosni in drugod povzročili vojni zločinci?”  

• Špansko vrhovno sodišče katalonskim voditeljem dosodilo do 13 let zapora. STA. Primorske 
novice, Koper, 14. 10. 2019  

Špansko vrhovno sodišče je danes devetim od 12 katalonskih voditeljev, ki jim je sodilo zaradi njihove 
vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije, dosodilo med devet in 13 let zapora. Obsojeni so 
vstajništva in zlorabe javnih sredstev.  
https://www.primorske.si/svet/spansko-vrhovno-sodisce-katalonskim-voditeljem-dos 
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Slika: Fotografija je simbolična. Foto: pixabay.com 
 
Madrid. Na najvišjo kazen, 13 let zapora, je vrhovno sodišče zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev 
obsodilo nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa. 
Tožilstvo ga je obtožilo upora in zlorabe javnih sredstev ter zanj zahtevalo 25 let zapora. Državno 
odvetništvo, ki ga imenuje vlada, je namesto upora predlagalo blažjo obtožbo vstajništva in zaporno kazen 
12 let. 
Trije nekdanji katalonski ministri so bili medtem zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsojeni na 12 
let zapora. Dva druga nekdanja ministra katalonske vlade pa sta bila obsojena na 10 let in pol zapora. 
Nekdanja predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell je bila zaradi vstajništva obsojena na 
zaporno kazen v višini 11 let in pol, vodji dveh civilnodružbenih gibanj Jordi Cuixart in Jordi Sanchez pa na 
devet let. 
Sojenje je povezano z referendumom o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra 2017, ki so ga katalonske oblasti 
izvedle kljub sodni prepovedi. Neodvisnost je podprlo 90 odstotkov udeležencev ob 42-odstotni udeležbi. 
Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra 2017 potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev 
neodvisne Katalonije kot "suverene, demokratične, socialne in pravne države". 

• Peter Handke von Jugoslawien. Milan Rakovac. Primorske novice, Koper. Ni meja je 15. 10. 2019 
https://www.primorske.si/mnenja/kolumne/ni-meja-je/peter-handke-von-jugoslawien 
 

 
Slika: Milan Rakovac. Foto: Primorske novice  
 
Grize in stiska te dni eno samo vprašanje: lahko umetnik tudi po, denimo, storjenem zločinu ali moralno 
zavržnem dejanju še ostane umetnik? Lahko strogo ločimo človeka in njegova javna dejanja od njegovega 
umetniškega dela?  
Handke je (bil?) grotesken “Jugoslovanar”. In pozor: to vam piše trdi Jugos, sicer izgubljen v blodnjakih 
južnoslovanskih narodov, ki so jih naši najboljši sinovi sesuli v plemenskem etnobanditizmu. Ali to 
diskvalificira Handkeja? Ne, diskvalificira tiste, ki so mu dali Nobela za književnost. In tako potrdili, da na 
dvom iz prvega odstavka obstaja le en odgovor. Da sta človek in njegovo delo dve popolnoma različni stvari. 
Res?  
Peter Handke, samotni potohodec, ostaja sam s seboj in s svojo nagrado. Težko breme zanj in neznosna 
bolečina za Balkan. Obstaja seveda še elegantna možnost: lahko bi storil podobno kot Jean Paul Sartre leta 
1964, ki je nagrado zavrnil ... 
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“Prijatelj, kmalu Vas pričakujemo v Srbiji!”, je zapisal Vučić na Instagram. Prijatelj Srbije? Vučićev prijatelj, 
morda iz časa Srebrenice? Ali pa z Miloševićevega pogreba? 
Voždovska Srbija je vzhičena, a tudi zdrav razum ne molči. Mihajlo Štajnfeld: “Nikoli ne bomo izvedeli, kaj se 
je motalo v glavah ljudi Nobelovega komiteja, ko so sprejemali nenavadno odločitev. Bomo pa zaradi sramu 
še dolgo lahko zardevali. Nima veze. Gremo naprej. Jutri je nov dan.” 
Da, jutri je brez dvoma nov dan. Ah, seveda, nov dan pride tako prav, še posebej ko se pretvarjaš, da 
včerajšnjega sploh ni bilo. Omledno repliko iz filma V vrtincu smo danes pač kanonizirali v hladnokrvno 
retoriko politično korektnega blebetanja. 
Peter Handke je bil leta 1986 med gosti prvih Pisateljskih srečanj, ki jih je z novinarskimi kolegi v Portorožu 
organiziral pokojni Eros Bičić. V zraku je donela njegova opazka, da je Srednja Evropa (Mitteleuropa) zgolj 
meteorološki pojem. Takrat sem zapisal, da so Mitelevropa Musil, von Horvat, Berg, Schiele, Hašek, Cankar, 
Kosovel in Matoš, ne pa naše avstroogrske sanje ... 
Handkeju je Slovenija bila blizu zaradi matere Marije, romal je po Krasu, vzljubil svoj drugi jezik, prevajal 
slovenske avtorje v nemščino, občudoval Jugoslavijo in si ob osamosvojitvi Slovence tudi privoščil. In za 
intelektualca njegove stature storil neodpustljivo neumno napako: bil je prepričan, da je Milošević rešitelj 
Jugoslavije, medtem ko je “Vožd” po državi že sprožal Dogajanje naroda in Mitinge resnice, pa Jogurt 
revolucijo in za njo Balvan revolucijo ... Dobro, do Vukovarja leta 1991 bi se človek še lahko motil, toda po 
Vukovarju, Sarajevu in Srebrenici ostati v prepričanju, da je genocid po Bosni opravičilo za “reševanje” 
Jugoslavije? To je mogel le on, evropski “goli v sedlu”, pisec vrhunske literature. 
Kako si naj razložim(o) neverjetno doslednost in zvestobo, ki pisatelja žene, da nepovabljen pride na Voždov 
pogreb in na njem spregovori?  
The Guardian te dni komentira Handkejev tekst Stand up if you support the Serbs (Dvignite se, če podpirate 
Srbe), ki ga je ta časnik objavil leta 1999: “V potopisnem eseju pod naslovom Pravica za Srbijo je Handke 
lirično in na pol mistično pisal o življenju v Srbiji in Bosni sredi brutalne srbske kampanje. Njegovega žara ni 
zmanjšalo niti nedavno končano triletno obleganje Sarajeva. Trdil je, da so muslimani sami inscenirali svoje 
pokole v Sarajevu in da so za to okrivili Srbe. Ni verjel, da so srbski vojaki masakrirali tisoče muslimanov v 
Srebrenici poleti leta 1995.” 
Slavoj Žižek nas spomni, da je Handke leta 2014 pozval k ukinitvi Nobelove nagrade, rekoč da gre za lažno 
kanoniziranje književnosti. “Dejstvo, da jo je sedaj dobil, dokazuje, da je imel prav ... To je današnja 
Švedska: apologet vojnih zločinov prejme Nobelovo nagrado.” 
Peter Handke, samotni potohodec, tako ostaja sam s seboj in s svojo nagrado. Težko breme zanj in 
neznosna bolečina za Balkan. Obstaja seveda še elegantna možnost: lahko bi storil podobno kot Jean Paul 
Sartre leta 1964, ki je nagrado zavrnil ... 
Handkeja bomo brali še naprej, ker je njegova literatura dobra. Za njegovo javno držo pa opravičila ni.  

• Peter Handke ne namerava več govoriti z mediji. STA. Kultura Primorske novice, Koper, 16. 10. 
2019 

https://www.primorske.si/kultura/peter-handke-ne-namerava-vec-govoriti-z-mediji  
Avstrijski Nobelov nagrajenec za literaturo Peter Handke ne bo več odgovarjal na vprašanja novinarjev, je 
napovedal po tem, ko se je soočil z nizom kritik na račun podpore pokojnemu srbskemu voditelju 
Slobodanu Miloševiću. Po razglasitvi nagrade prejšnji teden je danes odpovedal novinarsko konferenco v 
njegovem rojstnem Grebinju.  
 
Dunaj. Pisatelj, ki živi blizu Pariza, se je razjezil v torek zvečer v Grebinju, ko so novinarji čakali nanj na 
srečanju z lokalnimi politiki in ga vprašali za odziv na obtožbe, da je v času vojn v Jugoslaviji ignoriral vojne 
zločine v Srbiji. 
"Vsi postavljajo vprašanja, kot vi, nihče, ki pristopi do mene, pa, kot se zdi, ni prebral ničesar ali ne ve 
ničesar o tem, kar sem napisal," je dejal občutno jezni Handke. 
"Jaz sem pisatelj. Moje korenine so v Tolstoju, Homerju in Cervantesu - pustite me pri miru in ne 
postavljajte mi več takšnih vprašanj," je dejal Handke in izključil možnost nadaljnjih intervjujev. 
Odločitev Švedske akademije, da Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2019 prejme Handke, je izzvala 
kritike po Balkanu. V ponedeljek so se pred švedskim veleposlaništvom v kosovskem glavnem mestu 
Priština zbrali protestniki, da bi nasprotovali nagradi. Združenje Matere Srebrenice pa je pozvalo akademijo, 
naj odločitev prekliče, še poroča dpa. 
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• Švedska akademija o Handkeju: Nismo nagradili vojnega hujskača. STA. Kultura Primorske novice, 
Koper, 17. 10. 2019 

https://www.primorske.si/kultura/svedska-akademija-o-handkeju-nismo-nagradili-vojne  
Švedska akademija se je danes odzvala na kritike, ki so se zvrstile po tem, ko je za Nobelovega nagrajenca 
za literaturo za leto 2019 razglasila avstrijskega pisatelja Petra Handkeja. Kritike so bile usmerjene na 
njegovo podporo pokojnemu srbskemu voditelju Slobodanu Miloševiću. Akademija je sporočila, da ni 
nagradila "vojnega hujskača".  
 

 
Slika: Švedska akademija se je danes odzvala na kritike, ki so se zvrstile po tem, ko je za Nobelovega 
nagrajenca za literaturo za leto 2019 razglasila avstrijskega pisatelja Petra Handkeja. Foto: Arhiv 
 
Stockholm. Tiskovni predstavnik akademije Mats Malm je poudaril, da niso imeli namena nagraditi vojnega 
hujskača in nekoga, ki zanika vojne zločine in genocid. 
Handke v eseju Zimsko popotovanje k rekam Donavi, Savi, Moravi in Drini ali Pravičnost za Srbijo iz leta 
1996 "ne dvomi v pokol v Srebrenici," je Malm zapisal v odprtem članku za dnevnik Dagens Nyheter v 
Stockholmu. Po podatkih spletnega družbenega omrežja Goodreads je esej Handkejev poskus, da bi na 
bosanski konflikt pogledal skozi srbske oči. 
Malm se v odzivu sklicuje tudi na Handkejev članek, objavljen 1. junija 2006 v dnevnikih Süddeutsche 
Zeitung in La Liberation, v katerem je pisatelj kritiziral "srbske kriminalce, poveljnike in načrtovalce: 
Srebrenica je največji zločin proti človeštvu, storjen v Evropi po 2. svetovni vojni". 
"Prav tako nismo našli dokaza, da bi se Handke poklonil prelivanju krvi, častil pošast ali zanikal vojne 
zločine, ko se je leta 2006 udeležil pogreba Slobodana Miloševića," je dodal Malm. 
"Akademija je obravnavala pisatelja, ki je nedvomno podajal provokativne, neprimerne in nejasne izjave o 
političnih vprašanjih, vendar ni našla ničesar v njegovem pisanju, s čimer bi napadal civilno družbo ali 
spoštovanje enakopravnosti med vsemi ljudmi," je še sporočil Malm. 
Izbira Handkeja za Nobelovega nagrajenca za literaturo minuli teden je sprožila proteste, med drugim na 
Kosovem ter v Bosni in Hercegovini. Po nizu kritik je Handke napovedal, da ne bo več govoril z mediji. 
 
MMC RTV SLO  

• Matere Srebrenice zahtevajo odvzem nagrade Handkeju. P. G. Sarajevo - MMC RTV SLO, STA. 11. 
oktober 2019  

"Človek, ki je branil balkanske krvnike, te nagrade ne more dobiti." 
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/matere-srebrenice-zahtevajo-odvzem-nagrade-handkeju/501944  
Združenje Matere Srebrenice namerava na odbor za literaturo Švedske akademije nasloviti pismo z 
zahtevo, naj se letošnjemu lavreatu Petru Handkeju nagrada odvzame. Skrajno sporna je njegova 
naklonjenost in podpora Slobodanu Miloševiću. 
Posledično je včerajšnja novica, da letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo prejme avstrijski pisatelj Peter 
Handke, sprožila množico negativnih odzivov iz različnih strani. 
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Slika: V Potočarih so doslej pokopali 6.377 ljudi, 230 pa na drugih pokopališčih. Posmrtnih ostankov še 
350 ljudi za zdaj niso pokopali, ker jih še niso identificirali ali za pokop niso dobili privoljenja svojcev. 
Srebreniške žrtve so odkrili v 77 skupinskih grobiščih. Foto: EPA  
 

 
Slika: Predsednica združenja Matere Srebrenice Munira Subašić. Foto: Reuters  
 
Uradno pismo odboru za literaturo 
Iz združenja Matere Srebrenice so danes sporočili, da jih je presenetila odločitev odbora za literaturo 
Švedske akademije, da nagrado prejme Handke, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. "V imenu 
združenja Matere Srebrenice bomo na odbor za literaturo Švedske akademije danes naslovili uradno pismo 
in zahtevali, da se Petru Handkeju nagrado odvzame. Človek, ki je branil balkanske krvnike, te nagrade ne 
more dobiti. Mislimo, da to ni naključje," je spletni portal Klix povzel besede predsednice združenja Munire 
Subašić. 
Najhujši zločin v Evropi po drugi svetovni vojni 
Srebrenico so aprila leta 1993 Združeni narodi razglasili za varovano območje, ki so ga nadzorovale 
nizozemske modre čelade. V Srebrenico se je zato med vojno zateklo skoraj 30.000 Bošnjakov iz celotne 
Bosne in Hercegovine. Sile bosanskih Srbov pod poveljstvom Ratka Mladića in Radislava Krstića so kljub 
temu 9. julija 1995 začele ofenzivo na Srebrenico, ki so jo varovale maloštevilne nizozemske modre čelade, 
vanjo pa vkorakale 11. julija. Nizozemski bataljon pripadnikov mirovnih sil ZN-a je bil nastanjen blizu 
Srebrenice, ko je mesto padlo. Bošnjake, ki so se zatekli v oporišče ZN-a, so predali Srbom. V genocidu v 
Srebrenici, ki velja za najhujši zločin v Evropi po drugi svetovni vojni, je bilo po podatkih spominskega centra 
Potočari ubitih več kot 8.000 ljudi.  
 

 
Slika: Srebrenica. Foto: BoBo  
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Slika: Srebrenica. Foto: EPA  
 
Reportaža o svojem potovanju v Srbijo 
Handke je leta 1996 za Süddeutsche Zeitung spisal reportažo o svojem potovanju v Srbijo. V tem besedilu, ki 
je bilo objavljeno po pokolu v Srebrenici, 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 bilo mogoče prebrati v njegovem tedanjem 
zapisu. 
Pisateljeva javna podpora povzročiteljem genocida 
"Globoko obžalovanje" nad odločitvijo akademije iz izrazil tudi ameriški PEN. Kot je zapisala njegova 
predsednica Jennifer Egan, običajno ne komentirajo literarnih nagrad, ki jih podeljujejo druge institucije, 
tokrat pa so naredili izjemo. 
 
"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 Eganova. 
"Zavračamo sklep, da si pisatelj, ki je vztrajno izražal dvom o dokumentiranih vojnih zločinih, zasluži 
nagrado za svojo 'jezikovno iznajdljivost'. V času naraščajočega nacionalizma, avtokratskih voditeljev in 
vsesplošnih dezinformacij po vsem svetu si literarna javnost zasluži kaj boljšega. Globoko obžalujemo sklep 
Nobelovega odbora za književnost," še piše v izjavi ameriškega PEN-a. 
Peticija s skoraj 12.000 podpisi 
Na change.org, plačljivi spletni platformi, namenjeni objavljanju in podpisovanju peticij ter različnih 
kampanj, je objavljena peticija za odvzem Nobelove nagrade Handkeju, ki ima že skoraj 12.000 podpisov. 
V peticiji so zapisali, da je Handke branil Miloševića. "Oseba, ki brani takšno pošast, si ne zasluži niti 
najmanjšega literarnega priznanja, kaj šele Nobelove nagrade. Pošljimo jasno in glasno sporočilo odboru za 
Nobelove nagrade, da ne odobravamo nagrajevanja apologeta množičnih morilcev," lahko med drugim 
preberemo v peticiji. 

• Po kritikah Vučić stopil v bran Handkeju. B. V. Beograd - MMC RTV SLO, STA. 12. oktober 2019  
Vučić je bil minister za informiranje v času predsednikovanja Slobodana Miloševića 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/po-kritikah-vucic-stopil-v-bran-handkeju/502026  
Po kritikah odločitve, da bo Nobelovo nagrado za književnost prejel avstrijski pisatelj Peter Handke, je 
prejemniku v bran stopil srbski predsednik Aleksandar Vučić. 
 

 

https://www.rtvslo.si/svet/evropa/po-kritikah-vucic-stopil-v-bran-handkeju/502026
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/10/11/65617044.jpg
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/10/12/65617226.jpg


Slika: Srbski predsednik Vučić je za Handkeja, ki je zagovarjal Slobodana Miloševića, dejal, da si je 
nagrado zaslužil tudi zaradi svojih moralnih vrednot. Foto: Reuters  
 
Vučić je Handkeju po telefonu čestital za prejem nagrade in ga povabil na obisk v Srbijo, je pisanje Novosti 
povzela srbska tiskovna agencija Tanjug. Med pogovorom je srbski predsednik književniku dejal, da si je 
nagrado zaslužil tako s svojim pisanjem in znanjem kot tudi z intelektualnim pogumom in moralnimi 
vrednotami, značilnimi za izredne posameznike, je še povzel Tanjug. 
Handke naj bi odvrnil, da bo z veseljem obiskal Srbijo in da se veseli srečanja s srbskim predsednikom. 
Nagrada Handkeju je sprožila ogorčenje, saj je pisatelj, dramatik, pesnik in esejist tako z deli kot tudi s 
svojimi dejanji v preteklosti večkrat sprožal polemiko. Med vojnami v nekdanji Jugoslaviji in po njih je tako 
zagovarjal srbskega predsednika Slobodana Miloševića, v času katerega je bil sedanji predsednik Vučić 
minister za informiranje. 
Združenje Matere Srebrenice pa je v petek sporočilo, da namerava na odbor za literaturo Švedske 
akademije nasloviti pismo z zahtevo, naj se Handkeju nagrada odvzame. V Srebrenici so namreč sile 
bosanskih Srbov, ki jih je podpiral Miloševićev režim, leta 1995 izvedle genocid nad Bošnjaki. 
Med kritiki odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Handkeju je tudi slovenski filozof Slavoj Žižek. V odzivu 
za Guardian je spomnil, da je Handke to nagrado označil kot "napačno kanonizacijo literature", in poudaril, 
da letošnja nagrada "dokazuje, da je imel prav". 
Obžalovanje nad odločitvijo akademije je med drugimi izrazil tudi ameriški PEN. 
Švedska akademija je Handkeju prestižno nagrado namenila za njegovo "vplivno delo, ki z jezikovno 
iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje". Lavreat, ki živi na obrobju Pariza, je v 
četrtek v prvem odzivu na nagrado dejal, da je "po vseh prepirih" v povezavi z njegovim delom presenečen, 
da ga je švedska akademija izbrala. Za francosko tiskovno agencijo AFP je še dodal, da gre za "pogumno 
potezo". "To so dobri ljudje," je poudaril. 

• Ustavno sodišče razveljavilo del spornega zakona o tujcih. G. K. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 14. 
oktober 2019  

Razveljavili člen, ki bi se aktiviral v zaostrenih razmerah 
https://www.rtvslo.si/slovenija/ustavno-sodisce-razveljavilo-del-spornega-zakona-o-tujcih/502178  
Ustavni sodniki so razveljavili dele člena 10. b zakona o tujcih, ki v primeru zaostrenih migracijskih razmer 
predvideva omejevanje vstopa tujcev v državo oz. dopušča zavračanje tujcev brez individualne 
obravnave. 
 

 
Slika: Ustavno sodišče je razveljavilo del spornega 10. b člena, ki bi se aktiviral v skrajnih razmerah in bi 
omogočil, da bi Slovenija tujce zavračala brez individualne obravnave. Foto: BoBo  
 
Ustavno sodišče je razveljavilo drugi, tretji in četrti stavek drugega odstavka ter tretji odstavek 10. b člena 
zakona o tujcih, je razvidno iz danes objavljene odločbe. 
Za del javnosti sporno novelo zakona o tujcih je državni zbor (DZ) sprejel januarja 2017, veljati pa 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 
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 
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ukrepov zadržuje nezakonito, pa bo privedla do državne meje in ga napotila v državo, iz katere je 
nezakonito vstopil. 
 

 
Slika: Zahtevo za presojo ustavnosti je sprožila nekdanja varuhinja Vlasta Nussdorfer. Foto: BoBo  
 
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. 
Zahteva za oceno ustavnosti 
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. 

• Začel se je 20. filmski festival Poklon viziji. Ivana Zajc. Radio Koper. Ljubljana - MMC RTV SLO, 14. 
oktober 2019  

https://www.rtvslo.si/radiokoper/prispevki/novice/zacel-se-je-20-filmski-festival-poklon-viziji/502185  
Letošnji festival v središče postavlja meje med državami in meje v filmski umetnosti, pa tudi osvobajanje 
žensk skozi filmski medij. 
 

  
Slika: V Novi Gorici so odprli festival Poklon viziji, ki bo trajal do 20. oktobra. Foto: Radio Koper/Ivana 
Zajc  
 

 
Slika: Festival povezuje sedem mest v Sloveniji in Italiji. Foto: Kinoatelje 
 

https://www.rtvslo.si/radiokoper/prispevki/novice/zacel-se-je-20-filmski-festival-poklon-viziji/502185
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2014/06/17/65117596_nuss.jpg
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/10/14/65617565.jpg


 
Slika: Letošnja prejemnica nagrade Darka Bratine, britanska dokumentaristka Kim Longinotto. Foto: 
Kinoatelje 
 
Festival v sodelovanju z drugimi filmskimi institucijami čezmejnega prostora organizira Kinoatelje. Povezuje 
sedem mest v Sloveniji in Italiji, in sicer Novo Gorico, Gorico, Ljubljano, Videm, Trst, Izolo in Špeter 
Slovenov. 
Na Trgu Evrope, stičišču Gorice in Nove Gorice, so včeraj odprli instalacijo Camera Obscura - Stičišče 
pogledov Jakoba Koncuta. Vodja festivala Mateja Zorn o tem, kaj instalacija prikazuje: 
"Prikazuje, kako podobe nastajajo, hkrati pa nas tudi izziva k premisleku, kako želimo živeti skupno življenje 
na meji, torej, kakšna je naša vizija razvoja tega prostora." 
V ospredju festivala so filmi upora letošnje prejemnice nagrade Darka Bratine, britanske dokumentaristke 
Kim Longinotto, o kateri selektorica Patricija Maličev pravi: 
"S filmsko kamero želi prikazati svetu zapostavljenosti, nasilje, rasne predsodke, torej stvari, za katere 
pogosto ne želimo vedeti, da obstajajo, niti jih videti." 
Novost festivala je programski sklop kratkega filma Prvi poleti, ki letos govori o različnih mejah. Koordinator 
Aljaž Škrlep pojasnjuje, da so vanj uvrstili: 
"Kratki film mladih avtorjev in avtorjev, ki so nekoliko drznejši, avtorjev z neko novo govorico, ki skušajo 
prečkati tako formalne kot vsebinske meje." 
Jubilejna edicija obeta bogat filmski, pa tudi strokovni program, razpravljali bodo denimo o filmu kot 
priložnosti za razvoj kulturnega turizma. 

• Veliko presenečenje - Fidesz v Budimpešti izgubil županski stolček. A. P. J. Budimpešta - MMC RTV 
SLO, Reuters, STA. 14. oktober 2019  

Karacsony: "Mesto želim iz 20. stoletja popeljati v 21." 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/veliko-presenecenje-fidesz-v-budimpesti-izgubil-zupanski-
stolcek/502147  
Vladajoča konservativna stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana je na madžarskih lokalnih volitvah 
doživela več udarcev, a največjega ji je zadal opozicijski kandidat Gergely Karácsony, ki je postal novi 
župan Budimpešte. 
 

 
Slika: Gergely Karacsony je bil skupni kandidat več manjših opozicijskih strank. Foto: Reuters  
 
Po preštetih več kot 92 odstotkih glasov je Karacsony osvojil 50,6 odstotka glasov, dosedanji župan Istvan 
Tarlos, član Fidesza, pa 44,3 odstotka. 
44-letni levosredinski Karacsony je bil skupni kandidat socialistov (MSZP), Demokratične koalicije (DK), 
Parbeszeda (Dialog) in stranke mladih Momentum. Leta 2014 je bil s podporo socialistične stranke (MSZP) 
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izvoljen za župana budimpeškega okrožja Zuglo. Kandidati s podporo opozicije so zmagali v 13 od 23 okrožij 
prestolnice. Fidesz je imel do zdaj župane v 17 okrožjih. 
Opozicija je na tokratnih volitvah nastopila s širokimi zavezništvi, ki so zajemala leve in desne stranke in tudi 
predstavnike civilne družbe. Opozicijska zavezništva so odnesla županska mesta Fideszu tudi v Pecsu, 
Miskolcu, Szombathelyju, Egerju in drugje. V bolj podeželskih občinah so bili uspešnejši kandidati vladajoče 
stranke in neodvisni kandidati. 
Začetek spreminjanja politične slike Madžarske? 
Karacsony je svoj uspeh označil za zgodovinsko zmago za Budimpešto. Obljubil je, da bo madžarsko 
prestolnico "iz 20. stoletja popeljal v 21. stoletje in središče Evrope, kamor je vedno spadala". "Budimpešta 
bo zelena in svobodna in znova se bo približala Evropi. Zmaga v Budimpešti je bila šele prvi korak pri 
spreminjanju Madžarske," je napovedal. 
Orban, ki je madžarski premier od leta 2010, pa je v govoru privržencem poudaril, da Fidesz ostaja 
najmočnejša politična sila na Madžarskem. Opoziciji v Budimpešti je ponudil sodelovanje, v podrobnosti pa 
se ni spuščal. 
Predstavniki Fidesza so sicer pred volitvami grozili, da bo vlada zaprla finančno pipico okrožjem, ki bodo 
izvolila opozicijske kandidate. 
Volitev, ki so potekale v več kot 3.000 občinah, se je udeležilo 49 odstotkov od okoli osem milijonov volilnih 
upravičencev. 

• Katalonski voditelji obsojeni na dolge kazni, Madrid bi obrnil nov list. A. P. J. Madrid - MMC RTV SLO, 
Reuters, STA. 14. oktober 2019  

Junqueras: Ni druge možnosti kot nova država  
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/katalonski-voditelji-obsojeni-na-dolge-kazni-madrid-bi-obrnil-nov-
list/502139  
Špansko vrhovno sodišče je izreklo sodbe nekdanjim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v 
poskusu odcepitve Katalonije od Španije. Najvišjo kazen, 13 let zapora, je dobil nekdanji podpredsednik 
katalonske vlade Oriol Junqueras. 
Poleg tega so sodniki za še osem katalonskih politikov ali aktivistov odločili, da so krivi vstajništva ter 
zlorabe javnih sredstev, in jih kaznovali z zaporno kaznijo od devet do 13 let. Trije nekdanji katalonski 
ministri so bili zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsojeni na 12 let zapora, dva druga nekdanja 
ministra katalonske vlade pa sta bila obsojena na 10 let in pol zapora. Nekdanja predsednica katalonskega 
parlamenta in nekdanja vodja Katalonskega narodnega združenja (ANC), civilnodružbene skupine, ki je 
organizirala množične shode za neodvisnost Katalonije. Carme Forcadell je bila zaradi vstajništva obsojena 
na zaporno kazen 11 let in pol, vodji dveh civilnodružbenih gibanj Jordi Cuixart in Jordi Sanchez pa na devet 
let. 
Trije obtoženci so krivi le neposlušnosti, zato so se izognili zaporni kazni. 
 

 
Slika: Madrid (naivno?) upa, da bo sodba omogočila obnovo dialoga s katalonsko vlado v Barceloni. Foto: 
Reuters  
 
Junqueras, 50-letni nekdanji zgodovinar, je na čelu levo usmerjene stranke ERC, za neodvisnost Katalonije 
pa si prizadeva praktično že vse svoje življenje. Aretirali so ga novembra 2017, od tedaj pa je že skoraj dve 
leti preživel v priporu. 
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Junqueras je sodbo označil za "maščevanje države" in poudaril, da Katalonci nimajo druge možnosti, kot da 
ustanovijo svojo državo. "Ni druge možnosti kot oblikovanje nove države, da bi pobegnili iz te, ki preganja 
demokrate, prepoveduje glasovanje in proteste ter zapira zaradi političnih prepričanj," je v prvem odzivu 
sporočil Junqueras. "Neodvisnost je danes potrebna bolj kot kdaj koli za svobodnejšo, pravičnejšo in bolj 
demokratično družbo," je dodal in napovedal, da se bodo vrnili še močnejši. 
Sanchez: Nihče ni nad zakonom 
Španski premier Pedro Sanchez je po obsodbi katalonskih voditeljev dejal, da je čas, da Madrid in Barcelona 
obrneta novo stran v odnosih. Katalonijo je pozval k dialogu. "Po odločitvi vrhovnega sodišča moramo prek 
dialoga obrniti novo stran, temelječo na mirnem sobivanju v Kataloniji," je poudaril. "Lahko začnemo novo 
poglavje za moderno, pluralno in strpno Katalonijo s primernim mestom v Španiji," je povedal v angleščini. 
Poudaril je, da je njegova vlada "pripravljena prispevati k dialogu v okviru ustave". "Nihče ni nad zakonom," 
je še izpostavil in dodal, da "nikomur ne sodijo zaradi njegovih idej". S tem je zavrnil očitke zagovornikov 
katalonske neodvisnosti, ki trdijo, da gre za politični proces. 
Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je nato poudaril, da ne gre za maščevanje države, saj 
"so sodili konkretnim osebam za konkretna dejanja". "Imamo neodvisno sodno oblast z najnaprednejšimi 
demokratičnimi standardi ter pravno državo, in ne maščevalne države," je dejal. 
Vrhovni sodniki se po napovedih pri sodbi niso odločili za kaznivo dejanje upora, ki bi pomenilo od 15 do 25 
let zapora, ampak za vstajništvo. Pri uporu gre sicer za nasilen poskus spremembe strukture države, med 
drugim razglasitve neodvisnosti dela Španije. Pri vstajništvu pa gre za poskus oviranja izvajanja zakonodaje. 
 

 
Slika: Voditelji so na razsodbo čakali v zaporu Lledoners v Kataloniji. Foto: Reuters  
 
Nekdanji vodja katalonske vlade Carles Puigdemont je dejal, da je sodišče izreklo za skupno več kot 100 let 
zapornih kazni, kar je označil za "grozodejstvo". "Čas je za odziv ... za prihodnost naših sinov in hčera. Za 
demokracijo. Za Evropo. Za Katalonijo," je zapisal na Twitterju. Puigdemontu v Madridu niso sodili, ker je že 
pred aretacijami zbežal v Belgijo. 
Sojenje zaradi priprave referenduma oktobra 2017 
Sojenje se je začelo sredi februarja, končalo pa sredi junija. Sodili so jim zaradi njihove vloge pri pripravi 
prepovedanega referenduma o katalonski neodvisnosti 1. oktobra 2017, na katerem je večina glasovala za 
neodvisnost, in sprejetju deklaracije o neodvisnosti v katalonskem parlamentu konec oktobra 2017. 
Spomnimo, katalonske oblasti so referendum izvedle kljub sodni prepovedi. Neodvisnost je podprlo 90 
odstotkov udeležencev ob 42-odstotni udeležbi. Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra 2017 
potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije kot "suverene, demokratične, socialne in 
pravne države". 
Španska vlada v Madridu upa, da bo dolgo pričakovana sodba omogočila obnovo dialoga s katalonsko vlado 
v Barceloni. 
Ogorčeni Katalonci znova na ulice 
Gibanje za katalonsko neodvisnost pa želi, da bi sodba poenotila njegove vrste in da bi se njihovi podporniki 
odpravili na ulice. Civilnodružbena gibanja za večer po objavi sodbe pozivajo k protestom po vsej regiji. V 
sredo bodo začeli množične protestne pohode iz petih katalonskih mest proti Barceloni. Tja naj bi prispeli v 
petek, ko je napovedana tudi splošna stavka. 
Madrid je medtem v Katalonijo že poslal policijske okrepitve in pripadnike Guardie Civil. V času sodbe naj bi 
bilo v regiji okoli 1.500 pripadnikov varnostnih sil. 
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Napetosti med katalonskimi in španskimi oblastmi se sicer zaostrujejo že nekaj tednov. Za zadnje 
zaostrovanje je poskrbela aretacija devetih aktivistov za katalonsko neodvisnost konec septembra. 
Sedmerico so obtožili terorizma. 

• Carles Puigdemont. MMC RTV SLO 14. oktober 2019  
https://www.rtvslo.si/izjava-dneva/carles-puigdemont/502205  
Skupno sto let zapora. Barbarsko dejanje. Treba se je odzvati kot še nikoli. Za prihodnost naših otrok. Za 
demokracijo. Za Evropo. Za Katalonijo. 
 

  
Slika: Carles Puigdemont. Foto: Reuters 
 
Nekdanjemu predsedniku katalonske vlade Carlesu Puigdemontu niso sodili, saj se je zatekel v tujino, so pa 
v Španiji obsodili devet drugih katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od 
Španije. Sodišče jim je dosodilo med devet in 13 let zapora, STA. 
 

 
Slika: Kompilacija fotografij vodilnih katalonskih politikov (od leve proti desni): Carles Puigdemont, Oriol 
Junqueras, Josep Rull, Raul Romeva, Jordi Sanchez in Jordi Turull. Puigdemont se je sodnemu procesu in 
zaporu izognil, ker je že pred aretacijo zbežal v tujino. Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek za 
Puigdemonta izdalo evropski in mednarodni priporni nalog zaradi "kaznivih dejanj vstajništva in zlorabe 
javnih sredstev". Foto: EPA 
 
Katalonski voditelji obsojeni na zapor; Cerar: Notranja zadeva Španije 

• Katalonski voditelji obsojeni na zapor; Cerar: Notranja zadeva Španije. A. P. J., A. V. Madrid - MMC 
RTV SLO, Reuters, STA. 14. oktober 2019  

Sodba sprožila množične proteste na katalonskih ulicah 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/katalonski-voditelji-obsojeni-na-zapor-cerar-notranja-zadeva-
spanije/502139  
Špansko vrhovno sodišče je izreklo sodbe nekdanjim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v 
poskusu odcepitve Katalonije od Španije. Najvišjo kazen, 13 let zapora, je dobil nekdanji podpredsednik 
katalonske vlade Oriol Junqueras. 
Poleg tega so sodniki za še osem katalonskih politikov ali aktivistov odločili, da so krivi vstajništva in 
zlorabe javnih sredstev, ter jih kaznovali z zaporno kaznijo od devet do 13 let. Trije nekdanji katalonski 
ministri Dolors Bassa, Jordi Turull in Raul Romeva so bili zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev 
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obsojeni na 12 let zapora, dva druga nekdanja ministra katalonske vlade Joaquim Forn in Josep Rull pa 
sta bila obsojena na 10 let in pol zapora. 
 
Nekdanja predsednica katalonskega parlamenta in nekdanja vodja Katalonskega narodnega združenja 
(ANC), civilnodružbene skupine, ki je organizirala množične shode za neodvisnost Katalonije, Carme 
Forcadell je bila zaradi vstajništva obsojena na zaporno kazen 11 let in pol, vodji dveh civilnodružbenih 
gibanj Jordi Cuixart in Jordi Sanchez pa na devet let. Trije obtoženci so krivi le neposlušnosti, zato so se 
izognili zaporni kazni. 
 
Junqueras: Gre za maščevanje države 
Junqueras, 50-letni nekdanji zgodovinar, je na čelu levo usmerjene stranke ERC, za neodvisnost Katalonije 
pa si prizadeva praktično že vse svoje življenje. Aretirali so ga novembra 2017, od tedaj pa je že skoraj dve 
leti preživel v priporu. Junqueras je sodbo označil za "maščevanje države" in poudaril, da Katalonci nimajo 
druge možnosti, kot da ustanovijo svojo državo. "Ni druge možnosti kot oblikovanje nove države, da bi 
pobegnili iz te, ki preganja demokrate, prepoveduje glasovanje in proteste ter zapira zaradi političnih 
prepričanj," je v prvem odzivu sporočil Junqueras. "Neodvisnost je danes potrebna bolj kot kadar koli za 
svobodnejšo, pravičnejšo in demokratičnejšo družbo," je dodal in napovedal, da se bodo vrnili še močnejši. 
Sanchez: Nihče ni nad zakonom. Čas je za nov list v odnosih.  
 

 
Slika: Španski premier Pedro Sanchez je po objavi sodbe med drugim dejal, da je njegova vlada 
pripravljena na dialog v okviru ustave. Foto: EPA  
 
Španski premier Pedro Sanchez je po obsodbi katalonskih voditeljev dejal, da je čas, da Madrid in Barcelona 
obrneta novo stran v odnosih. Katalonijo je pozval k dialogu. "Po odločitvi vrhovnega sodišča moramo prek 
dialoga obrniti novo stran, temelječo na mirnem sobivanju v Kataloniji," je poudaril. "Lahko začnemo novo 
poglavje za moderno, pluralno in strpno Katalonijo s primernim mestom v Španiji," je povedal v angleščini. 
Poudaril je, da je njegova vlada "pripravljena prispevati k dialogu v okviru ustave". "Nihče ni nad zakonom," 
je še poudaril in dodal, da "nikomur ne sodijo zaradi njegovih idej". S tem je zavrnil očitke zagovornikov 
katalonske neodvisnosti, ki trdijo, da gre za politični proces. 
Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je nato poudaril, da ne gre za maščevanje države, saj 
"so sodili konkretnim osebam za konkretna dejanja". "Imamo neodvisno sodno oblast z najnaprednejšimi 
demokratičnimi standardi in pravno državo, ne pa maščevalne države," je dejal. 
Vstajništvo namesto upora  
Vrhovni sodniki se po napovedih pri sodbi niso odločili za kaznivo dejanje upora, ki bi pomenilo od 15 do 25 
let zapora, ampak za vstajništvo. Pri uporu gre sicer za nasilen poskus spremembe strukture države, med 
drugim razglasitve neodvisnosti dela Španije. Pri vstajništvu pa gre za poskus oviranja izvajanja zakonodaje. 
 
Puigdemont: Gre za grozodejstvo 
Nekdanji vodja katalonske vlade Carles Puigdemont je dejal, da je sodišče izreklo za skupno več kot 100 let 
zapornih kazni, kar je označil za "grozodejstvo". "Čas je za odziv ... za prihodnost naših sinov in hčera. Za 
demokracijo. Za Evropo. Za Katalonijo," je zapisal na Twitterju. Puigdemontu v Madridu niso sodili, ker je že 
pred aretacijami zbežal v Belgijo. Špansko vrhovno sodišče je sicer v ponedeljek sporočilo, da je sodnik 
Pablo Llarena izdal evropski in mednarodni priporni nalog za Puigdemonta zaradi "kaznivih dejanj 
vstajništva in zlorabe javnih sredstev". 
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Sojenje zaradi priprave referenduma oktobra 2017 
Sojenje se je začelo sredi februarja, končalo pa sredi junija. Sodili so jim zaradi njihove vloge pri pripravi 
prepovedanega referenduma o katalonski neodvisnosti 1. oktobra 2017, na katerem je večina glasovala za 
neodvisnost, in sprejetju deklaracije o neodvisnosti v katalonskem parlamentu konec oktobra 2017. 
Spomnimo, katalonske oblasti so referendum izvedle kljub sodni prepovedi. Neodvisnost je podprlo 90 
odstotkov udeležencev ob 42-odstotni udeležbi. Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra 2017 
potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije kot "suverene, demokratične, socialne in 
pravne države". Španska vlada v Madridu upa, da bo dolgo pričakovana sodba omogočila obnovo dialoga s 
katalonsko vlado v Barceloni. 
Ogorčeni Katalonci znova na ulice 
 

 
Slika: Po objavi sodbe so se na ulicah Barcelone začeli zbirati protestniki, ki zahtevajo izpustitev političnih 
zapornikov. V prestolnici Katalonije je popoldne na ulice prišlo okoli 8.000 ljudi, v Gironi pa 6.000 
navajajo oblasti. Še več jih je bilo zvečer. Foto: EPA  
 
Gibanje za katalonsko neodvisnost pa želi, da bi sodba poenotila njegove vrste in da bi se njihovi podporniki 
odpravili na ulice. Civilnodružbena organizacija Tsunami Democratic je pozvala k zapori barcelonskega 
letališča Prat, kjer so protestniki zasedli terminal 1 in se ne želijo umakniti. Z letališča že poročajo o prvih 
zamudah zaradi protestov.  
Zaradi demonstracij odpovedanih 20 letov 
Na vhodu v letališko stavbo je prišlo do prerivanja s policisti, ki so uporabili gumijevke. Kot je poročala BBC, 
se je množica spopadla s policisti. Demonstranti so se skušali prebiti skozi policijski kordon, v policiste so 
metali kamenje in koše za smeti. Po navedbah predstavnikov letališča je bilo zaradi demonstracij doslej 
odpovedanih približno 20 letov. Promet je bil oviran oziroma popolnoma zaustavljen do pet kilometrov od 
letališča.  
V sredo protestni pohodi, v petek splošna stavka 
V sredo bodo začeli množične protestne pohode iz petih katalonskih mest proti Barceloni. Tja naj bi prispeli 
v petek, ko je napovedana tudi splošna stavka. 
Madrid v Katalonijo poslal policijske okrepitve  
Madrid je medtem v Katalonijo že poslal policijske okrepitve in pripadnike Guardie Civil. V času sodbe naj bi 
bilo v regiji okoli 1.500 pripadnikov varnostnih sil. Napetosti med katalonskimi in španskimi oblastmi se 
sicer zaostrujejo že nekaj tednov. Za zadnje zaostrovanje je poskrbela aretacija devetih aktivistov za 
katalonsko neodvisnost konec septembra. Sedmerico so obtožili terorizma. 
Zunanji minister Cerar: Notranja zadeva Španije, ki je demokratična država  
 
Slovenski zunanji minister Miro Cerar je v odzivu na sodbo poudaril, da je Španija suverena država in da je 
treba spoštovati suverenost njenega notranjega pravnega reda, kot to spoštujejo drugi, ko gre za Slovenijo. 
"Ne smemo se v to vmešavati," je poudaril Cerar po zasedanju zunanjih ministrov EU-ja v Luksemburgu. 
Španija je demokratična, pravna država in članica EU-ja, ki zagotavlja vsem svojim državljanom temeljne 
človekove pravice, je pojasnil Cerar. 
Cerar: Primera Katalonije in Slovenije nista primerljiva  
Dodal je, da primer Katalonije ni primerljiv s slovenskim primerom, saj je Slovenija v letih 1990 in 1991 
stremela k temu, da bi sploh postala demokracija in članica EU-ja. "Primerjava med tema dvema procesoma 
ni na mestu, čeprav ljudje to včasih čustveno primerjajo, kar je razumljivo," je menil.  
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Rupel: Gre za škandal  
Nekdanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel, ki je bil oktobra 2017 na referendumu o katalonski 
neodvisnosti med mednarodnimi opazovalci, pa je sodbo označil za "velikanski škandal". Španiji bi bilo 
treba po njegovem mnenju na ravni Evropske unije oziroma Evropskega sveta postaviti vprašanje, na 
kakšen način je pripravljena ta škandal odpraviti. "Jaz bi predlagal, da predsednik vlade (Marjan Šarec, op. 
a.) na Evropskem svetu postavi takšno vprašanje. To bi bil učinkovit ukrep, to bi bila učinkovita pot k 
postopnemu reševanju nekega paradoksa. To je paradoks, ki kazi podobo demokracije v Evropi, pa seveda 
tudi v Španiji," je poudaril Rupel. 
Gabrijelčič: Argumentacija sodbe politična  
Analitik Luka Lisjak Gabrijelčič pa je ocenil, da je argumentacija sodbe "izjemno politična". Sodba je bila 
pričakovana, saj se je že od konca sojenja sredi junija govorilo, da ne bodo obsojeni za obtožbo upora, ki 
predvideva višjo zaporno kazen, ampak za vstajništvo, ki predvideva nižjo kazen. "Mogoče je deloma 
presenečenje, da so kljub temu zelo visoke kazni za vse obtožence, tudi oba predstavnika civilne družbe, ki 
nista dobila nič nižje kazni," je poudaril poznavalec španske politike. Te visoke kazni pa so dobili "tako rekoč 
po zmoti". Dobili so jih, ker so s političnimi instrumenti izvajali državljanski pritisk, po njegovih besedah piše 
v sodbi. 

• Predsednik ustavnega sodišča meni, da je diskreditacija Accetta nesprejemljiva. La. Da., G. K. 
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA. 15. oktober 2019  

Spor dveh ustavnih sodnikov: Jaklič proti Accettu 
https://www.rtvslo.si/slovenija/predsednik-ustavnega-sodisca-meni-da-je-diskreditacija-accetta-
nesprejemljiva/502223  
Ustavni sodnik Klemen Jaklič je sodniškemu kolegu Mateju Accettu v povezavi z njegovim sodelovanjem s 
stranko SMC očital zavajanje in laganje. Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez pa meni, da je Jakličeva 
javna diskreditacija kolega neutemeljena. 
Ustavni sodnik Klemen Jaklič je v ponedeljek v ločenem odklonilnem mnenju na odločitev ustavnega 
sodišča glede ustavnosti člena zakona o tujcih poudaril tudi domnevno sporno ravnanje njegovega 
sodniškega kolega Mateja Accetta. V odklonilno mnenje je tako vključil poseben dodatek, v katerem je med 
drugim opozoril na po njegovem mnenju nedopustne pritiske, ki naj bi jih bil deležen zaradi svojega 
odstopajočega stališča v tem primeru, ter pritiske, da bi svoje ločeno mnenje spremenil. 
"Name se je pritiskalo celo tako, da se mi je zunaj formalnih zasedanj sodišča kazalo različne vsebinske dele 
iz ločenega mnenja (...) ter sugeriralo, naj jih spremenim," je zapisal Jaklič. Ko je pritiske zavrnil, pa se 
neprimernosti po njegovih besedah niso končale. 
 
Osebni obračun med varuhi ustave 
Vili Kovačič zahteval izločitev Accetta, ker naj bi sodeloval pri sestavi programa SMC-ja  
Jaklič je spomnil tudi na postopek odločanja o referendumu o drugem tiru, ko je Vili Kovačič zahteval 
Accettovo izločitev, saj naj bi sodeloval s političnim vodstvom stranke SMC pri sestavljanju strankinega 
programa. Sodnik Accetto naj bi takrat zatrdil, da ni sodeloval pri nastajanju programa stranke SMC in da 
torej ni razloga za njegovo izločitev, zato ga sodniki takrat niso izločili. Toda Accetto po Jakličevih navedbah 
takrat ni govoril resnice. "In vedel je, da je ni. Pri nastajanju programa stranke SMC je namreč še kako 
sodeloval," je zatrdil. 
Tudi korespondenca med Accettom in vidnimi člani SMC-ja, ki jo je v ponedeljek objavil Požareport, pritrjuje 
Jakličevim besedam. Kot je razvidno, naj bi Matej Accetto podajal precej obširne in podrobne pisne 
vsebinske predloge in razmisleke v procesu nastajanja strankinega programa. Jaklič, ki je bil očitno s 
korespondenco seznanjen že prej, trdi, da je Accetto v dopisih tudi pojasnil, da se formalno v stranko sicer 
ne bo včlanil, bo pa njen "tihi podpornik". 
Jaklič pojasnjuje, da je za to vedel že v času odločanja o izločitvi Accetta, zato je glasoval za. Napovedal je 
tudi odklonilno ločeno mnenje, a se nato zaradi pritiskov kolegic in kolegov ter "v korist pomiritve med 
sodnicami in sodniki" temu odpovedal. "Sodnik Accetto takrat ni govoril resnice, zavedel je slovensko 
javnost, eden od učinkov te neresnice pa je bil, da je sodeloval pri odločanju v politično nabiti zadevi na 
podlagi neresničnih pojasnil, ki jih je dal ob odločanju o njegovi (ne)izločitvi. To je huda nepravilnost, ki je 
nezdružljiva z vlogo ustavnega sojenja v svobodni demokratični družbi. Razkrivam jo, ker se je podoben 
pojav zdaj ponovil," je navedel Jaklič. 
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Slika: Klemen Jaklič in Matej Accetto ob prisegi v parlamentu leta 2017. Foto: BoBo  
 
Accetto: Gre za grob napad name, na osebno integriteto in integriteto sodišča 
Accetto se je odzval na očitke sodniškega kolega Jakliča in zapisal, da ni zavajal ali lagal, očitki o sodelovanju 
pri pisanju programa SMC-ja pa so po njegovih besedah neutemeljeni, saj je objavljeno dopisovanje še iz 
časa pred nastankom stranke. "Gre za grob napad name, mojo sodniško integriteto in integriteto ustavnega 
sodišča," je prepričan. 
Accetto je opozoril, da je pri odločanju ustavnega sodišča o referendumu o drugem tiru pobudnik 
referenduma Vili Kovačič predlagal njegovo izločitev z razlogi, da naj bi bil v volilnem letu 2014 soavtor 
predvolilnega programa stranke SMC za področje pravosodja, soavtor več knjig s takratnim predsednikom 
vlade Mirom Cerarjem ter splošneje leta 2014 sodelavec Cerarja pri sestavljanju programa politične stranke 
SMC. 
Kolegi sodniki so bili po njegovih pojasnilih "s temi, sedaj javno izraženimi očitki seznanjeni že ob takratnem 
odločanju o izločitvi, pa so predlog za izločitev na koncu vseeno zavrnili. Torej z izjemo sodnika Klemna 
Jakliča tudi po presoji drugih sodnikov navedeni očitki niso bili prepričljivi oziroma taki, da bi postavili pod 
vprašaj mojo verodostojnost in nepristranskost". 
"V predvolilnem programu SMC-ja ne razberem niti ene svoje misli ali stavka" 
"Nisem tajil dobrega osebnega poznanstva z Mirom Cerarjem in tudi tega ne, da sem pred njegovim 
vstopom v politiko z njim sodeloval v okviru civilnodružbene skupine, ki jo je zbral za spodbujanje razprave o 
aktualnih vprašanjih slovenske družbe," je povedal Accetto. Pojasnil je, da se za vstop v politiko ni odločil, 
odločitev mu je "olajšalo" že dejstvo, da je od septembra 2013 do septembra 2016 bival in služboval na 
Portugalskem. 
 

 
Slika: Ustavno sodišče je razveljavilo del spornega 10. b člena, ki bi se aktiviral v skrajnih razmerah in bi 
omogočil, da bi Slovenija tujce zavračala brez individualne obravnave. Foto: BoBo 
 
Ustavno sodišče razveljavilo del spornega zakona o tujcih 
"Posledično nisem sodeloval pri ustanavljanju stranke SMC, nisem postal njen član in se z njo nisem udeležil 
predvolilne tekme na državnozborskih volitvah leta 2014," je poudaril in še pojasnil, da je "dopisovanje, o 
katerem je v svojem mnenju pisal sodnik Jaklič (in ga je nato s podobnimi očitki javno razgrnil eden izmed 
medijev), potekalo še v okviru civilnodružbene razpravne skupine". Zapisal je še, da v predvolilnem 
programu, ki ga je SMC po ustanovitvi predstavila javnosti, sam ne razbere "niti enega stavka ali misli, ki bi 
bodisi neposredno bodisi posredno prišla od mene".  
Accetto ne v primeru zakona o tujcih ne v primeru referenduma za drugi tir ni glasoval "v prid" SMC-ju 
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Accetto Jakličev napad ocenjuje kot brez primere v mednarodni praksi najvišjih sodišč tako glede vsebine 
neutemeljenih očitkov kot tudi tona in ostrine. Celotno dogajanje Accetto vidi kot grob napad nanj in na 
njegovo sodniško integriteto, "ki pa ni samo neutemeljen, ampak za povrh v luči obeh relevantnih odločitev 
sodišča še protisloven". 
Kot je pojasnil, je v obeh zadevah, ki se jih zdaj problematizira, sam glasoval na način, ki "nikakor ni bil v prid 
interesom stranke SMC in njenega tedanjega voditelja". "Sodnik Jaklič mi – tako kot tudi preostalim 
sodnikom – očita, da sem za vsako ceno zaradi političnih motivov želel sprejeti odločitev, ki je sporno 
določbo zakona razveljavila. Ob takih navedbah sem že nekoliko zmeden, kaj želijo vsi ti izraženi očitki sploh 
sporočiti: naj bi bil politično pristranski v prid gospodu Cerarju ali proti njemu," se ob tem sprašuje Accetto. 
 

 
Slika: Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez meni, da je javna diskreditacija sodnika nesprejemljiva. 
Foto: BoBo  
 
Predsednik ustavnega sodišča stopil na Accettovo stran 
Na spor med ustavnima sodnikoma se je v izjavi za javnost odzval tudi predsednik ustavnega sodišča Rajko 
Knez. Kot je zapisal, je bila vloga Accetta v času pred ustanovitvijo SMC-ja v preteklih letih že večkrat 
predmet presoje pred ustavnim sodiščem – prvič v zadevi drugi tir, nazadnje pri presoji ustavnosti zakona o 
tujcih. "Sodniki so vselej večinsko presodili, da razlogov za izločitev ni," je zapisal. 
Accetto po mnenju Kneza drugih sodnikov in sodnic pri tem tudi ni zavajal. "Njegova pojasnila so bila jasna 
in izčrpna," je navedel. Dodal je, da javna diskreditacija sodnika ni sprejemljiva, pozivi k odstopu pa niso 
utemeljeni. V eni od odločitev sodnikov o neizločitvi Accetta piše, da je sodnik sodišču pojasnil, da ni 
sodeloval pri pisanju programa SMC-ja. 
Petrič: Za ustavnega sodnika je potrebna določena zrelost 
Nekdanji predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič pa je za ob sporu med ustavnima sodnikoma opozoril 
na vlogo ustavnega sodišča, ki mora biti neomadeževano, čim bolj neodvisno in sestavljeno iz čim bolj zrelih 
osebnosti, ki so se pripravljene tudi izpostaviti. "Ustavno sodišče je tisto, ki – ko vsi vpijejo eno – prižge 
rdečo luč in reče, da je nekaj kršitev ustave. To, da ustavno sodišče funkcijo lahko opravi na ustrezen način, 
zahteva trezen premislek, veliko pravno znanje, odlično razumevanje ustave in zelo zrele osebnosti," je 
opozoril Petrič. 
 
Kritičen je tudi do načina izbiranja ustavnih sodnikov: "Preveč je iskanja sodnikov, ki bodo po možnosti naši, 
dogovarjanja, koliko bo naših in koliko vaših. Rezultat tega je daleč od uravnoteženosti ustavnega sodišča. 
To ni prava pot. Prava pot je iskati resnično najboljše." 
Kot je še dejal, je prav, da ko posameznik postane ustavni sodnik, "zaradi ugleda sodišča zahteva svojo 
izločitev, če obstaja tudi samo neka možnost, da se z nekimi tehtnimi argumenti oporeka njegovi 
neodvisnosti". To je po prepričanju nekdanjega ustavnega sodnika tudi "stvar zrelosti" posameznika, zato je 
"bolje, da je ustavni sodnik človek v zrelih letih kot pa mladenič, ki ima še kdo ve kakšne ambicije". 
Zagorc: Preteklo politično delovanje ni razlog za izločanje 
Profesor ustavnega prava Saša Zagorc ob sporu med ustavnima sodnikoma poudarja, da je vidik 
nepristranskosti pomemben, da pa preteklo politično delovanje samo po sebi ne more pomeniti 
avtomatičnega izločanja sodnika v konkretni zadevi. 
Ko gre za vprašanje, v kolikšni meri preteklo politično udejstvovanje vpliva na nepristranskost sodnika, je 
Zagorc spomnil, da smo v preteklosti imeli primer, ko so celo nekdanji predsednik politične stranke in 
poslanca postali ustavni sodnik. Jasno je, da so ustavni sodniki osebe, ki imajo politična prepričanja; 
nekateri jih povedo jasneje, drugi manj, nekateri svoja stališča potrjujejo tudi z dejanji. "A živeti v iluziji, da 
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so ustavni sodniki nekakšni modreci, ki lahko popolnoma odmislijo svoja hotenja in pričakovanja, je verjetno 
nesmiselno," pravi Zagorc. 
Ko se govori o nepristranskosti, sta po njegovih besedah pomembna dva vidika. Ko gre na primer za 
sorodstvene vezi s stranko v postopku, nihče ne bi zaupal odločitvi sodnika. Pri drugem vidiku pa gre za 
videz nepristranskosti, ko lahko tudi povprečen opazovalec kljub zatrjevanju sodnika, da lahko o zadevi 
odloči nepristransko, o tem zaradi določenih povezav tega sodnika podvomi o tem. 
 
Konkretnega primera, ko očitke o domnevni pristranskosti in zavajanju kolegov ustavnih sodnikov na 
Mateja Accetta naslavlja njegov sodniški kolega Klemen Jaklič, Zagorc ne pozna dovolj, da bi ga lahko 
komentiral. Kot pravi, je veliko informacij, ki počasi kapljajo v tej zgodbi, zlasti ali je zares šlo za zavajanje 
sodnikov ali ne. Da bi lahko zadeve komentiral, bi moral imeti vse podatke, kaj se je dogajalo na sejah 
ustavnega sodišča, kako so bili predstavljeni vsi vidiki. Zgodba pa mu nekoliko smrdi tudi po iskanju 
senzacionalnosti. 
Zagorc težko sodi tudi, zakaj je prišlo do komunikacije med ustavnima sodnikoma prek ločenih mnenj. A ko 
gre za ločena mnenja, imajo sodniki avtonomijo, da lahko vanje zapišejo, kar želijo. Seveda pa lahko tako 
utrdijo svojo integriteto, prepričljivost, lahko pa jo tudi potencialno izgubijo. 
Zagorc je ob tem spomnil, da je tudi sam zagovarjal stališče, kot ga je zdaj sprejela večina sodnikov. "Žal se 
zdaj manj ukvarjamo z vsebinskim sporočilom te odločbe, ki pa je zelo pomembno za vladavino prava," je 
dejal. 
Trstenjakova: "To so resni očitki" 
Dogajanje je "na neki način zaskrbelo" tudi nekdanjo sodnico na Sodišču EU-ja Verico Trstenjak, ki je v 
preteklosti tudi že bila kandidatka za ustavno sodnico. V pogovoru za Radio Ognjišče je dejala, da je ustavno 
sodišče vedno dojemala kot institucijo, ki dejansko odloča neodvisno in nepristransko in ki daje videz 
ustavnosti. 
Ustavnemu sodniku je po njenih besedah sicer treba pustiti, da piše ločena mnenja in tako izrazi svoje 
stališče, saj to dopušča tudi naš pravni red. Obenem pa se mora vsak sodnik zavedati odgovornosti tako do 
prava kot tudi do sodržavljanov. Prav tako pa mora vsak sodnik vedeti, da se izloči v primerih, kadar se 
zaveda povezave z določeno stranko ali obravnavano predmetno zadevo na splošno. "To so resni očitki. To 
niso majhne zadeve," je pripomnila ob trenutnem sporu. 
Ustavni sodniki so seveda lahko različnih mnenj, različnih političnih ali religioznih pripadnosti ali spolne 
usmerjenosti. A na ustavnem sodišču mora v primerih, kadar se krešeta dve mnenji, zmagati avtoriteta 
argumenta, ne pa argument avtoritete, je še poudarila Trstenjakova in dodala, da morata sodnika pri 
odločanju voditi pravo in pravičnost. 
SMC: Accetto ni bil član ali svetovalec stranke 
Ob očitkih ustavnemu sodniku Mateju Accettu o pristranskosti zaradi sodelovanja s stranko SMC so v tej 
pojasnili, da je Miro Cerar Accetta povabil k oblikovanju nekaterih stališč v času pred nastankom SMC-ja, ko 
je šlo še za civilnodružbeno gibanje. Ni bil pa nikoli član stranke SMC, ni sodeloval v kampanji SMC-ja ali 
svetoval stranki ali Cerarju, so zapisali. 
Cerar Accetta pozna kot kolega predavatelja na pravni fakulteti. "Oba sta bila družbeno kritična in aktivna 
člana civilne družbe, zato ga je Cerar povabil k oblikovanju nekaterih stališč z njegovega strokovnega 
področja, ki bi lahko prispevala k temu, da Slovenija izide iz ekonomske in širše krize in se uveljavi kot 
uspešna pravna država," so zapisali. 
Omenjena izhodišča so pripravljali še "v času pred nastankom stranke SMC, ko je šlo še za civilnodružbeno 
gibanje". O tem po njihovih navedbah jasno priča objavljen faksimile elektronskega sporočila Accetta, 
poslan 6. maja 2014, ko je bil gostujoči predavatelj na Portugalskem. Stranka SMC pa je nastala 2. junija 
2014.  
Zapisali so še, da je bilo na ustavnem sodišču do zdaj veliko članov in celo predsednikov, ki so - v nasprotju z 
Accettom - bili pred tem dejavni sodelavci političnih strank in njihovi člani. Med drugim so navedli 
Miroslava Mozetiča in Cirila Ribičiča.  

• Olga Tokarczuk: "Avtorji na Poljskem se bojijo izraziti, kaj resnično mislijo". M. K. Frankfurt - MMC 
RTV SLO, STA. 15. oktober 2019  

https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/olga-tokarczuk-avtorji-na-poljskem-se-bojijo-izraziti-kaj-resnicno-
mislijo/502292  
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"V književnosti ni uradne cenzure, vendar pa občutim določen strah, da se na Poljskem razvija nekakšna 
samocenzura," pravi Olga Tokarczuk.  
Nobelova nagrajenka je spregovorila na novinarski konferenci Frankfurtskega knjižnega sejma, kjer so jo 
vprašali tudi o drugem lavreatu Petru Handkeju, vendar pa se je od nasprotujočih si mnenj o avstrijskem 
kolegu oddaljil. 
 
Avtorica, ki je odkrita kritičarka vladajoče poljske konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), je ocenila, 
da v domovini divja "nekakšna kulturna vojna" med desno orientirano vlado in opozicijo. 
 

 
Slika: Nobelova nagrajenka Olga Tokarczuk. Foto: EPA  
 
Pisateljica, ki jo je prejšnji teden Švedska akademija razglasila za dobitnico Nobelove nagrade za književnost 
za leto 2018, je izrazila skrb nad naraščajočo samocenzuro na Poljskem. "Avtorji se nekako bojijo izraziti, kaj 
resnično mislijo ali čutijo, ker se bojijo političnih posledic. Le upam lahko, da se ta razvoj ne bo nadaljeval," 
pravi. 
Ena največjih sodobnih poljskih pisateljic je prejšnji teden pred nedeljskimi volitvami opozorila, da se Poljaki 
odločajo med "demokracijo in avtoritarizmom". Priznala je, da nad zmago PiS-a ni navdušena. 
Poleg Olge Tokarczuk je Švedska akademija prejšnji teden za nobelovca za tekoče leto razglasila avstrijskega 
avtorja Petra Handkeja, čemur pa je sledil plaz kritik zaradi pisateljeve podpore srbskemu voditelju 
Slobodanu Miloševiću. 
 

 
Slika: Poljska pisateljica Olga Tokarczuk je Nobelova nagrajenka leta 2018, njen avstrijski kolega Peter 
Handke pa je letošnji lavreat. Foto: AP 
 
Na Poljskem in v Avstriji proslavljajo, v svetu mnogi kritični do Handkeja 
 

 
Slika: Letošnjo nemško književno nagrado je za roman Izvor prejel Saša Stanišić. Foto: EPA 
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Nagrajeni pisatelj, ki je bežal pred vojno na Balkanu, ostro o Handkeju 
Pisateljico, ki jo je vest o tem, da je dobitnica najuglednejšega literarnega priznanja na svetu, doletela med 
literarno turnejo na po Nemčiji, so dan pred uradnim odprtjem Frankfurtskega knjižnega sejma novinarji 
povprašali tudi za mnenje o Handkeju. 
Običajno sem jaz v vlogi porednega dekleta 
Na vprašanje, kako se počuti kot "pridno dekle" nasproti "porednemu fantu" Handkeju ob razglasitvah 
Nobelovih nagrad, je dejala, da je bila prezaposlena, da bi sledila kontroverznostim v medijih. "A na neki 
način mi je vseeno, kajti običajno sem jaz v vlogi porednega dekleta, to je nekaj, kar mi je bolj znano." 

• Nagrajeni pisatelj, ki je bežal pred vojno na Balkanu, ostro o Handkeju. A. J. Frankfurt - MMC RTV 
SLO, STA  

 15. oktober 2019  
Nemška književna nagrada bosansko-nemškemu pisatelju Saši Stanišiću 
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/nagrajeni-pisatelj-ki-je-bezal-pred-vojno-na-balkanu-ostro-o-
handkeju/502274  
Letošnjo nemško književno nagrado je za roman Izvor prejel Saša Stanišić. V zahvalnem govoru je bil 
oster do letošnjega dobitnika Nobelove nagrade za književnost, avstrijskega pisatelja Petra Handkeja. 
 
Stanišić se je sicer rodil v Višegradu v Bosni in Hercegovini, danes pa živi in ustvarja v Nemčiji. V romanu 
Herkunft (Izvor) pripoveduje o begu pred vojno v Jugoslaviji, ki je njegovo družino razkropila po svetu. Opiše 
prihod v Nemčijo, "kamor je prišel z zobmi, ki jih je uničil karies, ter z mešanico strahu in pričakovanja". 
Roman je tudi pripoved o tem, kako spomini postanejo zgodbe in kako nas te zgodbe oblikujejo. 
"Saša Stanišić je tako dober pripovedovalec, da celo svoji pripovedi ne zaupa. Za vsakim stavkom romana 
čaka prihodnost, ki je obenem gonilo te pripovedi. Dostopna je le fragmentarno, kot fikcija in kot igra, ki ima 
možnost zgodovine," piše v utemeljitvi. Kot še piše, je moč avtorjeve domišljije izjemna ter osvobojena 
konvencij kronologije, realizma in enoznačnosti. 
Osebno povezan z vprašanji, ki jih načenja Handke 
Stanišić je bil v zahvalnem govoru oster do letošnjega dobitnika Nobelove nagrade Handkeja, obenem je 
pohvalno govoril o sočasno naznanjeni dobitnici Nobelove nagrade za književnost za leto 2018, poljski 
pisateljici Olgi Tokarczuk. 
Razburil se je predvsem zato, ker je "imel srečo, da je pobegnil temu, česar Handke v svojih besedilih ne 
opisuje". Handke je v besedilu o njegovem rojstnem mestu Višegradu zanikal tam storjene vojne zločine in 
skonstruiral resničnost, ki je v protislovju z dejstvi. "Tega literatura ne sme početi," je prepričan Stanišić. 
 

 
Slika: Letošnjo nemško književno nagrado je za roman Izvor prejel Saša Stanišić. Foto: EPA  
 
Od kdaj so nagrade obračun s politično korektnostjo? 
Nemška pisateljica Sophie Passmann se je po novici o nagradi za Stanišića na Twitterju pošalila: "Zveneča 
klofuta politični nekorektnosti." S tem se je nanašala na izjavo literarnega kritika Denisa Schecka, ki je pred 
nekaj dnevi Nobelovo nagrado za Handkeja razumel kot "zvenečo klofuto politični korektnosti". 
Stanišić se je rodil leta 1978 v Višegradu. Od leta 1992 živi v Nemčiji, kamor je pri štirinajstih letih s starši, 
očetom Srbom in materjo Bošnjakinjo, zbežal pred vojno v Jugoslaviji. Izjemno pozornost je pritegnil že s 
prvencem Kako vojak popravi gramofon iz leta 2006; po knjižni predlogi so posneli zvočno knjigo, zaživela 
je tudi na odru. 
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Takoj po izidu je bila knjiga tudi v ožjem izboru za prestižno nemško književno nagrado v sklopu 
Frankfurtskega knjižnega sejma, leta 2007 pa je Stanišić prejel nagrado Adelberta von Chamissa, ki jo 
podeljujejo avtorjem, ki prihajajo iz drugih okolij, a pišejo v nemškem jeziku. 
Leta 2014 je prejel nagrado Leipziškega knjižnega sejma za svoj drugi roman Vor dem Fest (Pred 
praznikom), piše na spletni strani založbe Modrijan, pri kateri je leta 2008 izšel slovenski prevod 
Stanišićevega romana Kako vojak popravi gramofon. 

• Dijaki slovenskih šol na Tržaškem zakorakali v novo šolsko leto. Tjaša Lotrič. Radio Koper. Ljubljana – 
MMC RTV SLO, 15. oktober 2019 

https://www.rtvslo.si/radiokoper/prispevki/novice/dijaki-slovenskih-sol-na-trzaskem-zakorakali-v-novo-
solsko-leto/502290  
Skupno je v prvih letnikih štirih šol vpisanih okrog 100 dijakov. Nekatere programe bodo v prihodnje 
prenovili, na dveh šolah imajo tudi novi ravnateljici. 
 
Na Tehniškem zavodu Žiga Zois je v letošnjem šolskem letu devet novih dijakov. Ravnateljica Maja Lapornik 
pravi, da bodo novosti, ki jih načrtujejo v programih, predstavili novembra: 
"Šola Zois je trenutno nekoliko manjša šola, ima, če poenostavimo, dve smeri, za geometre in ekonomiste. 
Na šoli je 63 dijakov. Zadali smo si cilj, da v letošnjem šolskem letu prenovimo programe, obogatimo 
ponudbo in se nadejamo, da se bo na to šolo lahko vpisalo več dijakov." 
Na Humanistično in družboslovno - ekonomskem liceju A.M. Slomšek beležijo podoben vpis kot v minulih 
letih. Ravnateljica Eva Sancin: 
"V prvem razredu humanističnega liceja imamo sedem vpisov, v prvi razred družbeno-ekonomske smeri pa 
14." 
Na Izobraževalnem zavodu Jožef Stefan je bilo največ zanimanja za elektronsko smer. Zadovoljni so tudi z 
vpisom na kemijsko-biološkem oddelku in na mehanski smeri, pove ravnatelj Primož Strani. Zaradi 
premajhnega števila vpisanih pa ni prvega letnika smeri grafika in dizajn. Na šoli se sicer že več let srečujejo 
tudi s pomanjkanjem profesorjev: 
"Ker potrebujemo zelo specifične profile za posamezne tehniške predmete. V letošnjem letu smo tudi sami 
opazili, da je bilo težko dobiti kandidate tudi za nekatere splošne predmete, smo pa kljub temu uspeli letos 
zapolniti vsa mesta." 
Na Znanstvenem liceju France Prešeren se soočajo s pomanjkanjem suplentov slovenščine in latinščine, 
pravi ravnateljica Loredana Guštin. Na liceju je sicer letos 59 novih dijakov: 
"Na jezikovni smeri imamo 18/19 dijakov, nekaj težav imamo s klasičnim licejem. Lani jih je bilo nekoliko 
več. Na tej smeri smo vpeti v pripravo dveh diplom, imamo tudi matematiko in angleščino ter okrepljen pouk 
angleškega jezika. Upamo, da se bo ta trend spremenil v prihodnje tudi na tej smeri." 
Na šolah tudi v tem letu pripravljajo več različnih projektov, izmenjav in sodelovanj s šolami v Sloveniji. 

• Župan Bihaća napoveduje zaprtje centrov za prebežnike. J. R. Bihać - MMC RTV SLO, STA. 15. oktober 
2019  

 "Prebežnikom ne moremo več pomagati" 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/zupan-bihaca-napoveduje-zaprtje-centrov-za-prebeznike/502296  
Župan Bihaća Šuhret Fazlić je sporočil, da mestne oblasti ne morejo več pomagati 6.000 prebežnikom v 
mestu, za katere vlada BiH-a ni namenila nikakršne finančne pomoči. 
 
Na območju unsko-sanskega kantona na severozahodu Bosne in Hercegovine je po županovih besedah 
6.000 prebežnikov, vsak dan pa v mesto prispe 150 novih.  
Fazlić je napovedal, da bodo zaradi pomanjkanja vladne pomoči prisiljeni uvesti radikalne ukrepe, kot je 
zapiranje začasnih centrov za prebežnike. Prihodnji ponedeljek bodo tako morali prekiniti vse storitve, je 
poročala regionalna televizija N1. 
Tamkajšnje oblasti za center Vučjak dnevno zagotavljajo 20.000 litrov vode in 3.000 obrokov hrane ter 
zdravniško oskrbo. 
Župan Bihaća je na tiskovni konferenci v Sarajevu navedel, da so za potrebe prebežnikov v centru Vučjak 
porabili več kot 50.000 evrov, od vlade BiH-a pa niso prejeli nobene finančne pomoči. "Zima prihaja, ti 
ubogi ljudje pa hodijo skozi Bihać, ogrnjeni v odeje," je poudaril.  
Župan: Hrvaška prebežnike vrača nezakonito  
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Slika: Mestne oblasti Bihaća dnevno zagotavljajo 20.000 litrov vode in 3.000 obrokov hrane. Foto: EPA  
 
Spomnil je, da Hrvaška v bližini Bihaća še vedno vrača prebežnike prek nezakonitih mejnih prehodov. Tako 
naj bi hrvaška policija pred kratkim poslala v BiH tudi skupino prebežnikov, ki je na Hrvaško vstopila prek 
Srbije, čez mejni prehod Bajakovo. Spomnil je, da je zaprtje nastanitvenega centra v Vučjaku zahtevala tudi 
Evropska unija, ker je center preblizu meje s Hrvaško. 
Oblasti v BiH-u po njegovih navedbah poskušajo zmanjšati razsežnosti prebežniške krize, ko trdijo, da je na 
območju celotne države približno 4.000 prebežnikov. Samo v unsko-sanskem kantonu naj bi bilo več kot 
6.000 ljudi nastanjenih v začasnih centrih, zaradi česar se v Bihaću spoprijemajo z resnimi komunalnimi in 
varnostnimi izzivi. 
Napoved protestov pred parlamentom 
Župan je še napovedal, da bo po 50 prebivalcev kantona vsak dan protestiralo pred parlamentom BiH-a, če 
ne bodo kmalu rešili težav s prebežniki na območju Bihaća. Zagrozil je tudi, da bodo protestniki v Sarajevu 
vzpostavili odprti center za prebežnike, če vlada BiH-a ne bo finančno pomagala reševati migrantske krize, 
ki bi na območju Bihaća lahko postala tudi humanitarna kriza. 

• Italija dovolila izkrcanje 176 prebežnikov. T. J., J. R. Rim - MMC RTV SLO, STA. 15. oktober 2019  
Prenatrpani begunski centri na grških otokih 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-dovolila-izkrcanje-176-prebeznikov/502244  
Italijanske oblasti so dovolile izkrcanje 176 prebežnikov s humanitarne ladje Ocean Viking v pristanišču 
Taranto, je sporočila nevladna organizacija SOS Mediterranee. 
 
"Odleglo nam je, ker se lahko 176 preživelih izkrca na varnem kraju brez nepotrebnega čakanja," je na 
Twitterju zapisala organizacija in dodala, da je ladja na poti proti severu v smeri Taranta. Ladja Ocean 
Viking, ki jo upravljata SOS Mediterranee in humanitarna organizacija Zdravniki brez meja, je pretekli konec 
tedna prebežnike rešila z dveh gumenjakov pred libijsko obalo. Na čolnih so bile štiri nosečnice in najmanj 
devet oseb, mlajših od 16 let. 
SOS Mediterranee je pozval države članice Evropske unije, naj določijo pristanišče, kjer bodo lahko izkrcali 
prebežnike. "Noben kraj v Libiji v tem trenutku ni varen za prebežnike," so dodali v organizaciji. Evropskim 
državam kljub prizadevanjem za zdaj ni uspelo vzpostaviti delujočega mehanizma za razporeditev 
prebežnikov po EU-ju. V preteklih mesecih so morali prebežniki, ki so jih rešile ladje humanitarnih 
organizacij, čakati na morju, ker jih Italija in Malta nista želeli sprejeti, dokler druge države Unije niso 
zagotovile, da bodo del bremena prevzele nase. 
Evropska komisija usklajuje premestitev 
Tiskovna predstavnica Evropske komisije Natasha Bertraud je medtem zagotovila, da bo komisija 
usklajevala premestitev 176 prebežnikov z ladje Ocean Viking. "Konstruktivni stiki" z državami EU-ja, ki bi 
lahko sodelovale pri premestitvi, so že v teku.  
Evropskim državam kljub prizadevanjem za zdaj ni uspelo vzpostaviti delujočega mehanizma za razdelitev 
prebežnikov po Evropski uniji. V minulih mesecih so morale ladje s prebežniki čakati na morju, ker jih Italija 
in Malta nista želeli sprejeti, dokler druge države Unije niso zagotovile, da bodo del bremena prevzele nase. 
Nemčija, Francija, Italija in Malta so nato konec septembra dosegle dogovor o začasnem mehanizmu za 
samodejno porazdelitev migrantov, rešenih na morju. Notranji ministri EU na oktobrskem zasedanju 
dogovora večinsko niso podprlo. Med zadržanimi državami do malteškega dogovora je tudi Slovenija. 
Prenatrpani begunski centri na grških otokih 
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Medtem so bili v obračunu med dvema skupinama prosilcev za azil na grškem otoku Samos poškodovani 
najmanj trije ljudje, je sporočila tamkajšnja policija. Nasilje, domnevno med skupinama Sircev in 
Afganistancev, je izbruhnilo v ponedeljek zvečer v begunskem centru v kraju Vati. Policija je množico 
razgnala s pomočjo solzivca, v bližini centra pa je po incidentu izbruhnil požar, ki so ga gasilci v torek zjutraj 
omejili. 
Najmanj tri moške so oskrbeli zaradi vbodnih ran, osem jih je tožilo zaradi težav z dihanjem, poroča DPA. Po 
navedbah humanitarne organizacije Zdravniki brez meja je v taborišču v Vatiju, ki je bilo zgrajeno za 650 
oseb, 6.000 ljudi, od tega je polovica žensk in otrok. Ob tem so pozvali, da je treba otroke in druge ranljive 
osebe preseliti z grških otokov. 
V begunskih centrih na grških otokih v Egejskem morju je več kot 32.000 prebežnikov. Centri so 
prenapolnjeni, higienske razmere v njih so slabe, pogosti so izbruhi nasilja. Pretekli mesec sta v požaru v 
taborišču Moria na Lezbosu umrla dva človeka, več je bilo poškodovanih. V Morii je prostora za manj kot 
3.000 ljudi, a jih je tam trenutno več kot 13.000. 

• Francija znova blokira začetek pogajanj s Severno Makedonijo. J. R. Luxembourg - MMC RTV SLO, 
STA. 15. oktober 2019  

Cerar: "Vsi drugi smo intenzivno podpirali začetek pogajanj" 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/francija-znova-blokira-zacetek-pogajanj-s-severno-
makedonijo/502313  
Francija še vedno nasprotuje začetku pristopnih pogajanj tako s Severno Makedonijo kot z Albanijo. 
Zunanji minister Miro Cerar odločitev Francije obžaluje.  
 

 
Slika: V začetku oktobra so voditelji evropskih institucij Jean-Claude Juncker (na fotografiji z 
makedonskim premierjem Zoranom Zaevom), Donald Tusk, David Sassoli in Ursula von der Leyen v 
skupnem pismu pozvali k začetku pristopnih pogajanj za državi. Foto: Reuters  
 
Ministri za evropske zadeve članic Evropske unije na zasedanju v Luksemburgu niso dosegli soglasja za 
začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Potem ko ni bilo mogoče doseči soglasja za 
pristopna pogajanja obeh držav, je finsko predsedstvo predlagalo, naj se sprejme samo odločitev za začetek 
pogajanj s Severno Makedonijo, vendar tudi za ta predlog ni bilo potrebnega soglasja. 
Francoska državna sekretarka za evropske zadeve Amelie de Montchalin je ob prihodu na zasedanje 
ministrov za evropske zadeve v Luksemburgu poudarila, da je treba prevetriti proces širitve Unije, ki je 
frustrirajoč in dolg, a da Francija ne nasprotuje evropski perspektivi teh držav. 
Cerar: "Francija je ustavila proces" 
"Zelo močno obžalujem, da ministrom kljub dolgi in pozitivni razpravi ni uspelo podpreti začetka pogajanj s 
Severno Makedonijo in Albanijo, in to zaradi blokade Francije," je dejal slovenski zunanji minister Miro 
Cerar po koncu zasedanja. "Vsi drugi smo intenzivno podpirali začetek pogajanj. Bile so tudi nekatere 
manjše izjeme, pa vendar Francija je bila danes tista, ki je ta proces ustavila," je še pojasnil. 
Zdi se, da je s Francijo solidarna Nizozemska. Nizozemski zunanji minister Stef Blok je ob prihodu poudaril, 
da bi morala Severna Makedonija za začetek pristopnih pogajanj sprejeti še zakon o neodvisnem državnem 
tožilcu, Albanija pa da ima še veliko dela in na začetek pogajanj še ni pripravljena. 
A stališče Nizozemske ni popolnoma jasno. Nizozemski parlament je nedavno podprl pogajanja s Severno 
Makedonijo, ne pa tudi z Albanijo. Začetku pristopnih pogajanj z Albanijo pa po neuradnih navedbah poleg 
Francije in Nizozemske nasprotuje tudi Danska. 
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Slovenija odločno podpira začetek pogajanj z obema državama ter svari pred negativnimi posledicami 
negativne odločitve ali prelaganja odločitve za stabilnost celotne regije in verodostojnost Unije. Premier 
Marjan Šarec je v ponedeljek v pismu voditeljem EU-ja pozval k odločitvi za začetek pogajanj z obema 
državama. 
Hahn se opravičuje Severni Makedoniji in Albaniji 
Razočaran je tudi evropski komisar za širitvena pogajanja Johannes Hahn, ki je poudaril, da to ni "dan slave" 
in da to ni "trenutek, na katerega smo lahko ponosni". Ob tem se je opravičil Makedoncem in Albancem, 
ker Unija ne drži svojih obljub. Evropska komisija je namreč konec maja priporočila začetek pogajanj z 
obema državama, ker ocenjuje, da sta izpolnili pogoje za ta korak: Severna Makedonija z zgodovinskim 
dogovorom z Grčijo o spremembi imena, Albanija pa s korenito in ambiciozno reformo pravosodja. 
Končna odločitev v rokah voditeljev 
Zaradi zastoja na ministrskem srečanju bo končno odločitev o pristopnih pogajanjih sprejel vrh voditeljev 
EU-ja konec tedna. Cerar verjame, da obstajajo vsi pogoji za to, da lahko vrh sprejme pozitivno odločitev, če 
bo politična volja na strani Francije in drugih držav. Če pozitivnih odločitev ne bo, EU postavlja pod velik 
vprašaj svojo verodostojnost in svoj obraz. Če napredka v smislu pozitivnih odločitev ne bo, lahko to privede 
do destabilizacije v regiji. V tem primeru bi EU nosil resno odgovornost, je še opozoril Cerar. 
Makedonija čaka na pristopna pogajanja od leta 2005, ko je dobila status kandidatke, dobila je že devet 
pozitivnih priporočil komisije. Albanija, ki je status kandidatke dobila leta 2014, pa je letos dobila drugo 
pozitivno bruseljsko priporočilo za začetek pogajanj. 

• Katalonski protestniki zasedli letališče in avtoceste. T. J., J. R. Barcelona - MMC RTV SLO, STA. 15. 
oktober 2019  

Proteste sprožile sodbe nekdanjim katalonskim voditeljem 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/katalonski-protestniki-zasedli-letalisce-in-avtoceste/502226  
Protesti Kataloncev proti zapornim kaznim za nekdanje katalonske voditelje se nadaljujejo drugi dan 
zapored. Protestniki so znova zasedli letališče in tokrat tudi avtoceste, znova je prišlo do spopadov s 
policijo. 
Zagovorniki neodvisnosti Katalonije so se množično zbrali tudi v Gironi, Lleidi in Tarragoni. Na letališču Prat 
v Barceloni so zjutraj zaradi protestov preklicali približno 45 poletov. Protestniki so zaustavili promet na 
avtocestah blizu krajev Sant Gregori in Gurb. V Barceloni so protestniki zaprli glavne avenije. 
Znova je prišlo do spopadov s policijo. Protestniki, nekateri so bili tudi delno zamaskirani, so v policijo 
metali različne predmete, policija pa jim je odgovorila s palicami, poroča DPA. 
Civilnodružbeno gibanje ANC je pozvalo k shodu pred izpostavami španske centralne vlade po Kataloniji. 
Napovedanih je še več protestov, eden izme sindikatov pa je za petek napovedal splošno stavko. 
Protestnikov je po poročanju Reutersa manj kot na ponedeljkovem protestu, ki ga je zaznamovalo nasilje 
med protestniki in policijo. Skupno je bilo ranjenih najmanj 75 ljudi, protestnik pa je ob posredovanju 
policije z gumijastimi oziroma penastimi naboji izgubil oko.  
Junqueras: Kazni bodo le aktivirale gibanje za neodvisnost 
Katalonski voditelji obsojeni na zapor; Cerar: Notranja zadeva Španije 
"Ne bomo prenehali misliti, kar mislimo. Idealov ne morejo uničiti zaporne kazni," je v prvem odzivu po 
obsodbi dejal nekdanji podpredsednik Oriol Junqueras, ki je bil obsojen na najdaljšo, 13-letno zaporno 
kazen. Poudaril je, da je nov referendum neizogiben in da bodo zaporne kazni le aktivirale gibanje za 
neodvisnost.  
Vodja regionalne vlade Quim Torra je obsodbe označil za nesprejemljive in izrazil podporo protestnikov. 
"Začelo se je novo obdobje, ko bomo prevzeli pobudo in postavili implementacijo pravice do 
samoopredelitve znova v ospredje," je pozval Madrid k dialogu. 
Španski zunanji minister Josep Borrel, sicer Katalonec, je dejal, da se težnje po neodvisnosti ne bodo 
končale z zapornimi kaznimi: "Včeraj, danes in jutri to ostaja politična težava, ki jo moramo rešiti." Gibanje 
za neodvisnost je obsodil totalitarnega odnosa, saj naj bi ignoriralo Katalonce, ki ne zagovarjajo 
samostojnosti. 
Nasilje na ponedeljkovem protestu 
V ponedeljek se je več tisoč protestnikov zbralo na barcelonskem letališču El Prat. Policisti so nanje streljali 
s penastimi naboji in proti njim uporabili gumijevke. Protestniki so na policiste metali različne predmete in 
jih pršili z gasilskimi aparati. Obenem so razbijali okna, spopadi pa so trajali dolgo v noč.  
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Katalonska vlada je danes po navedbah El Paisa sporočila, da je katalonska policija Mossos d'Esquadra 
morala posredovati proti protestnikom, "da je zagotovila njihovo varnost".  
Kot so navedle katalonske službe za nujno pomoč, so zdravniško pomoč nudile najmanj 75 ljudem. Na El 
Pratu so odpovedali kar 108 poletov. Protestniki so blokirali dostop do postaje podzemne železnice in 
železnice, ki letališče povezujeta z mestom. K blokadi letališča je pozvala civilnodružbena organizacija 
Tsunami Democratic. Tudi drugje po tej španski pokrajini so protestniki zasedli več cest in železniških prog. 
Sodbe nekdanjim katalonskim voditeljem 
Protestniki so se v ponedeljek spontano začeli zbirati v Barceloni in Gironi kmalu po objavi sodbe španskega 
vrhovnega sodišča, ki je v ponedeljek devetim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu 
odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo od devet do 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in 
zlorabe javnih sredstev. 
Katalonske oblasti so referendum izvedle kljub sodni prepovedi. Neodvisnost je podprlo 90 odstotkov 
udeležencev ob 42-odstotni udeležbi. Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra 2017 potrdil 
resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije kot "suverene, demokratične, socialne in pravne 
države". Španska vlada v Madridu upa, da bo dolgo pričakovana sodba omogočila obnovo dialoga s 
katalonsko vlado v Barceloni. 
Madrid je medtem v Katalonijo že poslal policijske okrepitve in pripadnike Guardie Civil. V času sodbe naj bi 
bilo v regiji okoli 1.500 pripadnikov varnostnih sil. Napetosti med katalonskimi in španskimi oblastmi se 
sicer zaostrujejo že nekaj tednov. Za zadnje zaostrovanje je poskrbela aretacija devetih aktivistov za 
katalonsko neodvisnost konec septembra. Sedmerico so obtožili terorizma. 

• Nobelovec Peter Handke ne bo več govoril z mediji. N. Š. Grebinj - MMC RTV SLO. 16. oktober 2019  
Želeli so njegov odziv na obtožbe, da je ignoriral vojne zločine v Srbiji 
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/nobelovec-peter-handke-ne-bo-vec-govoril-z-mediji/502400  
Avstrijski Nobelov nagrajenec za literaturo Peter Handke začenši z današnjim dnem ne bo več odgovarjal 
na vprašanja novinarjev. Danes je tako že odpovedal novinarsko konferenco v svojem rojstnem Grebinju. 
To je napovedal, potem ko se je soočil z nizom kritik na račun naklonjenosti in podpore pokojnemu 
srbskemu voditelju Slobodanu Miloševiću.  
 
"Vsi postavljajo vprašanja kot vi, nihče, ki pristopi k meni, pa, kot se zdi, ni prebral ničesar ali ne ve ničesar o 
tem, kar sem napisal," je dejal občutno jezni Handke, piše nemška tiskovna agencija DPA, ki je povzela 
posnetek avstrijskega javnega radia Ö1. 
Vsi postavljajo vprašanja kot vi, nihče, ki pristopi k meni, pa, kot se zdi, ni prebral ničesar ali ne ve ničesar 
o tem, kar sem napisal. 
Vprašali so ga za odziv na obtožbe 
Pisatelj, ki od leta 1990 živi v Franciji v Chavillu pri Parizu, se je po poročanju DPA-ja v torek zvečer v 
Grebinju, ko so novinarji čakali nanj na srečanju z lokalnimi politiki, razjezil. Vprašali so ga za odziv na 
obtožbe, da je v času vojn v Jugoslaviji ignoriral vojne zločine v Srbiji. 
 

 
Slika: Poljska pisateljica Olga Tokarczuk je Nobelova nagrajenka leta 2018, njen avstrijski kolega Peter 
Handke pa je letošnji lavreat. Foto: AP 
 
Na Poljskem in v Avstriji proslavljajo, v svetu mnogi kritični do Handkeja 
"Jaz sem pisatelj. Moje korenine so v Tolstoju, Homerju in Cervantesu ‒ pustite me pri miru in ne postavljajte 
mi več takšnih vprašanj," je v odgovor povedal 76-letni Handke in izključil možnost nadaljnjih intervjujev. 
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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.  
Jaz sem pisatelj. Moje korenine so v Tolstoju, Homerju in Cervantesu - pustite me pri miru in ne 
postavljajte mi več takšnih vprašanj. 
Protest v Prištini 
Odločitev Švedske akademije, da Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2019 prejme Handke, je izzvala 
kritike po Balkanu. V ponedeljek so se pred švedskim veleposlaništvom v kosovskem glavnem mestu 
Priština zbrali protestniki, da bi nasprotovali nagradi. Združenje Matere Srebrenice pa je na odbor za 
literaturo Švedske akademije naslovilo pismo z zahtevo, naj se letošnjemu lavreatu nagrada odvzame.  
 
Med kritiki odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Handkeju je tudi slovenski filozof Slavoj Žižek. V odzivu 
za Guardian je spomnil, da je Handke to nagrado označil kot "napačno kanonizacijo literature", in poudaril, 
da letošnja nagrada "dokazuje, da je imel prav". 
"Globoko obžalovanje" nad izbiro Handkeja za Nobelovo nagrado je v izjavi za javnost izrazila celo ameriška 
veja pisateljskega združenja PEN. V bran pa mu je stopil srbski predsednik Aleksandar Vučić. 
Presenečen, da je dobil nagrado 
Lavreat, ki živi na obrobju Pariza, je v prvem odzivu na nagrado dejal, da je "po vseh prepirih" v povezavi z 
njegovim delom presenečen, da ga je Švedska akademija izbrala. Za francosko tiskovno agencijo AFP je še 
dodal, da gre za "pogumno potezo". "To so dobri ljudje," je poudaril. 

• Košarkarski Still ballin’ je izziv za Sežance in Tržačane. Primož Čepar. Radio Koper. Ljubljana – MMC 
RTV SLO. 16. oktober 2019  

https://www.rtvslo.si/radiokoper/prispevki/sport/kosarkarski-still-ballin-je-izziv-za-sezance-in-
trzacane/502342  
Projekt Still Ballin’ je namenjen mladim košarkarjem in njihovim trenerjem iz štirih držav 
 

 
Slika: Predsednica AŠZ Jadran Ivana Milič in vodja športnega programa KK Mesarija Prunk Sežana Marko 
Likar. Foto: Radio Koper/Primož Čepar 
 
Uspeh na razpisu programa Erasmus + pomeni, da bodo sežanski in tržaški košarkarji s projektom Still Ballin' 
del evropske mladinske košarkarske mreže. Sodelovali bodo mladi košarkarji in košarkarice ter trenerji. 
Predsednica amaterskega športnega združenja Jadran Ivana Milič je navdušena, da so uspeli na razpisu. " V 
trenutku , ko sem izvedela, da smo uspeli na razpisu, sem bila res srečna. Občutek bi lahko primerjala s 
tistim, ko čakaš otroka. Mladim bomo dali priložnost, da spoznajo nova okolja in od tam črpajo nova znanja, 
ki presegajo strogo košarkarsko področje." 
Tudi vodja športnega programa košarkarskega kluba Mesarija Prunk Sežana Marko Likar ne skriva 
navdušenja. "To je velika stvar za naš klub, je prvi evropski projekt, ki smo ga pridobili. Trudimo se pri delu z 
mladimi, lani smo bili med šestimi v državi, napori se obrestujejo. Veselimo se sodelovanja pri zanimivem 
projektu." 
Projekt Still Ballin' želi ustvariti evropsko mrežo športnih strokovnjakov, ki bo prinesla mednarodno 
razsežnost lokalni mladinski košarki. Ta mreža bo mladim športnikom in trenerjem nudila pomoč pri košarki 
in tudi dala ideje za kariero po športni poti. Partnerji projekta so še belgijska nevladna organizacija 
Evolution Academy, nizozemska fundacija Stichting He-Ro Talent Development in Košarkarska zveza 
Furlanije Julijske krajine. Projekt bo trajal od 1. januarja 2020 do 31. maja 2021, njegova skupna vrednost je 
75.000 evrov, kar 80 % tega zneska pa bo prispevala Evropska unija. Skupno se je na razpis prijavilo skoraj 
800 projektov, le 260 pa je bilo pri tem uspešnih. 
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• Zaev vseeno upa na začetek pristopnih pogajanj z EU-jem. T. J. Bruselj - MMC RTV SLO. 16. oktober 
2019  

Cerar izrazil obžalovanje nad odločitvijo  
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/zaev-vseeno-upa-na-zacetek-pristopnih-pogajanj-z-eu-jem/502364  
Makedonski premier Zoran Zaev je izrazil upanje, da bodo voditelji Evropske unije na vrhu v Bruslju v 
četrtek in petek vendarle prižgali zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo.  
 

 
Slika: Zoran Zaev še upa na pozitiven odziv Evropske unije. Foto: EPA  
 
Če EU te odločitve ne bo sprejel, bo po to pomenilo, da ne samo, da ne priznava prespanskega sporazuma, 
ampak ga celo kaznuje, je opozoril. Tako se je Zaev odzval, potem ko ministri Unije za evropske zadeve v 
torek niso sprejeli odločitve o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, čeprav sta 
državi izpolnili pogoje. O tem bodo zdaj v četrtek in petek odločali voditelji članic povezave. 
Če EU ne bo sprejel odločitve o začetku pristopnih pogajanj, potem ne more pričakovati niti rešitve 
kosovskega vprašanja, je na Dunaju dejal Zaev. Če bo Unija kaznovala prespanski sporazum in Severno 
Makedonijo s prelaganjem začetka pristopnih pogajanj, kako lahko pričakuje, da bosta Beograd in Priština 
našla rešitev za kosovsko vprašanje, je dodal. Za Zahodni Balkan je po njegovem nujna motivacija EU-ja: 
"Upam, da nam bo EU dal motivacijo za nadaljevanje zahtevnih reform." 
Zaev: Zaradi EU-ja smo spremenili ime 
Zaradi nadaljnjega prelaganja odločitve o začetku pristopnih pogajanj bo verjetno padla vlada v Skopju, je 
priznal, a pristavil, da bo tudi nova vlada nadaljevala evropsko usmeritev: "Zaradi EU-ja smo spremenili ime, 
dosegli sporazuma z Grčijo in Bolgarijo, uredili odnose z drugimi sosedami. Verjamem, da nas bo EU 
motiviral za nadaljevanje dela. Niti ena država članica Unije do nas nima zamer. Problem je v razpravi o 
reformi EU-ja. Pričakujemo, da je mogoče izvesti reformo ob vzporednem poteku širitvenega procesa, 
oziroma da se ta proces nadaljuje s Severno Makedonijo in Albanijo." 
Zaev se bo v Bruslju sešel z evropskim komisarjem za širitev Johannesom Hahnom, predsednikom 
Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem in predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom. V 
četrtek pa se bo sestal še s podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom. 
Ministrom EU-ja za evropske zadeve zaradi blokade Francije v torek ni uspelo sprejeti odločitve o začetku 
pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Francija temu nasprotuje, čeprav sta obe državi 
izpolnili pogoje za začetek pristopnih pogajanj. Pri tem vztraja, čeprav so tudi štirje predsedniki institucij EU-
ja pozvali k začetku pristopnih pogajanj z državama in kljub vrsti opozoril, da je na kocki verodostojnost 
Unije. Evropska komisija je konec maja priporočila začetek pogajanj z obema državama, ker misli, da sta 
izpolnili pogoje za ta korak – Severna Makedonija z zgodovinskim prespanskim sporazumom z Grčijo o 
spremembi imena, Albanija pa s korenito in ambiciozno reformo pravosodja. 
Cerar izrazil obžalovanje nad odločitvijo  
Slovenski zunanji minister Miro Cerar se je na zasedanju Sveta za splošne zadeve v obširni razpravi o širitvi 
EU-ju in stabilizacijskem in pridružitvenem procesu ter o osnutku sklepov Sveta glede začetka pristopnih 
pogajanj za polnopravno članstvo v Uniji s Severno Makedonijo in z Albanijo močno zavzel za začetek 
pristopnih pogajanj z obema državama. Pri tem je podprl individualen, na dosežkih temelječ pristop. 
Potem ko Svet ni izglasoval začetka pristopnih pogajanj, je Cerar izrazil obžalovanje, da ministrom ni uspelo 
doseči soglasja in podpreti začetka pristopnih pogajanj. Če pozitivnih odločitev ne bo niti na prihodnjem 
vrhu voditeljev, postavlja Unija pod velik vprašaj svojo verodostojnost in svoj obraz ter tvega destabilizacijo 
v regiji, je še opozoril in dodal, da bi v tem primeru EU nosil resno odgovornost za morebitne posledice. 
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• Katalonci začeli protestne pohode proti Barceloni. T. J. Barcelona - MMC RTV SLO, STA. 16. oktober 
2019  

PEN se je odzval na obsodbo Sancheza in Cuixarta 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/katalonci-zaceli-protestne-pohode-proti-barceloni/502356  
V Kataloniji se nadaljujejo protesti po obsodbi devetih nekdanjih vodilnih politikov te španske pokrajine. 
Protestniki so medtem začeli množične pohode proti Barceloni.  
 
Protestniki so v torek v Barceloni poskušali vdreti v poslopje vlade. Proti tej množici je policija posredovala s 
solzivcem. Protestniki, med katerimi so bili številni zamaskirani, so zažigali barikade in škatle, policiste pa 
obmetavali z različnimi predmeti. Tudi noč je bila nemirna V več katalonskih mestih so v torek zaradi 
napadov na policiste ali ogrožanja javnega reda aretirali 30 ljudi, kot poroča DPA, po zadnjih podatkih pa je 
bilo poškodovanih najmanj 130 ljudi. Sprva mirnih protestov se je v Barceloni udeležilo okrog 40.000 ljudi, v 
Gironi pa so poročali o 9.000 protestnikih.  
V petek v Barceloni splošna stavka 
Protesti se nadaljujejo tudi v sredo, ko so se iz različnih mest ljudje množično odpravili na protestne pohode 
proti Barceloni. Več tisoč ljudi je začelo pot v mestih Vic, Girona, Tarrega, Tarragona in Berga. Za petek je 
namreč v katalonskem glavnem mestu napovedana splošna stavka. Tiskovna predstavnica katalonske 
regionalne vlade Meritxell Budo je sporočila, da razumejo jezo protestnikov, medtem ko so španske oblasti 
v Madridu povedale, da preiskujejo, kdo stoji za organiziranjem zborovanj. Vlada premierja Pedra Sancheza 
je obsodila "splošno nasilje" na zborovanjih, ki da ga želi vsiliti manjšina. Španska vlada je poudarila, da bo 
zagotovila red in varnost v pokrajini. 
 
Katalonski protestniki zasedli letališče in avtoceste 
Nekateri visoki predstavniki Katalonije so pozvali udeležence protestov, naj se vzdržijo nasilja, saj se bojijo, 
da bi utegnila Španija znova začasno prevzeti naloge in pristojnosti regionalne vlade. To je španska vlada že 
storila po referendumu o neodvisnosti jeseni 2017. Katalonski predsednik Quim Torra je o tem v sredo na 
nujnem zasedanju razpravljal s svojimi ministri. 
V ponedeljek je špansko vrhovno sodišče devetim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu 
odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo od devet do 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in 
zlorabe javnih sredstev. Že v ponedeljek so se nato ljudje začeli zbirati na ulicah katalonskih mest, najhuje 
pa je bilo na barcelonskem letališču El Prat, kjer so se protestniki spopadli s policijo. Najmanj 75 ljudi je bilo 
poškodovanih, odpovedali pa so več kot sto poletov. 
PEN: Sodba je šokantna 
Mednarodni PEN se je odzval na sodbo španskega vrhovnega sodišča, ki je obsodilo katalonska pisatelja in 
vodji civilnodružbenih gibanj Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta. Obsodba na devet let zapora je 
"šokantna" in mora biti razveljavljena, je zapisal. "Močno obsojamo dolgo zaporno kazen za Jordija 
Sancheza in Jordija Cuixarta, ki sta miroljubno uresničevala pravico do svobode izražanja in zbiranja, in 
pozivamo španske oblasti, da ju nemudoma izpustijo. Že dve leti sta preživela za rešetkami. Ta obsodba se 
mora končati enkrat za vselej," je dejal Salil Tripathi, predsednik odbora pisateljev v zaporu Mednarodnega 
PEN-a. 
Sancheza in Cuixarta so priprli 16. oktobra 2017 zaradi obtožbe vstajništva ter nato marca 2018 obsodili 
upora. Bila sta med 12 katalonskimi politiki in aktivisti, ki so jim sodili zaradi sodelovanja na referendumu o 
neodvisnosti. Sojenje se je začelo 12. februarja letos in je trajalo štiri mesece. Vsi so zanikali obtožbe o 
uporu in vstajništvu, priznali pa so manjšo obtožbo o neposlušnosti, zaradi česar bi jim lahko prepovedali 
zasedanje javnih položajev, vendar bi se izognili zaporu. Devetim od njih je sodišče torej dosodilo od devet 
do 13 let zapora. Maja letos je delovna skupina Združenih narodov za samovoljna obsodila pridržanje 
omenjenih pisateljev. Pozvala je španske oblasti, naj ju nemudoma izpustijo ter jima priznajo pravico do 
odškodnine in drugih povračil. 

• Dars naj bi zavrnil pritožbi glede predora Karavanke. La. Da. Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio 
Slovenija. 17. oktober 2019  

Če pritožb ne bo več, bi se gradnja lahko začela marca 
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/dars-naj-bi-zavrnil-pritozbi-glede-predora-karavanke/502438  
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Dars naj bi po neuradnih informacijah zavrnil pritožbi Gorenjske gradbene družbe in družbe Kolektor CGP 
na razpis za začetek gradnje druge cevi predora Karavanke. Zavrnitvi bo Dars predal državni revizijski 
komisiji.  
Po skoraj dveh letih, odkar je Dars začel iskati izvajalca, je začetek gradnje druge cevi karavanškega predora 
še vedno zakopan v pritožbe, medtem ko na avstrijski strani cev gradijo že več kot leto dni. Kot je poročala 
novinarka Radia Slovenija Alenka Terlep, naj bi Dars zavrnil pritožbi Kolektorja CGP-ja in Gorenjske 
gradbene družbe, ki sta zahtevala revizijo postopka izbire izvajalca. 
Če bo tudi Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil prav tako zavrgla pritožbe 
obeh konzorcijev, bo Dars lahko začel pogajanja s tremi izbranimi izvajalci. Kot so za MMC pojasnili na 
Darsu, se lahko ta pogajanja odvijejo zelo hitro, v nekaj dneh ali celo manj. 
Če pritožb ne bo več, "lahko pričakujemo začetek gradnje v marcu," je za Radio Slovenija povedal 
predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic. "Pri nas je precej drugačna poslovna kultura, v Avstriji tega 
pritoževanja ni," je še dodal Vidic. 
Naši izvajalci si želijo izriniti tujce in graditi na domačem terenu, Karavanke pa so boj za posel reference in 
cene, ki se bodo v pogajanjih gotovo še znižale. Mnogi se sprašujejo, zakaj kar Avstrijci, ki so že pred dobrim 
letom začeli graditi na svoji strani, ne nadaljujejo gradnje tudi na našo stran. To pa ne gre ne s pravnega ne 
s tehničnega vidika, saj bi morali veliko izkopanega materiala v celoti prepeljati na svojo stran osem 
kilometrov dolgega predora, je še poročal Radio Slovenija.  
V igri za gradnjo karavanškega predora tako ostajajo turški Cengiz, ki je oddal najnižjo ponudbo, vredno 
99,6 milijona evrov, konzorcij podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi (121 milijonov evrov) ter 
konzorcij podjetij Implenia Österreich, Implenia Švica in CGP Novo mesto (121,5 milijona evrov). 
Zunaj boja za gradnjo predorske cevi sta ostala grški J & P Avax, ki je dela ocenil na 115 milijonov evrov, in 
Gorenjska gradbena družba s češkim Metrostavom s ponudbo v vrednosti 122,2 milijona evrov. 

• Orban v primeru prihoda beguncev iz Turčije grozi z uporabo sile. J. R. Budimpešta - MMC RTV SLO, 
STA. 17. oktober 2019  

Turška ofenziva zoper Kurde v "madžarskem nacionalnem interesu" 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/orban-v-primeru-prihoda-beguncev-iz-turcije-grozi-z-uporabo-
sile/502484  
Madžarski premier Viktor Orban meni, da se bo morala Turčija kmalu odločiti, kam poslati sirske 
begunce. Zagrozil je z uporabo sile, če množično pridejo na madžarsko mejo, in izrazil podporo turški 
operaciji na severu Sirije. 
 

 
Slika: Madžarski premier podpira turško ofenzivo zoper Kurde v Siriji. Foto: Reuters  
 
Orban je v pogovoru za madžarsko komercialno televizijo HirTV ocenil, da se bo morala Ankara v prihodnjih 
tednih odločiti, ali bo 3,6 milijona sirskih prebežnikov vrnila v Sirijo ali napotila proti Evropi. 
"Če se Turčija odloči za to drugo možnost, bodo v velikih množicah prišli na južno mejo Madžarske. Če nato 
Turčija izpusti še nadaljnjih več sto tisoč, bomo morali uporabiti silo za zaščito meje in tega si ne želim za 
nikogar," je po poročanju portala Euronews dejal madžarski premier. 
EU bi po njegovem mnenju moral zagotoviti finančno pomoč Turčiji, s katero bi lahko obnovila mesta v Siriji, 
kamor bi poslali sirske begunce, ki so zdaj v Turčiji. Dodal je še, da je zaradi lege na balkanski poti 
Madžarska v drugačnem položaju kot druge članice EU-ja, ki so "varne, ker jih mi ščitimo". 
Turška ofenziva zoper Kurde v "madžarskem nacionalnem interesu" 
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Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po številnih kritikah evropskih držav dan po začetku ofenzive na 
severu Sirije Evropski uniji zagrozil, da bo več milijonov sirskih beguncev poslal v Evropo. EU je Erdogana 
obtožil izsiljevanja. 
 

 
Slika: Pogled na mesto Ras al Ajn s turške strani meje, kjer potekajo siloviti spopadi med kurdskimi in 
turškimi silami. Foto: Reuters 
 
Kurdi: Turčija uporablja prepovedano orožje 
Turčija trdi, da je namen ofenzive vzpostaviti varno območje vzdolž sirsko-turške meje, kamor bi namestila 
najmanj dva milijona od 3,6 milijona sirskih beguncev, ki so zdaj v Turčiji. Na omenjenem območju sicer 
bivajo sirski Kurdi – zaradi turške ofenzive je svoje domove zapustilo že 300.000 Kurdov, več deset civilistov 
je bilo ubitih. 
EU je obsodil turško ofenzivo in pozval k njeni ustavitvi, ker resno spodkopava stabilnost in varnost v celotni 
regiji ter vodi v še več trpljenja civilistov in nadaljnje selitve ter resno ovira dostop do humanitarne pomoči. 
V nasprotju s stališčem EU-ja Madžarska turško ofenzivo na severu Sirije podpira. Madžarski zunanji 
minister Peter Szijjarto je na srečanju s turškim kolegom Mevlütom Cavusoglujem poudaril, da Madžarsko 
pri podpiranju ofenzive vodi "madžarski nacionalni interes", torej preprečitev prihoda sirskih beguncev na 
madžarsko mejo. 
Szijjarto je v soboto še dejal, da bo Madžarska "z veseljem sodelovala s Turčijo" pri premestitvi sirskih družin 
v varno območje na severu Sirije, če ga bo tam vzpostavila. 
Madžarsko mejo že varuje ograja 
Orban je med vrhuncem zadnje begunske krize leta 2015 na meji s Srbijo postavil železno ograjo in uvedel 
strogo protibegunsko zakonodajo. S tranzitnega območja med državama, kamor so madžarske oblasti 
sprejemale prebežnike, so poročali tudi o hudih kršitvah človekovih pravic, denimo o odrekanju hrane 
prosilcem za azil, s čimer so jih silili k umiku prošnje. 

• Katalonski predsednik pozval k takojšnji ustavitvi nasilja. T. J. Barcelona - MMC RTV SLO, STA. 17. 
oktober 2019  

Nasilje škodi ugledu gibanja za neodvisnost Katalonije 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/katalonski-predsednik-pozval-k-takojsnji-ustavitvi-nasilja/502439  
Že tretjo noč so se v Kataloniji nadaljevali protesti po obsodbi devetih politikov in aktivistov te španske 
pokrajine na dolgoletne zaporne kazni. Protesti so se sprevrgli v nasilje in spopade s policijo. 
 

 
Slika: Quim Torra je obsodil nasilje. Foto: Reuters  
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Medtem se je oglasil katalonski predsednik Quim Torra, ki je pozval k takojšnji ustavitvi nasilja. "Obsojamo 
nasilje ... To se mora takoj ustaviti," je dejal Torra in opozoril, da nasilje škodi ugledu gibanja za neodvisnost 
Katalonije. 
V Kataloniji so protesti v sredo potekali tretji dan zaporedoma, ponekod pa so se protestniki znova spopadli 
s policijo. V Barceloni so protestniki zažigali avtomobile in postavljali barikade, policija pa je sporočila, da so 
na policiste prvič metali tudi zažigalne steklenice. 
Reševalna služba je sporočila, da je bilo v Barceloni poškodovanih 58 ljudi, med njimi 17-letnik, ki ga je zbil 
policijski kombi. 38 ljudi je bilo poškodovanih v drugih katalonskih mestih. 
Poleg tega je policija v pokrajini aretirala 33 ljudi, od tega 12 v Barceloni, kjer so bili protesti najbolj nasilni. 
Nasilje se mora končati takoj 
"Pozivam k umiritvi in treznosti. Vedno smo in bomo obsojali nasilje. To se mora končati takoj. Ni razlogov 
za zažiganje avtomobilov in druge akcije vandalizma. Ne smemo dopustiti, da provokatorji, ki so se 
infiltrirali med protestnike, škodijo podobi gibanja, v katerem sodelujejo milijoni Kataloncev," je dodal Torra, 
ki ga je k obsodbi nasilja neposredno pozval španski premier Pedro Sanchez, potem ko so katalonsko 
prestolnico preplavili zamaskirani protestniki, ki so se spopadli s policijo, poroča AFP. 
 
Protesti so se začeli po ponedeljkovi odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je devetim katalonskim 
voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo od devet do 
13 let zapora. Obsojeni so zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev. V Barceloni, kamor so se na 
protestni pohod v sredo odpravili številni prebivalci drugih katalonskih mest, bodo v petek z zborovanjem in 
splošno stavko zahtevali osvoboditev obsojenih. 
 

 24 ur.com 
 

• Bo Juncker 22. oktobra Hrvaški odprl pot v schengen? L.Š. Zagreb, 24 ur.com 11.10.2019 
https://www.24ur.com/novice/svet/hrvaski-zelena-luc-za-vstop-v-schengen-22-oktobra.html  
Potem ko je hrvaški premier Andrej Plenković pričakoval, da mu bo šef Komisije Jean-Claude Juncker 
vrata v schengen odprl 16. oktobra, hrvaški Večernji list poroča, da naj bi se to zgodilo na kolegiju 
komisarjev 22. oktobra. Gre za predzadnje srečanje komisarske ekipe pod okriljem odhajajočega 
predsednika Komisije Junckerja. 
V iskanju odgovorov na to, zakaj se je Juncker odločil že za drugo preložitev (prvotno je bila načrtovana za 2. 
oktober, nato preložena na 16. oktober, zdaj pa še za teden dni), Večernji list omenja, da namreč znotraj 
Komisije in na ravni držav članic ter uradnikov Komisije še vedno potekajo razprave, ali naj se Hrvaška prižge 
zeleno luč za vstop v schengen. Preložitev datuma sprejetja odločitve pa naj ne bi pomenila, da bi bilo to 
kakorkoli opuščeno. 
 

 
Slika: Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in hrvaški premier Andrej Plenković. Foto: AP 
 
Kot smo že poročali, je hrvaški premier pričakoval, da bo Hrvaška zeleno luč za schengen dobila že 2. 
oktobra, a sta temu neuradno nasprotovala slovenska komisarka Violeta Bulc in Frans Timmermans, prvi 
podpredsednik Komisije, ki naj bi bil ključna osebnost za prenos odločitve o Hrvaški v ožji kabinet evropske 
"vlade". 
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Evropski komisar za notranje zadeve Dimitris Avramopoulus je v Luksemburgu v torek povedal, da Hrvaška 
in Komisija "tečeta zadnjo miljo" pri vprašanju izpolnjevanja tehničnih pogojev. 
"Dajem vse od sebe, da bi to odločitev sprejeli še pred koncem mojega mandata. Prvič, ker si Hrvaška to 
zasluži. Drugič, ker je bila to moja osebna obljuba med zaslišanjem pred petimi leti," je izpostavil komisar in 
dodal, da pričakuje odločitev v prid Hrvaški. "Počakajmo, da se to zgodi," je zaključil Avramopoulos. 
Premier Andrej Plenković je sicer na svojem zadnjem obisku v Bruslju dejal, da je od Junckerja prejel "zelo 
jasna zagotovila", da bo Komisija do konca mandata sprejela odločitev, da Hrvaška izpolnjuje tehnične 
pogoje za vstop v schengensko območje. Po zeleni luči komisije pa morajo Hrvaško, kot že rečeno, pri 
vstopu v schengen soglasno podpreti vse države članice. 
 
Mladina, Ljubljana 

• Handkejev strah pred slovensko državo. Uredništvo. Mladina, Ljubljana, 11. 10. 2019  
https://www.mladina.si/193491/handkejev-strah-pred-slovensko-drzavo/  
Intervju iz leta 1991, ki razkriva stališča Nobelovega nagrajenca, ki mu očitajo, da je podpiral Miloševićev 
režim 
Včeraj je Nobelovo nagrado za književnost prejel avstrijski pisatelj Peter Handke. Ob tem so na površje 
ponovno privrele stare zgodbe o Handkejevi kontroverznosti, saj v javnosti na območju nekdanje 
Jugoslavije prevladuje prepričanje, da je pisatelj podpiral Miloševićev režim v Srbiji. Handkejeva mati 
Maria Handke, rojena Sivec, je bila sicer 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 med drugim 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 lani, ko je Lipuš prejel avstrijsko državno nagrado.  
Ob tem smo iz pestrega Mladininega arhiva izbrskali intervju iz leta 1991, ki ga je s Handkejem opravil 
pokojni Ivo Štandeker in si ga lahko v celoti preberete spodaj.  
Novinar Mladine Ivo Štandeker, ki se je s Handkejem leta 1991 pogovarjal blizu Pariza, je umrl le leto dni 
kasneje, saj je bil ranjen med srbskim obstreljevanjem Sarajeva 16. junija 1992. Na tistem mestu, v 
sarajevskem naselju Dobrinja danes stoji tudi spominska plošča, na kateri je vklesan stavek iz njegovega 
zadnjega poročila iz obleganega Sarajeva: »Rad imam mesta in sovražim, če jih kdo napada.« Štandeker je 
umrl star 30 let, po smrti pa ga je slovensko predsedstvo leta 1992 posthumno odlikovalo s častnim znakom 
svobode. 
 

 
Slika: Ivo Štandeker (1961–1992) Foto: © arhiv Mladine 
 
Več o Ivu Štandekerju si lahko preberete v tekstu Maxa Modica na tej spletni povezavi >>  
 
Intervju s Petrom Handkejem (Mladina, Ljubljana, 8. oktober, 1991, avtor: Ivo Štandeker)  
Slovence je vedno radostilo, da ima najznamenitejši avstrijski pisatelj Peter Handke slovensko dušo. Dokler 
ni pred mesecem dni v eseju, ki so ga ponatisnili od Francije do Srbije, povedal svoje mnenje o slovenski 
državi in so Slovenci začeli razmišljati, kako bi mu odvzeli nagrado Vilenice. Pri Cafe des voyageurs blizu 
Pariza je z nami obujal sanje iz časov, ko še ni bilo vojne. 
 

https://www.mladina.si/193491/handkejev-strah-pred-slovensko-drzavo/
https://www.mladina.si/145329/rad-imam-mesta-in-sovrazim--ce-jih-kdo-napada


 
Slika: Peter Handke. Foto: © Diego A. Gomez 
 
Kako ste prvič spoznali, da obstaja neka Slovenija? 
Iz pisem, dnevnikov, delovnih zapiskov brata moje matere, ki je bil v Mariboru na vinarsko-sadjarski šoli. Kot 
otrok sem bral ta pisma in te njegove sadjarske zapiske, ki jih je vodil v slovenščini. 
Kako to, da vas je to zanimalo? 
Ker je bil brat moje matere in mati ga je imela rada. In bil je edini prepričani Slovenec v naši družini, drugi so 
bili bolj koroški vindišarji. Stari oče je sicer na Koroškem bral Vestnik, ampak nikoli ni izražal svojega 
političnega prepričanja, medtem ko je bil brat moje matere tako rekoč edini politični v družini. Umrl je v 
vojni, na ruski fronti, ko sem bil star mogoče eno leto. 
In kakšen je bila ta njegova politična angažiranost? 
Za slovenski jezik. Da je bila družina slovenska, je takrat na Koroškem pomenilo dosti, in zdaj še vedno 
pomeni dosti. Druge v vasi in v družini je s tem jezil, ker niso hoteli imeti s tem nič opraviti, hoteli so živeti 
svoje vsakdanje življenje. Bil je tudi prepričan antifašist. Pogosto je razmišljal, kako bi šel v partizane, ko je 
bil na dopustu. Potem pa samo iz skrbi za družino ni šel, ker je vedel, da bi družini potem grozile represalije 
nacionalsocialistov. In njega cenim, tega brata moje matere, zame je bil vodilna figura, vedno bolj, ko so 
leta minevala. In mogoče me je samo zaradi njega tako vleklo v Slovenijo, pozneje. V Sloveniji sem 
pravzaprav prvič bil mogoče leta 1963, ko sem bil star enaindvajset let. V Sloveniji sem sploh prvič bil v 
tujini, prej nikoli nisem bil v tujini. In v Piranu sem prvič videl morje. Od takrat sem vedno znova hodil tja, v 
Slovenijo. Tudi na Hrvaško. Svojo prvo knjigo sem z enaindvajset in pol leti napisal na otoku Krku, v nekem 
kraju, ki je bil takrat ribiška vasica, zdaj pa je bolj turistični center. Ja, Jugoslavija je bila zmerom moja 
najljubša dežela v Evropi, ker je bila zame najbolj resnična dežela, skoz različne jezike, skoz različne religije, 
skoz različne pokrajine. Mnogo bolj resnična kot Italija ali Španija. Tu v Jugoslaviji sem se počutil dosti bolj 
doma, bolj doma kot v Avstriji. Ampak saj to sem nekako napisal tudi v članku. 
Kakšna pa je bila takrat v Sloveniji politična angažiranost v primerjavi s tisto iz zapiskov vašega strica? 
Saj sem rekel, da je šlo za jezik. Mi smo Slovenci, živimo na Koroškem, ampak smo Slovenci, za to je šlo. Ni 
bilo za kraljevino SHS, za to mi ni bilo, o tem nisem nič našel. Bilo je za jezik, nič več, mislim. Za jezik, in iz 
preganjanosti jezika je prišel antifašistični impulz. Saj to je dovolj. Moj stari oče leta 1920 ni glasoval za to, 
da bi Koroška ostalo v Avstriji, ampak za priključitev Jugoslaviji. Vendar ne vem, nikoli ga nisem vprašal, 
mogoče je hotel spet biti pod kraljem, Avstrija pa je bila republika. Ne vem, zdaj pa je prepozno, da bi ga 
vprašal. 
Tudi zdaj, ko se je Slovenija pričela ločevati od Jugoslavije, je bil jezik osrednji moment. 
Jezik je bil vedno središče, tudi ko je Slovenija še bila ena od zveznih držav. Nekaj ljudi mi je pravilo, da je bil 
jezik zatiran, slovenski jezik. O tem nič ne vem. 
Šlo je za tisti proces v Ljubljani, na katerem so civilistom sodili v srbohrvaščini. 
To je bil vojaški proces, a ne? Vojaški jezik je bil pač srbski. 
Slovenija in Hrvaška sta vam torej bili všeč v Jugoslaviji? 
Ja. Slovenije nisem videl same, videl sem jo združeno v Jugoslaviji. 
Kdaj ste nazadnje bili v Sloveniji? 



Nazadnje sem bil prejšnjo jesen, lani. Prišel sem čez mejo pri Novi Gorici, kjer je bilo zdaj med vojno nekaj 
mrtvih, Rožna dolina. Peš, potem sem vzel avtobus prek Kanala in Anhovega na Most na Soči. Bilo je lepo. 
Ob petih zjutraj, ko je še vse temno. Železniška postaja je zunaj kraja, treba je iti peš dva kilometra. Ljudje, 
ki zjutraj gredo na vlak. Potem sem se odpeljal na Bled, v Bohinjsko Bistrico. 
Ali ste med svojim prvim in svojim zadnjim obiskom v Sloveniji opazili kakšno spremembo? 
Ja, veste, ko sem bil mlad, ko sem imel enaindvajset let, nisem kaj veliko gledal naravnost predse, ampak 
sem bolj gledal v tla, na cesto ali na asfalt. Zelo dobro se spominjam kamnitih blokov, ki ležijo v piranskem 
pristanu, spominjam se, kako sem prvič gledal navzdol na morje, šele pozneje sem gledal naravnost. Kaj se 
je spremenilo? Nisem videl velike spremembe. Ker sem vedno bil sam. Do takrat, ko sem začel obiskovati 
pesniška srečanja v Vilenici in Lipici, sem bil vedno sam in potoval z avtobusom, z vlakom ali z nogami. In za 
pogled se ni veliko spremenilo, se mi zdi. Pogovarjati pa sem se z ljudmi začel šele pred štirimi, petimi leti, 
ko sem spoznal več slovenskih pisateljev, profesorjev, takrat sem začel tudi poslušati. Sem pa to tudi takoj 
obžaloval. Na Krasu, kjer sem bil vedno sam in nihče ni vedel, da sem pisatelj, sem naenkrat postal znana 
figura. 
In kakšno podobo ste iz teh pogovorov s pisatelji dobili o Jugoslaviji? 
Saj moja podoba o Jugoslaviji ni bila ideološka. Enostavno rad sem imel deželo. Rad sem imel tudi, da je bila 
velika, ne pa tako kot Avstrija piškava, hudobna, omejena, kjer se duše ljudi usmradijo od zlobe. Vsa 
robatost in trdota prebivalcev Slovenije in Jugoslavije mi je bila mnogo bližja, mnogo bolj resnična. To ni bila 
tista čudna poštirkana vljudnost, niso bile te izmite barve, ki Avstrijo spreminjajo v kuliso, ni bilo 
dvodimenzionalno. Slovenija in Jugoslavija sta res bili trodimenzionalni, prav s tem, ker ni bilo nič 
lakiranega, nič zahodnega. 
Ampak prebivalci te velike države v njej nekako nočejo več živeti. 
Tako je. To sem opazil že pred tremi, štirimi leti, da se je nenadoma pojavil velik odpor do vsega, kar je 
imelo opraviti s Srbi. In sicer ne pri tako imenovanem srednjem sloju prebivalstva, pač pa pri intelektualcih. 
To sem videl ravno pri tistih srečanjih v Vilenici in simpozijih, ki so jih tam organizirali. Vedno je šlo za 
Mitteleuropo. Jaz osebno si z Mitteleuropo ne znam nič početi, sovražim to ideologijo, to je ideologija 
večnih včerajšnjikov, ki venomer sanjarijo o avstrijsko-kraljevsko-cesarski državi. In naenkrat so tudi 
Slovenci tako govorili, kot sužnji so se dobrikali staremu rajhu, poveličevali vse, kar se je dogajalo pod 
habsburško krono, ko pa tam njihovega jezika sploh niso priznavali, kvečjemu prenašali. Zdelo se mi je, kot 
da so hoteli ponovno imeti zgodovino, ki je ni več, medtem ko je meni kot Korošcu, ki je trpel zaradi 
avstrijske, nacionalsocialistične zgodovine, meni je jugoslovanska zgodovina ustrezala. To je bila nekako 
edina zgodovina, ki sem jo spoznal, da bi bil pri njej rad udeležen. Najprej zato, da bi se boril za svoj jezik, 
drugič pa, da bi se boril proti fašizmu, in iz teh dveh bojev za jezik in proti fašizmu napravil državo, veliko 
državo, čudno pisano, divjo in resnično, najbolj resnično državo od vseh, ki sem jih videl, ko sem vseeno kar 
nekaj potoval po svetu in po Evropi. Zame, ki me je država vedno dražila že kot beseda, že v šoli, ki sem imel 
z državo v bistvu imel same neprijetne in nečloveške izkušnje, jaz sem Jugoslavijo z distance videl drugače. 
Čisto mogoče, da je vse skupaj bila iluzija, ampak večina ljudi živi od iluzij. Glavno je, da iluzije napraviš 
plodne. In zdi se, da ta iluzija ni bila več plodna v Jugoslaviji. Vseeno pa še vedno ne vidim potrebe, da bi ta 
država morala razpasti. V tem članku sem napisal tudi nekaj, kar so v S. Zeitung izpustili. Po Titovi smrti so 
se vsi pridušali na razpad Jugoslavije, vsepovsod, še posebej v Nemčiji. To je bilo kot neka prerokba, ki se 
uresniči šele s tem, da se jo izgovori. Jaz pa sem pri svojem potovanju in pešačenju naokoli videl nekaj 
povsem drugega. Videl sem, mogoče med leti 1985 in 1988, da v Jugoslavija obstaja mladina, tako Srbi, 
Črnogorci, kot tudi Slovenci in Hrvati, med katero je vladalo veliko navdušenje za prenovo, za novo 
Jugoslavijo. In to se me je res globoko dotaknilo. Takrat je nastala tudi tista pesem, Jugoslavija, a se je še 
spomnite? In ti mladi ljudje, delavci, študentje, predvsem umetniki, ti so mi dajali upanja. Včasih si mislim, 
kako grenko in boleče mora zdaj biti za te mlade ljudi, da so vsepovsod prišle na oblast te nacionalistične 
tendence, ki so v sramoto srca vseh teh narodov, njihovega najglobljega srca, ki je zame kultura. V 
nacionalizmu ne morem videti nič dobrega. In ta nacionalizem ni izhajal iz mladih, temveč iz starejših, in to 
ne iz ljudi čistega srca, temveč iz slabo razpoloženih, ki so bili požrešni, končno dobiti oblast. Tako sem jaz 
to videl v teh letih, takrat, ko sem govoril z ljudmi. Govorilo se je, da so oni na jugu lenuhi, oni jedo, mi pa 
delamo, ves denar, ki ga zaslužimo, gre dol k južnjakom. Mislil sem si, da to pa ja ne more biti res, to 
poznamo iz Italije, ampak zaradi tega Lombardijci še ne bodo prišli na misel, da bi se razglasili za državo, ker 
so tam v južni Italiji ljudje prvič bolj revni, drugič pa so imeli drugačno zgodovino. Zame je bil to neverjetno 



neumen šovinizem, slepo sovraštvo. Nisem jih jemal resno, mislil sem si, da bodo že sami prišli k pameti. 
Zdaj so to včasih očitam, ampak enostavno jih nisem več poslušal. 
 
Vendar je ravno ta resnična država uporabila vsa možna sredstva za zadušitev svojih državljanov, saj to 
ste lahko prebrali v časopisih. Se vam ne zdi? 
Ja, to sem bral. Ampak da naj bi bil to razlog, da bi se odcepili od lastne zgodovine, tega nisem razumel. Še 
vedno si predstavljam, da bi se to dalo spremeniti z neko reformno politiko, ampak nimam rad samega 
sebe, ko politiziram. Kar pripovedujem, govorim samo iz tega, kar sem sam videl ali slišal. Nerad izražam 
mnenja. Bolelo me je pač, da gre Jugoslavija narazen, to je v bistvu vse, kar sem hotel povedati. Ker mi je 
bila ta velika država pri srcu. Ker Slovenije nikoli nisem videl same, ampak v zvezi z drugimi južnoslovanskimi 
narodi. Zdaj je to postalo dejstvo, zaradi vojne, stvari se ne morejo več obrniti nazaj. Nekaj ljudi mi je reklo, 
da je ta samostojna Slovenija samo postaja na poti k novi Jugoslaviji. Ne vem, če je zdaj to še možno. Vem 
samo, da ni bilo prav, da se je Srbe postavilo kot Balkance, ki nimajo nič skupnega z Evropo. Iz lastne 
izkušnje vem, da so Slovenci mnogo manj kontinuirano prevajali literaturo kot Srbi. Srbi so v svoje knjigarne 
dosledno in natančno spravljali svetovno literaturo. Zame ni bilo bolj žalostnih knjigarn od slovenskih, imele 
so nastavljene majhne knjižice Ketteja, Murna, Prešerna, Cankarja kot Maove bukvice. Ni bilo v svet odprte 
kulture. Založništvo v Sloveniji je bilo šlampasto, vse premišljeno za lastni račun, ni bilo linije, nobene moči, 
nobene vestnosti v slovenskem kulturnem življenju. V Srbiji se mi je to vseno zdelo za eno stopnjo bolj 
natančno in prisebno, tudi bolj športno. Tudi v tem manj introvertirano. In naenkrat se Slovenija predstavlja 
kot najbolj zahodna dežela, to se mi zdi skoraj najbolj porogljivo pri celi zadevi. Veliko tega, kar si Slovenci 
zdaj domišljajo, svoje zahodnjaštvo, priklanjanje najneumnejši sorti kapitalizma, ogabni barvitosti 
zahodnega sveta, mi ni všeč. Slovenije nimam rad take. Temu lahko rečete idealizem, zame je to realizem. 
Ja, slovenski pisatelji so bili zelo zaposleni, ker so se ukvarjali s politiko. 
Tega ne vem. Čutim veliko spoštovanje do slovenskih pisateljev. Daneta Zajca, Tomaža Šalamuna, tudi 
prozo Rudija Šeliga sem bral z velikim spoštovanjem in si mislil, kako hudiča slovenske založbe niso v stanju 
tega spraviti v zahodni svet. To so pisatelji, ki spadajo v naš evropski prostor. Ni šlo čez meje. Šele v zadnjih 
nekaj letih je z obema koroškima založbama, Lojzetom Wieserjem in Dravo, postalo malo bolj odprto. Malo 
si domišljam, da se je to zgodilo tudi zaradi mojega prevoda Zmot dijaka Tjaža od Florjana Lipuša, da so se 
meje Slovenije malo odprle. Prej je bilo vse zasmrajena introvertiranost. 
Ampak to je bilo še znotraj Jugoslavije. 
Tu imate prav. Ampak zdi se mi, da bi Slovenci, kulturniki lahko pokazali veliko več iniciative, radovednosti, 
odprtosti, kot pa je dejansko so. Naenkrat pa so začeli tam v Lipici in Vilenici, ki pa sta zame bili skoraj neke 
vrste Potemkinova vas. Za te priložnosti so napeljali mikrofone, povabili novinarje iz Pariza, Kölna, 
Hamburga, bog ve od kod, za to priložnost se je naredilo majhen prevod, eno brošurco, potem pa je bilo 
spet takoj konec. Vse so spet pospravili, in od kontinuitete evropske in svetovne kulture ni bilo nič. 
Malo je imelo opraviti tudi z ekonomskim položajem v Jugoslaviji. 
Sem si kar mislil, tu bi lahko imeli prav. Ampak ne morem si predstavljati, da bi samo to bilo krivo. Ne 
morem si predstavljati, da so Srbi krivi, če je slovenske knjigarne napolnjevala taka turobnost. Vseh petnajst 
let, ko sem se potikal po Sloveniji, me ni nikoli veselilo stopiti v kakšno knjigarno. To je škandal. 
Zdaj vlada velika gotovost, da se bodo z lastno državo stvari spremenile. 
Bog vas usliši, samo to lahko rečem. 
Komunizem v Jugoslaviji vas ni motil? 
Moral bi lagati, če bi rekel, da me je motil. Pri mojem pešačenju so me na primer v Italiji, okrog 
Monfalconeja ali Trsta, Redipuglie ali Vidma policaji veliko večkrat zaustavljali ali zadržali kot pa v Sloveniji. 
Ampak tu mi manjka izkušenj. Da bi lahko rekel več, bi moral sam in vsakodnevno živeti v Sloveniji. Vi imate 
svoje izkušnje s tem. Ampak kolikor vem, se je dosti starih komunistov zdaj spreobrnilo in se obnašajo kot 
svobodnjaški zahodni politiki, na drugi strani pa so se spustili v čudno partnerstvo s cerkvijo. To mi ni všeč. 
Cerkev ima v bistvu prav samo takrat, ko jo zasledujejo, takoj ko se skuša dokopati posvetne oblasti, se mi 
zdi zaničevanja vredna. 
Slovenija in Jugoslavija sta bili torej v stari svetovni ureditvi dober prostor za življenje. 
Ja, ni se mi zdelo, da bi bili ljudje zatirani. 
Zdaj pa se dela nova svetovna ureditev. 
Ja, ampak meni se to ne dopade. Meni je nacionalizem odvraten do dna duše. Ampak to je treba pač 
akceptirati. Kako pa se vam zdi, da ste na Hrvaškem naenkrat v drugi državi. 



To vem že po tem, da je tam vojna. Še bolj se v drugi državi počutim v Srbiji. Na Kosovu pa sem plačal 
hotelski račun kot tujec. 
Res? Torej res ni več mogoča Jugoslavija? 
Kdaj ste bili nazadnje v Srbiji? 
Pred tremi leti. Ampak lahko si pa mislim, da vsi ti mladi ljudje iz Jugoslavije, ki so se prej srečevali, lahko 
povem samo kar sem videl in slišal, da je za njih razpad Jugoslavije bil boleč. Tudi za nekaj mladih Slovencev 
to po moje ni samoumljivo. 
 
Ampak saj so ravni ti mladi ljudje tisti, ki zdaj streljajo eni na druge. 
A niso bolj trideset, petintridesetletniki. Štiridesetletniki? 
Dvajsetletniki. 
Meni se je zdelo, da so slovenski teritorialci bili starejši od zveznih vojakov. In zelo me je zaposlovala ta 
razlika pri izgubah na eni in drugi strani, ko je Slovencev padlo dosti manj. Avstrijski časopisi so zganjali tako 
gonjo proti velikosrbskemu strašilu, proti trankovskemu komunizmu, saj to je že dovolj, besede že 
zadoščajo. Krivda je jasna. Kot je napisal Karl Kraus v svojih Zadnjih dneh človeštva pred prvo svetovno 
vojno, z izrekom Serbien muá sterbien. Vse kot pred osemdesetimi leti. On je bil edini, ki se je zoperstavil 
slepemu sovraštvu proti Srbom v Avstroogrski monarhiji. Tudi vsi moji prijatelji so mislili tako, razen mene, 
vsi so bili ponosni na Slovence, tako kot so bili v Avstriji in Nemčiji ponosni na Jude, ko so končno postali 
morilci, ko so končno začeli streljati v svoji državi Izrael. Tako je zdaj s Slovenci, na katere se je vedno 
gledalo zviška, naenkrat se vsi delajo, kot da so se dobro razumeli s Slovenci na Koroškem. Kako ogabna laž. 
Slovenci so bili čuši, že Slovenci so bili Balkan za nacionalistične Korošce in Avstrijce. Zdaj so pa naenkrat 
postali fejst fantje. Kako gnusna situacija. 
Ali se vam pri tej vojni med Hrvati in Srbi tudi zdi, da je med Hrvati premalo mrtvih? 
Tega me ne smete vprašati. O tem ne morem nič reči, mora biti nekaj ljudi, ki k temu nič ne rečejo. Ko pride 
do take vojne, lahko človek, ki tega ne doživi od blizu, samo drži gobec. In z grozo spremlja. 
Kaj je torej na vas slovenskega? 
Enostavno, predniki, stari oče je bil Slovenec, mati koroška Slovenka, in jaz sem se nekega dne odločil, kako 
naj zdaj to povem, da spadam v to deželo. Če me popade hrepenenje, da bi kam šel, da bi vzel svoje stvari, 
svoj nahrbtnik, potem v Slovenijo. Potem bi rad šel okoli Triglava, na Bohinjsko jezero, Kras, potem bi rad v 
Piranu sedel ob morju, plaval v Soči. To je v meni, v mojem telesu, ta dežela je moje telo. 
Nova politična ureditev vas ne bi motila? 
Saj to z menoj nima nič opraviti. Tu nimam nič povedati. Ampak jaz sem vedno doživljal nekaj plodnega z 
ljudmi, ki prihajajo z distance, ki so tako rekoč napol tujci. Če so prišli k meni na Koroško ali sem, tujci z 
odprtimi očmi, mi moj lastni kraj pogosto pokažejo mnogo bolje kot ga vidim jaz sam. Tudi če se tu v Parizu 
s kom srečam, potem s Slovenci, z Vinkom Globokarjem, z Evgenom Bavčarjem, dobro mi de, slišati 
govorico. Tako si želim tudi, da bi Slovenci sprejemali napol tujce kot mene. Vedno je dobro, če pride tujec 
in z odprtimi očmi hodi po deželi in to pripoveduje, to dobro stri deželi. Vsaki deželi, tudi Avstriji, če pride 
Indijanec iz Aljaske. Mislim, da prihaja dosti premalo Indijancev iz Aljaske v Avstrijo. 
Zakaj potem mislite, da bo Slovencem težko napraviti državo, ki ne bi bila zaprta in ozka? 
Upam, da ne bo, da ne bo provincialna država. Ampak je veliko znakov. Ta ogabna folklora, ki je sama po 
sebi v Sloveniji bila že dovolj diktatorska, kot da je to bila kultura. Spominjam se, da je bilo treba v vileniški 
jami vedno poslušati moški zbor, najsi je bil to poet Jan Skacl iz Brna, ki so ga zvlekli tja v jamo, ko je bil 
težko astmatičen, in ga obdali s tistim moškim pevskim zborom in je moral poslušati, kar z njegovo poezijo 
ni imelo niti najmanjše zveze, tudi s kapniki in jamo ni imelo nič opraviti. Bil je samo okras. In bojim se, da 
bo folklora, ki že dolgo nima nič opraviti z dušo naroda, postala nadomestna duša Slovenije, in to bi bilo 
slabo. Nastati mora ostra, budna, agresivna in seveda ljubeča kultura, tega pa je v narodni pesmi malo. 
Mnogo Slovencev mi je povedalo, da se tega bojijo, in da so politiki, ki so na oblasti, v kulturnih vprašanjih 
agresivni provincialci. 
Še eno vprašanje, če bi lahko zgodovino Slovenije nekje zaustavili, kje bi jo? 
Ta leta po Titovi smrt, ne vem, mogoče se motim, ko sem začutil entuziazem mladih različnih jugoslovanskih 
narodov. Ne bi je zaustavil, ampak tu bi jo vodil naprej. Zdelo se mi je, kot da se vsi skupaj nekam 
odpravljajo, kot pionirji na Divjem zahodu. Na tem prostoru za nas ni več kruha, zato vzemimo svoje vozove 
in se odpravimo na zahod. 
Ja, saj v Sloveniji je občutek, da smo še vedno na isti poti. Samo da je vsak voz država zase. 



Ja, samo da se meni takrat ni zdelo, da je to cilj. 

• Odprta šola. Piše: Peter Petrovčič Foto: Borut Krajnc. Mladina, Ljubljana, 11.10.2019, št. 41, str. 46-
49 

Osnovna šola Milke Šobar - Nataše v Črnomlju je šola, ki jo obiskujejo otroci z motnjami v duševnem 
razvoju, a skoraj polovica njenih učencev je romske narodnosti 
https://www.mladina.si/193459/zakaj-romski-otroci-v-posebnih-osnovnih-solah-pridobijo-vec-znanja-
kot-v-rednih/  
Smo odprta šola in z veseljem sprejmemo vsakega gosta,« se je glasilo vabilo črnomaljske Osnovne šole 
Milke Šobar - Nataše. Ker gre za osnovno šolo z največjim odstotkom romskih otrok in ker takšne šole 
posebej nerade odpirajo vrata javnosti, vabila ni bilo mogoče prezreti.  
In smo šli. Poln avto nas je bil. Fotograf Borut Krajnc gre vedno rad na teren, sploh kadar se ukvarjamo z 
zgodbami odrinjenih ljudi v odrinjenih krajih. Blaž Kovač iz Amnesty International Slovenije spada v izredno 
majhno skupino belih ljudi iz Ljubljane, ki so v zadnjih desetletjih večkrat stopili v romska naselja v 
jugovzhodni Sloveniji. Tudi njegova sodelavka Metka Naglič ima za seboj leta izkušenj z zagovorništvom 
človekovih pravic. 
Težko bi našli bolj urejeno in čistejšo osnovno šolo. Težko bi tudi našli šolo z bolj osebnim odnosom med 
učitelji in učenci, šolo s toliko nasmejanimi otroškimi in učiteljskimi obrazi. Ne gre za redno osnovno šolo, 
temveč, kot piše na spletni strani, za šolo »s posebnim programom vzgoje in izobraževanja z nižjim 
izobrazbenim standardom«. To ji omogoča drugačno ravnanje, odmik od togosti osnovnošolskega 
izobraževanja. A za vse to je potrebno tudi precej volje in angažmaja vodstva šole in kolektiva. 
 

 
Slika: Ravnatelj Matjaž Barič in Blaž Kovač iz Amnesty International Slovenije, ki so jima učenci natresli kar 
nekaj golov. Foto: Borut Krajnc 
 
Ravnatelj je Matjaž Barič, šolo pa vodi že trinajsto leto. 
Kadar Barič predstavlja svojo osnovno šolo na strokovnih posvetih, predstavi tri ljudi, tri učitelje v vlogi 
trenerja šolskega rokometnega moštva. Prvega, ki je v trenutkih, ko je na tekmi šlo za nohte, na enega izmed 
šolarjev albanske narodnosti zakričal: »Jebem ti mater šiptarsko.« Drugega, ki se je inkluzije lotil na napačen 
način in v ekipo vključil otroka z zmanjšanimi sposobnostmi, ne da bi ga prej predstavil drugim otrokom. Ker 
se je tem zdelo, da je motil trening, so ga kasneje v slačilnici prepričali, da je spil čistilo. In tretjega, ki je mlade 
rokometaše vsako leto na poti z gostovanja peljal v slaščičarno na sladoled. Ko je v moštvu prvič imel tudi 
romske otroke, mu je bilo nerodno in tega ni storil, potem pa ga je zapekla vest in jim je na naslednji bencinski 
črpalki vendarle kupil lučke. Odziv poslušalcev, pojasnjuje Barič, je navadno pričakovat. »Prvemu bi vsi takoj 
vzeli licenco, drugi je sicer po navadi dobro sprejet, čeprav mu z inkluzijo ni uspelo. Tretjega pa spet označijo 
za neprimernega za učitelja. A vse te osebe sem bil jaz.« 
Radi hodijo v šolo 
Po 25 letih opravljanja učiteljskega poklica - od tega je 13 let ravnatelj – se je marsikaj spremenilo. Ni 
skrivnost, da romski otroci (predvsem v Beli krajini in na Dolenjskem) ne hodijo v šolo, čeprav so vanjo vpisani. 
»Pri nas pa vsi hodijo v šolo. Seveda kdo kdaj manjka, in ko so v puberteti, jih včasih malo zanese. Težavo 
osnovne šole vidim v tem, da ni prilagojena različnim otrokom. Nič ni več igrivosti, sami sebe s tem načinom 
dela ubijamo,« razlaga ravnatelj in nadaljuje: »Učitelj naj se ne drži togo papirjev, in če vidi, da otroku ne gre, 
naj gre ven in malo gleda v zrak. Če se je treba vmes z igro sprostiti, pa naj se 15 minut igrajo in potem spet 
10 minut računajo. Težava je, ker so osnovne šole vezane na storilnost. Preveč je vse togo.« 
 

https://www.mladina.si/193459/zakaj-romski-otroci-v-posebnih-osnovnih-solah-pridobijo-vec-znanja-kot-v-rednih/
https://www.mladina.si/193459/zakaj-romski-otroci-v-posebnih-osnovnih-solah-pridobijo-vec-znanja-kot-v-rednih/


Na Osnovni šoli Milke Šobar - Nataše je vse precej manj togo. Razen pri uri matematike smo bolj ali manj pri 
vseh drugih urah videli učenje skozi igro, praktično delo, ustvarjanje, eni otroci so se ravno vračali s plavanja, 
drugi z jahanja... V večnamenskem prostoru stoji ročni nogomet, v katerem, razlaga Barič, že dolgo ni več 
konkurenčen učencem. V telovadnici je del gibalne opreme namizni hokej. In ko ravnatelj odpre album s 
fotografijami, postane jasno, da misli povsem resno, ko z zanosom razlaga, da z otroki tudi veliko potujejo. 
Samo fotografij z letnico 2019 je cela vrsta - obiski športnih dogodkov doma in v tujini, evropskega prvenstva 
v odbojki v ljubljanski dvorani v Sto- žicah, poleti na planiški velikanki, plavanje v Dolenjskih Toplicah, 
smučanje na Krvavcu, športna tekmovanja, Poljska, Finska, Ma-džarska, države nekdanje Jugoslavije. 
»Otrokom, recimo romskim, bi rad pokazal, da obstaja v svetu tudi kaj drugega od romskega naselja, socialne 
pomoči, drog, alkohola... Pa ne govorim samo o Romih. Za povprečnega Belokranjca je višek dometa obisk 
šoping centra Qlandia v Novem mestu pa morda ob sobotah sejem v Karlovcu. Da ne govorimo o tem, da 
ljudje ne vedo, kaj je to Cankarjev dom. Sekundarno, terciarno dejavnost lahko otroci spoznajo le prek šole 
in tu bi šole morale narediti več, dati otrokom širino,« Barič pojasnjuje svoje videnje osnovnega šolstva. 
Na šoli je zdaj 70 otrok, od tega 29 romskih, torej 41 odstotkov. Gre za osnovno šolo z najvišjim odstotkom 
romskih otrok v državi. »Od nekdaj veljamo za ’romsko šolo’. Vsa leta imamo tudi približno enako število 
romskih otrok, spreminja pa se število neromskih otrok. Sploh pred leti smo imeli teh manj, saj včasih starši 
neromskih otrok nočejo vpisati k nam prav zato.« 
 

 
Slika: Ravnatelj z enim izmed (romskih) učencev, kije odkril, daje zelo nadarjen za smučanje. Foto: Borut 
Krajnc  
 
Barič pojasnjuje, daje tudi med romskimi otroki na njihovi šoli večina takih z zmanjšanimi sposobnostmi. V 
tistih krajih so Rome po drugi svetovni vojni skorajda povsem iztrebili, nova populacija je začela nastajati iz 
zelo omejenega kroga zgolj nekaj družin. »Težava je, ker so se poročali med sabo. Bolj ali manj so vsi v 
sorodu.« A ravnatelj hkrati priznava, daje med 29 romskimi učenci tudi nekaj takih, ki bi, če bi bili deležni 
zgodnje obravnave, če bi obiskovali vrtec in imeli urejene domače razmere, lahko z nekaj pomoči izdelali tudi 
redno osnovno šolo. Osnovna šola, ki jo vodi, sicer izvaja prilagojen program z nižjim izobrazbenim 
standardom: »Naš deveti razred je nekako na ravni šestega razreda osnovne šole. Angleščino se začnejo učiti 
v šestem razredu, nimamo fizike in kemije, ampak več tehnike in gospodinjstva. Ko končajo našo šolo, dobijo 
status delovnega invalida. Invalidske organizacije oziroma podjetja imajo interes za zaposlovanje, saj to 
spodbuja država.« 
Romski otroci na to šolo navadno pridejo kasneje kot neromski vrstniki. Barič: »Ne hodijo v vrtec in so do 
šestega leta prepuščeni sami sebi. Tudi če ima ta otrok povsem normalne sposobnosti, bo prej ali slej prišel 
k nam. Ko bo šel v šolo, bo tam zgolj številka, do tretjega razreda bo tudi v šoli večinoma prepuščen sam sebi. 
Potem se bodo v drugi triadi začele težave in pri desetih, 12 letih jih pošljejo k nam. Ali je res šlo za zmanjšane 
sposobnosti ali je krivo to, da se šest ali sedem let ni delalo s tem otrokom, kot bi se moralo?« 
Ali bo otrok dobil katero izmed oblik dodatne učne pomoči v redni osnovni šoli in ali bo vpisan ali prešolan 
na osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom, odločajo posebne komisije na državni ravni. »Na našo 
šolo ni lahko priti. Starši morajo dati soglasje. Ampak verjamem, da se komisija lažje odloči za vključitev v 
posebni program, če zadaj ne stojijo izobraženi in uspešni starši. K nam usmerjajo otroke člani komisij, ki 
nikoli niso obiskali naše šole. Otroke usmerjajo v neki program, ki ga v bistvu ne poznajo. Vi ste danes tu v 



nekaj urah pri nas izvedeli več o našem programu in nasploh o naši šoli, kot v desetih letih izvedo nekateri 
člani komisij, ki o tem odločajo. Če o nečem odločaš, si pridi vsaj ogledat,« pravi Barič. Z zavoda za šolstvo, 
kjer so odgovorni za področje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, v 13 letih, odkar Barič vodi šolo, 
te ni obiskal še nihče. In to čeprav imajo vabilo ves čas odprto. 
»Zdaj smo dobili fanta, starega devet let, ki so ga dali k nam v posebni program, v program z najnižjim 
izobrazbenim standardom. Meni se to ne zdi strokovno, da otrok iz redne osnovne šole kar nenadoma pade 
za štiri programe nižje. Gotovo je vprašljivo, kaj je delala stroka, če kar dve leti in pol niso prepoznali, da ima 
otrok tako hude težave. Vprašal bi se, kaj seje s tem otrokom do zdaj delalo. A to ni moja stvar, v to se ne 
bom vtikal,« zaključuje ravnatelj. 
Romske šole 
Vzdevek »romska šola« se ni prijel zgolj črnomaljske šole s prilagojenim programom, pač pa tudi številnih 
drugih takšnih šol. V teh je tradicionalno odstotek romskih otrok največji, precej večji, kot bi moral biti glede 
na romsko populacijo, ki je vendarle manjšinska. In odstotek se z leti celo povečuje. Danes je v šole z nižjim 
izobrazbenim standardom vpisan vsak osmi romski otrok. 
 

 
Slika: Utrinek iz ustvarjalne učilnice. Foto: Borut Krajnc  
 
Po zakonu so otroci s posebnimi potrebami otroci »z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci 
oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci...« Gre predvsem za otroke, ki se s posebnimi potrebami 
rodijo, in ne otroke, ki bi posebne potrebe pridobili v prvih nekaj letih življenja. Se res tak rodi vsak osmi 
romski otrok? Glede na statistične podatke že, v resnici pa gotovo ne. 
Dejstvo je, da se preštevilni romski otroci v posebnih šolah znajdejo, ker v zgodnjem otroštvu ne od staršev 
in ne od institucij niso bili deležni pozornosti, kakršne je v smislu izobraževanja deležen povprečen slovenski 
otrok. Te šole pa se polnijo z romskimi otroki tudi iz številnih drugih napačnih razlogov. Za nekatere posebne 
šole recimo romski otroci pomenijo preživetje. Zaradi naraščanja programov dodatne pomoči v rednem 
osnovnem šolstvu se število (neromskih) otrok na posebnih šolah zmanjšuje. »Primanjkljaj«, ki s seboj 
potegne tudi manj sredstev za zaposlovanje in programe, je najlažje odpraviti z otroki s socialnega dna, med 
temi pa je največ romskih otrok. To prakso je že pred leti problematizirala Natalija Dokovič iz Društva Mozaik, 
kjer se ukvarjajo predvsem s socialnim vključevanjem Rominj in Romov na območju Mestne občine Ljubljana. 
A paradoksalna realnost sedanjega izobraževalnega sistema je, da za romskega otroka vpis v šolo z nižjim 
izobrazbenim standardom ni nekaj naj slabšega, kar se mu lahko zgodi. Za preostale osnovne šole s posebnim 
programom tega sicer ne moremo trditi, ker tam nismo bili, za Osnovno šolo Milke Šobar - Nataše pa 
zagotovo. Romski otroci to šolo dejansko obiskujejo, in to z veseljem. Zato se tam tudi marsičesa naučijo, kar 
pa se ne zgodi, če so vpisani v redno osnovno šolo, ki jo po nekaj letih večinoma nehajo obiskovati. Romski 
otrok po zaključeni devetletki na osnovni šoli Milke Šobar - Nataše, ki ponuja nižji izobrazbeni standard, v 
svet odide z več znanja kot povprečen romski otrok po nezaključeni redni osnovni šoli.  
 
 



 
Slika: Mini koncert za obiskovalce iz Ljubljane. Foto: Borut Krajnc 
 
Vsak deseti otrok 
Skoraj noben romski otrok v jugovzhodni Sloveniji ne konča niti osnovne šole 
V Sloveniji osnovno šolo izdela vsak tretji romski otrok. Dve tretjini romskih otrok torej nimata niti 
osnovnošolske izobrazbe. Gre za skrb zbujajoče podatke, ki pa postanejo povsem nepredstavljivi, če 
pogledamo zgolj razmere v jugovzhodni Sloveniji - v Beli krajini in na Dolenjskem, kjer Romi živijo v največji 
socialni bedi in splošni izključenosti. Tam osnovno šolo konča le eden od desetih otrok, morda eden od 
devetih. To pomeni, da se danes, leta 2019, pravzaprav celotna romska populacija v delu Slovenije še vedno 
sploh ne izobražuje. 
Nič ni narobe, če zapišemo, da država glede izobraževanja Romov, ki bi moralo biti osnovno sredstvo za 
izhod iz socialne bede, nima nikakršne strategije. Pravzaprav ne zbira niti podatkov o osnovnošolskem 
uspehu romskih otrok, ki bi morali biti podlaga za analize in načrte v prihodnje. Zato te podatke v 
sodelovanju z Amnesty International Slovenije že dlje zbira Mladina. Letos že deseto leto zapored. In v tem 
desetletju se ni spremenilo nič. 
Najboljši kazalec institucionalne bede pri izobraževanju romskih otrok je položaj v jugovzhodni Sloveniji. 
Romski otroci v veliki večini ne hodijo v vrtec, kjer bi se (tako kot drugi otroci) socializirali, predvsem pa 
začeli učiti slovenskega jezika. To je namreč prvi pogoj za uspešno obiskovanje osnovne šole. Državi tu ni 
uspelo najti primernega mehanizma. To pomeni, da romski otroci v prvem razredu začnejo spoznavati jezik, 
medtem ko se vsi drugi že pridno učijo snov. 
Romski otroci potem v prvi triadi navadno napredujejo iz razreda v razred, saj ponavljanje razreda ni 
mogoče brez soglasja staršev, poleg tega je žalostna resničnost takšna, da ti romski otroci osnovnim šolam 
prinašajo tudi bonitete. Zaradi njih so upravičene do znižanih normativov, en večji razred lahko razdelijo v 
dva, pripada jim dodatna učna pomoč, vse to pa seveda pomeni dodatno zaposlovanje. A ko gre zares, v 
drugi triadi, večinoma postane jasno, da romski otroci preveč zaostajajo, razrede začnejo kot po tekočem 
traku ponavljati, zaradi tega nehajo obiskovati pouk in s tem se njihovo izobraževanje večinoma konča. 
Taka prihodnost, z vso socialno bedo, ki sledi kasneje v življenju, čaka veliko večino romskih otrok v 
jugovzhodni Sloveniji. In s tem tudi večino od 324 romskih otrok, ki so pred dobrim mesecem prvič 
prestopili šolski prag. 
 
V osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom hodijo tudi romski otroci, ki bi sodili v redne. 
So med strokovnjaki, ki otroke pošiljajo v šole s prilagojenim programom, tudi taki, ki izvajanja teh 
programov še nikoli niso videli v praksi 
Paradoks izobraževanja romskih otrok je vtem, da v posebnih osnovnih šolah pridobijo več znanja kot v 
rednih. 
Darja Brezovar, ravnateljica osnovne šole Bršljin - Novo mesto, ki jo obiskuje več kot sto romskih učencev: 
»Osnovno šolo pri nas konča en odstotek romskih učencev.« 
 

• Ve se, kdo je bil za in kdo proti evropskemu načinu življenja. Peter Petrovčič. Mladina, Ljubljana, 
11. 10. 2019  

https://www.mladina.si/193496/ve-se-kdo-je-bil-za-in-kdo-proti-evropskemu-nacinu-zivljenja/  
Zakon o tujcih je izglasovala Cerarjeva vlada s pomočjo SDS in NSi 

https://www.mladina.si/193496/ve-se-kdo-je-bil-za-in-kdo-proti-evropskemu-nacinu-zivljenja/


Čeprav ustavno sodišče še ni objavilo odločbe o zakonu o tujcih, ni dvoma, da bo zakon razveljavljen v delu, 
kjer predvideva prenehanje sprejemanja prošenj za azil brez izjem in brez individualne obravnave z 
takojšnjo zavrnitvijo na meji. 
Komaj čakamo odzive vlade in tiste koalicije, ki je ta zakon sprejela. Še posebej pojasnila tedanjega 
predsednika vlade in ustavnega pravnika Mira Cerarja in tedanje notranje ministrice, sicer odvetnice Vesne 
Györkös Žnidar. Slednja je po sprejetju zakona povedala, da je brezpogojno vztrajanje pri varovanju 
človekovih pravic preživeto, saj bi bil sicer ogrožen obstoj Evropske unije in evropskega načina življenja. 
Nemalo ljudi je tedaj opozarjalo, da je resnica pravzaprav nasprotna: da je prav odrekanje človekovim 
pravicam, ki so edine še nekoliko ločevale Evropo od preostalega sveta, glavna grožnja evropskemu načinu 
življenja. 
Prav odrekanje človekovim pravicam, ki so edine še nekoliko ločevale Evropo od preostalega sveta, je 
glavna grožnja evropskemu načinu življenja. 
Ob tem se je potrebno spomniti, da tudi znotraj koalicije niso bili vsi za zakon. Pri glasovanju na vladi se je 
recimo vzdržal tedanji pravosodni minister Goran Klemenčič. Javno je zakonu nasprotoval tudi tedanji 
predsednik državnega zbora iz vrst SMC Milan Brglez, ki je (kot tudi kar nekaj koalicijskih poslancev) glasoval 
proti zakonu. Levica je glasovanje obstruirala. Zakon je bil sprejet z glasovi 47 poslancev, pri čemer so 
potrebne glasove za zakon prispevali poslanci SDS in NSi. 
Proti sprejetju zakona o tujcih so se nedvoumno, s skupno izjavo, tedaj izrekle prav vse vodilne organizacije 
s področja človekovih pravic in azilnega prava, tudi Slovenska karitas in tudi jezuitsko Združenje za begunce. 
Trdili so, da je zakon protiustaven, ker je v nasprotju z mednarodno konvencijo o človekovih pravicah, na 
kateri temelji tudi slovenska ustava. Imeli so prav. Tako meni tudi večina ustavnih sodnic in sodnikov. Ob 
javni objavi odločbe in s tem pritrdilnih in odklonilnih ločenih mnenj pa bo jasno tudi kateri sodnik(i) so 
mnenja, da je s človekovimi pravicami skladna popolna zapora meje za begunce, česar doslej ni storila še 
nobena evropska država. 

• Protibegunski zakon o tujcih razveljavljen! Peter Petrovčič. Mladina, Ljubljana, 14. 10. 2019  
https://www.mladina.si/193540/protibegunski-zakon-o-tujcih-razveljavljen/  
Ustavno sodišče ponovno vzpostavilo pravico do azila, ki je pred leti nedopustno omejila Cerarjeva vlada 
s pomočjo SDS  
 

 
Slika: Edini je proti glasoval Klemen Jaklič, ki ga je na mesto ustavnega sodnika nastavila Janševa SDS. 
Foto: © Daniel Novakovič / STA 
 
Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o tujcih. »Iz ustaljene ustavnosodne presoje, sodne prakse ESČP ter 
SEU izhaja, da pravice iz 18. člena Ustave ni mogoče omejiti. Poseg vanjo je nedopusten. Zato sta drugi 
stavek drugega odstavka in tretji odstavek 10.b člena ZTuj-2 v neskladju z 18. členom ustave in ju je ustavno 
sodišče razveljavilo.« Tako so med drugim v obsežni odločbi zapisali ustavne sodnice in sodniki. 
Povedano preprosteje, omejitve pravice do azila niso mogoče, saj 18. člen ustave določa prepoved mučenja 
- zavračanje prosilcev za azil brez individualne obravnave pa neizbežno vodi v položaj, ko so ti ljudje v kaki 
drugi, tretji ali domači državi lahko izpostavljeni mučenju, nečloveškemu ravnanju in celo smrti. 
Zakon o tujcih je sicer vladi in poslancem omogočal, da razglasijo nekakšne izredne razmere, če bi 
migracijski pritisk začel ogrožati »obstoj slovenske države«. In da brez izjem nehajo sprejemati prošnje za 
azil. No, sprejeti bi morali le prošnjo človeka, ki je že na videz hudo bolan in otroka brez spremstva odrasle 
osebe. 
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Vse to je sedaj razveljavljeno. 
Sodniki so odločbo sprejeli z 8 glasovi proti enemu. Proti je glasoval Klemen Jaklič, ustavni sodnik izvoljen 
na izrecno željo SDS. 
Ustavni sodniki so, če povzamemo, odločili, da si je zakonodajalec preprosto izmislil nekakšne izredne 
razmere, ko bi zaradi velikega števila beguncev država Slovenija pokleknila in bi nehumane razmere začeli 
trpeti njeni državljani. To je scenarij, ki se preprosto ne more zgoditi in se tudi še nikdar ni. Prav nasprotno 
je - če kdaj, bi se morala pravica do azila spoštovati, ko jo potrebuje večje število ljudi, ne pa da jim ravno 
tedaj država odreče pomoč. 
Sodniki so odločbo sprejeli z 8 glasovi proti enemu. Proti je glasoval Klemen Jaklič, ustavni sodnik izvoljen na 
izrecno željo SDS. Jaklič je sicer najprej glasoval kot drugi, a si je kasneje premislil. Napisal tudi ločeno 
mnenje, v katerem zagovarja svoj glas in se strinja s pisci zakona, da izredne razmere pač zahtevajo izredne 
ukrepe. Oziroma kot je po sprejetju zakona dejala tedanja notranja ministrica, sicer odvetnica Vesna 
Györkös Žnidar, da je brezpogojno vztrajanje pri varovanju človekovih pravic preživeto, saj bi bil sicer 
ogrožen obstoj Evropske unije in evropskega načina življenja. Nemalo ljudi je tedaj opozarjalo, da je resnica 
pravzaprav nasprotna: da je prav odrekanje človekovim pravicam, ki so edine še nekoliko ločevale Evropo 
od preostalega sveta, glavna grožnja evropskemu načinu življenja. 
Zdaj so temu pritrdili tudi ustavni sodniki, z izjemo Klemna Jakliča. 

• Stavka romskih politikov. Peter Petrovčič. Mladina, Ljubljana, 14. 10. 2019  
https://www.mladina.si/193529/stavka-romskih-politikov/  
Romski svetniki vztrajno bojkotirajo krovni državni romski organ 
 

 
Slika: Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov. Foto: © Borut Peterlin  
 
Romski svetniki že vse od februarja bojkotirajo Svet romske skupnosti – krovni in državni organ, kjer Romi 
sami odločajo o svojih zadevah. Moti jih, da ta organ že vse od ustanovitve obvladuje eno romsko društvo, 
en klan, v bistvu ena romska družina. In dokler bo tako, v svetu ne bodo sodelovali. 
Vztrajnost romskih svetnikov je pred dnevi zapazila tudi Slovenska tiskovna organizacija (STA), ki je temu 
posvetila tematski prispevek. Bojkot sicer traja že od februarja, ko so se romski svetniki odločili brez izjeme 
bojkotirati volitve v krovni državni organ. »Sporočamo, da ne želimo delovati v sistemu, ki ne deluje, in da 
ne želimo več, da se romski svetniki izrabljajo za alibi, da neki sistem deluje. Ker dobro vemo, da ne,« je 
tedaj za Mladino povedal Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov. Svetniki zahtevajo, da se 
spremeni zakon, ki ureja to področje – zakon o romski skupnosti, ki se neuspešno spreminja oziroma 
posodablja že leta. 
Svet romske skupnosti je nekakšna romska vlada, ki si jo Romi izberejo sami. A sestava tega sveta že leta ne 
odslikava dejanskih razmer. »Z veljavnim zakonom niso zadovoljene niti najosnovnejše potrebe romske 
skupnosti. Poleg tega sestava sveta romske skupnosti ne odraža realnega stanja organiziranosti Romov v 
praksi. In ne odraža resničnih interesov romske skupnosti,« opozarja Rudaš. 
Svet romske skupnosti je nekakšna romska vlada, ki si jo Romi izberejo sami. A sestava tega sveta že leta 
ne odslikava dejanskih razmer. 
In zakaj ne odraža interesov romske skupnosti? Prvič ne zato, ker je bil pred 12. leti že napisan pristransko 
in sicer tako, da daje dvotretjinsko večino enemu samemu romskemu društvu, ki sicer nosi nekoliko 
zavajajoče zveneče ime Zveza Romov Slovenije. A če je tedaj bilo to društvo bolj ali manj edina delujoča 
romska civilno-družbena organizacija, se je odtlej marsikaj spremenilo. Aktivnih romskih društev in zvez je 
zdaj že precej, a v organu, kjer se med drugim deli tudi finančna pogača, nimajo nobene besede. 
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Predvsem pa v svetu romske skupnosti nimajo dovolj besede edini legitimno izvoljeni predstavniki Romov – 
romski svetniki. Pripade jim namreč le tretjina sedežev v tem organu in s tem, v trenutnem sistemu, nimajo 
nobene moči odločanja. Svet romske skupnosti je bil sicer ustanovljen z zakonom o romski skupnosti, ki ga 
je leta 2007 napisala vlada Janeza Janše. 
Ko smo februarja poklical direktorja urada za narodnosti Stanka Baluha, je deloval pomirjujoče in dejal, da 
bo pomiril strasti, romske svetnike prepričal v sodelovanje, vlado pa v spremembo zakona. Za zdaj mu še ni 
uspelo. Baluh sicer urad za narodnosti vodi še trinajsto leto, imenovala pa ga je leta 2006 vlada Janeza 
Janše. Pred tem je med drugim opravljal delo generalnega tajnika Komisije pravičnost in mir pri Slovenski 
škofovski konferenci in podpredsednika Društva slovenskih katoliških izobražencev. 
Na nek način res ni težko razumeti romskih svetnikov. Celoten državni aparat na področju romske 
problematike že desetletje in pol vodi zgolj par ljudi in nič ne kaže, da bi se glede tega kmalu kaj spremenilo. 
Zanimivo bi bilo slišati, kako njihovo delo ocenjujejo prebivalci romskih naselji, predvsem tistih v 
jugovzhodni Sloveniji. Recimo z vidika odprave socialne bede in splošne izključenosti, osnovnih bivanjskih 
razmer in izobrazbe ...  

• Špansko vrhovno sodišče za katalonske voditelje dosodilo od 9 do 13 let zapora. IK, STA. Mladina, 
Ljubljana, 14. 10. 2019  

https://www.mladina.si/193533/spansko-vrhovno-sodisce-za-katalonske-voditelje-dosodilo-od-9-do-13-
let-zapora/  
Devet katalonskih voditeljev je obsojenih vstajništva in zlorabe javnih sredstev  
 
Špansko vrhovno sodišče je danes devetim od 12 katalonskih voditeljev, ki jim je sodilo zaradi njihove vloge 
v poskusu odcepitve Katalonije od Španije, dosodilo med devet in 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in 
zlorabe javnih sredstev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Na najvišjo kazen, 13 let zapora, je vrhovno sodišče zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsodilo 
nekdanjega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa.  
Tožilstvo ga je sicer obtožilo upora in zlorabe javnih sredstev ter zanj zahtevalo 25 let zapora. Državno 
odvetništvo, ki ga imenuje vlada, je namesto upora predlagalo blažjo obtožbo vstajništva in zaporno kazen 
12 let. 
Sojenje je povezano z referendumom o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra 2017, ki so ga katalonske 
oblasti izvedle kljub sodni prepovedi. Neodvisnost je podprlo 90 odstotkov udeležencev ob 42-odstotni 
udeležbi. 
Trije nekdanji katalonski ministri so bili medtem zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsojeni na 12 
let zapora. Dva druga nekdanja ministra katalonske vlade pa sta bila obsojena na 10 let in pol zapora, 
poroča španski časnik El Pais. 
Nekdanja predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell je bila zaradi vstajništva obsojena na 
zaporno kazen v višini 11 let in pol, vodji dveh civilnodružbenih gibanj Jordi Cuixart in Jordi Sanchez pa na 
devet let. 
Sojenje je povezano z referendumom o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra 2017, ki so ga katalonske oblasti 
izvedle kljub sodni prepovedi. Neodvisnost je podprlo 90 odstotkov udeležencev ob 42-odstotni udeležbi. 
Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra 2017 potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev 
neodvisne Katalonije kot "suverene, demokratične, socialne in pravne države". 
Kdo so obsojeni? 
Nekdanji podpredsednik katalonske vlade Oriol Junqueras je dobil 13 let zapora. Junqueras je obtoženi 
številka ena postal, potem ko je bivši katalonski predsednik Carles Puigdemont pred sodnim pregonom 
pobegnil v Belgijo. 
Trinajstletno zaporno kazen so mu prisodili zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev. Tožilstvo je sicer 
terjalo celo 25 let zapora na podlagi obtožb o uporu, a je državno odvetništvo predlagalo blažjo kazen. 
Junqueras, 50-letni nekdanji zgodovinar, je na čelu levo usmerjene stranke ERC, za neodvisnost Katalonije 
pa si prizadeva praktično že vse svoje življenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Puidgemont mu je leta 2017 poveril organizacijo referenduma, po katerem je katalonski regionalni 
parlament 27. oktobra 2017 sprejel tudi resolucijo, ki je predvidevala ustanovitev neodvisne Katalonije - a 
ta je bila pri življenju le kratek čas. 
Junquerasa so aretirali novembra 2017, od tedaj pa je že skoraj dve leti preživel v priporu. 

https://www.mladina.si/193533/spansko-vrhovno-sodisce-za-katalonske-voditelje-dosodilo-od-9-do-13-let-zapora/
https://www.mladina.si/193533/spansko-vrhovno-sodisce-za-katalonske-voditelje-dosodilo-od-9-do-13-let-zapora/


Bivšo predsednico katalonskega regionalnega parlamenta Carme Forcadell je sodišče tako kot Junquerasa 
danes obsodilo zaradi vstajništva, za zapahe jo je poslalo za 11 let in šest mesecev. 
64-letna Forcadellova je nekdanja vodja Katalonskega narodnega združenja (ANC), civilnodružbene skupine, 
ki je organizirala množične shode za neodvisnost Katalonije. Obtožili in obsodili so jo, ker da je ignorirala 
opozorila glede sprejemanja zakonov, ki so bili podlaga za referendum in resolucijo o neodvisnosti. 
Vplivna vodja dveh civilnodružbenih gibanj, Jordi Cuixart in Jordi Sanchez, sta bila medtem danes obsojena 
na po devet let zapora, in sicer zaradi vstajništva, pozivanja k velikim zborovanjem in poskusov policiji 
preprečiti izvršiti sodno odločbo za ustavitev referenduma. 
Dvojico - v Kataloniji sta znana kot Los Jordis, so zagovorniki neodvisnosti Katalonije večkrat označili za 
politična zapornika in tudi organizacija za zaščito človekovih pravic Amnesty International je pozivala k njuni 
izpustitvi. Po mnenju AI so obtožbe na njun račun neutemeljene. 
V času referenduma je bil danes 55-letni Sanchez vodja ANC, 44-letni Cuixart pa vodja združenja Omnium 
Cultural, ki ga še vedno vodi. 
Oba so priprli 16. oktobra 2017, ker sta pozvala k demonstracijam pred enim izmed javnih poslopij, ki ga je 
tedaj preiskovala policija, tej pa so nato preprečili odhod. V teh demonstracijah ni bil nihče ranjen, je pa bilo 
poškodovanih nekaj policijskih vozil. 
Pet nekdanjih regionalnih ministrov je danes sodišče obsodilo na od 10 let in pol do 12 let zapora. 
Med njimi je 55-letni Joaquim Forn, ki je bil v času referenduma katalonski notranji minister in ga je tudi 
dopustil. Poleg njega so zaporne kazni doletele še bivše ministre: 51-letnega Josepa Rulla, 48-letnega Raula 
Romevo, 60-letno Dolors Bassa in 53-letnega Jordija Turulla. 
Preostalo trojico obtoženih, pri katerih gre prav tako za nekdanje regionalne ministre, je sodišče oglobilo z 
okoli 60.000 evri denarne kazni. 46-letni Santi Vila je iz katalonske vlade odstopil na predvečer razglasitve 
resolucije o neodvisnosti, preostala dva obsojenca sta 43-letni Carles Mundo in 55-letna Meritxell Borras. 

• Nobelova nagrajenka Olga Tokarczuk: Avtorji se bojijo političnih posledic. IK, STA. Mladina, 
Ljubljana, 16. 10. 2019  

https://www.mladina.si/193559/nobelova-nagrajenka-olga-tokarczuk-avtorji-se-bojijo-politicnih-
posledic/  
Nobelovo nagrajenko Olgo Tokarczuk skrbi naraščajoča samocenzura na Poljskem 
 

 
Slika: Olga Tokarczuk, Nobelova nagrajenka za književnost 2019. Foto: © Martin Kraft / 
photo.martinkraft.com / WikiCommons 
 
Poljska Nobelova nagrajenka za literaturo Olga Tokarczuk je na današnji novinarski konferenci 
Frankfurtskega knjižnega sejma izrazila skrb nad naraščajočo samocenzuro na Poljskem, obenem pa se je 
oddaljila od nasprotujočih si mnenj o drugem Nobelovem nagrajencu Petru Handkeju, poroča francoska 
tiskovna agencija AFP. 
Odkrito kritična do vladajoče poljske konservativno-populistične stranke Zakon in pravičnost (PiS) je ocenila, 
da v njeni domovini divja "nekakšna kulturna vojna" med desno orientirano vlado in opozicijo. 
"V literaturi ni uradne cenzure, vendar pa občutim določen strah, da se na Poljskem razvija nekakšna 
samocenzura," je dejala nagrajenka. "Avtorji se nekako bojijo izraziti, kaj resnično mislijo ali čutijo, ker se 
bojijo političnih posledic. Le upam lahko, da se ta razvoj ne bo nadaljeval," je dodala nobelovka. 
"Avtorji se nekako bojijo izraziti, kaj resnično mislijo ali čutijo, ker se bojijo političnih posledic. Le upam 
lahko, da se ta razvoj ne bo nadaljeval." Olga Tokarczuk 
Prejšnji teden, pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami, je ena največjih poljskih pisateljic opozorila, da 
se Poljaki soočajo z izbiro med "demokracijo in avtoritarizmom". Priznala je, da nad zmago PiS ni preveč 
navdušena. 
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Olgo Tokarczuk je Švedska akademija minuli teden razglasila za dobitnico Nobelove nagrade za literaturo za 
leto 2018, potem ko nagrade lani zaradi spolnega škandala ni podelila. Istočasno so razglasili tudi 
avstrijskega avtorja Petra Handkeja kot dobitnika za leto 2019. Medtem ko je bila njena razglasitev toplo 
sprejeta, pa je Handke izzval ogorčenje, saj so mnogi kritizirali njegovo podporo pokojnemu srbskemu 
nacionalističnemu voditelju Slobodanu Miloševiću. 
Na vprašanje, kako se počuti kot "pridno dekle" nasproti "porednemu fantu" Handkeju ob razglasitvah 
Nobelovih nagrad, je novinarjem po poročanju AFP povedala, da je bila prezaposlena, da bi sledila 
kontroverznostim v medijih. "A na nek način mi je vseeno, kajti ponavadi sem jaz v vlogi porednega dekleta, 
to je nekaj, kar mi je bolj znano," je dodala. 
Reporter, Ljubljana 

• Žižek sesul Miloševićevega simpatizerja Handkeja: Tisti, ki je opravičeval vojne zločine, je dobil 
Nobelovo nagrado. STA. Reporter, Ljubljana, 11. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/magazin/zizek-sesul-milosevicevega-simpatizerja-handkeja-tisti-ki-je-
opraviceval-vojne-zlocine-je-dobil-nobelovo-nagrado-735242 
 
Novica, da Nobelovo nagrado za literaturo prejme avstrijski pisatelj Peter Handke, je sosednji državi 
prinesla veliko veselje. Na Poljskem pa se veselijo Nobelove nagrade za Olgo Tokarczuk. A odločitev o 
dodelitvi nagrade kontroverznemu Handkeju je sprožila tudi plaz ogorčenja. Med tistimi, ki so kritični, je 
tudi slovenski filozof Slavoj Žižek. 
Nagrajenec 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. Za francosko tiskovno 
agencijo AFP je še dodal, da gre za "pogumno potezo". "To so dobri ljudje," je poudaril. 
Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je nagrado pospremil z besedami: "Presrečen dan - vsekakor 
za avstrijsko literaturo in za literaturo nasploh." S Handkejem je po Van der Bellnovih besedah Nobelovo 
nagrado prejel "avtor, katerega tih in prodoren glas že desetletja odslikuje svetove, kraje in ljudi, ki ne bi 
mogli biti bolj fascinantni," 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. 
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 literaturo Elfriede Jelinek se je na novico, da je Nobelovo 
nagrado za literaturo 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". 
Novica je razveselila tudi celovškega založnika Lojzeta Wieserja. Handkeja je po pisanju agencije APA 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 dejstvo, 
da je 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. 
Nobelova nagrada Handkeju sproža tudi ogorčenje, pisatelj, dramatik, pesnik in esejist pa je tako z deli kot 
tudi s svojimi dejanji že v preteklosti večkrat sprožal kontroverze. 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 v preteklosti naletela na neodobravanje in kritiko tudi v 
Sloveniji. 
Med kritiki odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Handkeju, je slovenski filozof Slavoj Žižek. V odzivu za 
britanski časnik The Guardian je spomnil, da je Handke to nagrado označil kot "napačno kanonizacijo 
literature", ter 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 heroja našega časa, Juliana Assanga," 
je dodal. Ob tem je ocenil, da bi se morali v odzivu zavzeti za to, da Handke ne dobi Nobelove nagrade za 
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literaturo in da Assange dobi Nobelovo nagrado za mir. 
Odločitev švedske akademije, da nagrado podeli Handkeju, je sicer na neodobravanje naletela predvsem v 
Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. Bosanski igralec Nermin Tulić, ki je bil med obleganjem Sarajeva med 
vojno v BiH s strani bosanskih Srbov huje ranjen, je na Twitterju objavil smeška, ki bruha. 
"Miloševićev občudovalec in negativec je dobil Nobelovo nagrado za literaturo ... 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 literaturo." 
Med znanimi imeni, ki so obsodila dodelitev nagrade Handkeju, je tudi romanopisec Salman Rushdie. 
Rushdie in preminula kulturna kritičarka Susan Sontag sta tudi v preteklosti večkrat kritizirala Handkejevo 
držo do Miloševićeve politike. Ko je imel Handke leta 2006 govor na pogrebu Miloševića, ki je umrl v zaporu 
med procesom na Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu, so se 
sicer nekateri zavzeli zanj, med njimi Elfriede Jelinek, številni drugi, med njimi Susan Sontag in Rushdie, pa 
so ga kritizirali. 
V svetovnem tisku se vrstijo kritike, medtem ko časniki v Srbiji pozdravljajo, da je Nobelovo nagrado prejel 
"prijatelj Srbov", ki je od leta 2012 tudi član srbske akademije znanosti in umetnosti. 
Olga Tokarczuk je ob novici, da prejme prestižno priznanje, po pisanju francoske tiskovne agencije AFP v 
prvem odzivu povedala: "Tega še nisem čisto dojela." Dodala je, da je zadovoljna, da je Handke, ki ga še 
posebej ceni, prejel nagrado istočasno kot ona. "Čudovito je, da švedska akademija ceni srednjeevropsko 
književnost," je po poročanju AFP še povedala za poljski časnik Gazeta Wyborcza. 
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 to velik dan 
za poljsko literaturo. 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 literatura 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 dolžan vse njene knjige ponovno prebrati. 

• Matere Srebrenice zahtevajo, da se Handkeju zaradi branjenja balkanskih krvnikov odvzame 
Nobelova nagrada. STA. Reporter, Ljubljana, 11. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/magazin/matere-srebrenice-zahtevajo-da-se-handkeju-zaradi-branjenja-
balkanskih-krvnikov-odvzame-nobelova-nagrada-735317 
 
Novica, da Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2019 prejme avstrijski pisatelj Peter Handke, je sprožila 
več negativnih odzivov. Združenje Matere Srebrenice namerava na odbor za literaturo Švedske akademije 
nasloviti pismo z zahtevo, naj se Handkeju nagrada odvzame. Obžalovanje nad odločitvijo akademije iz 
izrazil tudi ameriški PEN. 
Iz združenja Matere Srebrenice so po pisanju srbske tiskovne agencije Tanjug danes sporočili, da jih je 
odločitev odbora za literaturo Švedske akademije, da nagrado prejme Handke, presenetila. 
"V imenu združenja Matere Srebrenice bomo na odbor za literaturo Švedske akademije danes naslovili 
uradno pismo in zahtevali, da se Petru Handkeju nagrado odvzame. Človek, ki je branil balkanske krvnike, te 
nagrade ne more dobiti. Mislimo, da to ni naključje," je besede predsednice združenja Munire Subašić 
povzel spletni portal Klix. 
Tudi Ameriški PEN je izrazil "globoko obžalovanje" nad izbiro Handkeja za dobitnika Nobelove nagrade za 
literaturo. Kot je zapisala predsednica ameriškega PEN Jennifer Egan, običajno ne komentirajo literarnih 
nagrad, ki jih podeljujejo druge institucije, tokrat pa so naredili izjemo. 
"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. 
"Zavračamo sklep, da si pisatelj, ki je vztrajno izražal dvom o dokumentiranih vojnih zločinih, zasluži 
nagrado za svojo 'jezikovno iznajdljivost'. V času naraščajočega nacionalizma, avtokratskih voditeljev in 
vsesplošnih dezinformacij po vsem svetu si literarna javnost zasluži kaj boljšega. Globoko obžalujemo sklep 
Nobelovega odbora za književnost," še piše v izjavi. 
Na plačljivi spletni platformi change.org, ki je namenjena objavljanju in podpisovanju peticij in različnih 
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kampanj, pa je objavljena peticija za odvzem Nobelove nagrade Handkeju. Kot piše, je Handke branil 
Slobodana Miloševića. "Oseba, ki brani takšno pošast, si ne zasluži niti najmanjšega literarnega priznanja, 
kaj šele Nobelove nagrade. Pošljimo jasno in glasno sporočilo odboru za Nobelove nagrade, da ne 
odobravamo nagrajevanja apologeta množičnih morilcev," piše v peticiji. Peticija ima že skoraj 12.000 
podpisov. 
Handke, ki živi na obrobju Pariza, je v četrtek v prvem odzivu na nagrado dejal, da je "po vseh prepirih" v 
zvezi z njegovim delom presenečen, da ga je švedska akademija izbrala. Za francosko tiskovno agencijo AFP 
je še dodal, da gre za "pogumno potezo". "To so dobri ljudje," je poudaril. 

• Srbski predsednik hvali intelektualni pogum in moralne vrednote Handkeja, branilca "balkanskih 
krvnikov". STA. Reporter, Ljubljana, 12. okt. 2019 

https://reporter.si/clanek/magazin/srbski-predsednik-hvali-intelektualni-pogum-in-moralne-vrednote-
handkeja-branilca-balkanskih-krvnikov-735466 
 
Po tem, ko je v četrtek novica, da Nobelovo nagrado za literaturo za leto 2019 prejme avstrijski pisatelj 
Peter Handke, sprožila več negativnih odzivov, je v bran pisatelju stopil srbski predsednik Aleksandar Vučić. 
Ta je dejal, da si je Handke nagrado zaslužil s pisanjem ter zaradi intelektualnega poguma in moralnih 
vrednot. 
Vučić je Handkeju danes po telefonu čestital za prejem Nobelove nagrade za literaturo 2019 in ga povabil 
na obisk v Srbijo, je pisanje Novosti povzela srbska tiskovna agencija Tanjug. Med razgovorom z literatom je 
Vučić Handkeju dejal, da si je nagrado zaslužil tako s svojim pisanjem in znanjem kot tudi z intelektualnim 
pogumom in moralnimi vrednotami, značilnimi za izredne posameznike, je še povzel Tanjug. Handke naj bi 
odvrnil, da bo z veseljem obiskal Srbijo in da se veseli srečanja s srbskim predsednikom. 
Švedska akademija je Handkeju prestižno nagrado namenila za njegovo "vplivno delo, ki z jezikovno 
iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje". Lavreat, ki živi na obrobju Pariza, je v 
četrtek v prvem odzivu na nagrado dejal, da je "po vseh prepirih" v zvezi z njegovim delom presenečen, da 
ga je švedska akademija izbrala. Za francosko tiskovno agencijo AFP je še dodal, da gre za "pogumno 
potezo". "To so dobri ljudje," je poudaril. 
Je pa Nobelova nagrada Handkeju sprožila tudi ogorčenje, saj je pisatelj, dramatik, pesnik in esejist tako z 
deli kot tudi s svojimi dejanji že v preteklosti večkrat sprožal kontroverze. Zaradi svojih prosrbskih stališč 
med vojno v nekdanji Jugoslaviji in zagovarjanja nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića je 
ostal tudi brez kakšne od literarnih nagrad. Njegova stališča so v preteklosti naletela na neodobravanje in 
kritiko tudi v Sloveniji. 
Med kritiki odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Handkeju je tudi slovenski filozof Slavoj Žižek. V odzivu 
za britanski časnik The Guardian je spomnil, da je Handke to nagrado označil kot "napačno kanonizacijo 
literature", ter poudaril, da letošnja nagrada "dokazuje, da je imel prav". Združenje Matere Srebrenice pa je 
v petek sporočilo, da namerava na odbor za literaturo Švedske akademije nasloviti pismo z zahtevo, naj se 
Handkeju nagrada odvzame. "Človek, ki je branil balkanske krvnike, te nagrade ne more dobiti," pravijo 
matere. Obžalovanje nad odločitvijo akademije je med drugimi izrazil tudi ameriški PEN. 

• Miljenko Jergović: politična stališča Handkeja so izšla iz njegovega travmatičnega porekla in 
otroštva. I. P. Reporter, Ljubljana, 14. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/miljenko-jergovic-politicna-stalisca-handkeja-so-izsla-iz-njegovega-
travmaticnega-porekla-in-otrostva-735819 
 
Tudi znani bosansko-hrvaški književnik Miljenko Jergović se je v zagrebškem Jutarnjem listu v daljšem 
besedilu lotil te dni najbolj žgoče teme - Nobelovega nagrajenca za književnost Petra Handkeja. Čeprav 
kritičen do njegovih političnih stališče, se ni se zavzel za odvzetje nagrade. Nobelovo nagrado vidi Jergović 
kot konec svojevrstnega bojkota, s katerim je bil za ta stališča Handke leta in desetletja kaznovan. 
Handkejeve napake v odnosu do svojega življenja ne gre ponavljati, poudarja na koncu Jergović. 
Jergović so knjige Petra Handkeja in prav tako nagrajene Olge Tokarzczku formirale. »Nekatere od knjig, ki 
so te oblikovale, te medtem zapustijo. Handkejeve knjige me niso zapustile.« 
Najprej je Jergović spomnil na Handkejevo poreklo (je nezakonski sin Slovenke Marije Sivec, ki je noseča 
prišla vse do Berlina, kjer se je brez ljubezni poročila s človekom, ki mu je dal priimek in mu bil očim) iz 
samega družbenega dna, kar njegovo zgodnje otroštvo približa piscema istega podnebja, Thomasu 
Bernhardu in Lojzetu Kovačiču. 
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Medtem ko je bila pri Bernhardu in Kovačiču to vseživljenjska in v glavnem literarna tema, pa so iz 
Handkejevega travmatičnega porekla in otroštva v veliki meri izšla njegova življenjska in politična stališča, 
svetovni nazor, nacionalna in socialna identiteta ter karakter. Handkeja (potem ko se zadrži pri nekaterih 
hrvaških in srbskih prevodih in vplivu, ki ga je imel denimo na kultnega režiserja Wima Wendersa) ima za 
genialnega pisca, njegovo prozo za svetotvorno. »Vsak njegov v tekst je ves svet.« 
V spopadih na ozemlju nekdanje Jugoslavije, nadaljuje Jergolić, so evropski umetniki, ko so nas gledali na 
CNN-u in SKY-u, izbirali med stranmi v skladu z lastnimi okusom, afinitetami, in le izjemno redko v skladu z 
lastno vestjo. Peter Handke je izbral v skladu s svojo biografijo, kar je obenem najbolj napačni izbor; kakšne 
zveze ima namreč beli svet, in na njem neki Balkan in neka Jugoslavija, s formativnimi travmami kogarkoli, 
se sprašuje Jergović. 
Še v sedemdesetih se je Handke ponašal s slovenstvom kot eno od svojih dveh identitet, leta 1987 so ga 
Slovenci kot drugemu podelili srednjeevropsko nagrado za književnost Vilenica, še pred tem so ga Hrvati 
naredili za svojega gledališkega pisca, pesnika in romanopisca. Vse to mu je godilo, dokler je bila Jugoslavija 
kot njegova obljubljena dežela, v kateri kajpada ne bo nikdar živel. Njegova predstava o Jugoslaviji je 
podobna sanjam otrok in vnukov emigrantov in gasterbajtarjev, bila je idealna dežela, za katero je vredna, 
tako iz daljave, dati svojo življenje. 
Nobelovo nagrado vidi Jergović kot konec svojevrstnega bojkota, s katerim je bil za ta politična stališča 
Handke leta in desetletja kaznovan. 
Handke se ni mogel sprijazniti, da Jugoslavija, tako lepa iz prizora obmejne domišljije in iz perspektive 
strašnega avstrijsko-nemška življenja njegove matere, počasi ubija svoje otroke, ubija narode, ki so jo tvorili 
in se spreminj se v svinjo, ki žre svoje mladiče. Ni je tako videl, ker je take niti ni želel. Tisto kar pa je videl, in 
kar je v njem izzvalo zevsovski gnev, sta bili Nemčija in Avstrija, ko so vsi pisci in nacionalni velikani, v 
katerih je videl embleme lastnega ponižanja, podpirali Slovenijo in Hrvaško na poti osamosvojitve. 
Handke je videl leto 1941, 1942, videl je Hitlerja, nacizem, dejstva lastnega rojstva, materino vseživljenjsko 
ponižanje, vse tisto, kar z nami, ki nam je nad glavami razpadala Jugoslavija, in ki so nam po glavah padale 
granate in mine njene vojske, ni imelo prav nobene zveze. Nemci in Avstrijci so bilo kot ves zahodni svet 
proti Srbom, kot je bil leta 1942 in naslednjih 15 let ves svet proti njegovi materi. Banalno, ob tem 
pripominja Jergović. Handkejev tekst »Pravica za Srbijo« je imel sicer stil velika pisca, vendar je bil 
nesprejemljiv folklorni kič, imitacija srbske patriotske proze, ki jo je, morda, pisal kak Mladićev narednik. 
Nobelovo nagrado vidi Jergović kot konec svojevrstnega bojkota, s katerim je bil za ta politična stališča 
Handke leta in desetletja kaznovan. »A ne zaradi Handkeja, temveč zaradi same književnosti in enega od 
največjih in najpomembnejših piscev našega veka. Vse drugo ostaja isto, tudi bralčev odnos do tistega, kar 
ni književnost, pa ga še kako zadeva. Nenavadno je, ko te skuša ubiti najljubši pisec, ali kadar je ravnodušen 
do tvojega ubijanja. Ni za oprostiti. Toda ne gre ponavljati Handkejeve napake v mišljenju in lastnemu 
življenju.«  

• Peter Handke - ime tedna. Elvira Miše Miklavčič. Reporter, Ljubljana, letnik 12, št. 41, 14.10.2019, 
str. 9 

Novica, da je letošnji dobitnik Nobelove nagrade za literaturo postal avstrijski pisatelj Peter Handke, je sicer 
v mednarodni javnosti dvignila ogromno prahu, a sama po sebi ni bila nikakršno presenečenje. Pravzaprav je 
bilo po številnih mednarodnih in vseh možnih srbskih literarnih nagradah samo vprašanje časa, kdaj bo 
Handke prejel ali pa zavrnil tudi Nobelovo nagrado. Švedska akademija mu jo je tako letos končno namenila 
za njegovo »vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje«, 
pisatelj pa je v prvem odzivu na ugledno priznanje dejal, da je po vseh prepirih v zvezi z njegovim delom 
presenečen, da ga je akademija izbrala ter da gre za pogumno odločitev. Letošnjo Nobelovo nagrado za 
literaturo lahko tako razumemo tudi kot poskus javne rehabilitacije pisatelja, ki s svojimi deli navdušuje 
literarne kritike, medtem ko nekatera njegova politična stališča in dejanja, kot je bila denimo podpora 
Miloševičevemu režimu, vzbujajo vsesplošno zgražanje. 
 
Handke se je rodil leta 1942 v Grebinju na Koroškem kot sin Slovenke in avstrijskega Korošca. Ko je bil star 18 
let, je zvedel, da soprog njegove matere ni njegov biološki oče, nato je dve leti študiral pravo in padel v 
globoko depresijo, njegova mama pa je naredila samomor. Pustil je študij in se v stiski zatekel v pisanje ter 
tako leta 1966 izdal romaneskni prvenec Sršeni, eksperimentalno »dvojno fikcijo«. Več kot 50 let kasneje je 
ustvaril obsežen opus del v različnih žanrih, od romanov do esejev, dramskih del in scenarijev in se uveljavil 



kot eden najvplivnejših pisateljev v Evropi po drugi svetovni vojni. Kot pisatelj je veliko potoval po svetu in 
pisal na različnih koncih sveta, od leta 1990 pa živi na obrobju Pariza. 
Toda čeprav se je v devetdesetih kot večni popotnik ustalil v Franciji, se njegov nemirni in uporniški duh s tem 
ni umiril. V devetdesetih je med vojno na Balkanu napisal eseje Zimsko popotovanje k Donavi, Savi, Moravi 
in Drini ali pravičnost za Srbe in javno podpiral režim Slobodana Miloševiča, s katerim je prijateljeval in ga 
celo obiskoval, ko je bil v zaporu v Haagu. Podprl je tudi peticijo za njegovo izpustitev in imel na njegovem 
pogrebu govor. Leta 1996 se je sestal tudi z voditeljem bosanskih Srbov Radovanom Karadžičem, v Haagu 
obsojenim za genocid in svet osupnil z izjavami, da Miloševič ni bil ne nacionalist ne diktator ne balkanski 
krvnik, da do njega čuti spoštovanje. 
Največja mednarodna polemika okoli sporne Handkejeve podpore Miloševiču se je vnela leta 2006, ko naj bi 
prejel prestižno Heinejevo literarno nagrado mesta Düsseldorf, čemur so temu nasprotovali tamkajšnji 
mestni svetniki, Handke pa je spor zgladil s tem, da je nagrado preprosto zavrnil. Na to se je odzvalo gledališče 
Berliner Ensemble in Handkeju priskrbelo t. i. alternativno Heinejevo nagrado mesta Berlin - 50.000 evrov. 
Handke je to nagrado sprejel, denar pa dal srbski enklavi v kosovski Veliki Hoči. Handkejevo zavzemanje za 
Srbijo pa ni dvigovalo prahu le na nemškem govornem področju, temveč tudi v drugih državah. V Franciji so 
v Comedie Frangaise z repertoarja umaknili njegovo dramo Igra spraševanja. Leta 2014 je Handke v Oslu dobil 
tudi Ibsenovo nagrado, a tudi te zaradi kritik njegovega odnosa do Miloševiča in Srbije ni sprejel. Znano je, da 
bi Handke Nobelovo nagrado že pred leti najraje ukinil, na to je v izjavi za Guardian spomnil tudi filozof Slavoj 
Žižek, rekoč, da je Handke to nagrado označil kot »napačno kanonizacijo literature«, ter poudaril, da letošnja 
nagrada pravzaprav »dokazuje, da je imel prav«. 
Handke se je rodil leta 1942 v Grebinju na Koroškem kot sin Slovenke in avstrijskega Korošca.  
 

• Rekla sem jim, naj ne mislijo, da bodo imeli z rdečo zvezdo še kdaj dostop v Šentjošt. Intervju: 
Marta Keršič. Pogovarjal se je: Aleš Žužek. Foto: Primož Lavre. Reporter, Ljubljana, 14.10.2019, št. 
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Marta Keršič - zgodovinarka in sodelavka Študijskega centra za narodno spravo 
S tematiko vaških straž v Šentjoštu sem tudi rodbinsko povezana. 
Pet bratov mojega ata je bilo pri domobrancih. Vsi so izgubili življenje po vojni, je povedala zgodovinarka 
Marta Keršič. O pričevalcih pravi, da v sebi ne nosijo sovraštva ali želje po maščevanju, ampak želijo le 
povrnitev dostojanstva in vedenje o tem, kje ležijo trupla njihovih domačih. Poudarila je še, da verjame v 
spravo in je prepričana, da jo bomo dosegli, saj brez nje težko govorimo o varni prihodnosti in življenju v 
sožitju in dialogu. 
 

 
Slika: Marta Keršič - zgodovinarka in sodelavka Študijskega centra za narodno spravo. Foto: Primož Lavre 
 
Ste zgodovinarka po poklicu. Zakaj ste se odločili za zgodovino in raziskovanje medvojnega in povojnega 
obdobja? Je v ozadju kakšna vaša osebna zgodba? 
Odraščala sem v Šentjoštu nad Horjulom, kjer živim še danes. V naši družini smo se vedno veliko pogovarjali 
o dogajanju med drugo svetovno vojno in po njej. Ata in mama sta domov večkrat povabila širok krog ljudi. 
Tudi ko je pogovor tekel o aktualnih političnih razmerah, je bil izvor trenutnega stanja v medvojnem in 



povojnem času. Mislim, da je bila tukaj postavljena vez, ki me je povezala z zanimanjem za zgodovino. In tudi 
pozneje, ko sem študirala zgodovino, mi je bila najbolj blizu ravno tematika 20. stoletja. 
Kaj je bila tema vaše diplomske naloge? 
Diplomirala sem iz vaških straž v Šentjoštu. Moj mentor je bil profesor dr. Tone Ferenc. Z vaškimi stražami v 
Šentjoštu sem tudi rodbinsko povezana. Pet bratov mojega ata je bilo pri domobrancih. Vsi so izgubili življenje 
po vojni. Ravno včeraj (intervju je bil pretekli ponedeljek, op. p.) sem bila na spominski slovesnosti na 
Teharjah. Tam so atovi bratje sklenili svojo življenjsko pot oziroma so bili od tam odpeljani v Barbarin rov ali 
na Hrastniški hrib. 
Zagotovo veste, da so bili prav tam? 
Ja. Po informacijah sojetnikov so jih zadnjič videli na Teharjah, od tam pa ni več sledov, kam so bili prepeljani. 
Predvidevamo, da so jih pripeljali na enega od prej omenjenih krajev. Še en atov brat je šel po vojni na 
Koroško, ampak je tam zbolel, zato se ni pridružil valu domobrancev, ki so jih vračali. Pozneje je šel v 
Argentino in si tam ustvaril družino. Tudi stari ata po mamini strani je bil član vaške straže in pozneje 
domobrancev v Šentjoštu. 
Kaj se je zgodilo z njim po vojni? 
Po vojni ni odšel na Koroško, ker je bila stara mama v zadnjem mesecu nosečnosti in ga je prosila, naj ostane 
doma. Nekaj mesecev se je skrival po sosednjih kmetijah. Ko je prišel iz skrivališča, so ga zaprli v Kočevju. Bil 
je politični zapornik, oblast ga je obravnavala kot vojnega zločinca. Iz Kočevja se je vrnil domov, a je psihično 
zbolel in imel hude travme, kar so občutili tudi domači. Pozneje se je z romanjem na Brezje, kjer so se 
priporočili Mariji, njegovo stanje začelo izboljševati. Pred vojno je imel delavnico z mizarsko obrtjo, a so mu 
je po vojni zasegli in je ostal brez pravic. Dve mamini sestri sta šli leta 1945 na Koroško in od tam pozneje v 
Severno Ameriko, kjer sta si ustvarili družini. Tako lahko rečem, da me je od otroških let naprej spremljalo 
medvojno in povojno dogajanje in sem se verjetno tudi na podlagi tega odločila za študij zgodovine. Dodala 
bi še, da se je v moji družini o vseh zgodovinskih dogodkih vedno govorilo zelo odprto in svobodno. 
Vas je bilo kdaj strah govoriti o tem? 
Ne. Nikoli nisem imela strahu, da o tem ne bi smela govoriti. Spomnim se sicer, da nam je učiteljica v osnovni 
šoli razlagala, da je bil v Šentjoštu oddelek, ki je sodeloval z okupatorjem. Ampak mi otroci smo to sprejemali 
zelo suvereno, ker smo bili že v tistem času od staršev dobro seznanjeni z razmerami med vojno in zakaj so 
morali ti ljudje sprejeti orožje okupatorja. Prav tako nisem imela strahov in dvomov pozneje, ko sem študirala 
zgodovino. Ko sem prišla v Študijski center za narodno spravo in sem začela snemati pričevanja, pa sem se 
soočila s strahom ljudi. To je bila zame novost, ker sem živela v prepričanju, da smo že osvobojeni strahu, 
nato pa sem v stiku s pričevalci iz številnih krajev Slovenije videla, da je v ljudeh še vedno prisoten in da si ne 
upajo povedati bolečih zgodb. 
Kot razumem, je usoda, ki jo je doživela vaša družina med vojni v Šentjoštu in po njej, značilna tudi za druge 
tamkajšnje družine? 
Vsekakor. Šentjošt je bil eden od krajev, ki ga je zelo prizadelo revolucionarno nasilje. Že leta 1941 oziroma 
na prehodu med letoma 1941 in 1942, ko so se na našem območju začele pojavljati prve skupine partizanov, 
se je začelo tudi ustrahovanje domačinov. Najprej so prišla povabila in nagovarjanje domačinov, da bi s 
partizani sodelovali. 
 

 
Slika: Marta Keršič - zgodovinarka in sodelavka Študijskega centra za narodno spravo. Foto: Primož Lavre 
 



Zakaj niso sprejeli povabil za sodelovanje? 
Ker so bili dobro seznanjeni z ideologijo komunizma in s tem, kakšne posledice je puščal za seboj drugod po 
svetu. To je bil razlog, da niso bili pripravljeni sodelovati. Hkrati so bili zelo proti okupatorju. Večji del naše 
župnije so okupirali Italijani, manjši del pa Nemci. Prav tisti, ki so pozneje organizirali vaško stražo, so bili 
najprej prizadeti od okupatorjev, npr. Nemcev, izgnani v Srbijo. Domačini so bili tudi pod udarom Italijanov, 
čeprav italijanski teror na začetku ni bil tako močan kot nemški. 
Kdaj je prvič prišlo do partizanskega nasilja nad vaščani Šentjošta? 
Eden prvih mejnikov se je april 1942, ko so partizani po hišah pobrali domačine, jih zbrali v vaški gostilni in 
jim tam strogo zabičali, da se je proti okupatorju dovoljeno bojevati samo pod njihovo oblastjo. Kdor 
nasprotuje OF, je izdajalec in zasluži smrtno kazen. Strah pred partizani je vse bolj rasel. Domačini so bili 
seznanjeni z umori VOSa v Ljubljani od leta 1941 dalje, nasilje se je naši vasi vse bolj bližalo. Prišlo je do 
pokolov v bližnjih vaseh, v Horjulu so ubili župana in njegovo ženo. Ljudje so se o tem pogovarjali in sklenili, 
da je treba nasilju postaviti mejo in se zavarovati pred njim. Zaradi tega je nastal samoobrambni oddelek v 
Šentjoštu. 
Kje so dobili orožje? 
Najprej so se oborožili z orožjem, ki ga je za sabo pustila razpadla jugoslovanska vojska. Blizu naše vasi je 
potekala Rupnikova linija in tam so domačini dobili precej orožja. Seveda jih je bilo strah, da jih bo odkril 
okupator, kasneje pa so dobili dovoljenje italijanske posadke, da lahko nosijo orožje. Od takrat naprej so tudi 
javno nastopali kot vaška straža. 
Kako so se odzvali partizani? 
Partizani so Šentjošt napadli, a so bili v boju poraženi. Verjetno je bil neuspeh eden od razlogov, da je sledilo 
strahovito partizansko maščevanje, v tednu dni so umorili 23 oseb z našega območja. To so bili predvsem 
domačini, ki niso imeli nobenih povezav z vaško stražo. Zaradi teh umorov je v prvem tednu avgusta 1942 kar 
50 otrok ostalo brez enega ali obeh staršev. Postali so vojne sirote in bili od takrat zaznamovani. Partizansko 
nasilje se je nadaljevalo, a pozneje toliko umorov ni bilo več. Glavnina šentjoških žrtev je padla po vojni. Med 
domobranci in civilisti, ki so jih po vojni vrnili s Koroškega in jih nato pomorili, je bilo več kot sto Šentjoščanov. 
Koliko Šentjoščanov je izgubilo življenje med vojno in po njej? 
Vsega skupaj je bilo med Šentjoščani 165 žrtev. V odstotkih to pomeni 20 odstotkov celotnega prebivalstva. 
K temu je treba dodati še okoli sto civilistov, ki so kot begunci maja 1945 odšli na Koroško in so se potem v 
glavnem razselili po Argentini, Severni Ameriki in Avstraliji. Nova komunistična oblast je po vojni zaprla tudi 
nekaj več kot 20 domačinov, od tega kar polovico žensk. Vas Šentjošt je bila zaradi medvojnih in povojnih 
dogodkov zelo prizadeta. V kraju skoraj ni bilo več življenja. Prvi otrok v samem središču vasi se je rodil šele 
devet let po vojni. Ta manko v prirastku zaradi posledic druge svetovne vojne čutimo še danes. 
Kaj se je s Šentjoštom dogajalo po letu 1945, v času komunizma? 
Tudi v letih po vojni je bil kraj zelo prizadet, saj nova oblast ni dovolila nikakršnega razvoja. Tisti, ki so se rodili 
v letih tik pred vojno ali med njo, so bili prvi, ki so začeli skrbeti za to, da bi kraj kljub vsemu ostal pri življenju. 
Začeli so postavljati osnovno infrastrukturo: cesto, telefon, vodovod, šolo, avtobusni prevoz in gasilski dom. 
To so osnovne stvari, ki so potrebne, da neki kraj sploh obstane. To so bili težki in zahtevni časi. 
Prebral sem, da je leta 1987 v Šentjošt prišla skupina brigadirjev. 
To je bila moja osebna izkušnja, o kateri sem spregovorila tudi v govoru na letošnji spominski slovesnosti v 
Ferdrengu (Podlesju). Zgodilo se je tik pred demokratičnimi spremembami. V Šentjošt je takrat prišla skupina 
brigadirjev iz Ljubljane. Domačini smo bili gostoljubni in smo vedno radi sprejeli ljudi ne glede na to, od kod 
so prišli. Sprejeli smo tudi to skupino in jim omogočili, da so se nastanili v kulturnem domu, kjer so prenočili. 
A ponoči so se dogajale stvari, ki so nas skrajno negativno presenetile. 
 
Kaj se je zgodilo? 
Ponoči so brigadirji začeli zvoniti s cerkvenimi zvonovi. Zvonjenje ima vedno neki pomen, zato so se ljudje 
spraševali, kaj se je zgodilo, da zvoni sredi noči. Del brigadirjev je šel na bližnji hrib, od tam so valili skale 
navzdol. V tej noči je zmanjkalo tudi nekaj denarja kulturnega društva, ki smo ga imeli vaščani shranjenega v 
kulturnem domu. Zjutraj so bili domačini ogorčeni nad tem, da so bili svetniki v kapelicah obrnjeni v 
nasprotno smer in so ljudem kazali hrbet. Skupaj s stricem, ki je bil takrat predsednik kulturnega društva, sva 
šla do voditelja brigade. Njemu in drugim sva povedala, da so se obnašali skrajno neprimerno in da so na našo 
gostoljubnost odgovorili na najslabši način. Jaz sem jim tudi rekla, naj ne mislijo, da bodo imeli z zastavo, na 



kateri se bohoti rdeča zvezda, še kdaj dostop v naš kraj. Čez nekaj dni je do mene prišla policija in popisala 
zadeve. 
Ste doživeli kakšne neprijetnosti zaradi besed o rdeči zvezdi? 
Malo me je res skrbelo, ker se je dogodek ujemal s pisanjem moje diplomske naloge in sem se bala, da bi mi 
na kakšen način onemogočili nadaljevanje dela. A so bile demokratične spremembe hitrejše in posledic ni 
bilo. Morda je bil to tudi poskus ustrahovanja. Naj omenim še to. V Šentjoštu imamo vsako leto spominsko 
slovesnost pri kapeli, ki smo jo v spomin na žrtve naše fare postavili leta 1995 in jo imenujemo Kapela 
mučencev. V njej so zapisana imena vseh umorjenih med vojno in po njej. Vsako leto pred spominsko 
slovesnostjo pride v našo vas policija in sprašuje o poteku slovesnosti. Mi jim seveda povemo, kaj 
organiziramo in kaj se bo dogajalo, vzrok za obisk pa je po njihovih besedah prijava borčevske organizacije. 
Zanimivo! 
Ste sodelavka Študijskega centra za narodno spravo. V javnosti slišimo tudi kritike na račun delovanja tega 
centra. Kako pa vi ocenjujete delo centra in njegov pomen v slovenski družbi? 
Študijski center za narodno spravo je lani praznoval 10. obletnico delovanja. V tem času smo izdali več kot 30 
znanstvenih in strokovnih publikacij, objavljamo članke, v okviru ARRS (Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost RS) sodelujemo z raziskovalnim programom Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju. Nadaljujemo delo pri obsežnem raziskovalnem 
projektu z naslovom Revolucionarno nasilje v Sloveniji 1941- 1945. Sodelujemo s sorodnimi institucijami v 
Sloveniji in Evropi. Organiziramo številne posvete in okrogle mize. Zelo smo prisotni na vzgojno-
izobraževalnem področju. Objavljamo pričevanja na spletni strani Zakladnica spominov in v oddaji Moja 
zgodba na Radiu Ognjišče. To je le nekaj poudarkov glede našega delovanja. Veliko pa nam pomeni, ko nas 
pokličejo ali obiščejo številni posamezniki in se nam zahvalijo za opravljeno delo. Takrat posebno čutimo, 
kako pomembno je naše poslanstvo in da slovenski prostor potrebuje institucijo, ki se ukvarja z medvojnim 
in povojnim obdobjem. S svojim delovanjem zapolnjujemo vrzeli raziskovanja predvsem na tistih področjih, 
ki so manj raziskana. S tega vidika ni dvoma o tem, ali je obstoj Študijskega centra za narodno spravo 
pomemben ali ne. Nenazadnje je tudi predsednik države Borut Pahor že večkrat javno izrazil, da je takšna 
institucija za Slovenijo potrebna in pomembna. 
Pogosto slišimo pojem narodna sprava. Ljudje imajo o tem pogosto različne predstave. Kaj za vas pomeni 
sprava? 
Pri nekaterih ljudeh pojem sprava res zbudi nelagoden občutek. Jaz v spravo verjamem in sem prepričana, da 
jo bomo dosegli. Brez nje težko govorimo o varni prihodnosti in življenju v sožitju in dialogu. Naredili smo že 
veliko korakov v pozitivno smer, je pa res, da pot ni kratka in enostavna. Sprava mora potekati na različnih 
ravneh. 
Katerih ravneh? 
Lahko govorimo o spravi, s katero se mora soočiti zgodovinopisje. V to so zajete znanstvene raziskave, analize 
arhivskih in ustnih virov, dokumentov, izdajanje literature, priprava razstav, organiziranje posvetov za 
strokovno in širšo javnost. Vse to širi polje dialoga, pri katerem je treba upoštevati, da ne gre za revizijo 
zgodovine, ampak za odkrivanje novih dejstev na podlagi novih spoznanj. V tej smeri deluje tudi naš center. 
Pomembno delo na poti do sprave opravljata vladna komisija za popravo krivic in komisija za reševanje 
vprašanj prikritih grobišč. V Sloveniji imamo prav tako številne nevladne organizacije, ki si že desetletja 
prizadevajo spregovoriti o kršenju človekovih pravic in dostojanstva. Naj omenim Novo slovensko zavezo, 
Društvo lastnikov razlaščenega premoženja, Društvo prisilnih mobilizirancev in prizadevanja številnih 
posameznikov. Čutiti pa je manko z državne strani. 
 
Kaj mislite s tem? 
Slovenski parlament bi npr. moral sprejeti Resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, ki enači vse 
totalitarne režime. Resolucija je bila na evropski ravni sprejeta tudi z glasovi slovenskih poslancev, v 
slovenskem državnem zboru pa še ne. Prav tako ni premikov na področju pravosodja, saj nihče od zločincev 
še ni bil obsojen. Zločince je treba poimenovati z imeni in priimki, da se ne govori posplošeno in odgovornost 
prenaša na vse borce. Lahko se ugotovi, kdo je v določenem času vodil neko organizacijo, enoto, kaj je ta 
počela in kdo je odgovoren za njena dejanja. Premalo je narejenega tudi na vzgojno-izobraževalnem 
področju. Mladi morajo biti seznanjeni z zgodovinskimi dejstvi, da si lahko ustvarijo jasno sliko o slovenski 
polpretekli zgodovini. Nenazadnje govorimo tudi o spravi na osebni ravni. Lahko povem, da pričevalci, s 
katerimi se srečujem dnevno, v sebi ne nosijo sovraštva ali želje po maščevanju. Želijo le povrnitev 



dostojanstva in vedenje o tem, kje ležijo trupla njihovih domačih. To je osnovna civilizacijska norma in temelj 
demokratične družbe. Zahteva se resnica, enakopravnost in spoštovanje, ne pa drugorazrednost, ki jo je še 
vedno čutiti v slovenskem prostoru. 
Kakšen je vaš pogled na obdobje 1941-1945. Vemo, da se mu je dolgo reklo zgolj narodnoosvobodilni boj, 
NOB. To obdobje se zdaj označuje tudi kot državljanska, bratomorna vojna. 
To je večplastno vprašanje, ki zahteva širšo razlago. Če sledimo dogodkom, ki so v tistem času potekali v 
slovenskem prostoru, lahko rečemo, da je okupacija pomenila enega najtežjih udarcev za slovenski narod. 
Zelo majhen odstotek je bil tistih, ki so dejansko sodelovali z okupatorjem in delali v njegovo korist, večino 
Slovencev pa je okupacija močno prizadela. Zgodaj so se pojavile posamezne odporniške skupine. Ena prvih 
je bila organizacija TIGR. Odporniške skupine so se organizirale tudi v demokratičnem taboru, in sicer 
Slovenska legija, malo kasneje pa Sokolska in Narodna legija. 
Zakaj te skupine niso začele oboroženega boja proti okupatorju? 
Predvsem zato ne, ker so realno ocenile, kolikšna je dejanska vojaška moč okupatorja. V ta na prvi pogled 
prazen prostor je vstopila partija, ki je bila izurjena v ilegalnem delu. Partija je preko OF navzven delovala kot 
frontno gibanje, dejansko pa je bila po vsebini revolucionarno usmerjena in s ciljem prevzema oblasti. To je 
bila ena najhujših nesreč za slovenski narod. Do ustanovitve vaških straž govorimo o 700 do 800 žrtvah med 
civilisti zaradi revolucionarnega nasilja. Na drugi strani so bile v tem času okupatorju prizadejane zanemarljive 
žrtve. Žrtve med slovenskimi civilisti je povzročala Varnostno-obveščevalna služba (VOS), ki je bila politična 
policija partije. Iz tega je jasno vidno, da je partija želela od vsega začetka prevzeti oblast in je izkoristila 
okupacijo za uresničitev svojih ciljev. Na revolucionarno nasilje so se ljudje odzvali dokaj pozno in s 
samoobrambnimi oddelki skušali zaščititi svoja življenja. Po koncu italijanske kapitulacije je bila ustanovljena 
domobranska vojska. Prišlo je do močnega spopada med obema stranema. Najhujše obdobje pa je bilo po 
koncu vojne. Ko sta tako rekoč celotna Evropa in svet praznovala konec druge svetovne vojne, se je na 
slovenskem prostoru dogajala ena najhujših dram z zunajsodnimi umori tisočev Slovencev in pripadnikov 
drugih narodov. Glavnina umorov je bila do januarja 1946. To je bila ena najhujših tragedij slovenskega 
naroda. 
Pred dobrim mesecem je bila 70. obletnica ustanovitve ženskega taborišča v Ferdrengu pri Kočevju. Na 
spominski slovesnosti ste imeli govor. 
Ja, res je. Letos mineva 70 let od ustanovitve tega taborišča, ki je bilo postavljeno v zapuščeno vas nemških 
Kočevarjev. Ustanovljeno je bilo julija 1949 in je delovalo do konca oktobra istega leta. Ženske taboriščnice 
so bile od tam odpeljane na škofjeloški grad in kasneje na grad Rajhenburg. V taborišču so bile zaprte ženske 
iz vse Slovenije. To so bile v večini intelektualke, študentke, pa tudi kmetice. Stare so bile od 16 do 80 let. Še 
danes mnoge med njimi ne vedo, zakaj so bili zaprte. Tudi po tem, ko so jih izpustili, številne taboriščnice iz 
Ferdrenga niso upale spregovoriti o tem, kar so doživele. To taborišče se je uradno imenovalo taborišče za 
družbeno koristno delo, dejansko so tam žene imele suženjsko delo, podobno tistemu, ki so ga morali 
opravljati zaporniki na Golem otoku. Tolkle so kamenje, opravljale težka kmečka dela, podreti so morale 
cerkev in spomenike na pokopališču. Pazniki in paznice so ženske žalili, jih poniževali in jim jemali 
dostojanstvo. Zapornice so živele v nemogočih higienskih razmerah in strahu, da jih čaka smrt. Šele iz Škofje 
Loke so lahko domov poslale dopisnice, ki so bile že vnaprej napisane, dopisale so samo naslov, prej pa štiri 
mesece niso imele stikov z domačimi. Šlo je za sistematično ustrahovanje ljudi, ko človeka tako močno 
prestrašiš, ga lahko držiš v šahu, to je eden od totalitarnih vzvodov za podrejanje ljudi. 
Koliko taboriščnic je bilo v Ferdrengu? 
Vseh blizu 800, od tega političnih okoli 500. 
Koliko je še živih? 
Na zadnji slovesnosti sta bili prisotni dve nekdanji taboriščnici. Njihovo število razumljivo vsako leto upada. 
Je pa med nekdanjimi taboriščnicami še vedno zelo dejavna Lidija Drobnič. 
Za konec se vrniva k vašemu domačemu Šentjoštu. Šentjoščani imate tudi zelo znanega vaščana, to je 
znanstvenik in podjetnik Jure Leskovec, ki zdaj živi v ZDA in predava na sloviti Univerzi Stanford v Kaliforniji. 
Jureta Leskovca poznam osebno. Je moj sosed. Njegov oče je bil ravno tisti Šentjoščan, ki se je po vojni prvi 
rodil v središču vasi. 
Ta, ki se je rodil devet let po vojni? 
Ja, to je njegov oče. Ponosna sem na to, da je Jure Leskovec eden od pobudnikov organizacije Asef (Ameriško-
slovenska izobraževalna fundacija, op. p.), ki povezuje študente slovenskega rodu, da se izobražujejo na 
različnih celinah. Zelo sem vesela, da je Jure zaznal potrebo po izmenjavi in dejavno pristopil v smeri 



povezovanja. Izbral je pristop, ki govori o optimizmu, ki ga nam Slovencem včasih nekoliko primanjkuje. 
Morda smo glede tega premalo ambiciozni in premalo izkoriščamo potenciale, ki so nam dani. Prav uporabo 
teh danosti lahko izkoristimo za boljšo prihodnost in naše nove rodove. 
 
Zahteva se resnica, enakopravnost in spoštovanje, ne pa drugorazrednost, ki jo je še vedno čutiti v 
slovenskem prostoru. 
Spomnim se sicer, da nam je učiteljica v osnovni šoli razlagala, da je bil v Šentjoštu oddelek, ki je sodeloval 
z okupatorjem. Ampak mi otroci smo zelo suvereno sprejemali te zadeve, ker smo bili že v tistem času od 
staršev dobro seznanjeni z razmerami med vojno. 
Vsako leto pred spominsko slovesnostjo pride v našo vas policija in sprašuje o poteku slovesnosti. 
Mi jim seveda povemo, kaj organiziramo in kaj se bo dogajalo, vzrok za obisk pa je po njihovih besedah 
prijava borčevske organizacije 
Ko sem prišla v Študijski center za narodno spravo in sem začela snemati pričevanja, sem se soočila s 
strahom ljudi. To je bila zame novost, ker sem živela v prepričanju, da smo že osvobojeni strahu. 
Zaradi umorov je v prvem tednu avgusta 1942 na območju Šentjošta kar 50 otrok ostalo brez enega ali 
obeh staršev. 
Vas Šentjošt je bila zaradi medvojnih in povojnih dogodkov zelo prizadeta. V kraju skoraj ni bilo več 
življenja. 
Del brigadirjev, ki so leta 1987 prišli v Šentjošt, je šel na bližnji hrib, od tam so valili skale navzdol. Tiste 
noči je zmanjkalo tudi nekaj denarja kulturnega društva, ki smo ga imeli vaščani shranjenega v kulturnem 
domu. 
 
Biografija 
Marta Keršič je bila rojena leta 1965 v Šentjoštu nad Horjulom, kjer živi še danes. Je poročena in mama treh 
hčerk. Po končani gimnaziji je nadaljevala študij zgodovine in sociologije kulture na FF v Ljubljani in pri 
prof. Ferencu zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Postojanka vaške straže Šentjošt ter izdala knjigo 
z istim naslovom. Poklicno pot je začela s poučevanjem na osnovni šoli, kasneje se je zaposlila v Študijskem 
centru za narodno spravo (SCNR). Je soavtorica knjig o Privilegijih slovenskih političnih funkcionarjev v 
socializmu in Jaz vem, da sem Slovenka. V okviru SCNR snema pričevanja žrtev totalitarizmov in njihovih 
svojcev ter organizira okrogle mize in druge dogodke. Vodila je projekt Zgodovinska poletna šola za mlade. 
S sodelavko ureja spletno stran Zakladnica spominov, kjer so objavljena pričevanja. Spremlja obnovo 
spomenika državnega pomena, zaporniških celic v Ljubljani. Sodeluje z Radiom Ognjišče in pripravlja pri-
spevke za oddajo Moja zgodba. Piše strokovne in znanstvene članke. Aktivno je vključena v kulturno in 
družbeno življenje domače vasi. Vzdržuje redne stike s Slovenci po svetu. 

• V Evropo prek Sredozemskega morja letos prispelo 80.000 ljudi. STA. Reporter, Ljubljana, 14. okt. 
2019  

https://reporter.si/clanek/svet/v-evropo-prek-sredozemskega-morja-letos-prispelo-80000-ljudi-735790 
 
Med januarjem in septembrom je obale Evrope prek Sredozemskega morja doseglo več kot 80.000 
migrantov in beguncev, danes objavlja Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). Pri prečkanju morja je 
umrlo ali je pogrešanih 1041 ljudi. 
Te številke kažejo, da se je na nevarno pot v Evropo letos odpravilo precej manj ljudi kot lani. Med 
januarjem in septembrom lani je namreč Sredozemsko morje v iskanju boljšega življenja na stari celini 
prečkalo 102.000 beguncev in migrantov, poročilo UNHCR povzema nemška tiskovna agencija dpa. 
Najbolj je upadlo število prihodov v Italijo. Lani jih je bilo v obdobju med januarjem in septembrom 21.000, 
letos le 7600. Tudi v Španiji so zabeležili 46-odstotni upad prihodov, ki jih je bilo sicer letos 23.200. 
V Grčiji na drugi strani od julija število prihodov begunce in migrantov precej narašča. Skupaj jih je v 
obdobju do septembra prispelo 46.100 - v enakem obdobju lani jih je bilo 37.300. Samo septembra letos pa 
je grške otoke v Egejskem morju doseglo 12.000 ljudi - kar je več kot v kateremkoli posamičnem mesecu 
letošnjega ali lanskega leta. 
Poročilo UNHCR izpostavlja, da je še vedno najbolj nevarna pot v Evropo tista iz Libije. Na tej poti so letos 
zabeležili 63 odstotkov vseh smrtnih primerov. Kar 58 odstotkov ljudi, ki so zapustili Libijo, pa jih je na 
koncu znova pristalo v tej državi. 
Visoki komisariat ZN za begunce je ob tem evropske države pozval predvsem, naj izboljšajo zaščito otrok 
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beguncev in migrantov. Ti nimajo za seboj le nevarne poti, temveč so tudi po prihodu v Evropo izpostavljeni 
nadaljnjim tveganjem. "Gre za pomanjkanje ustreznih namestitev, to, da se jih napačno registrira kot 
odrasle osebe, ter pomanjkljivo, neprimerno oskrbo," so zapisali pri UNHCR. 

• Španija je katalonske voditelje obsodila na dolge zaporne kazni, ogorčeni Katalonci so šli na ulice. 
STA. Reporter, Ljubljana, 14. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/spanija-je-katalonske-voditelje-obsodila-na-dolge-zaporne-kazni-
ogorceni-katalonci-gredo-na-ulice-735824 
 

 
Slika: Španija je katalonske voditelje obsodila na dolge zaporne kazni, ogorčeni Katalonci so šli na ulice. 
Foto: Reuters  
 
Špansko vrhovno sodišče je danes obsodilo 12 katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu 
odcepitve Katalonije. Deveterici med njimi je dosodilo zaporne kazni, tri je oglobilo. Med obsojenimi so 
devet nekdanjih ministrov, bivša predsednica parlamenta in nekateri drugi ključni posamezniki v gibanju za 
neodvisnost Katalonije. Medtem se na katalonskih ulicah že zbirajo protestniki, ki želijo s tem izraziti 
nasprotovanje sodbi. Še bolj množične proteste napovedujejo za drevi. 
Vsem so sodili zaradi vloge v referendumu o neodvisnosti 1. oktobra 2017, ki so ga v Kataloniji organizirali 
kljub sodni prepovedi. 
Protestniki so se kmalu po objavi sodbe vrhovnega sodišča med drugim začeli spontano zbirati v Barceloni 
in Gironi. V prestolnici Katalonije je na ulice prišlo okoli 8000 ljudi, v Gironi pa 6000, navajajo oblasti. 
Civilnodružbena organizacija Tsunami Democratic je pozvala k blokadi barcelonskega letališča Prat, kjer so 
protestniki zasedli terminal 1 in se ne želijo umakniti. Z letališča že poročajo o prvih zamudah zaradi 
protestov. Prišlo je tudi do prerivanja s policisti, ki so uporabili gumijevke. Za nekaj časa so morali ustaviti 
promet na železnici in podzemni železnici, ki povezujeta letališče z mestom, a zdaj že normalno obratujeta. 
Protestniki blokirajo tudi več cest in železniških prog po regiji, med drugim v Gironi. 
Nekdanji podpredsednik katalonske vlade Oriol Junqueras je dobil 13 let zapora. Junqueras je obtoženi 
številka ena postal, potem ko je bivši katalonski predsednik Carles Puigdemont pred sodnim pregonom 
pobegnil v Belgijo. 
Trinajstletno zaporno kazen so mu prisodili zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev. Tožilstvo je sicer 
terjalo celo 25 let zapora na podlagi obtožb o uporu, a je državno odvetništvo predlagalo blažjo kazen. 
Junqueras, 50-letni nekdanji zgodovinar, je na čelu levo usmerjene stranke ERC, za neodvisnost Katalonije 
pa si prizadeva praktično že vse svoje življenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Puidgemont mu je leta 2017 poveril organizacijo referenduma, po katerem je katalonski regionalni 
parlament 27. oktobra 2017 sprejel tudi resolucijo, ki je predvidevala ustanovitev neodvisne Katalonije - a 
ta je bila pri življenju le kratek čas. 
Junquerasa so aretirali novembra 2017, od tedaj pa je že skoraj dve leti preživel v priporu. 
Bivšo predsednico katalonskega regionalnega parlamenta Carme Forcadell je sodišče tako kot Junquerasa 
danes obsodilo zaradi vstajništva, za zapahe jo je poslalo za 11 let in šest mesecev. 
64-letna Forcadellova je nekdanja vodja Katalonskega narodnega združenja (ANC), civilnodružbene skupine, 
ki je organizirala množične shode za neodvisnost Katalonije. Obtožili in obsodili so jo, ker da je ignorirala 
opozorila glede sprejemanja zakonov, ki so bili podlaga za referendum in resolucijo o neodvisnosti. 
Vplivna vodja dveh civilnodružbenih gibanj, Jordi Cuixart in Jordi Sanchez, sta bila medtem danes obsojena 
na po devet let zapora, in sicer zaradi vstajništva, pozivanja k velikim zborovanjem in poskusov policiji 
preprečiti izvršiti sodno odločbo za ustavitev referenduma. 
Dvojico - v Kataloniji sta znana kot Los Jordis, so zagovorniki neodvisnosti Katalonije večkrat označili za 
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politična zapornika in tudi organizacija za zaščito človekovih pravic Amnesty International je pozivala k njuni 
izpustitvi. Po mnenju AI so obtožbe na njun račun neutemeljene. 
V času referenduma je bil danes 55-letni Sanchez vodja ANC, 44-letni Cuixart pa vodja združenja Omnium 
Cultural, ki ga še vedno vodi. 
Oba so priprli 16. oktobra 2017, ker sta pozvala k demonstracijam pred enim izmed javnih poslopij, ki ga je 
tedaj preiskovala policija, tej pa so nato preprečili odhod. V teh demonstracijah ni bil nihče ranjen, je pa bilo 
poškodovanih nekaj policijskih vozil. 
Pet nekdanjih regionalnih ministrov je danes sodišče obsodilo na od 10 let in pol do 12 let zapora. 
Med njimi je 55-letni Joaquim Forn, ki je bil v času referenduma katalonski notranji minister in ga je tudi 
dopustil. Poleg njega so zaporne kazni doletele še bivše ministre: 51-letnega Josepa Rulla, 48-letnega Raula 
Romevo, 60-letno Dolors Bassa in 53-letnega Jordija Turulla. 
Preostalo trojico obtoženih, pri katerih gre prav tako za nekdanje regionalne ministre, je sodišče oglobilo z 
okoli 60.000 evri denarne kazni. 46-letni Santi Vila je iz katalonske vlade odstopil na predvečer razglasitve 
resolucije o neodvisnosti, preostala dva obsojenca sta 43-letni Carles Mundo in 55-letna Meritxell Borras. 

• Šarec podprl prizadevanja Severne Makedonije in Albanije za vstop v EU. STA. Reporter, 
Ljubljana, 15. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/sarec-podprl-prizadevanja-severne-makedonije-in-albanije-za-vstop-v-
eu-735892 
Premier Marjan Šarec je pred vrhom EU, na katerem naj bi odločali tudi o začetku pristopnih pogajanj s 
Severno Makedonijo in Albanijo, včeraj pisal voditeljem članic unije in predsedniku Evropskega sveta. V 
pismu pojasnjuje stališče Slovenije, ki nasprotuje vnovični preložitvi odločitve in poudarja strateški pomen 
odločitev o širitvenem procesu. 
Kot je premier izpostavil pred vrhom, ki bo v četrtek in petek v Bruslju, ni alternative širitvi na Zahodni 
Balkan, saj noben drug proces ne omogoča stabilizacije in preobrazbe območja. V pismu, ki ga je pridobila 
STA, je še pojasnil, da je geostrateška lega regije ključna in predstavlja ogromen potencial, kar zadeva 
človeški, gospodarski in kulturni kapital. 
Poudaril je, da Slovenija zastopa stališče, da bi morali na vrhu sprejeti dve ločeni odločitvi, ki bi temeljili na 
izpolnjevanju kriterijev, ter nasprotuje vnovični preložitvi odločitve. 
"Spreminjajoče se globalno politično in varnostno okolje, ki je polno izzivov, potrebuje močno in enotno 
Evropo, ki je lahko zgled in ki sprejema strateške odločitve v zvezi s širitvenim procesom na Zahodni Balkan. 
Če tega ne bomo storili, bo trpela prožnost Evrope," je poudaril slovenski premier. 
Zapisal je tudi, da bi morali upoštevati priporočila Evropske komisije, napredek pri uresničevanju reform ter 
veliko politično voljo, pogum in politični kapital, ki so bili vloženi v reševanje dvostranskih vprašanj. 
Po njegovem bi morali pomisliti tudi na posledice morebitnega nesprejetja odločitve. "Odločitve tega tedna 
bodo dolgoročno čezmejno vplivale na stabilnost in blaginjo Zahodnega Balkana. Prinesle bodo tudi izredno 
pomembno sporočilo ljudem v regiji, še posebej mladim, ki potrebujejo pozitivno perspektivo v domovini," 
je opozoril Šarec. 
Ob tem je priznal, da je treba upoštevati skrbi vseh držav članic, zato bi morali omogočiti razpravo o 
metodologiji širitvenega procesa. "A to je naša interna domača naloga in ne bi smela upočasniti širitvenega 
procesa ter ovirati napredka in stabilnosti regije". 
Šarec je voditelje še pozval, naj bodo pošteni do držav kandidatk glede zahtevnosti in dolžine procesa, a naj 
ne spodkopljejo zaupanja regije v evropsko perspektivo in ne pozabijo na pomen vzdrževanja njene 
stabilnosti na področjih politike in varnosti. 
To je trenutek, ko bi morala EU govoriti v en glas. "Odobritev začetka pogajanj bo zgolj začetek procesa, ne 
konec poti," je pismo sklenil slovenski premier. 
Zunanji minister Miro Cerar je medtem včeraj v Luksemburgu poudaril, da se bo v torek v ministrski razpravi 
o Severni Makedoniji in Albaniji izrazito potrudil za čim nazornejšo predstavitev te argumentacije. 
Gre predvsem za to, da bi EU, če bi sprejela negativno odločitev ali če odločitve ne bi sprejela, povzročila 
dodatno nestabilnost v regiji, izdala svoja načela, prekršila svojo obljubo ter prepustila težki situaciji zelo 
pogumne tvorce prespanskega sporazuma in reform v obeh državah, je opozoril Cerar. 
Cerar ni želel napovedovati, kakšen je najverjetnejši razplet. Izpostavil je, da bo skeptične kolege poskušal 
prepričati z zelo močnimi argumenti in da dejansko ostaja dilema, kaj bo jutri povedala Francija. Dokončno 
odločitev bodo po njegovih besedah sprejeli voditelji konec tedna v Bruslju. 
Ministri EU za evropske zadeve so zaradi zadržkov Nemčije, Francije in Nizozemske julija kljub svarilom pred 
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izgubo verodostojnosti unije odločitev o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo 
preložili na oktober. 
Po neuradnih informacijah začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo zdaj odločno 
nasprotuje Francija, čeprav sta državi izpolnili pogoje za ta korak. Pri tem lahko računa na solidarnost 
Nizozemske, ki z argumentom nezadostnega boja proti korupciji nasprotuje le začetku pogajanj z Albanijo, 
medtem ko pogajanja s Severno Makedonijo podpira. 
Slovenija je v skupini članic unije, ki se odločno zavzemajo za začetek pogajanj z obema državama. Tudi 
štirje predsedniki institucij EU so se nedavno v skupnem pismu zavzeli za to in opozorili na verodostojnost 
unije. 
Za zdaj ni jasno, kako se bodo na bližajočem se vrhu odločili voditelji unije. Neuradno se omenja več 
scenarijev. Najbolj optimistično in najmanj verjetno je, da obe državi dobita zeleno luč. Druga možnost je, 
da dobita obe zeleno luč ob novih pogojih. Tretja možnost je začetek pogajanj zgolj s Severno Makedonijo. 
Možna je tudi vnovična preložitev odločitve. 
Makedonija čaka na ta korak od leta 2005, ko je dobila status kandidatke. Albanija, ki je status kandidatke 
dobila leta 2014, pa je letos dobila drugo pozitivno bruseljsko priporočilo za začetek pogajanj. 

• Odpravnik poslov na španskem veleposlaništvu v Sloveniji o situaciji v Kataloniji: Demokratična 
normalnost. Martín Remón. Reporter, Ljubljana, 15. okt. 2019  

Martín Remón, odpravnik poslov a.i. Veleposlaništva Španije v Sloveniji 
https://reporter.si/clanek/svet/odpravnik-poslov-na-spanskem-veleposlanistvu-v-sloveniji-o-situaciji-v-
kataloniji-demokraticna-normalnost-736046 
 

 
Slika: Protesti v Kataloniji so odziv na visoke zaporne kazni, ki so jih dobili katalonski nacionalistični 
politiki. Foto: Reuters  
 
Martín Remón, odpravnik poslov a.i. Veleposlaništva Španije v Sloveniji, piše o situaciji v Kataloniji, kjer so 
španska sodišča na dolgoletne zaporne kazni obsodila katalonske voditelje, ki so sodelovali v poskusu 
odcepitve Katalonije od Španije. 
Dejanja, ki jih je leta 2017 storilo več katalonskih političnih voditeljev z namenom, da bi očitno razveljavili 
špansko ustavo in tako nezakonito in enostransko povzročili razkol demokratične enotnosti Španije ter tako 
ogrozili javni red in socialni mir, so bila sojena in obsojena. S to sodbo se je zaključil sodni proces, ki je 
potekal, naj poudarimo, z vsemi potrebnimi jamstvi in preglednostjo, kot pritiče socialni in demokratični 
pravni državi.  
Španska ustava, moderna in zaščitna, določa kot najvišje vrednote enakost, svobodo, pravičnost in politični 
pluralizem. Vse to po načelu, ki krepi našo demokracijo: da smo vsi državljani pred zakonom enaki. Nihče ni 
nad zakonom in vsi smo ga dolžni spoštovati. V demokraciji se nikomur ne sodi zaradi njegovih idej ali 
političnega cilja, temveč zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v našem pravnem sistemu. Vsi, ki so sedaj 
obsojeni, so pred samimi dogodki poznali logične kazenske posledice svojih odločitev, ko so skušali iti preko 
pravil. Nihče sedaj ne more biti presenečen. 
Vsem, ki jih dotična zadeva zanima, svetujem pozorno branje sodbe španskega vrhovnega sodišča. Na 
preprost način razloži zavajanje, ki so ga zagrešili obsojeni voditelji, ko je katalonski parlament (nelegalno in 
s preseganjem svojih pristojnosti) sprejel predpise, ki so skušali “ustvariti navidezno pravno podlago, ki bi 
državljanom dovolila prepričanje, da ob oddaji svojega glasu prispevajo k ustanovitvenemu aktu neodvisne 
Republike Katalonije”, kar je bila laž in kar je del ljudstva, zavedenega, uperilo proti veljavnemu pravnemu 
redu. Kljub večkratnim sodnim obvestilom.  
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Po drugi strani sodba vrhovnega sodišča opozarja (v kolikor je to sploh še potrebno), da obramba 
ozemeljske celovitosti ni španska ekstravaganca. Naš ustavni sistem nima v tem pogledu ničesar 
edinstvenega. Sodba navaja ustave večih držav (Francije, Portugalske, Nemčije), od koder so prišli nekateri 
"opazovalci" "referenduma"; vse te so glede na svoje ustave nedeljive. Omenja tudi ustave številnih drugih 
držav, ki so prav tako po ustavi ozemeljsko nedeljive. Vključno s Slovenijo, katere Ustava celo jasno navaja, 
da je suveren narod slovenski narod, tako jasno, kot španska Ustava navaja, da je suveren narod španski 
narod. 
Sodba seveda tudi opozarja (v kolikor je to sploh še potrebno), da v dotičnem mednarodnem pravu ne 
obstaja „pravica do odločanja“ (odločanja o odcepitvi, se razume) in zavrača vsakršno legitimnost 
domnevnega “demokratičnega načela”, ki je nad demokratično uveljavljenimi pravili. Vrhovno sodišče 
zanika, da so bile obsodbe izrečene zgolj zaradi svobode izražanja pri zagovarjanju samoodločbe, saj je 
mnenja, da je tovrsten argument lahko zgolj “retorična strategija”, glede na to, da je šlo za spreminjanje 
zakonov in sodnih odločbe v mrtvo črko na papirju.  
Omenjena svoboda izražanja se je v celoti množično in intenzivno uveljavila in se še vedno uveljavlja v 
Španiji. Če bi šlo zgolj za izjave o stališčih, je jasno, da ne bi bilo potrebe po izrečenih obsodbah.  
Pravzaprav nič v sodbi ne more presenetiti nikogar, saj je to normalen odziv vsakega demokratičnega 
sistema na kršitev zakonov. V izjemnih okoliščinah, ki so jih ustvarile institucije za katalonsko neodvisnost, 
je odziv španskega pravosodja mogoče opisati le kot demokratično normalnost. Sedaj po končanem sojenju 
je še posebej treba spomniti s strogo političnega vidika, da so independentistični politiki, katalonski ali tisti 
iz drugih španskih avtonomnih skupnosti vedno uživali, in seveda lahko uživajo še naprej, pravico, da 
demokratično in zakonito zagovarjajo svoje ideje, to pomeni v okviru Ustave ter v skladu s statuti 
avtonomije, ki iz nje izhajajo, in preostalimi pravili, s katerimi smo se opremili vsi Španci. Kajti v okviru 
Ustave in s spoštovanjem zakonov je v španski demokraciji prostor za vse, a zunaj Ustave in zunaj 
veljavnega pravnega okvira, ni prostora za nič.  
V tem kontekstu, še posebej dandanes, je potrebno ponoviti, da so od začetka sedanjega demokratičnega 
obdobja politične sile, ki zagovarjajo neodvisnost španskih ozemelj, legitimno zastopane v kongresu 
poslancev in v senatu, kot tudi v vladah, parlamentih in občinah svojih avtonomnih skupnosti. Ti 
predstavniki suverenosti ljudstva so lahko demokratično in svobodno izrazili svoje politične ideje (in to še 
vedno počnejo) brez druge omejitve kot zakonske. 40 let po sprejetju naše Ustave ima demokratični 
independentizem v Španiji še naprej vzvode za promoviranje svojih načrtov in ciljev. V tem smislu 
predstavljajo dejanja, katerim se je sodilo v tem procesu, žalostno izjemo k splošnemu demokratičnemu 
ravnanju independentističnih voditeljev v Španiji. 
V zadnjih mesecih je najbolj radikalno in nedemokratično gibanje za neodvisnost izvedlo zelo intenzivno 
mednarodno kampanjo dezinformacij zoper sodni sistem in proti španski demokraciji z zelo malo 
resničnega uspeha. Tovrstni secesionizem nenehno izgublja verodostojnost. Njihova strategija razdeliti 
Katalonce in širiti propagando, ki temelji na lažeh, je škodovala predvsem njim samim. Sedaj je čas in nujno 
potrebno misliti na prihodnost ter si prizadevati, danes bolj kot kdaj koli prej, za sobivanje v tej zgodovinski 
skupnosti in za obnovitev dialoga, ki bo temeljil na pripravljenosti za razumevanje ter na skupnem cilju - 
povečati blaginjo in socialni napredek Katalonije ter s tem, celotne Španije.  
Martín Remón 
odpravnik poslov a.i. Veleposlaništva Španije v Sloveniji 
 
Prispevek Martín Remóna v španščini: 
 
Las acciones llevadas a cabo en 2017 por varios líderes políticos catalanes, con la intención de dejar 
aparentemente sin efecto la Constitución Española y así quebrar ilegal e unilateralmente la unidad 
democrática de España, poniendo en riesgo el orden público y la paz social, han sido juzgadas y 
sentenciadas. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, subrayémoslo, con 
plenas garantías y transparencia, como corresponde en un Estado Social y Democrático de Derecho. 
La Constitución española, moderna y garantista, consagra como valores superiores la igualdad, libertad, la 
justicia, y el pluralismo político. Todo ello bajo un principio que fortalece nuestra democracia: y es que 
todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a 
su cumplimiento. En una democracia, nadie es juzgado por sus ideas o por su proyecto político, sino por 
delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. Los ahora condenados sabían desde antes de los 



hechos de las lógicas consecuencias penales de sus decisiones, de pretender ir más allá de la norma. Nadie 
puede sorprenderse ahora. 
A todos a quienes interese la cuestión, recomiendo la lectura atenta de la sentencia del Tribunal Supremo 
español. Explica de forma sencilla el engaño cometido por los líderes condenados, con la aprobación (ilegal 
y extralimitada) por el parlamento catalán de una normativa que pretendían “crear una aparente cobertura 
jurídica que permitiera hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al 
acto fundacional de la República independiente de Cataluña”. Lo que era mentira, y suponía lanzar a parte 
de la población, engañada, contra el ordenamiento jurídico en vigor. A pesar de repetidos avisos judiciales. 
Por otra parte, la sentencia del Tribunal Supremo recuerda (por si aún hiciera falta) que la defensa de la 
integridad territorial no es una extravagancia española. Nuestro sistema constitucional no tiene nada de 
único al respecto. La sentencia cita las constituciones de varios de los países (Francia, Portugal, Alemania) 
de donde vinieron algunos de los “observadores” del “referéndum”, países todos constitucionalmente 
indivisibles. Y también cita las constituciones de otros muchos países, igualmente indivisibles 
constitucionalmente. Incluida Eslovenia, cuya constitución deja además bien claro que el pueblo soberano 
es el pueblo esloveno, tan claramente como la Constitución Española deja claro que el pueblo soberano es 
el pueblo español.  
La sentencia, obviamente, recuerda también (por si hiciera aún falta) que no existe ningún “derecho a 
decidir” (a decidir separarse, se entiende), reconocido en derecho internacional aplicable, y niega toda 
legitimidad a un presunto “principio democrático” que esté por encima de la norma democráticamente 
establecida. El Tribunal Supremo ha rechazado que las condenas se deban al mero ejercicio de la libertad 
de expresar la defensa de la autodeterminación, considerando que dicho argumento sólo puede ser una 
“estrategia retórica”, pues de lo que se trataba era de convertir en “letra muerta” las leyes y las decisiones 
judiciales. Dicha libertad de expresión, de forma masiva e intensa, se ha ejercido, y continúa ejerciéndose, 
plenamente en España. Si sólo se hubiera tratado de manifestaciones para expresar opiniones, es obvio 
que no habría habido lugar a las sentencias pronunciadas. 
En el fondo, nada de lo sentenciado puede sorprender a nadie, pues es la respuesta normal de todo sistema 
democrático a la violación de las leyes. Dentro del contexto excepcional planteado desde las instituciones 
por el independentismo catalán, la respuesta de la justicia española sólo se puede calificar de normalidad 
democrática. Desde una perspectiva estrictamente política, concluida la fase ordinaria de este 
procedimiento, conviene recordar, especialmente hoy, que los políticos independentistas, catalanes o de 
cualquier otra comunidad autónoma española, siempre han disfrutado, y por supuesto lo pueden seguir 
haciendo ahora, del derecho de defender sus ideas democrática y legalmente, es decir, en el seno de la 
Constitución, y de acuerdo con los estatutos de autonomía que emanan de ella y con el resto de normas de 
las que nos hemos dotado todos los españoles. Porque, dentro de la Constitución y respetando la Ley, en la 
democracia española cabe todo; pero fuera de esa Constitución y del marco normativo vigente, no cabe 
nada.  
En este sentido resulta necesario reiterar, especialmente en esta jornada, que desde el inicio de la actual 
etapa democrática fuerzas políticas que defienden la independencia de territorios españoles están 
legítimamente representadas en el Congreso de los Diputados y en el Senado, así como en los gobiernos, 
en las cámaras legislativas y en los municipios de sus respectivas comunidades autónomas. Estos 
representantes de la soberanía popular han podido expresar democrática y libremente (y lo continúan 
haciendo) sus ideas políticas, sin más limitación que la legislación vigente. 40 años después de la 
promulgación de nuestra Constitución, el independentismo democrático en España sigue disponiendo de 
los cauces para defender sus planteamientos y objetivos. En este sentido, los hechos juzgados en esta causa 
constituyen una desgraciada excepción al comportamiento democrático general de los dirigentes 
independentistas en España.  
Durante los últimos meses el independentismo más radical y no democrático ha llevado a cabo una 
campaña internacional de desinformación muy intensa contra el sistema judicial y contra la democracia 
española, con muy poco éxito real. La pérdida de credibilidad de ese tipo de secesionismo es incesante. Su 
estrategia de dividir a los catalanes y difundir propaganda basada en mentiras les ha dañado, 
principalmente, a ellos mismos. Toca y urge pensar en el futuro, y apostar, hoy más que nunca, por la 
convivencia en esa comunidad histórica, y por la recuperación de un dialogo basado en la voluntad de 
entendimiento y en el objetivo común de potenciar la prosperidad y progreso social de Cataluña, y con ella, 
de toda España. 



• Orban noče, da mu Erdogan čez Balkan pošlje milijon migrantov, zato podpira turško ofenzivo v 
Siriji. STA. Reporter, Ljubljana, 16. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/orban-noce-da-mu-erdogan-cez-balkan-poslje-milijon-migrantov-zato-
podpira-tursko-ofenzivo-v-siriji-736075 
 

 
Slika: Po turškem napadu. Foto: Reuters  
 
Madžarska v nasprotju s stališčem Evropske unije podpira turško ofenzivo na Kurde na severovzhodu Sirije. 
Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je včeraj dejal, da Madžarska podpira načrt Turčije o preselitvi 
sirskih beguncev na sever Sirije, ki ga želi uresničiti v okviru ofenzive. 
Szijjarto je po pogovoru s turškim kolegom Mevlütom Cavusoglujem v Azerbajdžanu dejal, da jih pri oceni 
turške ofenzive vodi samo madžarski nacionalni interes, torej to, kako preprečiti možnost, da bi na 
madžarske meje prišlo "več sto tisoč ali celo milijon nezakonitih migrantov", poroča madžarska tiskovna 
agencija MTI. 
V madžarskem nacionalnem interesu torej je, da Turčija problem beguncev reši v smeri Sirije, ne pa Evrope, 
je dodal. Spomnil je na grožnjo turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana Evropski uniji, da bo več 
milijonov sirskih beguncev poslal v Evropo, če bo kritizirala njeno operacijo v Siriji. 
"Hej, EU, zbudi se. Ponovil bom: če boste skušali našo operacijo označevati za invazijo, je naša naloga 
preprosta. Odprli bomo vrata in vam poslali 3,6 milijona migrantov," je dejal Erdogan glede beguncev, ki jih 
gosti Turčija. To je dejal v četrtek, dan po tistem, ko je sprožil operacijo v Siriji. 
Szijjarto je še dejal, da bo Madžarska "z veseljem sodelovala s Turčijo" pri premestitvi sirskih družin v varno 
območje na severu Sirije, če ga bo tam vzpostavila. 
EU je obsodila turško ofenzivo in pozvala k njeni ustavitvi, saj resno spodkopava stabilnost in varnost v 
celotni regiji ter vodi v še več trpljenja civilistov in nadaljnje selitve ter resno ovira dostop do humanitarne 
pomoči. 
Szijjarto v Bakuju spremlja madžarskega premierja Viktorja Orbana na zasedanju sveta za sodelovanje 
turško govorečih držav, v katerem so Turčija, Azerbajdžan, Kazahstan in Kirgizistan. 

• V Kataloniji spet vre: tisoči Kataloncev krenili proti Barceloni. STA. Reporter, Ljubljana, 16. okt. 
2019  

https://reporter.si/clanek/svet/v-kataloniji-spet-vre-tisoci-kataloncev-krenili-proti-barceloni-736177 
 

 
Slika: Protesti v Kataloniji so odziv na visoke zaporne kazni, ki so jih dobili katalonski nacionalistični 
politiki. Foto: Reuters  
 

https://reporter.si/clanek/svet/orban-noce-da-mu-erdogan-cez-balkan-poslje-milijon-migrantov-zato-podpira-tursko-ofenzivo-v-siriji-736075
https://reporter.si/clanek/svet/orban-noce-da-mu-erdogan-cez-balkan-poslje-milijon-migrantov-zato-podpira-tursko-ofenzivo-v-siriji-736075
https://reporter.si/clanek/svet/v-kataloniji-spet-vre-tisoci-kataloncev-krenili-proti-barceloni-736177


V Kataloniji danes tretji dan potekajo protesti proti obsodbi devetih nekdanjih politikov in aktivistov na 
dolgoletne zaporne kazni. Po nemirni noči, ki je prinesla tudi spopade s policijo, je na tisoče protestnikov iz 
več katalonskih mest krenilo proti Barceloni, kjer bodo v petek z zborovanjem in splošno stavko zahtevali 
osvoboditev obsojenih. 
Vsega skupaj okrog 20.000 udeležencev tridnevnega pohoda do Barcelone je danes začelo pot v mestih Vic, 
Girona, Tarrega, Tarragona in Berga. Zaradi tega bo močno oviran promet na številnih glavnih cestah, ki 
vodijo do Barcelone, nekatere bodo celo zaprte, poroča katalonska tiskovna agencija Catalan News. 
Pohod organizirata civilnodružbeni organizaciji ANC in Omnium Cultural, katerih voditelja Jordi Sanchez in 
Jordi Cuixart sta med deveterico v ponedeljek obsojenih zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve 
Katalonije od Španije leta 2017. 
Pohodniki naj bi se v petek zbrali na množičnem zborovanju v katalonski prestolnici. Sindikati, ki podpirajo 
neodvisnost Katalonije, so za ta dan v Kataloniji napovedali tudi splošno stavko. 
V katalonskih mestih vse od ponedeljka potekajo protesti, ki so se nadaljevali tudi minulo noč, in marsikje 
sprevrgli v spopade med policijo in protestniki. Ti so med drugim zažigali barikade in škatle ter obmetavali 
policiste z različnimi predmeti. Po zadnjih podatkih je bilo v torek zvečer aretiranih 30 ljudi, najmanj 130 naj 
bi bilo ranjenih. 
Nekateri visoki predstavniki Katalonije so pozvali udeležence protestov, naj se vzdržijo nasilja, saj se bojijo, 
da bi utegnila Španija znova začasno prevzeti naloge in pristojnosti regionalne vlade. To je španska vlada že 
storila po referendumu o neodvisnosti jeseni 2017. Katalonski predsednik Quim Torra je o tem danes na 
nujnem zasedanju razpravljal s svojimi ministri. 
Španski premier Pedro Sanchez, ki je ostro obsodil nasilje, se danes na pogovorih o razmerah v Kataloniji 
sestaja z voditelji opozicijskih strank. Že zjutraj je sprejel vodjo konservativne Ljudske stranke Pabla Casada, 
na programu pa je imel še srečanje z voditeljema desnosredinske stranke Ciudadanos in skrajno levega 
Podemos. 
Kot je napovedal Sanchez, želi na pogovorih posredovati "odločenost vlade, da z odločnostjo, 
sorazmernostjo in enotnostjo zagotovi varnost", poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Protesti so se začeli po ponedeljkovi odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je devetim katalonskim 
voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo od devet do 
13 let zapora. Obsojeni so zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev. 

• Afera Handke: Švedi vztrajajo, da novopečeni Nobelovec ni vojni hujskač. STA. Reporter, 
Ljubljana, 17. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/magazin/afera-handke-svedi-vztrajajo-da-novopeceni-nobelovec-ni-vojni-
hujskac-736463 
 
Švedska akademija se je danes odzvala na kritike, ki so se zvrstile po tem, ko je za Nobelovega nagrajenca za 
literaturo za leto 2019 razglasila avstrijskega pisatelja Petra Handkeja. Kritike so bile usmerjene na njegovo 
podporo pokojnemu srbskemu voditelju Slobodanu Miloševiću. Akademija je sporočila, da ni nagradila 
"vojnega hujskača". 
Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je tiskovni predstavnik akademije Mats Malm poudaril, da niso imeli 
namena nagraditi vojnega hujskača in nekoga, ki zanika vojne zločine in genocid. 
Handke v eseju Zimsko popotovanje k rekam Donavi, Savi, Moravi in Drini ali Pravičnost za Srbijo iz leta 
1996 "ne dvomi v pokol v Srebrenici," je Malm zapisal v odprtem članku za dnevnik Dagens Nyheter v 
Stockholmu. Po podatkih spletnega družbenega omrežja Goodreads je esej Handkejev poskus, da bi na 
bosanski konflikt pogledal skozi srbske oči. 
Malm se v odzivu sklicuje tudi na Handkejev članek, objavljen 1. junija 2006 v dnevnikih Süddeutsche 
Zeitung in La Liberation, v katerem je pisatelj kritiziral "srbske kriminalce, poveljnike in načrtovalce: 
Srebrenica je največji zločin proti človeštvu, storjen v Evropi po 2. svetovni vojni". 
"Prav tako nismo našli dokaza, da bi se Handke poklonil prelivanju krvi, častil pošast ali zanikal vojne 
zločine, ko se je leta 2006 udeležil pogreba Slobodana Miloševića," je dodal Malm. 
"Akademija je obravnavala pisatelja, ki je nedvomno podajal provokativne, neprimerne in nejasne izjave o 
političnih vprašanjih, vendar ni našla ničesar v njegovem pisanju, s čimer bi napadal civilno družbo ali 
spoštovanje enakopravnosti med vsemi ljudmi," je še sporočil Malm. 
Izbira Handkeja za Nobelovega nagrajenca za literaturo minuli teden je sprožila proteste, med drugim na 
Kosovem ter v Bosni in Hercegovini. Po nizu kritik je Handke napovedal, da ne bo več govoril z mediji. 
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• Orban: Če bo Turčija sirske begunce "poslala" v Evropo, bomo mejo zaščitili tudi s silo. STA. 
Reporter, Ljubljana, 17. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/orban-ce-bo-turcija-sirske-begunce-poslala-v-evropo-bomo-mejo-
zascitili-tudi-s-silo-736446 
 

 
Slika: Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in madžarski premier Viktor Orban. Foto: Reuters  
 
Madžarski premier Viktor Orban je v sredo dejal, da bi Madžarska svojo mejo s Srbijo morala zaščiti tudi s 
silo, če bi Turčija uresničila svojo grožnjo in milijone sirskih beguncev namesto v Sirijo "poslala" poti Evropi, 
poroča madžarska tiskovna agencija MTI. 
Orban je med vrhuncem zadnje begunske krize leta 2015 na meji s Srbijo postavil železno ograjo ter uvedel 
eno najstrožjih protimigrantskih zakonodaj. Zavrača tudi sprejem beguncev v okviru mehanizmov EU. 
V nasprotju s stališčem EU je Madžarska tudi podprla turško ofenzivo proti Kurdom na severu Sirije, saj da 
jo pri oceni ofenzive vodi samo madžarski nacionalni interes, torej to, kako preprečiti možnost, da bi na 
madžarske meje prišlo "več sto tisoč ali celo milijon nezakonitih migrantov", je v soboto dejal madžarski 
zunanji minister Peter Szijjarto. 
Podobno je v pogovoru za madžarsko komercialno televizijo HirTV v sredo zvečer dejal tudi Orban, ki je 
ocenil, da se bo morala Ankara o usodi beguncev odločiti v prihodnjih tednih. Torej o tem, ali jih bo vrnila v 
Sirijo ali pa napotila proti Evropi, kar bi pomenilo, da bi v velikem številu prišli na južno mejo Madžarske. 
Zato je predlagal, da bi EU zagotovila Turčiji finančno pomoč, da bi lahko obnovila mesta v Siriji z namenom, 
da bi tja poslala sirske begunce, ki so sedaj v Turčiji. V nasprotnem primeru bi lahko prišli v Evropo, na mejo 
z Madžarsko, ki leži na balkanski begunski poti. Dodal je še, da je zaradi lege na balkanski poti Madžarska v 
drugačni situaciji kot druge članice EU. "Varne so, ker jih mi ščitimo," meni. 
Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po številnih kritikah evropskih držav dan po začetku ofenzive v 
Siriji pred tednom dni Evropski uniji zagrozil, da bo več milijonov sirskih beguncev poslal v Evropo. 
Turčija trdi, da je namen njene ofenzive na meji s Turčijo na severu Sirije vzpostaviti varno območje, kamor 
bi namestila najmanj dva milijona od 3,6 milijona sirskih beguncev, ki so sedaj v Turčiji. 
EU je Erdogana zaradi omenjene grožnje obtožila izsiljevanja. Sicer je obsodila turško ofenzivo in pozvala k 
njeni ustavitvi, saj resno spodkopava stabilnost in varnost v celotni regiji ter vodi v še več trpljenja civilistov 
in nadaljnje selitve ter resno ovira dostop do humanitarne pomoči. 
Szijjarto je v soboto še dejal, da bo Madžarska "z veseljem sodelovala s Turčijo" pri premestitvi sirskih 
družin v varno območje na severu Sirije, če ga bo tam vzpostavila. 
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