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BILTEN – pregled člankov iz časopisja [18. okt. - 24. okt. 2019] [233]  

Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• O Handkeju, njegovem delu in Nobelovi nagradi. Lojze Wieser. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 39, 18. 10. 2019, str. 2 

https://www.novice.at/kultura/literatura/o-handkeju-njegovem-delu-in-nobelovi-nagradi/  
 

 
Slika: Peter Handke. Foto: Novice 
 
Pisatelju Petru Handkeju sta leta 2010 podelili SPZ in ZSO Rizzijevo nagrado, leta 2013 pa KKZ in 
NSKS Einspielerjevo nagrado. 
Ko sem prejel vest, da je Peter Handke dobil Nobelovo nagrado, je bila moja prva misel: Bum!  
Druga misel – ob premieri v Mestnem gledališču, isti dan zvečer: »Die Stunde, da wir nichts voneinander 
wussten«, je bila: »Die Stunde, wo wir daran nicht mehr glaubten«. Dejansko. Nisem bil verjel, da se bo to – 
sedaj zgodilo. Ampak, da se je zgodilo, je ena velika sreča – zanj, za nas in za literaturo. 
Vsi vemo, da so nagrade, še zlasti, če so v taki dimenziji, kakor je Nobelova nagrada, tudi politične oz. 
odgovarjajo na nek način političnemu trendu v določenem času. Angažma za Srbijo je Handkeju najbrž 
dolga leta onemogočil, da bi dobil to nagrado. Mislim pa, da je kritika glede njegovega nastopanja oz. 
njegovega zavzemanja za Jugoslavijo, ob razpadu Jugoslavije, v glavnem neupravičena.  
Handke v vsej svoji literaturi, če beremo njegove knjige – in jih je le nekaj, napisal jih je okoli sedemdeset in 
jih še približno petdeset tudi prevedel iz drugih jezikov – postavlja tudi neke nove pojme, oblikuje nove 
besede, sprašuje, krempa za vsem, kar se okrog njega dogaja. In prav tako je krempal okrog tega razpada 
Jugoslavije.  
Da je to tako počel, je pravilno. Če si se z njim o vseh teh rečeh pogovarjal, si videl in začutil njegovo željo 
videti, kaj se za vsem tem dogaja. In, če so vsi ZA nekaj, potem je bilo to zanj – od vsega začetka – sumljivo. 
Saj, to ni napačno! To je pravilno. Iskal je nove pojme in razlage. Mislim, da bo zgodovina še pokazala, da je 
ta njegov poskus, spraviti premike in dogajanja v novo besednjaško/besedilno interpretacijo, veliko vreden. 
Za literarni svet in za leposlovje na Koroškem je ta Nobelova nagrada velika sreča in velika čast, ki se je 
zgodila, saj na nek, do sedaj nepoznan način osvetljuje literarno dogajanje v naših krajih in v naši bližnji 
okolici. Peter Handke je bil med prvimi, ki je spoznal, da je vrednota slovenske literature na Koroškem 
veliko več kot samo regionalna. V vseh njegovih delih, od Die Hornissen (Sršeni), preko Wunschloses 
Unglück (Žalost onkraj sanj) in Die Wiederholong (Ponovitev), tja do Immer noch Sturm (Še vedno vihar) 
sledimo jezikovni kontinuiteti pogleda na raznolikost jezikovnega ustvarjanja trpinčenega naroda, ki živi 
tukaj pod Karavankami. In s tole nagrado, mislim, je dobil celotni litararni pogled, kot ga je Peter Handke 
znal s svojim svinčnikom zapisati, posebno, očarljivo, noto. 
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Ko se je začel spominjati svojih korenin, se je konec 70. let želel tudi jezikovno približati svojemu jeziku 
otroštva in mu je tedaj Helga Mračnikar bila učiteljica. Skupaj sta se lotila prevajanja Florjana Lipuša Zmote 
dijaka Tjaža.  
Ko je leta 2002 na univerzi v Celovcu opozoril poslušalke in poslušalce, da naj berejo – in sicer Prušnikove 
Gamse na plazu, Kolenikove Spomine in Kokotovo poezijo, je s tem »iz sence potisnil v luč« tri avtorje, ki 
zaslužijo tole pozornost, saj so oni le vrh ledene gore podtalnega pljuskanja vročih literarnih dogodkov v 
naših krajih. 
Pri prebiranju Handkeja – in sam sem v svoji založbi izdal okoli petnajst del, ki so povezane s Petrom 
Handkejem, v nemščini in slovenščini – v njegovih delih lahko sledimo, kako se korakoma približuje svojim 
koreninam in svojemu otroštvu. V nekem pogovoru pripoveduje, kako so leta 1948 pobegnili iz vzhodnega 
Berlina in so jih ruski vojaki ustavili v gozdu: »Moja mama se je nenadoma začela z njimi slovensko 
pogovarjati. Zelo glasno je odmeval sloveski jezik skozi gozd in vojaki so to razumeli, se nasmehnili – in nas 
pustili naprej.« Jezik jim je rešil življenje in s tem je zanj, ki je bil takrat komaj pet let star, postal nekaj 
dominantnega, ter ga je začel, od takrat naprej, vleči, celo življenje. 
In zavedajmo se: bil je celo življenje odrinjenec, zaposavljen, izven spoštovanja. Kot mi vsi, ki smo Odrinjenci 
– po Prežihu – in se znajdemo v univerzalni pripovedi Še vedno vihar. Indijanci in Paracelsus so od hudiča! 
Znajo zdraviti … 
V tem je tudi pomen njegove zgodbe in vidi se, v celotnem njegovem delu – jezik zna vse, vse počne, vse, 
kar piše, je iskanje miru in medsebojnega razumevanja. Berimo končno! Tudi s tega zornega kota preglejmo 
njegovo pripoved in žalost onkraj sanj ob razpadu velikega poskusa mednarodnega sožitja, ki se mu je reklo 
– Jugoslavija. Slišim pesem daljnih sedemdestih let: Jugoslavijo, Jugoslavijo in vidim nas v Rue Nationale leta 
1990 v Parizu, ko mi je zapisal v knjigo zero rue nationale! 
 

 
Slika: Peter Handke. Foto: Novice 

 

• Peter Handke je nobelovec. Avtor: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
39, 18. 10. 2019, str. 3, Najprestižnejše literarno odlikovanje 

https://www.novice.at/kultura/literatura/peter-handke-je-nobelovec/ 

Grebinj/ Chaville. V četrtek, 10. oktobra, je Švedska akademija sporočila, da je pisatelj Peter Handke 
prejemnik letošnje Nobelove nagrade za literaturo. Koroški se je na dan točno po 99 letih na svojevrsten 
način nasmehnila sreča. Nepredvidljivo je zasluženo priznanje pisatelju namreč s prijaznim bleskom obsijalo 
tudi Koroško in njen praznik, ki je bil desetletja trničje v zatilju sobivanja obeh narodov v deželi. Opojno ga 
je zalilo z mladim pričakovanjem, da bo odslej vabil k spravljivejšemu praznovanju v prihodnosti, saj so si bili 
Korošci in Korošice redkokdaj tako edini kot v vzradoščenosti nad Nobelovo nagrado za »svojega« pisatelja.  
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Slika: Peter Handke iz Grebinja – kakor se pisatelj, ko napiše posvetilo v katero svojih knjig, sam rad podpiše – živi 
že skoraj 30 let v mestecu Chaville, dve uri hoje od mestnega centra na jugozahodnem obrobju Pariza. Foto: Novice 

 
Peter Handke iz Grebinja – kakor se pisatelj, ko napiše posvetilo v katero svojih knjig, sam rad podpiše – živi 
že skoraj 30 let v mestecu Chaville, dve uri hoje od mestnega centra na jugozahodnem obrobju Pariza. 
Vedno spet pa prihaja sin koroške slovenske matere v svoj rodni Grebinj, kjer je tudi te dni, ko se je 
razvedela sijajna novica o Nobelovi nagradi, obiskal svoje stare prijatelje, da z njimi nazdravi na izjemen 
dogodek. 
Švedska akademija je Handkeju, ki sodi že desetletja med najvplivnejše in najpomembnejše pisatelje in 
dramatike nemškega kulturnega prostora, prestižno nagrado namenila za njegovo »vplivno delo, ki z 
jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje«. 
V prvem odzivu na nagrado je Handke dejal, da je »po vseh prepirih v zvezi z njegovim delom« presenečen, 
da ga je Švedska akademija izbrala in dodal, da gre za »pogumno potezo« in še poudaril: »To so dobri 
ljudje.« 
Odzivi na Koroškem, v Avstriji in v mednarodni javnosti na nagrado Handkeju so nihali med navdušenjem, 
zadovoljstvom in presenečenjem od zveznega predsednika navzdol preko literarnih sopotnikov, kot so 
Elfriede Jelinek, Josef Winkler, Barbara Frischmuth, Martin Kušej itd., do koroškega deželnega glavarja in 
vrste drugih. Med nekaterimi pa je sprožila tudi nerazumevanje in kritiko, saj je pisatelj, pesnik, dramatik in 
esejist v preteklosti sprožal tudi kontroverze. Ni skrivnost, da mu je njegov angažma za Jugoslavijo verjetno 
onemogočil, da bi bil nagrado dobil že prej. Njegova drža v preteklosti, ko se ni bil pripravljen podrejati 
medijskemu in političnemu mainstreamu, češ da so Srbi edini krivci v jugoslovanski tragediji, je naletela na 
neodobravanje in kritiko tudi v Sloveniji. Med kritiki odločitve o podelitvi Nobelove nagrade Handkeju je 
tudi slovenski filozof Slavoj Žižek, pa tudi marsikateri samooklicani strokovnjak ali »literarni« žvižgač 
vključno z ameriškim PEN se je obregnil nad odlikovanjem. Handkeju, ki se je nekajkrat že jasno izrazil k 
molilnim mlinčkom očitavanj, je to jasnoda sčasoma presedalo. Zato se je tudi večkrat ostreje odzval na 
ignoranco političnih žurnalistov, ki jim je atestiral »veselo nevednost« in menil: »Zakaj naj bi le-ti brali? Saj 
smatrajo to za nesramnost in izjavljajo samozavestno: Zakaj naj bi brali, kar je ta pisal? Čisto ničesar ne 
vedo, ob tem pa so še veseli. A jaz imam, če ničesar ne vem, vedno slabo vest.« 
O avtorju in njegovem delu, napisal je 70 knjig in jih 50 prevedel iz drugih ali v druge jezike, je literarni 
zgodovinar in kulturni žurnalist Heinz Sichrovsky rekel: »To je resnična, neverjetno blesteča svetovna 
literatura in nobenega, niti najmanjšega argumenta ni, da Handke Nobelove nagrade ne bi dobil … Da, da, in 
ta stvar z Bosno, to je bila zadeva, ko je ves feljton fenomenalno odpovedal, tako celovito kolektiv-no 
odpovedal kot samo še potem, ko je Elfriede Jelinek dobila Nobelovo in so ji isti ljudje, ki danes ležijo pred 
njo na tleh, odrekali sleherno literano kakovost. Handke ni nikdar zagovarjal kakega vojnega zločina, dejal je 
edinole, da je v tako komplicirani stvari, kot je vojna med več narodi, nemogoče, da se za krivca določi 
enega samega. – Feljton pa je sklenil: NATO ima prav in pisatelj nima prav!«  
Za posrečen dan za avstrijsko leposlovje in leposlovje sploh je zvezni predsednik Alexander Van der Bellen 
označil vest o Nobelovi nagradi Petru Handkeju. Kot posrečen namig usode morda pa Slovenci na Koroškem 
lahko zabeležimo, da se je pisatelj s slovenskimi koreninami zazrl in zaljubil v naše koroško leposlovno 
klesanje in snovanje ter mu s svojim prestižem v literarnem svetu odprl vrata ter ga postavil na razsvetljen 
oder. 
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• Žlahten dušni pastir in velik prijatelj Petra Handkeja. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec, št. 39, 18. 10. 2019, str. 4, Provizor msgr. Hanzej Dersula  

https://www.novice.at/novice/lokalno/zlahten-dusni-pastir-in-velik-prijatelj-petra-handkeja/  

 

 
Slika: V torek je Petru Handkeju čestitala občina Grebinj skupaj z deželnim glavarjem Kaiserjem, v sredo pa je 
Handke obiskal svojega prijatelja Hanzija Dersulo. Foto: Novice 

 
Leta 1979 je provizor msgr. Hanzej Dersula prevzel Grebinjski klošter, leta 1980 pa še fari Grebinj in Rudo. 
Na njegov predlog obstaja tudi Handkejev muzej v Kloštru. 
V neki neprespani noči mi je prišla zamisel: moramo nekaj narediti, da bosta naš pisatelj Peter Handke in 
njegova literatura postala bolj znana. Društvu za olepšavanje Grebinja (Verschönerungsverein Griffen), 
kjer sem tudi član predsedstva, sem predlagal, da začnemo zbirati njegova dela. Predlog so odobravali in 
tudi Peter Handke je podprl ta predlog. Sledila je ustanovitev društva »Kulturinitiative Stift Griffen« 
(Kulturna iniciativa Grebinjski klošter). Cilja društva sta a) širjenje Handkejeve literature ter b) 
vzdrževanje Grebinjskega kloštra. Klošter smo obnovili skupaj z občino, ki je tudi upraviteljica Handkejeve 
stalne razstave. 
Provizor Hanzej Dersula 
 
Grebinj. Še danes je msgr. Hanzej Dersula, provisor far Grebinjski klošter, Grebinj in Ruda, zelo vesel in 
srečen, da mu je v tej neprespani noči prišla zamisel o Handkejevi stalni razstavi v Grebinjskem kloštru, ki so 
jo odprli leta 1995, pripoveduje v pogovoru z Novicami. Kot je tudi z velikim veseljem sprejel vest, da je 
Kraljeva-švedska akademija znanosti v Stockholmu namenila letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo 
znamenitemu sinu grebinjske občine. »Občudujem njegovo obširno literarno delo in kako zavestno 
sprejema sv. mašo ter zakramente kot vrednote. Prav tako je zelo srečen, če sliši slovenske cerkvene pesmi. 
Rad se udeležuje tudi petih litanij v okviru žegnanja v Grebinjskem kloštru na veliko gospojnico. Letos jih je 
vodil Tonč Rosenzopf. Handke mi je rekel: povej Tonču, da se mu zahvaljujem, s kakšno zbranostjo je vodil 
litanije,« poudarja Hanzej Dersula. 
Dersula in Handke sta se spoznala po zaslugi Gustava Januša, ki živi v Šentjakobu v Rožu, v isti fari, od koder 
prihaja dolgoletni grebinjski provizor. Ko je Handke nekoč obiskal Januša, mu je ta rekel: imaš 
Šentjakobčana za domačega župnika. »Že naslednji dan,« pripoveduje provizor Dersula, »je prišel Handke k 
meni in me vprašal, ali bi smel listati v matrikulah svojih predhodnikov. Iz tega se je razvilo prijateljstvo.« 
In kaj najbolj ceni pri svojem prijatelju? »S svojo odkritosrčnostjo in odkritostjo pove, kaj si misli. Tudi sam 
sem profitiral od tega, kako odpre človeku pogled na vrednote. Enkrat sva ob uživanju vina dve uri in pol 
diskutirala o pomenu besede in njeni vrednoti.« Do katerega zaključka sta prišla? Dersula: »Peter Handke je 
rekel, besedo moraš spoštovati. Dali so jo nam na pot naši starši.« Prav tako pa je rekel: »Hanzej, zelo me 
boli, kako ravnodušno tvoji sobratje včasih oznanjajo besedo. Saj oznanjajo božjo besedo.« 
Imata tudi vroče, kontrarne razprave? »To zraven spada. Je tudi bolj zanimivo, če se krešejo mnenja. 
Skregava pa se ne. Smel sem tudi krstiti njegovo hčerko Léocadie.« 
Delovanje z grenkim priokusom  
Kot je dragoceno veliko prijateljstvo med pisateljem svetovnega formata ter grebinjskim provizorjem, tako 
je za grebinjske farane tudi izredno dragoceno dušnopastirsko delovanje njihovega provizorja s šentja-
kobskimi koreninami. Poleg tega je življenjska zgodba Hanzija Dersule deloma zelo pretresljiva, zlasti še 
glede njegovega otroštva in zgodnje mladosti. 
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Rodil se je 1. maja 1936 pri Ušmanu v Šentpetru pri Šentjakobu. Ko je bil mlad devet let, je postal njegov 
oče Jozej smrtna žrtev 2. svetovne vojne. Na štefanovo 1946 je pri blagoslovu v Šentpetru umrla tudi 
njegova mama. Doraščal je lahko skupaj s sestrama Micej in Ani pri starih starših samo zato, ker je pet 
vaščanov z Jozejem Štikrom na čelu obljubilo, da bodo pomagali pri oskrbovanju kmetije. Tudi sam je moral 
že kot otrok poprijeti za težko delo. Stari starši so ga poslali v tedanjo kmetijsko šolo v Tinjah, kjer pa je 
začel resno dvomiti o svojem poklicnem poslanstvu kot kmet. In šele, ko se je sestra Micej poročila s 
Hanzejem Krištofom, je bilo zanj jasno, da bo ubral drugo poklicno pot – postati duhovnik. Maturiral je v 
nižjeavstrijskem Hornu, leta 1970 je pel novo mašo, leto pozneje bil poslan v Šmihel pri Pliberku, kjer je bil 
osem let kaplan, leta 1979 pa je postal provizor v Grebinjskem kloštru. Od decembra 1980 oskrbuje tri fare, 
poleg Kloštra še Grebinj in Rudo, poleg tega je bil 22 let dekan velikovške dekanije. 
 

 
Slika: Leta 1995 so odprli stalno Handkejevo razstavo v Grebinjskem kloštru. Foto: Novice 

 
V Grebinj je prišel v času hude mržnje do slovenske narodne skupnosti. Tudi zanj ni bilo lahko. »Imel pa sem 
dobre sodelavce, med njimi Hanzeja Mel-chiorja, in tudi ordinariat me je vedno dosledno podpiral,« 
poudarja Hanzej Dersula. Svoje poslanstvo je opravljal zelo temeljito, tako da so ljudje vedno bolj začeli 
ceniti njegovo dragoceno dušnopastirsko delo. Z žalostjo pa ugotavlja, da je leta 2007 umrl zadnji zavedni 
Slovenec in je moral odjaviti zadnjo »Nedeljo«. »Po mojem so slovenske organizacije,« tako Dersula, 
»premalo organizatorično delale. Tako ostajata le še KD Lipa in Cerkev, ki po možnostih ohranjata 
slovenstvo.« 
Danes se upošteva slovenščina v Grebinjskem kloštru (uvod, berilo, duhovna misel, oče naš) in na Rudi 
(uvod, oče naš), v Grebinju ne. Se bo tudi še, ko ne bo več v Grebinju Hanzeja Dersule?  

• Nekaj misli o letošnjem nobelovcu Petru Handkeju. Avtor: Lev Detela. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 39, 18. 10. 2019, str. 5 

https://www.novice.at/kultura/literatura/nekaj-misli-o-letosnjem-nobelovcu-petru-handkeju/  

Že v prvem Handkejevem proznem delu Die Hornissen (Sršeni) so spominjanje, jezik in pokrajina temelji 
posebne prozne strukture, ki postavlja tradicionalne pripovedne oblike na glavo. Za letošnjega Nobelovega 
nagrajenca so namreč značilni posebni miselni pristopi, s katerimi podčrtava svoja potovanja čez široke 
literarne pokrajine iz besed, ki istočasno zrcalijo pisateljev notranji in zunanji svet. V ospredju njegovega 
»pripovedovanja« so občutki, čustva, kratki miselni prebliski, ki se razraščajo v širšo miselno celoto. 
Predvsem v Handkejevih novejših delih, med temi so številni dnevniški zapiski, zgodba sama po sebi ni 
glavni namen literarnega sporočila. V ospredju je premik v nadčasnost, v kateri se čas zaustavi v zgoščen 
razmislek o nedonošenosti sveta in pisateljevi ujetosti v njem sredi tudi najdrobnejših pripetljajev in stvari. 
Vse je nenadoma nenavadno povečan in jezikovno stiliziran trenutek (tihožitje, natura morta) tu in sedaj. 
Handke je pri tem strog stilist. Podoba je, da je pisanje zanj nekaj »svetega«, »visokega«, kar zahteva 
posebno pozornost in ponotranjen pristop.  
Peter Handke ni pravi romanopisec, ni pravi epik. Mnogo prej bi ga lahko označili za vztrajnega, 
nepodkupljivega poetičnega potohodca v samotne gozdove, pozabljene vasi (tudi slovenske!) in na 
oddaljene gore. Na svojih poteh natančno opazuje naravo in ljudi. Stavki, iz katerih so spletena njegova 
besedila, proza in drame, so jasni in lepi. Prepojeni so z občuteno podanimi zaznavami tudi najbolj 
nepomembnih stvari, ki pa postanejo zdaj, ko so osvetljene s pisateljevim nenavadnim pristopom, 
vznemirljiv člen bivanjskega trenutka. 
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Za Handkejev opus je značilen poseben melos, nekakšna vztrajna lirična melodija. Včasih je melanholična, 
drugič jezna in prizadeta, velikokrat pa je tudi prepojena s posebnim ironičnim humorjem. 
Čuti se, da je Handke pisec iz dvojezičnega nemško – slovenskega okolja. Rojstni Grebinj in šolanje v 
katoliškem zavodu na Plešivcu sta ga zaznamovala za vedno. Njegova literatura je močno duhovna, čeprav 
ni v njej poudarjeno verskega elementa. Je pa v njej nekakšna nerazvozlana skrivnost bivanja, ki jo pisatelj 
vedno znova neustavljivo obkroža z vedno novimi krogi iz besed, iz katerih odseva vznemirjenje in čudenje 
nad stvarmi in dogodki, v katere nas je zanesla usoda. Upam si celo zapisati, da je v Handkejem literarnem 
pristopu nekaj močno »slovenskega«. Namreč nekakšna poetična ponotranjena melodija pa tudi ostri 
subjektivni kritični pogled, ki spominja na drznega in samosvojega Ivana Cankarja. V svoja dela vpleta 
seveda tudi slovenske elemente. Že v Sršenih se pojavijo slovenski prepisi v bohoričici slovenskega 
križevega pota iz južnokoroške cerkve (podpoglavje Liturgija: Je k smerti obsojen; useme te krish na suoje 
rame … – in tako naprej). Sooča se tudi s svojo polslovensko koroško preteklostjo, s slovensko materjo in 
drugimi sorodniki in znanci in to demonstrira v literaturi s figurami, ki so slovenski protagonisti. O tem je 
bilo že veliko povedanega. Omenimo samo dramo Immer noch Sturm (Še vedno vihar), kjer se spominja 
svojih starih staršev, stricev in tete, ki so jo kot protifašistično upornico umorili nacisti ob koncu druge 
svetovne vojne. Predvsem pa je to delo pisateljev poklon dvojezični kmečki Podjuni, v kateri je odraščal v 
otroštvu. 
Handke pa ni le prozaist in dramatik, temveč tudi prevajalec in posrednik. Vedno znova se je zavzel za 
književnost svojih slovenskih koroških sorojakov in s svojimi prevodi in posredovanjem uveljavil literaturo 
Florjana Lipuša in Gustava Januša v avstrijski in nemški javnosti in v širšem mednarodnem kontekstu. 
Tudi vojna je eden signalnih elementov njegove literature. Ne le druga svetovna vojna, temveč tudi 
nedavna balkanska vojna, ki ga je močno vznemirila. Na zelo oseben način je doživel njene brutalnosti in 
razpad Jugoslavije, kar je s prizadetostjo opisal v svojem literarnem Zimskem potovanju k rekam Donava, 
Sava, Morava in Drina ali Pravičnost za Srbijo, s čimer je naletel na ostro kritiko. A verjetno ni mogel 
drugače, ker nikakor ni mogel preboleti razdora med nekdanjimi jugoslovanskimi narodi in je za žrtev 
označil predvsem Srbijo, kar so mu mnogi zamerili. 
Handke je bil vedno subjektiven in provokativen avtor proti ustaljenemu toku. Že zelo zgodaj je napadel 
pisateljski vase zagledani etablišment, v zgodnji drami Ozmerjanje občinstva pa je obelodanil svoje 
nerazpoloženje do zamejenih družbenih vedenjskih načinov. V svojih delih ni zanemaril province in 
provincialnosti. V marsičem črpa snov za literarno oblikovanje iz »rodne grude«, vendar se je povzpel čez 
omejene ozkosti na oder visoke svetovljanske literature. 

• Senžermenska pogodba manjšinskih vprašanj ni rešila, le preložila jih je. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 39, 18. 10. 2019, str. 7, Simpozij v Mohorjevi 

https://www.novice.at/kultura/zgodovina/senzermenska-pogodba-manjsinskih-vprasanj-ni-resila-le-prelozila-jih-
je/  

 
Slika: Mohorjeva - Celovec je minuli teden priredila dvodnevni simpozij ob 100-letnici senžermenske mirovne 
pogodbe in 100 letih manjšinskega varstva v Avstriji. Foto: Novice 

 
Celovec. Mohorjeva je minuli teden priredila dvodnevni simpozij ob 100-letnici senžermenske mirovne 
pogodbe in 100 letih manjšinskega varstva v Avstriji. 
Senžermenska mirovno pogodba, imenovana po pariškem predmestju St. Germain, je leta 1919 na novo 
uredila razmere za cislajtanski, torej avstrijski del avstroogrske monarhije. Določila je meje nove republike 
Avstrije in kot novost za tiste čase tudi vključila zaščitna določila za novo nastale narodne manjšine. V 
sklopu projekta »gemeinsam 2020 skupno« je Mohorjeva minuli četrtek v Tischlerjevi dvorani v Celovcu 

https://www.novice.at/kultura/zgodovina/senzermenska-pogodba-manjsinskih-vprasanj-ni-resila-le-prelozila-jih-je/
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/senzermenska-pogodba-manjsinskih-vprasanj-ni-resila-le-prelozila-jih-je/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/DSC_9208.jpg
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priredila dvodnevni znanstveni simpozij ob 100-letnici senžermenske mirovne pogodbe in stoletnici 
manjšinskega varstva v Avstriji. 

 
Slika: Mohorjeva - Celovec je minuli teden priredila dvodnevni simpozij ob 100-letnici senžermenske mirovne 
pogodbe in 100 letih manjšinskega varstva v Avstriji. Foto: Novice 

 
Kot je v uvodnem predavanju razložil zgodovinar Helmut Konrad, so pariške mirovne konference (poleg 
Avstrije še za Nemčijo, Madžarsko, Bolgarijo in Osmanski imperij) za osnovo pri določitvi meja vzele 14 točk 
ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona s samoodločbo narodov kot bistvenim elementom, pri čemer 
je že samo angleški pojem »nation« v sebi nosil klico razprtij. Izraz je namreč mogoče prevajati kot narod, 
državo ali tudi jezikovno skupnost. Wilson je zmotno izhajal iz prepričanja, da so v Evropi meje med narodi 
in jeziki jasne. Pa niso bile in še danes niso. Z novimi državami so tako nastale tudi nove narodne manjšine, 
na primer koroški Slovenci. »Mirovna pogodba manjšinskih vprašanj ni rešila, le preložila jih je,« je strnil 
zgodovinar Konrad. 
Kaj je to pomenilo za Južno Tirolsko, ki je kljub 97-odstotnemu nemškemu prebivalstvu kot posledica 
tajnega Londonskega pakta iz leta 1915 (na njegovi podlagi je Italija vstopila v prvo svetovno vojno proti 
centralnim silam) pripadla Italiji, je orisala nekdanja južnotirolska deželnozborska poslanka Martha Stocker. 
Italija je od samega začetka, z nastopom fašizma pa še bolj korenito, izvajala ostro raznarodovalno politiko 
in z naseljevanjem italijanskega prebivalstva na Južnem Tirolskem skušala doseči italijanizacijo. Ta se je v 
milejši obliki nadaljevala še po drugi svetovni vojni. 
V javni diskusiji, ki so ji prisluhnili številni dijaki iz Slovenske gimnazije in Dvojezične trgovske akademije v 
Celovcu ter iz gimnazij v Šentpavlu v Labotski dolini ter na Ravnah na Koroškem, je minister za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Peter Česnik opozoril, da so si Južni Tirolci priborili avtonomijo zaradi »totalne 
enotnosti,« enotnost naj bo zato vodilo tudi za koroške Slovence. Mlade je pozval, naj poslance v deželnem 
in državnem zboru »bombardirajo s svojimi zahtevami.« Deželni glavar Peter Kaiser je opozoril, da mir in 
demokracija nista samoumevni vrednoti, ampak da se je treba zanju dan za dnem boriti, Evropska unija pa 
je zato najbolj primeren okvir. 
Na zaključni okrogli mizi v petek je pravnik Rudi Vouk potrdil, da se je ozračje na Koroškem sicer res 
izboljšalo, »to pa je tudi že vse.« Govorjenje o tem je po njegovem lahko tudi zavajujoče: »Če je ozračje 
tako dobro, je to tudi lahko izgovor, da ni treba narediti nič več.« Vouk ocenjuje, da v Avstriji preprosto 
manjka zavesti za manjšinska vprašanja.  
Južnotirolski deželnozborski poslanec iz vrst ladinske manjšine Daniel Alfreider je poudaril, da »manjšinske 
pravice niso dokončne, ampak je vedno treba zanje iskati izboljšave. Dodal je, da je treba »imeti pogum, da 
dvojezičnost že od otroškega vrtca naprej živimo kot nekaj samoumevnega.« Izobraževalni direktor dežele 
Koroške Robert Klinglmair je izrazil pripravljenost za krepitev dvojezičnega šolstva na vseh ravneh. 

• Uspela gospodarska misija na Kosovo. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 18. 10. 
2019, str. 8, Gospodarsko čezmejno povezovanje 

https://www.novice.at/novice/gospodarstvo/uspela-gospodarska-misija-na-kosovo/ 

 

https://www.novice.at/novice/gospodarstvo/uspela-gospodarska-misija-na-kosovo/
blob:https://www.novice.at/daea30ab-3655-41ea-811f-6fb0420c3e16
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/IMG-20191011-WA0013.jpg
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Slika: Slovenska gospodarska zveza in Gospodarska zbornica Koroške sta zadnji teden skupaj organiziral tridnevno 
gospodarsko potovanje na Kosovo. Srečanja se je udeležilo vsega skupaj 20 podjetij iz Koroške, od tega pa več ko 
polovica članov SGZ. Foto: Novice 

 
Celovec/Priština. Slovenska gospodarska zveza in Gospodarska zbornica Koroške sta zadnji teden skupaj 
organiziral tridnevno gospodarsko potovanje na Kosovo. Srečanja se je udeležilo vsega skupaj 20 podjetij iz 
Koroške, od tega pa več ko polovica članov SGZ. Poleg vrste pogovorov med podjetji, si je delegacija 
ogledala tudi dve večji tovarni. 
Sledili so pogovori s tamkajšnjo gospodarsko zbornico ter podjetji obeh držav, prav tako pa z ministrom za 
finance, ministrom za gospodarstvo in ministrom za tuja vlaganja. 
To je med drugim bila že peta skupna gospodarska misija med SGZ in WKK na zahodni Balkan. Naslednja 
spet bo na sporedu leta 2020 v Srbijo. 

• Moč kreativnega razmišljanja na avstrijsko-slovensko-italijanski meji. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 39, 18. 10. 2019, str. 8, 8. srečanje M.A.J. (Mreža Alpe Jadran)  

https://www.novice.at/novice/moc-kreativnega-razmisljanja-na-avstrijsko-slovensko-italijanski-meji/ 

 
Slika: 45 udeležencev iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Slovenije in Srbije se je v petek, 4. oktobra, in soboto, 
5. oktobra, družilo na osmem srečanju M.A.J. na tromeji. Foto: Novice 

 
45 udeležencev iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Slovenije in Srbije se je v petek, 4. oktobra, in 
soboto, 5. oktobra, družilo na osmem srečanju M.A.J. na tromeji. 
Inkubator mladih proaktivnih zamejskih Slovencev z vse večjo udeležbo dokazuje kako pomembno je 
povezovanje mladih v regiji. Organizatorji prireditve so za rdečo nit srečanja izbrali vsebine na temo »Moč 
kreativnega razmišljanja« in s tem mlade spodbudili k razmišljanju o načinih povezovanja v regiji, o rušenju 
stereotipov in o tem, kako sestaviti in predstaviti dobro zgodbo. 
»Namen srečanj je v prvi vrsti povezovanje mladih v regiji. Njihova energija in vizija o regiji je nalezljivo 
optimistična in daje večdimenzionalne vpoglede in vidike,« je vsebino srečanja strnila udeleženka Ema 
Pregelj. Pri projektu M.A.J. mladi odkrivajo tudi skrite kotičke v zamejstvu. Tokrat se je srečanje pričelo v 
Ziljski dolini in zaključilo v Trbižu v Kanalski dolini. V vseh teh predelih je slovenstvo zelo aktivno, predvsem 
po zaslugi soorganizatorjev prireditve. Mladi so na delavnici s Tadejo Bučar za ogrevanje postavili živi 
zemljevid regije, nato pa preko različnih metod delili svoja stališča, kako vidijo projekt M.A.J., kako je ime in 
kakšno glasbo posluša mladi zamejski Slovenec – in se poenotili, da besede prijatelji, zdrava družina in 
potovati povezujejo dogodek M.A.J. 
Voditeljica delavnice Tadeja Bučar: »Trdno verjamem, da je mladim potrebno dati prostor, podporo in 
zaupanje, pa lahko premikajo meje. To je pri mladih zamejskih Slovencih nekaj, česar se tisti, ki nam je 
samoumevno, da slovenski jezik uporabljamo vsak dan, vedno in povsod, sploh ne zavedamo. Mladi 
udeleženci delavnice so meje podrli že takoj na začetku, ko smo se ogrevali z vajo gradnje zemljevida držav, 
iz katerih udeleženci prihajajo. Namesto držav so se mladi opredelili, da prihajajo iz Benečije, Koroške, Trsta 
… To je bil zagotovo trenutek, ki mi še danes odmeva kot dokaz moči misli in neskončnega duha.« 
Po delavnici v Ziljski dolini je sledil ogled Nordijskega centra v Planici in tekmovanje v kuhanju v kotlu in 
tako tudi spoznavanje gurmanske značilnosti regije. 
Sobotni program je potekal v Trbižu. Mladi so spoznali Kanalsko dolino in Benečijo, nato pa z Andrejem 
Pompetom ustvarjali zgodbe v delavnici za ustvarjenje prepričljivih in uporabnih zgodb. Partnerji projekta 
so Slovenska gospodarska zveza, Slovensko deželno gospodarsko združenje, PORABJE, EU KORAK in 
PLANIKA. Projekt podpira Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

https://www.novice.at/novice/moc-kreativnega-razmisljanja-na-avstrijsko-slovensko-italijanski-meji/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/20191004_170014.jpg
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Zaključna prireditev M.A.J. 2019 bo 22. novembra 2019 v Ljubljani v Cankarjevem domu. Vabilo s 
programom bo objavljeno na spletni strani Slovenske gospodarske zveze www.sgz.at 

• Albert Krajger prejel nagrado Kralja Matjaža. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 18. 
10. 2019, str. 9, Regionalna lista Bistrica (REgi) 

https://www.novice.at/novice/albert-krajger-prejel-nagrado-kralja-matjaza/ 

 
Slika: Albert Krajger prejel nagrado Kralja Matjaža. Foto: Novice 

 
Šmihel. Regionalna lista Bistrica je nagrado Kralj Matjaž podelila tretjič. Pred Krajgerjem sta jo prejela že 
Karl Moser in Franc Kušej. 
Letos je nagrado Kralj Matjaž, medtem tretjo, prejel v zelo prijetnih novih prostorih Vinoteke David v 
Šmihelu, kulturnik in umetnik Albert Krajger. Glavni povod počastitve je bila brez dvoma trideseta obletnica 
odkar je Albert Krajger prevzel vajeti cerkvenega zbora GOROTAN od predhodnika Miheja Sadjaka. 
Lavdatorji večera, podžupan Vladimir Smrtnik, župnik Slavko Thaler in občinska predstojnica Doris Schwarz, 
so predvsem izpostavili izreden pomen te dejavnosti, saj peti vsako nedeljo, ob praznikih, ob porokah in 
pogrebih je izjemna in zelo lepa dejavnost, za katero se dovolj zahvaliti niti ne moremo. Albert pa je znan 
prav tako kot ustanovitelj ansambla Korenika ali pa kot zelo priznan in priljubljen umetnik domačega kraja. 
Slavnost so glasbeno in pevsko obeležili Miha Vavti na saksofonu, domači zbor Gorotan in muzikantje 
ansambla Korenika. Nagrado pa je kot doslej vse tri umetniško oblikoval domači umetnik, Hermann Bričko. 
Zelo prijetna slavnost je izzvenela prijetno in slavnostno. 
Malo grenkega pelina k podelitvi je prilil le bistriški župan Hermann Srienz, ki je prepovedal, da bi 
slavnostna podelitev smela potekati v prostorih občinskega urada. So si pa bili obiskovalci edini tudi v tem, 
da je s tem naredil prireditvi uslugo, saj so prostori v Vinoteki David za taka slavja bistveno bolj primerni.  
Regionalna lista Bistrica (REgi) je ustanovila to nagrado z namenom, da počasti osebnosti, ki so si na 
področjih kulture, društvene dejavnosti ali socialnih in humanističnih projektov pridobile izjemne zasluge na 
področju regije Dežela pod Peco. Ker torej gre za regijo pod Peco, je nagrada tudi dobila ime po Kralju 
Matjažu, liku, ki je še posebej tesno povezan prav z goro Peco. 
Nagrada se je letos podelila tretjič, prva dva nagrajenca sta bila Karl Moser, ki si je pridobil trajne zasluge 
kot gorski reševalec in kot koordinator pokritja Anine kapele na Peci ter Franc Kušej, ki je znan kot 
neumoren društveni aktivist na raznih področjih, medtem pa tudi kot oče Praznika repice, ki je postal 
osrednji občinski praznik občine Bistrica nad Pliberkom. 

• Jubilejno srečanje v drugo. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 18. 10. 2019, str. 9 
Letnik 1969 Slovenske gimnazije, https://www.novice.at/novice/jubilejno-srecanje-v-drugo/ 

 
Slika: Za vijačnico (spiralo) Ad infinitum hrv. umetnika Nevena Bilića od leve stoje: Milena Čik-Pipp, Cilka Gutovnik, 
Janko Zwitter, Katica Starmann, Valentin Habjan, Anica Schiemann, Miha Trampuž, Irena Žele, Miha Zablatnik, Alex 
Schuster, Vinko Wieser Čepe: Danilo Prušnik, Helmut Petschnig. Foto: Novice  

 

http://www.sgz.at/
https://www.novice.at/novice/albert-krajger-prejel-nagrado-kralja-matjaza/
https://www.novice.at/novice/jubilejno-srecanje-v-drugo/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/DSC_0866.jpg
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/IMG_4169.jpg
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Kostanjevica na Krki. Plemenita kovina je dala blesk letošnjemu jubilejnemu junijskemu srečanju 
maturantov Slovenske gimnazije letnika 1969 (8. a in 8. b). Prijetno druženje je bilo tako odmevno, da so se 
nekdanji sošolci spontano zmenili še za oktobrsko srečanje, ki je bilo pred kratkim v jesensko-žametni 
dolenjski Kostanjevici. Pozdravili so se na otoku vodotoka reke Krke pred vodnim gradom (Otočec, sedaj 
imeniten hotel) in se po osvežilnem sprehodu podali v kartuzijo Pleterje (ustanovitelj grof Hermann II. 
Celjski, l. 1403), da se v projekciji seznanijo z načinom življenja najstrožjega moškega reda katoliške cerkve. 
Privoščili so si še ogled muzeja na prostem z dvesto let starimi značilnimi kmečkimi stavbami. 
Dan navrh je bil na sporedu ogled same Kostanjevice na Krki (za Ptujem in Škofjo Loko tretje najstarejše 
mesto v Sloveniji) in obisk galerije Božidarja Jakca z nadvse impresivno razstavo del bratov Toneta in 
Franceta Kralja, Franceta Goršeta, Bogdana Borčiča in Božidarja Jakca samega. 
Na prostranem vrtu pred galerijo zbujajo pozornost lesene skulpture mednarodnih kiparskih simpozijev 
FORMA VIVA. 
Dvodnevni kulturni izlet so upokojeni Korošci »kronali« kajpada kulinarično ob izbranih »žmohnih« 
dolenjskih dobrotah in ob žlahtnem spremstvu dolenjskega kralja cvička, s katerim so nazdravili pd. Kumru 
iz Bilnjovsa, njihovemu jubilantu, ki je kot eden od prvih njihovega letnika šestico že pustil za seboj. – Hvalo 
izrekajo Ireni (8. a) in Danilu (8. b) za priprave, velik »buəhvonej« od vseh pa velja sošolcu Ljubljančanu za 
profesionalno organizacijo in brezhiben potek njihovega zlatega shoda. Miha, merci! 

• Le kaj se skriva v črni mareli, da je tako zaželena? Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 
18. 10. 2019, str. 14, Premiera v Selah 

https://www.novice.at/kultura/oder/le-kaj-se-skriva-v-crni-mareli-da-je-tako-zazelena/ 

 
Slika: Mladinska gledališka skupina KPD Sele nadaljuje bogato in dolgoletno odrsko zgodovino pod Košuto. Letos z 
detektivsko komedijo Črna marela. Foto: Novice 

 
Sele. Mladinska gledališka skupina KDP Sele nadaljuje bogato in dolgoletno odrsko zgodovino pod Košuto. 
Letos z detektivsko komedijo. 
Najprej so iskali izgubljenega psa, na koncu pa našli črn dežnik in skrivnost. Detektivska komedija Črna 
marela, ki jo je mladinska gledališka skupina Katoliškega prosvetnega društva Planina Sele minulo soboto 
premierno zaigrala v selskem farnem domu je bila polna zapletov, prepletov, zmed in preobratov. 
Predstava temelji na motivih knjige poljskega mladinskega pisatelja Adama Buhdaja z naslovom Pozor, črna 
marela (izvirnik iz leta 1974, slovenski prevod je izšel leta 1983). Otroci z dečkom Tomažem na čelu se gredo 
detektive in najprej iščejo kužka, ki ga pogreša gospa Šrotova. A kaj kmalu se pozornost preusmeri v 
skrivnostno črno marelo. Pojavita se pesnica Anatolija in gospod Beli klobuk z izrazitim ameriškim 
naglasom, ki pa sta v resnici vse kaj drugega kakor zaupanja vredna umetnica in džentelmen. V črnem 
dežniku je namreč skrit načrt, na njem pa navodila za nekaj, zaradi česar mora na koncu ukrepati še policist. 
Le prvotno vprašanje vendarle ni bilo pojasnjeno – kje je ostal izgubljeni kužek? 
Selska – in tudi obirska – mladina (Luka Olip, Lia in Maya Bar-Meir, Irina in Samira Cuderman, Simon Užnik, 
Debora in Boris Stern, Nataša Užnik in Samuel Dovjak) se je predstave lotila v gledališki šoli pri Alenki Hain, 
ki pa je zaradi preobremenjenosti z drugimi projekti režijo potem oddala v varne roke Gašperja Stojca. Svoje 
odrske veščine so izpilili na gledališki delavnici Krščanske kulturne zveze v Ankaranu in tako pred domačo 
publiko stopili dobro pripravljeni. Znali so z igro in tudi hitrimi premiki zapolniti oder, jezik je bil primeren in 
razumljiv (razen v nekaterih zelo naglo zdrdranih pasažah) in znali so nasmejati gledalce. Ti so se jim na 
koncu zahvalili in oddolžili z zares dolgim aplavzom. 

• Radovan Gobec: Mati Slovenija, tvoji smo sinovi … Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 
18. 10. 2019, str. 14, Monografija o skladatelju 

https://www.novice.at/kultura/oder/le-kaj-se-skriva-v-crni-mareli-da-je-tako-zazelena/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/DSC_9324.jpg
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https://www.novice.at/kultura/literatura/radovan-gobec-mati-slovenija-tvoji-smo-sinovi/ 

 

 
Slika: Monografija z naslovom Radovan Gobec – Mati Slovenija, tvoji smo sinovi … Avtor: Ivan Sivec. Foto: Novice 

 
Celovec. Skladatelj Radovan Gobec (1909-1995) je del svojega otroštva preživel na Koroškem, od koder je 
bila doma njegova mati, nekaj let je obiskoval ljudsko šolo v Šmihelu pri Pliberku. »V koroški narodni pesmi 
je zrastel, tudi partizanske pesmi, po katerih je najbolj znan, in operete je pisal v tem duhu. Pomembno mu 
je bilo namreč to, da je pesem ljudem blizu in da je spevna,« je dejal Ivan Sivec, pisec monografije z 
naslovom Radovan Gobec – Mati Slovenija, tvoji smo sinovi …, ki jo je pred nedavnim predstavil na sedežu 
Krščanske kulturne zveze v Celovcu. Ob 110-letnici rojstva skladatelja in dolgoletnega zborovodje 
Partizanskega zbora je knjiga izšla pri mariborski založbi Obzorja. 
Za Gobca pravijo, da se mu je zdel vsak dan izgubljen, kadar ni ustvarjal. Napisal je več ko 1000 pesmi, med 
njimi slavno Pesem o svobodi ali pa Lepo je v naši domovini biti mlad. Vse življenje je pisal tudi dnevnik, ki 
ga je skladateljev sin Mitja dal pisatelju Ivanu Sivcu na voljo in ga je ta vključil tudi v monografijo. Ta je 
kronološko razporejena in tudi s slikovnim gradivom temeljito prikazuje skladatelja in zborovodjo, o 
katerem so trdili, da je v vsakem kraju, kamor je prišel, ustanovil zbor. 

• Obletnico bodo praznovali z novim programom. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec, št. 39, 18. 10. 2019, str. 15, 30 let New Times Bigband 

https://www.novice.at/kultura/glasba/obletnico-bodo-praznovali-z-novim-programom/  

 
Slika: New Times Bigband, ki je sekcija Društva godba na pihala Šmihel, v soboto, 26. oktobra, ob 19.30 praznuje 
svojo 30. obletnico v Kulturnem domu v Pliberku. Glasbeniki bodo predstavili novo naštudiran program s pevsko 
spremljavo. Sodeloval pa bo še Stefan Thaler Jazztet. Foto: Novice 

 
Šmihel. New Times Bigband, ki je sekcija Društva godba na pihala Šmihel, v soboto, 26. oktobra, ob 19.30 
praznuje svojo 30. obletnico v Kulturnem domu v Pliberku. Glasbeniki bodo predstavili novo naštudiran 
program s pevsko spremljavo. Sodeloval pa bo še Stefan Thaler Jazztet. 
»Koncert bo zanimiv, saj bomo igrali komade, ki jih še nikoli nismo igrali,« napoveduje predsednik društva 
Godba na pihala in vodja New Times Bigband Miha Vavti. New Times Bigband sestavlja pet saksofonov, štiri 
pozavne, štiri trobente in ritem sekcija. V ritem sekcijo spadajo boben, bas kitara, klavir, perkusije in kitara. 
Torej zasedba, ki je minimalni pogoj za big band. Za skoraj dvourni program, ki so ga pripravili za 30. 
obletnico pri New Times Bigband vadijo že nekaj mesecev. Konec septembra pa so glasbeniki imeli 
tridnevno delavnico v Šmihelu z dirigentom Markusom Geiselhartom, ki bo New Times Bigband dirigiral tudi 

https://www.novice.at/kultura/literatura/radovan-gobec-mati-slovenija-tvoji-smo-sinovi/
https://www.novice.at/kultura/glasba/obletnico-bodo-praznovali-z-novim-programom/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/Radovan-Gobec-1.jpeg
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/B90A2481.jpg
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na jubilejnem koncertu. Vaje so potekale že v novih prostorih, ki so v kleti novega šolskega poslopja v 
Šmihelu. 
Končno imajo lastne prostore 
Društvo do sedaj ni imelo ustreznih prostorov, vaje so potekale v 25 kvadratnih metrov majhnem prostoru, 
ki je pokal po šivih, ko se je zbralo 25 glasbenikov z instrumenti in včasih še kaki pevci. Problem pa je bil že 
nekaj časa znan. »Petnajst let smo se borili za lastne prostore. Zelo sem vesel, ker bomo končno lahko začeli 
zares delati in kvaliteto še bolj dvigniti. Uradne predaje prostorov še ni bilo, so pa za nas pripravljeni. Do 
zaključka del v starem šolskem poslopju jih potrebuje še ljudska šola,« pravi Vavti in dodaja: »120 
kvadratnih metrov je idealno za dva orkestra, saj prideta tja dva odra, eden za big band, drugi pa za godbo.« 
Ko je iz godbe nastal big band 
»Pobudnik New Times Bigbanda je bil Jože Kušej ml., ki je, ko je začel igrati pozavno, veliko poslušal Glenna 
Millerja. Ta pa je imel big band.« Tako je dve leti po ustanovitvi društva Godba na pihala Šmihel v letu 1987 
v letu 1989 nastala še sekcija za big band.  
Ker niso imeli primernih not, se je Kušej peljal do tedanjega dirigenta Big Band RTV Slovenija Jožeta Privška 
in dobil prve aranžmaje, note in literaturo za big band. »Privšek je bil znan za to, da ni rad dajal aranžmajev 
iz rok. Zamejskim Slovencem pa jih je dal. Nato smo začeli vaditi in nobeden ni imel pravega pojma o jazzu 
in fraziranju.« Da bi se glasbeno razvili naprej, so člani New Times Bigbanda izvajali nekaj let enotedensko 
delavnico z jazz glasbenikom Heinzem von Hermannom na Bledu.  
»Kriza je prišla nekaj let zatem, ko so Tonč Feinig, Stefan Thaler in Mario Vavti šli študirat na Nizozemsko in 
je nenadoma manjkala cela ritem sekcija.« To je pomenilo nekaj let pavze za big band. Preostali člani pa so 
nastopali v manjših zasedbah kot je to News Times Jazz Combo. 

 
Slika: New Times Bigband, ki je sekcija Društva godba na pihala Šmihel, v soboto, 26. oktobra, ob 19.30 praznuje 
svojo 30. obletnico v Kulturnem domu v Pliberku. Glasbeniki bodo predstavili novo naštudiran program s pevsko 
spremljavo. Sodeloval pa bo še Stefan Thaler Jazztet. Foto: Novice 

 
Danes je spet dosti članov za »pravi« big band. Med člani big banda pa je veliko mladih. Ker nekateri 
študirajo in koordinacija ni enostavna, pa imajo vaje velikokrat po sekcijah ali projektne vaje. 
Nov program 
Glasbeniki so naštudirali nov program, ki bo vključil razne glasbene zvrsti od jazz-a do pop-a in rock-a ter 
celo slovenske popevke. Pevsko bodo New Times Bigband spremljali Anja Smolnik, Simona Krajger in Danilo 
Katz. Kot gost pa bo igrala skupina Stefan Thaler Jazztet. »Člani Jazzteta Tonč Feinig, Stefan Thaler in Mario 
Vavti so svojo kariero začeli pri New Times Bigbandu. Z veterani New Times Bigbanda pa bo še nastopil 
Thomas Käfel.«  

• Šmihel v rdečem fraku ob 20. festivalu in 40. obletnici. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
39, 18. 10. 2019, str. 16, Lutke in Cikl Cakl 

https://www.novice.at/kultura/oder/smihel-v-rdecem-fraku-ob-20-festivalu-in-40-obletnici/ 

 

https://www.novice.at/kultura/oder/smihel-v-rdecem-fraku-ob-20-festivalu-in-40-obletnici/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/IMG_8051.jpg
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/%7fORF.jpeg
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Slika: Dva jubileja te dni slavijo v Šmihelu – 40. obletnico lutkovnega ustvarjanja in 20. lutkovni festival Cikl Cakl. 
Foto: Novice 

 
Šmihel. Dva jubileja te dni slavijo v Šmihelu – 40. obletnico lutkovnega ustvarjanja in 20. lutkovni festival 
Cikl Cakl. Jubilejno uprizoritev Š.O.R.F. bo mogoče doživeti še danes, v soboto pa bo cela vas v znamenju 
lutk. Trajnost je danes ena izmed velikih besed, seveda predvsem ali skoraj izključno v zvezi z ekologijo in 
svetom, ki menda drvi naravnost v brezdanji prepad. Pravzaprav besedo trajnost vse bolj izrinja 
novotvorjenka trajnostnost. A ne glede na današnje novorečje so razvoji in odločitve bili in bodo trajne in 
trajnostne. Mednje sodi začetek luktarstva v Šmihelu pri Pliberku pred 40 leti in prvi lutkovni festival Cikl 
Cakl, letos na sporedu že dvajsetič. Oba kulturniška jubileja te dni slavijo v vasi pod sv. Katarino – in to celo 
s pridihom ekološkosti. S trajnostno naravnanostjo torej. 

 
Slika: Dva jubileja te dni slavijo v Šmihelu – 40. obletnico lutkovnega ustvarjanja in 20. lutkovni festival Cikl Cakl. 
Foto: Novice 

 
Za okroglo obletnico dopolnjenih štirih desetletij lutkarstva je Katoliško prosvetno društvo Šmihel pripravilo 
lutkovno-kulinarično predstavo Š.O.R.F – Šmihel obleče rdeči frak. V dobre tri ure trajajoči uprizoritvi 
šmihelski potujejo lutkarji vseh generacij, iz tiste torej, ki je prvič vdihnila dušo lutkam leta 1979 in iz te, ki 
jih (s slovensko besedo) oživlja še danes, stari pa so med 57 in 8 let, v sedmih scenah skozi različne lutkarske 
žanre. Rdeča nit med njimi je, kot so sami zapisali »rdeča – barva energije, strasti in akcije.« Povezuje 
»zgodba o soli, kurkumi, črni kumini, pelinu, žafranu, vaniliji in čiliju.« Tako je mogoče spoznati kralja, ki mu 
gre vse narobe in ki mora naposled celo priznati, da je sol boljša od njega, soočiti se je mogoče z zakonskimi 
zapleti (in z modrostmi tipa: človek pač ni človek, dokler ga ženska ne naredi. Ali pa: Ni težko dobiti žensko, 
težko je žensko narediti) in ugotoviti, da lokalni in svetovni ekonomski red pač ne zmore poskrbeti za 
pravičnost za vse. 
Dodatna posebnost predstave, ki jo je zasnovala in režirala vsestranska Alenka Hain, je njena kulinarična 
nadgradnja. Med posameznimi prizori obiskovalcem postrežejo z – ekološko pridelanimi – vegetarijanskimi 
priboljški, vsak posebej začinjen z eno izmed prej omenjenih začimb (pod vodstvom Daniele Pečnik). Ne 
manjka niti glasbe niti pevskih nastopov, tako da predstava Š.O.R.F. dobesedno nagovarja vse človekove 
čute. Uprizoritev, ki je bila premierno na sporedu minuli petek v šmihelski farni dvorani, je danes mogoče še 
zadnjič doživeti, in sicer ob 19.30 (potrebne so rezervacije: 0650 56 808 93). 

 
Slika: Dva jubileja te dni slavijo v Šmihelu – 40. obletnico lutkovnega ustvarjanja in 20. lutkovni festival Cikl Cakl. 
Foto: Novice 

 
Praznično ozračje v Šmihelu traja sicer že cel teden, v torek se je namreč začel 20. Lutkovni festival Cikl Cakl, 
ki je vas dokočno umestil na zemeljvidu najpomembnejših krajev lutkarstva v širši srednjeevropski okolici. 
Jutri, v soboto, 19. oktobra, bo z lutkovnim sprehodom skozi vas s tremi lutkovnimi predstavami, lutkovno 
animacijo in filmom ves Šmihel ožarjen z duhom lutkarstva. Od 15. ure naprej bodo nastopili Gledališče 
Dela iz Slovenije z Lutkovnim poligonom, mladinci KPD Šmihel bodo predstavili film Lutke, kje ste?, nemška 

https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/%7fORF-2.jpg
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/%7fORF-1.jpg
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skupina Thalias compagnons bo zaigrala predstavo Aus dem Lehm gegriffen, Teater Zapik iz Slovenije 
Pravljice po izbiri, in Matija Solce bo nastopil z Malimi nočnimi zgodbami. 
Vrhunec sobotnega slavja in 20. Cikla Cakla pa bodo ob 19.30 lutkovna predstava Himmel und Hčlle v 
izvedbi Christopha Bochdanskega in skupine Die Strottern ter lutkovne improvizacije in nastop Tria 
Katastrofa v farni dvorani. 
• 40 let v službi slovenske kulture v Rožeku. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, 

Celovec, št. 39, 18. 10. 2019, str. 17, KD Peter Markovič, https://www.novice.at/kultura/40-let-v-sluzbi-

slovenske-kulture-v-rozeku/ 

 
Slika: Leta 2013 sta na Prešernovi proslavi rožeškega KD Peter Markovič pri Primku brala pesnica Verena Gotthardt 
in starosta slovenskih pesnikov Niko Grafenauer. Foto: Novice 

 
Rožek. Rožeško Kulturno društvo Peter Markovič bo to soboto praznovalo 40-letnico svojega delovanja. 
Tudi z otroškim zborom Didldumdaj, ki je danes že precej odrasel.  
Na eno slovensko koroško društvo se je mogoče zares zanesti, da že kmalu po začetku leta priredi literarni 
večer z osrednjimi vodilnimi slovenskimi literati. Na rožeško Kulturno društvo Peter Markovič namreč, ki 
vsak februar okoli slovenskega kulturnega praznika priredi pri Primku na Reki slavje, ki so ga med drugimi 
počastili štirikratni prejemnik kresnika, nagrade za najboljši slovenski roman leta, Drago Jančar, najbolj 
brana slovenska pisateljica Desa Muck ali pa pesnika Niko Grafenauer in Marko Kravos in letos Tone Partljič. 
Pa tudi med letom Rožečani ohranjajo in spodbujajo slovensko kulturo. Letos KD Peter Markovič praznuje 
40-letnico delovanja. Prva leta, tako se spominja ena izmed gonilnih sil v društvu Aleks Schuster, so bile še 
močno prisotne pustne prireditve, vselej s kulturnim pridihom. Pač, nekoliko šaljivo obarvanim. S 
parodijami na muzikal Mačke (Cats) ali pa balet Labodje jezero. Ta tradicija je nekoliko zaspala, tako kakor 
tudi nekdanji društveni izleti ali pa kreativni dnevi (med drugim s keramičarko Nežiko Novak), stalnice v 
letnem programu pa ostajajo vigredni in jesenski pevski koncerti, adventni koncerti in vsakoletni julijski 
klasični koncerti na Humu. Teh je doslej bilo že 32, nastopilo pa je »precej smetane, res vidne skupine in 
glasbeniki iz Koroške, Avstrije in Slovenije,« pravi Schuster. Proslave ob slovenskem kulturnem prazniku so 
že bile omenjene, društvo pa prireja literarne večere tudi skupaj s Keltskim svetom na Bregu. Za živost 
slovenskega jezika skrbijo prav tako s prirejanjem tečajev slovenščine, ki se ga redno udeležuje do 14 
učencev in učenk. Ime si je društvu sposodilo pri domačem slovenskem slikarju Petru Markoviču (1858-
1929), prvem akademskem slikarju med Slovenci na Koroškem, ki je poleg portretskega slikarstva znan tudi 
po opremljanju cerkva – na Koroškem, po Sloveniji in na Hrvaškem. Alex Schuster je vsa njegova poznana 
dela zbral v monografiji, izdajni leta 2017. Ko je društvo ob letošnji 90-letnici Markovičeve smrti priredilo 
pohod po njegovih poteh v rožeški občini, pa je Schuster odkril še tri doslej neznana slikarjeva dela. 

 
Slika: Cerkvica na Humu je prizorišče vsakoletnih koncertov klasične glasbe KD Peter Markovič. Foto: Novice 
 

https://www.novice.at/kultura/40-let-v-sluzbi-slovenske-kulture-v-rozeku/
https://www.novice.at/kultura/40-let-v-sluzbi-slovenske-kulture-v-rozeku/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/DSC_0378.jpg
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/HumPoobnovi2014.jpg
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Schuster pri prireditvah društva že dolgo skrbi tudi za slišnost domačega slovenskega govora, na primer pri 
moderacijah. »Bili smo med prvimi, če ne prvo društvo, ki je dalo pomen narečju,« poudarja. Za pisno 
dokumentacijo slovenske narečne besede pa je zaslužen Franc Kattnig, ki je leta 2017 pri Mohorjevi založbi 
izdal knjigo Marnvam po domače, »živi narečni besednjak slovenskega govora v zgornjem Rožu.« Kattnig je 
s svojimi idejami in poznanstvi sicer nesporno zlata duša rožeškega društva, nenazadnje ga v zadnjih 40 
letih samo dve leti, od tedaj sta minili že dve desetletji, ni vodil kot predsednik. Mimogrede, za 40 letnico 
društva je Aleks Schuster pripravil zbornik, ki ga bo mogoče naročiti na slavnostni prireditvi. 
Slavnostna prireditev ob 40-letnici delovanja bo to soboto, 19. oktobra, ob 19.30 v ljudski šoli v Rožeku. 
Nastopili bodo Oktet Suha, Trio Drava ter kot posebno presenečenje zbor Didldumdaj. Presenečenje zato, 
ker so se nekdanji pevci po skoraj desetih letih spet zbrali in obudili svoj otroški zbor, ki je leta 2005 izdal 
celo svojo zgoščenko in ki je nastal ob Srečanju otroških in mladinskih zborov v Rožeku leta 1999. Točno 20 
let po nastanku KD Peter Markovič. 

• Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO) si prizadeva za obstoj dvojezičnih okrajnih sodišč 
Borovlje, Pliberk in Železna Kapla, ki so tudi ustavnopravno zaščitena. Manuel Jug v imenu Zveze 
slovenskih organizacij. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 18. 10. 2019, str. 18 
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• Bo še vedno konsenz? Rudi Vouk, Dobrla vas. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 
18. 10. 2019, str. 18 

Pismo bralca.  

 
 

• V senci članov pridno dela mladina. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 39, 18. 10. 2019, 
str. 19 

https://www.novice.at/novice/sport/v-senci-clanov-pridno-dela-mladina/  

 

 
Slika: V elitni ligi U17 je prevzel ekipo Rajko Kondič, ki slavi zmago za zmago. Foto: Novice 

 
Dva nova slovenska trenerja sta jezikovno okrepila delo SAK. V koroški ligi je SAK podlegel tudi v Gospe 
Sveti 3:0, domači SV Maria Saal je bil pred golom enostavno bolj efektiven. SAK naprej ostaja na zadnjem 
mestu, v klubu pa vrtajo naprej po vzrokih. V primerjavi do lani je v ekipi le nekaj manjših sprememb, ki pa 

https://www.novice.at/novice/sport/v-senci-clanov-pridno-dela-mladina/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/SAK-U17-2019_bearbeitet-1.jpg
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ne morejo biti razlog, da ima SAK šele 4 točke. V klubu medtem že intenzivno razmišljajo, kaj bodo podvzeli 
v zimskem prestopnem roku (ves mesec januar 2020). 
Pozimi bo treba na igralskem sektorju efektivnih sprememb, predvsem v napadu. Sliši se, da bi klub rad 
zamenjal dva ali tri legionarje in jih nadomestil z eno samo »granato« formata Gorana Joliča ali Daria 
Biščana.  
V soboto (16) je na programu v Welzeneggu res izredno pomembna tekma. Le, če SAK premaga Kraig, bi se 
letos lahko še rešil zadnjega mesta. 
 

 
Slika: V senci članov pridno dela mladina. Foto: Novice 

 
Pri mladini SAK je prišlo v senci krize članskega moštva do nekaj pozitivnih sprememb. V elitni ligi U17 je 
prevzel ekipo Rajko Kondič, ki slavi zmago za zmago. Iz U 17 igrajo že trije igralci fiksno pri Amaterjih SAK: 
Rio Igerc (17), Lukas Ristič (16), Noah Lupar (15) in deloma tudi že Leon Brisevac (15) in Toni Dullnig (14), 
V centru SAK v Pliberku imajo novega trenerja: Rok Korošec (30) iz Mežice, ki je igral že pri juniorjih SAK, je 
zdaj trener U7 in U8. Rok je nazadnje igral v Šmihelu in je moral kariero kon-čati zaradi poškodbe. 
Posebnost te ekipe U7 je, da vsi igralci govorijo slovensko in da je tako ekipa popolnoma homogena, kar 
danes, v času razantne asimilacije, ni več tako lahko.  
Vsi slovensko Vodja centra SAK v Pliberku Silvo Kumer pravi, da je jezik seveda eden glavni ciljev »Zdaj 
imamo sicer manj otrok,« zato pa se ni treba skrbeti za jezikovno plat, če trener in vsi igralci govorijo 
slovensko. Problem je vedno samo, ko pridejo otroci iz dvojezičnega vrtca na trening, kjer so očitno vajeni 
se pogovarjati nemško. To pa odpira vprašanje jezikovne kakovosti pliberškega otroškega vrtca. 
 

 

• Prvi pogovori brez konkretnega rezultata. ORF, Celovec, 18. oktober 2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017757/  
Mandatar za sestavo nove zvezne vlade, prvak ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz, se je v četrtek sestal 
s predsednico socialdemokratske stranke, Pamelo Rendi-Wagner. Pogovori s SPÖ da so potekali v 
pozitivnem ozračju je ocenil, a ni želel potrditi, da obstaja možnost za ponovno koalicijo med ÖVP in SPÖ.  
 

 
Slika: Mandatar za sestavo nove zvezne vlade, prvak ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz, se je v četrtek sestal s 
predsednico socialdemokratske stranke, Pamelo Rendi-Wagner. Foto: ORF 
SPÖ samo še za prava koalicijska pogajanja 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017757/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/10/SAK-U7-2019-trener-Korosec-Rok_bearbeitet-1.jpg
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Tudi Rendi-Wagner ni želela potrditi, ali bi se lahko morebitna koalicijska pogajanja med strankama končala 
pozitivno, je pa dejala, da tovrstni pogovori „vsekakor ne bodo lahki“. Dodala je, da stranka ni na voljo za 
navidezna pogajanja ali taktiko zavlačevanja. 
Pogovori z Zelenimi in Neosom bodo trajali kar nekaj časa 
Ljudska stranka je v odzivu sporočila, da je to „pozitivno“ vzela na znanje, a želi najprej opraviti pripravljalne 
pogovore z Zelenimi in Neosom. Glede tega pa je Kurz dejal med drugim dejal, da računa, da bodo pogovori 
z Zelenimi in Neosom trajali kar nekaj časa. Zeleni in Neos doslej še niso bili v vladi z ljudsko stranko, zaradi 
česar tudi ni dobrega osebnega poznanstva. „To bo trajalo dlje časa,“ je še dejal Kurz in napovedal več 
krogov pogovorov. 

• Skupno proti načrtom ministrstva. ORF, Celovec, 18. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017759/  
Načrt o zapiranju okrajnih sodišč na Koroškem močno odmeva. Vsevprek politični zastopniki in razni 
strokovnjaki na Koroškem takšnemu načrtu ministrstva za pravosodje nasprotujejo. Predvsem zaprtje 
treh dvojezičnih sodišč ni izvedljivo brez vključitve slovenske narodne skupnosti, potrjujejo.  
Kaiser: „Potrebna poglobljena razprava“ 
Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) v pismu, ki ga je poslal pravosodnemu ministru Clemensu Jablonerju 
ugotavlja, da so ta sodišča ustavnopravno zaščitena. Zaprtjem teh sodišč odločno nasprotuje, v primeru da 
bi bila odločitev dokončna, pa je po njegovem mnenju treba poglobljeno razpravo tako na politični kot tudi 
pravni ravni, poroča Kleine Zeitung. 
Appe: „Odločitve mimo Slovencev ne more biti“ 
Poleg tega navaja tudi oceno župana iz Borovelj, Inga Appeja, ki je dejal, da je treba vključiti v razpravo 
zastopnike slovenske narodne skupnosti, nasploh pa da bi morali Slovenci privoliti takemu zaprtju. Ti bi z 
zaprtjem lahko soglašali, če bi seveda na drugi strani uredili primerno nadomestilo, kar pomeni, da bi na 
sodiščih v Celovcu, Beljaku in Velikovcu uvedli dvojezično sodstvo. 
Sadovnik: „Tudi tožba pri sodišču EU je mogoča“ 
V kolikor bi sodišča zaprli brez takšne ureditve, pa predsednik Skupnosti koroških Slovencev (SKS) ter župan 
občine Globasnica Bernard Sadovnik napoveduje pravne korake na Evropski ravni. „Gospodarski interesi ne 
morejo biti nad ustavnopravnih zakonih“, je med drugim dejal Sadovnik za Kleine Zeitung. 

• „Ne ostane kaj drugega kot aktivizem“. ORF, Celovec, 18. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017808/  
Iniciativa manjšine prireja skupaj s Hišo zgodovine Avstrije na Dunaju dva večera o manjšinskih pravicah. 
V soju prvega v petek zvečer je politični aktivizem narodnostnih skupin. Odvetnik Rudi Vouk bo 
spregovoril o akcijah koroških Slovencev. Dandanes pa pogreša solidarnost organizacij.  
Iniciativa manjšine (Initiative Minderheiten) je izvedla projekt na spletu z naslovom "Was wir fordern! 
Minderheitenbewegungen in Österreich im 20. und 21. Jahrhundert“ in s tem povezana sta predvidena dva 
večera v Hiši zgodovine Avstrije na Dunaju o manjšinskih pravicah. 
 

 
Slika: Iniciativa manjšine prireja skupaj s Hišo zgodovine Avstrije na Dunaju dva večera o manjšinskih pravicah. V 
soju prvega v petek zvečer je politični aktivizem narodnostnih skupin. Odvetnik Rudi Vouk bo spregovoril o akcijah 
koroških Slovencev. Foto: ORF  

 
V soju prvega večera v petek ob 19. uri bo politični aktivizem narodnostnih skupin. O akcijah koroških 
Slovencev v preteklosti bosta spregovorila Milan Obid s Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) v Celovcu 
ter odvetnik Rudi Vouk. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017759/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017808/
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Vouk bo spomnil na primer na kolodvorsko akcijo, ko so dijaki zahtevali vozovnice v slovenščini, spregovoril 
pa bo seveda tudi o svojih dejavnostih v zvezi s krajevnimi tablami. Dandanes pa Rudi Vouk pogreša 
solidarnost znotraj narodne skupnosti. 

• Unija Italijanov podpira Slovence. ORF, Celovec, 18. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017820/  
Slovenska narodna skupnost v Italiji dobiva vso podporo za zagotovitev zajamčenega mandata v rimskem 
parlamentu tudi od Italijanske unije, organizacije italijanske skupnosti v Sloveniji. O tem sta organizaciji 
spregovorili na nedavnem srečanju.  
Italijanska unija, organizacija pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, je na srečanju s 
predstavniki Sveta slovenskih organizacij (SSO), ene od krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v 
Italiji, podprla zajamčeno zastopanost slovenske manjšine v italijanskem parlamentu. 

 
Slika: Predsednik SSO Walter Bandelj. Foto: STA  

 
Organizaciji imata podobne poglede 
Vso podporo so predstavniki unije zagotovili Svetu slovenskih organizacij (SSO) na srečanju, na katerem so 
zastopniki obeh strani obravnavali probleme in pričakovanja, ki zadevajo obe skupnosti. 
Od šole, mladine, kulture in gospodarstva do dvojezičnosti in spoštovanja priznanih pravic, ki jih 
zagotavljata obe državni zakonodaji ter deželni in krajevni predpisi. Predsednik SSO Walter Bandelj 
ugotavlja, da imata obe manjšinski združenji v številnih vprašanjih zelo podobno gledanje in podpora unije v 
prizadevanju za zajamčeno zastopanost slovenske manjšine v italijanskem parlamentu je še kako 
pomembna, tako Bandelj. 

• Tudi Angelika Mlinar podpira Katalonce. ORF, Celovec, 18. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017864/  
V Ljubljani se je v petek prvič sestala civilna pobuda „za podporo katalonskim političnim zapornikom“, ki 
jo moti molk evropskih institucij ob visokih zapornih kaznih za devet nekdanjih voditeljev v Kataloniji. 
Med podporniki je tudi Angelika Mlinar.  
Sprejeli so protestno izjavo 
V izjavi, ki jo bodo poslali na več naslovov v Sloveniji in v tujini, so protestirali ob dogajanju, ki da pomeni 
kršitev demokratičnih pravic v Evropi. Pobudniki ustanovitve „Odbora za podporo katalonskim političnim 
zapornikom v Španiji“ so bivši predsednik Slovenije Milan Kučan, filozofinja in sociologinja Spomenka 
Hribar, profesor na ljubljanski univerzi Rudi Rizman in nekdanji slovenski zunanji minister Ivo Vajgl, ki so v 
petek tudi spregovorili na prvem srečanju. Glavni namen tega srečanja je bil sicer sprejem protestne izjave, 
ki jo je Kučan označil za „malo ustavo“ odbora. 
Med naslovniki izjave so predsednik, vlada, državni zbor in zunanje ministrstvo Republike Slovenije, pa tudi 
Evropski parlament, Evropska komisija, špansko veleposlaništvo v Sloveniji in katalonska vlada. Slednji jo bo 
predal kar njen delegat v jugovzhodni Evropi Eric Hauck, ki mu je Kučan osebno izročil izjavo. 
„Nesprejemljivo“ 
V izjavi odbor izraža prepričanje, da zaporne kazni katalonskim voditeljem „resno spodkopavajo temelje 
evropskega vrednotnega sistema“. „Svoboda izražanja, združevanja in izrekanja, tudi na referendumu kot 
enemu najširših in najbolj legitimnih demokratičnih forumov, so svoboščine, ki jim je špansko vrhovno 
sodišče s svojo sodbo odreklo veljavo v EU,“ so zapisali. 
„Nesprejemljivo je, da so naši evropski sodržavljani kaznovani zgolj zato, ker se z demokratičnimi sredstvi 
brez nasilja borijo za svoje osebne in kolektivne pravice,“ so zapisali in izrazili prepričanje, da gre za 
politične zapornike, kar da so ocenili tudi številni pravni strokovnjaki. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017820/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3017864/
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Poudarjajo še, da ne gre samo za notranjepolitično vprašanje Španije. „Kratkovidno je prepričanje, da je to 
krizo mogoče reševati z represijo, ustrahovanjem, zapori in spodbujanjem sovražnosti,“ menijo in dodajajo, 
da je krizo mogoče rešiti samo po poti političnega dialoga. 
 

 
Slika: V Ljubljani se je v petek prvič sestala civilna pobuda „za podporo katalonskim političnim zapornikom“, ki jo 
moti molk evropskih institucij ob visokih zapornih kaznih za devet nekdanjih voditeljev v Kataloniji. Foto: sta.si  

 
Kot je pojasnil Kučan, gre pri odboru za „moralni in etični pritisk na španske, evropske in slovenske oblasti, 
da končno vidijo, da ne gre samo za notranji problem Španije, ampak za evidentno kršenje človekovih 
pravic“. 
„Človekove pravice so univerzalne in so v hierarhiji varovanja vrednot, ki jih varuje mednarodno pravo, nad 
suverenim pravom oziroma notranjim pravom vsake suverene države,“ je še dejal Kučan. Odbor moti tudi 
molk ob kršitvah pravic deveterice iz Katalonije, tako na ravni EU kot Slovenije. Molčati ob dogajanju po 
njihovem pomeni „prevzemati odgovornost za njihovo usodo, pa tudi rušenje evropskih demokratičnih 
načel“. 
„Mi se ne opredeljujemo niti za, niti proti neodvisnosti Katalonije, to ni naša stvar. Mi smo tukaj zato, da 
rečemo, da so takšne zaporne kazni, takšna represija, takšno nasilje države nad svojimi državljani, 
nesprejemljive,“ je poudaril Vajgl. 
Med člani tudi Angelika Mlinar 
Odbor ima trenutno nekaj več kot 40 članov in članic, med njimi vse tri nekdanje varuhe človekovih pravic v 
Sloveniji Iva Bizjaka, Zdenko Čebašek Travnik in Matjaža Hanžka ter evropska poslanca Milana Brgleza in 
Tanjo Fajon. Članici sta tudi nekdanja poslanka v avstrijskem in evropskem parlamentu Angelika Mlinar in 
italijanska senatorka Tatjana Rojc. Kučan upa, da bosta lahko obe v svojih državah nastopili s podobnima 
iniciativama. 
 

• Konferenca o diplomatski zgodovini. ORF, Celovec, 21. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018151/  

Na dvodnevni slovensko-avstrijski konferenci o diplomatski zgodovini kot prispevku za leto sosedskega 
dialoga, v katerega sta vstopili Avstrija in Slovenija, bodo ob novih publikacijah v ponedeljek pod geslom 
„Nastanek versajskega sistema in Srednje Evrope“ vzeli pod drobnogled posledice 1. svetovne vojne v 
Srednji Evropi.  
Prispevek za leto sosedskega dialoga 
9. oktobra sta vstopili Avstrija in Slovenija v leto sosedskega dialoga. Kakor je poudarila veleposlanica 
Republike Slovenije na Dunaju Ksenija Škrilec, bo kljub dolgotrajnim povezavam in močnemu 
gospodarskemu sodelovanju med državama to leto tudi priložnost za boljše razumevanje ter za razmislek o 
dvostranskih vprašanjih. 
V zasnovi leta sosedskega dialoga bo v ponedeljek z začetkom ob 17. uri v atriju Znanstveno-raziskovalnega 
centra Slovenska akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), v torek pa v prostorih gradu Jable v 
neposredni bližini Ljubljane, potekala konferenca o mednarodnih posledicah 1. svetovne vojne v Srednji 
Evropi. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018151/
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Slika: Andrej Rahten, znanstveni svetnik ZRC SAZU in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. Foto: ORF  

 
Rahten član organizacijskega odbora konference 
En član organizacijskega odbora slovensko-avstrijske konference o diplomatski zgodovini je Andrej Rahten, 
znanstveni svetnik ZRC SAZU in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa. Od 2013 do 2017 veleposlanik RS na 
Dunaju, je Rahten lani jeseni pri Mohorjevi dal na svetlo znanstveno razpravo z naslovom „Med Kakanijo in 
Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla". 
O avtorju znanstvene knjige pa je bilo zapisano, da „sodi med redke slovenske zgodovinarje, ki so v ospredje 
svojega raziskovalnega dela postavili diplomatsko zgodovino“. 

 
Slika: Knjiga: Andrej Rahten: Med Kakanijo in Wilsonio. Foto: ORF  

 
Dejansko bo Hans Schwegl alias Ivan Švegl prisoten tako na začetku slovensko-avstrijske konference o 
diplomatski zgodovini, pravi zgodovinar Andrej Rahten. Predvsem pa razčlenjuje, kako je „Nastanek 
versajskega sistema“ tesno povezan z vprašajem manjšin v Srednji Evropi, vse pa da je dobilo svoj epilog z 
Evropsko unijo. 
Drugi dan o manjšinskem vprašanju med vojnama 
Na konferenci o diplomatski zgodovini kot prispevku k letu sosedskega dialoga bodo ob novih publikacijah s 
tega področja v ponedeljek in v torek vzeli pod drobnogled „Nastanek versajskega sistema in Srednje 
Evrope“, v torek bo na sporedu „Manjšinsko vprašanje v Srednji Evropi med obema vojnama“. Nagovor na 
začetku konference bo imela avstrijska veleposlanica v Sloveniji Sigrid Berka. 

• Einspielerjeva nagrada kartografu. ORF, Celovec, 21. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018200/  
Prejemnik letošnje Einspielerjeve nagrade, ki jo podeljujeta Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in 
Krščanska kulturna zveza (KKZ) osebnostim iz večinskega naroda za njihova prizadevanja za slovensko 
narodno skupnost, je kulturni geograf in kartograf Peter Jordan.  

 
Slika: Prejemnik letošnje Einspielerjeve nagrade, ki jo podeljujeta Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in 
Krščanska kulturna zveza (KKZ) osebnostim iz večinskega naroda za njihova prizadevanja za slovensko narodno 
skupnost, je kulturni geograf in kartograf Peter Jordan. Foto: ORF  
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018200/
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„Ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin“ 
Kakor sta organizaciji zapisali v obrazložitvi, se želita Jordanu s podelitvijo priznanja zahvaliti za njegovo 
prizadevanje za priznavanje in ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin, kar krepi prostorsko 
identiteto in kulturo dvo- in večjezičnih območij. 
Podelitev nagrade upokojenemu sodelavcu instituta za mestni in regionalni razvoj Avstrijske akademije 
znanosti bo v ponedeljek, 18. novembra, v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Slavnostni govornik bo 
predsednik NSKS Valentin Inzko. 
Lani je Einspielerjevo nagrado prejel nekdanji predsednik avstrijskega parlamenta Heinrich Neisser. 

• Poklon koreografu svetovnega slovesa. ORF, Celovec, 21. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018215/  
Še ta teden sta v muzeju Liaunig na Suhi in v muzeju Wernerja Berga na ogled letošnji poletni razstavi. 
Pliberk pa se je z razstavo poklonil priznanemu režiserju in koreografu svetovnega slovesa Johannu 
Kresniku, ki je v svoji domovini mnogo prispeval k temu, da se je Pliberk iz nekdaj obmejnega mesta 
razvil v mesto kulture.  
Poletne razstave zapirajo svoja vrata 
Le še ta teden do vključno nedelje imajo ljubitelji sodobne umetnosti priložnost, da si v celovškem stadionu 
ogledajo umetniško intervencijo „For Forest“. Projekt je od vsega začetka buril duhove in razdvajal. Glede 
odmevnosti doma in po svetu, pa tudi glede števila obiskovalcev sodi med najuspešnejše umetniške 
projekte v Celovcu. Pravtako v nedeljo se iztekata poletni razstavi v muzeju Wernerja Berga v Pliberku in v 
muzeju Liaunig na Suhi. 
Družina Liaunig je tokrat vabila na likovno potovanje skozi 20. in mlado 21. stoletje. Dela starih mojstrov so 
postavili v dialog z eksponati mlajših avstrijskih sodobnih umetnikov. Dodano vrednost umetniškemu užitku 
so dali tudi komorni koncerti v sklopu festivala Sonusiada. Na sklepnem koncertu v nedeljo ob 11. uri 
dopoldne bo nastopil Aureum Saxofon Quartett z Dunaja. 
"Preko meja eksistence“ in „Slovo“ 
V muzeju Wernerja Berga v Pliberku so v središču razstave „Preko meja eksistence“ dela Käthe Kollwitz in 
Ernsta Barlacha, ter slike Wernerja Berga, ki jih je umetnik ustvaril v zadnjem obdobju svojega življenja od 
leta 1969 do njegove smrti leta 1981. „Slovo“ je naslov tega dela letošnje poletne razstave. V slikah pride do 
izraza, kako je industrializacija spremenila družbo in okolje tudi v Podjuni in kako se je Berg postopoma 
odtujil od svoje druge domovine. 
Poletna razstava pod geslom „Preko meja eksistence“ v muzeju Wernerja Berga se bo v nedeljo končala z 
dnevom odprtih vrat in brezplačnim vodenjem po razstavah ob 13. in 15. uri. Že ob 11. uri bo na sporedu 
zaključna prireditev letošnjega literarnega natečaja „Koroška v besedi – Kärnten wortwörtlich“ s podelitvijo 
nagrad in branjem nagrajencev in nagrajenk. 
 

 
Slika: Pliberk pa se je z razstavo poklonil priznanemu režiserju in koreografu svetovnega slovesa Johannu Kresniku, 
ki je v svoji domovini mnogo prispeval k temu, da se je Pliberk iz nekdaj obmejnega mesta razvil v mesto kulture. 
Foto: ORF/Kušej  

 
„In memoriam Johann Kresnik“ 
Še do 22. decembra pa bo v Pliberku odprta kabinetna razstava „In memoriam Johann Kresnik“, s katero se 
je mestna občina Pliberk poklonila 27. julija letos umrlemu priznanemu koreografu. Kresnik, ki je vseskozi 
veljal za edinstven pojav v gledališkem svetu, je bil zelo zavezan svojemu domačemu kraju Pliberk. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018215/


23 
 

Razstava v muzeju Wernerja Berga je bila pravzaprav načrtovana za Kresnikov 80. rojstni dan, ki bi ga 
svetovno znani režiser in koreograf praznoval 12. decembra letos. Ta dan bi ga občina Pliberk imenovala 
tudi za častnega občana. Nenadna smrt umetnika pa je pisala drugačno koreografijo. 
 

 
Slika: Razstava s Kresnikovimi koreografskimi skicami in risbami se je prelevila v nekrolog, odprtje in spominska 
slovesnost pa sta po svoje kljub temu bila praznik – čisto v smislu pokojnega, kakor je na prireditvi povedala 
njegova hčerka Tasja. Foto: ORF  

 
Razstava s Kresnikovimi koreografskimi skicami in risbami se je prelevila v nekrolog, odprtje in spominska 
slovesnost pa sta po svoje kljub temu bila praznik – čisto v smislu pokojnega, kakor je na prireditvi povedala 
njegova hčerka Tasja. 
Poleg njegove družine so na odprtje razstave in na spominsko slovesnost v Kulturnem domu prišli tudi 
številni Kresnikovi sopotniki in prijatelji, med njimi svetovno znani plesalec in koreograf Ismael Ivo, ki je v 
Pliberk pripotoval direktno iz Sao Paula v Braziliji. 

 
Slika: O sodelovanju s Kresnikom je spregovoril tudi avtor, režiser in dramaturg Christoph Klimke, ki je s Kresnikom 
postavil na oder nad 40 produkcij, med drugim tudi plesno-koreografsko predstavo. Foto: ORF  

 
O sodelovanju s Kresnikom je spregovoril tudi avtor, režiser in dramaturg Christoph Klimke, ki je s 
Kresnikom postavil na oder nad 40 produkcij, med drugim tudi plesno-koreografsko predstavo „Ta roka bo 
kovala svet“, ki je v produkciji Slovenske prosvetne zveze nastala ob evropski razstavi v pliberškem 
Kulturnem domu leta 2009 in je obenem prvo režijsko delo Kresnika v njegovi rojstni občini. 

 
Slika: Koreografske skice, ki jih je Kresnik naredil za predstavo, in filmska dokumentacija o produkciji v kletnih 
prostorih muzeja o predstavi prikazujejo, kako radikalno in neprizanesljivo je Kresnik postavil zrcalo aktualnemu 
političnemu dogajanju na Koroškem. Foto: ORF  
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Koreografske skice, ki jih je Kresnik naredil prav za to predstavo, in filmska dokumentacija o produkciji v 
kletnih prostorih muzeja o predstavi prikazujejo, kako radikalno in neprizanesljivo je Kresnik postavil zrcalo 
aktualnemu političnemu dogajanju na Koroškem. 

 
Slika: Dolgoletni Kresnikov sopotnik in prijatelj, svetovno znani in priznani umetnik Gottfried Helnwein. Foto: ORF  

 
O tem je na odprtju razstave govoril tudi dolgoletni Kresnikov sopotnik in prijatelj, svetovno znani in 
priznani umetnik Gottfried Helnwein. V svojem govoru pa je še posebej izpostavil tudi povezanost Kresnika 
z domačim krajem, s slovensko kulturo in slovenščino – njegovim maternim jezikom. 
Kresnikove koreografske uprizoritve so burile duhove, prav tako kakor njegova osebnost in njegovi svetovni 
nazori. Upor mu je bil pomemben, po želji Kresnikove družine sta zato na spominski slovesnosti zadoneli 
tudi dve slovenski partizanski pesmi, ki jih je zapel Moški pevski zbor Foltej Hartmann. 

 
Slika: Moški pevski zbor Foltej Hartmann. Foto: ORF  

 
Razvoj od „obmejnega mesta“ do „mesta kulture“ 
Soprireditelj spominske slovesnosti je tudi po Kresniku poimenovani koreografski center v Pliberku, ki ima 
svoj sedež prav v Kulturnem domu v Pliberku. Kresnik je s svojim koreografskim gledališčem pisal zgodovino 
sodobnega plesa, v svoji domovini pa je mnogo prispeval k temu, da se je Pliberk iz nekdaj obmejnega 
mesta (Grenzstadt) razvil v mesto kulture (Kulturstadt). 

• Sturmu in Pavšiču Red za zasluge RS. ORF, Celovec, 22. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018256/  
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo v petek, 25. oktobra, na posebni slovesnosti vročil 
nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Marjanu Sturmu in 
nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudiju Pavšiču 
Red za zasluge Republike Slovenije.  

 
Slika: Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo v petek, 25. oktobra, na posebni slovesnosti vročil 
nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Marjanu Sturmu in nekdanjemu 
dolgoletnemu predsedniku Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudiju Pavšiču Red za zasluge Republike 
Slovenije. Foto: ORF 

 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018256/
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„Za izjemne zasluge“ 
Sturm bo prejel priznanje „za izjemne zasluge in dolgoletna prizadevanja pri uresničevanju pravic slovenske 
manjšine v Avstriji ter za neprecenljiv prispevek k uveljavljanju medkulturnega dialoga“, je zapisano v 
utemeljitvi. Med leti 1992 in 2019 je bil Sturm predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem ter 
predsednik Sveta za slovensko narodnost pri uradu avstrijskega zveznega kanclerja. 
Poleg Sturma bo isto priznanje prejel Rudi Pavšič. V utemeljitvi je zapisano, da bo Pavšič prejel odlikovanje 
„za izjemne zasluge in dolgoletna prizadevanja pri uresničevanju pravic slovenske manjšine v Italiji ter za 
neprecenljiv prispevek k uveljavljanju medkulturnega dialoga“. 
Že kot študent politično aktiven 
Rudi Pavšič se je rodil v Gorici 17. junija 1952. Že kot študent je bil aktiven v slovenskih mladinskih 
organizacijah in se vključil v Socialistično stranko Italije (PSI). Kot poklicni novinar je delal na Primorskem 
dnevniku, na televizijski agenciji Alpe Adria in na Novem Matajurju. Bil je tudi pokrajinski predsednik Zveze 
slovenskih kulturnih društev za Goriško. Na kongresu leta 1997 je bil izvoljen za deželnega predsednika 
Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), krovne organizacije Slovencev v Italiji, ki jo je vodil do 
letošnjega marca. 
Izvajal nešteto pomembnih funkcij 
V svoji dolgi družbeno-politični karieri je zasedal številne pomembne funkcije: bil je predsednik slovenske 
konzulte na goriški Občini in Pokrajini, pobudnik in več let predsednik Slovenske manjšinske koordinacije 
(Slo.Ma.K.), član deželne posvetovalne komisije, član Manjšinskega omizja pri italijanskem notranjem 
ministrstvu, predsednik Komisije za programske vsebine RTV Slovenija ter član Paritetnega odbora. 
V vseh vlogah si je prizadeval za izvajanje državnega in deželnega zaščitnega zakona ter za uveljavljanje 
slovenske narodne skupnosti na vseh ravneh, piše SKGZ v tiskovni izjavi. „Pavšič je zagovornik dialoga in 
povezovanja znotraj naše skupnosti in v širšem prostoru. Z italijansko narodno skupnostjo v Sloveniji in na 
Hrvaškem je prispeval k nadgradnji sodelovanja, ki je danes postalo zgledno na širšem evropskem 
prizorišču,“ še dodaja organizacija. 

• Seja CAN o položaju narodnih skupnosti. ORF, Celovec, 22. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018282/ 
V ponedeljek je bila na Dunaju seja Centra avstrijskih narodnih skupnosti (CAN). Navzoči so poročali o 
položaju posameznih avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji ter opozorili na nujna področja, kakor so 
šolstvo, medijska oskrba narodnih skupnosti ter povišanje finančne podpore s strani Republike Avstrije.  
 

 
Slika: Na Dunaju je bila seja Centra avstrijskih narodnih skupnosti (CAN). Foto: nsks.at  

 
Olga Voglauer zagotovila podporo narodnim skupnostim 
Seje se je udeležila tudi prihodnja državnozborska poslanka iz vrst zelenih, koroška Slovenka Olga Voglauer. 
Voglauerjeva je po navedbah Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) zagotovila, da se bo v svojem 
mandatu v zveznem parlamentu posvetila vprašanju narodnih skupnosti in bo vedno imela odprto uho za 
njihove potrebe. Za NSKS se je seje udeležil poslujoči tajnik Marko Oraže. 

• O ljubezni med drugo svetovno vojno. ORF, Celovec, 22. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018280/  
Slovenski pisatelj Drago Jančar je v Gradcu gostoval z romanom „In ljubezen tudi“, ki se je znašel na vrhu 
lestvice najboljših knjig Avstrijske radiotelevizije ORF, zgodba pa se odvija v obeh štajerskih prestolnicah 
med drugo svetovno vojno.  
Gradec kot organizacijsko središče okupatorja 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018282/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018280/
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Minulo sredo je večkrat nagrajeni slovenski pisatelj Drago Jančar v Gradcu pri kulturnem centru Minoritov 
gostoval z romanom „In ljubezen tudi“, ki se je letos oktobra znašel na vrhu lestvice najboljših knjig ORF-a, 
leta 2018 pa je bil odlikovan s Kresnikovo nagrado za najboljši slovenski roman leta. 
V nemščino je roman pod naslovom „Wenn die Liebe ruht“ prevedla graška prevajalka Daniela Kocmut, s 
katero je avtor sodeloval že v preteklosti. Jančar v romanu prikazuje kruto obdobje druge svetovne vojne v 
Mariboru in okolici, usodno vlogo pa igra tudi Gradec kot organizacijsko središče okupatorja. 

 
Slika: Slovenski pisatelj Drago Jančar je v Gradcu gostoval z romanom „In ljubezen tudi“, ki se je znašel na vrhu 
lestvice najboljših knjig Avstrijske radiotelevizije ORF, zgodba pa se odvija v obeh štajerskih prestolnicah med drugo 
svetovno vojno. Foto: Kocmut  

 
O okupacijskem času v Mariboru 
Roman „In ljubezen tudi“ je prvotno izšel leta 2017 v založbi Beletrina in govori o okupacijskem času v 
Mariboru, ko je v mestu ob Dravi zavladalo nasilje, v pohorskih gozdovih pa so se formirali partizani. 
Osebne usode vsakdanjih ljudi Drago Jančar prepleta z globalno tragedijo druge svetovne vojne. 
Drago Jančar v svojem romanu „In lubezen tudi“ prikazuje tudi vlogo Gradca pri organizaciji nacistične 
okupacije Maribora. 
Drago Jančar je eden najbolj prepoznavnih slovenskih pisateljev, ki je poleg Prešernove nagrade tudi 
štirikrat prejel nagrado Kresnik za najboljši slovenski roman leta. Tudi v tujini je Jančar verjetno najbolj 
uveljavljeni živeči slovenski pisatelj, že drugič pa se je znašel tudi na lestvici Avstrijske radiotelevizije ORF 
najboljših knjig. 

• „Boj za narodne pravice in demokracijo“. ORF, Celovec, 22. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018304/  
Zbornik „Boj za narodne pravice in demokracijo. Povojno obnavljanje političnega življenja Slovencev v 
sedanjih mejah Italije“ urednika Iva Jevnikarja in dokumentarni film „Za slovenski glas“ so uvrstili pri 
Krščanski kulturni zvezi s soprireditelji na začetek niza dogodkov za 19. Primorske dneve.  
Že sedemintrideseta izmenjava med Koroško in Primorsko 
Odkar pri Krščanski kulturni zvezi (KKZ) s soprireditelji izmenično prirejajo Primorske dneve na Koroškem, 
obratno pa Koroške dneve na Primorskem, so po besedah tajnice KKZ Zalke Kelih-Olip letošnji 19. Primorski 
dnevi sedemintrideseta izmenjava med Koroško in Primorsko. Do 30. oktobra bo na sporedu šest prireditev. 
Med prijatelji iz Trsta in Gorice, ki jih je v ponedeljek zvečer v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve pozdravila 
Zalka Kelih-Olip, so bili Julijan Čavdek, pokrajinski tajnik Slovenske skupnosti (SSk) Gorica in zaposlen pri 
Svetu slovenskih organizacij (SSO), ki je predstavljal obe ustanovi, režiser dokumentarca Daniel Peteani, 
pokrajinski tajnik SSO za Tržaško Marko Pisani, ter novinar Ivo Jevnikar. 
Za soprireditelje na Primorskem, Zvezo slovenske katoliške prosvete v Gorici in Slovensko prosveto v Trstu, 
je v ponedeljek zvečer v Mohorjevi v Celovcu spregovoril Julijan Čavdek. 
Publicist Ivo Jevnikar, bivši urednik slovenskega sporeda deželnega sedeža RAI v Trstu, je urednik 
jubilejnega, 50. zvezka knjižne zbirke, ki jo Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček iz Trsta izdaja od leta 
1991. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018304/
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Slika: Zbornik „Boj za narodne pravice in demokracijo. Povojno obnavljanje političnega življenja Slovencev v 
sedanjih mejah Italije“ urednika Iva Jevnikarja. Foto: Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček  

 
Kakor je poudaril, sodi publikacija „Boj za narodne pravice in demokracijo. Povojno obnavljanje političnega 
življenja Slovencev v sedanjih mejah Italije“ v sklop projekta „Zastavimo skupne moči za skupne cilje“ ob 
deseti obletnici smrti Mirka Špacapana, o katerem je nastal tudi film „Za slovenski glas“. 
V nadaljevanju je Jevnikar predstavil vsebino knjige „Boj za narodne pravice in demokracijo“. Čavdek pa je 
spregovoril o glavni vlogi, ki jo je odigral deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Mirko Špacapan. Umrl 
je leta 2007 zaradi hude bolezni. 
„Za slovenski glas“ 
Pred tem je Špacapan s pomočjo deželnega tajnika Damijana Terpina in člana deželnega tajništva Andreja 
Berdona uspel zbrati dovolj konsenza, da je bil 28. člen deželnega volilnega zakona marca 2007, ki omogoča 
olajšan načina izvolitve slovenskega predstavnika v deželni svet Furlanije – Julijske krajine, tudi odobren, 
tako Čavdek. 
Za Narodni svet koroških Slovencev so politično omizje spremljali podpredsednica Svetlana Wakounig, član 
predsedstva Karl Hren ter Simon Trießnig, ki je vodil razpravo. Na začetku je Trießnig posebno omenil 
režiserja Daniela Peteanija in njegov film „Za slovenski glas“. 
Po dokumentarcu, ki je poklon Mirku Špacapanu, dolga leta med glavnimi političnimi osebnostmi na 
Goriškem in v deželnem okviru Furlanije, je bil v žarišču razmišljanj 28. člen deželnega volilnega zakona FJK. 
Za Enotno listo je naposled spregovoril predsednik Gabrijel Hribar. Kot primer politične participacije je 
omenil model švedske narodne skupnosti na Finskem. 
Naslednji dogodek za 19. Primorske dneve bo predstavitev publikacij v petek, 25. oktobra ob 11. uri v 
Tischlerjevi dvorani v Celovcu. 

• Olga Voglauer v vodstvu zelenega kluba. ORF, Celovec, 22. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018348/  
V sredo bo na Dunaju ustanovna seja novo izvoljenega državnega zbora. Avstrijska radiotelevizija bo sejo 
prenašala v živo ob 12.30 na mreži ORF III in delno na ORF 2. Pred sejo se formirajo poslanske skupine, v 
torek so to storili zeleni. Olga Voglauer je ena od članic oz. članov vodstva poslanske skupine zelenih.  
 

 
Slika: Soglasno so zeleni v torek izvolili za predsednika poslanskega kluba Wernerja Koglerja. Njegova namestnica je 
Sigrid Maurer. Drugi dve namestnici Koglerja sta Leonore Gewessler in Ewa Ernst-Dziedzic. V vodstvu poslanske 
skupine pa sta poleg Olge Voglauer še Astrid Rössler in Jakob Schwarz. Foto: ORF 

 
Soglasno so zeleni v torek izvolili za predsednika poslanskega kluba Wernerja Koglerja. Njegova namestnica 
je Sigrid Maurer. Drugi dve namestnici Koglerja sta Leonore Gewessler in Ewa Ernst-Dziedzic. 
V vodstvu poslanske skupine pa sta poleg Olge Voglauer še Astrid Rössler in Jakob Schwarz. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018348/
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Slika: Poslovodja 26-članskega kluba – toliko mandatov so prejeli zeleni na predčasnih parlamentarnih volitvah 29. 
septembra – je Wolfgang Niklfeld. Foto: APA/ROBERT JAEGER  

 
Poslovodja 26-članskega kluba – toliko mandatov so prejeli zeleni na predčasnih parlamentarnih volitvah 
29. septembra – je Wolfgang Niklfeld. 

• Hrvaška izpolnjuje pogoje za schengen. ORF, Celovec, 23. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018465/  
Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengen, je v torek sporočila Evropska komisija. Slovenija 
se je na „politično odločitev“ odzvala z obžalovanjem. Slišati je tudi opozorila, da je treba pred morebitno 
širitvijo zagotoviti delovanje schengenskega območja.  
Pozitivno oceno Hrvaški glede izpolnjevanja tehničnih pogojev za vstop v schengen je odhajajoča komisija 
predsednika Jean-Clauda Junckerja objavila po zasedanju kolegija komisarjev v obliki sporočila. 
Komisija je oceno sprejela po skoraj štiriletni evalvaciji izpolnjevanja meril, je na novinarski konferenci v 
Strasbourgu poudaril evropski komisar za notranje zadeve Dimitris Avramopulos. 
Končno odločitev o tem, ali lahko država vstopi v schengen, sprejmejo članice EU s soglasjem. 
Po neuradnih napovedih zelene luči za vstop Hrvaške v schengen ni pričakovati v bližnji prihodnosti. 
Skeptičnih naj bi bilo več članic, med njimi Slovenija, Nizozemska, Nemčija in Francija. 
Slovenski evroposlanci so se na odločitev Bruslja odzvali različno. Večinoma obžalujejo, da je o tem odločala 
sedanja komisija, poslanca iz vrst SDS pa zaupata oceni. 
Tudi slovenski premier Marjan Šarec obžaluje, da je o tako pomembnem vprašanju komisija odločala tik 
pred zaključkom mandata in sprejela „politično odločitev“. Šarec pričakuje, da bo Hrvaška v nadaljevanju 
izpolnila tako tehnične kot pravne pogoje za vstop v schengen, so zapisali v njegovem kabinetu. 
Evropska komisarka za promet Violeta Bulc iz Slovenije je po odločitvi Evropske komisije spomnila, da je to 
poročilo le eden od korakov za vstop v schengen. V izjavi za medije je še ocenila, da je pred morebitno 
širitvijo schengna treba zagotoviti, da bo deloval v celoti in popolno. 
„Še vedno imamo šest schengenskih držav – Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Avstrija in Francija-, ki 
ohranjajo mejne preglede znotraj schengenskega območja, vključno na meji med Avstrijo in Slovenijo“, je 
opozorila komisarka Bulc. 

• Tudi koroška Slovenka je prisegla. ORF, Celovec, 23. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018454/  
V sredo se je ob 12:30 uri v veliki dvorani redutov na Dunaju začela ustanovna seja avstrijskega 
parlamenta. Med 56-timi novinci je prisegla na ustavo tudi rojakinja Olga Voglauer, ki je ena od 26 
zelenih poslank in poslancev v zveznem parlamentu na Dunaju.  
Začetek 27. mandatne dobe zakonodajne periode 
Prva točka dnevnega reda je bila prisega 183 poslank in poslancev, nato je parlament izvolil tudi svojega 
predsednika ali predsednico ter dva namestika ali dve namestnici, določil med drugim tudi odbore. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018465/
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Slika: V sredo 23. oktobra 2019 se je ob 12:30 uri v veliki dvorani redutov na Dunaju začela ustanovna seja 
avstrijskega parlamenta. Med 56-timi novinci je prisegla na ustavo tudi rojakinja Olga Voglauer, ki je ena od 26 
zelenih poslank in poslancev v zveznem parlamentu na Dunaju. Foto: ORF  

 
Že pred tem so se frakcije dogovorile na število članic in članov v odborih in se zedinile tudi na razdelitev 
časa, ki ga imajo posamezniki za predstavitev. S to sejo državnega zbora se je končala tudi 26. mandatna 
doba zakonodajne periode in se je začela 27. 
 

 
Slika: Po rezultatu državnozborskih volitev 29. septembra letos ima ljudska stranka (ÖVP) v parlamentu 71 
mandatov, socialdemokratska stranka (SPÖ) 40, svobodnjaška stranka (FPÖ) 31 mest, zeleni 26, stranka NEOS pa 15 
mandatov. Foto: ORF  

 
Po rezultatu državnozborskih volitev 29. septembra letos ima ljudska stranka (ÖVP) v parlamentu 71 
mandatov, socialdemokratska stranka (SPÖ) 40, svobodnjaška stranka (FPÖ) 31 mest, zeleni 26, stranka 
NEOS pa 15 mandatov. 
 

 
Slika: Ustanovna seja, kakor vsa ostala plenarna zasedanja parlamenta in zveznega sveta so in bodo v času sanacije 
zgodovinskega poslopja parlamenta v veliki dvorani redutov v Hofburg. Tam je prisegla v sredo kot državnozborska 
poslanka zelenih tudi koroška rojakinja Olga Voglauer iz Bilčovsa. Foto: ORF  

 
Ustanovna seja, kakor vsa ostala plenarna zasedanja parlamenta in zveznega sveta so in bodo v času 
sanacije zgodovinskega poslopja parlamenta v veliki dvorani redutov v Hofburg. Tam je prisegla v sredo kot 
državnozborska poslanka zelenih tudi koroška rojakinja Olga Voglauer iz Bilčovsa. 
Dogodek, da je zanjo nekaj posebnega, izrednega, je med drugim ugotovila še tik pred ustanovno sejo 
parlamenta na Dunaju. 
Voglauer: „Popestrili bomo življenje v parlamentu“.  
Ustanovna seja parlamenta se je začela ob 12:30 in jo je neposredno prenašala tudi televizija na mreži ORF 
2 in ORF III. 
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• „Projekt bo širil obzorja duha“. ORF, Celovec, 23. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018479/  
Kreativnost in inovativnost spremljata delo mladega podjetnika Alexandra Manna. Regionalni 
predstavnik Austrian Startups je znan po svoji domiselnosti. Kot podjetnik je od začetka spremljal 
dogajanje za kulisami umetniške instalacije For Forest. Prepričan je, da bo projekt pomagal širiti obzorja 
duha.  
O umetniški inštalaciji po vsem svetu nad 3.500 poročil 
Redko se zgodi, da kakšna pobuda zbudi takšen čustveni odziv, kot ob primeru umetniške instalacije For 
Forest, projekta umetnika Klausa Littmanna za stadion v Celovcu. Nazadnje objavljeni podatki izkazujejo, da 
je upodobitev risbe slikarja Maxa Peintnerja z naslovom „Brezkončna privlačnost narave“ navdušila nad 
160.000 ljudi. 

 
Slika: Redko se zgodi, da kakšna pobuda zbudi takšen čustveni odziv, kot ob primeru umetniške instalacije For 
Forest, projekta umetnika Klausa Littmanna za stadion v Celovcu. Foto: ORF  

 
Iz medijskega zrcala je razvidno, da je bilo od 1. septembra do 7. oktobra dogodku namenjenih več kot 
3.500 poročil. Dve tretjini člankov sta bili objavljeni izven Avstrije. To so le nekateri spremljevalni pojavi 
edinstvenega in v takšni obliki neponovljivega dogodka. 

 
Slika: Alexander Mann. Foto: ORF/Mann „Zagonska podjetja so več, kot modni krik“ 

 
Kreativnost in inovativnost spremljata tudi delo mladega podjetnika Alexandra Manna. Regionalni 
predstavnik Austrian Startups je znan po svoji domiselnosti. Radovednost za poznejši „Podjetniški duh“ sta 
mu položila v zibelko že starša.  
299 dreves najrazličnejših vrst si širša javnost ogleduje od 8. septembra naprej, kot podjetnik je Alexander 
Mann spremljal dogajanje za kulisami od začetka. Prepričan, da bo projekt pomagal širiti obzorja duha. 
Približevanje mladih podjetnikov alpsko- jadranskega prostora sodi med poglavitna prizadevanja 
„Ustanovitelja leta 2014“. Širša javnost ga je zaznala po njegovih kosih pohištva iz kartona. 
V povezavi z instalacijo v Celovcu se je pojavilo še eno ime, povezano ustanoviteljem zagonskih podjetjih: 
pixapo, za katerim pa se skriva pojem in njegovega otroštva. 
Septembra letos je iskala koroška Caritas ljudi, ki bi v spremljevalnem sporedu instalacije For Forest 
predstavljali njeno pobudo „Gozd za Ugando“. Z dobrodelno ustanovo v stiku je bil tudi Alexander Mann. 
Njegov predlog nazadnje ni bil sprejet, je pa svojo kreativnost uporabil ob drugačni priložnosti. 
Ob projektu je potekala vrsta drugih dogodkov, v sami koroški prestolnici je bilo mogoče v najrazličnejih 
upodobitvah prepoznati misel, izvirajoč iz umetniške instalacije. Tudi podjetniki so prispevali svoje z 
ustrezno dekoracijo izložbenih oken. 

• KSŠŠG izvedel uspešne Slovenske dneve. ORF, Celovec, 23. oktober 2019  
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018492/  
Minuli teden so se v Klubu slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG) odvijali tradicionalni 
Slovenski dnevi. Najstarejše aktivno slovensko društvo Gradca pa tudi aktivno išče stik z nekdanjimi člani.  

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018479/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018492/
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Raznolik kulturni program 
Pretekli teden so se v Klubu slovenskih študentk in študentov v Gradcu odvijali tradicionalni Slovenski dnevi, 
ki so največja kulturna prireditev najstarejšega aktivnega slovenskega društva štajerske prestolnice. V treh 
dneh so nudili raznolik kulturni program z razstavo, glasbenimi nastopi in branjem, ki je bil namenjen tako 
članom kluba, kakor tudi širši publiki Gradca. 

 
Slika: Predsednik Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG) Aljaž Pestotnik je tudi letos bil izredno 
zadovoljen s programom največje prireditve društva. Foto: ORF  

 
Predsednik Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG) Aljaž Pestotnik je tudi letos bil izredno 
zadovoljen s programom največje prireditve društva. 
Ob pričetku letošnjih Slovenskih dnevov v prostorih KSŠŠG so odprli razstavo fotografa Stefana Reichmanna 
iz Bilčovsa, ki pod naslovom „Uman See“ prikazuje mladino ob koroških jezerih. Razstava bo v klubu na 
ogled še do decembra. S svojimi slikami skuša pripovedovati zgodbe, pravi Reichmann. 

 
Slika: Minuli teden so se v Klubu slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG) odvijali tradicionalni Slovenski 
dnevi. Foto: ksssg.at  

 
„Naprošamo nekdanje klubaše, da se oglasijo“ 
Aljaž Pestotnik in odbor slovenskega študentskega kluba v Gradcu trenutno intenzivno iščejo izgubljene 
kontaktne podatke bivših članov, ki jih hočejo spet aktivno nagovarjati in vabiti ravno na stalnice, kot so to 
Slovenski dnevi in k splošnemu sodelovanju. 

• „Številni skupni izzivi“ prestolnic. ORF, Celovec, 24. oktober 2019 
 https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018587/  
Kljub temu, da ima Dunaj šestkrat več prebivalcev kot Ljubljana, imata prestolnici številne skupne izzive, 
sta na Dunajskih dnevih v Ljubljani ugotavljala župana Zoran Janković in Michael Ludwig (SPÖ).  
Za „pomembnejšo vlogo na ravni evropske politike“ 
Med drugim sta se strinjala, da bi morala mesta kot gonilo razvoja odigrati pomembnejšo vlogo tudi na 
ravni evropske politike. Župan Ljubljane Janković in njegov dunajski kolega Ludwig sta na Dunajskih dnevih, 
ki v Ljubljani potekajo od torka do četrtka, izpostavila dobro sodelovanje med mestoma in poudarila, da se 
želita prestolnici učiti druga od druge. 
Janković Dunaju zavida predvsem višino proračuna. Kot je pojasnil, avstrijska prestolnica razpolaga z 9.000 
evri na prebivalca, medtem ko je v Ljubljani ta znesek okoli 1.000 evrov. „Del njihovega proračuna bi vzel, to 
bi mi odgovarjalo v tem trenutku,“ je z nasmeškom dejal Janković, nato pa nadaljeval, da bi v Ljubljano 
prenesel vse dobre stvari, „ob pogoju, da ohranimo svojo avtentičnost“. 
Prav tako je ljubljanski župan izpostavil stanovanjsko politiko na Dunaju, ob čemer je poudaril, da je Dunaj 
mesto z dolgo tradicijo, Ljubljana pa svojo še gradi. „Stanovanjska politika je nedvomno tista, ki jo ustvarjajo 
že 100 let,“ je dejal in dodal, da 60 odstotkov prebivalcev Dunaja živi v mestnih stanovanjih. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018587/
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Ludwig se je strinjal, da je stanovanjska politika zagotovo nekaj, kar je na Dunaju občudovanja vredno, a 
izzivov na tem področju ne manjka. Kot enega večjih izzivov avstrijske prestolnice, kjer letno zgradijo med 
7.000 in 9.000 stanovanjskih enot, je izpostavil rast prebivalstva. 
Na Dunaju, pa tudi v Ljubljani, rast števila prebivalstva v preteklosti ni bila tako hitra, je izpostavil. Dunaj 
ima okoli 1,8 milijona prebivalcev, medtem ko jih ima Ljubljana okoli 290.000. Ludwig je spomnil, da je 
Dunaj sicer že bilo dvemilijonsko mesto, in sicer ob koncu 19. stoletja. „Takrat je bilo tudi četrto največje 
mesto na svetu. Tega si danes, ko imajo mesta po več deset milijonov prebivalcev, ne moremo 
predstavljati,“ je dejal. Ludwiga je sicer ob prvem obisku Ljubljane med drugim navdušil koncept mobilnosti 
v središču mesta. 

• Vse več Hrvatov se odpoveduje državljanstvu. ORF, Celovec, 24. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018614/  
Vse več Hrvatov, ki so zapustili Hrvaško zaradi dela in študija v drugih državah, so je odločilo sprejeti 
državljanstvo države, v kateri so se naselili. Največ zahtev za izpis iz hrvaškega državljanstva so vložili 
zaradi pridobitve državljanstev Nemčije in Avstrije, sledita Slovenija in Norveška, kažejo podatki 
hrvaškega notranjega ministrstva.  
V devetih mesecih letošnjega leta je 361 oseb zahtevalo izpis iz hrvaškega državljanstva, medtem ko se je 
20 oseb hrvaškemu državljanstvu odreklo, je na svoji spletni strani objavil osiješki časnik „Glas Slavonije“ na 
podlagi podatkov hrvaškega notranjega ministrstva. 
Osebe, ki se odpovedo hrvaškemu državljanstvu, imajo sicer možnost, da lahko znova zaprosijo za hrvaški 
potni list. To pa ne velja za tiste, ki se državljanstvu odrečejo. 
Lani je izpis iz hrvaškega državljanstva zahtevalo 228 oseb, enajst pa se jih je odreklo hrvaškemu 
državljanstvu. Leto pred tem je izbris zahtevalo 200 Hrvatov, še trinajst se jih je državljanstvu odreklo. 
Časnik dodaja, da je treba ob odpovedi državljanstvu plačati 2.520 kun (340 evrov). 
So v Nemčiji, Avstriji, Sloveniji in na Norveškem 
Največkrat so se odpovedali hrvaškemu državljanstvu zaradi pridobitve statusa v Nemčiji in Avstriji ter v 
Sloveniji in na Norveškem. Ob tem časnik ne navaja natančnih številk. 
Najpogostejši razlog je uveljavitev pravice do zaposlitve in izobraževanja, saj nekatere države ne omogočajo 
dvojnega državljanstva. 
Časnik še navaja, da se državljani Bosne in Hercegovine še bolj množično kot Hrvati odpovedujejo svojemu 
državljanstvu. V preteklih treh letih je bilo povprečno 4.500 zahtev, v sedmih mesecih letošnjega leta 2.185. 
Polovica si želi državljanstva Avstrije in Nemčije. 
V zadnjem času se povečuje število tistih, ki so zaprosili za slovensko državljanstvo, saj jim to odpira delovni 
trg tudi v drugih državah članicah EU, je še objavil časnik. 

• Slovenistični znanstveni simpozij. ORF, Celovec, 24. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018588/  
Na Univerzi v Ljubljani se je v sredo začel 38. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij „Obdobja“. 
Tema letošnjega simpozija je „Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest“. Ob odprtju so 
odkrili doprsni kip jezikoslovca Frana Ramovša.  

 
Slika: Na Univerzi v Ljubljani se je v sredo začel 38. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij „Obdobja“. Tema 
letošnjega simpozija je „Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest“. Ob odprtju so odkrili doprsni kip 
jezikoslovca Frana Ramovša. Doprsni kip prvega predavatelja univerze sta v zbornični dvorani na rektoratu odkrila 
rektor Univerze v Ljubljani (UL) Igor Papič in dekan filozofske fakultete Roman Kuhar. Foto: ORF 

 
Doprsni kip prvega predavatelja univerze sta v zbornični dvorani na rektoratu odkrila rektor Univerze v 
Ljubljani (UL) Igor Papič in dekan filozofske fakultete Roman Kuhar. Letos UL praznuje 100 let delovanja, za 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018614/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018588/
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njen rojstni dan pa velja 3. december, ko je imel Ramovš v zbornični dvorani prvo predavanje v slovenskem 
jeziku. 
Dekan Kuhar je izpostavil, da sta Univerza v Ljubljani in z njo filozofska fakulteta v zadnjih 100 letih 
ključno zaznamovali kulturni, družbeni, politični in tudi duhovni razvoj Slovenije. Spomnil je tudi na leto 
1943, edini trenutek v 100-letni zgodovini univerze, ko je slovenski jezik za nekaj semestrov obmolknil, 
saj je tedanja marionetna oblast prepovedala izvajanje seminarjev in predavanj. 
Prvo predavanje na UL je bilo hkrati prvo predavanje na takratni filozofski fakulteti. „Filozofska fakulteta je 
pomembna članica Univerze v Ljubljani, saj je bila ena od petih ustanovnih članic, poleg tega je tudi glavni 
varuh slovenskega jezika tako na univerzi kot v širši družbi,“ je ob odkritju kipa opozoril rektor Papič. 
Kot so sporočili z UL, so bili z Ramovševim predavanjem postavljeni temelji visokošolskega izobraževanja v 
slovenskem jeziku. Ramovš je po besedah dekana filozofske fakultete Kuharja v pozdravu takratnim 
študentom dejal, da s tem dnem stopamo v novo življenje, ‚naš narod pa v zgodovino, ki je ne izbriše nihče 
nikoli več‘. 
Na dvodnevnem simpoziju, ki ga organizira center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri oddelku za 
slovenistiko filozofske fakultete, 69 udeležencev iz Slovenije, Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije, Kanade, 
Poljske in Srbije predstavlja 56 referatov. 

• Dve pripovedi iz Železne Kaple-Bele. ORF, Celovec, 24. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018620/  
V duhu spoznanja, da „Literatura razširja obzorja", je celovška Mohorjeva v čezmejnem projektu 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija izdala dve pripovedi Frana Zbašnika: “Miklavovo lipo" in 
“Pogreb“. Tako ponatis izvirnika, kakor prevod v nemščino, bodo predstavili v petek.  
Mohorjeva želi s projektom „SMART Tourist ‒ SPread The Karawanks“ regijo kulturno-turistično predstaviti 
in uveljaviti s pomočjo literature. V duhu spoznanja, da „Literatura razširja obzorja", Martina Kanzian, pri 
Mohorjevi pristojna za projekt, pojasnjuje naslov projekta z besedno igro pojmov o širjenju in branju. 
O avtorju Franu Zbašniku (1855-1935) bo v petek tako ob 14.30 uri na kmetiji Mikau v Lepeni ter ob 19.30 
uri v farni dvorani v Železni Kapli spregovoril direktor Mohorjeve družbe Karl Hren. Iz knjige bo brala 
Martina Kanzian. Glasbeno bo predstavitev v Lepeni s harmoniko oblikoval Thomas Nečemer. 
 

 
Slika: V duhu spoznanja, da „Literatura razširja obzorja", je celovška Mohorjeva v čezmejnem projektu sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija-Avstrija izdala dve pripovedi Frana Zbašnika: “Miklavovo lipo" in “Pogreb“. Tako ponatis 
izvirnika, kakor prevod v nemščino, bodo predstavili na kmetiji Mikau v Lepeni. Foto: ORF  

 
Kmetijski družinski obrat v Lepeni vodita Elisabeth in Zdravko Miklau. Na kmetiji imajo eno najlepših 
obnovljenih kašč, simbol Društva gorskih kmetov doline Bele „Coppla kaša“, ustanovljeno januarja 1996 in v 
preteklosti vključeno v čezmejne projekte s Solčavo in Jezerskim. 
Prizadevanja za poglabljanje vezi med sosedi 
S tega vidika dve pripovedi iz občine Železna Kapla-Bela izpolnjujeta prizadevanja za poglabljanje vezi med 
sosedi. Knjiga v seriji „SMART Tourist ‒ SPread The Karawanks“ je namreč sofinancirana v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani 
Koroškega sklada za pospeševanje gospodarstva (KWF). 

• „Pri manjšinski zaščiti nekaj gradbišč“. ORF, Celovec, 24. oktober 2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018626/  
Slovenska narodna skupnost na Koroškem bo imela v državnem zboru z zelenimi zanesljivega zagovornika 
in zastopnika, zagotavlja nova poslanka v dunajskem parlamentu Olga Voglauer. Dodaja, da ima Avstrija 
na področju manjšinske zaščite še nekaj odprtih gradbišč.  
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/3018620/
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Slika: Slovenska narodna skupnost na Koroškem bo imela v državnem zboru z zelenimi zanesljivega zagovornika in 
zastopnika, zagotavlja nova poslanka v dunajskem parlamentu Olga Voglauer. Foto: ORF 

 
„Odgovorna naloga“ 
V sredo je na Dunaju na ustanovni seji prisegla kot državnozborska poslanka tudi koroška Slovenka Olga 
Voglauer. Deželna govornica koroških zelenih in manjšinska govornica zelenih v parlamentu se zaveda, da je 
prevzela odgovorno nalogo in predvsem, da je dobila na volitvah podporo ljudi, ki zaupajo zelenemu 
gibanju in ki zaupajo njej. 
Posebna pozornost slovenski narodni skupnosti 
Zdravo okolje, zdravo kmetijstvo, okolju prijazna energetska politika, skrb za ljudi, ki živijo v težavnih 
okoliščinah, ter uveljavljanje pravic in potreb avstrijskih narodnih skupnosti da so in bodo glavna težišča 
zelenih v parlamentu. Kot koroška Slovenka bo še posebno pozornost namenila svoji narodni skupnosti, 
poudarja Olga Voglauer. 
Voglauer: „Po zelo dolgih letih manjšina spet v državnem zboru“ 
 
Primorski dnevnik, Trst 

•  (pv). »Izvažanje« učiteljev kot rešitev za šolstvo: Benečija – obisk ministra za Slovence v zamejstvu 
in po svetu. Primorski dnevnik, št. 247 (18. okt. 2019), str. 4 

• »Saj je dober fant ... Škoda, da je komunist«: Gorica – v Trgovskem domu predstavili zadnjo knjigo 
Daria Stasija. Primorski dnevnik, št. 247 (18. okt. 2019), str. 13 

• Sara Sternad. Zois bo na spominsko ploščo moral še počakati: Trst – ob 200-letnici smrti 
načrtovana postavitev na rojstno hišo v Ul. Procureria. Primorski dnevnik, št. 247 (18. okt. 2019), 
str. 5 

• (vpa) Vsi smo migranti ali kako sprejeti drugačnost: Sv. Ivan, Katinara – na nižji srednji šoli sv. Cirila 
in Metoda delavnica Unicef Slovenije. Primorski dnevnik, št. 249 (20. okt. 2019), str. 5 

• (maj). Partizan Augusto Marini: »Slovenščina je moj drugi jezik«: Trst – slovenski oddelek RAI: nov 
dokumentarec Luane Grilanc Proti toku. Primorski dnevnik, št. 249 (20. okt. 2019), str. 6 

• 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  

• V projektih šol za vrednotenje jezikov manjšin veliko ambicij, iznajdljivosti in predvsem dobre 
volje (2): seminar ministrstva za izobraževanje ob 20. letnici zakona 482. (Članek vsebuje 
prispevek Projekt Sentieri že drugo desetletje simbolno povezuje vse manjšine v Furlaniji Julijski 
krajini. Primorski dnevnik, št. 249 (20. okt. 2019), str. 10 (2. del) 

• Štefan Čok. »Pesem naša hoče biti umetniško dovršena«: pred 110 leti so v Trstu ustanovili 
Glasbeno matico. Primorski dnevnik, št. 249 (20. okt. 2019), str. 12-13 

• (cost) Za slovenski urad niso našli okrepitve: Gorica – obrnili se bodo na zunanje podjetje. 
Primorski dnevnik, št. 249 (20. okt. 2019), str. 14 

• Po treh letih jutri ponovno seja omizja za manjšino: Rim – vlada. Primorski dnevnik, št. 251 (23. okt. 
2019), str. 3 

• (ave) Ostaja Tržačanka: Trst – življenjski jubilej Eveline Umek. Primorski dnevnik, št. 251 (23. okt. 
2019), str. 10 

• (pd) Okrepili jezikovni pouk, izboljšati dialog z Rimom: Slovenija – krovni organizaciji Slovencev v 
Italiji pri šolskem ministru. Primorski dnevnik, št. 252 (24. okt. 2019), str. 3 
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• Sandor Tence. Preveč odvisno od politične volje: Italija – kratka zgodovina omizja za slovensko 
manjšino. Primorski dnevnik, št. 252 (24. okt. 2019), str. 3 

• Ivan Lukan. Zaprisegla tudi Koroška Slovenka: Avstrija – zvezni parlament. Primorski dnevnik, št. 252 
(24. okt. 2019), str. 3 

• Vesna Pahor. Za zdrave možgane in srečne dni: Trst – v Oddelku za mlade bralce NŠK v Narodnem 
domu predstavili Galebov šolski dnevnik. Primorski dnevnik, št. 252 (24. okt. 2019), str. 7 

 

• Fedriga nima časa za Cerarja. Peter Verč. Koper. Primorski dnevnik, Trst, 18. okt. 2019  
Prenatrpan rokovnik predsednika vlade FJK uradni razlog odpovedi srečanja v Kopru 
https://www.primorski.eu/se/fedriga-nima-casa-za-cerarja-MK369169 

 
Slika: Massimiliano Fedriga in Miro Cerar ob odprtju novega sedeža slovenskega konzulata v Trstu, z njima tržaški 
župan Roberto Dipiazza in generalni konzul Vojko Volk. Foto: FOTODAMJ@N  

 
V odnosih med Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino je nastal kratek stik, če sodimo po odpovedi srečanja, 
ki bi moralo prihodnji teden potekati v Kopru. Po informaciji, ki smo jo prejeli v uredništvo, so za torek 22. 
oktobra načrtovali zasedanje Skupnega odbora Slovenija - Furlanija - Julijska krajina. Delegaciji bi morala 
voditi slovenski zunanji minister Miro Cerar in predsednik vlade FJK Massimiliano Fedriga. Vendar so nam 
na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Trstu potrdili, da je srečanje odpovedano. 
Iz deželne vlade so se na našo pisno prošnjo za pojasnila odzvali s telefonskim klicem. Ožji sodelavec 
Fedrige je pojasnil, da je 22. oktobra seja deželnega sveta, ki se je mora predsednik nujno udeležiti. Tudi 
morebitno srečanje samo med Cerarjem in Fedrigo zato ne pride v poštev. Z deželne vlade naj bi zato v 
prihodnjih dneh predlagali tri nove termine za sejo skupnega odbora, in sicer v novembru. Kot je razvidno iz 
sporočila deželnega sveta, so se za sejo na torek 22. oktobra dogovorili vodje svetniških skupin v petek, 11. 
oktobra, ko so že tekle priprave na sejo v Kopru. 

• Priznanje OKS za Ivana Peterlina. Spletno uredništvo. Portorož. Primorski dnevnik, Trst, 18. okt. 
2019  

Predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin bo prihodnji teden (v torek) prejel 
plaketo Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez 
https://www.primorski.eu/sport/priznanje-oks-za-ivana-peterlina-XK369257 

 
Slika: Predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin. Foto: FOTODAMJ@N  

 
Od 21. do 23. oktobra bodo namreč v Grand hotelu Bernardin v Portorožu potekali Dnevi Olimpijskega 
komiteje Slovenije – Združenja športnih zvez. Dnevi OKS – ZŠZ so konferenčni dogodek Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, na katerem bodo z eminentnimi sogovorniki naslovili različne 
teme s področja stanja športa v Sloveniji, razvoja športa za vse, se posvetili kariernemu razvoju športnikov, 
analizirali povezovanje gospodarstva in športa, predstavili izvajanje Nacionalnega programa športa na 
lokalni ravni in predvsem omogočili razpravo o perečih vprašanjih ter iskali rešitve na postavljene izzive. 

https://www.primorski.eu/se/fedriga-nima-casa-za-cerarja-MK369169
https://www.primorski.eu/sport/priznanje-oks-za-ivana-peterlina-XK369257
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Poleg konferenčnega dela bosta na dogodku v ponedeljek zvečer, 21. oktobra, tradicionalna dobrodelna 
prireditev za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij Fundacije za športnike in praznovanje 80. rojstnega 
dne legendarnega olimpionika Miroslava Cerarja, v torek, 22. oktobra, pa bodo zaznamovali obletnico 
ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ter podelili priznanja OKS - ZŠZ. Ob 
tej priložnosti bo plaketo OKS-ZŠZ, po predlogu Komisije za zamejski šport, prejel tudi predsednik ZSŠDI Ivan 
Peterlin. 
Obrazložitev: 
»Športni pedagog, profesor telesne vzgoje, trener, organizator, publicist – novinar, avtor radio in TV oddaj, 
avtor raziskovalnih del, skratka polivalentna osebnost. Zapisan z dušo in telesom športu, vendar ne v smislu 
gole tekmovalnosti, ampak športu, pojmovanemu predvsem kot sredstvu, ki pripomore k ohranjanju 
slovenske besede na mešanem italijansko – slovenskem ozemlju, kakršno je zamejstvo. 
Ivan Peterlin se je takoj po zaključku študija na rimski univerzi vključil v športno gibanje na Tržaškem in s 
svojo vnemo in zagnanostjo postal ena vidnejših osebnosti slovenskega športa v Italiji. Njegovo neutrudno 
delo je nenadomestljivo prispevalo k uveljavitvi tega širokega gibanja, ki je najmasovnejši organizirani izraz 
slovenske prisotnosti izven državnih meja, posebno na mladinskem področju. 
Pod njegovim vodstvom so ženske in moške ekipe nižje srednje šole Srečka Kosovela in Amaterskega 
športnega združenja Sloga osvojile vrsto zelo odmevnih tekmovalnih uspehov. Vzgojil je nešteto mladih in se 
uveljavil kot priznan odbojkarski trener tudi v širšem okolju. Dolgo je let je tudi v vodstvenih organih 
italijanske deželne odbojkarske zveze Fipav, pri kateri je tudi odgovoren za izobraževanje odbojkarskih 
trenerjev. 
Štirideset let je aktiven tudi v vodstvenih organih osrednje zamejske krovne športne organizacije, ki je 
dosegla svojo sedanjo vlogo in organiziranost tudi z njegovim organizacijskim in intelektualnim doprinosom. 
S prevzemom vodstva Združenja slovenskih športnih društev v Italiji leta 2013 je vnesel v slovensko športno 
gibanje v Italiji nov zagon z realizacijo vrsto novih pobud in projektov. Je več let tudi član Komisije za 
zamejski šport pri OKS-ZŠZ ter delegat skupščine OKS-ZŠZ. 
Vedno aktivno spremlja vsa dogajanja na širšem družbenem področju, tako v zamejstvu kot tudi v matici. 
Življenjsko pomembno za zamejski šport je tudi Peterlinovo publicistično delo. Prof. Peterlin je bil namreč 
pobudnik štirih raziskav o slovenskem športu v Italiji, ki so vselej bile tudi osnova in vodič pri uresničevanju 
usmerjevalnih planov in razvojnih smernic slovenskega športnega gibanja v zamejstvu. 
Vsestranska razgledanost prof. Peterlina je vodilni element tudi pri njegovi časnikarski dejavnosti, v kateri 
od vedno spremlja dogajanja v zamejskem svetu nasploh, poseben poudarek pa daje svoji prvi ljubezni – 
športu. 
Brez prispevka Ivana Peterlina bi bil slovenski zamejski šport nedvomno manj uspešen.« 

• Na Krčmarico Mirandolino je posebno navezana. Poljanka Dolhar. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 
18. okt. 2019, Režiserka Katja Pegan pred nocojšnjo premiero Krčmarice Mirandoline v SSG 

https://www.primorski.eu/kultura/na-krcmarico-mirandolino-je-posebno-navezana-HK369595 

 

 
Slika: Uvodno produkcijo letošnje sezone Slovenskega stalnega gledališča režira Katja Pegan, sicer tudi direktorica 
Gledališča Koper. Foto: FOTODAMJ@N  

 
Katja Pegan je na Krčmarico Mirandolino posebno navezana. V tridesetletni karieri je komedijo Carla 
Goldonija režirala trikrat – njena najnovejša postavitev bo premiero doživela danes na velikem odru 
tržaškega Kulturnega doma. To bo tudi prva letošnja produkcija Slovenskega stalnega gledališča. V nosilni 
vlogi samostojne in delavne Mirandoline nastopa Nikla Petruška Panizon. 
Pred tem bodo ob 20. uri odprli razstavo tržaške kostumografke Marije Vidau. 

• Šarec prihaja v Rižarno. Spletno uredništvo. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 19. okt. 2019  

https://www.primorski.eu/kultura/na-krcmarico-mirandolino-je-posebno-navezana-HK369595
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Slovenski premier bo 24. oktobra počastil žrtve, https://www.primorski.eu/trzaska/sarec-prihaja-v-rizarno-

AC370121 

 

 
Slika: Predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec. Foto: ARHIV  

 
Predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec se bo prihodnji četrtek, 24. oktobra, mudil v Trstu, kjer 
bo obiskal Rižarno, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Priložnost za obisk slovenskega premierja 
bodo svečanosti, s katerimi se slovenska država ob prihajajočem dnevu mrtvih oz. prazniku vseh svetih, ki 
pade na 1. november, spomni žrtev in padlih v vojnah. Tako bo tudi letos, pri čemer bo slovensko državno 
delegacijo vodil predsednik vlade, ki bo v Rižarni položil venec k spominski plošči in tudi nagovoril navzoče. 

• Zois bo moral na spominsko ploščo še počakati. Sara Sternad. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 19. 
okt. 2019  

Ploščo naj bi postavili 10. novembra, ob 200-letnici smrti barona Žige Zoisa 
https://www.primorski.eu/trzaska/zois-bo-moral-na-spominsko-plosco-se-pocakati-GK369800 
 

 
Slika: Za postavitev spominske plošče na pročelje hiše, v kateri se je rodil baron Žiga Zois, bo treba še nekoliko 
počakati. Foto: FOTODAMJ@N  

 
Kaže, da bo treba še nekoliko počakati na postavitev spominske plošče na pročelje hiše, v kateri se je rodil 
baron Žiga Zois. Tako nam je včeraj potrdil tržaški župan Roberto Dipiazza, ko smo ga opozorili, da je 10. 
november tik pred zdajci. Ta dan je bil namreč že pred več meseci izbran za krajšo slovesnost ob namestitvi 
plošče na stavbo v Ulici Procureria za tržaško občinsko palačo, saj takrat obeležujemo baronovo 200-letnico 
smrti oziroma svetovni dan znanosti za mir in razvoj. 
Župan se je opravičil, češ da mu je stvar ušla izpod nadzora - precej je obremenjen, saj se v mestu stalno 
nekaj dogaja. »Hitim od seje do seje, izmučen sem,« je dodal in pojasnil, da je z dogajanjem že seznanil 
občinskega svetnika Igorja Svaba in mu povedal, da bo stvar uredil pozneje. »Vzel sem si to obveznost in 
speljal jo bom do konca,« je sicer potrdil. 
Naj spomnimo, da so svetniško pobudo za postavitev table maja 2018 vložili občinski svetniki Demokratske 
stranke s svetnikoma Valentino Repini (Demokratska stranka) in Igorjem Svabom (Slovenska skupnost) na 
čelu, poleg njih pa sta predlog podprla še svetnika Maria Teresa Bassa Poropat (Skupaj za Trst) in Roberto 
De Gioia (takrat še Zeleni-PSI, danes občanska lista Progetto FVG). Svetniško pobudo DS je septembra lani v 
občinskem svetu ob prisotnosti dijakov katinarske srednje šole osvojil odbornik za kulturo Giorgio Rossi, 
mesec pozneje pa na novem zasedanju občinskega sveta še odbornica za šolstvo Angela Brandi. 

• »V Jugoslaviji sem dobil vse, česar mi Italija nikoli ni dala«. Jaruška Majovski. Trst. Primorski 
dnevnik, Trst, 19. okt. 2019  

Na deželnem sedežu RAI predstavili dokumentarni film »Proti toku. Zgodba partizana Augusta Marinija«. 
Protagonist poslal zvočni posnetek 
https://www.primorski.eu/trzaska/v-jugoslaviji-sem-dobil-vse-cesar-mi-italija-nikoli-ni-dala-BC370311 
 

https://www.primorski.eu/trzaska/sarec-prihaja-v-rizarno-AC370121
https://www.primorski.eu/trzaska/sarec-prihaja-v-rizarno-AC370121
https://www.primorski.eu/trzaska/zois-bo-moral-na-spominsko-plosco-se-pocakati-GK369800
https://www.primorski.eu/trzaska/v-jugoslaviji-sem-dobil-vse-cesar-mi-italija-nikoli-ni-dala-BC370311
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Slika: Predstavitev dokumentarnega filma Proti toku. Zgodba partizana Augusta Marinija. Foto: FOTODAMJ@N  

 
»Pozdravljam ljudi iz Benečije, posebno tiste iz Nadiške doline, za vso pomoč, ki so jo dali v borbi za 
svobodo,« je včeraj na predstavitvi dokumentarnega filma Proti toku. Zgodba partizana Augusta Marinija v 
slovenščini povedal protagonist filma in še vzkliknil – »Živela svoboda!« Sicer ne v živo, saj premierni 
projekciji filma, katerega protagonist je, ni mogel prisostvovati, je pa zato poslal prisrčen zvočni posnetek. 
Produkcija slovenskih programov Deželnega sedeža RAI za Furlanijo - Julijsko krajino, ki jo je režirala Luana 
Grilanc, scenarij pa je napisala Dunja Nanut, skozi intervju pripoveduje življenjsko zgodbo partizana Augusta 
Marinija, podkrepljeno s fotografskim gradivom in nežno glasbeno kuliso. 
Na vprašanje Dunje Nanut o tem, kakšni so njegovi spomini na Jugoslavijo, je Augusto Marini želel 
odgovoriti v slovenščini: »Dala mi je delo, ženo, družino. Tam sem dobil vse, česar mi Italija nikoli ni dala. 
Od Italije sem imel samo eno: zapor,« je povedal v svojem sedanjem domu v Spinei pri Benetkah. »Kaj naj 
rečem drugega kot – hvala,« ganjeno sklene nekdanji partizan. 
Kdor bi rad o zgodbi Augusta Marina izvedel več, naj si zapiše termin: dokumentarni film, ki traja dobrih 45 
minut, bo na deželnem omrežju RAI na ogled v nedeljo, 27. oktobra, ob 20.50. 

• Pred 110 leti ustanovili Glasbeno matico. Štefan Čok. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 20. okt. 2019  
V njenem arhivu so skrbno arhivirani dokumenti o delovanju društva, izkaznice, spričevala, notno gradivo 
in fotografije 
https://www.primorski.eu/kultura/pred-110-leti-ustanovili-glasbeno-matico-FC370421 
 

 
Slika: Ena redkih ohranjenih fotografij iz Narodnega doma v Trstu: orkester Glasbene matice na njegovi strehi, 
najverjetneje leta 1919. Foto: ARHIV GLASBENE MATICE  

 
Pred stodesetimi leti, 19. oktobra 1909, je v prostorih tržaškega Narodnega doma potekala ustanovna 
skupščina Glasbene matice oz. natančneje Pevskega in glasbenega društva v Trstu (takšno je bilo prvo 
poimenovanje društva), podružnice Glasbene matice v Ljubljani. »S časom smo sprevideli, da naši pesmi 
dolgujemo še nekaj: pesem naša hoče biti umetniško dovršena. V nas je dovolj veselja in navdušenost za 
takšno delo, torej pogumno naprej! Naše razmere so ugodne, dozoreli smo za to, da ustanovimo pevsko in 
glasbeno društvo. Naj slovenska pesem iz Trsta pozvedoči svetu o slovenskem delu in napredku na tej 
izloženi postojanki.« Tako je tržaška Edinost 20. oktobra 1909 navajala besede predsednika pripravljalnega 
odbora Edvarda Slavika. 
Vzvišene besede odvetnika Slavika so bile primerne za čas, v katerem so bile izrečene, saj je doživljal 
slovenski Trst obdobje največjega razvoja tik pred prvo svetovno vojno. Naj naštejemo le nekaj dejstev, ki 
potrjujejo zapisano: 1904 izgradnja Narodnega doma; 1907 prve volitve s splošno moško volilno pravico, ob 
katerih se je mit o »popolnoma italijanskem Trstu«, ki ga je zagovarjala italijanska garnitura liberalnega 
nacionalizma, zrušil zaradi zmage socialistov in Edinosti; 1910–11 popis prebivalstva, ki je pokazal, da je bilo 
na območju tržaške občine 56.000 Slovencev od skupno 230.000 prebivalcev, da so Slovenci prisotni, 

https://www.primorski.eu/kultura/pred-110-leti-ustanovili-glasbeno-matico-FC370421
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ponekod tudi v večini, in to ne le na Krasu. Nastanek Glasbene matice se torej vpisuje v to obdobje velikih 
dosežkov. 
Med Glasbeno matico in Narodno in študijsko knjižnico, natančneje njenim Odsekom za zgodovino in 
etnografijo, potekajo dogovori, da bi arhiv Glasbene matice v prihodnje hranili na Odseku, kjer bi bil na 
razpolago čim širšemu krogu obiskovalcem.  

• 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  
Uredil: Bojan Brezigar 

• V projektih šol za vrednotenje jezikov manjšin veliko ambicij, iznajdljivosti in predvsem dobre 
volje (I). (1. del).  
seminar ministrstva za izobraževanje ob 20. letnici zakona 482.  

Primorski dnevnik, Trst, 13.10.2019, št. 243, leto 75, str. 10  

• V projektih šol za vrednotenje jezikov manjšin veliko ambicij, iznajdljivosti in predvsem dobre 
volje (II) (2. del): seminar ministrstva za izobraževanje ob 20. letnici zakona 482.  

• Primorski dnevnik, Trst, št. 249 (20. okt. 2019), str. 10  

• 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 
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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. 
 

• V projektih šol za vrednotenje jezikov manjšin veliko ambicij, iznajdljivosti in predvsem dobre 
volje (l). (1. del). Primorski dnevnik, Trst, 13.10.2019, št. 243, leto 75, str. 10  

Osrednji del dvodnevnega seminarja v ladinski dolini Fassa v pokrajini Trento je bil namenjen predstavitvi 
uspešnih projektov, ki so jih v zadnjih letih pripravile razne šole v Italiji. Predstavitev je bila razdeljena v 
šest tematskih delovnih skupin, kjer so predstavniki 26 šol obrazložili projekte, ki so jih udejanili s 
financiranjem ministrstva za izobraževanje s sredstvi zakona 482. 
1. SPOZNAVATI JEZIK, SPOZNAVATI Z JEZIKOM 
Prva skupina z naslovom Spoznavati jezik, spoznavati z jezikom, je bila namenjena projektom, ki so bili 
osredotočeni na poučevanje jezika, tudi v večjezičnem okviru. V to skupino spada tudi Slovenski projekt 
tržaške šole Iqbal Masih, ki je opisan ločeno. 
Direkcija za ladinsko šolo in kulturo avtonomne province Bočen je predstavila projekt Alfabetier 
plurilingual. Uvajajo ga v prvih razredih večjezičnih šol, kjer sta poleg maternega jezika, to je ladinščine, v 
rabi še nemščina in italijanščina. Gre torej za večjezično uvajanje pismenosti, kjer se otroci učijo pisati in 
brati vzporedno v ladinščini ter v ostalih dveh jezikih. Ta integracija ladinščine omogoča učencem 
kontinuiteto v razvoju poznavanja jezikov ter predstavlja večjezičnost kot vsakodnevni naravni proces 
učenja. Učno osebne ima na razpolago vrsto pripomočkov, ki omogočajo asociacijo zvokov in znakov. 
Povezava med jeziki je predstavljena na način, da spodbuja k primerjavam. V pouk je vključena tudi 
angleščina. Z namenom, da bi ne prišlo do zmede, so jeziki predstavljeni z različnimi barvami: ladinščina v 
zeleni, nemščina v rdeči, italijanščina v rumeni in angleščina v modri barvi. Ta projekt financira neposredno 
bocenska pokrajina. 
Otroški vrtec iz Pagnacca v Furlaniji je s projektom Večjezičnost v otroškem vrtcu s šolskim letom 
2016/2017 uvedel poleg furlanščine in italijanščine tudi angleščino ter druge jeziku otrok, ki obiskujejo 
vrtec. Usposobljenost učnega osebja je omogočala, da so ta projekt izvajali samo z razpoložljivim osebjem, 
torej brez zunanjih sodelavcev. Večjezičnost so uvajali skupno, za ostale jezike tudi s pomočjo samih otrok, 
ki so prispevali znanje, ki so ga pridobili v družini. To je omogočilo visoko raven sodelovanja in pridobivanja 
jezikovnega znanja o tematikah, ki so bile predmet učnega načrta. 
Šola De Gasperi iz Reggia Calabrie je s projektom Etnolingvistične povezave vzpostavila odnos z grškim 
(grecanico) in albanskim (arbereshe) jezikom, ki sta v tem mestu dejansko izginila. Učencem so uvajali v 
večjezično komuniciranje, predvsem z raznimi oblikami igre z namenom, da bi pridobili temeljno večjezično 
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znanje, znali uporabljati osnove manjšinskih jezikov, spoznali enostavne oblike sporazumevanja in pravilno 
uporabljali pisno obliko obeh manjšinskih jezikov. 
Sardinski projekt Passilendu in bidha mia (Sprehajanje po moji vasi) šole v kraju San Gavino Monreale je v 
več šolskih letih zbral veliko pomembnega gradiva. Na kongresu so predstavili izsledke skupine 20 otrok v 
treh šolskih letih; pridobili so temeljno znanje sardinskega jezika v številnih predmetih in so se lahko o teh 
temah tudi pogovarjali v sardinščini. Veliko dela so opravili izven šolskega poslopja, posebno v vasi Sardara, 
kjer je delo potekalo izključno v sardinščini. Sploh so pri jezikovnem pouku uporabljali pretežno manjšinski 
jezik, ki je bil enakovredno vključen v učni načrt. Veliko pozornost so namenili usposabljanju otrok, da so se 
lahko med seboj pogovarjali v jeziku manjšine. 
2. ZGODOVINA, KULTURA IN TRADICIJE ZA VREDNOTENJE IDENTITETE 
Ta skupina je bila namenjena projektom, ki so bili osredotočeni na spoznavanje zgodovinskih in kulturnih 
značilnosti posameznih manjšin. 
Šola Lilliu iz Cagliarija na Sardinije je s projektom Spomini in tradicije, s podnaslovom Učimo se od dedov, s 
pomočjo pogovorov učencev s starejšimi sorodniki na osnovi formata, ki gaje pripravilo učno osebje 
(vsakodnevno življenje, igre, šola, igrače, glasba pesmi, način življenja, osebni spomini na izredne dogodke) 
ob sodelovanju družin zbralo veliko podatkov o zgodovini in značilnostih okolja, v katerem so otroci 
odraščali. Tako so obnovili stare igre in jih uporabljali pri pouku z izvirnim besediščem, izdelovali stare 
igrače, na primer punčke iz cunj, izrisali so narodne noše, naučili so se pesmic in plesov in ob koncu šolskega 
leta tudi pripravili razstavo ter zaključno šolsko prireditev. Vsi pogovori so bili posneti in predstavljajo 
pomembno bogastvo tudi z jezikovnega vidika. 
Projekt Življenje, kot je bilo nekoč šole iz Corigliana d'Otranta, kjer živi grška (grico) manjšinska skupnost je 
slonel na ponazoritvi značilnega dneva v starih časih. Opisani so bili delo prednikov, pa tudi počitek in 
trenutki družabnosti, ghetonia (soseska), ki je značilna za to manjšinsko skupnost. Delo so spremljale pesmi, 
ki so lajšale napor, predvsem na poljih. Dan, ki so ga prikazali na sklepni šolski prireditve, seveda v jeziku 
manjšine, je bil časovno zelo pester: začel se je z bujenjem, ko ljudje niso imeli budilke in je bujenje v vasi 
potekalo s kričanjem vaščana, ki je bil za to zadolžen, sledile so dejavnosti, šola za otroke, delo na polju ya 
odrasle, delo doma za gospodinje, nato prosti čas, večerja in povesti ob ognjišču pred večerno pesmijo, 
serenado. Projekt je bil uspešen in so ga ponovili tudi v naslednjih šolskih letih. 
Mina ... smaravia (Presenečeni otroci) je triletni projekt šole v kraju Costigliole v Piemontu, kjer živi 
okcitanska skupnost. Tema je bilo presenečenje nad okoljem, ki obdaja učence. Raziskali so naravo in njene 
štiri temeljne elemente, tradicionalno kulturo, vključno s slaščicami in krajevnimi praznila ter tradicionalne 
poklice. Vse to so opisali v okcitanščini, pri čemer so učenci pridobili temeljno znanje jezika, predvsem 
besedni zaklad o krajih, predmetih in dogodkih, ki zadevajo domači kraj. 
Krenaria Shqiptare arbereshe je projekt, ki je bil povezan s 550. obletnico smrti Jurija Castriote 
Skanderbega, nacionalnega heroja albanske skupnosti v Italiji, branitelja vere in osvoboditelja albanskega 
ljudstva v boju proti Otomanom. Šola v kraju Casalnuovo v pokrajini Foggia je pripravila vrsto prireditev, 
tako v šoli kot tudi v okviru izvenšolskih dejavnosti na to tematiko, tudi s pomočjo multimedialnih prijemov. 
Projekt Skanderbeg šole iz Taranta se prav tako nanaša na 550. obletnico tega nacionalnega heroja, vendar 
je šlo za pripravi prireditve, ki je potekala v dveh jezikih, italijanščini in albanščini; zgodovinsko besedilo, 
prirejeno za otroke, je bilo opremljeno s petjem in glasbenimi vložki. Učenci so tudi narisali veliko sliko na 
steni šolskega poslopja, ki prikazuje prav Skanderbega. 
»Slovenski projekt« za poučevanje slovenščine v italijanskih šolah 
Edini projekt, ki zadeva učenje slovenščine, je predstavil tržaški italijanski zavod lqbal Masih, ki že od leta 
2009 vključuje v učni program seznanjanje s slovenskim jezikom, tako v razrede osnovne šole kot tudi v 
tri razrede nekdanje nižje srednje šole. Na šoli deluje delovna skupina, ki pripravlja učne načrte in učne 
pripomočke za slovenski projekt, kot je ime temu projektu, ki ga sofinancira država s sredstvi zakona 482. 
Cilj tega projekta je zagotoviti temeljno znanje slovenščine z vključitvijo tega jezika v učne načrte. Vsako 
šolsko leto v izvajajo 4 projekte in sicer: 

a) Projekt Jezik za osnovne šole, ki zadeva četrte in pete razrede in sicer pet učnih ur v sodelovanju z 
učitelji italijanščine, zgodovine, zemljepisa, telovadbe, državljanske vzgoje in angleščine, tako s 
notranjim učnim osebjem kot tudi z zunanjimi sodelavci. 
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b) Projekt Tu smo doma, namenjen dijakom nižje srednje šole Rismondo v sodelovanju z bližnjo šolo 
Sv. Cirila in Metoda s slovenskim učnim jezikom in s šolo Josipa Pangerca iz Doline. Ta projekt 
vključuje tudi obiske na teritoriju. 

c) Projekt Contatti!/Stiki! v okviru kontaktne didaktike, namenjen dijakom nižje srednje šole 
Rismondo, katerih razredi so pobrateni z nekaterimi razredi v Sloveniji, kjer poučujejo tudi 
italijanski jezik. 

d) Zborovska dejavnost, tudi v slovenščini, ki zadeva vse šole tega zavoda, od otroških vrtcev do 
nižje srednje šole, v sodelovanju s sosednjo šolo s slovenskim učnim jezikom. 

 

• V projektih šol za vrednotenje jezikov manjšin veliko ambicij, iznajdljivosti in predvsem dobre 
volje. (2. del).  

Primorski dnevnik, Trst, 20.10.2019, št. 249, leto 75, str. 10 
Seminar ministrstva za izobraževanje ob 20. obletnici zakona 482 
Objavljamo drugi del sinteze projektov šol v Italiji, ki jih je ministrstvo za izobraževanje sofinanciralo s 
sredstvi zakona 482 za zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin in šobili predstavljeni na seminarju 3. in 4. 
oktobra letos v dolini Fassa v pokrajini Trento. 
3. JEZIK IN KULTURA 
Projekti, ki zadevajo vrednotenje jezika in kulture manjšine s pomočjo glasbe, plesa, gledališča in umetnosti. 
Projekt Rrenjet tona šole v Piana degli Albanesi v bližini Palerma je pri-pravila gledališko predstavo, ki so jo 
v celoti napisali učenci, v kateri so se prepletali italijanščina, sicilijansko narečje in albanščina. Tema 
predstave je bilo odkrivanje korenin, obenem pa tudi gostoljubje in mirnega sožitja med narodi. V projekt 
so bili vključeni krajevne uprave, eparhija, to je albanska škofija in strokovnjaki različnih področij. 
Metodologija je vključevala raziskovalno delo, animacije, prireditve, folkloro in dramatizacijo. Na področju 
jezika so veliko pozornost namenili krajevnim značilnostim albanskega jezika. 
Projekt Glasba, ples, pripoved in gledališče v tradicijah francoščine in okcitanščine je pripravila šola iz 
kraja Luserna San Giovanni v turinski provinci je vseboval pristop k dvema zgodovinskima jezikoma, ki sta na 
tem ozemlju še vedno v rabi. To so počeli s pomočjo glasbe, plesa in petja. Vzpostavili so tudi dopisovanje z 
učenci francoske šole v Pelvouxu v Franciji. Dejavnosti so bile vključene v redni pouk. Učenci so v zvezkih 
zbrali podatke o zgodovinskih in geografskih značilnostih krajev, kjer se je uveljavil jezik in pripravili razstavo 
v občinski razstavni dvorani. Na večkulturnem prazniku so učenci plesali in peli pred vaškim občinstvom. 
Posneli so tudi zgoščenko s tradicionalno glasbo. 
Projekt Sladko kislo mleko šole v Sassariju je bil osredotočen na odkrivanje in vrednotenje zgodovine, 
tradicij, običajev in seveda jezika. Posebno pozornost so namenili prehrani, igri in igračam. Cilj je bil 
odkrivanje besednega zaklada za področje tradicionalne prehrane in tudi s to pomočjo vrednotiti sardinsko 
kulturno identiteto. Pri tem so učitelji uporabili tudi japonsko tehniko pripovedovanja kamišibaj, preko 
katere so lahko poglobili posamezna zgodovinska obdobja Sardinije in tako odkrivali kulturno, zgodovinsko 
in jezikovno identiteto Sardinije. 
Tudi zadnji projekt so izvedli v Sardiniji. Naslov je kar Sardinski jezik; projekt je pripravila šola v kraju Quartu 
S. Elena. V tej šoli so se osredotočili na krajevno jezikovno varianto campidanese. Učenci so spoznavali 
tradicionalna sardinska glasbila ter jih tudi izdelovali in jih seveda uporabljali. Raziskovali so tudi krajevna 
vraževerstva in zapisovali stare pregovore. Sodelovali so s krajevnimi društvi, ki gojijo staro sardinsko 
glasbo. 
4. DIDAKTIČNI MULTIMEDIALN! PRIPOMOČKI IN PRENOS PROCESOV 
Gre za projekte, ki predvidevajo uporabo digitalne tehnologije pri izdelavi učnih pripomočkov ter projekte, 
ki preučujejo in vrednotijo manjšinske, jezike z inovativnimi metodološkimi prijemi. 
Projekt Naše zgodbe zadeva ladinski in furlanski jezik ter jezik Mohenov; pripravila ga je ladinska šola v 
dolini Fassa. Pri njem sodelujejo tri ladinske šole, ena šola z območja Mohenov in ena furlanska šola. V 
tretjih in četrtih razredih teh šol raziskujejo zgodovino teh krajev, seveda v svojih jezikih. Na ta način 
vrednotijo jezik kot »sodobni« jezik, ki ga je mogoče uporabljati tudi pri obravnavanju aktualnih tematik. 
Skratka, manjšinski jeziki so enakovredni večinskemu. Ta dvoletni projekt je še v teku, ob koncu prvega leta 
pa so že pripravili e-knjigo s štiri- jezičnim slovarčkom, ki je že na razpolago na spletu. 
Collinrete je furlanski projekt iz Basigliana in Sedegliana, ki temelji na pripravi spletnega portala, ki bo na 
razpolago vsem šolam, v katerih poučujejo furlanščino. Furlani to potrebujejo in zato je pobuda dobrodošla. 
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Spletni portal na razpolago vsem učiteljem furlanščine, ki živijo v raznih predelih, povezuje pa jih pripadnost 
istemu jeziku. Spletni portal je tudi motivacija za učence, ki redno uporabljajo računalnik in tako dejansko 
prispeva k povečanju znanja jezika. Zamisel se je porodila leta 2010 in projekt so razvijali pet let. Razdeljen 
je na več delov, ki zadevajo skupno pisanje zgodb, fotografsko in slikovno dokumentacijo glavnih značilnosti 
ozemlja, na katerem živi manjšina, raziskovanje zgodovine s pomočjo premetov, spoznavanje umetnosti, 
enostavne znanstvene eksperimente, didaktiko jezikov, in igre naših prednikov. 
Sas novas de parte zier e de barigadu je sardinski projekt iz Ghilarze pri Oristanu, ki je temeljil na pripravi 
didaktičnih programov za 15 učnih ur, kar naj bi učencem omogočilo, da lahko v svojem jeziku sestavijo 
krajše besedilo, na primer novinarsko novico. Pripravili so tečaj usposabljanja učiteljev, program 
poučevanja in podlago za pripravo končnega besedila, na primer televizijskega dnevnika v sardinskem 
jeziku. Pri tem so uporabili sodobne digitalne tehnologije. 
Web tv arbereshe in r@dio @rberesh, projekt šole iz Casalirtija v pokrajini Taranto si je zadal nalogo, da 
pripoveduje zgodovino albanske skupnosti z multimedialnimi sredstvi. Za televizijo otroci pripovedujejo 
zgodovino, predstavljajo ozemlje, razlagajo krajevne praznike in običaje. Pripravili so šest videoposnetkov, 
tudi s pomočjo krajevnih strokovnjakov. Vse gradivo je dvojezično, v italijanščini in v albanščini. Za spletni 
portal so sestavili vrsto besedil v obeh jezikih, za radio pa so posneli vrsto intervjujev s krajevnimi 
osebnostmi. Odgovore v italijanščini so sami prevedli v albanščino. Pri celotnem projektu so otroci sami 
upravljali tehnološko opremo. Pri tem delu je bilo zelo koristno sodelovanje z osebjem jezikovnega okenca 
na krajevni občini, za nekatere pobude pa so se povezali z učitelji neke albanske šole v Tirani. 
Aghis: scuelis in vore cu lis tecnolohjiis (Vode: šole delajo s tehnologijami) šole v Fojdi v videmski pokrajini 
je eden zgodovinskih projektov financiran z zakonom 482. V dolgih letih je ta program izoblikoval bogato 
dokumentacijo s številnih področij. Zelo koristno je še zlasti delo na področju terminologije, ki je na spletu 
na razpolago vsem šolam, ki to želijo, na strani www.aghislab.it. V razredih se znanje jezika krepi s 
komunikacijo in z izmenjavo mnenj. Pouk poteka v manjšinskem jeziku, nekakšen jezikovni laboratorij je 
stalno na razpolago za pojasnila in poglabljanje tematik, in stalno se dopolnjujejo tehnologije z novimi 
računalniki in tabličnimi računalniki. 
5. OCENJEVATI IN POTRJEVATI MANJŠINSKE JEZIKE 
V to skupino sodijo projekti, ki so osredotočeni na znanje jezikov in na pomen potrjevanja tega znanja ter 
na oblikovanje kriterijev za potrjevanje znanja jezikov in za določanje ciljev, ki jih morajo učenci doseči. 
Limba nostra (Naš jezik) je projekt šole iz kraja Fais Perfugas iz pokrajine Sassari. Porodil se je že takoj po 
sprejemu zakona 482, ko se je ta šola zavzela za rabo sardinščine pri pouku. Deželna uprava je to pobudo 
podprla. Že leta 2000 so začeli uvajati jezik v redni pouk in projekt je bil osredotočen na uvajanje 
sardinščine v otroški vrtec in v osnovno šolo. Samo v dveh razredih je jezikovni pouk potekal izven rednega 
pouka, ker so bile dejavnosti namenjene delavnicam, gledališču in glasbi. Projekt se je razvijal postopoma in 
se je dopolnjeval iz leta v leto, dokler ni bil izdelan učni načrt za celoten ciklus osnovne šole. Uporabili so 
tudi multimedialne tehnologije, med glavnimi cilji pa je bila popolna dvojezičnost otrok ob koncu obveznega 
šolanja. Izdelali so tudi seznam dobrih praks , ki je na razpolago tudi drugim šolam v regiji. 
Glasovi v zgodovini je projekt šole v kraju San Martino in Pensilis v pokrajini Campobasso, albanske 
skupnosti v deželi Molise. Projekt si je zadal dva glavna cilja. Prvi zadeva odkrivanje literarne tradicije 
albanske kulture v tej deželi, kjer so se Albanci naselili v 15. stoletju. Te vsebine so bile iztočnica za gradnjo 
kulturne identitete, pri kateri je jezik glavni dejavnik. Učenci so pridobivali osnovno znanje jezika in ga 
uporabljati pri vsakodnevnem delu; spoznavali so razliko med literarnim jezikom in jezikom, ki so ga 
uporabljali doma. Izrazoslovje, jezikovne oblike in fonetika so bili sestavni del tega pouka in na tej osnovi so 
tudi ocenjevali uspehe učencev. Drugi cilj je bil oživljanje in vrednotenje albanskega glasbenega izročila. Peli 
so stare albanske pesmi, si zapisovali besedila in melodije ter izvajali glasbo z majhnim šolskim orkestrom. 
Te dejavnosti so bile vključene v redni pouk in za ocenjevanje znanja jezika so dodelali kriterije, ki so jih 
uporabili tudi pri ocenjevanju zaključnega izpita. 
Migrazions je projekt nižje srednje šole v kraju San Daniele del Friuli. Izdelali so program, kije med drugim 
vključeval jezikovne elemente v pouk zgodovine in zemljepisa. Pripravili so tudi učbenik v furlanščini. V 
nadaljevanju so s pomočjo organizacije Filologica friulana pripravili in natisnili tri učbenike za vse tri 
razrede; na razpolago so vsem šolam furlanskega jezikovnega območja. Jezikovni pouk je potekal v okviru 
red-nega šolskega pouka, učenci pa so kot izvenšolsko dejavnost opravili več intervjujev. 
6. POVEZAVA Z OZEMLJEM Z MREŽENJEM IN PARTNERSTVI 
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V tej skupini so projekti, za katere je pri promociji manjšinskih jezikov značilna povezava z ustanovami, 
institucijami, raziskovalnimi centri in univerzami, ki delujejo na tistem ozemlju. V to skupino spada tudi 
projekt Sentieri, ki je opisan ločeno. 
Discovering Grecia je projekt šol grških skupnosti v Apuliji, povezanih v mrežo Prozimi. Sestavljajo jo vse 
šole tega območja, ki so se združile z namenom, da vrednotijo svojo grško govorico griko, ki se razlikuje od 
sodobne uradne grščine. Njihov učni program temelji na spoznavanju jezika kot kulturne vrednote, njegove 
zaščite in vrednotenja, v povezavi z italijanščino in angleščino. Griko je v jezikovnem pouku tudi učni jezik. 
Pri tem pouku so učenci s pomočjo učiteljev za vsako občino, ki sestavlja mrežo grške skupnosti v Apuliji, 
pripravili video z glavnimi značilnostmi občinskega ozemlja. Pri tem jim je pomagal center turističnih 
storitev in z zadrugo Open, ki je zagotovila tehnično podporo pri realizaciji video posnetkov. Sliko spremlja 
pripoved učencev, ki opisujejo svoj kraj v svojem manjšinskem jeziku. Izdelke so predstavili na javni 
prireditvi v kinodvorani v Calimeri. 
Projekt Attimis šol v Ahtnu in Fojdi temelji na jezikovnem pouku v osnovni šoli; pouk se odvija v furlanščini. 
Tema raziskovalne dejavnosti učencev je bila voda, dejavnost pa je poleg značilnosti vode raziskovala tudi 
vpliv vode na razne materiale. To opravljajo po znanstvenih metodah, kar ima za cilj formulacijo nekaterih 
fizičnih zakonov. Na ta način postane furlanščina v očeh otrok jezik, ki je uporaben v vseh krajih in primeren 
za razpravo o vseh tematikah. Projekt se končuje z gradnjo podmornice. Pri projektu sta sodelovali dve 
profesorici beneške univerze ‘Ca Foscari, soudeležena a je bila tudi Filologica friulana v okviru projekta 
Educa2. 
Projekt Curricolo di lingua friulana je izvajala šola v Pagnaccu v Furlaniji na osnovi gradiva, ki ga je pripravila 
pedagoška fakulteta videmske univerze. Pri projektu so sodelovali tudi Filologica Friulana, deželna agencija 
za furlanski jezik ARLEF in šolski dokumentacijski center Docuscuele. Projekt je vseboval tri faze. Prva je 
zadevala temeljno poučevanje furlanskega jezika, druga je poučevanje jezika umeščala v širši kontekst, 
zadnja faza pa je poučevanje dopolnila z delavnicami in prakso. Gre za edinstven primer sinergije večjega 
števila dejavnikov, ki se ukvarjajo s promocijo furlanskega jezika. 

• Znamka, žiga in medalja v spomin na Alojza Rebulo. Spletno uredništvo. Trst. Primorski dnevnik, 
Trst, 21. okt. 2019  

Tržaški profesor, veliki slovenski pisatelj in mislec Alojz Rebula je preminil pred enim letom 
https://www.primorski.eu/trzaska/znamka-ziga-in-medalja-v-spomin-na-alojza-rebulo-EC370745 
 

 
Slika: Spominska medalja, delo mladega umetnika Jurija Devetaka. Foto: Primorski dnevnik  
 
V bolnišnici v Topolšici je 23. oktobra lani preminil tržaški profesor, veliki slovenski pisatelj in mislec Alojz 
Rebula. Ob prvi obletnici smrti so se Slovenska prosveta in druga društva ter ustanove odločili za več 
spominskih pobud, med katerimi velja omeniti zlasti priložnostno znamko, poštna žiga in spominsko 
medaljo, ki jih bodo predstavili na dveh ločenih dogodkih. 
V sredo, 23. oktobra, bo ob 20. uri srečanje v Peterlinovi dvorani v Ul. Donizetti 3 v Trstu. V imenu 
Slavističnega društva Trst-Gorica-Videm bo imela prof. Marija Pirjevec predavanje Pogled na literarno 
ustvarjanje Alojza Rebule, Knjižnica Dušana Černeta pa bo predala javnosti svoj samostojni oddelek, ki bo v 
sredo uradno dobil ime Knjižnica Zore Tavčar in Alojza Rebule ter obsega gradivo iz osebne knjižnice, ki ga je 
pisateljski par pred leti daroval Černetovi knjižnici. 
Ob tej priložnosti bo Slovenski filatelistični klub Lovrenc Košir predstavil Rebulovo »osebno znamko«, ki jo 
je naročil pri Pošti Slovenije, priložnostno razglednico in pa spominska žiga z Rebulovim portretom in 
datumom prve obletnice njegove smrti. Gre za dvojezični žig italijanske pošte, ki bo na razpolago dva tedna 
od 23. oktobra dalje v filatelističnem uradu tržaške glavne pošte, in pa za žig Pošte Slovenije, ki bo ravno 
tako dva tedna na razpolago na pošti v Sežani. Tam bo v istem času na ogled manjša filatelistična razstava 
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Slovenski pesniki in pisatelji, ki sta jo pripravila Igor Tuta in Janko Štampfl. Znamka in žigosane razglednice 
bodo v sredo na voljo na prireditvi. 
V soboto, 26. oktobra, pa bo ob 19. uri na pobudo družine rajnega prof. Rebule maša zadušnica v župnijski 
cerkvi na Opčinah, ob 20.30 pa bo sledil spominski večer v Finžgarjevem domu na Opčinah. Zapela bosta 
mešani in moški zbor Sv. Jernej, člani Radijskega odra pa bodo izvedli recital odlomkov iz Rebulovih del, 
medtem ko bo literarni zgodovinar France Pibernik predstavil svojo najnovejšo knjigo, ki jo je izdala 
Mladika: Alojz Rebula 1924–2018, Dokumentarna monografija. 
Na istem večeru bo Peter Suhadolc za filatelistični klub Lovrenc Košir predstavil že omenjene znamko, 
razglednico in žiga, Andrej Štekar pa bo za Slovensko numizmatično društvo Janeza Vajkarda Valvasorja 
predstavil novi društveni podvig, izpeljan v sodelovanju z založbo Mladika: gre za bronasto medaljo, ki jo je 
v spomin na pisatelja Rebulo oblikoval mladi tržaški umetnik Jurij Devetak (njegov je tudi Rebulov portret 
na znamki in žigih), skovali pa so jo v znani italijanski kovnici Picchiani & Barlacchi. Medalja bo skupaj s 
knjigo in filatelističnim gradivom na voljo prisotnim. 
Prireditelji vljudno vabijo naše ljudi, da se spomnijo pisatelja Rebule z udeležbo pri maši in na obeh 
prireditvah. 

• Kogojevi dnevi danes v Trstu. Spletno uredništvo. Trst. Primorski dnevnik, Trst, 21. okt. 2019  
Zaključni koncert bo oblikoval Godalni kvartet Feguš 
https://www.primorski.eu/kultura/kogojevi-dnevi-danes-v-trstu-AD371013 

 

 
Slika: Štirje bratje, godalci Feguš. Foto: Primorski dnevnik  

 
Jubilejni Kogojevi dnevi bodo sklenili svoj krog danes (ponedeljek) ob 20.30 v Kulturnem domu v Trstu. 
Kogojevo rojstno mesto je nujna etapa vsakoletnega potovanja festivala, ki ga je pred 40 leti ustanovil 
dirigent Anton Nanut. 
Zaključni koncert bo oblikoval Godalni kvartet Feguš, ki ga od leta 1992 sestavljajo štirje bratje: Filip, Simon, 
Andrej in Jernej. Študirali so med Mariborom in Celovcem, izpopolnjevali so se na znameniti šoli v Fiesolah 
in v Gradcu. Koncertirali so po vsem svetu in krstno izvedli dela mnogih slovenskih in tujih skladateljev. Na 
tržaškem koncertu bo s kvartetom nastopil harmonikar Borut Zagoranski. Na sporedu: Bobić, Dvořák, 
Piazzolla, Mozart in novejša skladba, ki jo je Simon Peter Feguš posvetil nedavno preminuli mami. Vstop 
prost 

• Na slovenskem uradu niso našli ustreznega kandidata. Costanza Frandolic. Gorica. Primorski 
dnevnik, Trst, 21. okt. 2019  

Poleg že zaposlenega funkcionarja so iskali uradnika za upravno-računovodske zadeve 
https://www.primorski.eu/goriska/na-slovenskem-uradu-niso-nasli-ustreznega-kandidata-FC370575 
 

 
Slika: Urad službe za zaščito jezikovnih manjšin. Foto: BUMBACA  
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Tudi na goriški občini, kakor že v Sovodnjah, Doberdobu in Števerjanu, se soočajo s težavami pri 
zaposlovanju novih uslužbencev, če je med pogoji znanje slovenskega jezika. Občina je namreč od Dežele 
Furlanije - Julijske krajine na podlagi zaščitnega zakona prejela 240.000 evrov za obdobje 2019-2021: 
sredstva so namenjena vzpostavitvi mreže za slovenski jezik v javnih upravah. 
Točneje, občina bi s tem prispevkom morala zaposliti dve osebi za določen čas v službi za zaščito jezikovnih 
manjšin. Trenutno pa je na občini zaposlen le funkcionar, ki se ukvarja s prevajalstvom in tolmačenjem. 
Občini namreč ni uspelo najti ustreznega kandidata, ki bi zapolnil mesto funkcionarja za upravno-
računovodske zadeve; skušali so črpati iz lestvic drugih občin, a brez uspeha. Del razpoložljivih sredstev – 
30.000 – evrov bodo torej uporabili za zunanja podjetja, ki nudijo prevajalske storitve in tolmačenje. 

• Nabrežinska dekleta slavila v Čedadu. Spletno uredništvo. Čedad. Primorski dnevnik, Trst, 21. okt. 
2019  

Dekliški zbor Igo Gruden prejel veliko nagrado revije Corovivo 
https://www.primorski.eu/kultura/nabrezinska-dekleta-slavila-v-cedadu-JD371496 

 

 
Slika: Dekliški zbor Igor Gruden slavil v Čedadu. Foto: Primorski dnevnik  
 
Zunanja žirija 17. revije Corovivo je soglasno pohvalila kakovost letošnjega zborovskega maratona z 
utemeljitvijo, da bi odlični in celo vrhunski nastopi nekaterih zborov bolj kot na deželno zborovsko 
prireditev sodili v kontekst državnega ali mednarodnega tekmovanja. Tako se je izrazil predsednik žirije 
Lorenzo Fattambrini, ko je v nedeljo na zaključnem gala koncertu v cerkvi svetega Frančiška v Čedadu 
razglasil dobitnika najvišjega priznanja – veliko nagrado Corovivo 2019 je prejel dekliški zbor Igo Gruden iz 
Nabrežine. Njegov dirigent Mirko Ferlan je prejel tudi posebno nagrado kot zborovodja, ki je pokazal 
izjemne tehnično-interpretativne sposobnosti. 
Nagrado je nabrežinski zbor osvojil z izvrstnim programom na temo preroda angleške zborovske glasbe, s 
skladbami Holsta, Villiers-Stanforda, Elgarja in Brittna. 
»Pevkam sem skušal razložiti sporočilo in obliko skladb,« je povedal Ferlan. »Študij je bil intenziven, delovali 
smo na konceptu, vokalno pa so se pevke individualno izpopolnjevale z mentorico Nado Tavčar. Koledar vaj 
smo določili zelo premišljeno, da bi pevkam zagotovili optimalno formo na nastopu. Potrudile so se in 
verjele v skupni projekt.« 
V peterico najboljših zborov, ki so se na koncu pomerili za najvišje priznanje, se je uvrstila tudi ženska 
vokalna skupina Primorsko (Mačkolje), ki je pod vodstvom Aleksandre Pertot uprizorila, tudi z uporabo 
scenskih elementov, projekt na temo ptic oz. petja narave. Program je vseboval dela izključno slovenskih in 
italijanskih skladateljev iz naše dežele in Primorske. Skupina je prejela tudi posebno nagrado za najboljšo 
izvedo skladbe Ptice Andreja Makorja. 

• Balkan - črna luknja, ki se otepa migrantov. Sara Sternad. Balkan. Primorski dnevnik, Trst, 21. okt. 
2019  

Nastala je koalicija nevladnih organizacij, ki so na Balkanu dejavne na področju pomoči migrantom in 
prosilcem za azil 
https://www.primorski.eu/se/balkan-crna-luknja-ki-se-otepa-migrantov-XD371550 
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Slika: Tiskovna konferenca o nasilju nad migranti na Balkanu. Foto: FOTODAMJ@N  

 
V strahu za svoje življenje, za življenje svojih najdražjih se migranti na poti proti severu ali zahodu Evrope na 
begu čez Balkan znajdejo v »črni luknji«, kjer jih skorajda vsakodnevno čakajo nečloveško ravnanje, 
poniževanje, zaseganje oz. uničevanje osebnih predmetov, nasilje in preganjanje, tudi s strani sil javnega 
reda; vse več je tudi primerov spornega potiskanja prebežnikov iz države k sosedu, od koder so pač prišli - 
t.i. push-back. 
Koalicija je lahko rešitev 
Kako bi jim lahko pomagali? Kaj bi lahko ukrenili, da bi se tako ravnanje prekinilo? »Nedvomno je treba 
združiti moči in širiti dobre prakse, pozorno nadzorovati dogajanje, stremeti za izmenjavo in objavljanje 
informacij, povezovati se in sodelovati. Zato je nastala mreža, pravzaprav koalicija med nevladnimi 
organizacijami, ki so na Balkanu dejavne na področju pomoči migrantom oz. prosilcem za azil,« je novinarje 
danes seznanil referent zanjo pri Italijanskem konzorciju za solidarnost (ICS) Matej Iscra. Koalicijo 
sestavljajo ob tržaškem ICS namreč še Centar za zašitu i pomoć tražiočima azila iz Beograda, Centar za 
mirovne studije iz Zagreba in Legis iz Skopja, ki si bodo prizadevali za spoštovanje pravic in izboljšanje 
življenjskih pogojev ljudi, ki povsem razumljivo bežijo pred oboroženimi konflikti, nasiljem, lakoto. 

• Z narečji proti manjšinam (tudi slovenski). Sandor Tence. Rim. Primorski dnevnik, Trst, 22. okt. 
2019  

Liga predlaga spremembo okvirnega zakona za zaščito manjšin iz leta 1999 
https://www.primorski.eu/se/z-narecji-proti-manjsinam-tudi-slovenski-MD371295 
Sredi decembra bo minilo dvajset let, odkar je parlament sprejel okvirni zakon za zaščito jezikovnih manjšin, 
brez katerega Slovenci dve leti pozneje ne bi dobili zaščitnega zakona. V senatu in zlasti v poslanski zbornici 
je bilo več poskusov za spremembo tega zakona (njegova številka je 482), ki pa so vsi spodleteli. V drugem 
členu zakona 482 piše, da republika ščiti jezik in kulturo albanskih, katalonskih, germanskih, grških, 
slovenskih in hrvaških prebivalcev, ter tistih prebivalcev, ki govorijo francoski, franko-provansalski, 
furlanski, ladinski, okcitanski in sardinski jezik. 
Skupina poslancev Lige (prvi podpisnik Alex Bazzaro) predlaga, da bi zgoraj naštetim jezikom dodali še druge 
jezike, kot jih imenujejo, in narečja. Seznam, ki je kar dolg, je naslednji: pet različic sardinskega jezika, ki jih 
govorijo na območju Campidana, Alghera, Logodura, Sassarija in Gallure, jezik Cimbrov in prebivalcev, ki 
izhajajo s Korzike, faetanščina (narečje iz okolice San Marina), grščina iz Kalabrije in Salenta, narečja, ki jih 
govorijo v Liguriji, Piemontu, Benetkah in okolici ter na Siciliji, alpinska provansalščina, jidiš, nemški dialekt 
töitschu (govorijo ga v nekaterih predelih Doline Aoste), albanščina, alemanščina, bavarščina, romski jezik 
romani in seveda rezijanščina. 

• Za bralca užitek, za prevajalca izziv. Breda Pahor. Rim. Primorski dnevnik, Trst, 22. okt. 2019  
Prevajalka Patrizia Raveggi je italijanskim bralcem približala Zupanov Menuet za kitaro 
https://www.primorski.eu/kultura/za-bralca-uzitek-za-prevajalca-izziv-MD371916 

 
Slika: Patrizia Raveggi. Foto: FOTODAMJ@N 
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Za bralca užitek, za prevajalca izziv: Menuet za kitaro (na petindvajset strelov) Vitomila Zupana je izjemen 
roman, kar istočasno pomeni, da ga ni lahko v prevodu ponuditi bralcem, ki ne obvladajo slovenskega jezika. 
Patrizie Raveggi ni strah izzivov, kar je že večkrat dokazala. To temeljno delo, ki obravnava polpreteklo 
slovensko zgodovino, je julija letos v italijanskem prevodu izdala rimska založniška hiša Voland. Prevajalka 
dobro pozna slovensko literaturo in tudi Slovenijo, v kateri občasno prebiva. Svojo poklicno pot je Patrizia 
Raveggi, ki je diplomirala na prestižni univerzi v Pisi Scuola Normale Superiore, preživela v kulturnem 
sektorju italijanske diplomacije, uveljavila pa se je kot prevajalka iz slovenskega in angleškega jezika. 
Začnimo z izbiro: kako to, da ste izbrali Vitomila Zupana in kako to, da ste izbrali prav to delo, Menuet za 
kitaro (na petindvajset strelov)?  
V nekem idealnem svetu prevajalci izberejo knjige, za katere mislijo, da bi pritegnile zanimanje bralcev 
njihove države in jih predlagajo založbam v presojo; založbe s svoje strani razpravljajo o predlogih s 
prevajalci, zahtevajo pojasnila, postavijo protipredloge, včasih sprejmejo prevajalčeve predloge ... Morda je 
včasih tako. V tem primeru nisem jaz predlagala Menueta Volandu, temveč ga je založba predlagala meni. 
Zasluga gre tokrat torej povsem rimski založbi, ki so jo ustanovili pred približno 20 leti in ki jo vodi 
poznavalka slovanskih jezikov in literatur. Ob tem sem imela srečo, da sem lahko računala na odličen 
editing. Presenečenje in zadovoljstvo, da se bom lotila literarnega dela, ki me je leta prej povsem prevzelo, 
je nekoliko zastrlo dejstvo, da sem morala izbirati med Menuetom in nekim drugim romanom sodobnega 
slovenskega avtorja. 

• Pred svečanostjo v Rižarni tudi rokovanje Marjana Šarca in Borisa Pahorja. Spletno uredništvo. 
Trst. Primorski dnevnik, Trst, 24. okt. 2019  

Pred začetkom današnje osrednje slovesnosti ob bližnjem dnevu spomina na mrtve 
https://www.primorski.eu/trzaska/pred-svecanostjo-v-rizarni-tudi-rokovanje-marjana-sarca-in-borisa-pahorja-
NF373816 

 

 
Slika: Marjan Šarec in Boris Pahor. Foto: FOTODAMJ@N  

 
Slovenski predsednik vlade Marjan Šarec se je pred današnjo osrednjo svečanostjo ob bližnjem dnevu 
spomina na mrtve oz. prazniku vseh svetih na kratko srečal in rokoval pred tržaško Rižarno tudi z Borisom 
Pahorjem. Šarec je danes osrednji govornik slovesnosti, kjer bo položil venec in si ogledal tamkajšnji muzej. 
 

• »Dogovor o vrnitvi Narodnega doma želimo spoštovati«. Poljanka Dolhar. Rim. Primorski 
dnevnik, Trst, 24. okt. 2019  

Ustrezne rešitve naj bi poiskali do marca 2020 
https://www.primorski.eu/se/dogovor-o-vrnitvi-narodnega-doma-zelimo-spostovati-DX374104 
 

 
Slika: Z današnjega sestanka omizja za slovensko manjšino v Rimu. Foto: Primorski dnevnik 
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Dežela Furlanija - Julijska krajina, tržaška univerza, tržaška občina in slovenski krovni organizaciji imajo do 
marca 2020 čas, da sooblikujejo predlog, na podlagi katerega bi tržaškim Slovencem vrnili Narodni dom v 
Ulici Filzi. Mednarodne dogovore med Italijo in Slovenijo želimo spoštovati in eden izmed teh nam narekuje 
tudi vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini. 
Tako je bilo slišati na današnjem tako imenovanem stalnem institucionalnem omizju za slovensko manjšino, 
ki je po treh letih zasedalo v Rimu. Notranja ministrica Luciana Lamorgese je za njegovo vodenje delegirala 
podtajnika Achilleja Variatija. »Vprašanja sem se skušal lotiti čim bolj konkretno. Evidentirati je treba 
številna odprta vprašanja in do marca prihodnjega leta sestaviti celosten načrt, ki naj zaobjema tudi 
porazdelitev vlog in skupno strategijo,« nam je po srečanju pojasnil Variati. V ta namen je vladnemu 
komisarju in tržaškemu prefektu Valeriu Valentiju poveril nalogo, naj koordinira soočanje med deželo, 
občino, univerzo in predstavniki Slovencev v Italiji. »Marca bomo ponovno sklicali institucionalno omizje v 
Rimu in sprejeli ustrezne odločitve.« 
Sestanka so se ob predstavnikih zunanjega ministrstva in drugih funkcionarjev udeležili predsednica SKGZ 
Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj, deželni odbornik za manjšinske jezike Pierpaolo Roberti in 
zastopniki univerze – poglavitno vprašanje, ki ga je treba rešiti v postopku vračanja Narodnega doma, je 
namreč selitev šole za prevajalce in tolmače, ki v njem trenutno domuje. 
 

  Novi glas, Trst, Gorica 
 

• Mladi, novi, usposobljeni kadri so prihodnost naše narodne skupnosti. Piše Katja Ferletič. Novi 
glas, Trst, Gorica, 24.10.2019 

Ksenija Dobrila in Walter Bandelj na obisku  
https://www.noviglas.eu/mladi-novi-usposobljeni-kadri-prihodnost-nase-narodne-skupnosti/  
 

 
Slika: V petek, 18. oktobra, sta na Travnik in v stavbo, v kateri domuje Novi glas, prišla ugledna gosta, deželna 
predsednika zamejskih krovnih organizacij, Ksenija Dobrila, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze, in 
Walter Bandelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij. Foto: Novi glas, Trst 
 

Prejšnji teden smo imeli na našem uredništvu zanimiv obisk. V petek, 18. oktobra, sta namreč na Travnik in 
v stavbo, v kateri domuje Novi glas, prišla ugledna gosta, deželna predsednika zamejskih krovnih 
organizacij, Ksenija Dobrila, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze, in Walter Bandelj, 
predsednik Sveta slovenskih organizacij. Prostore in delovanje Katoliške knjigarne jima je predstavila 
predsednica Zadruge Goriška Mohorjeva Franka Žgavec, ki ju je nato pospremila najprej v prvo nadstropje, 
kjer je urad uprave zadruge, nato pa še v naše urade, kjer sta ju sprejela odgovorni urednik Jurij Paljk in 
uredništvo tednika v polni zasedbi. 
Franka Žgavec je gosta prijazno pozdravila in jima spregovorila o delu na Novem glasu in Pastirčku, 
mesečniku, ki ga prav tako izdaja Zadruga Goriška Mohorjeva, o Goriški Mohorjevi družbi, ki skrbi za izdajo 
knjig, ter o upravljanju knjižnic v Sovodnjah in Števerjanu. Spregovorila je tudi o zakonih, ki določajo 
finančne prispevke, od katerih je odvisno delovanje Zadruge, in o težavah, ki so s temi povezane. Pri tem je 
gospa Ksenija Dobrila izjavila, naj bi bilo sistemsko financiranje države nekako zagotovljeno: “Zelo sem 
zadovoljna, da nam je v Rimu uspelo zakoličiti v spremembo zakona za medije zaščito zamejskega tiska, 
Primorskega dnevnika, Novega glasa, Novega Matajurja in Doma, ter zagotoviti pluralnost, ki je vedno 

https://www.noviglas.eu/mladi-novi-usposobljeni-kadri-prihodnost-nase-narodne-skupnosti/
https://www.noviglas.eu/wp-content/uploads/2019/10/1151krovni-1200x776.jpg
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obeleževala našo skupnost. Mislim, da so v Rimu razumeli, da je to celota, ki jo je treba zaščititi”. V upanju, 
da se bo financiranje zamejskega tiska nadaljevalo, pa se je Jurij Paljk v imenu uredništva in vseh zaposlenih 
predsednikoma krovnih organizacij, senatorki Tatjani Rojc, nekdanji senatorki Tamari Blažina in Bojanu 
Brezigarju zahvalil za prizadevanje, da je tudi Novi glas letos prvič vključen v zakon o založništvu. Walter 
Bandelj je pripomnil, da je imelo Gibanje petih zvezd namen uničiti politični tisk, danes pa sam ne verjame, 
da bo prišlo do krnitve prispevkov, drugače “bi bil to znak politične volje”. Po eni strani imajo tiskani mediji 
dolžnost, da nagovarjajo starejše osebe, ki so navezane na papir, po drugi morajo mlade priklicati s spletom, 
kar zakon tudi izrecno predvideva. 
Pogovor se je nato osredotočil na postopek določitve kandidature za mesto predsednika paritetnega 
odbora in o zapletih, ki so pri tem nastali. Predsednika krovnih organizacij sta povedala, da sta pri postopku 
prevzela določeno nestrankarsko politično strategijo manjšine, v kateri je zelo pomembna usklajenost 
predvsem na področjih, ki so ključni za preživetje naše manjšinske skupnosti. Govorila sta o zaščiti, šolstvu, 
kulturi, gospodarstvu, kmetijstvu in medijih, o področjih, ki so “ključni stebri, ki nas držijo pokonci in pri 
katerih ne sme biti razhajanj; če pa so drugačni pogledi, morajo biti tudi utemeljeni”. Ksenija Dobrila je 
povedala, da je do odločitve, da bo kandidat za predsednika paritetnega odbora odvetnik Marko Jarc, prišlo 
že dva meseca po njeni izvolitvi na predsedniško mesto SKGZ – “Jarc se je uveljavil že v prejšnji mandatni 
dobi, cel konstrukt Centralnega urada je nastal prav v njegovi pisarni. Tako je tudi nastala nadgradnja 
zaščitnega zakona, saj je do takrat paritetni odbor moral poskrbeti samo za izvajalne ukrepe. Delali smo 
prostovoljno in predloge prinašali v paritetni odbor in v odnos do Dežele FJK. Nastala je tudi sprememba 
pravilnika paritetnega odbora, ki predvideva drugačno, bolj proaktivno, dinamično delo odbora. Zaradi tega 
sva se z Bandljem zmenila, da se, kot člana paritetnega odbora, aktivno vključiva v imenovanje predsednika, 
ker morata na področju zaščitnih norm paritetni odbor in krovni organizaciji voditi neko skupno strategijo”. 
Bandelj je dodal, da je po soočanju s političnimi akterji prišlo do dogovora, pri takih postopkih pa bi morala 
vedno prevladovati transparentnost, da ne trpi škode celotna narodna skupnost, “zdaj pa, čim več časa 
bomo čakali, tem bolj se bo poslabšala situacija”. 
O našem šolstvu je Bandelj povedal, da sta se krovni organizaciji v preteklosti zelo malo ukvarjali s tem 
področjem, danes pa se trudita, da bi našli skupne točke, ustvarili pozitivno povezavo in uresničili skupno 
delovanje s šolo kot institucijo. Tudi Ksenija Dobrila je mnenja, da sta bili krovni preveč osredotočeni na 
ohranjanje organiziranosti narodne skupnosti in sta šolstvo nekako prepustili državni upravi. Glede na to, da 
nas je čedalje manj, pa moramo biti usklajena, povezana skupnost, kjer šola podpira tudi naše ustanove in 
organizacije. Da bi mlade privabila h kulturnemu udejstvovanju in sodelovanju s krovnima, sta predsednika 
mnenja, da je potrebno razviti vsebine, ki jih navdihujejo in ustvarjajo aktivno sodelovanje v manjšinskem 
življenju. Nujno potrebno je materialno razviti strategijo, dobiti sredstva za izoblikovanje mladih kadrov, 
tistih, ki bodo v prihodnosti vodili naša društva in organizacije, “pri tem je DEVELOPMENT zgodba o 
uspehu”. 
Predsednica Dobrila je prepričana, da moramo mladim dati sredstva in možnosti, da bodo lahko vodili 
dinamike v naših sredinah, glede zaščite in ovrednotenja slovenskega jezika pa je povedala, da “Slovencem, 
ki sestavljamo trdno jedro slovenstva, je zelo pri srcu, poleg jezika, tudi vsa tista prepletenost, ki jo 
označujemo za narodno pripadnost. Tukaj govorimo o naši simboliki, glasbi, barvi, zgodovini, o naših 
čustvih. Ugotavljamo pa, da je zaradi nizke rodnosti, izseljevanja, asimilacije zelo zavednih Slovencev vedno 
manj. V našo skupnost vstopajo drugi subjekti, ki se učijo našega jezika, kar je najpomembnejše, saj skozi 
jezik bomo obstali in pridobili dodano vrednost, skozi narodna čustva pa je ne bomo. Naša strategija mora 
biti pridobivanje novih govorcev; da bi lahko rekli novih pripadnikov slovenske narodnosti, je prevelik 
zalogaj. Med novimi govorci pa bo mnogo takih, ki bodo tudi čutili slovenstvo, s tem da ne bodo zabrisali 
svoje izvorne pripadnosti”. 
O mladih sta se predsednika krovnih organizacij pogovarjala pred kratkim tudi na seji Sveta Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu, ki sta se je udeležila na povabilo predsednika Vlade RS in predsednika Sveta Vlade RS 
za Slovence v zamejstvu Marjana Šarca. (…) 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• »Baug vas je prineso, vrag de vas odneso«. Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 24. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 43, str. 2 
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Vrajža nauč v Andovcaj, http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_43.pdf 
»Če bi tau nej bila Vrajža nauč, bi vas leko pozdravo etak, Baug vas je prineso, zdaj vam pa moram povedati 
Baug vas je prineso, vrag de vas odneso,« je pozdravo več kak 600-glavo množico Karči Holec, idejni oče in 
glavni organizator Vrajže nauči, stero zdaj že sedmo leto organizira Porabsko kulturno in turistično društvo 
Andovci s pomočjauv Zveze Slovencev na Madžarskem. 
 

 
Slika: Vrajža nauč v Andovcaj. Foto: Porabje 

 
19. oktobra je ešče vrejmen ugodilo organizatorom, vej je pa tak topla nauč bila, kak če bi poleti bilau, nej 
na srejdi oktobra. Etak pa nej čüda, ka se je lüstvo iz vsej pravcov sipavalo na dvorišče Porabske domačije. 
Največ je bilau mladi starišov z mlajši, dapa dosta je bilau mladine tö, pa ništrni starejši so se tö podali na 
Vrajžo paut. 
Zbrane je najprva pozdravila predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovács, stera se je 
veselila, ka je prišlo telko lidi. Pozdravila je generalno konzulko v Varaši Metko Lajnšček, stera je tö bila med 
pohodniki. Za uvod so mlade porabske dekle zaplesale na odri svojo koreografijo, stera je dobro pasala k 
filingi te nauči.  
Predsednik andovskoga društva Karči Holec je za uvod tapravo, ka je fundament pohoda porabsko ljudsko 
verovanje, tisti liki (alakok), stere se je porabsko lüstvo gnauksvejta – gda je ešče dosta trbelo po kmici ojdti 
– bodjalo. Tau so garaboncijaši (črnošolci), čaralice, sküšnjave (mora), smrt, vrazgé. Gestejo pa takši pojavi 
(jelenségek), stere so si nej znali raztolmačiti, zatok so se od nji bojali, kak povejmo od žerjavcov. Vse té like 
pa pojave smo srečali na pohodi pa smo vcüj dobili eške dosta informacij, stere je Karči Holec pripovejdo 
slovenski pa vogrski.  
Najprva sta prišla nasprauti dva garaboncijaša, tau sta prej dijaka, steriva sta ojdla v takšo šaulo, gde je bijo 
vrag školnik. Če je kakšen garaboncijaš v ves prišo pa so ga nej ponidili z gestijom, je leko velki viher prišo 
nad ves. Žerjavci, stere smo vidli od daleč, so prej düše tisti merarov, steri so kakšno mejau med njivami 
lagvo vözmejrili, zatok so nji pavri zakunauli pa zdaj ne morejo na drugi svejt. Kak tretjo postajo smo prišli 
do staroga cintora, gde so bili pokopani hüdodelci, steri v paunauči iz groba stanjüvlejo.  
O graubiščaj je bilau dosta zgodb med lidami. Gnauk se je prej eden moški hvalo, ka se on nika ne bodji, če 
trbej, vnoči križ prinese z graubišča. Tak je napravo, križ je pokazo v krčmej, gda ga je pa nazaj neso pa ga v 
zemlau pikno, je svoj förtok (gnauksvejta so moški tö nosili predpasnike) vcujpikno. Zatok je tak čüto, ka ga 
nekak dolavlečé v grob. Tak se je postrašo, ka je tak včasin mrau. 
Čaralice so figure, s sterimi so se lidgé največ spravlali, vej pa v vsakšoj vesi se je šugtivalo, ka je ta pa ta 
ženska čaralica, dapa gvüšno je nišče nej znau. Čaralice so šatrivale, comprale, mlajše pa živino zvörčile, 
dapa ka so se – sploj pa moški – najbole bojali, ka so nji zapelale. Z njimi so na križpotaj plesale, so njim v 
žepke krofe sklale, da so pa domau prišli, so v žepkaj konjske fige najšli ... Kak smo tadale šli, je visiko med 
drejvami nika bejlo visalo, tau je bejla sküšnjava bila (mora), stera lidam na prsi sede pa je dolaklači. Na 
ednoj čistini je pohodnike čakala smrt, stera je brüsila svojo kosau.  
V Porabji so indasvejta vörvali, ka pri tistoj iži, gde se čuk (kuvik) oglasi, de nekak mrau, zato so čuka 
odganjali, ka naj smrt ne zové. Slejdnja postaja je bila rejsan vrajža, vej se je pa tü pokazo Lucifer s svojimi 
vragami. Po kejpi, prizori, steroga smo vidli, bi človek leko pomislo na pekel. Dapa pohodnike je nej pekel 
čako, liki laserski show pa ples kauli ognja, gda so prišli nazaj do Porabske domačije. 
Organizatorge so se letos odlaučili za krajšo paut, mesta, prizorišča so tö tak vöodebrali, da bi kauli nji dosta 
mesta bilau, ka bi lüstvo vidlo pa čülo. Meni se je najbole vidlo, ka je dosti lidi – zvün strašni figur – odkrilo, 
kakšno lejpo zvejzdnato nebau mamo nad Andovci. Tau nauč je nej samo nebau bilau posipano z zvejzdami, 
liki so »zvejzde« bili vsi tisti, steri so tau nauč zorganizirali, najbole pa tisti, steri so se nutranaravnali pa 
odšpilali like, figure ljudskoga vörvanja pa fantazije. 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_43.pdf
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• Izvolile so se tudi slovenske samouprave. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 24. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 43, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_43.pdf  

13. oktobra so ob občinskih volitvah (lokalne samouprave) potekale tudi volitve narodnostnih samouprav, 
izvolile so se liste državnih narodnostnih samouprav in člani lokalnih narodnostnih samouprav. Slovenska 
skupnost je za člane državne slovenske samouprave postavila le eno listo, tako je zmagala lista Zveze 
Slovencev na Madžarskem, ki je dobila 588 veljavnih glasov.  
Člani DSS so postali: Ilona Bartakovič, Irena Libritz Fasching, Tamaš Grebenar, Karel Holec, Peter Kondor, 
Andrea Kovács, Laci Kovač, Gabriela Labritz, Laci Nemeš, Eva Lazar, Martin Ropoš, Laci Soós, Eržebet 
Emberšič Škapper, ŠtefanTrajber, Ildiko Dončec Treiber. 
Volivci so slovenske samouprave izvolili v desetih krajih Madžarske: na Gornjem Seniku, Dolnjem Seniku, 
Verici-Ritkarovcih, v Sakalovcih, Števanovcih, Andovcih in v Slovenski vesi - Monoštru. Ob porabskih 
krajih bodo delovale slovenske samouprave v Sombotelu, v Mosonmagyaróvárju in v 11. Okrožju 
Budimpešte. 
»Mislim, da smo lahko zadovoljni, saj je bila udeležba na volitvah zelo dobra. Po mojih podatkih se je v 
Porabju več kot 77 odstotkov volivcev odpravilo na lokalne volitve. Kolikor vem, je bil pri volitvah lokalnih 
narodnostnih samouprav ta odstotek še nekoliko višji, ponekod je bila volilna udeležba celo 90-odstotna. 
Menim, da to kaže na to, da ljudi zanima, kdo in kako bo vodil njihovo vas in narodnostno samoupravo,« je 
lokalne in narodnostne volitve, ki so bile 13.oktobra, komentirala parlamentarna zagovornica Slovencev na 
Madžarskem Erika Köleš Kiss. 
Čeprav ni uspelo, da bi se vsaj tisoč Porabskih Slovencev vpisalo v narodnostni volilni imenik (možnost, da 
volijo Državno slovensko samoupravo je imelo 859 volivcev), je Erika Köleš Kiss zadovoljna, da se Slovencem 
ni zgodil tako imenovani »etnobiznis«, s katerim so imele težave nekatere druge narodnosti: »Pri nekaterih 
narodnostnih so opazili, da se je pred volitvami število registriranih pripadnikov celo podvojilo. S tem da 
narašča število teh nepravično postavljenih samouprav se zmanjšujejo sredstva za tiste, ki so res pripadniki 
določene narodnosti, saj vemo, da se denar deli po številu narodnostnih samouprav. Tudi jaz ne bi bila 
vesela, če bi nekdo na Madžarskem povedal, da je pripadnik slovenske narodnosti, pa ne bi niti besede 
vedel povedati po slovensko. Lahko zagotovim, da je vseh deset naših lokalnih narodnostnih samouprav res 
slovenskih.« 
Izven Porabja so bile slovenske narodnostne samouprave izvoljene še v Sombotelu, Mosonmagyaróvárju in 
v 11. okrožju v Budimpešti. Slovenska parlamentarna zagovornica meni, da bi bilo na naslednjih volitvah teh 
samouprav lahko še več, to pa se lahko zgodi tam, kjer bi se leta 2021 ob ljudskem štetju vsaj 25 ljudi izreklo 
za Slovence. »Moja želja je, da skupaj z državno slovensko samoupravo in drugimi organizacijami delamo na 
tem, saj vem, da tudi v Győru in Sopronu živi več kot 25 ljudi slovenske narodnosti, kar je minimalno število, 
da se lahko konstituira takšna samouprava. Sicer obstaja načrt, da bi to številko dvignili na 30, kar pa bi bilo 
za nas, ki smo manjša skupnost, skoraj preveč. Če se bodo tudi mladi pripadniki narodnosti izrekli za 
Slovence, bomo lahko imeli svoje samouprave še v več okrožjih v Budimpešti, morda pa, poleg Győra in 
Soprona, še tudi v okolici Dombovára,« je še poudarila Erika Köleš Kiss. 

• »Niške se ne narodi v knjižni gezik«. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
24. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 43, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_43.pdf 

Prekmursko drüštvo general Maister Murska Sobota je dobilo ime po eričnom slovenskom sodačkom 
prejdnjom Rudolfi Maistri, šteri je po prvoj svetovnoj bojni največ naredo za söverne slovenske mejé. Kak 
predsednik drüštva Marjan Farič pravi, »je naloga drüštva obujati spomin na Maistra, obrnjeni pa smo v 
gnešnji den pa bodaučnost tö. Trüdimo se, ka bi lidi zdrüževali v Evropi, gde gnesden več nega grajnc. 
Želejmo vküper pripelati lidi v Sloveniji, na Vogrskom, v Avstriji, v Italiji pa na Rovačkom, eške posaba 
mladino.« 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_43.pdf
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Slika: Eden šaular pa šaularke z Böltinec so dosta prekmurske erbe nutpokazali. Foto: Porabje 

 
Letos 11. oktobra je drüštvo organiziralo že tretjo strokovno ekskurzijo svojim članom v Porabje, zdaj pa so 
s sebov vzeli tiste šaulare tö, šteri so se v preminaučom šaulskom leti spravlali s prekmurskov rečjauv pa 
kulturov. Té mlajši odijo v pet šaul na prekmurskoj strani Müre (Böltinci, Grad, Faukovci, Kobilje pa Tišina) 
ino v edno šaulo z ov kraj reke (Kapela). 
Na pauti v Porabje so tisti den gorpoiskali dosta zanimivoga: center Krajinskoga parka Goričko na Gradi, 
Tromejnik, Slovenski dom pa Generalni konzulat v Monoštri, Graničarski muzej v Števanovci, Mali Triglav v 
Andovci pa kasarno v Čepinci. 
Najbole glavno na ekskurziji pa je bilau srečanje kauli 35 šaularov iz Slovenije z vrstniki na DOŠ Jožefa Košiča 
na Gorenjom Gorenjom Seniki. Telovadnica šaule se je napunila do slejdnjoga kotá, program se je začno s 
kratkim dvojezičnim filmom o geseni, šteroga so gorvzeli učenci 8. klasa s pomočjauv učitelice-asistentke 
Valentine Novak. Na konci smo čüli: »Tu govorimo. Tü gučimo. Itt beszélünk.« 
Ranč zavolo toga je ravnatelica senčarske šaule Ildiko Dončec Treiber vse navzauče pozdravila v svojom 
domanjom guči pa tak so napravili drügi govorniki tö: leranca s faukovske šaule Suzana Panker je cejli 
program povezüvala v goričanskom guči; o čezmejnom sodelovanji ino svoji spominaj na šaulanje je v 
svojom prekmurskom geziki gučala generalna konzulka RS v Monoštri Metka Lajnšček; gorenjesenčarski 
pozdrav smo čüli od predsednika Državne slovenske samouprave Martina Ropoša; prlečki guč z ov kraj 
Müre je nücala višja pedagoška svetovalka za Porabje Valerija Perger, gda je tomačila, ka se niške ne narodi 
v knjižni gezik; v prekmurskoj rejči je predsednik gostujočoga drüštva Marjan Farič proso, aj se mlajši med 
sebov drüžijo; v imeni Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota pa je v domanjoj rejči Klaudija Sedar 
pozdravila ino prosila mlajše, aj štejo prekmurske knige. 
 

 
Slika: Dar predsednika drüštva Marjana Fariča (na srejdi) je prejkvzela Vanesa Šulič, s prave ravnatelica Ildiko 
Dončec Treiber. Foto: Porabje 

 
Na začetki programa je mlada Senčarka Vanesa Šulič ovadila, ka si doma po domanje pripovejdajo, v šauli 
pa se vči slovenski knjižni gezik. Rada se prej šeta po porabskom lesej ino poslüša ftičke, želej pa se 
vönavčiti za frizerko. Šaularge z 2. klasa domanje šaule so sploj lepau, na pamet zaspejvali edno pesem o 
razredi pa šauli ino dugo mlašečo nauto »Če si srečen«. Senčarska mlašeča folklora (zdaj samo z deklami) je 
v redeče-sivi gvantaj zaplesala prekmurske ino porabske plese, nut pa je pokazala en par detinski špil tö. 
Od gostov s Slovenije so se oprvin nutpokazali šaularge s Kapele s pravoga bregá Müre, v svojom domanjom 
prlečkom geziki so gučali o svojoj vesnici, pri šteroj se vlečé paut eričnoga hunskoga krala Atile. Program OŠ 
Böltinci se je začno z lejpov igrautov na gosli, čüli smo prekmursko pesem »Zrejlo je zito«. Po tistom so vsi 
šaularge vküper spejvali domanje naute, na konci pa so na red prišle mlašeče špile: eden drügoga so vöšteli 
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(»enci- penci«), o vrejmeni so se pogučavali po domanje. Vrnau Böltinčarge so bili tisti, šteri so eden 
drügoma stare prekmurske »caune« (zbadljivke) gučali, štere je gvüšno nej bilau léko zbrati. 
 

 
Slika: »Če si srečen, glasno vzklikni zdaj ’hura’« - 2. klas na DOŠ Jožefa Košiča. Foto: Porabje 

 
Mlajši s faukovske osnauvne šaule so lüpali koškice, zmejs pa se po indašnje pogučavali. Čüli smo, ka je 
edna vertinja nikšo skišnjavo v glavau vdarila, ino te je samo drüga strina gorprišla, zakoj go od včera glava 
boli. Učenki tišinske šaule sta vsakšoga pauzvali v svojo krčmau, aj kauštajo domanjo gibanico - od štere so 
recejpt v prekmurskoj rejči goršteli tö. 
Na konci programa je predsednik Marjan Farič vse senčarske mlajše pauzvo v Prekmurje, pa jim simbolično 
prejkdau edno košaro sladic ino prekmurski knig. »Mlajši se morejo navčiti prekmurski, vej so pa uni naša 
bodaučnost. Moremo je navčiti, kakša je bila zgodovina, ka do leko baukše pa bole oprejto živeli. Kak 
pravijo, več gezikov znaš, več velaš, s toga našo drüštvo izhaja. Tau vse mamo v pameti, gda obujamo 
prekmursko rejč doma, gde so go inda gučali pa go gnes gučijo tö,« nam je v kisnejšom pogovori ovado 
predsednik Farič. 
Podpredsednica drüštva Bernarda Roudi je vesela, ka je prekmurska rejč gorostala. »Prejk drüštva se nam je 
prišikalo dosegniti, ka je gratala prekmurščina element nesnovne dediščine. Veseli smo, ka smo leko na šest 
šaulaj vpelali interesno dejavnost, gde se ne včimo samo prekmurski, liki o prekmurskoj kulturi pa erbi tö. 
Tau nas tö veseli, ka so se deca radi vzeli za tau«, je raztomačila magistrica zgodovine, štera je pred 17 
lejtami že sodelovala z gorenjesenčarskov šaulov v projekti »Atilova paut«. 
Šaularge malo žmetnej štejo pa pišejo prekmurski, pravi Bernarda Roudi. »Na šauli štemo prekmurske 
pesmi od Ferina Lainščka, poslüšamo prekmurske naute od skupine Ethnotrip. Na ednoj vöri smo poslüšali 
ljudsko pesem ’Pika, pauka’, mlajši pa so doma spitavali, ka je tau, ’fudaš’. Napravili smo slovar,« je 
pripovejdala podpredsednica prekmurskoga drüštva, štero je staupilo na čelo gibanja za prekmurščino. »Že 
smo napravili štiri posvete za škonike s Pomurja, v prvom redej o lokalnoj zgodovini. Vsikdar dosta učitelov 
pride, zdaj smo se pa odlaučili povezati vse šaule, gde so meli prekmurski gezik, pa napravili za mlajše 
vküpen program.« 
Avtorica letne priprave za prekmurščino Suzana Panker pravi, ka se rodijo vsi šaularge v prekmursko rejč. »S 
knjižnov lovenščinov se srečajo oprvin v vrtci pa te dale v osnauvnoj šauli. Mi na vöraj prekmurščine 
spoznavamo stare pisatele, na priliko pisca prve tiskane prekmurske knige pa Küzmičov Nauvi zakon. Med 
drügimi smo iskali indašnja imena krav, edna dekličina je v svoji vesi najšla 40 takši imen.« 
Pedagoginja pravi, ka so s krožkom uradno začnili dvejleti nazaj, depa že prva so tö zberali na priliko 
indašnja imena za mejsece. Gnesneden med drügimi skeče v prekmurskoj rejči pišejo, depa reči na erične 
prekmurske naute tö. »Smo probali šteti Nauvi zakon z vogrskim črkopisom. Uni sami so gorprišli, kelko liter 
so tistoga ipa nücali za naš ’č’. Šteti je žmetno, depa eške žmetnej je pisati,« smo zvödali od učitelice 
Suzane, štera se je popaščila na avtobus, ki je mlade Prekmurce dale pelo v Monošter. 

• »Pravijo, ka smo turizem lidge, in tau rejsan drži«. Silva Eöry. Kejpi: Silva Eöry in osebni arhiv 
Vesne Maučec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 24. oktobra 2019 - Leto 
XXIX, št. 43, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_43.pdf 
Kak dödölle jih poznate na Vogrskom, v Prekmurji pa smo en ö vöminili z o in vkraj vzeli en l, pa se tau gesti, 
napravleno iz mele in krumplov, zové »dödoli«. V Püconcaj so si že pred leti vözbrodili, ka napravijo 
tekmovanje v küjanji té dobroute, stera je inda svejta valala kak jestvina za srmake. Zadnjo septembrsko 
soboto je bilou veselo. »Cejli keden smo gledali, kakšno de vreme, pa je bilou te fala baugi lejpo, tak ka smo 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_43.pdf
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leko spravili pod strejo 16. dödolijado, stero smo v etom leti povezali ške s kolesarskim maratonom. Morem 
pohvaliti cejlo ekipo, bilou je več kak 100 prostovoljcov (önkéntes), tak kelnarov kak küjarov in vsej drügih, 
steri so pomagali, ka se je prireditev pršikala tak, kak smo steli,« je povedala predsednica Kulturno - 
turističnega društva Puconci Vesna Maučec in spaumnila, ka so lani ob svetovnom dnevi turizma 
postavili skulpturo (szobor), stera mimoidoče opozarja na najbole prepoznaven kulinarični dogodek v 
njihovi občini.  

 
Slika: Vesna Maučec. Foto: Silva Eöry 

 
Oženjene žgonke, kak v Prekmurji tüdi radi pravimo dödolom, je po oceni strokovne komisije, stero je vodo 
Danilo Kozar, najboukše pripravila ekipa Zgrebašev iz Pečörovec. »Tau, ka smo prvo paut združili kolesarski 
maraton in dödolijado, se je pokazalo za dobro, vej pa so tisti, steri so prišli k nam vküper s tistimi, steri so 
klačili picikline, tisti cajt meli ka delati. Vörvlem, ka de drügo leto ta prireditev samo ške baukša,« je ške 
cujdala Vesna Maučec, stera se s turizmom ne spravla samo v svojom praustom cajti, liki si z njim slüži tüdi 
svoj vsakdanešnji krüj: »Od leta 2013 sam direktorica hotelov v Zdravilišči Radenci. Sodelüvlem z direktori 
oziroma vodji gostinstva, koupance, zdravstva, z animacijo in gospodinjstvom gospodinjstvom pa ške 
recepcijo. 
Morem prajti, ka mam rejsan dobro ekipo sodelavcov, mlade pa zagnane lidi, steri škejo nekšo spremembo 
napraviti. Gda smo puni, leko sprejmemo 600 gostov. Polonje je domanjih, slovenskih, od tihincov pa jih je 
največ iz Avstrije in Dajčlanda, v zadnji dveh lejtaj je malo več Čehov, pa tüdi Rusov. Za njih skrbi 125 redno 
zaposlenih, mamo pa ške neka zvünešnjih sodelavcov.« 
Vesna Maučec je gor rasla v Murski Soboti, po zgotovlenom študiji pa se je preselila v Püconce: »Ges sam že 
kak mlada trno rada pekla - na žalost je zdaj toga menje, ka nemam cajta - zatau sam po zgotovleni osnovni 
šauli stela titi v gostinsko šaulo v Radence. Moj, zdaj že pokojni oča, mi je pravo, ka naj rajši dem v nekšo 
splošno šaulo, vej pa mo v turizmi sledkar leko tak ali tak delala. V srednjo šaulo sam odila v ekonomsko v 
Murski Soboti, po tistom pa sam v Maribori, na Ekonomski fakulteti, študerala menedžment malih firm. Tau 
je trno dober program, dosta sam se navčila, sploj v tretjom pa štrtom letniki, gda smo se včili, kak se vodi 
ena mala firma. Po zgotovleni šauli sam začnila delati v turistični agenciji. Moj mauž Leon ma vikend v 
Süjom vreji, zatau smo se furt mimo Moravskih Toplic vozili, pa sam pravla, vidiš, tü bi leko ges gnauk 
delala. In tak dugo sam se mimo vozila, ka sam 2006. leta te rejsan začnila delati v prodaji in marketing 
firme Terme 2000. Leta 2013 pa sam te prišla delat v Zdravilišče Radenci.« 
Sogovornica pravi, ka je v turizmi nej lejko delati, sploj na tak odgovornom delovnom mesti, kak ga ma ona, 
»vseeno pa je najvekše zadovoljstvo, gda vidiš, ka leko nekoga osrečiš, ka vidiš zadovoljnoga gosta. Nej je 
telko fontoško, če njemi daš neka vrejdnoga, dragoga, bole fontoško je tau, ka njemi daš pozornost 
(figyelem). Pravijo, ka smo turizem lidge, in tau rejsan drži. Če gosti daš tisti pristen nasmeh, njemi 
pomoreš, ga presenetiš s kupico vode, z djaboko ali samo s pogovorom, je trno zadovoljen.« 

 
Slika: Na letošnji dödolijadi je pouleg Vesne dosta pomagala tüdi čerka Lana. Foto: osebni arhiv Vesne Maučec 
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Čiglij ma dosta dela v slüžbi, je tüdi v Püconcaj aktivna, in tau nej samo v kulturno-turističnom drüštvi, 
pauleg toga pa si vsakši den najde cajt, ka prebeži bar dva kilometra po domanji vesnici. »Po rojstvi prvoga 
deteta, čerke Lane, te sam ške delala v Moravski Toplicaj, sam probala začniti bežati. Po rojstvi sina Gaja 
sam za rojstni den dobila takšo vöro, stera ma štoparco in točno cajt meri, in te sam malo bole resno začnila 
bežati. Po trej mesecaj treninga sam maja 2013 šla v Radence na maraton in sam prebežala 21 kilometrov. 
Sledkar sam prebežala tüdi velki maraton, samo brodim, ka je polonje maratona za mene glij prav,« je 
raztolmačila sogovornica, stera je vesela, ka je za bežanje napelala tüdi cejlo držino. In gda najde cajt za 
bežanje, jo ške pitam. Odgovori: »Nej dugo toga nazaj sam preštela knjigo z naslovom Ob petih vstani in 
svet ti bo ležal na dlani. Že prva kak sam preštela tau knjigo, sam rano stanjüvala, zdaj pa ške telko bole. In 
tak med pau peto in peto vöro vsakši zranek bežim po Püconcaj. Po tistom se zriktam, spigem kavo in dem 
delat v Radence.« 

• Slovenski den v Budimpešti. Irena Pavlič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
24. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 43, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_43.pdf  
Slovenci v Budimpešti vsakšo leto oktobra mamo prireditev. Tau zatok, ka se spomnimo nazaj, ka smo 
oktobra leta 1990 ustanovili slovensko drüštvo v glavnom varaši. Do tistoga časa smo mi, Porabski Slovenci, 
steri tü živemo, meli samo prijateljski krog. Devedesetoga leta se je državni sistem spremenijo pa smo mi tö 
naprajli drüštvo pa se registrirali na biroviji in od tistogamau delamo kak drüštvo. Letos smo malo ovak 
svetili kak do tejgamau. Pozvali smo Karčina Holeca iz Andovec. Karči Holec dela pri uredništvi Porabja in 
doma v Andovci je vodja Porabskoga kulturnoga in turističnoga drüštva.  
 

 
Slika: Mali kamen z völkoga Triglava je prineso za dar Karči Holec. Foto: Porabje 

 
Tau drüštvo ma zanimive prireditve. Pohod po gauščaj, Vražjo nauč, pejški odijo v Slovenijo na najvekši 
brejg Triglav, steri brejg je 2.864 m viski. S toga velkoga brga so v Andovce pripelali eden velki kamen, te 
kamen kak eden kip (szobor) stoji na dvauri Iže rokodelstva. Oni tam majo te lejpi center. Na podstavek 
toga kamna (té skale) smo Slovenci, steri na Vogrsom živemo po vasnicaj, po varašaj, vsi (vsakši kraj) gora 
djali naš male kamenček. 
Tau znamenuje, ka se mi tö ta držimo, mi smo tö Porabski Slovenci, vej je pa tam naš rojstni kraj. Mi smo 
najgeri bili, kak Andovčani odijo pejški na Triglav. Zato smo Karčina Holeca pozvali. 
On nam je od toga pripovejdo in notri pokazo tau težko »romanje« v Slovenijo na digitalni kejpaj. Pejški so 
šli 10 dni prejk gaušč, prejk brgauv, tü pa tam po poštijaj. Pomagali so jim člani Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo pa člani Združenja vojaških gornikov Slovenije, steri se k tauma razmejo in dosta odijo po velki 
plaminaj. Kak smo vidli, je težko bilau. Težko so si počivali ponauči, ka so mejsta za spanje tö nej bila 
najbaugša. Tak so prišli do Kredarice, gé je Triglavski dom. Med potjo so jim voditelji vse dosta pokazali pa 
raztomačili. Na Kredarici je v leta, gda je spodkar najvekša ica, tö mrzlo in je snejg. Od te iže šče dala trbelo 
iti, na vrejek. Če že nej vsi (15 lidi), dapa tej eni so gori prišli do Aljaževoga törma, smo je vidli, vej so pa 
kazali napis na platni, ka so Porabski Slovenci. Tau »romanje« je bilau žmetno, dapa velko delo pa lejpo. 
Karčina Holeca smo gratulirali, prejk njega pa vsejm Porabcom, steri so gora prišli na Triglav, steri so tau 
težko paut naprajli. Ponosni smo na nji. Karči Holec je nam v spomin prineso en kamen s Triglava. 
Splo smo radi bili, ka smo te kejpe poglednili pa poslüšali Karčina pripovejdanje. Ka mi, mali narod, Porabski 
Slovenci tö mamo takše lidi, takšne voditelje, ka so tau zmogli.  
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_43.pdf
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Slika: Pevski zbor Slovenskoga drüštva v Budimpešti. Foto: Porabje 

 
Na prireditvi je nastaupo tüdi naš mali zbor. Lepau so spejvali kak vsigdar, radüvali smo se. Meli smo tudi 
goste. Našo prireditev je počasto veleposlnik R Slovenije v Budimpešti g. Robert Kokalj s soprogo Klaudijo, 
prišla sta tüdi dva nauva sodelavca veleposlaništva. Na konci smo držali prijateljski večer, se okrepčili, malo 
pojedli in nazdravili. 
 

 
Slika: Pozdrav veleposlanika RS v Budimpešti Roberta Kokalja. Foto: Porabje 

 

• Predstavitev knjige. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 24. oktobra 
2019 - Leto XXIX, št. 43, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_43.pdf  
 

 
Slika: Udejstvovanje Kálmána Szélla za razvoj Monoštra - je naslov knjige avtorice Ilone Talabér. Foto: Porabje 

 
»Njegovo ime pozna cel narod« - udejstvovanje Kálmána Szélla za razvoj Monoštra - je naslov knjige 
avtorice Ilone Talabér (Talabér Lászlóné), članice monoštrskega domoznanskega kluba. Knjiga je izšla s 
finančno podporo kmetijskega ministrstva. 

• Romarska pot v Slovenijo. Agica Holec, predsednica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 24. oktobra 2019 - Leto XXIX, št. 43, str. 9 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_43.pdf  
12. oktobra je Slovenska narodnostna samouprava Števanovci organizirala romarsko pot v Slovenijo. 45 
romarjev se je napotilo na to čudovito romanje na Brezje. Največja slovenska bazilika in romarska cerkev 
Marije Pomagaj se nahaja v tem kraju. Veliko romarjev obišče to mesto in prosi Marijo za pomoč. Marija 
vsakega sprejme in vzame v naročje. Prvi čudeži ozdravljenja so se zgodili 50 let po vzpostavitvi božje poti in 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_43.pdf
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tudi danes se dogajajo. Pri spovedi iščejo romarji mir, ki ga dobijo od Boga. Papež Janez Pavel II. je obiskal 
baziliko leta 1996. 
 

 
Slika: 12. oktobra je Slovenska narodnostna samouprava Števanovci organizirala romarsko pot v Slovenijo. Foto: 
Porabje 

 
Sveta maša se je začela ob deseti uri, naši romarji so se pridružili tej maši. Pri maši je sodeloval tudi naš 
župnik Tibor Tóth s tremi drugimi duhovniki. Čudovita je bila maša, cerkev je bila polna ljudi. Pri pridigi je 
pater govoril o obisku papeža, o čudovitih ozdravljenjih, opozoril je starše na njihovo dolžnost pri vzgajanju 
otrok. Poudaril je, naj čim večkrat molimo rožni venec in se obrnemo k Mariji, naj nam pomaga. Na koncu 
svete maše smo skupaj zapeli Marijine litanije, ker je oktober Marijin mesec, mesec rožnega venca. 
Na koncu smo si vsi lahko ogledali Marijin oltar in molili. Naš cerkveni pevski zbor je zapel Marijine svete 
pesmi, petju so se pridružili vsi ostali romarji v cerkvi. Bilo je čudovito poslušati, zvenelo je strašno lepo. Na 
tej poti smo molili tudi za našega Balinta, ki je imel v torek operacijo, in je dobil možnost za novo življenje. 
Marija naj pomaga njemu in družini, da bi čimprej ozdravel. 
Po maši smo si ogledali muzej jaslic. Muzej imal citat od svetega Frančiška Asiškega: „Dober dan, dobri 
ljudje!” Muzej jaslic je edinstvena zbirka, ki vsebuje preko 400 različnih jaslic z vseh koncev sveta. Jaslice so 
v muzeju predstavljene v tematskih sklopih ter vezano na geografska območja njihovega izvora. 
Potem smo pot nadaljevali na Bled, kjer smo imeli kosilo. Po kosilu smo se odpeljali na otok in smo si 
ogledali cerkev. Pokrajina je bila zelo zanimiva in čudovita. Lep, sončen dan smo imeli. V veri močni smo se 
pripeljali domov. Slovenska maša in molitve tudi med potjo so nas utrdili v veri. Hvala župniku Tiborju 
Tóthu, da je cel dan preživel z nami. Hvala vsem romarjem, ki so se nam pridružili. 
 

Delo, Ljubljana 

• Med tednom Američani, za vikend Slovenci. Intervju: Joe Valenčič. Pogovarjala se je: Saša Bojc. 
Delo, Ljubljana, 18. oktober 2019  

Joe Valenčič: O življenju današnjih Slovencev v ZDA in njihovih potomcev na razstavi pred Arhivom 
Republike Slovenije  
https://www.delo.si/magazin/zanimivosti/med-tednom-americani-za-vikend-slovenci-238792.html 

 
Slika: Eden najaktivnejših članov slovenske skupnosti v ZDA je zgodovinar, filmar in strokovnjak za odnose z 
javnostmi Joe Valenčič. Foto: Delo 

https://www.delo.si/magazin/zanimivosti/med-tednom-americani-za-vikend-slovenci-238792.html
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Tudi v ZDA stoji kozolec, z zvonci strašijo kurenti, vernike pozdravlja podoba brezjanske Marije in na 
festivalu kranjskih klobas je priljubljena sladica potica. In medtem ko se po svetu pogosto širi glas o prvi 
dami Melanii Trump, morebitni demokratski kandidatki za predsednico Amy Klobuchar ter astronavtki 
Suniti Williams, aktualna razstava Slovenci v ZDA danes pred Arhivom Republike Slovenije izpostavlja 
predvsem druge slovenske Američane in njihovo življenje. 
Leta 2000 se je 175.099 prebivalcev ZDA izreklo za Slovence, navaja spletna stran ministrstva za zunanje 
zadeve, a po neuradnih ocenah v ZDA živi od 300 do 600 tisoč Slovencev in njihovih potomcev. Kar tri 
četrtine jih živi v zveznih državah Ohio, Pensilvanija, Illinois, Minnesota, Wisconsin in Kalifornija. Eden 
najaktivnejših članov slovenske skupnosti v ZDA je zgodovinar, filmar in strokovnjak za odnose z javnostmi 
Joe Valenčič, čigar stari starši so se iz okolice Ilirske Bistrice v Cleveland preselili med obema vojnama. Kot 
raziskovalec življenja Slovencev na severnoameriški celini je tudi avtor aktualne razstave. Pogosto obišče 
Slovenijo in ta mesec je pri nas predaval o različnih vidikih življenja rojakov v ZDA. 
Zakaj se ameriškim Slovencem zdi tako pomembno brskati za svojimi koreninami? 
Tudi sam jih pogosto sprašujem, kaj iščejo. Mislim, da je povezano s tem, da je življenje danes zelo 
nestanovitno, poreklo pa jim nekako izpolni osebno identiteto. Američani lahko izklopimo svoj ameriški del 
in smo med tednom Američani, za vikend pa Slovenci. Obožujemo vse plati svoje identitete. 
 

 
Slika: Kurentovanje je nov festival v Clevelandu, nastal je pred petimi leti kot ameriško-slovenska različica pustnega 
karnevala Mardi Gras. Kurent oznanja začetek postnega časa. Foto: Arhiv Joeja Valenčiča  

 
Zmeraj je bilo zanimanje za vezi s Slovenijo, ampak z internetom se je odprlo več možnosti. Ti, ki zdaj 
brskajo za svojimi koreninami, niso le upokojenci, ki imajo čas in denar, med njimi so tudi mlajši. Običajno 
obžalujejo, da niso govorili z babico oziroma da niso ohranili stikov s sorodniki, to pa se je zgodilo večinoma 
zaradi pomanjkljivega znanja slovenščine.  
Toda kot član sveta vlade za Slovence po svetu lahko povem, da je med potomci izseljencev vselej 
zanimanje tudi za študij in delo v Sloveniji, enako kot je v izseljenskih skupnostih v Avstraliji, Nemčiji ali 
Južni Ameriki. Tisti, ki enkrat obiščejo Slovenijo, pa so tako ali tako navdušeni, saj vidijo, da je to lepa 
dežela, da so ljudje dostopni, da sta tu dobra hrana in tudi glasba ... 
 

 
Slika: Procesija v slovenskih narodnih nošah je vrhunec praznovanja v slovenski župniji Marijinega vnebovzetja v 
Clevelandu. Fotografija: Arhiv Joeja Valenčiča  

 
So kdaj nad domovino prednikov razočarani? 
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Ne slišim, da bi kdo bil razočaran. Za rodoslovce je zanimiv vsak podatek, ki ga najdejo. Edino razočaranje je, 
da ne razumejo slovensko, saj bi radi izvedeli še več. Nekateri so razočarani nad Ljubljano, češ da je mesto 
kot vsa druga po svetu. Toda Ljubljana je vendarle prestolnica ene od evropskih držav, hkrati pa še vedno 
zelo kaže svojo slovenskost. 
Večina potomcev izseljencev – v nekaterih družinah že peta generacija – zna le kakšen stavek ali besedo v 
slovenščini, ponavadi kakšno žaljivko ali kletvico, skoraj vsakdo pa obžaluje, da ne razume več slovensko. 
Zdaj imamo tudi tečaje slovenščine po internetu, ki jih na clevelandski državni univerzi desetletje razvija 
profesor Luka Zibelnik. V Clevelandu in Chicagu imamo že več let sobotno šolo slovenščine, torej je za 
učenje jezika kar nekaj priložnosti. Tretjina učencev pa sploh niso Slovenci, temveč so z njimi v stikih in 
uživajo v naši hrani, veselicah ali pa so slavofili. Ali pa si izberejo slovenščino kot dodaten jezik med 
študijem. 
Je internet vplival tudi na predstavo o Sloveniji? Zdi se, da so izseljenci dolgo gojili podobe iz časa, ko so 
zapustili domovino. 
Da, nekateri o njej razmišljajo kot iz časov, ko jo je zapustil dedek, tu in tam me še vedno kdo vpraša, ali so 
ceste pri vas asfaltirane. A je tudi obratno. Slovenci prav tako mislite, da v izseljenskih skupnostih plešemo 
samo polko in jemo kranjske klobase in smo veseljaki, na naših spletnih straneh pa lahko vidite, da smo 
malo bolj sofisticirani. 
Toda res je tudi, da priljubljenost kranjske klobase in potice ne usahne. Nekateri se z izdelovanjem 
kranjskih klobas še vedno preživljajo. Kakšen je danes njun status? 
V Clevelandu imamo od deset do dvanajst mesnic, ki izdelujejo prave kranjske klobase, tudi vsaka večja 
slovenska skupnost ima svojega mesarja. Ko sem predaval v Iron Rangeu v severni Minnesoti, sem videl, da 
tamkajšnje slovenske mesnice dobro delajo. Bil sem v Rock Springsu v zvezni državi Wyoming, to je sredi 
ničesar na Divjem zahodu, kjer sem se srečal z direktorjem krajevnega muzeja, in ko sem ga vprašal, kaj je 
njihova kulinarična posebnost, mi je odgovoril, da je kronska klobasa in da ima neko povezavo s Slovenci. 
Torej poznajo naše klobase tudi kavboji.  
Slovenstvo v ZDA se je ohranjalo predvsem znotraj verske skupnosti. Ali število vernih med mlajšimi kaj 
upada? 
Natančnega števila ne poznam, vem le, da je po ZDA še okoli trideset slovenskih župnij, vendar večinoma 
nimajo več maš v slovenščini, gojijo pa svoja katoliška, tudi skavtska društva in so pomembne ne samo za 
Slovence, ampak za širšo lokalno skupnost. Župnije imajo še vedno velik pomen pri ohranjanju slovenskih 
običajev in tradicije, a enako kot drugi Američani potomci slovenskih izseljencev prestopajo v druge vere, 
nekateri pa jo popolnoma opustijo, kar je vsesplošen trend v ZDA. Kot sem slišal, je najhitreje rastoča vera 
ateizem. 
Koliko je še zamer do komunizma? 
Ti, ki so prišli v manjšem izseljenskem valu po drugi svetovni vojni in so se izselili zaradi političnih razlogov, 
so že precej v letih. Čeprav so tudi otroci nekaterih privzeli starševska stališča oziroma zamere, pa 
razumejo, da so zdaj drugačni časi, da je Slovenija samostojna, svobodna in demokratična država. Tu in tam 
se komu zareče, da je doma iz Jugoslavije, a mislim, da v spominu mladih generacij ni zamer. To so že pete 
ali četrte generacije. 
Emigracija Slovencev v ZDA se je začela v 70. letih 19. stoletja, prve kmetije v Minnesoti so nastale okoli leta 
1870 zaradi misijonarjev, pa tudi zato, ker je bila tudi drugod po ZDA zemlja napol zastonj. Ko se je to 
končalo, so si slovenski izseljenci tako kot drugi iz Evrope delo poiskali v tovarnah. 
In rudnikih. 
Ja, tudi rudnikih. Toda pri raziskovanju po ZDA sem ugotovil, da Slovenci niso bili samo tovarniški delavci, 
uspeli so tudi s svojimi idejami in posebnimi talenti. Denimo, slovenske izdelovalke slamnikov v New Yorku 
so konec 19. stoletja dominirale v tem poslu, slovenski izseljenci iz Trbovelj, Hrastnika in Zagorja ob Savi pa 
v istem času v steklarski industriji v Zahodni Virginiji, od koder je bila kar polovica vseh steklenih izdelkov v 
ZDA. Svoj vpliv so obdržali vse do 80. let 20. stoletja, dokler ga ni spremenila Kitajska. 
Naše darilo ameriški kulturi je gotovo slovensko-ameriška polka, na katero opozarja tudi razstava. Širiti se je 
začela v 40. letih in po vojni postala znana po vseh ZDA ter je priljubljena še danes. Kot direktor muzeja 
slovensko-ameriške polke v Ohiu lahko povem, da prirejamo šest plesov na leto in tudi festival kranjskih 
klobas, ki ga je minuli mesec obiskalo 1300 ljudi. Konec novembra bo 52. tridnevni festival slovensko-
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ameriške polke, na katerem vsako leto podelimo nagrade za življenjsko delo, ansambel leta, zgoščenko ... 
Se torej takšni ansambli še vedno na novo rojevajo? 
Da, ko že kaže, da bo vse šlo v nič, pride nova generacija, nova energija, nova tehnologija. Z internetom in 
digitalizacijo lahko v poslušanju uživaš kjerkoli. Sam vodim slovensko radijsko oddajo vsako soboto, ki jo po 
spletu lahko poslušajo povsod. Imamo nove ansamble, nadarjene glasbenike, ki ne samo posnemajo 
starejše izvajalce, ampak melodije preigravajo tudi na novo, malo bolj na rock ali country. 
Kako se še spreminja življenje potomcev slovenskih izseljencev? 
Seveda ni enako kot pred desetletji, a v vsaki skupnosti vztrajajo stalnice: glasba, hrana in obljuba – vsaj 
enkrat obiskati Slovenijo.  
»Američani ne razlikujejo med Slovencem, Srbom ali Slovakom. Zdaj, ko so prišli v ospredje Melania Trump, 
Luka Dončić, Anže Kopitar, Amy Klobuchar, pa po malem razumejo, da se Slovenci razlikujejo od drugih 
narodov. Vsaj tako vidim jaz. Njihova prepoznavnost ogromno pomaga.«  

• Macronova oholost povzročila zgodovinsko napako. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 18. oktober 
2019  

Na zadnjem vrhu EU za Jean-Clauda Junckerja in Donalda Tuska bridko razočaranje glede širitvene 
politike.  
https://www.delo.si/novice/svet/macronova-oholost-povzrocila-zgodovinsko-napako-239841.html 
 

 
Slika: Pogled, ki pove več kot tisoč besed: slovenski premier Marjan Šarec se je pred torkovim odločanjem o 
hrvaškem izpolnjevanju pogojev za schengen pogovarjal tudi s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. Foto: 
Reuters 

 
Bruselj – Dvodnevni vrh EU se je končal z razočaranjem, ogorčenjem in nezadovoljstvom številnih vpletenih, 
ker ni bil sprejet, predvsem po zaslugi francoskega predsednika Emmanuela Macrona, sklep o začetku 
pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. 
Kaj je pripeljalo do širitvene polomije? 
Francija se niti na vrhu ni odpovedala popolni blokadi. Glede Severne Makedonije je bila osamljena. Pri 
nasprotovanju Albaniji, ki ima res še kar nekaj težav na različnih področjih, je imela na svoji strani še Dansko 
in Nizozemsko. V Parizu ponavljajo, da bi morali prenoviti celoten širitveni proces, da se ne bi smele 
ponavljati napake iz preteklosti in da bi kandidatke res morale biti pripravljene na članstvo. Zakaj bi morali 
širitveni proces reformirati pred samim odprtjem pristopnih pogajanj, niso prepričljivo pojasnili. Pogajanja 
že tako trajajo dolga leta in v njihovem okviru so na razpolago številni instrumenti za vpliv na njih. 
Kakšne bodo posledice? 
»To je bila zgodovinska napaka,« je povedal predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker. Odločitev 
je sicer temeljito načela verodostojnost EU, predvsem v balkanski regiji, kjer je Bruselj spodbujal reforme in 
dajal številne obljube. Makedonija je zato, da bi premagala grško blokado na poti proti EU, sprejela 
odločitev o novem imenu. »Ne obupajte!« je bil poziv predsednika evropskega sveta Donalda Tuska. 
Dosežek vrha je bil, da se bodo vprašanja o nadaljevanju pogajanj spet lotili pred vrhom EU-Zahodni Balkan, 
ki bo potekal maja prihodnje leto v Zagrebu. Ker Macron rad razglaša, da bi EU morala postati velik in 
vpliven globalni akter, je še posebej povedno, da ni videl geostrateških tveganj svoje drže. 
Katere teme so bile v ozadju brexita in širitvenih dilem? 
Nova predsednica Ursula von der Leyen je predstavila svoje strateške načrte za delo v prihodnjih petih 
letih. Med glavnimi cilji ima zeleno preobrazbo, digitalizacijo, konkurenčnost. Čedalje trši oreh postaja 
prihodnji proračun EU za obdobje 2021–2027. Pojavljajo se velike razlike med bogatejšimi in siromašnejšimi 
članicami. Avstrija, Nemčija in Nizozemska bi proračun omejile pri enem odstotku bruto nacionalnega 
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dohodka (BND). Po predlogu evropske komisije, ki ga podpira tudi Slovenija, bi znašal 1,114 odstotka BND. 
Zbliževanje stališč bo zahtevalo reze na ključnih področjih, kot so kohezija, kmetijska politika, raziskave. 
Finsko predsedstvo bo do decembra pripravilo pogajalski okvir in v prvi polovici prihodnjega leta, ko bodo 
vajeti v rokah Hrvaške, bodo morala že steči intenzivna pogajanja. 
Kako je potekala obravnava podnebne politike? 
Z Macronovo trmo glede širitve so se sicer morali ukvarjati vso noč, podnebnim temam pa niso namenili niti 
četrt ure. Ponovili so le zavezanost k različnim ciljem, postavljenim tako v EU kot tudi v Združenih narodih. 
Soglasja članic o cilju Berlina in Pariza, po katerem bi EU bila leta 2050 podnebno nevtralna, še ni. 
Najglasnejša nasprotnica tega cilja je Poljska. 
S čim se je na vrhu ukvarjal slovenski premier Marjan Šarec? 
Šarec je že pred vrhom napisal pismo voditeljem in pozval k začetku pristopnih pogajanj z obema 
kandidatkama. »Priložnost je zamujena in verodostojnost EU v tem delu sveta je omajana,« je po vrhu 
ocenil razplet. Opravil je tudi nekaj krajših pogovorov, povezanih s torkovim odločanjem evropske komisije 
o hrvaškem izpolnjevanju pogojev za schengen. »Smo proti temu, da odhajajoča komisija odloča o tem,« je 
povedal Šarec. Slovenija predvsem izraža bojazen, da evropska komisija ne bo odločala na podlagi 
izpolnjevanja meril, temveč politično.  

• Katalonske ulice polne protestnikov, ki zahtevajo osvoboditev voditeljev. STA, A. I. Delo, 
Ljubljana, 18. oktober 2019  

V Ljubljani se je sestal odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji in sprejel izjavo v 
podporo ter izrazil protest ob kršitvah demokratičnih pravic v Evropi.  
https://www.delo.si/novice/svet/katalonci-na-ulicah-zahtevajo-osvoboditev-zaprtih-voditeljev-239758.html 

 
V Kataloniji danes poteka splošna stavka, na kateri zahtevajo osvoboditev katalonskih voditeljev, ki jih je 
špansko vrhovno sodišče obsodilo zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017. 
Stavki se bodo pridružili tudi udeleženci protestnih pohodov, ki so se v sredo iz petih katalonskih mest 
podali proti Barceloni. 
V Kataloniji že od ponedeljka potekajo protesti proti obsodbi devetih nekdanjih katalonskih politikov in 
aktivistov na dolgoletne zaporne kazni. Med protesti so izbruhnili tudi nemiri, v spopadih s policijo je bilo 
poškodovanih več sto ljudi. 
V Barceloni danes pričakujejo veliko množico ljudi, v mesto prihaja tudi okoli 20.000 udeležencev 
tridnevnega pohoda, ki so se tja podali iz mest Vic, Girona, Tarrega, Tarragona in Berga. Pohod sta 
organizirali civilnodružbeni organizaciji ANC in Omnium Cultural, katerih voditelja Jordi Sanchez in Jordi 
Cuixart sta med deveterico obsojenih. 
Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek devet katalonskih voditeljev obsodilo na od devet do 13 let zapora 
zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije. Obsojeni so zaradi vstajništva in zlorabe 
javnih sredstev. 
V Ljubljani sestanek odbora za podporo katalonskim političnim zapornikom 
V Ljubljani pa se je dopoldne sestal odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji. Srečanje 
so sklicali pobudniki za ustanovitev odbora bivši predsednik republike Milan Kučan, filozofinja in 
sociologinja Spomenka Hribar, profesor na ljubljanski univerzi Rudi Rizman in nekdanji zunanji minister Ivo 
Vajgl. 
»Zaskrbljen sem, da v članici EU v zaporih sedijo ljudje samo zato, ker so omogočili in vodili miroljubno in 
demokratično izražanje pripadnikov svojega naroda o odprtih vprašanjih njegove prihodnosti,« je ob pobudi 
za oblikovanje odbora dejal Kučan. Po njegovih besedah bo odbor skrbel, da »politični zaporniki v Španiji ne 
bodo pozabljeni in da v Evropi zaradi velikodržavnih interesov posameznih vplivnih držav ne bi dopustili 
omejevanja demokratičnih pravic«. 
Zaradi politične negotovosti, protestov in splošne stavke v Kataloniji po obsodbi katalonskih političnih 
voditeljev zaradi vstaje proti oblastem v Madridu, je španska nogometna zveza tudi uradno odpovedala el 
clasico, večni derbi med Realom Madridom in Barcelono, ki je bil napovedan za 26. oktobra na stadionu 
Nou Camp v Barceloni.  
Pobudniki in ustanovni člani so na srečanju sprejeli izjavo v podporo katalonskim političnim zapornikom in 
izrazili protest ob kršitvah demokratičnih pravic v Evropi, ki ga je v celoti moč prebrati na www.9catalan.eu. 
Bivši predsednik Republike Slovenije Milan Kučan je na prvem srečanju Odbora opozoril, da je »zmotno 
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prepričanje, da so grobe kršitve človekovih pravic z državnim nasiljem notranja zadeva države« in 
pomenljivo dodal, da so »te pravice so univerzalna vrednota, ki jih ščitijo deklaracija Združenih narodov in 
dokumenti EU ter so nad notranjim pravom vsake posamezne države«. 
To dejstvo so člani odbora izpostavili tudi v izjavi, kjer so med drugim zapisali, da je »kratkovidno 
prepričanje, da je to krizo mogoče reševati z represijo, ustrahovanjem, zapori in spodbujanjem sovražnosti. 
Nasilje vedno rojeva novo nasilje. Krizo je mogoče rešiti samo z odkritim dialogom, demokratičnimi 
političnimi sredstvi, razumom in odgovornostjo vpletenih strani«.  
Opozorili so, da »molčati ob kršitvah pravic deveterice uglednih evropskih voditeljev iz Katalonije in tudi 
številnih drugih, ki jih prav tako preganjajo zaradi sodelovanja pri referendumu 2017, pomeni prevzemati 
odgovornost za njihovo usodo, pa tudi za rušenje evropskih demokratičnih načel«. »Na to nočemo in ne 
moremo pristati,« so sklenili člani Odbora. 
Na srečanju je bil prisoten tudi delegat katalonske vlade za jugovzhodno Evropo Eric Hauck. Odbor mu je 
predal izjavo ter ga pooblastil, da jo v njihovem imenu prenese katalonskim oblastem. Ivo Vajgl, nekdanji 
minister za zunanje zadeve RS ter poslanec Evropskega parlamenta v dveh mandatih, je izpostavil, da bodo 
izjavo Odbora poslali tudi vsem pristojnim predstavnikom Republike Slovenije.  

• Barcelona gori – protestniki na ulicah zahtevajo osvoboditev zaprtih voditeljev. STA. Delo, 
Ljubljana, 18. oktober 2019  

V Ljubljani se bo sestal odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji. Srečanje sklicujejo 
bivši predsednik republike Milan Kučan, Spomenka Hribar, Rudi Rizman in Ivo Vajgl.  
https://www.delo.si/novice/svet/katalonci-na-ulicah-zahtevajo-osvoboditev-zaprtih-voditeljev-239758.html 

V Kataloniji bo danes splošna stavka, na kateri bodo zahtevali osvoboditev katalonskih voditeljev, ki jih je 
špansko vrhovno sodišče obsodilo zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017. 
Stavki se bodo pridružili tudi udeleženci protestnih pohodov, ki so se v sredo iz petih katalonskih mest 
podali proti Barceloni. 
V Kataloniji že od ponedeljka potekajo protesti proti obsodbi devetih nekdanjih katalonskih politikov in 
aktivistov na dolgoletne zaporne kazni. Med protesti so izbruhnili tudi nemiri, v spopadih s policijo je bilo 
poškodovanih več sto ljudi. 
V Barceloni danes pričakujejo veliko množico ljudi, v mesto prihaja tudi okoli 20.000 udeležencev 
tridnevnega pohoda, ki so se tja podali iz mest Vic, Girona, Tarrega, Tarragona in Berga. Pohod sta 
organizirali civilnodružbeni organizaciji ANC in Omnium Cultural, katerih voditelja Jordi Sanchez in Jordi 
Cuixart sta med deveterico obsojenih. 
Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek devet katalonskih voditeljev obsodilo na od devet do 13 let zapora 
zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije. Obsojeni so zaradi vstajništva in zlorabe 
javnih sredstev. 

 
Slika: V Barceloni danes pričakujejo veliko množico ljudi, v mesto prihaja tudi okoli 20.000 udeležencev tridnevnega 
pohoda. Foto: Albert Gea/Reuters  

 
V Ljubljani sestanek odbora za podporo katalonskim političnim zapornikom 
V Ljubljani pa se bo danes sestal odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji. Srečanje 
sklicujejo pobudniki za ustanovitev odbora bivši predsednik republike Milan Kučan, filozofinja in 
sociologinja Spomenka Hribar, profesor na ljubljanski univerzi Rudi Rizman in nekdanji zunanji minister Ivo 
Vajgl. 
»Zaskrbljen sem, da v članici EU v zaporih sedijo ljudje samo zato, ker so omogočili in vodili miroljubno in 
demokratično izražanje pripadnikov svojega naroda o odprtih vprašanjih njegove prihodnosti,« je ob pobudi 
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za oblikovanje odbora dejal Kučan. 
Po njegovih besedah bo odbor skrbel, da »politični zaporniki v Španiji ne bodo pozabljeni in da v Evropi 
zaradi velikodržavnih interesov posameznih vplivnih držav ne bi dopustili omejevanja demokratičnih 
pravic«.  

• Katalonijo ohromila splošna stavka, na ulicah več kot pol milijona ljudi. STA, A. I., V. U. Delo, 
Ljubljana, 18. oktober 2019  

Znova poročajo tudi o nasilju. V Ljubljani se je sestal odbor za podporo katalonskim političnim 
zapornikom v Španiji in sprejel izjavo v podporo.  
https://www.delo.si/novice/svet/katalonci-na-ulicah-zahtevajo-osvoboditev-zaprtih-voditeljev-
239758.html  
 

 
Slika: Katalonijo ohromila splošna stavka, na ulicah več kot pol milijona ljudi. Foto: Rafael Marchante/Reuters 

 
Katalonijo je ohromila splošna stavka, s katero zahtevajo osvoboditev katalonskih voditeljev, ki jih je 
špansko vrhovno sodišče obsodilo zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017. 
Na ulicah Barcelone se je danes zbralo 525.000 ljudi, poročajo mediji, ki se sklicujejo na podatke lokalne 
policije. 
V Kataloniji protesti potekajo že od ponedeljka, izbruhnili so tudi nemiri. V spopadih s policijo je bilo doslej 
poškodovanih več sto ljudi. Okoli 18. ure so pred poslopjem španske policije v Barceloni izbruhnili spopadi 
med protestniki in policisti. Protestniki so zažigali smetnjake in v policiste metali kamenje, slednji pa so 
odgovorili s solzivcem. Od začetka tedna so aretirali več kot 110 ljudi, od tega 16 danes. 
Po navedbah sindikata CSC, ki podpira neodvisnost 7,5-milijonske španske regije, se je glavnega zborovanja 
ob stavki v Barceloni udeležilo 750.000 ljudi. 
Nasilje se tako nadaljuje že peti dan. Protestniki, ki so jezni zaradi obsodbe devetih katalonskih voditeljev, 
so tudi v četrtek zažigali smetnjake in pohištvo, ponekod je prišlo tudi do spopadov med policisti in 
protestniki. Od začetka tedna so aretirali več kot 110 ljudi, od tega 16 v četrtek, navaja AFP. 
Špansko sodišče je ob tem danes sprožilo preiskavo gibanja za neodvisnost Tsunami Democratic v povezavi 
s ponedeljkovim protestom na barcelonskem letališču. Preiskujejo jih zaradi terorizma. Oblasti so 
onemogočile dostop do njihove spletne strani, a je gibanje, ki organizira proteste, že odprlo novo. Svoje 
privržence so pozvali, naj si na svoje naprave prenesejo njihovo aplikacijo ali jim sledijo prek aplikacije 
Telegram. 
Med drugim je v mesto prišlo več tisoč udeležencev tridnevnega protestnega pohoda, ki so se tja v sredo 
podali iz mest Vic, Girona, Tarrega, Tarragona in Berga. 
Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek devet katalonskih voditeljev obsodilo na od devet do 13 let zapora 
zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije. Obsojeni so zaradi vstajništva in zlorabe 
javnih sredstev. 
V Ljubljani sestanek odbora za podporo katalonskim političnim zapornikom 
V Ljubljani pa se je dopoldne sestal odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji. Srečanje 
so sklicali pobudniki za ustanovitev odbora bivši predsednik republike Milan Kučan, filozofinja in 
sociologinja Spomenka Hribar, profesor na ljubljanski univerzi Rudi Rizman in nekdanji zunanji minister Ivo 
Vajgl. 
»Zaskrbljen sem, da v članici EU v zaporih sedijo ljudje samo zato, ker so omogočili in vodili miroljubno in 
demokratično izražanje pripadnikov svojega naroda o odprtih vprašanjih njegove prihodnosti,« je ob pobudi 
za oblikovanje odbora dejal Kučan. Po njegovih besedah bo odbor skrbel, da »politični zaporniki v Španiji ne 
bodo pozabljeni in da v Evropi zaradi velikodržavnih interesov posameznih vplivnih držav ne bi dopustili 
omejevanja demokratičnih pravic«. 
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Zaradi politične negotovosti, protestov in splošne stavke v Kataloniji po obsodbi katalonskih političnih 
voditeljev zaradi vstaje proti oblastem v Madridu, je španska nogometna zveza tudi uradno odpovedala 
el clasico, večni derbi med Realom Madridom in Barcelono, ki je bil napovedan za 26. oktobra na 
stadionu Nou Camp v Barceloni. Zaprli so tudi katedralo Sagrada Familia.  
Pobudniki in ustanovni člani so na srečanju sprejeli izjavo v podporo katalonskim političnim zapornikom in 
izrazili protest ob kršitvah demokratičnih pravic v Evropi, ki ga je v celoti moč prebrati na www.9catalan.eu. 
Bivši predsednik Republike Slovenije Milan Kučan je na prvem srečanju Odbora opozoril, da je »zmotno 
prepričanje, da so grobe kršitve človekovih pravic z državnim nasiljem notranja zadeva države« in 
pomenljivo dodal, da so »te pravice so univerzalna vrednota, ki jih ščitijo deklaracija Združenih narodov in 
dokumenti EU ter so nad notranjim pravom vsake posamezne države«. 
To dejstvo so člani odbora izpostavili tudi v izjavi, kjer so med drugim zapisali, da je »kratkovidno 
prepričanje, da je to krizo mogoče reševati z represijo, ustrahovanjem, zapori in spodbujanjem sovražnosti. 
Nasilje vedno rojeva novo nasilje. Krizo je mogoče rešiti samo z odkritim dialogom, demokratičnimi 
političnimi sredstvi, razumom in odgovornostjo vpletenih strani«.  
Opozorili so, da »molčati ob kršitvah pravic deveterice uglednih evropskih voditeljev iz Katalonije in tudi 
številnih drugih, ki jih prav tako preganjajo zaradi sodelovanja pri referendumu 2017, pomeni prevzemati 
odgovornost za njihovo usodo, pa tudi za rušenje evropskih demokratičnih načel«. »Na to nočemo in ne 
moremo pristati,« so sklenili člani Odbora. 
Na srečanju je bil prisoten tudi delegat katalonske vlade za jugovzhodno Evropo Eric Hauck. Odbor mu je 
predal izjavo ter ga pooblastil, da jo v njihovem imenu prenese katalonskim oblastem. Ivo Vajgl, nekdanji 
minister za zunanje zadeve RS ter poslanec Evropskega parlamenta v dveh mandatih, je izpostavil, da bodo 
izjavo Odbora poslali tudi vsem pristojnim predstavnikom Republike Slovenije.  

• Klofuta. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 19. oktober 2019  
Ursula von der Leyen je pozabila - za najvišje funkcije so potrebna najvišja etična merila.  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/klofuta-239566.html 
 

 
Slika: Odnosi med Emmanuelom Macronom in Ursulo von der Leyen tačas niso bleščeči. Foto: Reuters 

 
Za Ursulo von der Leyen to ni dober začetek. Še preden je zasedla položaj predsednice evropske komisije in 
se preselila v palačo Berlaymont, kjer bo v svoji pisarni tudi spala oziroma bo temu namenjeno mini 
stanovanjce, ki se drži bruseljskega urada, se je že znašla v prvi krizi. Položaja ne bo mogla prevzeti prvega 
novembra, kot je bilo predvideno. In vmes je morala za svojo varovanko že posredovati Angela Merkel. 
Kanclerkino srečanje s predsednikom Emmanuelom Macronom minulo nedeljo v Elizeju ni bilo namenjeno 
samo pripravam na francosko-nemški vrh in vrh EU, temveč tudi prepričevanju sogovornika, da je treba von 
der Leynovo ustoličiti »takoj, ko je možno«. 
Trije od njenih komisarskih kandidatov so propadli, evropski parlament jih je zavrnil, še posebno velik 
udarec je bil, ko podpore ni dobila Francozinja Sylvie Goulard. Kar ni bilo ponižanje samo za Macrona, ki je 
predlagal kompromitirano ime, celotno odgovornost pa je nemudoma preložil na ramena von der Leynove, 
češ da je lahko izbirala med tremi možnimi imeni, vendar je vztrajala pri imenovani. Sramota je bila tudi za 
predsednico bruseljske komisije, ki se je poleti pojavila na evropskem obnebju kot meteor, te dni pa je ob 
novinarskih vprašanjih samo še suho ponavljala: »Ne komentiram.« Sestavljanje ekipe se je zoprno zavleklo, 
Junckerjeva posadka bo ostala na položaju en mesec dlje. 
Medtem ko je v Romuniji padla vlada in je bil šele ta teden sestavljen novi vmesni vladni kabinet, zaradi 
česar uradno še ni novega imena, je toliko bolj problematična rošada na enem ključnih položajev in 
najvplivnejših mest v komisiji, rezervirano je bilo za Goulardovo. Redkokdaj se zgodi, da evropski parlament 

https://www.delo.si/sobotna-priloga/klofuta-239566.html


66 
 

zavrne kakega bivšega evroposlanca, ki je bival med njimi vrsto let, kot se je zgodilo njej. Pa vendar je 
polom kandidatke razumeti tudi kot ceno, ki jo za svojo aroganco v EU plačuje francoski predsednik. 
Poslanci evropske ljudske stranke niso pozabili, kako neslavno je propadel njihov vodilni kandidat za 
predsednika komisije Manfred Weber, pri čemer je bil Macron tisti, ki je strmoglavil tako volilni princip 
spitzenkandidata kakor konkretno ime. Na neki način so uprizorili politično maščevanje, predsednikov 
komisarski predlog je bil obsojen na propad že od začetka. 
Na Goulardovo je močno računala tudi predsednica komisije. Obe sta nekdanji obrambni ministrici, njuni 
odnosi naj bi bili prijateljski, portfelj notranjega trga je bistven v evropski konstelaciji, pod eno streho 
združuje tudi industrijsko politiko in usklajevanje razvoja orožja in obrambnih sistemov v Evropi. To se 
ujema z idejami evropske obrambne unije von der Leynove in bistveno bolj »geopolitične« vloge prihodnje 
komisije. 
Toda treba je vnovič povedati, da nedvoumna zavrnitev Sylvie Goulard, z 82 glasovi proti, 29 za in enim 
vzdržanim, ni samo »politična igra«, kot je komentiral Macron, in kazen za njegov napuh. Kandidatka je bila 
problematična, obdajajo jo zelo stvarne kontroverze. Njeno ime je iz etičnih razlogov neustrezno, za 
tovrstne funkcije so vsekakor potrebna visoka, pravzaprav najvišja merila. Ne samo afera s fiktivnimi 
zaposlitvami asistentov, zaradi teh zlorab se je znašla pod drobnogledom protikorupcijske komisije, 
komisarsko kandidatko je poleg tega pokopala konzultantska pogodba z ameriškim inštitutom Berggruen 
med njenim poslanskim mandatom; dobivala je apanažo v višini več kot 10 tisoč evrov na mesec. V dveh 
mučnih zaslišanjih pred parlamentarnim odborom za notranji trg in varstvo potrošnikov ni znala 
verodostojno pojasniti dilem. 
Predsednici komisije se bodo nazadnje stvari najbrž izšle, četudi nekoliko z zamikom. Predsednik 
evropskega parlamenta David Sassoli je te dni povedal, da bo nova komisija začela delo z enomesečnim 
zamikom, torej prvega decembra, zdaj so na vrsti »transparentni mehanizmi, preverjanja«, najprej pa 
»morajo Romunija, Madžarska in Francija predlagati tri nove kandidate«; dokler novih imen ni, tudi o 
ničemer drugem – časovnem okviru, resorjih in tako naprej – ni mogoče govoriti. Če bo uradni Pariz 
predlagal katero od solidnih ministric, imen, ki jih ne bremenijo kritike o konfliktu interesov in so bila pred 
tem v obtoku, lahko postopki hitro stečejo naprej. Ni pričakovati, da bi poslanci evropske ljudske stranke 
blokirali tako alternativno izbiro. Ostaja vprašanje, ali je to, kar se dogaja v evropskem parlamentu, napad 
na novo predsednico komisije, v vsakem primeru še vedno odzvanja problematičen način, kako je prišla na 
položaj brez strinjanja treh vodilnih političnih strank. Tačas je vsaka od treh ključnih političnih skupin 
izgubila po eno komisarsko ime in navsezadnje vse zgladi politična trgovina. Ostaja tudi dilema, kako bo 
odreagiral Macron, ki zahteva vnaprejšnja zagotovila, da bo njegov kandidat dobil zadostno parlamentarno 
podporo. Potrebna bodo politična pogajanja in strnitev vrst. Von der Leynova potrebuje za potrditev svoje 
ekipe glasove konservativcev, socialistov in liberalcev, tako kot je bila v evropskem parlamentu s pičlo 
večino julija izvoljena sama – in z dodatno podporo štirinajstih glasov italijanskega Gibanja 5 zvezd. 
In vendar neki problem ostaja in niti ni obroben. Izbor von der Leynove je pokazal, da ta, ki naj bi zasedla 
najvišje mesto v hierarhiji struktur Evropske unije, nima dovolj visokih standardov; očitki na račun 
Goulardove, ki jo je v času poslanskega mandata v Strasbourgu hkrati plačeval ameriški think tank, je niso 
motili. To je mrakobna podoba EU. Hkrati se že nakazuje, kako fragmentiran je novi evropski parlament, ni 
jasno, na kakšne koalicije se bo lahko zanesla komisija pri svojih zakonskih predlogih. In tudi širša politična 
slika Evrope ostaja problematična. Enotnost sedemindvajseterice je osupljivo vzdržala v pogajanjih o 
brexitu, na vseh drugih področjih, pri migracijah, širitvi na Balkan, je Unija razdeljena. Predsednik Erdoğan 
spet grozi Evropi, jo cinično izsiljuje, ni dvoma, kaj je za staro celino najbolj delikatno vprašanje: »Hej, 
Evropa, zbudi se, povedal bom še enkrat. Če boste poskušali našo operacijo označiti za invazijo, bom odprl 
vrata in vam poslal 3,6 milijona migrantov.« To vedno znova deluje. Medtem ko se evropski vzhod in del 
severa ukvarjata z »obrambo evropske identitete«, pretežno samo neposredno prizadete države 
zagovarjajo solidarnost. 
In tudi nacionalizem v državah članicah ni v zatonu. Italija je dobila proevropsko vlado in na Madžarskem je 
vladajoča stranka Fidesz na lokalni ravni utrpela hud poraz, opozicija je osvojila župansko mesto v 
Budimpešti in še v štirih velikih mestih v državi. Pa vendar Madžarska ostaja Orbánova Madžarska, še vedno 
jo ima trdno v svojih rokah, čeprav se je politični zemljevid moči, lokalne proti vladni, spremenil. Tako rekoč 
v istih urah je izid parlamentarnih volitev v največji vzhodnoevropski članici, na Poljskem, utrdil 
nacionalkonservativno vladavino stranke Pravo in pravičnost, ima absolutno večino v parlamentu. Jarosław 
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Kaczyński je zaključil zmagoslavno nedeljo tam, kjer je njegova podpora venomer najmočnejša: na poljskem 
podeželju, ki najbolj vneto podpira evroskepticizem in politiko pravosodnih reform, v konfliktu z evropsko 
komisijo. 
Volilna kampanja je bila agresivna, vladajoča stranka je stavila na patriotizem, zaostrovanje in sovražnost do 
Evropske unije in Nemčije, varovanje tradicionalnih vrednot družine, ki jo lahko predstavljata samo oče in 
mama, Poljakom je obljubljala varnost pred priseljevanjem. Odločilen dejavnik je bil program »500+«, s 
katerim bi družinam za vsakega drugega in naslednjega otroka plačevali po petsto zlotov, to je približno 130 
evrov na mesec. Volilna udeležba je bila visoka, javnost je bila očitno prepričana, da gre za 
najpomembnejše volitve po padcu berlinskega zidu. Apeli Nobelove nagrajenke Olge Tokarczuk, ki je 
opozarjala, da gre za odločilen korak vstran od demokracije, da Poljska tako rekoč izstopa iz zahodne 
civilizacije, so izzveneli v prazno. Poljski volivci so vnovič izbrali politiko avtarkije, Kaczyńskemu so podelili 
izredno močan mandat. 
Zakaj gre evroskeptični, ksenofobni desnici tako dobro? Konstanty Gebert, kolumnist referenčnega 
opozicijskega dnevnika Gazeta Wyborcza, v enem od intervjujev razlaga, v čem je genialnost programa 
petstotih zlotov. To ni socialna pomoč. »Ne gre za prispevek, ki bi bil povezan z dohodki, do njega je 
upravičen vsakdo, nič ponižujočega ni torej v tem, da ga sprejmeš. Desettisoče družin bo na ta način dobilo 
dodatni dohodek, s katerim si bodo lahko kupili hladilnik ali si privoščili počitnice na morju. Liberalna 
opozicija je povsem zgrešila, ko je ljudi obtoževala, da so se prodali za denar. Ni razumela, kaj se je zgodilo.« 
In tudi EU ne razume, kaj se ji dogaja. 

• Na shodu desnice v Rimu znova napoved naskoka na oblast. V. U. Delo, Ljubljana, 19. oktober 
2019  

Po prepričanju Lige je shod pritegnil 200.000 ljudi, po prepričanju policije pa le 50.000.  
https://www.delo.si/novice/svet/na-shodu-desnice-v-rimu-znova-napoved-naskoka-na-oblast-240102.html 

 

 
Slika: Shod je bil uperjen proti drugi vladi premiera Giuseppeja Conteja. Njegovo prvo vlado je v želji po predčasnih 
volitvah avgusta z vladno krizo spodkopal prav Salvini, tedanji podpredsednik in notranji minister. Foto: Remo 
Casilli/Reuters 

 
Trg sv. Janeza v Rimu, ki velja za tradicionalno prizorišče shodov sindikatov in levice, je bil v popoldanskih 
urah prizorišče dolgo napovedanega protivladnega shoda italijanske desnice proti aktualni vladi 
Demokratske stranke in Gibanja pet zvezd. Osrednja organizatorka je bila Liga Mattea Salvinija. 
Po prepričanju Lige je shod pritegnil 200.000 ljudi, po prepričanju policije pa se ga je, kot poroča Il Corriere 
della sera, udeležilo okoli 50.000. 
Shod je bil uperjen proti drugi vladi premiera Giuseppeja Conteja. Njegovo prvo vlado je v želji po 
predčasnih volitvah avgusta z vladno krizo spodkopal prav Salvini, tedanji podpredsednik in notranji 
minister, sedaj je Liga v opoziciji. 
Ob članih te so na protestu sodelovali še člani neofašistične skupine CasaPound ter skrajno desne stranke 
Bratje Italije pod vodstvom Giorgie Meloni. Ob teh še člani stranke Naprej Italija nekdanjega italijanskega 
premiera Silvia Berlusconija. 
Italijanski ponos ... 
Salvini je danes znova napovedal naskok na oblast, protest pa je sodeč po pisanju italijanskih medijev znova 
minil v populističnih tonih in obnavljanju zaveze k »obrambi integritete, Boga, domovine in družine«. 
Naslovili so ga Italijanski ponos, podnaslovili pa Ena domovina, ki jo je potrebno ljubiti in braniti. 
»Tu smo, da izrazimo ne vladi davkov, lisic in birokracije,« je med drugim izjavil Salvini. »Tu smo, da 
pošljemo domov vlado, ki je Italijani niso izvolili.« 
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Duhovitejši prekaljenec Berlusconi je, denimo, izjavil, da se zaradi svojih osmih sodnih procesov ne boji 
ničesar več ... In izzval smeh. 
 

 
Slika: Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni in Matteo Salvini. Foto: Remo Casilli/Reuters  

 
Melonijeva je vlado napadla s temi besedami: »Mi na trgu, ki zahtevamo svobodo, in vi, zabarikadirani v 
palačah. Ne govorim le o Demokratski stranki, ampak tudi o Gibanju pet zvezd, sedaj se stiskajo kot sardine 
v salamuri.« 
Kot piše italijanska Ansa, so se prisotni na trgu odzvali z vzklikanjem gesla »Grillo, Grillo, vaffanculo«, ki je 
ustanovitelja gibanja Beppeja Grilla pošiljalo v zadnjo plat. 
»Kakšen ekstremizem neki, gre za običajne ljudi, za ljudstvo proti eliti, za trg proti palači. 200.000 nas je, 
dvestotisočkrat hvala,« je še povedal Salvini.  

• V Kataloniji po petih dneh nasilja zahtevajo pogajanja z Madridom. A. I., V. U., STA. Delo, 
Ljubljana, 19. oktober 2019  

Katalonska vlada je španske oblasti pozvala k »brezpogojnim pogajanjem« za rešitev spora v regiji.  
https://www.delo.si/novice/svet/zaradi-protestov-zaprta-sagrada-familia-v-spopadih-s-policijo-ranjenih-vec-ljudi-
240061.html 

 

 
Slika: Včeraj okoli 18. ure pred poslopjem španske policije v Barceloni izbruhnili spopadi med protestniki in policisti. 
Foto: Jon Nazca/Reuters 

 
Katalonska vlada je po petih dneh nasilja na protestih danes oblasti v Madridu pozvala k »brezpogojnim 
pogajanjem« za rešitev spora v regiji, ki se je zaostril zaradi obsodbe nekdanjih katalonskih voditeljev na 
visoke zaporne kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
»Pozivamo predsednika vlade, da danes določi dan in uro za brezpogojna pogajanja. To je njegova 
odgovornost in dolžnost,« je izjavil katalonski predsednik Quim Torra. 
Z zahtevo po pogajanjih, naslovljeno na španskega premiera Pedra Sancheza, si Torra prizadeva, da bi se 
lotili vprašanja novega referenduma o samoodločbi Kataloncev, o katerem pa Madrid ne želi slišati ničesar. 
»Za pogajanja za politično reševanje političnega konflikta smo že dolgo prosili in danes so bolj nujna kot 
kdaj koli prej,« je po poročanju AFP dodal Torra. 
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slika: »pozivamo predsednika vlade, da danes določi dan in uro za brezpogojna pogajanja. to je njegova 
odgovornost in dolžnost,« je izjavil katalonski predsednik quim torra. foto: albert gea/reuters  

 
Španska vlada je sporočila, da je »vedno bila odprta za dialog v okviru spoštovanja zakona«, ter 
katalonskega predsednika pozvala, naj »odločno obsodi nasilje, česar doslej ni storil«. Torra je danes pozval 
k »odgovornosti na prihodnjih protestih« in poudaril, da »mora biti obramba pravic in svoboščin kot vedno 
izražena mirno«. 
»Nasilje nikoli ni bilo naša zastava in nikoli ne bo,« je vztrajal, ne da bi izrecno obsodil nasilje na 
demonstracijah. 
Na ulicah Barcelone včeraj več kot pol milijona ljudi 
Na barcelonskih ulicah se je sicer včeraj zbralo več kot pol milijona ljudi, ki so zahtevali izpustitev nedavno 
zaprtih katalonskih voditeljev. Protesti sicer potekajo že od ponedeljka, v spopadih s policisti pa je bilo 
ranjenih več ljudi. Po navedbah sindikata CSC, ki podpira neodvisnost 7,5-milijonske španske regije, se je 
glavnega zborovanja ob stavki v Barceloni udeležilo 750.000 ljudi, mesto je bilo ohromljeno. 
Protestniki so po poročanju BBC včeraj blokirali avtocesto na špansko-francoski meji, kar je povzročilo dolge 
zastoje. Moten je bil tudi letalski promet, na barcelonskem letališču El Prat so odpovedali več deset poletov, 
predvsem letalski družbi Iberia in Vueling. 

 
Slika: Policija je priprla več ljudi. Foto: Albert Gea/Reuters  

 
Tudi vstop v znamenito katedralo Sagrada Familia, eno največjih španskih turističnih znamenitosti, je bil 
včeraj nemogoč, saj so protestniki zaprli vhode. Pred baziliko se je zbrala množica ljudi. Zaposleni v 
katedrali so na družbenem omrežju twitter zapisali, da se je red vhodom zbrala gruča protestnikov, ki ovira 
ogled katedrale. 
Okoli 18. ure so nato pred poslopjem španske policije v Barceloni izbruhnili spopadi med protestniki in 
policisti. Protestniki so zažigali smetnjake in v policiste metali kamenje, slednji pa so odgovorili s solzivcem. 
Od začetka tedna so aretirali več kot 110 ljudi, od tega 17 sinoči.  
Tudi znameniti El Clasico, nogometni dvoboj med Barcelono in Madridom, je bil prestavljen na 26. oktober, 
saj so se organizatorji zbali, da bi med tekmo izbruhnili protesti. 
Španski časnik El Pais navaja, da je bilo na včerajšnjih protestih ranjenih 62 ljudi, od tega 41 v Barceloni. 
Španske zdravstvene službe so danes sporočile, da je bilo ranjenih 182 ljudi, v Barceloni 152. Reševalci so, 
kot navaja STA, že pred tem poročali, da je bilo od ponedeljka, ko so se v Kataloniji začeli protesti, v 
spopadih s policisti ranjenih že približno 500 ljudi. 
Katalonski regionalni voditelj Quim Torra se je vsem, ki so odšli na ulice in mirno protestirali, zahvalil, 
pograjal pa nasilneže. Obljubil je, da tudi zaporne kazni ne bodo ustavile njihovih prizadevanj za svobodo 
Katalonije. 
Medtem so se na družbenih omrežjih pojavili številni posnetki in fotografije, ki prikazujejo, da so bili policisti 
do protestnikov zelo nasilni.  
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Španski premier Pedro Sanchez je iz Bruslja sporočil, da bodo vsi, ki so povzročali nemire, kaznovani. »Ko 
gre za hudo nasilje, ne bomo niti pomislili, da odgovornih ne bi kaznovali.« Medtem je španski notranji 
minister Fernando Grande-Marlaska dejal, da je bilo od začetka nemirov aretiranih okrog 130 ljudi. Grozi 
jim do šest let zapora.  
Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek devet katalonskih voditeljev obsodilo na od devet do 13 let 
zaporne kazni zaradi njihove vloge pri odcepitvi Katalonije.  

• Ko so nekateri vse raje doma. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 20. oktober 2019  
Puigdemont je eden tistih, ki so Katalonce pripeljali v sedanjo situacijo, ne more pa je rešiti.  
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/ko-so-nekateri-vse-raje-doma-238714.html 
 

 
Slika: Katalonci protestirajo zaradi nedavne razsodbe vrhovnega sodišča. Foto: Reuters 

 
Zakaj sem najraje doma. Še najraje je doma francoski pisatelj Benoît Duteurtre, ki v istoimenski knjigi 
nostalgično in jezno razkrije, kaj vse mu v sodobni družbi tako močno para živce, da se je odločil umakniti na 
stran. Poudarjeno pesimistično in klišejsko hkrati je mogoče povzeti, da smo v tem bliskovito 
spreminjajočem se svetu – naj gre za kulturo, umetnost, posebno politiko in še vse vmes – tako zelo 
večinsko izkoreninjeni, prazni in neumni, tudi moralno razrahljani in pokvarjeni, da je še najbolje, če se 
človek sploh ne znebi copat. Zaklene domača vhodna vrata, potem pa tu in tam pogleda skozi okno. V 
zunanjem hrupu padlih idealov je neprecenljiv notranji mir. Ni nujno, da je pristop ustrezen, a ljudi, ki 
razmišljajo tako, je najbrž zmeraj več: prav tako v Kataloniji. 
Katalonsko gibanje spremljam že več let, v intervjujih so ga za Delo ob politikih – nekdanji predsednik Carles 
Puigdemont in sedanji Quim Torra, bivši zunanji minister Raül Romeva in sedanji Alfred Bosch... – razlagali 
številni Katalonci, od pronicljivih univerzitetnikov do prodornih pisateljev, novinarjev, odvetnikov, aktivistov 
in drugih. Pogledi so bili različni, katalonizem se ni primitivno razgaljal kot ideološko enoumje, vsaj pred leti 
so domala vsi zapovrstjo ponavljali, da ima kar 70 odstotkov Kataloncev vsaj enega prednika, ki je prišel od 
drugod, naj bo iz preostalih koncev Španije, če ne sveta. Independentizem, ki so prastare sanje o samostojni 
državi, se je predstavljal identitetno široko, tudi z izrednim posluhom za jezike, in se postavljal onkraj 
nacionalizmov, kakršnih se bojimo drugod po Evropi. 
Katalonci so na vsaki množični demonstraciji, recimo, ob 11. septembru – spomin na leto 1714, ko je 
prelomno padla Barcelona – pokazali, da se znajo miroljubno brzdati, četudi se jih na ulicah zbere več kot 
milijon. Tako lepo je (bilo) menda zato, ker se v njih, kot so mnogi intelektualci hvalili psiho-socialni ustroj 
naroda, skriva bolj malo vojaške srboritosti, zato premorejo nemalo trgovske pogajalskosti. Slišati je bilo 
sijajno, sveže demokratično, politično moderno in varno. Tudi zamisel ob znameniti tristoletnici, da 
nogometni navijači Barcelone pri 17 minuti in 14 sekundi igre vzklikajo: »Neodvisnost«, se je zdela 
sofisticirana ... »Kaj ni skoraj kot kaviar?« mi je pred šestimi leti dejal pisatelj iz Barcelone Sergi Pàmies, ki 
rojen v Franciji kot otrok komunistov, ni »ne Francoz, ne Španec, niti Katalonec« in hkrati je »Francoz, 
Španec in Katalonec«. Recimo, da je kaviar sinonim za prestiž in je v njem nemalo frivolnosti, ali, kot je še 
dodal literat, po čigar vzgoji srca naj bo Katalonija naprej samo Španija: »Zanimivo je, da so naši navijači, ko 
smo proti münchenskemu Bayernu izgubili 0 proti 3, v drugem polčasu pozabili na neodvisnost. Bili so jezni, 
slabe volje in zato ne pozorni na 17 : 14, kar mi je všeč. Kaže, kako je v resnici: neodvisnost je luksuz kot 
Louis Vuitton.« Mar ni slišati hrepenenjsko lepo? 
Preskočimo iz krasno naivne preteklosti sanjačev (katalonsko gibanje se od nekdaj razkoreninja v civilni 
družbi) v zavoženo realnost politike. Vemo, kaj vse se je zgodilo vmes in česa med nekdanjima Rajoyevim 
Madridom in Puigdemontovo Barcelono ni bilo: po madridskem zavračanju dialoga, po španskem 
ustrahovanju in nasilju ob katalonskem referendumu 1. oktobra 2017, po katalonski osamosvojitveni 
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polomiji, po priprtjih številnih voditeljev iz Barcelone, po prebegih drugih na tuje, po aktivaciji 155. člena 
španske ustave, po razpisanih tiralicah ... Jasno je, da so v ponedeljek izrečene obsodbe 12 katalonskih 
voditeljev previsoke, nekdanjemu podpredsedniku Oriolu Junquerasu so obesili 13 let, in, kot je v intervjuju 
za Delo povedal profesor za proceduralno pravo Jordi Nieva, »napačne«. A v medijih ni malo preigravanj, 
ne le laičnih, češ, najbrž bodo odsedeli manj, niti ne nujno za zapahi, lahko da pogojno, morda doma s 
sledilnimi zapestnicami na rokah, čeprav so, tega ni mogoče zanikati, za svoje osamosvojitveno početje 
precej drago plačali že z dveletnim priporom ... 
Najsi se Kataloncem, katerih oblast je bila izvoljena demokratično, gledano s simpatijo in prijateljsko skozi 
slovenske odcepitvene oči, dogaja »krivica«, marsikaj vendarle demokratično žuli. Najprej dejstvo, da je 
polovica Kataloncev oziroma še kakšen odstotek včasih gor ali drugič dol (bila) za samostojnost, preostala 
polovica pa ne. Seveda je tudi nedopustno, da ni Evropa politično rekla ničesar, toda, kaj ni zdaj zanjo že 
brexit prehudo breme, in sploh: kdo od velikih bi hotel zaradi Kataloncev odpreti Pandorino skrinjico, da bi 
potem še Pariz živcirali Korzičani. Gotovo je vsaj čudno, kako ignorantsko in arogantno se je vsem tem času 
(Rajoyev) Madrid odzival na medijske prošnje po pojasnilih, predvsem pa se je v prebliskih protestniških 
strel, ki v tem tednu odstirajo Katalonijo, pokazalo, kako zelo sta se razmahnila nacionalizma, španski in 
katalonski nič manj. Vsaj del katalonizma je močno skrenil ... Krivda je politična, katalonska politika se ne zdi 
več demokratično dostojanstvenejša od španske (socialista Pedra Sàncheza): zato ker naprej rine z glavo 
skozi zid. Kaj ni celo županja Barcelone Ada Colau pozvala predsednika Quima Torro, naj, namesto da se kot 
podaljšani glas prebeglega Puigdemonta hujskaško postavlja na čelo protestniških shodov, razmišlja o 
političnem dogovoru z Madridom ... 
Za številne Katalonce, tudi take, ki so pred leti hrepeneli o skorajšnjem pretrganju španskega okovja, je 
politika v Barceloni izgubila kredibilnost. Zato so jo nekateri zapustili ali nehali poslušati. »Ključen problem 
je, da so katalonski voditelji po zaporih, med tistimi na prostosti pa ni jasno, kdo bi se lahko postavil na čelo 
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 dogovor, problem ne bo razrešen,« je še razmišljal profesor Nieva in 
dodal, kako je Puigdemont »gotovo eden tistih, ki so nas pripeljali v to situacijo, ne verjamem pa, da je on 
tisti, ki bi jo lahko tudi politično razrešil«. 
Zato pa so, medtem ko prav zdaj tudi Katalonci nasilno razgrajajo po ulicah, mnogi razumni ljudje predvsem 
še tiho in, vrnimo se k uvodu, najraje doma. In potem slišijo skozi medijsko okno, kako je Puigdemont 
zagrozil Kanadi s tožbo, ker mu po mesecih prošenj noče izdati potrebnih vstopnih papirjev, in se mu, kako 
tragikomično, posmehujejo: čakajoč na novo generacijo za nov osamosvojitveni val. Morda bodo za ta 
luksuz enkrat pripravljeni ...  

• Zaradi nasilja v Kataloniji je zdravstveno oskrbo potrebovalo 579 ljudi. STA. Delo, Ljubljana, 20. 
oktober 2019  

Eden izmed policistov je v kritičnem stanju, štirji osebe delno oslepljene.  
https://www.delo.si/novice/svet/zaradi-nasilja-v-kataloniji-je-zdravstveno-oskrbo-potrebovalo-579-ljudi-
240227.html 

Zaradi nemirov, ki so ta teden v Kataloniji izbruhnili po obsodbi devetih katalonskih voditeljev zaradi 
vstajništva in zlorabe javnih sredstev, je zdravstveno oskrbo potrebovalo 579 ljudi, je sporočila katalonska 
ministrica za zdravje Alba Verges, poroča katalonska tiskovna agencija Catalan News. Štirje so oslepeli na 
eno oko. 
Skupno so v bolnišnično oskrbo sprejeli 14 ljudi, ki so bili poškodovani med nočnimi protesti. Eden od teh je 
policist, ki je še vedno v kritičnem stanju. 
 »Želimo policijo 21. stoletja« 
Stanje ženske, ki je bila v kritičnem stanju zaradi hude poškodbe možganov, se je izboljšalo, a je še vedno 
resno. Ministrica za zdravje je glede delno oslepljenih dejala, da je nemogoče dokazati, da se je to zgodilo 
zaradi gumijastih nabojev, ki so jih izstrelili policisti, a dodala, da je »jasno, kaj se v teh dneh dogaja«. 
Prav tako je obsodila uporabo takšnih represivnih sredstev, saj da jih je katalonski parlament prepovedal. 
»Mislim, da jih ne bi smeli več uporabljati, želimo policijo 21. stoletja,« je še dodala. 
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Slika: Zaradi nasilja v Kataloniji je zdravstveno oskrbo potrebovalo 579 ljudi. Foto: Rafael Marchante/Reuters  

 
Sinoči zatišje 
Včeraj zvečer je bilo v Barceloni razmeroma mirno, z nekaj izjemami. Skupina mladih protestnikov je 
zanetila požar blizu sedeža policije v Barceloni, nato pa so jih policisti razgnali s solzivcem. 
Požare so zanetili tudi na trgu Plaza de Catalunya blizu priljubljene ulice Rambla, poroča francoska tiskovna 
agencija AFP. Regionalna policija, ki je celo noč prečesavala mesto, je prek Twitterja sporočila prebivalcem, 
naj ne hodijo v središče mesta.  

• Mejni prehod Božakovo bo še dolgo zaprt. Bojan Rajšek. Delo, Ljubljana, 21. oktober 2019  
Projektna dokumentacija za novi most še ni pripravljena in tudi meddržavni sporazum še ni podpisan.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/mejni-prehod-bozakovo-bo-se-dolgo-zaprt-239873.html 
Metlika – Most pri mejnem prehodu Božakovo v metliški občini je že dobrih pet let zaprt za ves promet in 
nič ne kaže, da bosta Slovenija in Hrvaška kmalu zgradili novega čez potok Kamenica. Prebivalci ob meji zato 
obupujejo in ne verjamejo napovedim, da bo nov premostitveni objekt že prihodnje leto znova povezal obe 
strani meje. 
Zdajšnji most je tako dotrajan, da so ga pred časom zaprli še za pešce, naša država pa je na svoji strani meje 
postavila jeklena vrata in vse skupaj ogradila z rezilno žico. Zgradba, v kateri so bili še pred dvema letoma 
policisti iz obeh držav, je povsem prazna.  
Domačini vladama ne verjamejo 
Nekaj upanja je prebivalcem ob meji, ki imajo na Hrvaškem vinograde in morajo do njih zdaj voziti tudi po 
20 kilometrov daljši poti, vlila hrvaška vlada, ki je prejšnji mesec sprejela odločitev o začetku postopka za 
podpis sporazuma s slovensko vlado o gradnji novega mostu. Naložba naj bi bila vredna dobrih 670.000 
evrov, strošek pa bi si državi porazdelili. 
670.000 evrov naj bi stala gradnja mostu  
 »Dokler ne bom na lastne oči videl, da so most začeli graditi, toliko časa v napovedani začetek gradnje ne 
verjamem,« nam je povedal domačin Josip Leščanec iz vasi Rakovec, ki pravi, da ne more verjeti, da je od 
zaprtja minilo že pet let, doslej pa se ni zgodilo še nič. 

 
Slika: Pred mostom so postavili jeklena vrata in ga obdali z bodečo žico. Foto: Bojan Rajšek/Delo  

 
»Biti brez prometne povezave s sosednjo Hrvaško je prav tako, kakor da mehanik ne bi imel ključa številka 
13 za popravila avtov,« je bil slikovit Anton Plut iz Božakova, sicer pooblaščeni serviser za Boscheve črpalke, 
ki se mora zdaj v kraje na hrvaškem voziti po skoraj 15 kilometrov daljši poti čez mejni prehod Krmačina. 
Kot je dejal, je slišal, da naj bi gradnja stala dobrih 600.000 evrov, a je prepričan, da je to precej zasoljena 
cena in da bi ga »naš gradbinec zgradil za precej nižjo ceno«.  
Nimajo še vseh zemljišč 
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Most so zaprli po tem, ko ga je narasli potok Kamenica v septembru leta 2014 toliko poškodoval, da ga po 
oceni direkcije za infrastrukturo ne bi bilo več smiselno popravljati. Pred dvema letoma so nam na direkciji 
povedali, da bodo novega lahko začeli graditi po pridobitvi vseh soglasij, izdelavi projektne dokumentacije 
in sklenitvi meddržavnega sporazuma o gradnji in sofinanciranju objekta. Vrednost naložbe je bila takrat 
ocenjena na približno 200.000 evrov. 
 

 
Slika: Dotrajani most na mejnem prehodu Božakovo pred dvema letoma. Foto: Bojan Rajšek/Delo  

 
V vladnem uradu za informiranje so za Delo zdaj povedali, da bosta morali Slovenija in Hrvaška skleniti 
sporazum, ki bo služil upravljavcema cest, da bosta projekt sploh lahko izvedli. Kot pravijo, bo sporazum 
izdelan podobno kot za most na reki Dragonji, ki ga zdaj usklajujejo s hrvaško stranjo, za Božakovo pa ga 
bosta državi predvidoma usklajevali proti koncu leta, kar pa ne bo vplivalo na pripravo projektne 
dokumentacije, ki je v teku. 
»Biti brez prometne povezave s sosednjo Hrvaško je prav tako, kakor da mehanik ne bi imel ključa 
številka 13 za popravila avtov.« Anton Plut  
Na Direkciji RS za infrastrukturo so povedali, da projektna dokumentacija še ni popolna, saj na idejno 
zasnovo še ni bilo mogoče pridobiti usklajenega soglasja odgovornih za vode iz obeh držav. »Po pridobitvi 
usklajenega soglasja bo projektno dokumentacijo mogoče dokončati. »Gradnja bo lahko stekla, ko bo 
izdelana projektna dokumentacija in bodo urejene vse zemljiškoknjižne zadeve,« je povedala Sabina 
Ferfolja z direkcije in dodala, da vrednost naložbe še ni znana. Nov, sedem metrov dolg most bo opremljen 
s pločnikom, na njem pa ni predvidena omejitev nosilnosti. 
Most na mejnem potoku Kamenica je že pet let zaprt za ves promet. 
Konec leta bosta Hrvaška in Slovenija šele začeli usklajevati meddržavni sporazum. 
Projektna dokumentacija še ni izdelana.  

• Stefan Vavti gre v Sparkasse. J. T. Delo, Ljubljana, 21. oktober 2019  
Razširjeno vodstvo avstrijske banke v Sloveniji  
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/stefan-vavti-gre-sparkasse-240688.html 
 

 
Slika: Stefan Vavti gre v Sparkasse. Foto: Jože Suhadolnik/Delo 

 
Ljubljana – Banka Sparkasse bo okrepila svojo upravo na področju prodaje – poslovanje s prebivalstvom in 
gospodarstvom. Predsedniku uprave Andreju Plosu in članu uprave Thomasu Jurkowitschu se bo pridružil 
član uprave Stefan Vavti, in sicer s 1. novembrom, funkcijo člana uprave pa bo nastopil s pridobitvijo 
licence nadzornih organov, so sporočili iz Sparkasse. Vavti je bil dolgoletni uslužbenec Unicredit banke. 
Banka Sparkasse je samostojna banka znotraj skupin Erste Bank in Sparkassen, ki letos praznuje 20 let od 
ustanovitve podružnice na slovenskem trgu ter ima bilančno vsoto 1,2 milijarde evrov. V Sloveniji ima deset 
poslovalnic, prek katerih sodeluje z več kot 40.000 strankami.  
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• Pričakuje se Junckerjeva zelena luč Hrvaški za schengen. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 21. 
oktober 2019  

Pozitivna ocena Bruslja še zdaleč ne pomeni skorajšnjega vstopa v območje brez meja.  
https://www.delo.si/novice/svet/juncker-izpolnjuje-obljubo-plenkovicu-239867.html 

 
Slika: Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker in hrvaški premier Andrej Plenković prihajata iz iste 
politične družine, Evropske ljudske stranke. Foto: Yves Herman/Reuters 

 
Bruselj – Na jutrišnjem zasedanju evropske komisije o hrvaškem izpolnjevanju pogojev za vstop v schengen 
se pričakuje pozitivna odločitev. Tako bo odločanje o hrvaškem vstopu v območje brez nadzora na mejah 
šlo v naslednji fazo – v Svet EU, v katerem imajo odločitev sprejmejo države članice s soglasje. 
Za zeleno luč je evropska komisija morala ugotoviti izpolnjevanje merila na vseh ocenjevanih področjih, kot 
so upravljanje zunanje meje, schengenski informacijski sistem, vizumska politika varstvo podatkov, 
policijsko sodelovanje. 
Pri takšnih odločitvah evropska komisija običajne še navede, da se morajo prizadevanja nadaljevati in da se 
bo še nadaljevalo sprejemanje odločitev. 
Kot je običajno v takšnih zadevah, naj bi med razpravo oglasila slovenska komisarka Violeta Bulc. 
Vodje kabinetov evropskih komisarjev so na današnjem tedenskem sestanku, v bruseljskem žargonu 
poimenovanem hebdo, dobili na mize dnevni red zasedanja kolegija evropske komisije. Komisarji se bodo 
jutri v Strasbourgu predzadnjič sestali v okviru rednega mandata. 
»Želim, da evropska komisija do konca našega mandata priporoči svetu EU sprejetje Hrvaške v območje 
schengna,« je ob obisku v Zagrebu 7. junija po srečanju s hrvaškim premierom Andrejem Plenkovićem dejal 
Jean-Claude Juncker. Odhajajoči predsednik evropske komisije bo očitno držal obljubo. 
Po poti Bolgarije in Romunije? 
Odločanje je bilo sicer okvirno predvideno že za dva druga kolegija, 2. in 16. oktobra, a nato ni bilo uvrščeno 
na dnevni red zasedanj. Presoja evropskih komisarjev bo temeljila na poročilu, ki ga bodo dobili v roke. Tako 
iz pričakovanj hrvaške vlade kot tudi iz namigov evropskega komisarja za notranje zadeve Dimitrisa 
Avramopulosa po zasedanju notranjih ministrov EU pred dvema tednoma v Luxembourgu ne bi smelo biti 
dvomov. 
Tudi Bruselj je že večkrat sporočil, da delo evropske komisije s ciljem čim prej končati vse schengenske 
ocene dobro napreduje. Pozitivna ocena še zdaleč ne pomeni skorajšnjega vstopa Hrvaške v schengen. 
Čeprav imata Bolgarija in Romunija takšno priporočilo že od začetka desetletja, njunega članstva v območju 
brez nadzora na mejah ni še niti na obzorju.  
Slovenija dokaj sumničava 
Pri odločanju imajo vajeti v rokah države članice v svetu EU. Zadeva v obdobju finskega predsedstva že tako 
ne more na dnevni red, ker je prepozno. Tudi Hrvaška, ki predseduje svetu v prvi polovici prihodnjega leta, 
ne more favorizirati svojih interesov. Za Hrvaško kot prvo iz tria s Portugalsko in Slovenijo predseduje 
Nemčija. 
Vodja slovenske diplomacije Miro Cerar je pred kratkim opozoril, da je vstop Hrvaške v schengenski režim v 
slovenskem interesu, vendar le ob polnem spoštovanju vseh demokratičnih in pravnih standardov, na 
katerih temelji EU. Tako iz Cerarjeve izjave kot tudi iz nastopov premiera Marjana Šarca je razbrati 
strahove, da bo Hrvaška dobila pozitivno mnenje evropske komisije, čeprav ne izpolnjuje meril. V ozadju 
tega naj bi bila – politika. 
Neuradno je slišati ocene, da Hrvaška ne obvladuje razmer na zunanji meji EU z BiH, saj se število prihodov 
nezakonitih migrantov v Slovenijo povečuje.  
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• Rdeča luč Bruslja slabo znamenje za Balkan. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 21. oktober 2019  
Predčasne parlamentarne volitve: V Skopju so razmere postale nepredvidljive.  
https://www.delo.si/novice/svet/rdeca-luc-bruslja-slabo-znamenje-za-balkan-240600.html 
 

 
Slika: Voditelje EU je Zaev posvaril, da lahko v nastali prazen prostor vstopita Rusija in Kitajska. Foto: Robert 
Atanasovski/AFP 

 
Premier Severne Makedonije Zoran Zaev bo zaradi preložitve začetka pristopnih pogajanj z EU odstopil 3. 
januarja, predčasne parlamentarne volitve pa bodo 12. aprila. Tako so se v nedeljo zvečer dogovorili 
predstavniki političnih strank s predsednikom države Stevom Pendarovskim. 
V regiji so z nelagodjem sprejeli odločitev evropskih voditeljev, da preložijo začetek pristopnih pogajanj EU s 
Skopjem. Zaradi rdeče luči Severni Makedoniji, ki je veljala za zgodbo o uspehu, se sprašujejo, ali se bo EU 
širila na Zahodni Balkan. Po oceni analitikov se francoski predsednik Emmanuel Macron ne zaveda, kakšno 
škodo lahko ta odločitev povzroči Severni Makedoniji, Balkanu in Evropi.  
Kmalu pod Natovim dežnikom? 
Severna Makedonija se je kljub verjetnosti, da se bodo pristopna pogajanja z EU začela prihodnje leto in da 
bo kmalu pod Natovim dežnikom, znašla na prelomnici. Grozi ji, da bo znova padla v otopelost, nedejavnost 
in mrtvilo, ki so prevladovali v desetletju nacionalistične faze, ko je razvoj nadomeščala z nacionalnim kičem 
in miti. 
Čeprav so socialdemokrati (SDSM) z Zaevom na čelu predlagali, naj bodo volitve že 22. ali 29. decembra, je 
bila proti opozicija, ker je ocenila, da tehnična vlada ne bo imela dovolj časa za pripravo volitev. Prvak 
opozicijske VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski je poudaril, da bodo na volitvah zmagali nosilci obnove 
Makedonije, s katero bodo državi povrnili vse, kar je izgubila v Zaevovem mandatu, in postala članica EU. 
Zaev je prevzel položaj predsednika vlade leta 2017, ves svoj politični kapital pa je stavil na članstvo Severne 
Makedonije v EU in Natu. Po njegovem je Skopje doživelo v Bruslju veliko krivico, ker EU ni izpolnila svojih 
obljub. Nad odločitvijo vrha EU je razočaran, saj da je naredil zgodovinsko napako, ker so v Skopju izpolnili 
obveznosti in naredili vse, kar je bilo v njihovi moči. Kljub temu je poudaril, da bo ravnal odgovorno, ker 
trenutni položaj zahteva resnost. 
Spodbudnejši toni pa so prišli iz Nata. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je danes Zaevu zagotovil, da 
postopek teče po načrtih. Država bi tako lahko pristopila k severnoatlantski pogodbi in postala 30. članica 
zavezništva že na vrhu zavezništva v Londonu v začetku decembra.  
EU in Nato nista ključna za oblast 
V televizijskem nagovoru po bruseljski zaušnici je premier izrazil prepričanje, da se bodo državljani modro 
odločili. Zaev verjame, da lahko zmaga na predčasnih volitvah. Kot vsa leta doslej bo imela po volitvah 
ključno vlogo vladajoča albanska stranka Demokratična unija za integracijo (DUI) Alija Ahmetija. Pod 
pritiskom od zunaj je na oblasti sodelovala tako z VMRO-DPMNE kot s SDSM. 
»V zadnjih dveh desetletjih nobena vlada ni prišla na oblast samo zaradi EU in Nata in nobena ni izgubila 
volitev, ker nismo vstopili v eno ali drugo povezavo. Vlade prihajajo in odhajajo na podlagi ekonomsko-
socialne agende ter boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji, je pred časom za Delo poudaril 
Pendarovski. »Če hoče Zaevova vlada dobiti volitve leta 2020, mora prepričati državljane, da je uspešna v 
boju proti kriminalu in da je zagotovila ljudem boljše življenje, kot so ga imeli pred njenim prihodom na 
oblast.«  

• V nasilnih protestih mnogi ranjeni: »Ljudje si otrok ne upajo peljati v šolo in oditi v službo«. A. I. 
Delo, Ljubljana, 21. oktober 2019  

Španska vlada je zavrnila pozive katalonskega predsednika k pogajanjem, češ da je premilo obsodil 
nasilne proteste. Sinoči so bili na srečo mirnejši.  
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https://www.delo.si/novice/svet/v-nasilnih-protestih-stevilni-ranjeni-ljudje-otrok-ne-upajo-peljati-v-solo-in-oditi-
v-sluzbo-240282.html 

 

 
Slika: Eden izmed policistov je v kritičnem stanju, štiri osebe delno oslepljene. Foto: Jose Jordan/AFP 

 
V Španiji zadnjih šest dni vre. Stavke, protesti in policijsko nasilje so se razvneli, potem ko je špansko 
vrhovno sodišče prejšnji ponedeljek devet katalonskih voditeljev obsodilo na zaporno kazen zaradi njihove 
vloge v boju za neodvisnost Katalonije. Prebivalci so odšli na ulice in zahtevali izpustitev zapornikov, 
obsojenih vstajništva in zlorabe javnih denarnih sredstev. Najhuje je bilo v petek, ko je protestiralo več kot 
pol milijona ljudi.  
Španska vlada je sicer zavrnila pozive katalonskega predsednika k pogajanjem, češ da je premilo obsodil 
nasilne proteste – ti v Barceloni trajajo že šest dni. Kljub pozivom župana, naj ljudje ostanejo mirni, je 
nasilje v soboto znova eskaliralo, a je na srečo šlo vsaj brez razbijanja trgovin in lokalov, ki so jih v nočeh 
pred tem izvajali mlajši zamaskirani protestniki.  
Katalonski predsednik Quim Torra je uradni Madrid zato zaprosil za pogovor, da bi poskušali 
najti »demokratično rešitev« za izhod iz krize. Vztrajal je pri stališču, da nemiri ne kažejo prave narave sicer 
miroljubnega katalonskega gibanja za neodvisnost, ki jo podpira 5,5 milijona volivcev v regiji.  
A španski premier Pedro Sanchez ni imel posluha za prošnje: »Gospod Torra mora nedvoumno obsoditi 
nasilje, česar pa do zdaj še ni storil. Španska vlada vztraja pri tem, da katalonske neodvisnosti ne bo, ker je 
nezakonita in si je večina Kataloncev sploh ne želi.« 
Lani izvoljeni Torra, goreči podpornik katalonske neodvisnosti, je bil že v preteklosti deležen kritik, ker ni 
obsodil nasilnih protestov. Očitali so mu, da jih kvečjemu spodbuja, poroča Independent.  
Samo v petek je bilo v Barceloni v spopadih s policijo, ki so jo na družbenih omrežjih zaradi čezmerne 
uporabe sile nad sicer mirnimi protestniki ostro kritizirali po vsem svetu, ranjenih najmanj 41 ljudi. Policisti 
so nad ljudmi uporabili gumijaste naboje, solzivec in vodne topove. Po poročanju Independenta je bilo 
ranjenih tudi najmanj 20 novinarjev.  
Katalonska ministrica za zdravje Alba Verges je včeraj sporočila, da je zdravstveno oskrbo po nemirih 
potrebovalo 579 ljudi. Štiri osebe so oslepele na eno oko, en policisti je še vedno v kritičnem stanju. 
Ministrica za zdravje je opozorila, da je nemogoče dokazati, da so ljudje oslepeli zaradi gumijastih nabojev, 
ki so jih izstrelili policisti, a dodala, da je »jasno, kaj se v teh dneh dogaja«. 
Prav tako je obsodila uporabo takšnih represivnih sredstev, saj da jih je katalonski parlament prepovedal. 
»Mislim, da jih ne bi smeli več uporabljati, želimo policijo 21. stoletja,« je še dodala ministrica. 
Iz organizacije Amnesty International so sporočili, da so policisti uporabljali palice in orožje nad ljudmi, ki 
niso predstavljali nobene nevarnosti za splošno javnost. Dodali so, da je bilo od začetka nemirov ranjenih na 
stotine ljudi.  
Včeraj zjutraj je vlado okrcal tudi Albert Rivera, vodja stranke prounionistične Ciudadanos, in bil ogorčen 
nad tem, da ne stori dovolj za končanje kaosa, ki pretresa državo: »Ljudje si otrok ne upajo peljati v šolo in 
oditi v službo. Španska vlada mora zaščititi najšibkejše.« 

• Politična slepota in literarni uvid. Urša Zabukovec. Delo, Ljubljana, 22. oktober 2019  
Urša Zabukovec je dr. literarnih ved, prevajalka in esejistka, živi v Španiji. 
Zlasti starejši predavatelji ugotavljajo, da je na njihovih katedrah vednost izpodrinila ideologija, 
raziskovalno svobodo pa politična korektnost.  
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/politicna-slepota-in-literarni-uvid-240529.html 
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Zadnja leta se čedalje več govori o populizmu univerz in vednosti nasploh. V Španiji izhajajo zborniki s 
prispevki vpijočih v (evropski) univerzitetni puščavi, ki opozarjajo na ubijalske posledice bolonizacije in 
anglosaksonizacije izobraževanja, predvsem humanističnega. Nekateri, predvsem starejši predavatelji 
ugotavljajo, da je na njihovih katedrah vednost izpodrinila ideologija, raziskovanje birokracija, raziskovalno 
svobodo pa politična korektnost. Mlajše predavatelje bolj od literature zanima lastni CV, študentje pa so 
strokovnjaki za ekologizem, animalizem, feminizem, indigenizem, kolonializem, migrantizem in še kaj, o 
temeljnih pojmih literarne vede pa ne vedo ničesar. Jesús G. Maestro, eden izmed najbolj kritičnih, pravi, 
da so oddelki za literaturo danes »VIP sala ideologije«, kjer ljudje izražajo mnenja in izlivajo čustva, kulturni 
gremiji prečiščujejo kanone, pravo raziskovanje in intepretacija literature pa se odvijata zunaj univerze. 
Literarne nagrade so same po sebi, o čemer sem že pisala, kočljive in protislovne, a nam veliko povedo o 
našem mišljenju in dojemanju sveta. Ob razglasitvi Nobelovih nagrajencev za literaturo smo tako spet dobili 
občutek, da je »VIP sala ideologije« pravzaprav ves (literarni) svet. 
Dostojevski ni pisal samo genialnih romanov, ampak tudi Dnevnik pisatelja, ki ga je brala vsa pismena 
Rusija. V njem se je navduševal nad vojno, večkrat je zapisal celo idejo, da »mora biti Konstantinopel prej ali 
slej naš [tj. ruski]«. Politična stališča Dostojevskega so danes zgodovinsko dejstvo, zanimivo z vidika 
kulturne zgodovine, geopolitike, zgodovine idej. Literarni zgodovinarji radi primerjajo njegov Dnevnik z 
njegovimi romani in ugotavljajo, kako se poraja smisel v monoloških publicističnih zapisih in kako v 
mnogoplastnih romanih, v fikciji, ki je imela in še ima precej globlji, širši in pomembnejši vpliv na človeštvo 
in svet kot avtorjevi politični nazori. 
Dostojevski je v svojih romanih, kot ugotavljajo sodobni filozofi, ustvaril temelj, na katerem so ruski misleci 
pozneje razvijali svetovni nazor, ki je ustvaril novo podobo človeka, sveta in Boga. To niso bili osamljeni 
kabinetniki; mnogi izmed teh filozofov so po revoluciji zapustili domovino, se naselili v Evropi, kjer so s svojo 
mislijo, ki je razvijala temeljne intuicije Dostojevskega, oplajali evropsko literarno in humanistično misel. 
Dostojevski je s svojimi romani vplival in še vpliva na pisatelje, teologe, antropologe, filozofe, religiologe in, 
ne nazadnje, na čisto običajne bralce: mnogim je s svojimi romani pokazal pot, jim povrnil smisel življenja, 
jih odvrnil od (samo)uničevanja. Neizmerljiv je vpliv, ki ga imajo literarni uvidi tega velikoruskega šovinista. 
In enako velja za ustvarjalnost številnih pisateljev ali pesnikov, katerih politična stališča so za marsikoga 
težko prebavljiva. 
Eden pomembnejših uvidov, ki nam jih predoča dobra literatura, je zavest o nezajezljivosti, nemonolitnosti, 
temeljni protislovnosti človeka in resničnosti. Zavest o usodni razpoki, ki preči človeka in družbo, ki jo ta 
izvorno in neizogibno ranjeni človek ustvarja. In čeprav bi se morda lahko strinjala s tistimi, ki pravijo, da bi 
Nobelova nagrada za literaturo morala romati v roke nekoga, ki piše enako izjemne stvari kot Peter 
Handke, a ni bil tako politično zaslepljen kot on, se mi zdi, da bi bilo plodneje, če bi se – ko bomo za hip 
umirili čustva, izstopili iz VIP sale politkorektnosti in dušebrižništva – ob nagradi pogovarjali predvsem o 
literaturi in o temeljnem dejstvu človeške resničnosti, ki ga ta poustvarja: človek, ki piše izjemno literaturo, 
je v političnem ali ideološkem smislu lahko zaslepljen, človek, ki z eno roko dela dobro, lahko z drugo dela 
zlo. Ker je kljub svoji umetniški genialnosti še vedno samo človek. 
Čustveni, divji napadi na Handkeja v tem smislu izražajo nepripravljenost spopasti se s to resničnostjo, z 
razpoko. Dandanašnja težnja po tem, da bi se korenito prevetrilo literarni kanon, da bi se – tudi na račun 
kakovosti literature – nagrajevalo avtorje, ki so pravega (»drugega«) spola, ki pripadajo pravi celini in 
družbenemu razredu, ki na pravi način obravnavajo prave teme (glej prvi odstavek), težnja po takšnem 
likanju oziroma že kar nadzorovanju resničnosti je po modusu operandi pravzaprav podobna Handkejevim 
težnjam po stvaritvi svojevrstnega raja na zemlji: za Handkeja je bila to Jugoslavija nasproti potrošniško 
gnilemu Zahodu, za njegove aktualne rablje, ki so očitno vsi po vrsti brez greha, pa je to svet brez razlik, 
nasilja in delitev, brez zmot, slepote in razpok, svet, kjer ni protislovij in nejasnosti, zato tudi napačnih 
odločitev ne more biti. 
A če beremo Dostojevskega in Handkeja, ki sta odlična pisatelja, če slednjega celo nagradimo, to nikakor ne 
pomeni, da smo velikodržavni šovinisti, da se navdušujemo nad vojnami, da se nam toži po miloševićih ali 
da zanikamo pokole. Handkeja smo nagradili za literarno ustvarjanje, njegovi nazori pa so nam lahko v – 
vnovičen – razmislek. Če bomo te stvari odrivali, jih brisali iz kanona in zavesti, bomo morda le še močneje 
obsojeni na to, da jih ponovimo. 
Čez sto let bodo Handkejevi nazori zgodovinska kurioziteta, ki nam bo pomagala bolje razumeti preteklost 
in same sebe, njegova literatura pa bo gotovo pustila neizmerljiv in nezajezljiv pečat na vsem, česar se bo 
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dotaknila. Nobeno ogorčenje, nobena čustva, nobena nagrada (ali njen odvzem) ne more obuditi mrtvih, a 
resnično dobra literatura lahko, in to skozi dolga stoletja, obuja in navdihuje duše tistih, ki živijo, a so 
(duhovno) mrtvi. 

• Ali je Hrvaška pripravljena za schengen? Peter Žerjavič, Suzana Kos, Barbara Eržen. Delo, 
Ljubljana, 22. oktober 2019  

Potem ko je evropska komisija že dvakrat preložila obravnavo, bo predvidoma danes prikimala Hrvaški in 
ocenila, da izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengen.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/ali-je-hrvaska-pripravljena-za-schengen-240561.html 

 
Slika: Slovenska politika izraža resne pomisleke o izpolnjevanju hrvaških pogojev za vstop v schengen. Foto: Tomi 
Lombar/Delo 

 
A pozitivna ocena še zdaleč ne pomeni skorajšnjega vstopa Hrvaške, med drugim slovenska politika izraža 
resne pomisleke. Razbrati pa je tudi strahove, da bo Hrvaška dobila pozitivno mnenje evropske komisije, 
čeprav ne izpolnjuje meril.  
Kakšno odločitev bo sprejela evropska komisija? 
Na današnjem zasedanju evropske komisije o hrvaškem izpolnjevanju pogojev za vstop v schengen se 
pričakuje pozitivna odločitev. Tako bo odločanje o hrvaškem vstopu v območje brez nadzora na mejah šlo v 
naslednji fazo – v Svet EU, v katerem odločitev sprejmejo države članice s soglasjem. Evropska komisija je 
morala ugotoviti izpolnjevanje meril na vseh ocenjevanih področjih, kot so upravljanje zunanje meje, 
schengenski informacijski sistem, vizumska politika, varstvo podatkov, policijsko sodelovanje. Pri takšnih 
odločitvah evropska komisija običajno še navede, da se morajo prizadevanja nadaljevati in da se bo še 
nadaljevalo sprejemanje odločitev. 
Je Hrvaška res že pred vstopom v schengen in kakšen je nadaljnji postopek? 
Evropska komisija bo objavila le oceno hrvaške pripravljenosti. Nasprotovanje vstopu Bolgarije in Romunije, 
ki sta že na začetku tega desetletja dobili priporočilo Bruslja, je večkrat izrazila Nizozemska. Obe državi sta 
od pristopa EU leta 2007 v posebnem mehanizmu preverjanja napredka na področju pravosodja, korupcije 
in organiziranega kriminala. Prve razprave članic o Hrvaški še ne bo kmalu na dnevnem redu. Doslej je 
zadržke izrazila le Slovenija. Glede drugih članic so se pojavila le ugibanja, da imata zadržke še Nemčija in 
Nizozemska, pa tudi Francija. 
Ali drži očitek, da evropska komisija preveč politizira odločanje? 
Slovenija je v zadnjih letih večkrat, predvsem v povezavi s slovensko-hrvaškimi zadevami, očitala evropski 
komisiji preveč politično motivirano odločanje, češ da njen predsednik Jean-Claude Juncker dela usluge 
strankarskemu tovarišu iz EPP Andreju Plenkoviću. To je zadevalo tako vprašanje terana kot tudi arbitražne 
razsodbe. Za ukvarjanje z njo je bil sicer pristojen prvi podpredsednik Frans Timmermans, ki prihaja iz 
socialističnega tabora. Očitek spolitiziranosti glede schengna bi bil upravičen, če bi se ugotovilo, da je 
Hrvaška po hitrem postopku dobila pozitivna priporočila pred koncem Junckerjevega mandata, čeprav so 
strokovnjaki na terenu odkrili pomanjkljivosti pri njenem izpolnjevanju tehničnih meril. 
Bo Slovenija vložila veto? 
Na to vprašanje predsednik vlade Marjan Šarec doslej eksplicitno še ni odgovoril. Z besedami, da bo tudi 
Slovenija ravnala politično, če bo evropska komisija delovala politično in prikimala vstopu Hrvaške v 
območje schengna, pa je nakazal, da je veto realna možnost. Slovenska politika je pri tem sicer razdeljena 
na dva pola. Sogovorniki se izogibajo konkretnim odgovorom, izjema so v SD in SMC, kjer so že večkrat 
opozorili, da si je težko predstavljati Hrvaško v schengenskem prostoru, dokler krši mednarodno pravo. 
Podobno razmišljajo tudi v NSi, medtem ko v SNS in Levici povsem nasprotujejo blokadi in se zavzemajo za 
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čim hitrejši vstop Hrvaške. V SNS izpostavljajo, da bi »na ta način migrantske centre morala na svoji meji 
graditi Hrvaška, mi pa bi svojo mejo s Hrvati varovali enako, kot jo varuje Avstrija proti nam«. V Levici so 
naklonjeni zamisli, da bi se Slovenija čim prej izognila nadziranju schengenske meje in tako ljudem olajšala 
njeno prehajanje. 
Kaj bi pomenil vstop Hrvaške v schengen za prebivalce? 
Najverjetneje bi to pomenilo manjšo gnečo na mejnih prehodih na slovensko-hrvaški meji ter tudi 
razbremenitev slovenskih varnostnih organov. Gre namreč za območje odpravljenih notranjih meja držav 
Evropske unije, ki so podpisale schengenski sporazum. S tem so bile odpravljene vse mejne kontrole v EU, 
skupaj s carinskimi nadzori oseb. V praksi to pomeni sprostitev mejnih kontrol na državnih mejah znotraj 
območja, medtem ko se okrepljen nadzor izvaja na zunanjih mejah območja. Hrvati imajo težave s kolonami 
na naših mejah, saj te odvračajo turiste iz EU. Tudi tovornjakarji niso zadovoljni s sedanjim mejnim 
režimom. 

 
GRAFIKA: Delo  
 

• Premier Šarec: Hrvaška meja z BiH je prepustna. Suzana Kos, Barbara Eržen. Delo, Ljubljana, 22. 
oktober 2019  

Odhajajoča komisija bo danes obravnavala in predvidoma tudi sprejela oceno pripravljenosti Hrvaške na 
vstop v schengensko območje.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/premier-sarec-hrvaska-meja-z-bih-je-prepustna-240562.html 

 
Ljubljana – »Ne zdi se nam dobro, da evropska komisija v tej sestavi, ko naj bi dejansko opravljala le še 
tekoče posle, glasuje o tako pomembni temi. Za nas je pomembno predvsem, ali je sosednja država 
sposobna varovati schengensko mejo, in seveda tudi vladavina prava. Če bo komisija o tem vprašanju 
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odločala politično, potem bo tudi Slovenija ravnala politično,« je včeraj napovedal predsednik vlade Marjan 
Šarec. To z drugimi besedami pomeni, da bi naša stran v svetu EU najverjetneje glasovala proti vstopu 
Hrvaške v območje schengna. 
Če bi se izkazalo, da Hrvaška ne izpolnjuje vseh meril, a bi ji evropska komisija vseeno prižgala zeleno luč, bi 
odločitev lahko pripisali politični odločitvi, pa tudi dejstvu, da je »vladajoča stranka« v evropskem 
parlamentu EPP, ki ji pripadata tako predsednik komisije Jean-Claude Juncker, kot tudi generalni sekretar in 
nekdanji šef njegovega kabineta Martin Selmayr, ki velja za strateško sivo eminenco dogajanja v ozadju. 
Bolj desno je usmerjena tudi hrvaška vlada, medtem ko so bile naše koalicije v zadnjem času levosredinske. 
Že ob začetku svojega delovanja je Juncker napovedal, da bo komisija delovala kot politični organ, čemur bi 
se morale upreti druge, predvsem manjše članice, vprašanje pa je, ali bi bile pri tem uspešne. Da je ta 
dilema na mestu, kaže tudi hrvaško vstopanje v schengensko območje. 
 

 
Slika: Dimitrij Rupel, nekdanji minister za zunanje zadeve. Foto: Jože Suhadolnik/Delo  

 
Da ima Hrvaška prodorno diplomacijo – navsezadnje sta diplomata oba, predsednica republike Grabar 
Kitarovićeva in predsednik vlade Plenković – je znano in za Slovenijo lahko neprijetno. Kako je s slovensko 
zunanjo in diplomatsko politiko, nimam kaj dodati. Pri diplomaciji bi morala najbolj veljati meritokracija; 
zadnje desetletje je slovenska zunanja politika neurejena in nedomiselna.  
Slovenija bo predvidoma svoje nestrinjanje utemeljevala na dveh točkah – poudarjala bo nujnost 
izpolnjevanja vseh meril, med katera spadajo tudi načela in vrednote Evropske unije, in predvsem vztrajala 
pri spoštovanju vladavine prava oziroma arbitražne razsodbe o meji. Pomembna pa so tudi dejstva, je 
prepričana naša stran. Statistični podatki kažejo, da Hrvaška ni zmožna dovolj dobro varovati svoje meje z 
državami Balkana, po katerih teče tako imenovana zahodnobalkanska migracijska pot. 
Ne glede na politične ocene Bruslja o izpolnjevanju tehničnih meril za vstop Hrvaške v območje statistika 
kaže močno rast nezakonitih prehodov slovensko-hrvaške meje, in to že četrto leto zapored. Samo v 
primerjavi z lanskim letom se je število povečalo za več kot 70 odstotkov. »Za vstop v schengensko območje 
je nujno izpolnjevanje določenih kriterijev in bojimo se, da jih Hrvaška ne bo sposobna izpolnjevati v 
praksi,« je dodal premier. Slovenija bo po njegovih besedah skrbela predvsem za svoj interes – da prek naše 
meje dobimo čim manj ilegalnih migrantov. Po njegovih besedah k nam od nekod prihajajo, kar pomeni, da 
meja med BiH in Hrvaško ni neprepustna. 
 

 
Slika: Draško Veselinovič, predsednik Združenja slovenskega gospodarstva v Bruslju. Foto: Jože Suhadolnik/Delo  

 
Evropska komisija pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja je že ob nastopu napovedala, da bo delovala 
politično. Tudi to odločitev je treba jemati tako, čeprav vemo, da je samo vmesna faza do končne odločitve 
o vstopu Hrvaške v schengen, ki jo mora sprejeti Svet EU. Pomembno pa je tudi vedeti, da še nekatere 
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druge države nasprotujejo vstopu Hrvaške v schengensko območje. Je imela Slovenija sploh možnost, da bi 
bilo drugače? Takšni primeri so bili redki.  
Slovenska komisarka Violeta Bulc naj bi po neuradnih informacijah pred današnjim zasedanjem kolegija 
evropskih komisarjev opozorila, da zdaj ni pravi čas za takšno odločitev, prej bi bilo treba zagotoviti 
normalno delovanje schengenskega prostora. Na več mejah med sedanjimi članicami schengna je namreč 
že nekaj časa vzpostavljen mejni nadzor. 
Vstop Hrvaške v schengensko območje, ko bo do njega prišlo, bo seveda imel pomembne posledice za našo 
državo, saj bodo ob tem odpadli interni mejni nadzori na slovensko-hrvaški meji. »V ministrstvu in policiji 
redno spremljamo razmere v regiji in širše, tudi dogajanja na zahodni balkanski migracijski poti ter 
dogajanja, povezana z aktualnimi vprašanji s Turčijo. Temu primerno prilagajamo svoje ukrepe in aktivnosti, 
povezane z migracijami,« so ob prošnji za komentar redkobesedni na notranjem ministrstvu. 

 
Slika: Matjaž Nahtigal, profesor, Univerza na Primorskem. Foto: Jure Eržen/Delo  

 
Slovenija potrebuje koherentno in dolgoročno strategijo pozicioniranja v EU, kjer je del svojega kapitala od 
vstopa v Unijo že zapravila. Potrebujemo poglobljen in obsežen strateški razmislek, za kar verjamem, da je 
ob dnevnem političnem odločanju težko, a brez tega nas bodo po desetih ali petnajstih let brez stalnega 
kritičnega premisleka dogodki še naprej obhajali in prehitevali. 

• Junckerjevo politično sporočilo. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 22. oktober 2019  
Se za Junckerjevo zeleno lučjo Hrvaški bolj kot izpolnjevanje pogojev skriva pomoč strankarskemu 
tovarišu iz EPP Andreju Plenkoviću?  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/junckerjevo-politicno-sporocilo-239381.html  

Za evropsko komisijo in njenega predsednika Jean-Clauda Junckerja je samoumevno, da prav ob koncu 
petletnega mandata sprejme priporočilo za sprejetje Hrvaške v schengensko območje. To, da Hrvaška 
izpolnjuje vsa postavljena merila, menda temelji na ocenah strokovnih služb. Tako danes ni pričakovana niti 
daljša razprava komisarskega kolegija o tej temi. 
Ne glede na slovenske očitke o neprimernosti sprejemanja takšnih odločitev ob koncu mandata se v 
bruseljski zeleni luči za Hrvaško zrcali logika Junckerjevega delovanja v zadnjih letih. Zavzemal se je, da bi v 
schengen morali vstopiti Bolgarija in Romunija, ki sta priporočilo evropske komisije dobili že pred leti. To je 
bila njegova politična vizija. 
V evropski komisiji na komisarskih položajih sedijo politiki, ki v evropskem političnem kontekstu odločajo o 
političnih vprašanjih. Tudi odločitve o ukrepih glede natančno izmerjenih proračunskih primanjkljajev so 
politične. A nesprejemljivo bi bilo, če bi se za Junckerjevo zeleno lučjo za schengen bolj kot izpolnjevanje 
pogojev skrivala pomoč strankarskemu tovarišu iz EPP Andreju Plenkoviću. 
Pozitivna odločitev seveda ne pomeni, da Hrvaška stoodstotno izpolnjuje vsa merila. Tudi katera od članic bi 
glede tega lahko imela težave. Junckerjevo hitenje postavlja v vsaj nekoliko neprijeten položaj uradno 
Ljubljano, saj se bo pod pritiskom javnosti morala izjasniti, ali res namerava metati polena pod noge 
Zagrebu, čeprav razglaša, da je članstvo Hrvaške – ob izpolnjevanju pogojev – v slovenskem interesu. 
Do odločitve držav članic pa je še dolga, za Hrvaško najbrž trnova pot. Kot članica bi morala prevzeti 
odgovornost za nadzor zunanje meje in vsaj glede BiH ima še velike težave. Poleg tega vstop ni realističen, 
dokler so temelji schengna spodkopani z nadzorom na notranjih mejah v šestih članicah in azilno-
migracijsko vprašanje razdvaja EU. Tako bi bilo rožljanje z vetom bolj navidezna, fantomska razprava, saj 
Hrvaška še zdaleč ni pred vstopom v schengen. In za ključne države članice čas za njegovo širitev še ni zrel. 
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Tako bo današnja odločitev le izpolnitev Junckerjeve obljube in politično sporočilo, da se bo schengen 
nekega dne res še širil.  

• Hrvaška čez prvo oviro na dolgi poti v schengen. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 22. oktober 2019  
Zagreb se bo moral posvečati predvsem upravljanju zunanje meje.  
https://www.delo.si/novice/svet/hrvaska-cez-prvo-oviro-na-dolgi-poti-v-schengen-241137.html 

Strasbourg – Evropska komisija je na današnjem zasedanju pozitivno ocenila tehnično pripravljenost 
Hrvaške za vstop v schengen. Pozvala je svet EU (v njem so zastopane države članice), naj pripravljeno 
sporočilo obravnavajo s ciljem vključitve Hrvaške v schengensko območje.  
Kot poudarjajo v evropski komisiji, je njihova ocena plod dolgega procesa ocenjevanja in sodelovanja. Tako 
naj bi Hrvaška izpolnjevala vse standarde za polno izvajanje schengenske zakonodaje. 
Spremljanje Hrvaške, ki so ga izvajale evropska komisija in države članice, pa odziv z akcijskimi načrti so po 
oceni evropske komisije postopoma izboljševali zmožnost Hrvaške, da izpolni pogoje. 
Ocenili so tudi, da je Hrvaška sprejela vse ukrepe za izvajanje relevantnih delov schengenske zakonodaje. 
Hrvaška bo sicer morala še naprej izvajati vsa dejanja, ki so v teku, zlasti na področju upravljanja zunanje 
meje, in zagotavljati, da vsi pogoji ostanejo izpolnjeni. 
Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker je sporočil: »Naš skupni cilj mora biti, da ta uspeh 
delimo s čim več državami. Zato sem prepričan, da bodo države članice sprejele ustrezne ukrepe, da bo 
lahko Hrvaška kmalu postala polnopravna članica schengenskega območja.« 
Po besedah komisarja za notranje zadeve Dimitrisa Avramopulosa moč schengenskega območja »raste z 
vsako novo pridruženo državo. Zdaj, ko je Hrvaška sprejela ukrepe, ki zagotavljajo izpolnjevanje potrebnih 
pogojev, moramo njena prizadevanja priznati. Ko bo postala polnopravna članica schengenskega območja, 
bo prispevala k njegovi nadaljnji krepitvi in zagotavljanju boljše zaščite zunanjih meja EU.« 
Avramopulos je med odgovarjanjem na vprašanje še ocenil, da hrvaško izvajanje schengenske zakonodaje 
ni povezano z vprašanjem slovensko-hrvaške meje. To je po njegovih besedah – dvostransko vprašanje  
Komisarka za promet Violeta Bulc je kolegiju sem predstavila svoje stališče glede vstopa Hrvaške v 
schengensko območje. Iizpostavila je dejstvo, da schengensko območje, kakršnega poznamo danes, ne 
deluje v celoti. Še vedno imamo šest schengenskih držav (Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Avstrija in 
Francija), ki ohranjajo mejne preglede znotraj schengenskega območja, vključno na meji med Avstrijo in 
Slovenijo. 
»Menim, da je najprej potrebno zagotoviti, da schengenski sistem kot ga poznamo danes deluje v celoti in 
popolno, preden gremo v njegovo morebitno širitev,« je povedala Bulčeva. 
Po neuradnih ocenah kritikov evropska komisija ni upoštevala neizpolnjevanja pogojev, povezanih z 
nezadostno kadrovsko zasedbo, nezadovoljivimi tehničnimi rešitvami in nespoštovanjem sistema za 
identifikacijo migrantov z odvzemom prstnih odtisov Eurodac. Poleg tega omenjajo vprašanje hrvaške meje 
z BiH, ki še vedno ni določena. 
Za Slovenijo je vprašanje nezmožnosti nadziranja zunanje meje ključno, in sicer predvsem v kontesktu 
števila nezakonitih migracij na tej poti, ki so se letos povišale za 70 odstotkov. To bi moralo biti upoštevano 
v ocenah evropske komisije in zato je odločitvi evropske komisije pripisana »spolitiziranost«.  
Kdaj bodo države članice začele razprave o vstopu Hrvaške, še ni znano. Bolgarija in Romunija, ki sta 
priporočilo dobili že leta 2011, še vedno čakata na vstop v schengen.  

• Velik evropski uspeh Hrvaške. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 22. oktober 2019  
Plenković: Hrvaška si prizadeva za ločitev vstopa v schengen od dvostranskega vprašanja meje s 
Slovenijo.  
https://www.delo.si/novice/svet/velik-evropski-uspeh-hrvaske-241204.html 

 
Slika: Plenković je izrazil prepričanje, da Slovenija ne more v nedogled blokirati vstop Hrvaške v schengen. Foto: 
Kenzo Tribouillard/AFP 
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Premier Andrej Plenković je na današnji novinarski konferenci v Banskih dvorih ocenil, da je 
pozitivna ocena evropske komisije glede izpolnjevanja tehničnih pogojev za vstop v schengen še en velik 
evropski uspeh Hrvaške. Izpostavil je, da so dobili potrditev pristojne evropske instutucije, da so tehnično 
pripravljeni. Po njegovem je Hrvaška, ki ni naklonjena nobenim blokadam, od danes bližje tistemu, kar 
schegen predstavlja za evropski projekt.  
Hrvaške meje so varne 
Kot je poudaril, je za Hrvaško politično izjemno pomembno, da je dobila pozitivno 
oceno odhajajoče komisije predsednika Jeana-Clauda Junckerja, nemogoče pa je predvideti, kdaj bo 
vstopila v schengensko območje brez notranjega nadzora na mejah. Po njegovem Slovenija ne more v 
nedogled blokirati vstop Hrvaške v schengen. Plenković je menil, da je to pomemben dan za 
Hrvaško. Ponovil je, da je cilj politike sedanje hrvaške vlade čim globlja integracija v EU, ki poteka na dveh 
tirih, to sta članstvo v schengenskem območju in evroobmočju. 
Na Hrvaškem še ocenjujejo, da so izpolnili pomembno nalogo in dokazali, da so njihove meje varne. Drugi 
del zgodbe bo težji, ker mora Hrvaška pridobiti politično podporo vseh držav članic EU. Po mnenju 
analitikov bi bil presedan, če bi Hrvaška vstopila v schengen pred Romunijo in Bolgarijo, ki sta dobili 
pozitivno oceno evropske komisije že leta 2011. Ker sta obe državi pod posebnim nadzorom, Plenkovič 
pričakuje, da bo pot Hrvaške v schengen lažja. Izrazil je zadovoljstvo, da Hrvaška ni dobila tako kot Bolgarija 
in Romunija dodatnega mehanizma nadzora za vstop v schengen. 
Dialog Zagreba z Ljubljano 
Dodaten problem je v stališču Francije, ki pred vstopom novih članic v schengen zahteva reformo 
dublinskega sistema, ki je med migrantsko krizo leta 2015 pokazal vse svoje pomanjkljivosti, in spremembo 
pravil EU o azilu. Čeprav bo Hrvaška na čakanju, se jim zdi pomembno, da Ljubljana ni uspela zaustaviti 
odločanja evropske komisje. Po njihovem si Slovenija, ki predstavlja največjo prepreko, ne bo 
drznila postaviti po robu Parizu in Berlinu, ko bo dokončno reformiran schengenski sistem. 
Plenkovič je ponovil, da bi morala Slovenija in Hrvaška mejno vprašanje kjlub arbitražni odločbi, ki je Zagreb 
ne priznava, reševati na dvostranski ravni. Kot je poudaril, Zagreb nasprotuje blokadam in je za dialog. 
Znova je pojasnil, da si Hrvaška prizadeva za ločitev vstopa v schengen od dvostranskega vprašanja meje s 
Slovenijo ter da je v dialogu med Zagrebom in Ljubljano treba iskati rešitev, ki bo v obojestransko 
zadovoljstvo.  

• Kočevarščina – bogastvo, ki izginja. Simona Fajfar. Delo, Ljubljana, 23. oktober 2019  
Koliko ljudi še govori kočevarski jezik, lahko samo ugibamo, pa še ti so večinoma starejši  
https://www.delo.si/novice/slovenija/kocevarscina-bogastvo-ki-izginja-240886.html 

 

 
Slika: V Črmošnjiški dolini ohranjajo kočevarsko tradicijo tudi z nošami. Foto: Simona Fajfar 

 
»Pred očmi nam umira velika posebnost, kočevarski jezik, pa se niti ne trudimo, da bi ta del naše kulturne 
identitete poskušali ohraniti,« poudarja Maridi Tscherne z zavoda za ohranitev kulturne dediščine 
Mošnice/Moschnitze. Je ena redkih med mlajšimi ljudmi, ki tekoče govorijo jezik kočevskih Nemcev, 
jezikovne skupine, ki je živela na območju Slovenije več kot 600 let. 
Skorajda z vsakim dnem je manj ljudi, ki govorijo kočevarščino, jezik, ki ga Unesco uvršča med kritično 
ogrožene. »Koliko jih še govori ta jezik, lahko samo ugibamo, pa še ti so večinoma starejši,« pravi 
Tschernetova. Toda v obdobju med obema vojnama, ko je bila kočevarska skupnost na vrhuncu, se je v 
kočevarščini – kočevarsko Göttscheabarisch, nemško Gottscheerisch – sporazumevalo od 25.000 do 27.000 
ljudi. Kočevarji so živeli na okoli 800 kvadratnih kilometrov velikem ozemlju na širšem območju sedanje 
Kočevske in so se 600 let od okoliških prebivalcev najbolj razlikovali ravno po jeziku. 

https://www.delo.si/novice/svet/hrvaska-cez-prvo-oviro-na-dolgi-poti-v-schengen-241137.html
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/junckerjevo-politicno-sporocilo-239381.html
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/junckerjevo-politicno-sporocilo-239381.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/premier-sarec-hrvaska-meja-z-bih-je-prepustna-240562.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/kocevarscina-bogastvo-ki-izginja-240886.html
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Slika: Med obema vojnama, ko je bila kočevarska skupnost na vrhuncu, se je v kočevarščini sporazumevalo od 
25.000 do 27.000 ljudi. Na sliki Kočevje okoli leta 1930. Fotografijo hrani Pokrajinski muzej Kočevje.  

 
Razlog za tako poseben način sporazumevanja je bil v tem, da so od naselitve na širše območje Kočevske v 
14. stoletju in vse do množične izselitve na začetku druge svetovne vojne, ko je Kočevsko zapustilo okoli 
12.000 prebivalcev, ohranili svoj jezik. Ta je svojevrstno nemško narečje, ki ga je težko razumel tudi Nemec. 
Starodaven jezik 
»Zaradi fizične ločitve od matičnega jezika se je na kočevskem jezikovnem otoku ohranil arhaičen jezik,« 
razlaga Maridi Tscherne. Kočevarski jezik je starodaven zaradi uporabe starejšega besedja, glasovnega 
stanja in oblikoslovja. Za jezikoslovce, predvsem nemške, ki so se s kočevarščino začeli ukvarjati konec 19. in 
na začetku 20. stoletja, pa je bil ta posebni jezik zanimiv tudi zaradi jezikovnih inovacij. 
 

 
Slika: Maridi Tscherne je ena redkih med mlajšimi ljudmi, ki še tekoče govorijo jezik kočevskih Nemcev. Foto: 
Simona Fajfar  

 
Tak primer je poenotenje oblik, ki lahko izvira iz samega dialekta ali pa iz stika s (ponavadi) sosednjim 
jezikom. »V jezik so sprejemali tuje besede za neznane predmete, imena krajev in podobno ali pa so vključili 
besedno strukturo. To je običajno, če dalj časa skupaj živita dve ali več jezikovnih struktur,« pravi 
sogovornica. Tako so Kočevarji za človeško ribico uporabljali dobesedno prevedeno slovensko besedno 
zvezo in je nastala Laitnvischla, čeprav je nemška beseda za proteus Grottenolm. Podobno velja za plintə 
Maish, slepe miši, ki so po nemško blinde Kuh. Prav tako so si izposojali besede iz slovenščine, na primer 
Bitschə za bučo, Schüppon na župana ali Koassl za kozolec. 
»Za kočevarski jezik je značilno veliko bogastvo vokalov,« pojasnjuje Tschernetova. Pogosti so dvoglasniki, 
troglasniki in celo štiriglasniki, kot v besedi Oaiər, jajca. Poleg tega so Kočevarji precej uporabljali nosnike. 
To je bila razmeroma zaprta govorica: »Če so govorili hitro in so malo premikali ustnice, jih je bilo zelo težko 
razumeti, poslušalec, ki jezika ni dobro poznal, pa jih sploh ni razumel.« 
Izvor določili prek jezika 
O tem, od kod izvirajo Kočevarji, so dolgo veljale različne teorije, saj pisnih virov o preselitvah ni. Nato so 
jezikoslovci na podlagi jezika ugotovili, da so jih na Kočevsko preselili iz vzhodne Tirolske in gornje Koroške. 
Kočevarščini so najbolj sorodna koroška in tirolska narečja ter narečja jezikovnih otokov Sappada, Sauris, 
Timau in tudi Sorica ter Nemški Rovt v Sloveniji. O zadnjih dveh Maridi Tscherne pove: »Ko smo govorili 
vsak v svojem jeziku, smo se razumeli. Razlike so bile le v besedah, povzetih po slovenskih ali italijanskih.« 
 

https://www.delo.si/images/slike/2019/10/22/1457837.jpg
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Slika: Pokopališča so še največji pomniki, da so na širšem območju Kočevske nekoč živeli kočevski Nemci. Foto: 
Simona Fajfar  

 
Kočevarščina pa ni bila edini jezik, ki se je uporabljal na Kočevskem. Od 18. stoletja in vse do izselitve na 
začetku druge svetovne vojne se je hitro spreminjal zaradi knjižnega jezika. Velik vpliv je imela obvezna 
osnovna šola z nemščino, tako da v Kočevju v 30. letih prejšnjega stoletja kočevarščine menda ni bilo več 
slišati. 
Kočevarji, ki so od leta 1492, ko jim je cesar Friderik III. skupaj z Ribničani podelil krošnjarski patent, trgovali 
po vsem cesarstvu, so se še kako zavedali pomena znanja jezikov. Prizadevali so si, da so jih moški znali čim 
več. Mali Babilon pa je bila tudi Kočevska s kočevarskim jezikom, uradno nemščino, latinščino v cerkvi, 
slovenščino kot jezikom sosedov, hrvaščino kot jezikom potujočih trgovcev oziroma »ljeporečkarjev«, 
italijanščino kot jezikom gozdnih delavcev in oglarjev, ameriško angleščino, ki so jo iz Amerike prinesli 
izseljenci – na primer Kar je bil izraz za avto – in francoščino, ki je bila jezik kuhinje. »Kočevarski recepti 
izpred prve svetovne vojne kažejo, da se je v teh krajih začela razvijati moderna francoska kuhinja,« pravi 
Maridi Tscherne. 
Slovnica iz leta 1908 
Kočevarščina ni bila nikoli enoten jezik, opozarja sogovornica: razdeljena je na vrsto narečij, ki se jih ne da 
povsem razmejiti. Uporabljali so jo kot občevalni jezik, knjižni jezik je bila nemščina. Ko je začela izginjati, so 
se zanjo začeli zanimati strokovnjaki; prvi slovar kočevarščine je izšel leta 1879, v 20. stoletju pa so se 
različni avtorji lotili zbiranja narodnih pesmi, pripovedk, legend. »Temeljno delo je iz leta 1908, Slovnica 
kočevarskega jezika Hansa Tschinkla,« pravi Tschernetova. 
 

 
Slika: Kočevarska noša. Fotografijo hrani Pokrajinski muzej Kočevje.  

 
Po mnenju mnogih je kočevarski jezik, ki se je razlikoval od doline do doline, postajal enotnejši po drugi 
svetovni vojni v taboriščih, kjer so končali med vojno preseljeni kočevski Nemci. Danes izhajajo članki v 
kočevarščini v časopisih Gottscheer Zeitung in Gottscheer Gedenkstätte, vrsta knjižnih del pa je bila 
objavljena predvsem v osemdesetih. Leta 1994 je izšel tudi učbenik kočevarščine v ZDA in skripta za pouk v 
Sloveniji. 
V Črmošnjiški dolini, kjer je bilo še nekaj družin, kjer so se doma pogovarjali v kočevarščini, so med letoma 
2011 in 2013 imeli tečaje kočevarščine. Zdaj Tschernetova vodi občasne tečaje, s čimer pa ne bo mogoče 
ohraniti te velike posebnosti. Ne Slovenija ne Avstrija ne kažeta zanimanja za ohranitev naše skupne 
kulturne identitete. »S tem bi pokazali spoštovanje do prednikov in odgovornost do kulturne dediščine teh 
krajev,« pravi Maridi Tscherne, ki je obupala nad tem, da bi eno ali drugo stran prepričala, da je ohranjanje 
jezika skupnosti, ki je nekoč živela na tem območju, naša prednost. Naše bogastvo, ki izginja.  
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• Po tehnični oceni pripravljenosti Hrvaške sledi politično odločanje. STA, P. V. Delo, Ljubljana, 23. 
oktober 2019  

Slovenija Hrvaški glede na pretekle izkušnje ne zaupa, v luči pritiska migrantov pa bi se verjetno Slovenija 
odločila za vzpostavitev oziroma ohranitev nadzora na meji s Hrvaško, čeprav bi bila ta v schengnu  
https://www.delo.si/novice/svet/po-tehnicni-oceni-pripravljenosti-hrvaske-sledi-politicno-odlocanje-241684.html 

Pozitivna ocena o tehnični pripravljenosti na vstop v schengen, ki jo je v torek za Hrvaško podala Evropska 
komisija, je predpogoj za vstop države v območje brez nadzora na notranjih mejah. Končno odločitev o 
vstopu v območje, v katerem je trenutno 26 držav, pa sprejmejo članice EU v posvetovanju z Evropskim 
parlamentom. 
Hrvaška je v EU vstopila 1. julija 2013, dve leti kasneje je tedanji hrvaški notranji minister Ranko Ostojić 
ocenil, da je država pripravljena na vstop v schengen. Zagreb je Bruselj zaprosil za tehnično evalvacijo 
pripravljenosti in v torek je Evropska komisija ocenila, da Hrvaška izpolnjuje pogoje, ter zadevo predala 
članicam EU, ki bodo sprejele končno odločitev. 
Članice unije odločitev sprejmejo s soglasjem, kdaj bo prišlo do odločanja, pa zaenkrat ni znano. Hrvaška bo 
v prvi polovici prihodnjega leta predsedovala Svetu EU. Predsedujoča država na dnevni red običajno ne daje 
zadev, ki jo neposredno zadevajo, in tudi hrvaški premier Andrej Plenković je v torek potrdil, da tega ne 
bodo storili. 
Slovenija na načelni ravni podpira hrvaški vstop v schengen, nenazadnje bi v tem primeru z njenih ramen 
odpadlo breme varovanja zunanje schengenske meje, pa tudi zastoji na meji, zlasti v turistični sezoni, bi se 
zmanjšali. A Ljubljana je bila kritična, ker je odločitev o hrvaški pripravljenosti kljub pomislekom sprejela 
odhajajoča Evropska komisija, v ozadju pa je ves čas tudi vprašanje slovenske blokade zaradi hrvaškega 
nespoštovanja arbitražne odločitve o meji. 
Premier Marjan Šarec v torek v prvem odzivu na odločitev Evropske komisije morebitne slovenske blokade 
hrvaškega vstopa v schengen ni omenjal, temveč je poudaril le, da pričakuje, da bo Hrvaška v nadaljevanju 
izpolnila tako tehnične kot pravne pogoje za vstop v schengen, vključno z vladavino prava. Omenil je tudi, 
da Slovenijo skrbi, saj je letos na Hrvaško vrnila že 12.000 nezakonitih migrantov, kar kaže na prepustnost 
meje med Hrvaško in BiH. 
Slovenski diplomatski viri medtem ocenjujejo, da bi Slovenija ob glasovanju v danih razmerah morala dati 
veto na vstop Hrvaške v schengen. Ali bi bila pri tem osamljena, je težko napovedati. Kakšnih pet ali šest 
držav ima zadržke glede širitve schengna, vprašanje pa je, kako bi te države ravnale ob dejanskem 
glasovanju, pravijo. 
V schengenskem območju je trenutno 26 držav, od tega je 22 članic EU. Od članic unije v schengenskem 
prostoru poleg Hrvaške, ki je kot zadnja vstopila v EU, ni Romunije, Bolgarije, Cipra, Irske in Velike Britanije. 
Slednji državi sta si izposlovali izjemo in jima v schengensko območje ni treba vstopiti. Druge članice unije 
so v skladu z evropsko zakonodajo k temu zavezane po izpolnitvi pogojev. 
So pa članice schengna tudi Švica, Norveška, Lihtenštajn in Islandija, ki sicer niso članice unije. De facto so v 
schengnu še Monako, San Marino in Vatikan, ki imajo odprte meje z drugimi članicami schengna. Romunija 
in Bolgarija, ki sta članici EU od leta 2007, si za vstop v schengen prizadevata od leta 2011. Takrat sta prejeli 
oceno o izpolnjevanju tehničnih pogojev, a v nadaljnjem postopku je več držav vstopu nasprotovalo. 
Omenjeni državi sta podvrženi tudi posebnemu mehanizmu, s katerim Evropska komisija redno preverja 
stanje na področju pravosodja, pravne države in podobno. Zadnje poročilo je bilo objavljeno prav v torek, 
hkrati z oceno hrvaške pripravljenosti za schengen. Nekatere države blokirajo vstop Bolgarije in Romunije v 
schengen prav zaradi težav na omenjenih področjih. Hrvaška po drugi strani temu mehanizmu ni 
podvržena. 
Ciper, ki je v EU vstopil leta 2004 hkrati s Slovenijo, v schengnu ni zaradi razdelitve otoka na grški in turški 
del. Otoška država sicer nima nobene kopenske meje z drugo članico EU.  
Hrvaška naj bi bila nezanesljiva 
Slovenija Hrvaški glede na pretekle izkušnje ne zaupa in ima težavo s tem, da bi v schengensko območje 
sprejeli državo, ki ni zanesljiva in se ne drži obljub, opozarjajo viri. Menijo še, da bi se, če bi se schengenska 
meja premaknila s slovensko-hrvaške na hrvaško-bosanskohercegovsko mejo, nadzor, ki ga na meji s 
Slovenijo že zdaj izvaja Avstrija, še zaostril, za podoben korak bi se verjetno odločila Italija. V luči pritiska 
migrantov bi se verjetno tudi Slovenija odločila za vzpostavitev oziroma ohranitev nadzora na meji s 
Hrvaško, čeprav bi bila ta v schengnu, dodajajo. 

https://www.delo.si/novice/svet/po-tehnicni-oceni-pripravljenosti-hrvaske-sledi-politicno-odlocanje-241684.html
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Bistvo schengna je sicer, da lahko ljudje prosto prehajajo meje, ne da bi pri tem morali opravljati mejne 
formalnosti. A že nekaj let je na nekaterih mejah znotraj schengna stalni ali občasni nadzor vzpostavljen. 
V tem trenutku nadzor na mejah znotraj schengna izvaja šest držav - Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, 
Avstrija in Francija. V skladu z določili je nadzor na notranjih mejah načeloma mogoče uvesti za šest 
mesecev, ob strinjanju Evropske komisije ga je možno tudi podaljšati. To možnost države izkoriščajo že od 
migrantskega vala leta 2015, odprave nadzora pa za zdaj ni na vidiku. 
 

• Slovenci, Katalonci, Kurdi, Evropa in ZDA. Dimitrij Rupel. Delo, Ljubljana, 23. oktober 2019  
Dr. Dimitrij Rupel nekdanji zunanji minister 
Nekateri evropski pojavi ogrožajo sproščen odgovor na vprašanje o sožitju nacionalne in evropske 
identitete.  
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/slovenci-katalonci-kurdi-evropa-in-zda-240893.html 

Zgodovinska bremena. 
Josip Stalin je v tekstu »Marksizem in narodno vprašanje« (1913) po eni strani – tako kot Lenin – zagovarjal 
pravico narodov do samoodločbe, po drugi strani pa je trdil, da je preizkušeno orožje proti (meščanskemu, 
kapitalističnemu) nacionalizmu internacionalizem. Ves razvoj moderne družbe naj bi zavračal prerokbe o 
»delitvi človeštva v narodnostno omejene skupnosti«. Narodnostne omejitve se podirajo, pravi Stalin, ne pa 
krepijo. Ko pravi, da narodne razlike in nasprotja med ljudmi vse bolj izginjajo in da bo vrhovna oblast 
proletariata povzročila njihovo še hitrejše izginotje, se sklicuje na Karla Marxa, ki je avtor znane domislice, 
da delavci nimajo domovine. 
Razvoj človeštva s kolosalno rastjo kapitalistične proizvodnje, z mešanjem narodov in povezovanjem ljudi na 
vse večjih ozemljih, daje prav Marxu, piše Stalin. Stalin je napovedoval, da bodo na tretji, najvišji stopnji 
obdobja svetovne proletarske diktature – ko bo svetovni socialistični sistem primerno utrjen in ko se bo v 
praksi pokazala prednost skupnega mednarodnega jezika – narodne razlike in narodni jeziki izginili. Na 
koncu se bodo vsi narodi združili (spojili) v en sam narod s skupnim jezikom in skupno kulturo. Podobno, 
čeprav bolj zadržano, posebno pri vprašanju spajanja jezikov, je razmišljal tudi Edvard Kardelj v »Razvoju 
slovenskega narodnega vprašanja« (1939), je pa tudi on verjel v zbliževanje in spajanje narodov v »višjo, 
občečloveško skupnost«, ko bodo ljudje postali »direktni občani sveta«. 
Takšna in podobna razmišljanja so bila – ali pa so nemara še – povezana s prepričanjem o svetovni revoluciji 
in prihodnjem komunističnem prevzemanju oblasti po vsem svetu. V tem procesu naj bi – logično – izginjale 
oziroma »odmirale« tudi države, saj zanje ne bi bilo nobene potrebe. Ko so se pri uresničevanju takšnih 
načrtov kljub vsestranski neprizanesljivosti in neobčutljivosti za človeško trpljenje spopadli s težavami, so 
komunisti spremenili politiko in sklenili, da bodo »osrečili« samo en del človeštva, vendar ga bodo zastrli z 
železno zaveso in ogradili z berlinskimi zidovi. Takšni ukrepi pa so – resnici na ljubo povedano – ne le v 
komunističnih, ampak tudi drugačnih imperijih ohranjali ali celo povzročali trenja med državo in narodom. 
Večinoma sta v večnarodnih državah v sporu državna in narodna identiteta (avstrijski Nemci-Južni Slovani, 
Jugoslovani-Slovenci, Srbi-Kosovci, Sovjeti-Ukrajinci, Ukrajinci-Rusi, Turki-Kurdi, Španci-Katalonci, Angleži-
Irci, Judi-Palestinci …). Večinski narod si podreja manjšinskega (ali obratno): primer večinskih Hutujcev in 
vladajočih Tutsijev v Ruandi, primer večinskih šiitov in vladajočih sunitov v Iraku, primer večinskih sunitov in 
vladajočih/manjšinskih šiitov v Siriji … 
Trenje med Slovenci in državo je obstajalo že nekoč v Avstriji oziroma Avstro-Ogrski, se nadaljevalo v prvi in 
drugi Jugoslaviji, dokler se ni razrešilo leta 1991 z ustanovitvijo slovenske narodne države. Tone Partljič v 
svoji avtobiografiji »Hvala vam, bogovi, za te blodnje« (2010) navaja izjavo Josipa Vidmarja o Titovem 
predlogu, da naj bi se Slovenci odpovedali slovenščini, ki je le jugoslovansko narečje, Dobrica Ćosić pa je v 
polemiki s Dušanom Pirjevcem (1961) predlagal ukinitev republik. Pred letom 1987 so slovenski analitiki od 
Vidmarja (1932) do Pirjevca (1970) želeli zavarovati narodnost pred državo, saj bi v mnogonarodnih državah 
istovetenje narodov (Slovencev, Rusov, Kataloncev) z državami pripeljalo do državnih narodov, kot so 
Jugoslovani, Sovjeti, Španci in drugi. 
Samoodločba pomeni konec vojne med narodom in državo. V Avstriji in v Jugoslaviji je bila slovenska 
narodna identiteta v sporu z državno identiteto. Lojalnost državi se je umikala domoljubju, dokler si niso 
domoljubi ustvarili domoljubju primernega novega državnega okvira. Ta ugotovitev je pomembna za 
razumevanje položaja in odgovornosti Slovenije v Evropski uniji, v tem trenutku pa je še posebno aktualna 
zaradi dogajanja v Kataloniji. Bistvena »novost« EU je nesporno/nekonfliktno sožitje narodne in evropske 

https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/slovenci-katalonci-kurdi-evropa-in-zda-240893.html
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identitete. Pri Kataloncih je po vsem videzu istovetenje s špansko državo dokončno omajano. Na tej točki bi 
morala vmes poseči Evropska unija, ki ima veliko slabosti, vendar med njimi ni spora med narodno in 
evropsko istovetnostjo. Katalonci se trenutno nemara ne morejo istovetiti s špansko državo, lahko pa se 
istovetijo z Evropo. Slovenci imamo dejansko dve identiteti, ki nista v sporu: smo Slovenci in Evropejci. 
Podobno velja za Katalonce, zato so bile odklonilne reakcije evropskih politikov, na žalost tudi naših uradnih 
predstavnikov, zgodovinsko, moralno in politično zgrešene. 
Ostala pomembna vprašanja 
Zakaj ni spora med narodom in državo v Švici ali Belgiji? Kako sta bila rešena spora v BiH in Makedoniji? V 
čem je razlika med »državo« narodov, kot je EU, in narodom držav, kot so ZDA? 
V prvih dveh primerih je odgovor (kljub občasnim težavam med Valonci in Flamci v Belgiji) relativno 
preprost. Švica in Belgija imata svojevrstno, recimo ji kombinirana narodno-državna (in zgledno 
demokratična) politična ureditev, ki državo prilagaja interesom narodov in celo manjšin. Belgija in Švica sta 
po eni strani narodni državi, hkrati pa so njune narodne skupnosti državni narodi. Tem razmeram je 
prilagojen volilni sistem, ki ni večinski/majoritaren, ampak soglasnosten/konsenzualen. Druga olajšava pri 
Belgijcih in Švicarjih je, da imajo poleg Belgije in Švice, ki sicer uživata prednost pri istovetenju, še 
»rezervne« države in možnosti istovetenja: Francijo, Nizozemsko, Nemčijo, Italijo. Daytonski sporazum je 
problem BiH razrešil z razdelitvijo ozemlja, ki je bila tudi jugoslovanska rešitev, Ohridski sporazum pa je 
makedonski problem razrešil z razdelitvijo oblasti. V bosanskem primeru okoliščina, da imajo tamkajšnji 
narodi še druge države, in je v primerih Belgije in Švice spodbudna, ustvarja zaplete, ki jih je mogoče rešiti s 
posnemanjem Švice ali Belgije, to pa je seveda povezano s prednostno privrženostjo državi oziroma 
istovetenjem z njo. 
Urejanje narodno-državnih sporov v večnarodnih državah je povezano s tradicijo in z demokracijo oziroma 
avtoritarnostjo. Ureditev takšnih sporov je problem tudi v državah, ki so se rešile avtoritarnih sistemov; tudi 
po osvoboditvi/samoodločbi. Gre za ostanke starega režima oziroma dediščino avtoritarne države 
(komunizem, frankizem, kemalizem …). 
Iz ugotovitve o nekonfliktnem sožitju narodne in evropske identitete izhaja pričakovanje, da bo Evropska 
unija (parlament, svet ali komisija) postavila Španiji vprašanje o (ne)skladnosti njene politike do Katalonije z 
evropskimi vrednotami in merili. Takšno vprašanje bi moral na prvem zasedanju postaviti slovenski član 
Evropskega sveta! Predsednik komisije Jean-Claude Juncker se je nekoč že prenaglil z izjavo, da bi podpora 
Kataloniji povzročila nastanek nepregledne množice (sto?) novih članic, voditelji nekaterih vodilnih držav pa 
so s kritikami Madžarske in Poljske stopili na minsko polje dvojnih meril. 
Zadeva se je zaostrila, ko so si vodilne države (Nemčija, Francija, Španija, Italija) razdelile najvplivnejše 
položaje v EU, medtem ko so vse nove oziroma vzhodne članice ostale praznih rok. Marsikdaj primerjamo 
Evropo in ZDA, in ne pomislimo, da imajo ZDA 330 milijonov prebivalcev in 50 držav, EU pa ima več kot 500 
milijonov ljudi in samo 28 držav, med katerimi je nekaj tudi večnarodnih. 
Pogosto tudi ugibamo, kako bi bilo mogoče odpraviti demokratični deficit v EU, pri čemer imamo apriorno 
odklonilno stališče do ameriških rešitev. Američanom seveda ni mogoče očitati težav s »špicenkandidati«. 
Ko opazujemo strastna prizadevanja demokratskih politikov za odpoklic aktualnega republikanskega 
predsednika in njihovo maratonsko tekmovanje za strankarsko nominacijo, nam postaja jasno, da imajo 
neposredne volitve predsednika odločilne demokratične prednosti in so skrajno nevarne za udobno 
vladanje. V EU je vladanje – kot se je izkazalo pri dosedanjem predsedniku komisije – skrajno udobno, poleg 
tega so k njemu poklicane predvsem velike države iz prve lige, ki je bila izbrana leta 1950 oziroma 1957. 
Predstavljajmo si, da bi bilo vladanje v ZDA v rokah Kalifornije in New Yorka. Žal nekateri evropski pojavi 
ogrožajo sproščen odgovor na vprašanje o sožitju nacionalne in evropske identitete. 

• Na poti v schengen Hrvaški več ovir kot bližnjic. Novica Mihajlovič. 24. oktober 2019  
Ustrežljivost do Evropske ljudske stranke Hrvaški lajša pot v schengen, a opozicija vlado svari, da si z 
veliko uslužnostjo in nespoštovanjem zavez s področja spoštovanja temeljnih pravic sama meče polena 
pod noge.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/na-poti-v-schengen-hrvaski-vec-ovir-kot-bliznjic-241785.html 

Ljubljana – Je evropska komisija s pozitivno oceno tehnične pripravljenosti Hrvaške ravnala politično ali je 
Hrvaška res pripravljena za varovanje zunanjih meja schengenskega območja? To vprašanje je razklalo 
slovensko politiko, deli pa tudi hrvaško politiko. Hrvaški analitiki svarijo, da Hrvaško na poti v schengen 
čakajo precej težje ovire, kot je nasprotovanje Slovenije.  

https://www.delo.si/novice/slovenija/na-poti-v-schengen-hrvaski-vec-ovir-kot-bliznjic-241785.html
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V senci novice, da je Hrvaška preskočila prvo oviro na poti v schengen, sta slovenska in tudi hrvaška javnost 
skoraj prezrli, da Evropska ljudska stranka 20. in 21. novembra v Zagrebu pripravlja volilni kongres. Kongres, 
na katerem bodo izbrali novo vodstvo najmočnejše politične skupine v Evropi, bo kar v hrvaškem 
parlamentu, kar je za opozicijo nesprejemljivo.  
Šarčevo oceno je ponovila Pusićeva 
Nekdanja zunanja ministrica Hrvaške Vesna Pusić je opozorila, da si nihče ne sme delati utvar, da je 
približevanje schengnu zgolj tehnično vprašanje. 
»To je politično vprašanje, kjer mora Hrvaška dokazati, ali je politično sposobna dobiti zeleno luč Sveta EU 
za vstop v schengen. Toda Hrvaška mora imeti samozavest, da pokaže neko politično samospoštovanje, in v 
tem smislu menim, da je povsem nesprejemljiv korak v popolnoma zgrešeni smeri dejstvo, da je Sabor 
odstopil svoje prostore za sestanek ene evropske politične stranke,« je bila ostra Pusićeva. Spomnimo, da je 
tudi Marjan Šarec pozitivno oceno Hrvaški označil za politično odločitev. 
Odločitev, da prostore Sabora oddajo EPP za deset tisoč evrov za dva dni, je ocenila kot nezaslišan 
pokazatelj provincialnosti. »Če sami sebe in svojih institucij ne spoštujemo, kako mislimo, da nam bo kdo 
drug zaupal in nas politično prepoznal kot resno državo? Hudo se motimo, ker smo pljunili v lastno skledo,« 
ocenjuje Pusićeva.  
Bližnjica je ena, ovir je več 
Podobno kot EPP podpira vstop Hrvaške v schengen, je pri tem stališču odločen tudi predsednik opozicijske 
SDS Janez Janša. Hrvaška v schengnu je v strateškem interesu Slovenije. Vlada Marjana Šarca, ki po Janševi 
oceni ni sposobna politično blokirati Hrvaške, bi njeni vladi morala pomagati pri nadzoru meje z Bosno in 
Hercegovino (BiH). 
Prav težaven nadzor močno razčlenjene, redko poseljene in razmeroma porozne meje z BiH je argument 
nasprotnikov hrvaškega vstopa v schengen, Slovenija ni edina nasprotnica. Vendar pa, kot ugotavljajo v 
analizi na hrvaškem spletnem portalu Index, ki ni naklonjen vladi Andreja Plenkovića, ima Hrvaška več 
resnejših skrbi, kot je morebitna blokada Slovenije. 
Iz dokumenta, s katerim evropska komisija utemeljuje svojo pozitivno oceno Hrvaški, so pri Indexu kot oviro 
izluščili neuspešnost Hrvaške na področju pravosodja in spoštovanja osnovnih pravic, natančneje pri 
preprečevanju in sankcioniranju navzkrižja interesov pri funkcionarjih. 
»Komisiji za odločanje o navzkrižju interesov je bilo oteženo sprožanje postopkov sankcioniranja 
funkcionarjev, ki so dostavili netočne podatke o premoženju. Predlog zakona mora razširiti krog 
funkcionarjev, na katere se nanaša, in vsebovati učinkovite mehanizme za kaznovanje,« piše v dokumentu, 
ki opozarja, da mora Hrvaška okrepiti zakonodajni okvir in nadzor na tem področju. 
Kaj pa boj s kriminalom, korupcijo, bo dovolj policistov? 
Ko so hrvaški mediji od vlade Andreja Plenkovića poskušali izvedeti, koliko policistov potrebujejo za 
kakovosten nadzor schengenske meje, jih je ta zavrnila, saj naj bi to bil tajen podatek. Zdaj so ta podatek 
dobili v dokumentu evropske komisije, Hrvaška se je na meji zavezala imeti 6300 policistov od skupno 
20.444 policijskih uslužbencev, zaposlenih pri notranjem ministrstvu. 
Ob vsem prej navedenem so iz evropske komisije Hrvaško pozvali še, naj v prid varovanju schengenskega 
območja naprej izvajajo reformno strategijo na področju pravosodja, naj krepijo neodvisnost, učinkovitost 
in profesionalnost pravosodja. Pričakujejo tudi nadaljevanje boja proti organiziranemu kriminalu in 
korupciji ter okrepljeno zaščito človekovih pravic.  
 
Dnevnik, Ljubljana 

• Evroposlanci iz Slovenije: o vstopu Hrvaške v schengen naj ne odloča Junckerjeva Evropska 
komisija. zš. Dnevnik, Ljubljana, 18. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911396/slovenija/evroposlanci-iz-slovenije-o-vstopu-hrvaske-v-schengen-
naj-ne-odloca-junckerjeva-evropska-komisija  
Slovenski evroposlanci so izrazili pomisleke o hrvaškem vstopu v schengensko območje. Na seznamu 
podpisnikov pisma pa manjkata evroposlanca iz vrst Janševe SDS. 
 

https://www.dnevnik.si/1042911396/slovenija/evroposlanci-iz-slovenije-o-vstopu-hrvaske-v-schengen-naj-ne-odloca-junckerjeva-evropska-komisija
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Slika: Pod pismo se Milan Zver in Romana Tomc iz vrst SDS nista podpisala. Foto: Matjaž Rušt  

 
Evroposlanci iz Slovenije so izpostavili, da obstajajo »resni zadržki glede tehnične in pravne usposobljenosti 
Republike Hrvaške za izvajanje in varovanje schengenskega območja, kot tudi glede njene skladnosti s 
pravnimi standardi EU, zlasti v segmentu spoštovanja in izvrševanja mednarodnih sporazumov in sodb«.  
Zapisali so še, da odločitev o vstopu države v schengensko območje pomembno vpliva na EU, zato »je 
povsem nerazumljivo in težko sprejemljivo, da bi takšno strateško odločitev sprejela Komisija, katere 
mandat se bo v zelo kratkem času iztekel«.  
Na seznamu podpisnikov ni evroposlancev iz vrst SDS Romane Tomc in Milana Zvera. 
Pismo lahko v celoti preberete tukaj.  
 

https://files.dnevnik.si/2019/SKUPENPOZIV-SLOEU6-Hrvaska.pdf
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• Neenoten poslanski poziv k preložitvi odločanja o vstopu Hrvaške v schengen. Aleš Gaube. 
Dnevnik, Ljubljana, 18. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911396/slovenija/evroposlanci-iz-slovenije-o-vstopu-hrvaske-v-schengen-
naj-ne-odloca-junckerjeva-evropska-komisija  
Bližnje odločanje evropske komisije o pripravljenosti Hrvaške za vstop v schengensko območje je 
razdelilo slovenske evropske poslance. Pobudi Ljudmile Novak, da naj šele nova evropska komisija odloča 
o izpolnjevanju pogojev Hrvaške za članstvo v schengenskem območju, se namreč nista pridružila 
poslanca iz vrst SDS Romana Tomc in Milan Zver. 
 
Prihodnji torek naj bi bil za Hrvaško velik dan. Evropska komisija naj bi namreč odločila, ali Hrvaška 
izpolnjuje vse pogoje, da bo postala članica schengenskega območja. Če bo dobila zeleno luč, se bo 
odločanje o njenem članstvu preneslo na evropski svet, kjer pa Zagrebu grozi veto več držav, med drugim 
tudi Slovenije zaradi hrvaškega neuresničevanja arbitražne odločbe o meji. Slovenska stališča se v minulih 
tednih niso spremenila, še naprej uradna Ljubljana zagovarja članstvo Hrvaške v schengnu, a zgolj ob 
izpolnitvi vseh strokovnih in političnih kriterijev.  
Hrvaški politiki že lep čas pričakujejo pozitivno vest o vstopanju v schengen z ene od zadnjih sej Junckerjeve 
komisije. Prav zaradi tega so od slovenske politike že prihajala opozorila, da je uvrščanje hrvaške 
pripravljenosti za vstop v schengen na dnevni red zasedanja komisije in morebitno odločanje povsem 
politično dejanje vrha evropske komisije. Po informacijah slovenskih državnih organov evalvacija hrvaškega 
izpolnjevanja pogojev za članstvo v schengnu sploh še ni končana. 
Tik pred razpravo na komisarskem kolegiju – dvakrat je bilo odločanje že prestavljeno – zdaj šesterica 
evropskih poslancev iz Slovenije na pobudo Ljudmile Novak evropsko komisijo poziva, naj prestavi 
odločanje zaradi številnih pomislekov glede tehnične in pravne usposobljenosti Hrvaške za izvajanje in 
varovanje schengneskega območja. 
Podpisniki opozarjajo na resne zadržke 
Podpisniki želijo, da bi odločitev glede izpolnjevanja hrvaških pogojev za schengen na osnovi objektivne 
strokovne ocene sprejela šele nova komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Tako Novakova, Franc 
Bogovič (oba EPP), Irena Joveva, Klemen Grošelj (oba Prenovimo Evropo) ter Tanja Fajon in Milan Brglez 
(oba S&D) nakazujejo, da do uvrstitve na dnevni red komisije prihaja zaradi politične bližine hrvaškega 
premierja Andreja Plenkovića in predsednika komisije Junckerja.  
»Po našem mnenju obstajajo zelo resni zadržki glede tehnične in pravne usposobljenosti Hrvaške za 
izvajanje in varovanje schengenskega območja, kot tudi glede skladnosti s pravnimi standardi EU, zlasti v 
segmentu spoštovanja in izvrševanja mednarodnih sporazumov in sodb. (…) Odločitev o pripravljenosti 
države za vstop v schengensko območje ima pomembne dolgoročne posledice za Evropsko unijo. Zato je 
povsem nerazumljivo in težko sprejemljivo, da bi takšno strateško odločitev sprejela komisija, katere 
mandat se bo v zelo kratkem času iztekel,« menijo podpisniki. 
»Vstop Hrvaške v schengnensko območje je v našem skupnem interesu, saj se zavedamo vseh prednosti 
tovrstne vključitve, tako za Slovenijo kot za EU. Hkrati pa njen vstop ne sme predstavljati varnostne grožnje 
EU,« še ugotavljajo podpisniki pisma, ki so ga prejeli Jean-Claude Juncker, njegova naslednica Ursula von 
der Leyen, predsednik evropskega sveta Donald Tusk, njegov naslednik Charles Michel ter premier Marjan 
Šarec.  
Tomčeva želi odgovor z najvišje politične ravni 
Zanimivo je sicer, da pobude šesterice ne podpirajo vsi slovenski evropski poslanci. Svojih podpisov nista 
prispevala Romana Tomc in Milan Zver, ki sicer pripadata isti politični skupini kot Novakova in Bogovič. 
Zakaj se kritičnemu pozivu proti politični obravnavi hrvaškega članstva v schengnu nista pridružila poslanca 
iz vrst SDS, podpisniki pisma niso želeli ugibati. Ponujeno jima je bilo, da kaj v pozivu dodata ali spremenita, 
vendar tega nista storila. Iz njunih pisarn so sporočili le, da se pozivu ne bosta pridružila. 
Tomčeva se je pozneje s podpisniki pisma sicer strinjala, da je vstop Hrvaške v schengen zagotovo v 
slovenskem interesu ter da mora pred vstopom izpolniti vse potrebne pogoje. Toda podpisa pisma se je 
vzdržala, ker je prepričana, da gre za občutljivo politično vprašanje, odgovor nanj pa bi morali najti na 
najvišji politični ravni. »Škodljive posledice javnega obračunavanja in nepremišljenih groženj so se že 
pokazale pri reševanju arbitražnega spora,« je zapisala Tomčeva in dodala, da je njeno dodatno zadržanost 
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povzročilo tudi to, da ne pozna uradnega mnenja slovenske vlade o tem vprašanju. Milan Zver na naša 
vprašanja o njegovih razlogih, zakaj se ni pridružil pismu, ni odgovoril.  
Pismo lahko v celoti preberete tukaj.  

• Ladja Ocean Viking znova rešila več kot sto migrantov. STA. Dnevnik, Ljubljana, 18. oktober 2019  
https://www.dnevnik.si/1042911449/svet/ladja-ocean-viking-znova-resila-vec-kot-sto-migrantov  
Civilna reševalna ladja Ocean Viking je iz Sredozemskega morja znova rešila več kot sto migrantov. Rešili 
so jih iz gumijastega čolna pred obalo Libije. Med skupno 104 migranti sta tudi dva dojenčka, deset žensk 
in 40 mladoletnikov, je na twitterju sporočila humanitarna organizacija SOS Mediterranee. 
Poleg tega je na reševanje migrantov v Sredozemskem morju znova odplula ladja Alan Kurdi, ki jo vodi 
organizacija Sea Eye. Pri tej misiji jo podpirata tudi organizacija Sea Watch in nemško mesto Hamburg, je 
sporočila organizacija Sea Eye. 
Medtem je na obalo pred mestom Lecce v Apuliji prispela jadrnica z 81 migranti iz Iraka, Indije, Pakistana in 
Afganistana. Še 23 jih je z dvema čolnoma doseglo obalo Sardinije. Slednji naj bi na pot odrinili iz Alžirije, je 
sporočila policija. O prihodih čolnov z migranti poročajo tudi z Lampeduse, še navaja avstrijska tiskovna 
agencija APA. 
V zdaj opozicijski italijanski stranki Liga prejšnjega notranjega ministra Mattea Salvinija menijo, da se Italija 
sooča z novim valom "invazije migrantov", odkar je septembra vodenje vlade prevzela nova levosredinska 
vlada. 
Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva je sicer v septembru v Italijo prispelo 2386 migrantov, kar 
je največ v enem mesecu letos. Poleg tega je ta številka tudi višja od tiste v lanskem septembru, kar se letos 
v Italiji še ni zgodilo. 
Civilne reševalne ladje so imele do menjave vlade v Rimu precejšnje težave, saj rešenih migrantov niso 
mogle izkrcati v italijanskih pristaniščih. Več dni so bile tudi blokirane. Zdaj pa so se razmere za njihovo 
delovanje izboljšale. 
Nova italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese si sicer želi, da bi s humanitarnimi organizacijami 
dosegla dogovor glede njihovih dejavnosti. Po napovedih Sea Eye naj bi do tega srečanja prišlo 25. oktobra 
v Rimu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 

• Juncker o blokadi pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo: Huda zgodovinska napaka. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 18. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911380/Svet/vrh-eu-po-dolgi-in-burni-razpravi-brez-zelene-luci-za-
severno-makedonijo-in-albanijo  
Blokada začetka pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo je huda zgodovinska napada, je 
danes v Bruslju poudaril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ki je zelo razočaran nad 
izidom razprave na vrhu EU. Ta je, da se bo EU k temu vprašanju vrnila do zagrebškega vrha o Zahodnem 
Balkanu, ki je predviden maja. 
 
Večina članic unije je podpirala začetek pogajanj z obema državama. Zeleno luč za Severno Makedonijo je 
po neuradnih informacijah blokirala le Francija, za Albanijo pa poleg nje še Nizozemska in Danska. 
Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je obema državama sporočil: "Prosim, ne obupajte. Razumem 
frustracijo, saj ste opravili svoje delo, mi pa nismo. Niti najmanj ne dvomim, da boste nekega dne 
polnopravni člani." 
Slovenski premier Marjan Šarec je opozoril, da je priložnost zamujena in da je verodostojnost EU v tem delu 
sveta omajana. V bodoče bodo težave, ker te države ne bodo imele več zaupanja v unijo, in vprašanje je, ali 
jih bomo spravili na evropsko pot, je poudaril. 
"Nismo držali obljube, zlasti do Severne Makedonije, ki je naredila vse, kar se je od nje zahtevalo, in še 
enkrat ponavljam, spremenila je tudi ime svoje države," je še spomnil Šarec. "Tam se lahko zgodijo 
nepredvidljive stvari," je opozoril. 

• Sprenevedavost ministra Cerarja. Aurelio Juri. Dnevnik, Ljubljana, 18. oktober 2019 
Pisma bralcev  
Aurelio Juri, nekdanji slovenski in evropski poslanec, Koper 
https://www.dnevnik.si/1042911336/mnenja/odprta-stran/sprenevedavost-ministra-cerarja  

https://files.dnevnik.si/2019/SKUPENPOZIV-SLOEU6-Hrvaska.pdf
https://www.dnevnik.si/1042911449/svet/ladja-ocean-viking-znova-resila-vec-kot-sto-migrantov
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Naš trenutni zunanji minister pravi: »Takratne slovenske in sedanje katalonske situacije ne gre enačiti. 
Slovenija se je namreč osamosvajala s ciljem, da uveljavi demokracijo, človekove pravice in pravno 
državo. Španija to danes je.« 
 
Ali ste prepričani o tem, gospod minister? Se je z razvpito sodbo vrhovnega sodišča zoper katalonske vodje 
procesa osamosvajanja Španija res izkazala kot demokratična in pravna država, spoštljiva do človekovih 
pravic? In kaj, če bi bile kazni hujše? Recimo dosmrtni zapor ali obsodba na smrt? Do katere višine kazni je 
po vašem mnenju zunanji odziv še nedopusten, ker da pomeni vmešavanje v notranje zadeve suverene 
partnerice v Evropski uniji? Pomniva Venezuelo. Ko ste takrat priznali Guaidoja za začasnega predsednika te 
države, ni šlo za poseg v njihove notranje zadeve? Ker je »nedemokratična, nepravna in nečlanica EU«? 
Toda še diktator Maduro si ni upal Guaidoju storiti tega, kar so si vrhovni sodniki dovolili pri katalonskih 
voditeljih. Zapor, in to ne pogojni, kot svarilo pred ponavljanjem očitanih dejanj, konkreten zapor do 15 let 
samo za organizacijo referenduma o samostojnosti dežele in za nagovarjanje k temu brez uporabe orožja in 
drugih prisilnih metod, z besedo miru, dialoga, dogovora in po tistem, ko je prejšnja španska vlada zavrnila 
možnost, da bi Katalonija pridobila avtonomijo, ki jo uživa Baskija. Neverjetno za državo, ki se razglaša za 
demokratično in pravno in ji to naš minister tudi priznava. Prav imata Milan Brglez, ko pravi, da bi bilo bolje, 
da bi Cerar molčal, in Ivo Vajgl, ki se sprašuje, kdo ministru podtika tako zgrešene izjave. 
In treba se bo opredeljevati, prej ali slej, kajti problem z obsodbo politikov ni izginil, kot pravi bodoči 
evropski zunanji minister in trenutno še v. d. šefa španske diplomacije Josep Borrell. Narod Katalonije je po 
objavljenih sodbah vrhovnega sodišča vstal, za zdaj še dokaj mirno in dostojanstveno. Nasilje izvaja policija, 
bodisi španska ali katalonska, da bi zajezila in raztreščila proteste, a se iz nasilja utegne izroditi še nasprotno 
nasilje, morda celo oboroženo, kot je bilo desetletja v baskovskih provincah. Zato tudi poziv Borrella, ki je 
sam Katalonec, sonarodnjakom k dialogu. Dodaja sicer, da »v okviru ustave«, kar je fraza, ki bi jo lahko 
opustil, ker prav omenjanje ustave – da ne bi nihče v Madridu niti pomislil, da jo je za srečo ljudi in 
sobivanje v neki skupnosti mogoče tudi spremeniti – ta dialog onemogoča ali vsaj otežuje. Kakor koli že, 
dialog o prihodnosti Katalonije je nujen, enako nujna pa je sprememba odnosa španskih oblasti do tega 
vprašanja. Borrell pripisuje gibanju za osamosvojitev »totalitarni pristop«, ker da zanemarja tiste Katalonce, 
ki so proti samostojnosti in naj bi jih bilo, sodeč po zadnjih anketah, 48 odstotkov. Za osamosvojitev pa štiri 
odstotke manj.  
Lahko mu verjamemo ali pa tudi ne. V vsakem primeru bi dal nov referendum, seveda bolje organiziran kot 
prvi, najnatančnejši in najuporabnejši odgovor, ki bi se ga morali tokrat vsi držati, tudi Madrid v primeru 
prepričljive zmage osamosvojiteljev. No, in morda bi prav pri pripravi in izvedbi ponovljenega referenduma 
slovenske izkušnje, dragi minister Cerar, prišle še kako prav.  

• #foto Protesti in stavka ohromili Barcelono. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 18. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042911403/svet/v-kataloniji-ob-splosni-stavki-moten-cestni-in-letalski-promet  
Po ponedeljkovi obsodbi devetih katalonskih političnih voditeljev na večletne zaporne kazni je v 
Kataloniji vsak dan bolj nemirno in demonstracije vse bolj obsežne. 
 
V petek, potem ko je ponoči spet prišlo do spopadov med mladimi radikalnimi separatisti in policijo ter 
vandalizma, so pacifistični zagovorniki neodvisnosti Katalonije, ki prispeva petino španskega BDP, s splošno 
stavko paralizirali življenje v katalonskem glavnem mestu. Obenem so se v Barcelono vile kolone 
protestnikov iz petih drugih mest v okviru »pohoda svobode«, ki ga organizirata civilnodružbeni gibanji, 
katerih voditelja sta med deveterico obsojenih. Veliko petkovo zborovanje z več kot pol milijona udeleženci 
v Barceloni je bilo vrhunec protestov. 
V noči na petek so v Barceloni spet goreli zabojniki za smeti, prav tako stoli in mize restavracij, opustošeni 
sta bili banka in veleblagovnica. Spet je do vseh teh ekscesov prišlo po koncu mirnih demonstracij. Tokrat so 
se z agresivnimi katalonskimi nacionalisti, ki so znani antifašisti, hoteli spopasti španski fašisti, policija pa je 
spopad poskušala preprečiti. Vse več komentatorjev dogajanja meni, da gibanju za neodvisnost grozi razkol 
med pacifisti in tistimi, ki so za nasilno reševanje katalonskega vprašanja. Če so prvi v večini, pa so drugi 
toliko bolj glasni in vidni. 
Sagrada Familia zaprta 
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Petkova splošna stavka je bila še del miroljubnih protestov. Deloma je ohromila letalski potniški promet, 
predvsem španskih družb Iberia in Vueling. Nekatere tovarne, kot je Volkswagnova, niso delale, zaprte so 
bile tudi nekatere veleblagovnice. Blokiranih je bilo več cest, tudi avtocesta proti Franciji. Delala pa je 
podzemna. 
Največ pozornosti v svetu je pritegnila novica, da so protestniki zaprli vstop v baziliko Sagrada Familia, 
življenjsko delo slavnega katalonskega arhitekta Antonia Gaudia, ki jo gradijo že 137 let, končali pa naj bi jo 
v sedmih letih, ko bo minilo sto let od njegove smrti leta 1926 (menda je bil z mislimi tako zatopljen v 
gradnjo bazilike, da ni opazil tramvaja, in ga je ta nesrečno povozil do smrti). Ker so katalonski protestniki 
zaprli vse vhode, turisti ne morejo v cerkev, ki je po baziliki sv. Petra v Rimu druga najbolj obiskana na 
svetu, odkar je bila delno uničena notredamska katedrala v Parizu. 
Puigdemont še vedno v Belgiji 
Nekdanji predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont, ki ta čas živi v Waterlooju, pa se je, kot trdijo 
njegovi odvetniki, dal na lastno pobudo zaslišati pri pristojnem belgijskem pravosodnem organu, potem ko 
je Španija še tretjič, odkar je v Belgiji, izdala evropski nalog za njegovo prijetje. Razlog naj bi bilo njegovo 
sodelovanje pri organiziranju referenduma o neodvisnosti oktobra 2017, zaradi česar je bila v ponedeljek na 
več let zapora obsojena deveterica vodilnih katalonskih politikov. Puigdemont še vedno nasprotuje izročitvi 
Španiji. Z zaslišanja je odšel kot svoboden, pri čemer se je skliceval na imuniteto izvoljenega evropskega 
poslanca, čeprav ga v evropskem parlamentu ni na spregled. Dokončno naj bi belgijske oblasti o njegovi 
usodi oziroma izročitvi Španiji odločile konec oktobra. 
Sanchezova namestnica o katalonskem vprašanju 
Carmen Carlo, podpredsednica socialistične španske vlade, je v intervjuju za pariški Le Monde menila, da je 
vrhovno sodišče v ponedeljek korektno opravilo svoje delo. 
»Sodišče jim je sodilo za dejanja, ki bi bila v katerikoli demokratični državi označena za kazniva,« je dejala. 
»Ni pa jim sodilo ali jih obsodilo za politične ideje ali zato, ker so hoteli glasovati, kot trdijo… Zagovorniki 
neodvisnosti morajo opraviti kritiko samih sebe: kot je rečeno v sodbi, so lagali in varali, ko so predlagali 
pot, ki ni ne ustavna ne zakonita… Mi (socialistična vlada) smo porok varnosti, miru in sožitja v Kataloniji in 
Španiji. Zato imamo tudi na razpolago vse instrumente. Bolje pa bo, da vsak uporablja svobodo izražanja na 
nenasilen način. Zdi se mi, da si bodo Katalonci po tem ostrem kritiziranju sodbe zaželeli, da najdejo rešitve 
za vsakdanje probleme… Če bomo zmagali na prihodnjih volitvah (10. novembra), bomo imeli štiri leta, da 
rešimo realne probleme, kot so sredozemske infrastrukture, javno zdravje, ne pa da govorimo o pravici do 
samoodločbe, ki ne obstaja.«  

• #video #foto Katalonski voditelji zahtevajo pogajanja z Madridom. STA. Dnevnik, Ljubljana, 19. 
oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042911519/svet/video-foto-nova-pestra-noc-v-kataloniji  
Katalonska vlada je po petih dneh nasilja na protestih danes oblasti v Madridu pozvala k "brezpogojnim 
pogajanjem" za rešitev spora v regiji, ki se je zaostril zaradi obsodbe nekdanjih katalonskih voditeljev na 
visoke zaporne kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
 
"Pozivamo predsednika vlade, da danes določi dan in uro za brezpogojna pogajanja. To je njegova 
odgovornost in dolžnost," je dejal katalonski predsednik Quim Torra. 
Z zahtevo po "brezpogojnih" pogajanjih, naslovljeno na španskega premiera Pedra Sancheza, si Torra 
prizadeva, da bi se lotili vprašanja novega referenduma o samoodločbi Kataloncev, o katerem pa Madrid ne 
želi slišati ničesar. 
"Ta pogajanja za politično reševanje političnega konflikta smo že dolgo prosili in danes so bolj nujna kot 
kdaj koli prej," je po poročanju AFP dodal Torra. 
Španska vlada je sporočila, da je "vedno bila odprta za dialog v okviru spoštovanja zakona", ter 
katalonskega predsednika pozvala, naj "odločno obsodi nasilje, česar doslej ni storil". 
Torra je danes pozval k "odgovornosti na prihodnjih protestih" in poudaril, da "mora biti obramba pravic in 
svoboščin kot vedno izražena mirno". "Nasilje nikoli ni bilo naša zastava in nikoli ne bo," je vztrajal, ne da bi 
izrecno obsodil nasilje na demonstracijah. 
Na ulicah Barcelone se je po podatkih lokalne policije v znak nasprotovanja sodbi nekdanjim katalonskim 
voditeljem v petek zbralo več kot pol milijona ljudi. Znova so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. 
Ranjenih je bilo 182 ljudi, policija pa je aretirala 83 protestnikov. 
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"Tako ne gre naprej, Barcelona si tega ne zasluži," je danes dejala županja katalonske prestolnice Ada Colau, 
ki je obsodila "vse vrste nasilja". 
S protesti zagovorniki katalonske neodvisnosti izražajo nasprotovanje sodbi španskega vrhovnega sodišča, 
ki je v ponedeljek devet katalonskih voditeljev obsodilo na od devet do 13 let zapora zaradi vstajništva in 
zlorabe javnih sredstev. 

• Je naša vlada isto kot mi? Simon Tecco. Dnevnik, Ljubljana, priloga Objektiv, 19. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042911419/Komentarji/je-nasa-vlada-isto-kot-mi  
Sodba, s katero je špansko vrhovno sodišče devet katalonskih politikov obsodilo zaradi vstajništva in jim 
naložilo od devet do trinajst let zapora, odpira vrsto vprašanj. 
Ne le o španski demokraciji, marveč predvsem o pojmovanju narodove pravice do samoodločbe, o stanju 
človekovih pravic in nas samih. Sodba je odmevala tudi po svetu, vsaj v medijih. Od slovenskih političnih 
predstavnikov se je med prvimi oglasil minister za zunanje zadeve Miro Cerar v ponedeljek iz Luksemburga z 
izjavo: »V to se ne smemo vmešavati.« Dodal je: »Počakati je treba na dokončen razplet dogodkov,« pri 
čemer ni bilo jasno, ali je s tem mišljena dokončna odcepitev Katalonije od Španije ali kaj drugega. In še, da 
»moramo spoštovati suverenost Španije, suverenost njenega notranjega pravnega reda«, je bilo rečeno. S 
čimer se je seveda mogoče na načelni ravni strinjati, kadar to stališče ne pomeni potuhe kršiteljem 
človekovih pravic v neki državi. Zaradi njihove tolikokrat opevane univerzalne narave in zaradi globalizacije, 
ekonomske in politične, si diplomacije nacionalnih držav enostavno ne morejo privoščiti zaplotništva.  
Nasprotno od Cerarja so svoje nestrinjanje z obsodbo katalonskih politikov v Sloveniji izrazile domala vse 
politične stranke, kar je razumljivo glede na to, da je pri slovenskem osamosvajanju šlo za politično 
odločitev, ki zadeva ves narod ne glede na politične barve in druga prepričanja. Kontrast med uradno 
slovensko politiko in domačo politično javnostjo je med nas in Katalonce vnesel klin, ki ga doslej ni bilo. Kdo 
smo zdaj mi in kdo so oni? Od 80. let tja do osamosvojitve je uradna slovenska politika izenačevala 
legitimnost teženj obeh narodov po osamosvojitvi, danes pa se slovenska uradna politika postavlja na 
drugačna stališča: oni nam niso enaki, mi smo drugačni, mi zdaj imamo samostojno državo, Katalonci je 
nimajo. Drugačni naj bi bili, ker smo prej kot oni ujeli vlak in se z njim odpeljali z osrednjega perona.  
Minister Cerar je svojo prvo izjavo naslednji dan poskušal pojasniti in opravičiti svoja razhajanja s stališči 
drugih predstavnikov slovenske družbe: »Moje ravnanje kot zunanjega ministra je bistveno manj svobodno 
od ravnanj poslancev ali pripadnikov civilne družbe, ki lahko glede Katalonije izražajo svoja osebna politična 
stališča.« Ob tem se lahko vprašamo, čigavo stališče je gospod Cerar sploh izrazil. Kdo ali kaj mu pogojuje 
svobodno izražanje stališč države? Ali morda v EU veljajo nenapisana načela, naj se znotraj evropskega 
političnega vrha oziroma političnih skupin izogibajo kritičnim mnenjem o ravnanju posameznih članic, če se 
želijo obdržati v tem krogu? Ali z drugimi besedami to pomeni, da lahko svobodno izražajo svoje mnenje in 
kritike le tisti, ki ne spadajo med evropsko politično elito?  
V nadaljevanju pravi: »Opozarjati moramo na spoštovanje človekovih pravic, vladavino prava in neodvisnost 
sodstva,« ter da »Slovenci zagovarjamo pravico narodov do samoodločbe, zato lahko razumemo katalonske 
ambicije, vendar pa mora biti ta pravica izražena in izvedena ustavno oziroma zakonito ter v skladu z 
demokratičnimi standardi«. Ob tem se poraja dilema, ali pravna država kot absolutna kategorija ne krši 
človekovih pravic državljanov. In kako sploh uresničiti pravico do samoodločbe, če pa jo imajo v ustavi 
zapisano le redke pravne ureditve, in prav nobene nacionalne ustave ni, ki bi svojim državljanom 
zagotavljala pravico do revolucije ali upora proti centralni oblasti. In četudi bi španska ustava njenim 
narodom zagotavljala pravico do samoodločbe s pravico do odcepitve, tako kot je bilo to v primeru 
slovenskega in drugih narodov nekdanje Jugoslavije, to še ni zagotovilo za miren razhod. Spomnite se 
Miloševića! 
Kaže, da je bila ministrova izjava namenjena oblastem v Madridu, zlasti v delu, ko pravi, da se slovenskega 
primera osamosvajanja ne da primerjati s tem, kar poskušajo Katalonci, »kajti Slovenija se je osamosvajala s 
ciljem, da uveljavi demokracijo, človekove pravice in pravno državo. Španija to danes je.« Ta interpretacija 
drži le deloma, saj se je Slovenija odcepila tudi zato, da ubeži srbski politiki in srbski JLA, ki sta bili simbol 
nedemokratičnosti in nespoštovanja človekovih pravic. Vendar to ni vse. Jugoslavija ni razpadla zgolj zaradi 
razkola med progresivnimi in konservativnimi silami, razpadla je predvsem zaradi 70 let starih 
mednacionalnih napetosti. Njihove rušilne moči se je komunistični režim zelo zavedal – od kod sicer slogan 
Živela bratstvo in enotnost? – a jih javno ni priznaval, tako ko jih danes ne priznava španska oblast. Oba, 
Madrid in Cerar oziroma španska in slovenska vlada, svoje nasprotovanje avtonomističnim težnjam 
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Katalonije skrivata za izgovori formalne demokracije, čeprav se zavedata, da gre za etnični, mednacionalni 
konflikt. A vsaj Cerar tega ne sme javno priznati. Če bi priznal, potem ne bi mogel več nasprotovati 
katalonski pravici do samoodločbe oziroma neodvisnosti.  
Splošno gledano ni toliko pomembno vprašanje, ali podpirati neodvisnost Katalonije ali ne. Bolj je 
pomembno opredeliti se do pravice Kataloncev, da lahko svobodno odločajo o svoji prihodnosti, ne da bi 
jim bila zato vzeta prostost. To, da morajo politični voditelji v današnji demokratični Evropi iskati zatočišče 
ali pa pristanejo za zapahi, ne bi smelo pustiti ravnodušnega nobenega Evropejca, še najmanj Slovenca. 

• Pismo katalonskega zunanjega ministra: Evropa, zdaj je vse odvisno od tebe. Alfred Bosch. 
Dnevnik, Ljubljana, priloga Objektiv, 19. oktober 2019 

Odprta stran 
Alfred Bosch, minister za zunanje zadeve v katalonski vladi 
https://www.dnevnik.si/1042911440/mnenja/odprta-stran/pismo-katalonskega-zunanjega-ministra-
evropa-zdaj-je-vse-odvisno-od-tebe  
Sto let zapora. To je končna odločitev španskega vrhovnega sodišča v sojenju nekdanjim članom 
katalonske vlade, nekdanjemu predsedniku katalonskega parlamenta in voditeljema dveh 
civilnodružbenih gibanj za neodvisnost. 
 
Sto let zaradi organiziranja referenduma, ki v Španiji po španski ustavi ni nezakonit; to možnost so leta 2007 
eksplicitno odstranili iz španskega kazenskega zakonika kot kaznivo dejanje. Sto let, ker je nekdo miroljubno 
in demokratično uveljavljal svoje pravice zavednega državljana. Sto let, ker so ljudem omogočili, da so 
glasovali, sto let, ker so razpravljali v katalonskem parlamentu in ker so se zavzemali za svoje ideje. Tem 
ljudem, mojim kolegom in prijateljem, so sodili in jih v 21. stoletju obsodili zaradi njihovih političnih stališč. 
Še več, to se je zgodilo v samem srcu Evropske unije, unije, ki naj bi temeljila na človekovih pravicah in 
svoboščinah. To nas postavlja pred resno vprašanje o samem bistvu demokracije v Evropi. 
Rezultat sojenja z obsodbo nedolžnih ljudi na zaporno kazen predstavlja zgodovinsko napako Španije. 
Napako, ki nikakor ne izboljšuje sedanje situacije, ampak samo še poslabšuje sedanje razmere. Katalonska 
vlada in katalonska družba kot celota sta se vedno zavzemali za demokratično reševanje tega problema 
med Katalonijo in Španijo. Prizadevanje španske vlade, da bi rešila krizo z odločitvijo sodišča in zaporniškimi 
celicami, ne bo nikoli prineslo rešitve problema. Poslati politične nasprotnike v zapor za sto let ni rešitev.  
Napredek je možen samo z dialogom, za to si že vseskozi prizadevamo mi in to v zadnjih nekaj letih 
zahtevajo katalonski parlament in mednarodni posredniki iz Evrope. Nasprotno od katalonske vlade pa 
Pedro Sanchez nikoli ni poskušal najti poti z mrtve točke, tako da bi se pogajal. To je postalo še bolj očitno 
po kazni, ki sta jo od začetka sojenja februarja zahtevala urad državnega tožilstva in urad španskega 
pravobranilstva, organa, ki sta neposredno povezana s špansko vlado. Nekateri so mislili, da bo Sanchezovo 
vodenje vlade umirilo konflikt, toda žal smo ugotovili, da Sanchez nima ne volje ne sposobnosti, da bi v 
zadevi dosegel napredek.  
Zaradi tega sojenja demokraciji in sodbe proti demokraciji je postala rešitev katalonskega vprašanja v 
kraljevini Španiji še veliko težje dosegljiva. S tem ko se zadeva rešuje s pomočjo sodišč, se konflikt 
neizogibno prenaša na preostalo Evropo, njene institucije in njena mednarodna sodišča. Glede tega je 
življenjskega pomena, da mednarodna skupnost prevzame aktivno vlogo pri reševanju konflikta med 
Katalonijo in Španijo. V resnici pa dogajanje po sojenju dokazuje, da to ni več notranja zadeva Španije; gre 
za evropsko in globalno krizo. Obstajata dve možnosti: bodisi bo svet posredoval bodisi bo konflikt postajal 
le še hujši in bo povzročal še več težav tistim, ki si zelo jasno želijo, da bi se mu izognili.  
Katalonska vlada verjame, da obstaja rešitev, a ne z golo silo ali sodišči, ampak z dialogom in glasovanjem. 
To je možno in prizadevanj za to ne bomo opustili, saj je to edina pot naprej. Mednarodno skupnost 
pozivamo, da nastopi in enkrat za vselej zahteva demokratično rešitev s pomočjo pogajanj. Gre za temeljne 
pravice v Evropi in evropski demokrati ne morejo ostati tiho. Po tej sodbi ni več mogoče molčati.  
Ti nedolžni ljudje ne sodijo v zapor. Razglasitev demokratičnega glasovanja za kaznivo dejanje nikoli ni 
rešitev problema, ampak ravno nasprotno. Katalonski državljani morajo imeti pravico, da odločajo o svoji 
usodi z glasovanjem brez strahu, da bodo za to preganjani. Demokracija mora zmagati. Od tega je odvisna 
blaginja prihodnjih generacij, in to ne le v Kataloniji in Španiji. Evropa, zdaj je vse odvisno od tebe.  
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• Zgodovinska fronta: Upornim Kataloncem sodili, ko je bila javnost na počitnicah. Ernest Sečen. 
Dnevnik, Ljubljana, priloga Objektiv, 19. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911436/Zgodovinska%20fronta/zgodovinska-fronta-upornim-kataloncem-
sodili-ko-je-bila-javnost-na-pocitnicah 
Pred dnevi smo spremljali medijska poročila o izreku sodbe nekdanjim katalonskim voditeljem, 
organizatorjem referenduma, na katerem je 1. oktobra 2017 približno 90 odstotkov glasovalcev podprlo 
neodvisnost španske severovzhodne pokrajine Katalonije s 7 milijoni prebivalcev. 
 

 
Foto: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib 

 
Približno pravimo zato, ker so španske oblasti, ki so referendumu nasprotovale, zasegle skrinjice s skoraj 
750.000 glasovnicami, pa tudi sicer so na razne načine ob pomoči policijskih enot ljudem nasilno 
preprečevale prihajanje na volišča. Medtem ko se je tedanji prvi mož Katalonije Carles Puigdemont pred 
pregonom umaknil v tujino, je najvišja kazen, 13 let zapora, doletela nekdanjega podpredsednika 
katalonske vlade Oriola Junquerasa. Kako se zgodovina ponavlja. V enakem zgodnjeoktobrskem obdobju 
pred 47 leti, takrat še pod diktaturo generala Franca, je v Španiji potekalo sojenje zoper skupino Kataloncev, 
članov organizacije za osamosvojitev Katalonije. Le da so tem prisodili dosti višje kazni. Pretepenemu in 
nečloveško mučenemu Ramonu Llorci Lopezu je sodišče prisodilo 30 let zapora, medtem ko je njegov 
tesnejši sodelavec Carles Garcia Sole dobil 20 let zapora. In tudi takrat se je vodja organizacije Katalonska 
osvobodilna fronta pred aretacijo zatekel v tujino. Obstajala je celo bojazen, da bo sodišče izreklo tudi 
smrtne obsodbe, vendar do teh zaradi odziva širše evropske in svetovne javnosti ni prišlo.  
Bombni atentati v Barceloni  
BARCELONA, 19. – Pri spomeniku padlim v središču mesta sta eksplodirali bombi, ki sta povzročili veliko 
materialno škodo, saj sta resno poškodovali stebre, ki so visoki približno 6 metrov. V industrijskem 
predmestju Tarrasa sta nekaj minut kasneje eksplodirali drugi dve bombi, ki sta poškodovali občinsko 
palačo in nekaj bližnjih hiš; poleg tega bo predmestje nekaj časa brez električnega toka, ker je ena od obeh 
bomb poškodovala visokonapetostni transformator. 
Primorski dnevnik, 20. maja 1972 
Tudi Katalonci doživljajo svoj Burgos 
Pri nas le malokdo ve, da poleg večine kastiljskih Špancev in Baskov živi v Španiji še tretja narodnost: 
Katalonci. Ti živijo na sredozemski strani polotoka, okoli Barcelone in kot pri Baskih je tudi pri njih narodna 
zavest kot dodatni občutek zapostavljenosti pripomogla, da se je razvil upor proti Francovi oblasti. Odpor 
vodi FAC – Katalonska osvobodilna fronta –, ki je v zadnjih dveh letih izvedla kakih trideset akcij proti 
sedežem Francove stranke, vojašnicam redne vojske in narodne garde, železnicam, sredstvom vladne 
propagande in podobnim objektom. 
Letos pomladi, 18. maja, je eksplozija razrušila monumento de los caidos – spomenik Francovim vojakom, 
padlim v državljanski vojni v Barceloni. Policija je nujno potrebovala čim bolj kričeč uspeh pri odkritju 
krivcev, da bi lahko rešila svoj ugled in hkrati prestrašila morebitne druge atentatorje. Politično-socialna 
brigada barcelonske policije je izvedla masovne aretacije in 27. maja predstavila javnosti izid protiukrepov. 
Barcelonski guverner Tomas Pelayo Ros je izjavil tisku in radiu, da je španska policija zadala hud udarec 
katalonski odporniški organizaciji. Aretiranih je bilo 8 oseb, drugih 9 pa se je izognilo aretaciji z begom v 
tujino. 
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Večino zapornikov so divje mučili. Še posebej pa sta bila mučena Garcia Sole in Llorca Lopez. Lopezu so 
hudo poškodovali ledvice in hrbtenico, in to na račun mučenja, ki je bilo mišljeno nalašč za to vrsto trajnih 
poškodb. (…) 
Francovski režim skuša uporabiti nauk, ki ga je izluščil iz procesa v Burgosu. Takrat se je proces vlekel precej 
časa, mednarodno javno mnenje je imelo precej časa, da se je seznanilo z zadevo, Baski so si napravili 
odlično propagando, režim je bil postavljen v slabo luč in notranja opozicija se je s tem okrepila; skratka, 
proces je dosegel obratni učinek od tistega, ki so si ga zamislili. Španske oblasti so zato tokrat skušale 
izpeljati proces čim hitreje, v zatišju in poleti, ko so šole zaprte in je javno mnenje »na počitnicah«. Kljub 
previdnosti pa frankistom ni šlo vse gladko. Celo nekateri oficirji niso odobravali, da se z zadevo ukvarja 
vojaško sodišče, kar naj bi postavilo vojsko v slabo luč pred ljudstvom. Sodnik Alvarez Alvarez, ki naj bi vodil 
proces, je odklonil odgovornost in fašistični funkcionarji so morali v vsej naglici poiskati bolj pokornega 
posrednika njihove pravice. (…) 
Primorski dnevnik, 30. septembra 1972 
Francov teror nad Katalonci 
Režim generala Franca v Španiji pripravlja sodno obravnavo proti skupini devetih Kataloncev pod obtožbo, 
da so pripadali Katalonski osvobodilni fronti (FAC), katere namen je ustanovitev neodvisne katalonske 
države. Proces bo verjetno pred vojaškim sodiščem in devetim Kataloncem grozi smrtna obsodba. (…) 
Katalonce, katerih aretacijo so španske oblasti naznanile 27. maja letos na posebni tiskovni konferenci v 
Barceloni, dolžijo, da so hoteli Katalonijo odtrgati od Španije in ji pridružiti francosko ozemlje Rosellon, kjer 
živi katalonska manjšina, ter ustanoviti iz obeh ozemelj neodvisno Katalonijo. (…) 
Kot dozdevni krivci so bili aretirani 22-letni Carlos Garcia Soler, voznik tovornjakov, 33-letni Ramon Llorca 
Lopez, tekstilni delavec, in še šest drugih, o katerih pa je policija objavila samo začetnice. (…) Policijsko 
poročilo pa je tudi javilo, da je več ljudi, katere so nameravali aretirati, pobegnilo, med njimi voditelj 
Osvobodilne fronte Jose Pascal, ki se baje skriva v Franciji. (…)  
Proces proti tem Kataloncem bo tipični zastraševalni proces, ki naj bi preplašil katalonsko ljudstvo in ga 
odvrnil od osvobodilnega boja. 
Katalonski narod šteje okrog 7 milijonov duš in ima lastno zanimivo zgodovino, bogato kulturno dediščino in 
lasten jezik, ki pa je prepovedan v šolah in izrinjen iz vsega javnega življenja. Ohranja se v družinah. 
Narodno ime Katalonci izhaja iz imena Gotov (Kati), ki so vladali v Španiji pred arabskim vdorom v 8. 
stoletju. V katalonskem jeziku je še sedaj najti gotske besede, vendar je to danes jezik latinske jezikovne 
skupine, a močno različen od kastiljščine. (…) 
Novi list, 5. oktobra 1972 
Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib 

• Vox Populi: Zadovoljni z resorjem v evropski komisiji za krizno upravljanje. Zoran Potič. Dnevnik, 
Ljubljana, 20. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911585/slovenija/vox-populi-zadovoljni-z-resorjem-v-evropski-komisiji-za-
krizno-upravljanje-  
Po srečnem razpletu zaslišanja slovenskega kandidata Janeza Lenarčiča pred evropskim parlamentom v 
raziskavi javnega mnenja ugotavljamo, da so slovenski volilci zadovoljni z dodeljenim resorjem za krizno 
upravljanje. 
 
V minulih dneh so prihajale iz evropske metropole Bruslja dramatične novice, saj sta bila kandidata za 
evropske komisarje iz Madžarske in Romunije prisiljena odstopiti, še preden sta stopila pred evropske 
poslance, francoska kandidatka pa je dobila rdeči karton po dveh krogih zaslišanj. V sestavljanki 
predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen je zazijala obsežna kadrovska luknja, ki jo bo skušala 
zapolniti do 1. decembra. Do tega datuma je začasno prestavljeno imenovanje nove evropske komisije, 
avtomatično pa se podaljša mandat Junckerjevi komisiji in s tem aktualni evropski komisarki iz Slovenije 
Violeti Bulc. 
Komisarski položaj je pomemben 
V tokratnih dodatnih vprašanjih v redni anketi Vox populi nas je zanimal odnos slovenskega volilca do 
komisarskega mesta, ki ga je dobila Slovenija. Vprašali smo, ali je za državo članico EU pomembno, kateri 
resor ji pripada v 27-članski evropski komisiji. 43 odstotkov sodelujočih v anketi je odgovorilo, da je 
pomembno, kateri resor dobi posamezna država, za dobro petino pa je to zelo pomembno vprašanje. Iz teh 

https://www.dnevnik.si/1042911585/slovenija/vox-populi-zadovoljni-z-resorjem-v-evropski-komisiji-za-krizno-upravljanje-
https://www.dnevnik.si/1042911585/slovenija/vox-populi-zadovoljni-z-resorjem-v-evropski-komisiji-za-krizno-upravljanje-


101 
 

dveh odgovorov lahko sklepamo, da je bila tema, kateri komisarski položaj bo dobila Slovenija v razrezu 
Ursule von der Leyen, pomembna za slovensko občinstvo. Spomnimo, ko se je predsednik vlade Marjan 
Šarec po evropskih volitvah vračal s srečanj v Bruslju, kjer so se voditelji držav pogovarjali o oblikovanju 
prihodnje evropske komisije, je omenjal, da bi lahko bil za Slovenijo zanimiv resor širitve. Ko je Šarec 
imenoval diplomata Janeza Lenarčiča za kandidata, pa je ta na predstavitvi pred poslanci državnega zbora 
omenjal poleg resorja širitve še okolje, digitalizacijo, raziskave, regionalno politiko in zunanjo trgovino.  
 

 
Foto: Dnevnik 
Lenarčič ima odgovor, koga poklicati v Evropi 
Ko je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen razkrila razrez »evropske vlade«, je v slovenski 
politiki za trenutek nastopilo obdobje nelagodja, saj je bil Janezu Lenarčiču namenjen resor kriznega 
upravljanja. Gre za resor z novim imenom, a z doslej znanimi delovnimi nalogami, ki segajo na področje 
humanitarne pomoči in civilne zaščite, v dosedanjih evropskih komisijah pa je bil običajno dodeljen 
komisarjem iz manjših držav članic. Janez Lenarčič in premier Marjan Šarec sta bila z dodeljenim resorjem 
zadovoljna, pri čemer se je kandidat za komisarja na zaslišanju pred evropskimi poslanci odrezal relativno 
dobro. Zaradi prepričljivega nastopa so se na bruseljskih hodnikih celo pojavile špekulacije, da bi utegnil 
prevzeti kak drug resor, če Madžarski ali Romuniji ne bi uspelo zagotoviti boljšega kandidata, ob tem pa je 
Lenarčič pojasnil, da mu je resor kriznega upravljanja tako všeč, da ga ne bi zamenjal z nobenim drugim. Da 
so tudi slovenski volilci zadovoljni s tem resorjem, potrjuje tudi Dnevnikova raziskava, saj je skoraj dve 
tretjini sodelujočih na vprašanje, ali so zadovoljni z odločitvijo predsednice evropske komisije, odgovorilo 
pritrdilno. 
Da je Lenarčič na evropskem parketu pustil dober vtis, pričajo tudi ocene njegovega nastopa na 
specializiranem spletnem mediju za spremljanje evropskih zgodb Politico. Novinarji tega medija so 
Lenarčiču namenili oceno v obliki treh zvezdic od petih. Nižjo od nekaterih je dobil, ker pri zaslišanju za 
položaj komisarja za krizno upravljanje ni dobival težjih vprašanj, kar je bila posledica manjšega interesa 
evropskih poslancev. Dober vtis pri novinarjih medija Politico je pustil z domislico, ko je začel nastop, da ima 
odgovor na večno zbadljivko kritikov EU, njen avtor pa je nekdanji ameriški državni sekretar Henry 
Kissinger, češ, katero številko je treba zavrteti, da dobiš Evropo. Lenarčič je v odgovor na list papirja zapisal 
klicno številko centra za odzivanje na krize EU. »Nastop Janeza Lenarčiča je bil soliden, nič kaj 
spektakularen, a karierni diplomat je vendarle dobro opravil domačo nalogo. Ni imel najtežjega zaslišanja, 
konec koncev, kdo pa je lahko proti humanitarni pomoči,« so sklenili novinarji vplivnega spletnega medija.  
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• V nemirih v Kataloniji ta teden poškodovanih 579 ljudi. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042911557/svet/v-nemirih-v-kataloniji-ta-teden-poskodovanih-579-ljudi  
Zaradi nemirov, ki so ta teden v Kataloniji izbruhnili po obsodbi devetih katalonskih voditeljev zaradi 
vstajništva in zlorabe javnih sredstev, je zdravstveno oskrbo potrebovalo 579 ljudi, je sporočila 
katalonska ministrica za zdravje Alba Verges, poroča katalonska tiskovna agencija Catalan News. Štirje so 
oslepeli na eno oko. 
Skupno so v bolnišnično oskrbo sprejeli 14 ljudi, ki so bili poškodovani med nočnimi protesti. Eden od teh je 
policist, ki je še vedno v kritičnem stanju. 
Stanje ženske, ki je bila v kritičnem stanju zaradi hude poškodbe možganov, se je izboljšalo, a je še vedno 
resno. 
Ministrica za zdravje je glede delno oslepljenih dejala, da je nemogoče dokazati, da se je to zgodilo zaradi 
gumijastih nabojev, ki so jih izstrelili policisti, a dodala, da je "jasno, kaj se v teh dneh dogaja". Prav tako je 
obsodila uporabo takšnih represivnih sredstev, saj da jih je katalonski parlament prepovedal. "Mislim, da jih 
ne bi smeli več uporabljati, želimo policijo 21. stoletja," je še dodala. 
V soboto zvečer je bilo v Barceloni razmeroma mirno, z nekaj izjemami. Skupina mladih protestnikov je 
zanetila požar blizu sedeža policije v Barceloni, nato pa so jih policisti razgnali s solzivcem. Požare so zanetili 
tudi na trgu Plaza de Catalunya blizu priljubljene ulice Rambla, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Regionalna policija, ki je celo noč prečesavala mesto, je prek Twitterja sporočila prebivalcem, naj ne hodijo 
v središče mesta. 

• Sodelovanje policistov iz več držav razkrinkalo združbo tihotapcev migrantov. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 21. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911654/Kronika/sodelovanje-policistov-iz-vec-drzav-razkrinkalo-zdruzbo-
tihotapcev-migrantov  
Sodelavci policij iz Slovenije, Hrvaške, Italije, BiH in Europola so uspešno zaključili preiskavo delovanja 
mednarodne kriminalne združbe, ki je od aprila tihotapila nezakonite migrante čez ozemlja držav 
jugovzhodnega Balkana v EU. Ovadili so 10 oseb, med njimi štiri Slovence, ki jim očitajo najmanj 24 
primerov prevažanja migrantov čez mejo. 
Na današnji skupni novinarski konferenci v Kopru so predstavniki naštetih policij predstavili nekaj 
podrobnosti mednarodne preiskave ter statistike dogajanja na področju migracij. Slovenska policija zaznava 
povečano število kriminalnih družb, ki delujejo na področju tihotapljenja migrantov, je danes povedal vodja 
oddelka za kriminalne združbe na Generalni policijski upravi Uroš Lavrič. 
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Policije več držav so v danes predstavljenem primeru združile moči tudi na podlagi divjega zasledovanja 
Slovenca, ki je v najetem avtomobilu prevažal tri Iračane, in so ga italijanski mejni policisti prijeli v centru 
Trsta. Kot je povedal vodja koprskih kriminalistov Dejan Jurič, je v kriminalni združbi sodelovalo najmanj 10 
oseb, vodil pa jo je 28-letni Slovenec doma z območja Pirana. 
Za pot iz Srbije do Italije računali od 1500 do 3000 evrov 
Kot je povedal Jurič, so v preiskavi zbrali dovolj dokazov o opravljenih nezakonitih prehodih za najmanj 150 
pribežnikov iz Sirije, Iraka, Irana, Eritreje in Afganistana. Spisali so ovadbo za 24 kaznivih dejanj 
prepovedanega prehajanja meje, eno kaznivo dejanje s področja drog in eno kaznivo dejanje nedovoljene 
proizvodnje in prometa z orožjem. Prijeli so 150 pribežnikov, ki so mejo prestopili nezakonito, sedem 
osumljenih je v priporu. 
Migranti so mejo najpogosteje prečkali na območju doline Dragonje, Jelšan in Babnega polja. Tihotapci so 
jim za "komplet opravljeno pot" iz Srbije do Italije računali do 1500 do 3000 evrov na osebo. Ob uspešno 
opravljenem poslu bi kriminalna združba lahko zaslužila do 450.000 evrov, je še naštel Jurič. 
Lavrič je izpostavil "brezkompromisno ravnanje tihotapcev" v zadnjem času. Ti po navedbah Lavriča v 
postopkih s policijo z nevarno vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ali pretiranim številom migrantov v 
vozilih spravljajo v nevarnost migrante. Samo v zadnjem mesecu so zabeležili šest primerov večjih prevozov 
migrantov, ko je prevoznik prevažal od 24 do 38 tujcev. 

• Hrvaški evroposlanci pozvali Bruselj, naj potrdi pripravljenost Hrvaške za schengen. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 21. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911688/Svet/hrvaski-evroposlanci-pozvali-bruselj-naj-potrdi-
pripravljenost-hrvaske-za-schengen  
Hrvaški evroposlanci so danes v skupnem pismu pozvali Evropsko komisijo, naj v torek potrdi tehnično 
pripravljenost Hrvaške za vstop v schengensko območje ter se upre politizaciji procesa vstopanja Hrvaške 
v schengen s strani slovenskih evroposlancev. 
"Evropska komisija se mora upreti poskusu politizacije procesa vstopanja Hrvaške v schengen s strani 
slovenskih evroposlancev, mora ostati politično nepristranska ter na podlagi objektivnih meril sprejeti 
odločitev o tehnični pripravljenosti Hrvaške za vstop v schengensko območje," po poročanju hrvaške 
tiskovne agencije Hina piše v pismu, pod katero so se podpisali vsi hrvaški evropski poslanci. 
Pismo je skupen odziv na nedavno pismo šestih od skupno osmih evropskih poslancev iz Slovenije, ki so 
Evropsko komisijo prejšnji teden pozvali, naj odločitev o pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengensko 
območje sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Ljudmila Novak (EPP/NSi), 
Franc Bogovič (EPP/SLS), Irena Joveva (RE/LMŠ), Klemen Grošelj (RE/LMŠ), Tanja Fajon (S&D/SD) in Milan 
Brglez (S&D/SD) so v skupnem pozivu poudarili, da je povsem nerazumljivo in težko sprejemljivo, da bi 
takšno strateško odločitev sprejela Evropska komisija, katere mandat se bo iztekel v zelo kratkem času. 
"Hrvaška je izpolnila vse tehnične pogoje in v skladu s tem pričakujemo zeleno luč komisije za naš vstop v 
schengen," so v svojem pismu poudarili hrvaški evroposlanci. Ob tem so opozorili, da bi "morebitna 
preložitev zaradi političnih pritiskov in neutemeljenih sumov v tehnično in pravno pripravljenost Hrvaške za 
vstop v schengen škodovala verodostojnosti komisije ter zaupanju evropskih državljanov". 
Hrvaški poslanci tudi izpostavljajo, da je vstop Hrvaške v schengen kot eden najpomembnejših dosežkov 
Evropske unije v interesu vseh strani - Hrvaške, Slovenije in celotne unije. Ob tem so v pismu zapisali, da je 
že generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve potrdil, da je Hrvaška med letoma 
2016 in 2019 izpolnila vse tehnične pogoje za vstop v schengen. Po njihovem sedanja komisija pod 
vodstvom Jean-Clauda Junckerja že od leta 2015 aktivno spremlja tehnično pripravljenost Hrvaške za vstop 
v območje schengna, zato ima absolutno legitimnost za sprejetje končne odločitve. 

• Sanchez v Barceloni obiskal poškodovane policiste, s Torro se ni sešel. STA . Dnevnik, Ljubljana, 
21. oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042911660/Svet/sanchez-v-barceloni-obiskal-poskodovane-policiste-s-torro-
se-ni-sesel  
Španski premier Pedro Sanchez je danes v bolnišnici v Barceloni obiskal policiste, ki so bili poškodovani v 
tednu dni protestov, ki v Kataloniji potekajo zaradi obsodbe nekdanjih katalonskih voditeljev. Vendar pa 
se ni sešel s katalonskim predsednikom Quimom Torro, ki ga je v soboto pozval k pogajanjem za rešitev 
spora. 
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Protesti se v Kataloniji nadaljujejo tudi danes, še dodatno jih je spodbudil obisk Sancheza v Barceloni. 
Protestniki, ki mu po poročanju tujih tiskovnih agencij med drugim očitajo zlorabo policijske sile, so ga 
izžvižgali pred stavbo španske policije v Barceloni in vzklikali "svoboda političnim zapornikom". 
Sanchez je bil danes v Kataloniji prvič po odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je prejšnji ponedeljek 
devet nekdanjih katalonskih voditeljev obsodilo na visoke zaporne kazni zaradi njihove vloge v poskusu 
odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 in ki je sprožila množične proteste. V petek se je na ulicah 
Barcelone v znak nasprotovanja sodbi zbralo več kot pol milijona ljudi. Zaradi nemirov je zdravstveno 
oskrbo doslej potrebovalo 579 ljudi, štirje so oslepeli na eno oko. 
Torra, ki je konec tedna oblasti v Madridu pozval k "brezpogojnim pogajanjem", je pred današnjim 
Sanchezovim obiskom v katalonski prestolnici izrazil željo in pripravljenost na pogovore "brez postavljanja 
kakršnih koli pogojev", poroča katalonska tiskovna agencija Catalan News. 
Sanchhez in Torra komunicirata zgolj prek odprtih pisem 
Izrazil je tudi obžalovanje, da Sanchez doslej z njim ni bil pripravljen govoriti po telefonu. "Kot veste, sem 
vas v zadnjem tednu dvakrat poklical in obakrat niste bili pripravljeni sprejeti mojega klica. Moram 
poudariti, da to ni pozitiven znak za pripravljenost k dialogu," je zapisal. 
Županja Barcelone Ada Colau pa je izjavila, da jo je danes poklical Sanchez in da ga je pozvala k dialogu s 
Torro. Če Torra in Sanchez nista pripravljena na pogovore, potem bi morala vsaj najti drugo pot za začetek 
"umirjanja konflikta", je dejala in se po poročanju Catalan News ponudila kot možni mediator. 
Katalonska vlada je je v soboto po petih dneh nasilja na protestih oblasti v Madridu pozvala k 
"brezpogojnim pogajanjem" za rešitev spora v regiji. Z zahtevo po "brezpogojnih" pogajanjih si Torra 
prizadeva, da bi se lotili vprašanja novega referenduma o samoodločbi Kataloncev. 
Španska vlada je sporočila, da je "vedno bila odprta za dialog v okviru spoštovanja zakona". Sanchez, ki s 
Torro komunicira le preko odprtih pisem, se s katalonskim predsednikom ne želi srečati, dokler slednji ne 
bo "odločno" obsodil nasilja, saj je menil, da so njegove izjave v zadnjih dneh preveč dvoumne, poroča 
francoska tiskovna agencija AFP. 

• Pravičnost za književnost. Andrej Blatnik. Dnevnik, Ljubljana, 22. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042911694/kultura/knjiga/pravicnost-za-knjizevnost  
Vem, da je že pozno, a tudi jaz bi rad kaj rekel o Nobelovih. Ob razglasitvi so bili slovenski mediji 
enoglasni, da ta dva pa dobro poznamo. Prevajana, večkrat po Sloveniji kot pisatelja, drugi tudi kot 
pešec, morda ste ga srečali na kraških stranpoteh ali v Piranu? 
 

 
Slika: Andrej Blatnik. Foto: Dnevnik 
 
Olgo res poznam že dvajset let. In jo berem. Sem, kot se temu reče, fen. Srečevala sva se po festivalih in 
zdaj sem prvič začutil, da je to nagrada za enega mojih. Nič čudnega, da je očitno ostala enaka, kot je bila. 
Omrežja so preplavile objave ljudi, ki se slikajo z njo, ona pa zmeraj nasmejana. Očitno ji še ni zoprno biti 
»ena od nas« –ljudi pač, kakršne lahko v življenju sreča vsak. 
Handkeja ne poznam osebno, sem pa slišal veliko anekdot. Na Vilenici ob obujanju spominov vsako leto 
pride do tistih, v katerih nastopa. Kdor je tam prvič in upa na podobne celonočne zabave kot pred mnogimi 
leti, se mora zadovoljiti z anekdotami. Svet se je spremenil in literarno življenje umirilo; če književnosti svet 
ne jemlje več resno, mora ta resneje jemati sama sebe. 
Svet se je spremenil tudi za Handkeja. Po objavi Pravičnosti za Srbijo so ga prevajali manj, zato se je težje 
seznanil z njegovim delom, tudi z besedili o krivici, ki naj bi se zgodila Srbiji. Morda so imeli težave tudi 
odločevalci. Spomnili so se nekdanjega Handkeja, tistega novejšega so poznali slabše. Morda bi sicer 
ugotavljali, da so njegova novejša dela slabša. Theodora Danek je trezno napisala: »Handke se je izkazal za 
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najsodobnejšega zmagovalca: človeka onkraj svojega najboljšega časa, navdušenega nad alternativnimi 
dejstvi in izbranega od volilcev, ki ne vidijo celotne slike.« 
In zdaj smo, kjer smo: vsi pišejo in govorijo o Handkeju, o Olgi komaj kdo. V Guardianu sta protestirala Žižek 
in Mazzini, Žižka zelo citirajo, Mazzinija ne, v tujini je pač samo pisatelj, bi rekel cinik. Veliko jih pravi – 
morda je Handke dober pisatelj, vendar naj bo za nagrado tudi dober človek. Hm. Imamo Prešernove 
nagrade. France za svoje nezakonske otroke, preživela dva je mlada mati dala v rejo, baje ni rad prispeval. 
»Ker me neka oseba stalno nadleguje, naj že napravim svojo oporoko, to zdaj storim. Premoženja tako 
nimam nobenega, če pa že kaj ostane za menoj, naj to pripade mojima otrokoma, ki ju imam z neko 
Jelovškovo iz Ljubljane.« Ob prvem rojstvu je bila Ana stara 16 let. Takrat so se s 14 leti dekleta sicer lahko 
poročala, a če bi presojali po današnje? Bi dobil državno nagrado? Ali pa razlikujemo med početjem v družbi 
in skritim doma? 
Včasih se ob pisanju nagrajuje tudi držo. Če je manj zastopana, je težko ugovarjati, čeprav tako postaja manj 
zastopana literatura sama. Izgublja avtonomijo. Če se zaradi nje vznemirjamo, so vzroki neliterarni. Minljivi. 
Vsako leto študente vprašam, ali poznajo prodajana in vznemirljiva romana iz osemdesetih, Umiranje na 
obroke in Noč do jutra. Komaj kdo je slišal zanju, kaj šele bral. Tako gre to.  
Uroš Zupan piše, da ima občutek, da je Handke oseba, ki se je pred desetletji odločila, da se bo obnašala, 
kot naj bi se obnašali veliki pisatelji. Poudarjala svojo drugačnost, da bi svet držala na varni razdalji. Najprej 
sta se vloga in človek pod njo izmenjevala, z leti pa je vloga začela rasti in naravnega Handkeja skrila tudi za 
Handkeja samega. 
Seveda je Handke v pogledih na nekdanjo Jugoslavijo izpričal, kot pravi Drago Jančar, politično slepoto. 
Seveda literaturo vrednotimo tudi zunajliterarno in se tako podeljujejo tudi nagrade. Pa vendar. Morda je 
treba občasno v bran vzeti tudi šibkejšo stran – literaturo samo. Dandanes skoraj ni javnega govora o 
literaturi, ki ne bi bil tudi govor o osebni ali družbeni politiki. Nekaj časa debata o podpredstavljenostih, zdaj 
smo spet pri političnih pravičnostih. 
»Handkeja bomo brali še naprej, saj je njegova literatura dobra. Njegova javna drža pa večinoma ne,« piše 
Milan Rakovac. Ga bomo res? Smo ga sploh kdaj? Pred leti je založnik njegovih prevodov v angleščino 
tarnal, da proda le nekaj sto izvodov, a vseeno ga je treba tiskati, to je vendar Handke, velik pisatelj. Je to še 
dovolj? Ali je pisatelj še zmeraj lahko samo pisatelj? (Če je, ga komaj kdo sploh opazi. Razen, seveda, če je 
zelo prodajan pisatelj, to zmeraj pusti vtis. A takih je malo.) Če pa ima tudi javno držo, je ne glede na to, 
kakšna je, in seveda ne da bi ga brali, pol ljudi takoj proti njemu, saj je svet razpolovljen. 
Žal avtorjevega dela očitno ni mogoče ločiti od njegovih mnenj in dejanj, ta so očitno zanimivejša od del. 
Neradi slavimo »samo« ustvarjalce. Raje ploskamo poslovnežem, ki delajo profit iz pičlega plačevanja 
zaposlenih, uničevanja okolja in skupnosti. Le redki nergači se sprašujejo, kako uspešnež zasluži, kar zasluži. 
Zaslužek je bistvo, drugo ne šteje. Etiko prepustimo marginalcem. 
Burroughs, Pound, Hamsun, Althusser, Prešeren imajo nekaj skupnega. Ne v pisanju, v življenju. Nekaj so 
naredili narobe. In še veliko jih je. Jih zavržemo? Je še mogoče zaploskati le pisanju, celo če se ne strinjamo 
s tistim, kar pišoči počne? Ali misli? Tudi ob zelo glasnih ploskanjih se v ozadju oglaša večni pripev: »Tam, 
kjer vsi mislijo enako, ne misli nihče.«  

• Hrvaški »zelena luč« komisije za vstop v schengen. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 22. oktober 
2019 

https://www.dnevnik.si/1042911751/svet/hrvaski-zelena-luc-komisije-za-vstop-v-schengen  
Evropska komisija je sprejela odločitev, da Hrvaška izpolnjuje vse pogoje za vstop v schengensko 
območje. Države članice vabi k razpravi o tej odločitvi, cilj te razprave pa naj bi bil Hrvaško vključiti v 
schengensko območje. Komisija torej v diplomatskem jeziku državam članicam priporoča sprejetje 
Hrvaške za novo članico schengna. Na to potrditev že več let čakata Bolgarija in Romunija. 
 
Komisija je danes, kot pričakovano, sprejela odločitev o hrvaškem izpolnjevanju pogojev za vstop v 
schengensko območje. »Komisija ocenjuje, da je Hrvaška sprejela vse ukrepe, s katerimi zagotavlja 
izpolnjevanje vseh potrebnih pogojev vseh relevantnih delov schengenskega pravnega reda,« se v 
diplomatsko-pravnem jeziku glasi ključen del sporočila komisije. Komisija sedaj države članice vabi, da o tej 
odločitvi razpravljajo, cilj te razprave pa naj bi bil, da se Hrvaško vključi v schengensko območje. To pomeni, 
da je za komisijo sedaj zadeva končana. 
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Komisija ugotavlja, da je več krogov preverjanj hrvaške pripravljenosti za vstop v schengen državi 
omogočilo, da korak za korakom izboljša izpolnjevanje pogojev na vseh relevantnih področjih schengenske 
zakonodaje. »Komisija je tudi nadaljevala z nadzorovanjem pristopnih obljub Hrvaške na področju sodstva 
in temeljnih pravic,« je zapisano v obrazložitvi Junckerjeve komisije. Povrh v komisiji sicer še ugotavljajo, da 
bo Hrvaška morala nadaljevati z izvajanjem vseh ukrepov, še posebej na področju upravljanja z mejami. 
Slovenija je vse do zadnjega menila, da Hrvaška ne izpolnjuje pristopnih pogojev. Kot razloge je navajala 
predvsem velik pretok nezakonitih migrantov iz hrvaškega na slovensko ozemlje ter neuresničevanje 
arbitražne odločbe. Prav tako je uradna Ljubljana nasprotovala tudi, da o Hrvaškem izpolnjevanju pogojev 
za vstop v schengen odloča še aktualna komisija Jean-Clauda Junckerja. Odločitev, da se zadeva uvrsti na 
dnevni red komisije, pa je bila za Slovenijo politična. 

• Pot v schengen: Velik korak za Hrvaško, a zelo majhen za Unijo. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 
23. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911803/mnenja/komentarji/pot-v-schengen-velik-korak-za-hrvasko-a-zelo-
majhen-za-unijo  
Hrvaška je še korak bliže vstopu v schengensko območje, a hkrati še daleč od njega. Evropska komisija je 
po dveh preložitvah sprejela pričakovano oceno, da je Hrvaška pripravljena na vstop v schengen. S tem 
pa žogice še ni poslala dokončno na igrišče držav članic. Pred tem bo moral svoje povedati še odbor 
evropskega parlamenta, kar je pogoj, da se sploh začne odločanje med državami članicami. In že tukaj 
lahko Hrvaška na poti v schengen naleti na naslednjo oviro. Podobnih proceduralnih ovir je še več. Se je 
pa ne glede na vse Jean-Claudu Junckerju uresničila želja, da Hrvaška še pod njegovo komisijo sklene 
priprave na vstop v schengen. 
Pritisk Slovenije in slovenskih evroposlancev, ki so v zakulisju in z nedavnim pismom odkrito podvomili o 
hrvaški pripravljenosti na vstop v schengen, je bil le delno uspešen. V zaščito nacionalnega interesa – da 
začne Hrvaška uresničevati arbitražno odločbo, spoštovati z razsodbo določeno mejo na morju in z 
nezakonitimi vplutji predvsem policijskih čolnov neha onemogočati slovenski nadzor schengenskega 
prostora – je v preteklih mesecih potekala proaktivnost različnih dejavnikov slovenske zunanje politike v 
evropskih institucijah. Preprečiti so poskušali, da bi odločanje o hrvaškem schengnu sploh prišlo na dnevni 
red komisije. Čeprav je to spodletelo in se lahko Plenković še enkrat kiti s tem, kako uspešna je hrvaška 
diplomacija, so slovenske aktivnosti vendarle zmogle vsaj delno pokazati na pomanjkljivosti hrvaškega 
nadzora na meji z Bosno. 
Seveda bi v Ljubljani raje videli, da včerajšnja odločitev v zadnjih vzdihljajih Junckerjeve komisije ne bi bila 
sprejeta. Dlje ko bi namreč Hrvaško lahko držali v tehničnih vodah pripravljenosti na vstop v schengen, dlje 
se slovenski domači politiki ne bi bilo treba ukvarjati z vprašanjem, do kakšne meje napeti strune z južno 
sosedo glede morebitnega blokiranja njenega vstopa v schengensko območje. Vendarle pa Slovenija tudi po 
včerajšnji zeleni luči komisije Hrvaški s to dilemo še ne bo soočena. Preveč je notranjih napetosti v Uniji in 
drugih dejavnikov, ki Slovenije ne postavljajo pred neposredno odločitev, blokada da ali ne.  
Hrvaška bo zdaj na izpolnitev svoje dolgoletne želje morala še počakati. Katera naslednja predsedujoča 
država bo ocenila, da je napočil primeren čas, da se odločanje o hrvaškem schengnu postavi na mizo držav 
članic, je povsem odprto. Po makedonsko-albanski blamaži bi lahko aktualna predsedujoča Finska tvegala še 
eno blamažo v širitvenem procesu EU, tokrat v schengenskem. Zelo malo verjetno namreč je, da bi lahko 
Hrvaška kar preskočila Bolgarijo in Romunijo, ki po izpolnitvi tehničnih pogojev na sprejem čakata že pet let. 
Vrh tega se datum vstopa Hrvaške v schengensko območje ne približuje zaradi vrstnega reda naslednjih 
predsedovanj. 
Nepisana pravila predsedovanj predvidevajo, da predsedujoča država ne sme delovati v svojo korist. To 
pomeni, da Hrvaška v prvem polletju prihodnjega leta zagotovo ne bo mogla širitve schengna postaviti na 
dnevni red odločanja ministrskega sveta. Dvomljivo je tudi, ali bo Nemčija kot naslednja predsedujoča 
država to vprašanje uvrstila na dnevni red, preden bo za njo žezlo EU za pol leta prevzela Portugalska, 
zatem pa še Slovenija. Podobno kot neuresničevanje arbitražne odločbe tudi hrvaško članstvo v schengnu 
postaja vroč kostanj. Nakazujoči se odmik Sloveniji daje priložnost, da neljubega aduta blokade ne potegne 
iz rokava vsaj do razglasitve sodbe sodišča EU glede očitanih kršitev izvajanja arbitražne odločbe. 
Pot do polno delujočega schengna in njegove širitve bo morala biti tlakovana tudi s sprejetjem skupne 
azilne in migracijske politike in morda celo z novo reformo schengenskega zakonika. Odlog odločanja o 
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hrvaškem članstvu v schengnu pomeni čas za še en predah Slovenije in ohranitev medsosedskega statusa 
quo. Tokrat vsaj delno zaradi objektivnejših notranjih in mednarodnih okoliščin Unije.  

• Avramopulos v Zagrebu: Hrvaška bo prispevala h krepitvi schengenskega območja. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 23. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911853/Svet/avramopulos-v-zagrebu-hrvaska-bo-prispevala-h-krepitvi-
schengenskega-obmocja  
Evropski komisar za notranje zadeve Dimitris Avramopulos je med današnjim obiskom v Zagrebu izjavil, 
da se bo Hrvaška s članstvom v schengnu lahko še bolje soočala z varnostnimi izzivi ter prispevala h 
krepitvi območja. Avramopulos se je srečal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in notranjim 
ministrom Davorjem Božinovićem. 

 
Slika: Dimitris Avramopulos. Foto: Reuters  

 
Ponovil je torkovo oceno Evropske komisije, da Hrvaška izpolnjuje vse tehnične pogoje, ki so relevantni za 
polnopravno članstvo v schengnu. Znova je izpostavil, da mora nadaljevati prizadevanja za čim učinkovitejše 
upravljanje zunanje meje Evropske unije, posebej z Bosno in Hercegovino. Ob tem bodo tesno sodelovali z 
EU, je poudaril. 
Vstop Hrvaške, Bolgarije in Romunije je danes glede na migracijske in varnostne izzive, s katerimi se sooča 
EU, še bolj relevanten, je ocenil Avramopulos na skupni tiskovni konferenci z ministrom Božinovićem. Kot je 
izpostavil, bo Hrvaška po pridružitvi schengenskemu območju še bolje opremljena za soočanje z 
omenjenimi izzivi. Hrvaško članstvo v schengnu je v interesu Hrvaške, njenih sosednjih držav in članic EU, je 
dejal. »Upam, da bodo vse države članice EU storile prave korake, da bo Hrvaška kmalu postala članica 
schengna,« je še povedal Avramopulos. Kot je dodal, je enotnost držav članic nujna za krepitev območja 
schengna in za boljšo zaščito državljanov. Omenil je še potrebo po novi, »pravičnejši in bolj uravnoteženi« 
dublinski uredbi o azilnem sistemu. 
Hrvaški minister Božinović je ocenil, da se mora EU bolj posvetiti balkanski migracijski poti. Ob tem je 
posebej izpostavil vzhodno mejo BiH, ki jo migranti prestopajo »bolj ali manj brez kakršnega koli nadzora«. 
Menil je, da je krepitev obmejne policije v BiH eden od načinov, da bi zmanjšali migrantski pritisk. 
Potrditev komisije, da je Hrvaška pripravljena na članstvo v območju schengna, je danes v luči morebitne 
slovenske blokade hrvaškega vstopa v schengen komentiral tudi hrvaški zunanji minister Gordan Grlić 
Radman. »To so določene špekulacije, a nimam občutka, da bi nas Slovenija blokirala,« je izjavil šef hrvaške 
diplomacije v današnjem pogovoru za hrvaški radio. Ocenil je, da torkova odločitev ustreza ne le Hrvaški, 
temveč tudi Sloveniji, ker bo slovensko-hrvaška meja postala notranja meja EU. Pojasnil je, da bo hrvaški 
vstop v schengen še zlasti ugoden za slovenske državljane, ki živijo na obmejnem območju s Hrvaško, pa 
tudi za turiste. 

• Pred obalo Kosa nesreča čolna z migranti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 23. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042911830/kronika/pred-obalo-kosa-nesreca-colna-z-migranti  
Pred obalo grškega otoka Kos sta tik pred zoro trčila čoln grške obalne straže in čoln s 34 migranti na 
krovu. Po doslej znanih podatkih je nesreča zahtevala smrtno žrtev. Po zadnjih podatkih gre za 
dvoletnega otroka. Šest oseb je bilo poškodovanih, eno osebo še pogrešajo. 
 
Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je nesreča zgodila v temi, grška obalna straža pa je ob tem 
sporočila, da čoln z migranti ni bil osvetljen. Po zadnjih podatkih pogrešajo 26-letnega moškega, poroča 
nemška tiskovna agencija dpa. 
Med poškodovani sta dve osebi v kritičnem zdravstvenem stanju. Vse preživele so po nesreči po poročanju 
nemške tiskovne agencije dpa odpeljali v bolnišnico. 
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Čoln z migranti je bil na poti na grški otok iz Turčije. S turške obale se vsak dan proti grškim otokom in tako 
Evropski uniji odpravi več sto migrantov. Centri za registracijo na otokih Lezbos, Samos, Kos, Hios in Leros 
so prepolni. 

• Bo repatriacija Slovencev iz Venezuele stekla še letos? Meta Roglič, Aleš Gaube. Dnevnik, 
Ljubljana, 24. oktober 2019 

https://www.dnevnik.si/1042911920/slovenija/bo-repatriacija-slovencev-iz-venezuele-stekla-se-letos  
Vlada naj bi v prvi polovici prihodnjega meseca potrdila akcijski načrt, nato pa naj bi stekla repatriacija 
Slovencev iz Venezuele v domovino. Doslej je prispelo 19 vlog za repatriacijo 53 oseb slovenskega rodu in 
njihovih zakoncev. 

 
Slika: Protesti v Venezueli se vrstijo. Na fotografiji stavka učiteljev zaradi nizkih plač in slabih delovnih pogojev. 
Foto: AP  

 
Slovenci v Venezueli, ki se zaradi težkih razmer v tej južnoameriški državi želijo vrniti v domovino, nestrpno 
čakajo obvestilo urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, da jim je bila repatriacija odobrena. Kot so nam 
povedali na uradu, prošnje za repatriacijo že obravnavajo, prve odločbe pa bodo izdane po tem, ko bo vlada 
potrdila akcijski načrt. Tega je spisala medresorska skupina, sestavljena iz predstavnikov sedmih 
ministrstev, vlada pa naj bi ga po naših informacijah obravnavala v prvi polovici prihodnjega meseca. Iz 
besedila akcijskega načrta za izvedbo repatriacije je mogoče sklepati, da bi se lahko prve priselitve zgodile 
še v letošnjem letu.  
Slovenija je doslej prejela 19 vlog za repatriacijo 53 oseb slovenskega rodu in njihovih zakoncev iz 
Venezuele. Še okoli 20 oseb se je za repatriacijo zanimalo, vendar pa vloge vsaj doslej niso vložili. Sodeč po 
dosedanjih vlogah naj bi se v Slovenijo priselile večinoma delovno sposobne osebe, pa tudi nekaj 
mladoletnih otrok in starejših oseb. 
Dve možnosti prevoza in namestitve 
Predlog akcijskega načrta, ki ne nosi nikakršne oznake tajnosti, predvideva dva možna načina letalskega 
prevoza repatriiranih oseb v Slovenijo. Uporabili bi lahko komercialni let iz Caracasa ali pa bi slovensko 
zunanje ministrstvo s katero od drugih držav članic EU sklenilo dogovor, da se pridružijo organiziranemu 
odhodu njenih državljanov iz Venezuele. Verjetnejša se zdi prva možnost.  
Prav tako sta predvideni dve možnosti za namestitev repatriiranih oseb v Sloveniji. Po prvi bi država najela 
eno namestitveno kapaciteto, na primer hotel, in iz nje ustvarila dom za priseljevanje. Kot prednost takšne 
rešitve je navedena lažja logistična izvedba, saj bi bile vse repatriirane osebe na enem mestu, kot 
pomanjkljivost pa njihova izoliranost oziroma ustvarjanje občutka geta. Po drugi možni rešitvi, ki jo snovalci 
dokumenta ocenjujejo kot boljšo, bi družine nameščali v posamezna stanovanja oziroma hiše. Doslej je urad 
za Slovence v zamejstvu in po svetu zbral več kot 30 ponudb stanovanj, hiš in sob, ki jih večinoma ponujajo 
zasebniki, nekaj pa je tudi praznih državnih stanovanj. Po navedbah v akcijskem načrtu bi bila prednost 
takšne nastanitve, da bi bile lahko družine blizu potencialnih služb in blizu krajev, iz katerih izvirajo njihovi 
predniki, kar bi omogočilo lažjo integracijo. Izključena pa ni niti kombinacija prve in druge možnosti, po 
kateri bi repatriirane osebe za mesec ali dva namestili v najeti večji kapaciteti, nato pa jih preselili v 
individualne namestitve. Kot je navedeno v predlogu akcijskega načrta, bo del repatriiranih oseb nastanitev 
našel pri sorodnikih oziroma z njihovo pomočjo – za zdaj se takšen način bivanja nakazuje 16 prosilcem.  
Okvirni izračun stroškov repatriacije 
Na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu so na naša vprašanja o stroških izvedbe repatriacije 
odgovorili, da natančni stroški niso znani in jih tudi ni mogoče napovedati. Ocene po navedbah urada 
kažejo, »da stroški nikakor ne bodo enormni«. V akcijskem načrtu pa so navedeni izračuni, koliko denarja bi 
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šlo iz proračuna, če bi iz Venezuele v Slovenijo priselili 70 oseb. Skupni strošek za 15 mesecev, kolikor 
najdlje traja status repatriirane osebe, je za 70 oseb ocenjen na dobrih milijon in dvesto tisoč evrov. Od 
tega bi šlo za nakup letalskih vozovnic iz proračuna zunanjega ministrstva 112.000 evrov. Urad za Slovence v 
zamejstvu in po svetu bi kril prevoz z letališča do kraja nastanitve, tečaj slovenščine za repatriirane osebe, ki 
imajo slovensko državljanstvo, in oskrbo (nastanitev in hrano ali pavšalni znesek pomoči) v prvem mesecu 
bivanja v Sloveniji. Torej do tedaj, ko bi izračun višine pomoči pripravili pristojni centri za socialno delo. Za 
vse omenjeno bi urad po izračunu za 70 oseb v letošnjem in prihodnjem letu skupaj namenil slabih 48.000 
evrov.  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjuje, da bodo stroški na njihovi 
proračunski postavki »repatriacija« do vključno leta 2021 skupno okoli 878.000 evrov. Izračun se nanaša na 
osnovno oskrbo in denarno pomoč za 70 oseb, ki bi si bivanje uredile samostojno. Znesek osnovne oskrbe 
repatriirane osebe in njihovih družinskih članov je določen v sklepu, ki ga je ob doslej edini izkušnji Slovenije 
z repatriacijo – šlo je za priselitev osemčlanske družine iz Sirije – leta 2013 podpisala nekdanja ministrica 
Anja Kopač Mrak. Po tem sklepu pripada repatriirani osebi, če si bivanje in prehrano organizira samostojno, 
nadomestilo v višini 14 evrov na dan. Če biva v objektih, katerih lastnik je država, pa se lahko prehranjuje v 
bližnjem socialnovarstvenem zavodu ali pa se mu prizna nadomestilo stroškov za prehrano v višini osem 
evrov dnevno. 
Ministrstvo za izobraževanje pa stroške vključevanja repatriiranih otrok in mladostnikov v izobraževalni 
sistem in dodatno učenje slovenščine v letu 2020 in 2021 ocenjuje na skupaj 146.000 evrov. 
Pokojninska doba in zavarovanje 
Ker med našo državo in Venezuelo na področju socialne varnosti ni sklenjen dvostranski sporazum, 
pokojninska doba, ki so jo repatriirane osebe pridobile v Venezueli, v Sloveniji ne bo upoštevana. V skladu z 
zakonodajo je naša država posamezniku s statusom repatriirane osebe dolžna v času tega statusa kriti tudi 
osnovno zdravstveno zavarovanje, ki znaša 24 evrov na mesec. Družinskim članom, ki ne bodo imeli statusa 
repatriirane osebe, Slovenija osnovnega zdravstvenega zavarovanja ne bo krila, dostopna pa jim bo nujna 
zdravstvena oskrba. Po okvirni oceni v akcijskem načrtu bi status repatriirane osebe imelo 50 posameznikov 
in bi bil torej skupni strošek osnovnega zdravstvenega zavarovanja osemnajst tisoč evrov. 

• Hrvaška pripravljenost na schengen: nadzor na zunanji meji z Bosno ostaja vprašljiv. Aleš Gaube, 
Goran Ivanović. Dnevnik, Ljubljana, 24. oktober 2019  

https://www.dnevnik.si/1042911922/svet/hrvaska-pripravljenost-na-schengen-nadzor-na-zunanji-meji-
z-bosno-ostaja-vprasljiv  
Iz najpomembnejšega dela poročila o hrvaškem izpolnjevanju pogojev za vstop v schengen je razvidno, 
da za Hrvaško še naprej ostaja težavno nadzorovanje meje z Bosno. Komisijo so o hrvaški pripravljenosti 
na koncu prepričale dodatne pisne obljube Zagreba za ukrepanje. 
Komisija v svojem poročilu o tehnični pripravljenosti Hrvaške ugotavlja, da so bile vse zahteve izpolnjene. 
Vendarle pa tudi priznava, da bo morala Hrvaška še naprej uresničevati svoje obveze na nekaterih 
področjih. Da je Hrvaška dobila zeleno luč komisije za vstop v schengen, so na koncu zadostovali že dodatne 
obljube in pojasnila Zagreba. 
Ugotovili so številne pomanjkljivosti 
Najpomembnejši del poročila govori o uresničevanju pogojev nadzora zunanjih meja. Prav nadzor zunanjih 
meja je temelj dobro delujočega schengenskega prostora, če odpadejo nadzori na notranjih mejah med 
državami članicami. 
Ta del poročila je tudi najdaljši, kar nakazuje, da je imela prav tukaj Hrvaška pri evalvacijah največ težav. Po 
prvem preverjanju maja 2016 so v evropski komisiji ugotavljali, da zaradi pomanjkanja policistov za nadzor 
zunanje meje in pomanjkljive infrastrukture na letališčih Hrvaška ni izpolnjevala schengenskih kriterijev. 
Leta 2017 so po vnovični evalvaciji ugotavljali, da je Hrvaška odpravila pomanjkljivosti na letališčih, medtem 
ko so se težave še naprej pojavljale na mejnih prehodih. Še vedno je bilo premalo policistov, tehnični 
nadzor meje ni bil ustrezen, še zmeraj je bilo preveč prehodnih točk za lokalno prebivalstvo, ceste, po 
katerih je prehajalo prebivalstvo, niso bile zaprte, policija pa je uporabljala tudi premalo patruljnih psov. 
Maja letos so še enkrat podrobneje pregledali stanje na meji z Bosno. Novih pomanjkljivosti niso ugotovili, 
so pa ocenili, da si mora Hrvaška še naprej prizadevati za odpravo že ugotovljenih pomanjkljivosti.  
Po tem zadnjem pregledu komisije na terenu je Hrvaška v Bruselj poslala zgolj še več dodatnih pisnih 
pojasnil, v katerih je obljubila zadostno število policistov na mejnih prehodih do vstopa v schengen. 

https://www.dnevnik.si/1042911922/svet/hrvaska-pripravljenost-na-schengen-nadzor-na-zunanji-meji-z-bosno-ostaja-vprasljiv
https://www.dnevnik.si/1042911922/svet/hrvaska-pripravljenost-na-schengen-nadzor-na-zunanji-meji-z-bosno-ostaja-vprasljiv


110 
 

Komisijo je obvestila o nakupih nove termovizije za nadzor meje do konca letošnjega leta in o načrtovanem 
urjenju dodatnih 19 psov za nadzor meje. Komisija je po teh dodatnih pojasnilih – ne da bi ponovno 
preverila stanje na terenu – ocenila, da je Hrvaška sprejela vse potrebne ukrepe in da na področju 
upravljanja meja izpolnjuje pogoje schengenske zakonodaje. 
Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstva Dimitris Avramopulos je ob včerajšnjem obisku pri 
hrvaškem političnem vrhu ponovno poudaril, da si bo morala Hrvaška čim učinkoviteje prizadevati za 
ustrezno upravljanje meje z Bosno.  
Hrvaška z novimi brezpilotnimi letali  
Hrvaška je za večletne priprave na uvedbo schengenskega reda doslej porabila več kot 300 milijonov evrov, 
približno polovico je zagotovila Evropska unija. V preteklih nekaj letih so za potrebe obmejne policije med 
drugim kupili več kot 240 vozil, med njimi 130 osebnih vozil opel astra, 60 kombijev fiat ducato in 50 
terenskih patruljnih vozil mitsubishi outlander in L200. Policijske uprave ob meji z BiH, Črno goro in Srbijo so 
leta 2017 opremili tudi s 23 »schengenbusi«, ki jih uporabljajo kot mobilne enote obmejne policije v 
notranjosti države. 
Načrtovali naj bi že tudi nakup sedmih brezpilotnih letal, več sto prenosnih kamer za nadzor meje in vrsto 
druge opreme za policiste, ki ob hrvaški vzhodni in južni meji stražijo najdaljšo kopensko zunanjo mejo 
Evropske unije.  
Informacije o gibanju migrantov ob zunanji meji EU na Hrvaškem že posreduje dron Evropske agencije za 
mejno in obalno stražo (Frontex) v okviru programa večnamenskega zračnega nadzora (MAS). V zraku ob 
meji sta tudi hrvaška policijska helikopterja agustawestland 139, ki so ju za ta namen kupili leta 2016. 
Hrvaško notranje ministrstvo je pred kratkim podpisalo pogodbo za nabavo 450 novih prenosnih kamer za 
dnevno in nočno snemanje, ki omogočajo pošiljanje posnetkov prek mobilnega telefona.  
Schengenska meja tudi na morju 
Od leta 2016 so večinoma z evropskim denarjem za krepitev schengenskih zmogljivosti kupili tudi enajst 
plovil za nadzor morske meje. Seznam pridobljene opreme je veliko daljši, ker so kupovali radarje, mobilne 
in ročne kamere ter nabavili vrsto drugih tehničnih pripomočkov, ki policistom omogočajo spremljanje 
dogodkov ob meji tudi do 20 kilometrov v notranjost sosednje države.  
Približno 6500 hrvaških policistov je razporejenih ob mejah s Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro, kar 
je približno tretjina vseh zaposlenih policijskih kadrov v sosednji državi. V vsakem trenutku pa se jim lahko 
pridruži še 2000 pripadnikov hrvaških posebnih policijskih enot.  
Z obljubami spoštujejo človekove pravice 
V poročilu se kot izziv za prihodnost izpostavlja tudi odnos hrvaške policije do migrantov in prosilcev za azil. 
Opozarja se, da morajo biti vsi ukrepi pri upravljanju zunanjih meja v skladu z zavezami EU o spoštovanju 
človekovih pravic. Ne sme prihajati do nasilnega vračanja migrantov v druge države, zagotovljen mora biti 
učinkovit dostop do azilnega postopka. Komisijo je zadovoljila obljuba hrvaških oblasti, da bodo preiskale 
očitane nepravilnosti v postopkih policije, hkrati pa se s pomočjo evropskih sredstev izpostavlja 
vzpostavitev novega nadzornega mehanizma nad delovanjem policije na meji. Zaradi vseh teh sprejetih 
ukrepov je komisija ocenila, da Hrvaška izpolnjuje svoje obveze glede spoštovanja človekovih pravic. 
Koliko je Hrvaška sposobna varovati svoje meje? 
Na področju migracij je hrvaška meja precej prepustna, ravnanja hrvaških policistov – z nezakonitim 
vračanjem migrantov in celo pogostim nasiljem nad njimi – pa daleč od primernega.  
Po mnenju naših sogovornikov iz slovenskih policijskih vrst gre pri spornih taktikah hrvaške mejne policije 
tudi za politično odločitev, ki pa je odraz nemoči. Hrvaški policisti bi imeli po mnenju naših sogovornikov 
velike težave, tudi če bi iskreno želeli mejo varovati ustrezno in v skladu z mednarodnim pravom. V 
neuradnih pogovorih smo med drugim slišali mnenje, da Hrvaška morda prav zato ne zaprosi za pomoč 
Frontexa, temveč se je otepa, ker bi napotena pomoč od blizu videla, kakšno je stanje na terenu. Naši 
sogovorniki hkrati menijo, da hrvaški vstop v schengen, dokler hrvaška policija ne okrepi ravni nadzora na 
svojih mejah, slovenske policije niti ne bi pretirano razbremenil. V idealnih razmerah pa bi bila širitev 
schengna na Hrvaško seveda dobrodošla. Po besedah enega izmed naših sogovornikov mejne dejavnosti 
slovenski policiji trenutno vzamejo ogromno resursov (tudi do 30 odstotkov policijskega kadrovskega 
potenciala), ki bi jih sicer lahko preusmerili na druga področja policijskega dela.  

• Prebivalci grške vasi napadli migrante. STA. Dnevnik, 24. oktober 2019 
https://www.dnevnik.si/1042911974/kronika/prebivalci-grske-vasi-napadli-migrante  
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Več deset prebivalcev vasi na severu Grčije se je s silo uprli prihodu 380 prosilcev za azil, ki so jih tja 
pripeljali iz prenapolnjenega nastanitvenega centra na otoku Samos. Mednarodna organizacija za 
migracije (IOM) je zaradi incidenta izrazila zaskrbljenost. 
 

 
Slika: Migracije. Foto: Eurokinissi/Eurokinissi/dpa  

 
Prosilci za azil, ki so jih v torek zvečer prepeljali v vas Nea Vrasna, so bili primorani oditi, saj so vaščani s 
kamenjem zasuli avtobuse, s katerimi so se pripeljali, so danes sporočili iz IOM. Protestniki so prav tako 
zaprli cesto na začetku vasi, pri čemer so vzklikali: "Zaprite meje!" in "Izženite ilegalce", je videti na 
posnetkih grške javne televizije Erf. 
Kljub navzočnosti policije so se morali avtobusi obrniti, migrante pa so namestili v hotele na otoku Evija, 
400 kilometrov južno od vasi Nea Vrasna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
IOM je zaradi nasilnega incidenta izrazil zaskrbljenost ter pozval vladne organe in nevladne organizacije k 
sodelovanju, da bi se v bodoče izognili ponovitvi takšnih dogodkov. 
Grčija je letos znova postala glavna točka za vstop prosilcev za azil v Evropo. Upravljanje migracijskih tokov 
je postalo resen izziv za konservativno vlado premierja Kiriakosa Micotakisa, ki je položaj prevzela julija. 
Vlada obljublja okrepitev varnosti, strožji mejni nadzor in zaostritev azilne zakonodaje, hkrati pa očita 
prejšnji levičarski vladi Aleksisa Ciprasa, da je bila preveč popustljiva glede vprašanja migracij. 
 
Večer, Maribor 

• Šest slovenskih evroposlancev: Resni zadržki glede Hrvaške v schengnu. Zakaj nista zraven tudi 
Zver in Tomčeva? DR. Večer, Maribor, 18.10.2019 

https://www.vecer.com/sest-slovenskih-evroposlancev-resni-zadrzki-glede-hrvaske-v-schengenu-
10079115  
Poziv, ki ga obstruirata le poslanca SDS Milan Zver in Romana Tomc, poslan Jean-Claudeu Junckerju, 
predsedniku Evropske komisije, Ursuli von der Leyen, izvoljeni predsednici Evropske komisije, Donaldu 
Tusku, predsedniku Evropskega sveta, Charlesu Michelu, bodočemu predsedniku Evropskega sveta, 
Marjanu Šarcu, predsedniku slovenske vlade, objavljamo v celoti. 
"Vstop Republike Hrvaške v schengensko območje 
Evropska komisija naj bi 22. oktobra 2019 sprejela odločitev o oceni napredka Republike Hrvaške pri 
izpolnjevanju zahtev za vstop v schengensko območje. 
Schengenski sporazum je eden od pomembnejših dosežkov EU, ki državljanom EU ne omogoča le prostega 
gibanja, temveč tudi zbližuje vse države članice, povečuje mednarodno sodelovanje, spodbuja trgovino in 
turizem ter povezovanje med različnimi narodi. Schengensko območje državljanom EU zagotavlja veliko 
pravic, hkrati pa državam članicam nalaga izjemno odgovornost pri varovanju njegovih zunanjih meja. 
Izzivi z migracijami, negotove geopolitične razmere in povišano število nezakonitih prehodov meja 
povzročajo velik pritisk na sedanje schengenske meje. Ta pritisk je povzročil tudi ponovno uvedbo notranjih 
mejnih pregledov na schengenskem območju, ki so se vzpostavili po hudem migracijskem valu leta 2015. 
Upoštevajoč zadnje dogajanje na meji med Turčijo in Sirijo nas lahko upravičeno skrbi, da bi se migracijski 
val iz leta 2015 ponovil tudi v prihodnje. 
Dodatna pojasnila 
Ljudmila Novak, Evropska ljudska stranka (EPP): "Situacija na meji med BIH in Hravško je resna, zato mora 
država, ki želi vstopiti v schengensko območje, 100-odstotno izpolnjevati kriterije za vstop, ker se 
migrantska kriza lahko še poslabša in mora biti sposobna varovati meje. Tudi zato odločitev evropske 
komisije ne sme biti politična, ampak korektna." 

https://www.vecer.com/sest-slovenskih-evroposlancev-resni-zadrzki-glede-hrvaske-v-schengenu-10079115
https://www.vecer.com/sest-slovenskih-evroposlancev-resni-zadrzki-glede-hrvaske-v-schengenu-10079115
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Tanja Fajon, Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov: "Pobudo smo poslali, ker obstaja 
resen dvom v spoštovanje kriterijev za vstop v schengensko območje s strani Evropske komisije. Vemo, da 
Romunija in Bolgarija že dolgo izpolnjujejeta kriterije, pa še vedno ni odločitve za njun vstop v to območje. 
Nam je v interesu, da Hrvaška postane čim prej članica tega območja, a mora izpolnjevati za to vse 
kriterije." 
Irena Joveva, Renew: "Glede na izjave predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića, da je že vse 
odločeno, obstaja dvom, ali bo odločitev res temeljila na strokovnih kriterijih ali pa bo politična." 
Franc Bogovič, EPP: "Potrebujemo nepropustno, trdno mejo glede na dogajanje v BIH, zato morajo biti pri 
Hrvaški prevladujoči strokovni kriteriji." 
Klemen Grošelj, Renew: "Ne želimo si, da bi na oceno o pripravljenosti Hrvaške za vstop v Schengen vplivali 
politični pritiski bodisi s strani Evropske komisije bodisi s strani Hrvaške. Smo za to, da se vključi, a pod 
enakimi pogoji, kot to velja za druge države. Tudi Bolgarija in Romunija že nekaj časa izpolnjujeta tehnične 
kriterije, a iz političnih razlogov še vedno čakata na vstop. V primeru Hrvaške si ne želimo, da bi bila sprejeta 
v območje zaradi političnih pritiskov, imela pa bi porozne meje."  
Vstop Republike Hrvaške v schengensko območje je v našem skupnem interesu, saj se zavedamo vseh 
prednosti tovrstne vključitve, tako za Republiko Slovenijo kot tudi za EU, hkrati pa njen vstop ne sme 
predstavljati varnostne grožnje EU. Po našem mnenju obstajajo zelo resni zadržki glede tehnične in pravne 
usposobljenosti Republike Hrvaške za izvajanje in varovanje schengenskega območja, kot tudi glede njene 
skladnosti s pravnimi standardi EU, zlasti v segmentu spoštovanja in izvrševanja mednarodnih sporazumov 
in sodb. 
Globoko smo tudi zaskrbljeni nad izjavami nekaterih medijskih hiš in predstavnikov vlade Republike 
Hrvaške, ki zbujajo resna vprašanja o njihovem privilegiranem dostopu do informacij in resen dvom glede 
transparentnosti, neodvisnosti in strokovnosti postopkov. 
Odločitev o pripravljenosti države za vstop v Schengensko območje ima pomembne dolgoročne posledice 
za Evropsko unijo. Zato je povsem nerazumljivo in težko sprejemljivo, da bi takšno strateško odločitev 
sprejela Komisija, katere mandat se bo v zelo kratkem času iztekel. 
Zaradi vsega naštetega želimo, da Evropska komisija v postopku odločanja o pripravljenosti Republike 
Hrvaške za vstop v schengensko območje upošteva naslednje: 
1. Evropska komisija mora o ustreznosti vstopa Republike Hrvaške v schengensko območje odločiti na 
podlagi objektivne strokovne ocene tehnične in varnostne usposobljenosti in v primeru najmanjšega suma 
o neusposobljenosti Republike Hrvaške izdati temu ustrezno mnenje. 
2. Evropska komisija mora zagotoviti, da ne obstaja niti najmanjši dvom glede tega, da ocenjevanje 
sposobnosti Republike Hrvaške za varovanje zunanje meje Evropske unije temelji na strokovnih, ne pa 
političnih razlogih. 
3. Odločitev o pripravljenosti Republike Hrvaške za vstop v schengensko območje, ki ima pomembne 
dolgoročne in strateške posledice za EU, naj sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der 
Leyen." 
Podpisani: Ljudmila Novak in Franc Bogovič (ELS), Irena Joveva in Klemen Grošelj (RENEW), Tanja Fajon in 
Milan Brglez (S&D) 
Naveza SDS-HDZ 
Zakaj poziva nista podpisala tudi Milan Zver in Romana Tomc, ta hip uradno še ni znano. Sklepamo pa 
lahko, da zaradi strankarske povezanosti SDS s HDZ hrvaškega premiera Andreja Plenkovića.  

• Milan Brglez, Tanja Fajon, Klemen Grošelj in Irena Joveva s še 23 poslanci EU opozarjajo na 
razmere v BiH. Kristina Božič. Večer, Maribor, 18.10.2019 

https://www.vecer.com/milan-brglez-tanja-fajon-klemen-groselj-in-irena-joveva-s-se-23-poslanci-eu-
opozarjajo-na-razmere-v-bih-10079283 
Bosna in Hercegovina je v zadnji letih postala začasno zatočišče za ljudi, ki bežijo. Bosanska policija ljudi ni 
pretepala kot hrvaška. Izkušnja begunstva lokalnega prebivalstva med vojno v 90. letih je pomenila, da so 
mnogi ljudem na begu ponudili pomoč in poskušali olajšati stiske. A v letošnjem letu se odnos lokalnih 
oblasti v Veliki Kladuši in Bihaću do beguncev in migrantk vse bolj zaostruje. 
"Medtem ko članice EU še naprej iščejo skupni, učinkovit odziv na izzive migracij in zaščite zunanjih mej EU, 
se situacija na vhodu v EU slabša," je v pismu komisiji EU zapisalo 27 evropskih poslancev in poslank, med 

https://www.vecer.com/milan-brglez-tanja-fajon-klemen-groselj-in-irena-joveva-s-se-23-poslanci-eu-opozarjajo-na-razmere-v-bih-10079283
https://www.vecer.com/milan-brglez-tanja-fajon-klemen-groselj-in-irena-joveva-s-se-23-poslanci-eu-opozarjajo-na-razmere-v-bih-10079283
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njimi štirje slovenski poslanci iz vrst Liste Marjana Šarca in SD. Pismo je tudi nastalo na pobudo evropskega 
parlamentarca iz Slovenije, Milana Brgleza. 
Opozorili so na besede župana Bihaća Šuhreta Fazlića ta teden, ki je dejal, da bo prisiljen zapreti vse centre, 
ki jih v kantonu vodi Mednarodna organizacija za migracije (IOM) z denarjem EU, ter preprečiti 
zagotavljanje pomoči ljudem na poti. Oblasti Bihaća so letos poleti vzpostavile novo taborišče Vučjak, kjer ni 
zagotovljene tekoče vode in osnovnih življenjskih pogojev, ker centri, ki jih vodi IOM, niso zagotavljali 
namestitve vseh ljudi. V Vučjaku so bili pripravljeni delovati le predstavniki lokalnega Rdečega križa, pomoč 
je ponudila tudi Katalonija, druge mednarodne organizacije pa so taborišče in njegovo pozicijo na 
nekdanjem smetišču, blizu meje s Hrvaško in nekdanjega minskega polja označile za popolnoma 
neprimerno.  
Lastnica brivnice in frizerskega salona v Bihaću Orana Arifović Balić nas je v torek opozorila, da policija tudi 
s silo zbira migrante in migrantke po mestu in jih vozi v Vučjak, lokalne oblasti naj bi preprečevale, da bi 
ljudje kupili kruh v pekarnah ali se svobodno gibali. Med obiskom regije konec septembra je posebni 
poročevalec Združenih narodov za pravice migrantov Felipe González Morales zaključil, da so v Vučjaku 
"razmere nečloveške". Oblasti BiH in mednarodne organizacije je pozval, da najdejo primerne regionalne 
rešitve. Slovenija v regiji dodatno sodeluje v okviru Salzburške skupine, v kateri je tudi Avstrija, in prek 
katere poskuša EU v čim večji meri eksternalizirati naloge, ki jih oblastem prinašajo migracije. Slovensko 
ustavno sodišče je ta teden sicer potrdilo, da je in bi bilo protipravno in protiustavno, če bi policija zavračala 
ljudi na slovenski meji, če ti zaprosijo za mednarodno zaščito, brez individualne obravnave, ki jo morajo 
izvesti uradniki notranjega ministrstva. 
 

 
Slika: Postavljanje žice leta 2015 na slovenski meji s Hrvaško v odgovor na prihode beguncev in migrantk v Evropo. 
Foto: Andrej Petelinšek 

 
"EU ne sme le opazovati humanitarne krize, ki se stopnjuje, medtem ko se nadaljuje dolgotrajno odločanje. 
Situacija v BiH je še posebej problematična," evropski poslanci opozarjajo na stanje v BiH, kjer so posledice 
vojne vztrajajoče in ekonomsko stanje težko. "Glede na resnost situacije v Vučjaku nujno pozivamo komisijo 
EU, da sprejme vse potrebne ukrepe, da se olajša sedanjo situacijo, izogne poslabšanju razmer in prepreči 
humanitarno krizo, ki bi imela tudi širše posledice za regionalno varnost," je zapisano v pismu, katerega 
sopodpisniki so poleg prvopodpisanega Milana Brgleza tudi Tanja Fajon, Klemen Grošelj in Irena Joveva. 

• V Sloveniji ustanovljen odbor za vseevropsko solidarnost s katalonskimi političnimi zaporniki v 
Španiji. Kristina Božič. Večer, Maribor, 18.10.2019 

https://www.vecer.com/v-sloveniji-ustanovljen-odbor-za-vseevropsko-solidarnost-s-katalonskimi-
politicnimi-zaporniki-v-spaniji-10079355 

 
Slika: V Sloveniji ustanovljen odbor za vseevropsko solidarnost s katalonskimi političnimi zaporniki v Španiji. Foto: 
Robert Balen  

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25088&LangID=E
https://www.vecer.com/v-sloveniji-ustanovljen-odbor-za-vseevropsko-solidarnost-s-katalonskimi-politicnimi-zaporniki-v-spaniji-10079355
https://www.vecer.com/v-sloveniji-ustanovljen-odbor-za-vseevropsko-solidarnost-s-katalonskimi-politicnimi-zaporniki-v-spaniji-10079355
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Trije nekdanji varuhi človekovih pravic, sedanji in nekdanji evropski poslanci, vodilne javne intelektualke in 
nekdanji predsednik države so s potrditvijo protestnega pisma ustanovili Odbor za podporo katalonskim 
političnim zapornikom v Španiji. 
"Verjamemo, da se bodo našemu protestu pridružili mnogi evropski državljani," poudarja okoli petdeset 
prvo-podpisnikov, da imajo človekove pravice univerzalno veljavo in so nad notranjim pravom sleherne 
suverene države. "Vodi nas želja po podpori in solidarnosti s katalonskimi političnimi zaporniki, saj čutimo 
ogorčenje, da je po desetletjih miru v EU treba govoriti o političnih zapornikih," je pojasnil Milan Kučan 
odločitev, da civilna družba izrazi protest ob tem, ko se EU institucije, pa tudi slovenske oblasti, z molkom in 
sprenevedanjem izogibajo odgovornosti. Protestu se pridružuje italijanska senatorka Tatjana Rojc in 
avstrijska političarka Angelika Mlinar, ki bosta podoben izraz solidarnosti poskusili razširiti tudi v Italiji in 
Avstriji. Na Hrvaškem naj bi se solidarnostnemu pozivu pridružil Stjepan Mesić.  
"Z obsodbo katalonskih politikov prihaja na dan, kako EU prakticira demokracijo," je opozorila Spomenka 
Hribar, da se tako kažejo "vse govorance o človekovih pravicah, na katerih naj bi temeljila EU, kot pesek v 
oči". Opozorila je tudi na sramotnost in absurdnost stališča zunanjega ministrstva, ki ga vodi Miro Cerar, da 
je situacija v Kataloniji stvar notranje politike Španije. "S tem se maže vse tisto, kar nam je bilo dovoljeno 
leta 1991, da smo se Slovenci, resda v drugačnih razmerah, osamosvojili," je dejala filozofinja, da so danes 
Katalončani in Katalončanke v težji situaciji. Odboru se je pridružil tudi odvetnik Peter Čeferin, ki je konec 
osemdesetih prejšnjega stoletja branil kosovske politične zapornike, in akademik Rudi Rizman ter Bojan 
Brezigar, slovenski politik in avtor, ki je o situaciji v Kataloniji piše tudi za Večer.  
 

 
Slika: Protestno pismo, ki je tudi ustanovni dokument Odbora za podporo katalonskim političnim zapornikom v 
Španiji, so danes slovenski podpisniki izročili Ericu Haucku, predstavniku Katalonije v Sloveniji, na Balkanu in 
jugovzhodni Evropi. Foto: krb 

 
Že v prejšnjem mandatu je slovenski poslanec v parlamentu EU Ivo Vajgl ustanovil odbor za dialoško rešitev 
situacije v Kataloniji. Opozarja, da je v dveh letih prišlo zgolj da vse bolj kričečega molka Evrope, medtem ko 
so španske politične stranke ugotovile, da jim razpihovanje sovraštva do Katalonije prinaša politične točke. 
"Ne opredeljujemo se za ali proti katalonski neodvisnosti. To je protest in jasna obsodba, da je represija, ki 
se dogaja v Kataloniji, nesprejemljiva," je Ivo Vajgl spomnil na zaporne kazni zoper katalonske aktiviste in 
politike v skupni dolžini več kot 99 let. Pozivu se je pridružil tudi sedanji evropski poslanec iz Slovenije Milan 
Brglez. "Gre za zgodovinski dolg in nalogo, ki bi jo slovenska politika lahko, če bi znala in hotela, izpeljala 
tudi na evropski ravni," je nekdanji predsednik slovenskega državnega zbora poudaril, da so razmere v 
Kataloniji že zdaj evropski problem, četudi poskuša EU to zanikati. Evropski parlament se bo moral 
opredeliti, ali lahko posamezna članica samovoljno odvzame mandat izvoljenim evropskim poslancem: 
mandat so maja namreč prejeli nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont, nekdanji katalonski 
minister Toni Comín, oba v azilu v Belgiji, in zdaj na 13 let zapora obsojeni podpredsednik Oriol Junqueras. 
"Solidarnost ni enkratno dejanje," je dejal Milan Brglez, da se bodo prizadevanja za spoštovanje človekovih 
pravic in mednarodnega prava v vsej Evropi, vključno s Katalonijo, nadaljevala. "Pri tem so vsi dobrodošli."  

• Katalonija bo danes obstala. Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 18.10.2019 
https://www.vecer.com/katalonija-bo-danes-obstala-10079037  
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Slika: Proti Barceloni se iz vseh smeri valijo množice protestnikov. Foto: Reuters  

 
Splošna stavka v podporo obsojenim osamosvojiteljem bo prikrita z zahtevami po višjih plačah. 
Danes popoldne se bo v Barceloni združilo pet sprevodov, ki že tri dni korakajo proti glavnemu mestu iz 
približno sto kilometrov oddaljenih mest. Demonstranti se bodo zbrali v Barceloni na demonstracijah, ki so 
jo sklicale sindikalne organizacije. Danes bo namreč v Kataloniji splošna stavka in ker v Španiji politične 
stavke niso dovoljene, so jo sindikati razglasili z zahtevo po zvišanju plač. Je pa popolnoma jasno, da gre za 
protest zaradi obsodb vodilnih osamosvojiteljskih politikov in voditeljev nevladnih organizacij na visoke 
zaporne kazni. Katalonija bo torej tudi danes v veliki meri ohromljena; tako barcelonsko mestno prevozno 
podjetje napoveduje 75-odsotno zmanjšanje prometa, prekinili pa bodo delo tudi v številnih podjetjih, med 
drugim v znani avtomobilski tovarni Seat. Vodstvo se je z utemeljitvijo, da delavci ne bodo mogli priti na 
delovno mesto odločilo, da bo danes prekinilo proizvodnjo; to se ni zgodilo že devet let, pa še takrat so 
tovarno zaprli zaradi obilnega sneženja. Študenti so se stavki pridružili včeraj in na vseh katalonskih 
univerzah zasedli rektorate. 
Sicer pa se nadaljujejo protesti po vsej Kataloniji. Najhuje je bilo v Barceloni, kjer so pomoči spet izbruhnili 
hudi izgredi ter spopadi med demonstranti in policijo. Demonstranti so zažgali nekaj zabojnikov in tudi 
nekaj avtomobilov, policija je intervenirali s pretepanjem in streljanjem gumijastih nabojev. Osrednja ulica 
Passeig de Gracia se je spremenila v pravo bojišče. Več ljudi je bilo ranjenih in več demonstrantov 
pridržanih. Včeraj je do podobnih izgredov prišlo tudi v Gironi. Predsednik katalonske vlade Quim Torra je 
izgrede obsodil in poudaril, da morajo Katalonci protestirati miroljubno, opozoril pa je na verjetnost, da so 
med nasilneži provokatorji, ki nimajo nič skupnega s katalonskim indipendentističnim gibanjem. 
V katalonskem parlamentu je sicer včeraj potekala politična razprava o obsodbi in protestnih 
manifestacijah. Na začetku razprave je Quim Torra vse presenetil z napovedjo, da se bo zgodil novi 
referendum o odcepitvi in sicer še pred iztekom tega mandata katalonskega parlamenta, torej najkasneje v 
letu 2021, še pred tem pa naj bi sestavili ustavo katalonske republike. Ta njegova napoved je presenetila 
domala vse, saj je, kot se je kasneje izkazalo, ni uskladil s člani katalonske vlade in niti z obema koalicijskima 
strankama. Iz vrst katalonske republikanske levice ERC je takoj prejel odgovor, da je treba najprej povečati 
podporo gibanju neodvisnosti, v stranki Junts per Catalunya, ki ji pripada Torra, pa so zadrego prikrili z 
napovedjo, da se bodo sestali z odstavljenim premierom Carlesom Puigdemontom, ki je v izgnanstvu v 
Belgiji. Poziv predsednice nevladne organizacije ANC Elisende Paluzie, naj politiki enotno odgovorijo na 
ponedeljkovo razsodbo, pa je vsaj zaenkrat naletel na gluha ušesa. 

• Ne odločajte o Hrvaški, svarijo slovenski evroposlanci. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 19.10.2019 
https://www.vecer.com/ne-odlocajte-o-hrvaski-svarijo-slovenski-evroposlanci-10079592  
Šest slovenskih evroposlancev Junckerjevo komisijo poziva, naj odločitev o pripravljenosti Hrvaške za vstop 
v schengensko območje prepusti prihodnji komisiji. Milan Zver in Romana Tomc se pozivu nista pridružila. 
Vstop Hrvaške v schengensko območje je v našem skupnem interesu, saj se zavedamo vseh prednosti 
tovrstne vključitve tako za Slovenijo kot za EU. Hkrati njen vstop ne sme predstavljati varnostne grožnje EU. 
Po našem mnenju obstajajo zelo resni zadržki glede tehnične in pravne usposobljenosti Hrvaške za izvajanje 
in varovanje schengenskega območja," je v pismu Evropski komisiji zapisalo šest slovenskih evroposlancev. 
In pozvalo Evropsko komisijo pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja, katere mandat bo zaradi težav pri 
sestavljanju nove komisije podaljšan še vsaj za en mesec, naj ne odloča o pripravljenosti Hrvaške za vstop v 
schengensko območje. To naj prepusti novi komisiji pod vodstvom Ursule von der Leyen. Ljudmili Novak, 
Francu Bogoviču (oba EPP), Tanji Fajon, Milanu Brglezu (oba S&D), Klemnu Grošlju in Ireni Jovevi (oba 
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Renew) namreč vzbujajo skrb izjave predstavnikov hrvaške vlade, iz katerih bi bilo mogoče sklepati na 
privilegiran dostop do informacij, in resen dvom o transparentnosti, neodvisnosti in strokovnosti 
postopkov, so zapisali v izjavi. Po časovnici bo Evropska komisija vprašanje, ali Hrvaška izpolnjuje tehnične 
pogoje za vstop v schengensko območje, obravnavala prihodnji torek. Pred tem so to točko obravnavali že 
dvakrat, a so odločitev vsakokrat preložili. 
Tomčeva: Ravnati je treba preudarno 
Evropska poslanka Romana Tomc je na twitterju zapisala, da je omenjeno vprašanje izjemno občutljivo 
politično vprašanje, zato bi morali odgovor nanj iskati na najvišji diplomatski ravni. Kajti "škodljive posledice 
javnega obračunavanja in nepremišljenih groženj so se že pokazale pri reševanju arbitražnega spora". Sama 
v tem trenutku ne pozna uradnega mnenja vlade o tem vprašanju, "kar terja dodatno zadržanost". "Upam, 
da bo vlada pri stališču glede vstopa Hrvaške v schengen ravnala preudarno in v korist Slovenije," je še 
zapisala v pojasnilu.  
Omenjeni poslanci, podpisa nista prispevala dva slovenska poslanca iz vrste največje stranke, Evropske 
ljudske stranke (EPP), Romana Tomc in Milan Zver, poudarjajo, da mora komisija o ustreznosti vstopa 
Hrvaške v schengensko območje odločiti na podlagi objektivne strokovne ocene tehnične in varnostne 
usposobljenosti in ob najmanjšem sumu o neusposobljenosti Hrvaške izdati temu ustrezno mnenje. 
Sramota za EU 
Evropska poslanka Tanja Fajon o tem, da voditelji članic EU zaradi nasprotovanj Francije, Nizozemske in 
Danske, da bi Severna Makedonija in Albanija dobili datum začetka pristopnih pogajanj: "Sramota za EU je, 
da ni sposobna izpolniti obljub, ki jih je dala obema država, ki sta izpolnili vse, kar se je od njiju pričakovalo. 
Zakaj niso dobili datuma, bodo voditelji doma težko pojasnili. Če ne bo datuma, lahko to povzroči 
nestabilnosti v regiji; padec kakšne vlade in porast nezaupanja v verodostojnost EU. Ob tem je Balkan že 
danes geopolitični poligon za različne interese, s tovrstnim ravnanjem pa se bo ta regija še bolj odmaknila 
od EU."  
"Glede na izjave predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića, da je že vse odločeno, obstaja dvom, ali bo 
odločitev res temeljila na strokovnih kriterij ali pa bo politična," je dodatno pojasnila poslanka Joveva. 
Pobudnica pisma Ljudmila Novak pa je dejala, da je "situacija na meji med BiH in Hrvaško resna, zato mora 
država, ki želi vstopiti v schengensko območje, 100-odstotno izpolnjevati kriterije za vstop, ker se 
migrantska kriza lahko še poslabša, in mora biti sposobna varovati meje. Tudi zato odločitev Evropske 
komisije ne sme biti politična, ampak korektna." "Hrvaška se mora vključiti pod enakimi pogoji, kot to velja 
za druge države. Tudi Bolgarija in Romunija že nekaj časa izpolnjujeta tehnične kriterije, a iz političnih 
razlogov še vedno čakata na vstop. V primeru Hrvaške si ne želimo, da bi bila sprejeta v območje zaradi 
političnih pritiskov, imela pa bi porozne meje," je dejal tudi Klemen Grošelj. 

• Vlada žuga Hrvaški z blokado ob vstopu v schengen, pa se s tem strinjajo vsi? Darja Lukman 
Žunec. Miha Raičevič. Večer, Maribor, 22.10.2019 

https://www.vecer.com/vlada-zuga-hrvaski-z-blokado-ob-vsotpu-v-schengen-pa-se-s-tem-strinjajo-vsi-10080507  

Po napovedih bo danes Evropska komisija odločala o tem, ali je Hrvaška pripravljena na vstop v 
schengensko območje. Ko se je pred približno enim mesecem pojavila v hrvaških medijih novica o tem, da 
bo o tem odločala komisija v sedanji sestavi, se je uradna Ljubljana uprla in napovedala blokado hrvaškemu 
vstopu, ker da južna soseda zaradi zavračanja arbitraže o meji med državama ne spoštuje vladavine prava. 
Z vidika pritiska na Zagreb, da spoštuje arbitražno odločitev, se blokada hrvaškega vstopa v schengen zdi 
popolnoma smiselna. Po drugi strani pa bi v Sloveniji ljudje, ki živijo ob meji s Hrvaško lahko veliko pridobili, 
če bi se schengen premaknil na mejo naše sosede s Srbijo, BiH in Črno goro. Teh občin je v Sloveniji kar 
nekaj, saj bi z ukinitvijo mejnih kontrol imeli zagotovo krajše kolone na mejnih prehodih, posledično pa tudi 
manj obremenjen promet. 
Tožba na Sodišču EU 
Zaradi nespoštovanja arbitraže je Slovenija vložila tožbo proti južni sosedi na Sodišču Evropske unije v 
Luxembourgu. Generalni pravobranilec na sodišču Estonec Priit Pikamäe bo mnenje o tem primeru sporočil 
11. decembra, pa bi ga moral že dober mesec prej, a so datum pred enim tednom preložili.  
Na Obali si želijo odpravo meje, pa tudi ureditve cestnih povezav 
V piranski občini, kjer v poletnem času praktično vsi občani čutijo posledice dolgih kolon na meji, 
pojasnjujejo, da si seveda želijo, da bi bili mejni prehodi s Hrvaško "ukinjeni v najkrajšem možnem času", 
zavedajo pa se tudi drugih varnostnih vidikov, ki morajo biti upoštevani. 

https://www.vecer.com/vlada-zuga-hrvaski-z-blokado-ob-vsotpu-v-schengen-pa-se-s-tem-strinjajo-vsi-10080507
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A občina na prvo mesto postavlja svoje občane in si zato želi, da se čas vstopa Hrvaške, "če to dopuščajo 
politične, varnostne in ostale razmere, skrajša na najkrajši možni". Pri tem poudarjajo, da jim dolge kolone 
pločevine znižuje kakovost življenja, saj za vsak premik v občini potrebujejo več časa, hkrati pa ima vse 
skupaj tudi negativen vpliv na okolje. 
Izolska občina, ki sicer nima mejnih prehodov z južno sosedo, podaja še en vidik. Pravijo, da dolge kolone 
nastajajo tudi zaradi neurejenega cestnega omrežja, saj se hitra cesta konča na območju njihove občine. 
Tudi koprska občina ima težave s prometom in si prav tako želi, da bi se mejni prehodi čim prej odstranili, 
saj da grobo posegajo v enotnost in sožitje treh narodov, "ki so na tem območju skozi stoletja zgradili svojo 
posebno večkulturno identiteto". Upajo, da bo Hrvaška sprejela vladavino prava in čim prej implementirala 
arbitražno sodbo. 
 
Na vprašanje, kako gledajo na to, da bi lahko zdaj prišlo do dodatnega podaljševanja vstopa Hrvaške v 
schengen, pa v Kopru odgovarjajo, da si težko predstavljajo, da se bo v času, ko so ob mejah zrasle žičnate 
ograje, našla politična volja za odpravo mejnih prehodov. "Ne le v Sloveniji, tudi v drugih članicah. Še zlasti v 
tistih, ki ne sprejemajo hrvaškega zavračanja vladavine prava," dodajajo. 
"Vladama Hrvaške in Slovenije skoraj uspelo to, kar ni uspelo Avstrijcem, Italijanom in Madžarom" 
Istrski pisatelj, publicist in prevajalec Milan Rakovac se ne strinja z dejanji Zagreba in Ljubljane, ki sta, kot 
pravi sam, skoraj uspela vneti prepir med dvema narodoma - po načelu divide et impera (deli in vladaj) 
so ju skušali spreti že Avstrijci, Italijani in Madžari. "Poudarjam skoraj," je za Večer zapisal Rakovac in 
nadaljeval, da sicer ljudje z obeh straneh meja niso tako neumni, kolikor bi naše in vaše oblasti želele. 
"Meja na morju? Vse, tu je pomembno le, da lahko ribiči na obeh straneh meje svobodno lovijo ribe ne 
glede na to, kje teče meja. O tem se lahko dve državi dogovorita tudi z diskretnim sporazumom, o 
katerem ne rabita razpravljati obe vladi ali pa oba parlamenta. Lahko pa ti dve državi ena proti drugi 
izvajata etatizem, kar tudi počneta - na škodo obeh strani." 
Rakovac ocenjuje, da je arbitražna odločitev boljša za Hrvaško, ki da je povsod dobila in tudi na morju. 
"Ampak ne! Odločitev je bila kompromitirana, trdi Zagreb. Namesto da bi Ljubljana rekla ok, lahko gre 
Zagreb v schengen, vendar mi ne priznavamo arbitražne odločitve in bomo zato še naprej postavljali 
ograje in nadzirali mejo, ne glede na schengen. 
Seveda pa EU dobro ve, da bi bila Hrvaška odličen zaščitnik evropskih vrednot: krščanskega 
fundamentalizma in belega rasizma, naša patriotsko-militaristična struktura bi strastno in odločno 
varovala Evropo pred Azijo in Afriko, bolje kot nekoč križarji. Zato je dobro, da Hrvaška čim kasneje 
postane zunanja meja belo-krščanske 'civilizacije', saj preko Donave in Save ne bi prišla niti rumena niti 
črna miš ali vrabec, kaj šele strašni islamski teroristi, kakršne smo srečali nedavno v gozdu Gorskega 
kotarja: grupa desetih mladostnikov, urejenega in urbanega videza je prišla, ko smo nabirali gobe. Dali 
smo jim vse - cigarete, kekse, kolo, grisine in nasvet, naj se izogibajo naselij in tudi, kako naj se izognejo 
mejni kontroli. 
Tema o schengnu je neumestna, če bom jaz hitreje prišel iz Buj v Piran, ko pa vsi ljudje počasi ali pa sploh 
ne morejo priti iz Bosanskega v Slavonski brod, iz Bačke Palanke v Vukovar. EU politično korektno blebeta 
o naših vrednotah, potem pa zavrne neizbežen začetek pristopnih pogajanj z Albanijo in Makedonijo, ki 
bolj izpolnjujeta pogoje kot nekatere druge članice. Ergo, Hrvaška v schengenskem območju? Frankly my 
dear, I don't giva a damn ("Iskreno povedano, briga me") se glasi znan citat iz filma 'V vrtincu', ali pa kot 
je pisal kolega iz Primorskih novic - 'Veter se požvižga na meje' ..."  
Brežice v primeru podaljševanja pričakujejo angažma države 
Velike gneče beležijo tudi v občini Brežice in tudi tam pravijo, da trenutna schegnenska meja za njih ne 
predstavlja prednosti, saj kolone na mejnih prehodih otežujejo vsakdanje življenje ljudem ob meji, težave 
imajo z dostopi do domov in tudi na poti na delo. To jim povzroča tudi gospodarsko škodo, saj se 
podjetnikom povečujejo stroški ob dolgih zastojih, še posebej v času prevoza žit in podobno, odgovarja 
brežiški župan Ivan Molan. 
Dodaja, da se ob vprašanju širitve schegna samo zastavlja vprašanje, ali je Hrvaška sposobna varovati 
schengnesko mejo in tako celotno območje. Glede na sedanje stanje obstaja bojazen, da bi se varnost 
poslabšala. Zato priznavajo, da vprašanje dodatnega podaljševanja vstopa Hrvaške v schengen ni vprašanje 
za lokalno skupnost, saj da gre za širše nacionalne interese. 
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Če bo do podaljšanja prišlo, pa od države pričakujejo, da bo na meji poskrbela za dodatne kapacitete, 
predvsem kadrovske, in s tem omogočila, večjo pretočnost na mejnih prehodih, "ker bi bilo nepravično, če 
bi posledice in težo strateških odločitev države nosili samo njeni državljani, ki živijo v obmejnem območju". 
Na severovzhodu večji problem migranti 
Podobnega ukrepanja vlade si želijo občine na severovzhodu države. Boštjan Toplak, župan Podlehnika, 
obmejne občine s Hrvaško, v kateri je eden najbolj obremenjenih mejnih prehodov Gruškovje, na vprašanje, 
ali si v občini želijo, da bi Hrvaška čim prej postala del schengena in bi bili prehodi ukinjeni, odgovori: 
"Prestavitev schengenskega režima je za nas drugotnega pomena in se do tega ne morem opredeliti. Vendar 
pa bi država ne glede na rezultat pri tem vprašanju, morala nemudoma urediti pogoje za življenje ljudi ob 
meji. Občine imamo vedno večje težave zaradi ilegalnih migracij, saj so prebivalci prestrašeni, imamo tudi 
precej stroškov, da čistimo odpadke za prebežniki, policijske patrulje pa uničujejo že tako slabe ceste. Za 
škodo nam država ničesar ne povrne." 
Poleg tega imajo po novem režimu, po katerem na Gruškovju ni mogoče več čez mejo, če ne uporabiš 
avtoceste, velike probleme tudi njihovi občani, ki imajo kmetijske površine na Hrvaškem, saj do njih z 
delovnimi stroji in traktorji praktično ne morejo več. Seveda pa je zaradi vinjetnega sistema, ki velja za 
Gruškovje, še vedno tudi poletna gneča na vseh stranskih cestah proti Hrvaški. 
Obmejne občine Žetale, Podlehnik, Cirkulane, Zavrč, Ormož in Središče ob Dravi so spričo težav ob meji tudi 
med 16 podpisnicami Pobude za zaščito prebivalcev in bivalnega okolja zaradi nezakonitih migracij, ki so jih 
konec septembra naslovili na vlado. V njih med drugim zahtevajo, naj občinam dodeli dodaten denar za 
popravilo ali izgradnjo gozdnih poti in cest ob meji, poškodovanih ali uničenih zaradi uporabe vozil policije, 
oziroma slovenske vojske. S tem bi omogočili tudi lažji in hitrejši dostop policije do prebivalcev ob meji in do 
same meje. Občinam ob meji bi država, tako podpisnice, morala dodeliti dodatna finančna sredstva "za 
čiščenje gozdov in travnikov, odstranjevanje odpadkov, oblačil in razne opreme, ki jo migranti odvržejo". Za 
zagotavljanje varnosti občanov na izpostavljenih predelih pa v naseljih, kjer nimajo javne razsvetljave, 
telefonov, internetnih povezav, vodovoda in asfaltiranih cest, pa naj država zagotovi občinam denar za 
ureditev osnovnega življenjskega standarda. 
Gost promet bi ostal 
V Civilni pobudi (CI) v Leskovcu odgovarjajo, da bi premestitev schengenske meje na jug morda odpravila 
čakanje v kolonah na mejnem prehodu Zgornji Leskovec, kjer se je zaradi vinjetnega sistema na Gruškovju 
enormno povečal promet. Lani in letos so že izpeljali štiri protestne zapore ceste s po okoli 100 protestniki. 
Vendar tudi če ne bi bilo kolon zaradi kontrol na mejnem prehodu, je mednarodni tranzitni promet v 
poletnih konicah prevelik in ne spada na to cesto, saj ob njej denimo ni pločnikov, kolesarskih stez ali 
osvetljenih prehodov za pešce. Kot že leto dni opozarja Ana Jagarinec, ena od pobudnic oblikovanja 
leskovške CI, si "življenja in varnosti otrok ob tako prometni državni cesti brez pločnikov za pešce in 
kolesarskih poti v strnjenih naseljih sploh ni mogoče predstavljati". 
Kaj pričakuje vlada? 
Na naše konkretno vprašanje so nam v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca odgovorili, da še vedno 
pričakujejo, da bo komisija upoštevala strokovne kriterije, priporočila strokovne evalvacijske komisije. "V 
vsakem primeru sledi nadaljnja obravnava na ravni delovnih teles Sveta EU. Šele za tem je možna uvrstitev 
te zadeve na glasovanje pristojnim ministrom Sveta EU. Dokončna odločitev o vstopu v schengensko 
območje je tako v rokah vseh držav članic, ki morajo odločitev sprejeti soglasno," so pojasnili. In po besedah, 
ki smo jih dobili iz premierjevega kabineta, Slovenija pričakuje, da Hrvaška izpolni vse kriterije, vključno s 
spoštovanjem prava EU in vladavine prava - s spoštovanjem in izvrševanjem mednarodnih sporazumov in 
odločb mednarodnih razsodišč. 
MNZ: S Hrvati dobro sodelujemo, a spoštovati morajo vladavino prava 
Čimprejšnjega vstopa Hrvaške v schengen si želi tudi notranje ministrstvo, ki pravi, da je to v interesu 
naše države. Pri tem pojasnjujejo, da slovenska policija s hrvaškimi kolegi dobro in korektno sodeluje na 
lokalni, regionalni in državni ravni. "Izvajajo se številne operativne oblike sodelovanja, kot so npr. 
izmenjava informacij, skupne preiskave, skupna kontrola, mešane patrulje, vračanje tujcev," so 
odgovorili in dodali, da se tudi na drugih področjih dobro sodeluje. Ne zaznavajo niti nezakonitosti pri 
delu hrvaških kolegov pri varovanju skupne meje, kar pa se tiče incidentov na morju, pa policija o tem 
redno obvešča zunanje ministrstvo.  
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Na zunanjem ministrstvu pa pravijo, da Slovenija podpira širitev schegneskega območja, "vendar le ob 
pogojih, da so izpolnjene vse varnostno-tehnične zahteve in da širitev ne predstavlja varnostne grožnje za 
Unijo". Pojasnjujejo, da je pomemben pogoj pri širitvi tudi polno spoštovanje demokratičnih in pravnih 
standardov, na katerih temelji EU. Eden ključnih standardov je tako tudi spoštovanje vladavine prava, 
vključno s spoštovanje in izvrševanjem mednarodnih sporazumov in odločb mednarodnih razsodišč, so 
zapisali. 

• Junckerjeva Evropska komisija za slovo: Hrvaška izpolnjuje pogoje za schengen! Plenković o 
uspehu, Šarec obžaluje. STA, VČ. Večer, Maribor, 22.10.2019 

https://www.vecer.com/junckerjeva-evropska-komisija-za-slovo-hrvaska-izpolnjuje-pogoje-za-schengen-10080840  

Nadaljevanje procedur okrog članstva je stvar volje držav članic Evropske unije. Zbrali smo prve odzive 
slovenske politike doma in v Evropskem parlamentu. 
Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengensko območje, je v danes sprejeti oceni o izpolnjevanju 
schengenskih pravil in standardov v Strasbourgu sporočila Evropska komisija. Države članice Evropske unije 
komisija poziva, naj oceno "obravnavajo s ciljem integracije Hrvaške v schengensko območje". 
Šarec: Politična odločitev 
Slovenski premier Marjan Šarec obžaluje, da je Evropska komisija "o tako pomembnem vprašanju", kot je 
ocena pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengen, odločala tik pred zaključkom mandata in sprejela 
politično odločitev. Pričakuje, da bo Hrvaška v nadaljevanju izpolnila tako tehnične kot pravne pogoje za 
vstop v schengen.  
Končno odločitev o tem, ali lahko država vstopi v schengen, namreč sprejmejo članice EU, in to s soglasjem. 
Po neuradnih napovedih zelene luči za vstop Hrvaške v schengen ni pričakovati v bližnji prihodnosti. 
Skeptičnih naj bi bilo več članic, med njimi Slovenija, Nizozemska, Nemčija in Francija. 
Hrvaška je sprejela vse potrebne ukrepe, piše v oceni 
Kot v današnji oceni ugotavlja komisija, je Hrvaška sprejela vse potrebne ukrepe, s katerimi je izpolnila 
pogoje za polno izvajanje schengenskih pravil in standardov, med drugim za učinkovito upravljanje zunanje 
schengenske meje. Da pa si bo morala še naprej dosledno prizadevati za izvajanje vseh tekočih ukrepov, 
zlasti pri upravljanju zunanje meje, da bi zagotovila izpolnjevanje teh pogojev tudi v prihodnje. 
Prvi odzivi slovenske politike nenaklonjeni 
"Očitno nas Evropa vsak teden negativno preseneti. Minuli teden, ko je zablokirala začetek pogovorov s 
Severno Makedonijo in Albanijo, čeprav sta državi izpolnili vse pogoje. In so se politično odločili tako, da je 
Evropa dodatno izgubila ugled. Ta teden pa Evropska komisija, ki je v odhajanju in bi bilo prav, da ne 
sprejme nobene pomembne zadeve, sprejme tovrstno odločitev, ki je v vsakem primeru politična," je ocenil 
predsednik SD Dejan Židan. Zaskrbljen je, da si Evropska komisija, "ki odhaja in je že sprejemala napačne 
odločitve, pravilnih pa ne, privošči še eno tako dejanje". Poslanec SD in predsednik državnozborskega 
odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec je tudi ocenil, da Evropska komisija daje vtis, da se "odloča 
politično, ne pa po merilih in standardih, ki so se uporabljali v preteklosti". 
Poslanec NSi Jožef Horvat je to, da odhajajoča komisija "tako pomembno odločitev sprejema ob koncu 
svojega mandata", označil za nekoliko nenavadno. Natančno se ve, katerim tehničnim pogojem mora 
Hrvaška zadostiti, če želi vstopiti v schengensko območje. Če bo ta odločitev površna, bo schengenski režim 
dokončno padel, je pa že močno spodkopan z nadzorom na notranjih mejah, se je odzval na odločitev 
komisije. Da pa NSi ni "na strani tistih, ki bi postavljali neke ultimate". 
Poslanec SNS Zmago Jelinčič je že pred odločitvijo komisije izjavil, da "z izsiljevanjem, da Hrvaška ne bi 
vstopila v schengen, Slovenija ne bo dosegla nič". Vstop Hrvaške v schengen bi po njegovem mnenju 
pomenil tudi nekaj dobrega, saj zbirnih centrov za migrante ne bi več postavljali na slovensko-hrvaški meji, 
ampak na meji med Hrvaško in BiH. "Mogoče bo Hrvaška zdaj primorana, da bo bosansko-hrvaško mejo 
gledala drugače," je dejal. 
Blokiranje hrvaškega vstopa v schengensko območje je za neproduktivno označil poslanec Levice Matej T. 
Vatovec. "Smo najbrž edini, ki podpiramo, da bi Hrvaška čim prej vstopila v schengensko območje, da se 
vsaj na ta način znebimo teh meja, ki v bistvu Istro režejo na dvoje. Ki tudi na obmejnih območjih ob Kolpi 
pomenijo resen poseg v sobivanje ljudi, ki je daljše od obstoja naše države."  
Komisija je tudi potrdila, da Hrvaška še naprej izpolnjuje zaveze iz pristopnih pogajanj, povezane s 
schengenskim pravnim redom, v zvezi s sodstvom in spoštovanjem temeljnih pravic. 

https://www.vecer.com/junckerjeva-evropska-komisija-za-slovo-hrvaska-izpolnjuje-pogoje-za-schengen-10080840
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Evropska komisija je oceno sprejela na podlagi rezultatov postopka ocenjevanja o izpolnjevanju meril 
schengenskega pravnega reda, ki se je začel leta 2016. Že prej je pozitivno ocenila in potrdila polno 
izvajanje schengenskih pravil na področju varstva podatkov, policijskega sodelovanja, skupne vizumske 
politike, schengenskega informacijskega sistema (SIS), orožja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah, današnje sporočilo pa potrjuje, da je Hrvaška sprejela vse potrebne ukrepe tudi za izpolnitev 
pogojev za izvajanje schengenskih pravil pri upravljanju zunanje meje.  
Plenković: Še en velik evropski uspeh Hrvaške  
"Še en velik evropski uspeh Hrvaške," tako se je na ugodno sporočilo iz Strasbourga v Zagrebu odzval 
hrvaški premier Andrej Plenković. "Delali smo predano in tiho, kar je najpomembneje, dosegli smo 
rezultat."  
Plenković ni želel ugibati, kdaj bi Hrvaška lahko vstopila v schengen. Pravi, da "ni realno", da bi se to 
zgodilo med hrvaškim predsedovanjem Svetu EU v prvi polovici prihodnjega leta. 
Novinarje je zanimalo tudi Plenkovićevo stališče glede morebitne slovenske blokade vstopa Hrvaške v 
območje schengna. Izpostavil je, da ima Hrvaška kot članica Evropske unije drugačen mednarodni 
položaj, kot ga je imela v času pristopnih pogajanj z EU. Dodal je, da nobena blokada "ni dobrodošla". 
"Nasprotujemo blokadam in smo za dialog," je dejal. Znova je pojasnil, da si Hrvaška prizadeva za ločitev 
vstopa v schengen od "dvostranskega" vprašanja meje s Slovenijo ter da je v dialogu med Zagrebom in 
Ljubljano treba iskati rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.  

• "Da" Evropske komisije v odhajanju za schengen: Dober dan za Hrvate, razočaranje za Slovence. 
Franja Žišt iz Strasbourga. Večer, Maribor, 22.10.2019 

https://www.vecer.com/dober-dan-za-hrvate-razocaranje-za-slovence-10080990  
Slovenski evroposlanci opozarjajo na politično odločitev Evropske komisije, ta se brani, da Hrvaška 
izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengensko območje. 
"Vse priznanje in čestitke Hrvaški za izvedeno delo!" je ob ugotovljenem napredku Hrvatov pri izpolnjevanju 
pogojev za pridružitev schengenskemu območju v Evropskem parlamentu v Strasbourgu dejal Dimitris 
Avramopulos, komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo. Za "prizadevnost in vztrajnost" je 
južne sosede pohvalil tudi predsednik komisije Jean-Claude Juncker. Njegova komisija je ob koncu mandata 
torej ugotovila, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za uporabo schengenskih pravil in standardov, še 
naprej pa bo morala izvajati vse tekoče ukrepe, zlasti na področju upravljanja zunanjih meja. 
Avramopulos: Tega ne jemljemo zlahka 
Pridružitev elitnemu klubu največjega področja prostega pretoka ljudi na svetu, ki je hkrati največji dosežek 
evropske integracije, "ni nekaj, kar bi jemali zlahka, ampak k temu pristopamo odkrito in pošteno", je 
poudaril Avramopulos. Tako je želel komisijo oprati očitkov o nenavadno hitri odločitvi, ki sosedom odpira 
vrata v klub 22 članic EU in štirih pridruženih držav, med katerimi lahko prosto potuje okoli 400 milijonov 
evropskih državljanov. Na hitenje pri odločanju in druge pomisleke ob prižigu zelene luči Hrvatom je 
komisijo namreč minuli teden s pismom opozorilo šest slovenskih evropskih poslancev. Pismo so v komisiji 
vzeli na znanje, "a tehnični pogoji za vstop v schengensko območje so bili za vse države članice enaki", 
zatrjuje Avramopulos. 
Šarec: Obžalujem politično odločitev 
Predsednik vlade Marjan Šarec obžaluje, da je Evropska komisija v primeru hrvaške pripravljenosti na vstop 
v schengen sprejela politično odločitev. Enako kot evropska poslanca iz njegovih vrst pričakuje, da bo naša 
južna soseda v nadaljevanju izpolnila tako tehnične kot pravne pogoje, vključno s spoštovanjem vladavine 
prava, za vstop v schengen, so sporočili iz premierovega kabineta. Preko twitterja so sporočili tudi, da 
odločitev še ne pomeni dejanskega vstopa Hrvaške v schengensko območje. "Gre le za enega od korakov v 
nadaljnjem procesu vključevanja države v schengensko območje."  
Njegove besede slovenske strani vseeno niso pomirile. "Odhajajoča Junckerjeva komisija bi morala to 
odločitev v celoti prepustiti novi, pod vodstvom Ursule von der Leyen," pri svojem stališču vztraja evropska 
poslanka in pobudnica skupnega pisma Ljudmila Novak. Dodaja, da je vstop Hrvaške v schengensko 
območje sicer v našem skupnem interesu, a njen vstop ne sme pomeniti varnostne grožnje EU. Razočaran 
ob odločitvi komisije je bil tudi Franc Bogovič: "Država, ki ne zna varovati svoje meje, ne izpolnjuje kriterijev 
za vstop v schengensko območje!" 
Komisija je izgubila kompas 

https://www.vecer.com/dober-dan-za-hrvate-razocaranje-za-slovence-10080990
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"Gre za še eno od spornih sporočil Junckerjeve komisije, ki si jo bomo zapomnili kot eno izmed najbolj 
političnih doslej," se je stališču kolegov iz evropske ljudske stranke pridružila Tanja Fajon. Skrbi jo predvsem 
hrvaško neizpolnjevanje kriterijev iz poglavja temeljnih pravic: "To skrb so že pred časom izrazile številne 
nevladne organizacije, ki zatrjujejo, da Hrvaška grobo krši mednarodne konvencije in evropsko pravo z 
oteževanjem dostopa do mednarodne zaščite, nezakonitim vračanjem ljudi, policijskim nasiljem. Tovrstnim 
sporočilom pritrjuje tudi Svet EU." Poslanec Milan Brglez dodaja, da so očitno politične obljube Evropske 
komisije Hrvaški pomembnejše od realnega stanja: "Odločitev kaže predvsem na to, da je odhajajoča 
Evropska komisija popolnoma izgubila vizijo. Namesto da bi odpravljala omejitve na notranjih mejah in 
schengen vrnila v življenje, raje odloča o tem, kdo naj bi se klinično mrtvemu schengnu pridružil." 
Tudi poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj odločitev komisije obžalujeta in pojasnjujeta, da bo Hrvaška 
morala izpolniti vse potrebne pogoje za vstop v območje, tako tehnične kot pravne, "vključno s 
spoštovanjem vladavine prava": "Med drugim mora Hrvaška izkazati sposobnost učinkovitega in trajnega 
varovanja zunanje meje in s tem zagotavljati varnost celotne EU." 
Hrvati so delali "predano in tiho" 
"Delali smo predano in tiho, kar je najpomembnejše, dosegli smo rezultat," je o odločitvi Evropske komisije 
dejal hrvaški premier Andrej Plenković, ki je še ocenil, da je Hrvaška v tehničnem smislu dobila objektivno 
potrditev pristojne institucije, da je pripravljena za članstvo v schengnu. Izpostavil je, da priporočilo pomeni 
korak naprej za Hrvaško, da bi dohitela Bolgarijo in Romunijo, ki sta v vrsti za vstop v območje pred 
Hrvaško. Glede morebitne slovenske blokade vstopa Hrvaške v schengen pa je odgovoril: "Nasprotujemo 
blokadam in smo za dialog."  
Sedaj še po politično podporo 
Poslanca Romana Tomc in Milan Zver, ki nista prispevala svojega podpisa pod pismo Evropski komisiji, sta 
zvenela manj razočarano. Tomčeva pričakuje, da je bila komisija v svoji oceni nepristranska in strokovna, 
njena odločitev pa ni dokončna: "Končno odločitev o tem bodo sprejele države članice EU s soglasjem. 
Predsednik vlade Marjan Šarec ima možnost, da Hrvaški prepreči vstop v schengen, če meni, da za to 
obstajajo razlogi in da je to v korist Slovenije." Poslanki pritrjuje Zver, ki verjame, da je komisija v zadnjih 
štirih letih "temeljito nadzorovala, izvedla monitoring na tem področju" in da ocene držijo. 
"Danes je dober dan," se je na strasbourških hodnikih smejalo hrvaškim evroposlancem, med njimi 
njihovemu nekdanjemu zunanjemu ministru Toninu Piculi. Priznanje Hrvaški, da se je zmožna spopasti z 
zelo zahtevno zaščito zunanje evropske meje, so dobili, meni. "To je za nas zelo pomembno, ker imamo 
najdaljšo zunanjo mejo v EU in na zelo zahtevnem zemljepisnem območju. Pritisk na Hrvaške meje ni 
majhen," je dejal Picula. Prepričan je, da bo Hrvaška v Svetu EU dobila še politično podporo za vstop v 
schengen, "ko bo čas za to", se pa zaveda, da to še ne bo kmalu. Vsekakor še ne v času, ko bodo južni 
sosedje predsedovali EU. 
"Gre za še eno od spornih sporočil Junckerjeve komisije" 
 
Vestnik, Murska Sobota 

• Osnovnošolci izdali večjezično gradivo. Vestnik, Murska Sobota, 18. 10. 2019  
https://vestnik.si/clanek/aktualno/osnovnosolci-izdali-vecjezicno-gradivo-736594 
 

 
Slika: Na OŠ Apače so učenci 8. razreda v okviru eTwinning projekta In verschiedenen Sprachen sodelovali na temo, 
kako se predstaviti v različnih jezikih. Foto: Arhiv OŠ Apače  

 
Na OŠ Apače so učenci osmega razreda v okviru eTwinning projekta In verschiedenen Sprachen sodelovali 
na temo, kako se predstaviti v različnih jezikih.  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/osnovnosolci-izdali-vecjezicno-gradivo-736594
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V projektu je sodelovalo 340 učencev iz Slovenije, Nemčije, Francije, Poljske, Turčije, Grčije, Madžarske, 
Češke, Severne Makedonije, Italije, Španije, Hrvaške, Finske in Srbije. "Učenci so izdelali jezikovno gradivo 
za predstavitev in se ostalim najprej predstavili v svojem maternem jeziku. S pomočjo pripravljenega 
gradiva so se predstavili še v ostalih jezikih," je povedala učiteljica Renata Jakič. 
Nastalo je bogato gradivo, kot so e-knjiga, večjezične razglednice, videoposnetki in plakat na temo projekta. 
Učenci si prizadevajo, da bo gradivo kmalu dostopno tudi na spletni strani šole. 
 

 
Slika: Na OŠ Apače so učenci 8. razreda v okviru eTwinning projekta In verschiedenen Sprachen sodelovali na temo, 
kako se predstaviti v različnih jezikih. Foto: Arhiv OŠ Apače 

 

• (FOTO) Strokovna ekskurzija z učenci krožkov Prekmurski jezik in kultura v Porabje. Maja 
Hajdinjak. Vestnik, Murska Sobota, 18. 10. 2019  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/foto-strokovna-ekskurzija-z-ucenci-krozkov-prekmurski-jezik-in-
kultura-v-porabje-736355 
 

 
Slika: Vrstnikom v Porabju so podarili tudi nekaj dobrot iz Prekmurja. Foto: Maja Hajdinjak  

 
Prekmursko društvo general Maister je minuli konec tedna organiziralo strokovno ekskurzijo za 
osnovnošolce pomurskih šol, ki so v preteklem šolskem letu obiskovali interesno dejavnost Prekmurski jezik 
in kultura.  
32 učencev in 5 mentorjev iz osnovnih šol Grad, Fokovci, Beltinci, Kapela in Tišina si je tako skupaj z nekaj 
člani društva ogledalo grad pri Gradu in sedež Javnega zavoda Krajinski park Goričko, se povzpelo na 
tromejo, nato pa so pot nadaljevali v Porabje. 
 

 
Slika: V dopoldanskih urah so se napotili tudi na tromejo. Foto: Arhiv Prekmurskega društva general Maister 

https://vestnik.si/clanek/aktualno/foto-strokovna-ekskurzija-z-ucenci-krozkov-prekmurski-jezik-in-kultura-v-porabje-736355
https://vestnik.si/clanek/aktualno/foto-strokovna-ekskurzija-z-ucenci-krozkov-prekmurski-jezik-in-kultura-v-porabje-736355
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Prvi postanek je bila DOŠ Jožefa Košiča na Gornjem Seniku. Najprej so si ogledali videoposnetek, ki so ga 
pripravili učenci tamkajšnje šole, v njem pa predstavljajo svojo šolo v madžarščini, knjižni slovenščini in 
prekmurščini. Zbrane je pozdravila tudi ravnateljica Ildiko Dončec Treiber. Suzana Panker, učiteljica 
slovenščine iz OŠ Fokovci in avtorica letnega priprave za predmet Prekmurski jezik in kultura, je zatem 
predstavila namen srečanja, dogodek pa je pozdravila tudi generalna konzulka RS v Monoštru Metka 
Lajnšček, ki je vesela takih dogodkov, ki povezujejo mlajše generacije. 
 

 
Slika: Suzana Panker, avtorica letne priprave za Prekmurski jezik in kulturo. Foto: Maja Hajdinjak 

 

 
Slika: Generalna konzulka Metka Lajnšček. Foto: Maja Hajdinjak 

 
Nekaj besed je zbranim namenil tudi Martin Ropoš, predsednik Državne slovenske samouprave, in se 
pridružil besedam Lajnščkove. »Tukajšnji otroci prinašajo vse manj porabske besede iz družinskega okolja, 
zato so porabski vrtci in šole tako pomembni, taki dogodki pa nas še posebej veselijo.« Predsednik 
Prekmurskega društva general Maister Marjan Farič je poudaril pomen tega, da danes živimo v svetu brez 
meja in se lahko obiskujemo. »Upam, da boste tudi vi (otroci iz Porabja, op. p.) enkrat prišli na obisk v 
Slovenijo in ohranjali stike.« 
 

 
Slika: Predsednik Prekmurskega društva general Maister Marjan Farič. Foto: Maja Hajdinjak 
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Slika: Martin Ropoš, predsednik Državne slovenske samouprave. Foto: Maja Hajdinjak 

 
Sledil je krajši program, kjer so učenke gornjeseniške šole odplesale nekaj narodnih plesov, njihovi učenci iz 
nižjih razredov pa zapeli slovenske pesmi. Nato so se s pesmijo, skečem, recepti in prekmurskimi 
izštevankami predstavile še šole Beltinci, Kapela, Fokovci in Tišina. 
 

 
Slika: Učenke DOŠ Jožefa Košiča. Učenke so odplesale nekaj narodnih plesov. Foto: Maja Hajdinjak 

 
Učenci iz OŠ Kapela so predstavili svoj kraj. Tudi zanje je bila prekmurščina zanimiva. 
Strokovno ekskurzijo so nato učenci in mentorji nadaljevali še v Monošter, kjer so si ogledali film o Porabju 
in uredništvo časopisa Porabje, nagovorila pa jih je tudi predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem 
Andrea Kovač. Popoldan so si ogledali še muzej železne zavese v Števanovcih ter naredili skupno fotografije 
pred Malim Triglavom v Andovcih, ekskurzijo pa zaključili z ogledom graničarskega muzeja v Čepincih. 
 

 
Slika: S predsednico Zveze Slovencev na Madžarskem Andreo Kovač. Foto: Arhiv Prekmurskega društva general 
Maister 
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Slika: Nekaj besed je zbranim o prekmurščini namenila tudi dr. Klaudija Sedar iz PiŠK. Maja Hajdinjak  

 

• V Cezanjevcih gostje iz Nemčije in Madžarske. V. T., Vestnik, Murska Sobota, 23. 10. 2019  
https://vestnik.si/clanek/aktualno/v-cezanjevcih-gostje-iz-nemcije-in-madzarske-737248 
 

 
Slika: Učenci osnovne šole iz Cezanjevec so svojim gostom razkazali tudi Ljutomer in se pred mestno hišo 
fotografirali. Foto: OŠ Janka Ribiča Cezanjevci  

 
Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci ta teden gosti učence iz Madžarske in Nemčije, s katerimi sodelujejo v 
mednarodnem projektu Erasmus+.  
V nedeljo so v Cezanjevce prispeli gostje, ki jih tamkajšnja osnovna šola Janka Ribiča gosti v okviru projekta, 
v katerega so vključeni. Gre za projekt Erasmus+, ki nosi naslov "Domislice namesto odpadki" in poleg 
krepitve zavesti o trajnostni potrošnji in ponovni uporabi, omogoča učencem tudi razvijanje krepitev 
jezikovnih znanj in spretnosti v nemškem jeziku. Da o tem, da otroci, vključeni v projekt, spoznavajo nove 
kulture in ljudi, sploh ne izgubljamo besed. 
V Cezanjevcih bo do petka pri družinah učencev spalo petnajst učencev dveh šol iz tujine, deset iz Nemčije 
in pet iz Madžarske. Gostom so najprej pokazali šolo, vrtec in Cezanjevce, peljali so jih tudi v Ljutomer, kjer 
jih je sprejela županja, ogledali pa so si hipodrom in kasaški muzej. Obiskali so Mladinski center Prlekije, 
čaka pa jih še ogled Expana, zbirnega centra Cerop, spoznali pa bodo tudi Maribor. 
Na šoli pa so pripravili številne aktivnosti na temo odpadkov in novih domislic, povezanih z njimi, med 
drugim iz rabljenih stvari delajo drugačne in nove izdelke. 

• Napočil je novi čas, čas miru in reda. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, 24. 10. 2019 
https://vestnik.si/clanek/aktualno/napocil-je-novi-cas-cas-miru-in-reda-737472 
 

 
Slika: Tadeja Andrejek je predstavila nekaj novih dejstev o turbulentnem dogajanju v Prekmurju v letih po 
priključitvi. Fotografija A. Nana Rituper Rodež  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/v-cezanjevcih-gostje-iz-nemcije-in-madzarske-737248
https://vestnik.si/clanek/aktualno/napocil-je-novi-cas-cas-miru-in-reda-737472
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Potem ko so na pariški mirovni konferenci leta 1919 odločili, da Prekmurje pripade Kraljevini SHS, se 
razmere v tej pokrajini še zdaleč niso umirile.  
Kakšno je bilo življenje v Prekmurju od leta 1920 do 1924 in s čim vse se je spopadalo tukajšnje 
prebivalstvo, je na podlagi različnih dokumentov v arhivih po Sloveniji in tujini ter člankov Murske straže 
preučevala Tadeja Andrejek, kustosinja v Pomurskem muzeju Murska Sobota. Z vprašanji, povezanimi s 
Prekmurjem, so se še vedno ukvarjali na političnih parketih, v pokrajini so se dogajali ropi in tatvine, 
obmejni vpadi, uporabljal se je nežigosan denar, mnogi se niso sprijaznili z ločitvijo od Madžarske. Ker je 
primanjkovalo osnovnih življenjskih dobrin in stanovanj, so se ljudje iz dneva v dan borili za boljše življenje. 
Srečko Lajnšič, ki je 17. avgusta slovesno prevzel civilno oblast v Prekmurju, ga je kmalu zatem zapustil, za 
njim je civilni komisar za Prekmurje v Murski Soboti postal Bogomil Berbuč, civilni komisar za Prekmurje v 
Dolnji Lendavi pa je bil Josip Kočar. V prihodnjih letih je civilne komisarje čakalo težko delo, saj so morali 
urediti mnoga vprašanja in probleme, pove Andrejkova. Berbuč je apeliral na oblast, naj v Prekmurju uredi 
davčni sistem in zagotovi osnovne življenjske potrebščine, saj je primanjkovalo moke, usnja, tobaka, olja in 
drugega. Vladala je tudi velika brezposelnost in zato se je zavzel, naj po občinah zberejo podatke o 
morebitnih sezonskih delavcih. Ti so do tedaj hodili na sezonsko delo na Madžarsko, v novi državi naj bi 
vlada pomagala revnim poljskim delavcem poiskati ustrezno delo v domovini ter v Slavoniji na Hrvaškem. 
Najpogosteje so se odpravili v Savinjsko dolino, Banat ali Bačko. 
Berbuč je kmalu, že 9. maja istega leta, v svojem 38. letu umrl, pokopali so ga v Ljubljani. Nadomestil ga je 
Gašper Lipovšek, ki je prekmursko ljudstvo v kasnejših letih z javnimi razglasi informiral o najpomembnejših 
dogodkih.  
4. junija 1920 je bila podpisana trianonska pogodba, ki je določila meje med Kraljevino SHS in Madžarsko. V 
27. členu v drugem delu pogodbe piše, da Prekmurje pripade Kraljevini SHS, Porabje pa ostane na drugi 
strani meje. Madžari, ki so s to pogodbo izgubili dve tretjini svojega ozemlja, kar je še danes zanje zelo 
boleče, so jo ratificirali šele 15. novembra. Uradno je o tem poročal Lipovšek, ki je med drugim v razglasu 
zapisal: »Prebivalstvo! Z odkrito ljubeznijo te sprejema naša slavna, lepa domovina. Kakor se je razveselil 
oče nad najdenim zgubljenim sinom, tako Te prisrčno objame radostne volje v svoje naročje mati Slovenija. 
Po težkih dobah svetovne vojne, po usodepolnih dneh prevrata in po burnih dogodkih po prevratu – 
spominjam na vlado bele in rudeče garde, komunistov itd. – je nastopil za Prekmurce novi čas, čas miru in 
reda.« Madžari so v tistem času tiskali različne letake in nagovarjali ljudstvo v smislu zgodovinske krivde, ki 
se jim je zgodila, naznanjali, da se bodo temu uprli in podobno, pripoveduje Andrejkova. 
 

 
Slika: Železniški most, ki so ga zgradili leta 1924 med Dokležovjem in Veržejem. Fotografijo hrani Mark Krenn  

 
To je bilo leto volitev v narodno skupščino in tudi Prekmurci so imeli dva kandidata, Jožefa Klekla iz 
Slovenske ljudske stranke in Števana Küharja iz Domače verstvene stranke. Izvolili so Klekla in tako so 
Prekmurci prvič dobili svojega poslanca v beograjski skupščini. Nekaj mesecev kasneje, marca 1921, je Klekl 
pripravil shod v Beltincih, na katerem se je zavzemal za avtonomijo Prekmurja, jugoslovanska oblast pa mu 
je najbolj zamerila, da je govoril, da je bilo bolje pod ogrsko oblastjo. 
Razmišljajo o boljšem življenju  
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Prekmurci so takrat razmišljali o boljšem življenju in neznani pisec je želje prekmurskega ljudstva strnil v 
nekaj točk. Med drugim piše, da si želijo, da Prekmurje ostane enota v okrajnih mejah, da se čim prej uvede 
slovenščina kot učni jezik v šole, da se politiki ne vtikajo v vero, da se odpravijo vaške goljufije in da se čim 
prej zgradi most čez reko Muro. 
Konec avgusta 1921 je začela delovati mednarodna razmejitvena komisija, ki je obiskovala obmejne občine 
ter se želela seznaniti s tem, ali bo meja prečkala poti, koliko Slovencev in koliko Madžarov živi na 
posameznem območju in podobno. Hkrati z delom in obiski te komisije so vzniknili številni protesti in shodi 
»nahujskanega« ljudstva, na katerih so se zavzemali za vrnitev k Madžarski ter med ljudmi sejali dvom, ali 
ostati v Jugoslaviji ali se vrniti k Madžarski. Ljudem so polagali na srce, da lahko zdaj, ko je komisija tu, vsak 
svobodno pove, kaj želi, kam hoče, ali želi imeti kruh ali biti lačen. 
Med tistimi, ki so se zavzemali za vrnitev k Madžarski, je bil velik privrženec Madžarske Sandor Mikola, tudi 
matematik, fizik in politik, ki je poudarjal, da se Prekmurci ne morejo poistovetiti s Slovenci, da so Vendi, 
drugo ljudstvo, in da je vendski jezik nastala iz madžarščine. Po njegovem mnenju je bilo Prekmurje s 
priključitvijo popolnoma odrezano od sveta. 
Seznam sumljivih in nevarnih oseb  
Pritiski za vrnitev k Madžarski se niso umirile niti kasneje. Leta 1922 je v Prekmurju nastal seznam politično 
sumljivih in državi nevarnih oseb, ki ga je izdala jugoslovanska oblast in na katerem je bilo zapisanih 377 
imen. Pet oseb je bilo zelo nevarnih, med njimi Sandor Mikola, poleg njega so bili na seznamu še vsi 
evangeličanski duhovniki, katoliški duhovnik Janoš Slepec, revolucionar Vilmoš Tkalec in drugi. Za Tkalca so 
zapisali, da se je med priključevanjem Prekmurja boril proti njim, da je kriv več umorov med slovensko 
mislečim prebivalstvom in političnih deliktov ter da je bil tudi zaprt v Dolnji Lendavi, od koder je pobegnil na 
Madžarsko. 
Velik dan za Prekmurje je bil 23. april leta 1922, ko so odprli prvi most čez reko Muro, med Dokležovjem in 
Veržejem. Bil je lesen, z njim se je vzpostavila cestna povezava, 22. novembra dve leti kasneje pa se je 
Prekmurje s preostalo Slovenijo povezalo še z železnico, kar je bil tudi pomemben prispevek za 
gospodarstvo in narodno ozaveščanje. 
Dokončen razmejitveni sporazum med Madžarsko in Kraljevino SHS je bil podpisan šele 8. julija 1924 v 
Zagrebu. Tako se je Prekmurje počasi začelo vključevati v politični, gospodarski in duhovni utrip nove 
države, sklene Tadeja Andrejek, ki skrbno preučuje dokumente iz arhivov in v njih najde marsikatero novo 
dejstvo in podatek, ki govori o naši preteklosti. 
 
Primorske novice, Koper 

• Sijan Pretnar. Razbili razvejano družbo, ki je služila s prebežniki: Koper – med preiskavo 
sodelovali policisti iz  
 Slovenije, Hrvaške, BiH in Italije ter predstavniki Europola. Primorske novice, št. 244, 22. 10. 2019, str 13 
 

• Razbili mrežo tihotapcev ilegalnih prebežnikov iz JV Balkana v EU. Spletno uredništvo Primorskih 
novic. Kronika 21. 10. 2019  

https://www.primorske.si/kronika/razbili-mrezo-tihotapcev-ilegalnih-prebeznikov-iz  
Koprski kriminalisti so 16. oktobra z dvema hišnima preiskavama v Portorožu izvedli ključno akcijo v več 
mesecev trajajoči preiskavi dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s 
tihotapljenjem ilegalnih prebežnikov iz Bosne in Srbije prek Hrvaške in Slovenije v Italijo.  

 
Slika: Udeleženci današnje novinarske konference na koprski policijski upravi. Foto: Primorske novice 

https://www.primorske.si/kronika
https://www.primorske.si/kronika/razbili-mrezo-tihotapcev-ilegalnih-prebeznikov-iz
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Koper. S pomočjo policijskih organov v BiH, na Hrvaškem, Italiji ter Europola so razbili mednarodno 
kriminalno združbo, ki je delovala na območju naštetih držav in na območju koprske policijske uprave, 
natančneje v Portorožu. 
Kriminalno združbo v Sloveniji je sestavljalo deset oseb, med temi so štirje državljani Slovenije, pet 
državljanov Srbije in en Hrvat, ki so imeli točno določene vloge, od organizatorjev, voznikov, do vodnikov 
čez zeleno mejo. 
Med hišnima preiskavama 16. oktobra so prijeli tri osebe, med temi je bil tudi organizator tihotapljenja 
prebežnikov, 28-letni slovenski državljan z območja Portoroža, ki se je glede na ugotovitve preiskave že več 
let ukvarjal s to nezakonito dejavnostjo. Med hišnima preiskavama so zasegli še dve pištoli, nekaj kokaina in 
konoplje ter veliko število elektronskih naprav za medsebojno komuniciranje. S prikritimi preiskovalnimi 
postopki so zbrali dovolj dokazov za 24 kaznivih dejanj ilegalnih prehodov meje, eno kaznivo dejanje s 
področja drog in eno kaznivo dejanje zaradi nedovoljene posesti orožja, je povedal vodja koprskih 
kriminalistov Dean Jurić na današnji novinarski konferenci, ki so se je med drugimi udeležili tudi Svevlad 
Hoffmann, glavni inšpektor in svetovalec ravnatelja mejne policije v BiH, Valter Gržeta, vodja službe 
organizirane kriminalitete Policijske uprave Istarske in Giuseppe Colasanto, polkovnik Mejne policije v 
Trstu. Ta je povedal, da se je mednarodna preiskava začela aprila, s primerom policijskega lova od mejnega 
prehoda Rabujez do središča Trsta, kjer so prijeli slovenskega državljana, ki je v najetem avtomobilu 
prevažal tri Iračane. Voznik je še vedno v priporu v Trstu. 
Jurić je povedal, da so med preiskavo ujeli 150 ilegalnih prebežnikov, odredili sedem priporov ter da so bili 
kraji nezakonitih prestopov meje večinoma na območju doline Dragonje, Jelšan in Babnega polja. Šlo je 
večinoma za državljane Sirije,Iraka, Eritreje in Afganistana, ki so za pot od Srbije do Italije odšteli od 1500 do 
3000 evrov. Samo slovenski del združbe bi lahko z uspešno izvedenimi ilegalnimi prestopi meje zaslužil 
približno 450.000 evrov. Osumljencem za tihotapljenje ilegalnih prebežnikov v Sloveniji grozi do osem let 
zaporne kazni.  

• Ne najdejo uslužbencev z znanjem slovenščine. Spletno uredništvo Primorskih novic. Pri sosedih 
21. 10. 2019 

https://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih/ne-najdejo-usluzbencev-z-znanjem-slovenscine  
Tudi na goriški občini, kakor že v Sovodnjah, Doberdobu in Števerjanu, se soočajo s težavami pri 
zaposlovanju novih uslužbencev, če je med zahtevanimi pogoji znanje slovenskega jezika.  
 

 
Slika: Tudi na goriški občini, kakor že v Sovodnjah, Doberdobu in Števerjanu, se soočajo s težavami pri zaposlovanju 
novih uslužbencev, če je med zahtevanimi pogoji znanje slovenskega jezika. Foto: Vir: Primorski dnevnik/Bumbaca 

 
Gorica. Občina je namreč od Dežele Furlanije - Julijske krajine na podlagi zaščitnega zakona prejela 240.000 
evrov za obdobje 2019-2021. Ta denar je namenjen vzpostavitvi mreže za slovenski jezik v javnih upravah, 
poroča Primorski dnevnik. 
Občina bi s tem prispevkom morala zaposliti dve osebi za določen čas v službi za zaščito jezikovnih manjšin. 
Trenutno pa je na občini zaposlen le funkcionar, ki se ukvarja s prevajalstvom in tolmačenjem. Občini 
namreč ni uspelo najti ustreznega kandidata, ki bi zapolnil mesto funkcionarja za upravno-računovodske 
zadeve. Del razpoložljivega denarja 30.000 - evrov bodo tako uporabili za zunanja podjetja, ki nudijo 
prevajalske storitve in tolmačenje, še dodaja časnik. 

• Hrvaški pozitivna ocena Evropske komisije za schengen. STA. Svet Primorske novice, Koper, 22. 
10. 2019 

https://www.primorske.si/svet/hrvaski-pozitivna-ocena-evropske-komisije-za-schen  

https://www.primorske.si/avtor?a=Spletno%20uredništvo
https://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih
https://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih/ne-najdejo-usluzbencev-z-znanjem-slovenscine
https://www.primorske.si/svet
https://www.primorske.si/svet/hrvaski-pozitivna-ocena-evropske-komisije-za-schen
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Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengensko območje, je v danes sprejeti oceni o izpolnjevanju 
schengenskih pravil in standardov sporočila Evropska komisija. Obenem je Hrvaško pozvala k nadaljnjim 
prizadevanjem za izvajanje vseh ukrepov, zlasti na področju upravljanja zunanje meje.  
Strasbourg > Pozitivno oceno Hrvaški glede izpolnjevanja tehničnih pogojev za vstop v schengen je 
odhajajoča komisija predsednika Jean-Clauda Junckerja danes v Strasbourgu objavila po zasedanju kolegija 
komisarjev v obliki sporočila. V njem države članice poziva, naj ga “obravnavajo s ciljem integracije Hrvaške 
v schengensko območje”. 
Končno odločitev o tem, ali lahko država vstopi v schengen, namreč sprejmejo članice EU, in to s soglasjem. 
Po neuradnih napovedih zelene luči za vstop Hrvaške v schengen ni pričakovati v bližnji prihodnosti. 
Skeptičnih naj bi bilo več članic, med njimi Slovenija, Nizozemska, Nemčija in Francija. 
Skoraj štiriletna evalvacija 
Komisija je oceno danes sprejela po skoraj štiriletni evalvaciji izpolnjevanja meril, je na novinarski 
konferenci v Strasbourgu poudaril evropski komisar za notranje zadeve Dimitris Avramopulos. “Danes 
čestitamo Hrvaški za njeno delo,” je dejal in poudaril, da je zdaj na vrsti Svet, da sprejme soglasno odločitev. 
Hrvaška pa mora zagotoviti, da bo pogoje še naprej izpolnjevala in izvajala ukrepe, še zlasti na meji z BiH, je 
poudaril. 
Hrvaška prizadevanja je danes v pisni izjavi komisije pozdravil tudi njen predsednik Juncker. “Verjamem, da 
bodo države članice storile prave korake, da Hrvaška kmalu postane polnopravna članica schengenskega 
območja,” je poudaril. 
Glede opozoril iz Slovenije, da odločitve ne bi smela sprejemati odhajajoča komisija tik pred iztekom 
mandata, je Avramopulos potrdil, da je komisija prejela pismo evropskih poslancev iz Slovenije. “Razumem, 
da skrbi obstajajo. Vendar je naša ocena jasna in temelji na dolgi in zelo objektivni presoji,” je poudaril in 
dodal, da so tehnični pogoji za vstop v schengen enaki za vse države. 
Avramopulos: Hrvaške oblasti so zelo odzivne 
Podobno je odgovoril na vprašanje, ali poziv komisije Hrvaški k nadaljnjim prizadevanjem pomeni, da 
Hrvaška ni stoodstotno pripravljena na vstop v schengensko območje. “Hrvaške oblasti so zelo odzivne, 
vedo, da bo imela Hrvaška od trenutka, ko bo postala članica schengna, tako pravice kot obveznosti. Ena od 
teh obveznosti je, da varuje skupno zunanjo mejo,” je poudaril komisar. 
V zvezi z različnimi stališči, ki naj bi bila izražena na kolegiju komisarjev, pa je dejal, da je najpomembneje, 
kakšen je rezultat po razpravi - in ta je jasen. 
Kot je pojasnil v odgovoru na novinarsko vprašanje, schengenska evalvacija ni zadevala vprašanja 
slovensko-hrvaške meje, saj bo to notranja meja, ko bo Hrvaška v schengnu. Kot je dejal, razume vprašanja 
glede slovensko-hrvaškega spora o meji, vendar ponovil, da komisija teh postopkov ne komentira: “Jasno je, 
da je to bilateralno vprašanje, ki ni povezano z izvajanjem schengenskih pravil s strani Hrvaške.” 
Avramopulos je prepričan, da se bo schengen še okrepil z vstopom Hrvaške, pa tudi Bolgarije in Romunije. 
Ti dve državi sicer na vstop kljub oceni komisije, da izpolnjujeta tehnične pogoje, čakata že vrsto let. 
“Čas je, da se vrnemo k normalnemu delovanju schengna,” je dejal Avramopulos glede izvajanja nadzora na 
notranjih mejah s strani nekaterih članic unije. “Če se bo schengen sesul, bo to začetek konca Evrope, kot jo 
poznamo. To razumejo vse vlade,” je poudaril komisar, ki naj bi dobil zagotovila, da se bo notranji nadzor 
kmalu končal. 
Komisija: Hrvaška še naprej izpolnjuje zaveze iz pristopnih pogajanj 
Evropska komisija je v sporočilu o pozitivni oceni Hrvaški za vstop v schengen danes poudarila, da je 
Hrvaška sprejela vse potrebne ukrepe, s katerimi je izpolnila pogoje za polno izvajanje schengenskih pravil 
in standardov, med drugim za učinkovito upravljanje zunanje schengenske meje. Pri tem poudarja, da si bo 
morala Hrvaška še naprej dosledno prizadevati za izvajanje vseh tekočih ukrepov, zlasti na področju 
upravljanja zunanje meje, da bi zagotovila izpolnjevanje teh pogojev tudi v prihodnje. 
Komisija je v sporočilu tudi potrdila, da Hrvaška še naprej izpolnjuje zaveze iz pristopnih pogajanj, povezane 
s schengenskim pravnim redom, na področju sodstva in spoštovanja temeljnih pravic. Oceno je sprejela na 
podlagi rezultatov postopka ocenjevanja o izpolnjevanju meril schengenskega pravnega reda, ki se je začel 
leta 2016. 
Medtem ko je komisija že pred tem pozitivno ocenila in potrdila polno izvajanje schengenskih pravil na 
področju varstva podatkov, policijskega sodelovanja, skupne vizumske politike, schengenskega 
informacijskega sistema (SIS), orožja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, pa današnje 
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sporočilo potrjuje, da je Hrvaška sprejela vse potrebne ukrepe tudi za izpolnitev pogojev za izvajanje 
schengenskih pravil pri upravljanju zunanje meje. “Hrvaška si bo morala še naprej prizadevati za 
zagotavljanje doslednega izvajanja vseh tekočih ukrepov na tem področju”, je poudarila komisija. 

• Šarec: Obžalujemo, da je Evropska komisija sprejela politično odločitev. STA. Primorske novice, 
Koper, Slovenija 22. 10. 2019 

https://www.primorske.si/slovenija/sarec-obzalujemo-da-je-evropska-komisija-sprejela  
Premier Marjan Šarec obžaluje, da je Evropska komisija o tako pomembnem vprašanju, kot je ocena 
pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengen, odločala tik pred zaključkom mandata in sprejela politično 
odločitev. Pričakuje, da bo Hrvaška v nadaljevanju izpolnila tako tehnične kot pravne pogoje za vstop v 
schengen.  
Ljubljana. “Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška v nadaljevanju izpolnila vse pogoje, tako tehnične kot pravne 
vključno s spoštovanjem vladavine prava, za vstop v schengenski prostor,” so zapisali v kabinetu premierja 
Marjana Šarca v odzivu na današnjo oceno Evropske komisije. 
Kot so poudarili, mora Hrvaška izkazati sposobnost učinkovitega varovanja zunanje meje in s tem 
zagotavljanja varnosti celotne EU. 
Po Šarčevi oceni čakajo Hrvaško še številne aktivnosti, da bo tudi sposobna zagotoviti trajno učinkovito 
upravljanje zunanjih meja EU in tako v celoti izpolniti zahtevane tehnične kriterije. 
Evropska komisija je v danes sprejeti oceni o izpolnjevanju schengenskih pravil in standardov zapisala, da 
Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengen. Članice EU je zato pozvala k vključitvi Hrvaške v schengensko 
območje. Končno odločitev o tem, ali lahko država vstopi v schengen, namreč sprejmejo članice EU, in to s 
soglasjem. Poleg Slovenije ima zadržke glede Hrvaške še nekaj držav. 
 
MMC RTV SLO  

• Evroposlanci: O sprejemu Hrvaške v schengen naj odloči nova komisija. G. K. Bruselj - MMC RTV 
SLO, STA,  18. oktober 2019  

Hrvaška čaka na sprejem v schengensko območje 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/evroposlanci-o-sprejemu-hrvaske-v-schengen-naj-odloci-nova-
komisija/502535  
Slovenski evroposlanci so pozvali, naj odločitev o pripravljenosti Hrvaške za vstop v schengensko 
območje sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Gre za pomembne 
strateške posledice, so opozorili. 
 
Ljudmila Novak (EPP/NSi), Franc Bogovič (EPP/SLS), Irena Joveva (RE/LMŠ), Klemen Grošelj (RE/LMŠ), 
Tanja Fajon (S&D/SD) in Milan Brglez (S&D/SD) so v skupnem pozivu poudarili, da je popolnoma 
nerazumljivo in težko sprejemljivo, da bi takšno strateško odločitev sprejela Evropska komisija, katere 
mandat se bo iztekel v zelo kratkem času. 
Zato pozivajo, naj to odločitev sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Ob 
tem poudarjajo, da mora komisija o ustreznosti vstopa Hrvaške v schengensko območje odločiti na podlagi 
objektivne strokovne ocene tehnične in varnostne usposobljenosti in v primeru najmanjšega suma o 
neusposobljenosti Hrvaške izdati temu ustrezno mnenje. 
Globoko smo tudi zaskrbljeni nad izjavami nekaterih medijskih hiš in predstavnikov hrvaške vlade, ki 
vzbujajo resna vprašanja o njihovem privilegiranem dostopu do informacij in resen dvom glede 
transparentnosti, neodvisnosti in strokovnosti postopkov. 
Poslanci o hrvaškem privilegiranem dostopu informacij 
Evropska komisija mora po njihovem mnenju prav tako zagotoviti, da ne obstaja niti najmanjši dvom glede 
tega, da ocenjevanje sposobnosti Hrvaške za varovanje zunanje meje EU-ja temelji na strokovnih, ne pa 
političnih razlogih. 
Vstop Hrvaške v interesu vseh 
Poslanci v pozivu sicer poudarjajo, da je vstop Hrvaške v schengensko območje v našem skupnem interesu, 
saj se zavedajo vseh prednosti tovrstne vključitve, tako za Slovenijo kot tudi za EU, hkrati pa njen vstop ne 
sme predstavljati varnostne grožnje EU-ju. 
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Po njihovem mnenju obstajajo zelo resni zadržki glede tehnične in pravne usposobljenosti Hrvaške za 
izvajanje in varovanje schengenskega območja, kot tudi glede njene skladnosti s pravnimi standardi EU-ja, 
zlasti kar zadeva spoštovanje in izvrševanje mednarodnih sporazumov in sodb. 
Hrvaška ima privilegiran dostop do informacij 
"Globoko smo tudi zaskrbljeni nad izjavami nekaterih medijskih hiš in predstavnikov hrvaške vlade, ki 
vzbujajo resna vprašanja o njihovem privilegiranem dostopu do informacij in resen dvom glede 
transparentnosti, neodvisnosti in strokovnosti postopkov," so opozorili. 
Poslanci so poziv naslovili na predsednika Evropske komisije (EK) Jean-Clauda Junckerja, njegovo naslednico 
Ursulo von der Leyen, predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, njegovega naslednika Charlesa 
Michela in slovenskega premierja Marjana Šarca. 
Evropska komisija naj bi vprašanje, ali Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengensko območje, 
obravnavala prihodnji torek. Pred tem je bila ta točka že dvakrat na dnevnem redu kolegija komisarjev, 2. in 
16. oktobra, a so jo preložili. 
Resni dvomi glede komisije v odhodu 
"Želimo, da bi bila odločitev Evropske komisije korektna, da bi Hrvaška res izpolnjevala merila," je 
novinarjem ob robu brifinga pred plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta pojasnila pobudnica 
skupnega poziva Ljudmila Novak. "Pojavlja se resen dvom, kako Evropska komisija v odhodu deluje glede 
spoštovanja kriterijev," pa je dejala Tanja Fajon, ki je poročevalka za reformo schengna še iz prejšnje 
sestave parlamenta. "Seveda je Sloveniji v interesu, da bi Hrvaška čim prej vstopila v schengensko območje. 
Ampak mi si želimo, da je to verodostojen proces, da gre za izpolnjevanje objektivnih tehničnih kriterijev," je 
poudarila. Dodala je, da se trenutno ob vsem, kar se je dogajalo v preteklih mesecih, ne zdi, da ima Juncker 
resnično ambicije, da bi ta proces tudi dokončal. 
Irena Joveva je omenila, da je hrvaški premier Andrej Plenković večkrat dejal, da je že odločeno in da bo 
Hrvaška dobila zeleno luč, kar po njenem mnenju vzbuja dvom v strokovnost odločitve. "Pozivamo, naj bo 
odločitev strokovna, naj temelji na objektivnih ocenah in da ne bo nobenega dvoma, da je bilo to kakorkoli 
politično," je povedala. 
"Slovencem nam je zagotovo v interesu, da Hrvaška vstopi v schengen, vendar mora vstopiti takšna, da bo 
znala varovati svoje meje in da bo izpolnila vse pogoje," pa je izpostavil Franc Bogovič. "Kar se dogaja v BiH, 
nas jasno opozarja, da potrebujemo nepropustno in trdno mejo, kajti migrantski izziv je zelo velik," je dodal. 
 

 
Slika: Zakaj vsi slovenski evroposlanci niso potegnili skupaj? Foto: MMC RTV SLO  

 
Podobno je poudaril tudi Klemen Grošelj. "V primeru Hrvaške si ne želimo, da bi bila na podlagi političnih 
pritiskov ali ocen znotraj Evropske komisije pripuščena v schengen, pri tem pa bi imela porozne meje, kot jih 
ima sedaj," je dejal. Pojasnil je še, da sogovornike v Evropi s pismom opozarjajo, da gre za razkorak med 
realnim stanjem na terenu in ocenjevanjem tehničnih pogojev. 
Zakaj se niso združili vsi slovenski evroposlanci? 
Več parlamentarcev je izrazilo obžalovanje, ker se pobudi niso pridružili vsi slovenski evroposlanci. Na 
vprašanje, ali sta ji poslanka Romana Tomc (EPP/SDS) in poslanec Milan Zver (EPP/SDS), ki poziva nista 
podpisala, pojasnila svojo odločitev, je Novakova odgovorila nikalno. "Dobili smo samo obvestilo, da sta se 
odločila, da tega ne podpišeta," je dejala. 
Bogovič je na vprašanje, ali ni nenavadno, da slovenski evroposlanci iz vrst Evropske ljudske stranke niso 
stopili skupaj, odgovoril, da se vsak poslanec odloča po svoji vesti. 

• Šarec: O sprejemu Hrvaške v schengen naj ne odloča Junckerjeva komisija. G. K. Bruselj - MMC 
RTV SLO, STA  
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 18. oktober 2019, Hrvaška čaka na sprejem v schengensko območje 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/sarec-o-sprejemu-hrvaske-v-schengen-naj-ne-odloca-junckerjeva-
komisija/502535  

Slovenija je proti temu, da o pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengensko območje odloča odhajajoča 
Evropska komisija pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja, je v Bruslju povedal premier Marjan Šarec. 
 
"Predvsem smo proti temu, da odhajajoča Evropska komisija o tem odloča (...) s tem bi se morala ukvarjati 
prihodnja komisija," je poudaril Šarec, ki je povedal, da so se o tem pogovarjali tudi ob robu tokratnega vrha 
EU-ja v Bruslju, ni pa želel razkriti, s kom se je pogovarjal. 
"Naše stališče je jasno – da ne smemo ravnati politično," je znova poudaril. Na vprašanje, ali ima 
informacije, da bo komisija ravnala "politično", pa je odgovoril: "Nimamo nobenih posebnih informacij, 
ampak slišimo tudi mi marsikaj." O dilemi, kaj je politično sprejemljivo in kaj politično nesprejemljivo, je 
Šarec dejal, da je politično sprejemljivo tisto, kar je dobro za varnost, za obrambo evropskih meja in kar 
spoštuje vladavino prava. 
Komisija je obravnavo preložila že dvakrat, z 2. na 16. oktober in s 16. na 22. oktober. 
Vnovične preložitve po neuradnih informacijah ni pričakovati. Krožijo pa neuradne informacije, da bo 
Junckerjeva komisija oceno pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengen objavila v torek v Strasbourgu, torej 
tik pred iztekom mandata. 
Oceno naj bi objavila v obliki sporočila, ki naj bi vključevalo podroben opis izpolnjevanja meril. Pričakuje se 
pozitivna ocena. Komisija naj bi tudi jasno povedala, da je zadeva zanjo končana in da se k temu vprašanju 
ne bo več vračala. V komisiji so na vprašanja v povezavi s časovnim in vsebinskim vidikom odločitve glede 
Hrvaške in schengena dejali le, da je dnevni red kolegija vselej naznanjen dan prej, potem ko ga dorečejo 
vodje kabinetov komisarjev. Dokončna in uradna potrditev se tako pričakuje v ponedeljek. 
Končno odločitev o vstopu v schengen sprejmejo članice – kar nekaj jih je skeptičnih 
Sicer pa v komisiji na splošno pravijo, da njihova prizadevanja, da bi čim prej uspešno končali vso 
schengensko evalvacijo, napredujejo dobro. Ponavljajo tudi stališče, da bi Hrvaška morala postati 
polnopravna članica schengena, ko izpolni pogoje za to. Končno odločitev o tem, ali lahko neka država 
vstopi v schengen, sicer sprejmejo članice EU-ja s soglasjem. Po neuradnih napovedih zelene luči za vstop 
Hrvaške v schengen ni pričakovati v bližnji prihodnosti. Skeptičnih naj bi bilo več članic, med njimi 
Nizozemska, Nemčija in Francija. 
Ključni pri tem so migracijski in varnostni izzivi, zaradi katerih več članic Unije, med njimi Nemčija, Francija 
in Avstrija, še vedno izvaja nadzor na notranjih mejah v schengenu. Dokler se ne zagotovi normalno 
delovanje schengena, tudi ni pričakovati njegovega širjenja. Romunija in Bolgarija kljub pozitivni oceni 
komisije na vstop v schengen zaman čakata že več kot osem let. Njun vstop je bil sprva predviden marca 
2011, vendar sta tedaj Nemčija in Francija temu odločno nasprotovali, češ da morata državi prej pokazati 
zadosten napredek v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. 
Šest evroposlancev: O sprejemu Hrvaške v schengen naj odloči nova komisija  
Že dopoldne je šest slovenskih evroposlancev pozvalo, naj odločitev o pripravljenosti Hrvaške za vstop v 
schengensko območje sprejme nova Evropska komisija. Ljudmila Novak (EPP/NSi), Franc Bogovič (EPP/SLS), 
Irena Joveva (RE/LMŠ), Klemen Grošelj (RE/LMŠ), Tanja Fajon (S&D/SD) in Milan Brglez (S&D/SD) so v 
skupnem pozivu poudarili, da je popolnoma nerazumljivo in težko sprejemljivo, da bi takšno strateško 
odločitev sprejela Evropska komisija, katere mandat se bo iztekel v zelo kratkem času. 
Ob tem so poudarili, da mora komisija o ustreznosti vstopa Hrvaške v schengensko območje odločiti na 
podlagi objektivne strokovne ocene tehnične in varnostne usposobljenosti in v primeru najmanjšega suma 
o neusposobljenosti Hrvaške izdati temu ustrezno mnenje. 
Globoko smo tudi zaskrbljeni nad izjavami nekaterih medijskih hiš in predstavnikov hrvaške vlade, ki 
vzbujajo resna vprašanja o njihovem privilegiranem dostopu do informacij in resen dvom o 
transparentnosti, neodvisnosti in strokovnosti postopkov. 
Poslanci o hrvaškem privilegiranem dostopu informacij 
Evropska komisija mora po njihovem mnenju prav tako zagotoviti, da ne obstaja niti najmanjši dvom o tem, 
da ocenjevanje sposobnosti Hrvaške za varovanje zunanje meje EU-ja temelji na strokovnih, ne pa političnih 
merilih. 
Vstop Hrvaške sicer v interesu vseh 

https://www.rtvslo.si/evropska-unija/sarec-o-sprejemu-hrvaske-v-schengen-naj-ne-odloca-junckerjeva-komisija/502535
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/sarec-o-sprejemu-hrvaske-v-schengen-naj-ne-odloca-junckerjeva-komisija/502535


133 
 

Poslanci so v pozivu sicer poudarili, da je vstop Hrvaške v schengensko območje v interesu vseh, saj se 
zavedajo prednosti tovrstne vključitve, tako za Slovenijo kot tudi za EU, hkrati pa njen vstop ne sme 
predstavljati varnostne grožnje EU-ju. 
Po njihovem mnenju obstajajo zelo resni zadržki glede tehnične in pravne usposobljenosti Hrvaške za 
izvajanje in varovanje schengenskega območja, kot tudi glede njene skladnosti s pravnimi standardi EU-ja, 
zlasti kar zadeva spoštovanje in izvajanje mednarodnih sporazumov in sodb. 
Hrvaška ima privilegiran dostop do informacij 
"Globoko smo tudi zaskrbljeni nad izjavami nekaterih medijskih hiš in predstavnikov hrvaške vlade, ki 
vzbujajo resna vprašanja o njihovem privilegiranem dostopu do informacij in resen dvom o transparentnosti, 
neodvisnosti in strokovnosti postopkov," so opozorili. 
Poslanci so poziv naslovili na predsednika Evropske komisije (EK) Jean-Clauda Junckerja, njegovo naslednico 
Ursulo von der Leyen, predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska in njegovega naslednika Charlesa 
Michela. 
Evropska komisija naj bi vprašanje, ali Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengensko območje, 
obravnavala prihodnji torek. Pred tem je bila ta točka že dvakrat na dnevnem redu kolegija komisarjev, 2. in 
16. oktobra, a so jo preložili. 
Resni dvomi o komisiji v odhodu 
"Želimo, da bi bila odločitev Evropske komisije korektna, da bi Hrvaška res izpolnjevala merila," je 
novinarjem ob robu brifinga pred plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta pojasnila pobudnica 
skupnega poziva Ljudmila Novak. "Pojavlja se resen dvom, kako Evropska komisija v odhodu deluje glede 
spoštovanja kriterijev," pa je dejala Tanja Fajon, ki je poročevalka za reformo schengena še iz prejšnje 
sestave parlamenta. "Seveda je Sloveniji v interesu, da bi Hrvaška čim prej vstopila v schengensko območje. 
Ampak mi si želimo, da je to verodostojen proces, da gre za izpolnjevanje objektivnih tehničnih kriterijev," je 
poudarila. Dodala je, da se trenutno ob vsem, kar se je dogajalo v preteklih mesecih, ne zdi, da ima Juncker 
resnično ambicije, da bi ta proces tudi dokončal. 
Irena Joveva je omenila, da je hrvaški premier Andrej Plenković večkrat dejal, da je že odločeno in da bo 
Hrvaška dobila zeleno luč, kar po njenem mnenju vzbuja dvom o strokovnosti odločitve. "Pozivamo, naj bo 
odločitev strokovna, naj temelji na objektivnih ocenah in da ne bo nobenega dvoma, da je bilo to kakor koli 
politično," je povedala. 
"Slovencem nam je zagotovo v interesu, da Hrvaška vstopi v schengen, vendar mora vstopiti takšna, da bo 
znala varovati svoje meje in da bo izpolnila vse pogoje," pa je izpostavil Franc Bogovič. "Kar se dogaja v BiH-
u, nas jasno opozarja, da potrebujemo neprepustno in trdno mejo, kajti migrantski izziv je zelo velik," je 
dodal. 
Podobno je poudaril tudi Klemen Grošelj. "V primeru Hrvaške si ne želimo, da bi bila na podlagi političnih 
pritiskov ali ocen znotraj Evropske komisije pripuščena v schengen, pri tem pa bi imela porozne meje, kot jih 
ima zdaj," je dejal. Pojasnil je še, da sogovornike v Evropi s pismom opozarjajo, da gre za razkorak med 
realnim stanjem na terenu in ocenjevanjem tehničnih pogojev. 
Zakaj se niso združili vsi slovenski evroposlanci? 
Več parlamentarcev je izrazilo obžalovanje, ker se pobudi niso pridružili vsi slovenski evroposlanci. Na 
vprašanje, ali sta ji poslanka Romana Tomc (EPP/SDS) in poslanec Milan Zver (EPP/SDS), ki poziva nista 
podpisala, pojasnila svojo odločitev, je Novakova odgovorila nikalno. "Dobili smo samo obvestilo, da sta se 
odločila, da tega ne podpišeta," je dejala. Bogovič je na vprašanje, ali ni nenavadno, da slovenski 
evroposlanci iz vrst Evropske ljudske stranke niso stopili skupaj, odgovoril, da se vsak poslanec odloča po 
svoji vesti. 

• Po "košarici" S. Makedoniji in Albaniji: "Vi ste opravili svoje, mi pač ne". B. V., A. P. J. Bruselj - 
MMC RTV SLO, STA, Reuters. 18. oktober 2019  

O širitvi znova na majskem vrhu o Zahodnem Balkanu 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/po-kosarici-s-makedoniji-in-albaniji-vi-ste-opravili-svoje-mi-pac-ne/502522  

Zaustavitev začetka pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo je huda zgodovinska napaka, je 
dejal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk pa je 
obema državama sporočil: "Prosim, ne obupajta!" 
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Voditelji članic EU-ja po dolgi in burni razpravi v Bruslju niso odobrili začetka pristopnih pogajanj s Severno 
Makedonijo in Albanijo. Sprejeli niso nobenih sklepov, ker se o njih niso mogli dogovoriti. 
Juncker je izjavil, da je zelo razočaran nad izidom razprave na vrhu EU-ja. Voditelji so namreč sklenili, da se 
bo Unija k temu vprašanju vrnila do zagrebškega vrha o Zahodnem Balkanu, ki je predviden maja. 
Večina članic Unije je podpirala začetek pogajanj z obema državama. Zeleno luč za Severno Makedonijo je 
po neuradnih informacijah onemogočila le Francija, za Albanijo pa poleg nje še Nizozemska in Danska. 
Francoski predsednik Emmanuel Macron je nato dejal, da bi bilo odprtje pristopnih pogovorov le s Severno 
Makedonijo, ne pa tudi z Albanijo, "velika politična napaka". 
Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je obema državama sporočil: "Prosim, ne obupajte. Razumem 
frustracijo, saj ste opravili svoje delo, mi pa nismo. Niste vi krivi za novo preložitev. Niti najmanj ne dvomim, 
da boste nekega dne polnopravni člani." 
Šarec: Nismo držali obljube 
Slovenski premier Marjan Šarec je opozoril, da je priložnost zamujena in da je verodostojnost EU-ja v tem 
delu sveta omajana. V prihodnje bodo težave, ker te države ne bodo imele več zaupanja v Unijo, in 
vprašanje je, ali jih bomo spravili na evropsko pot, je poudaril. "Nismo držali obljube, zlasti do Severne 
Makedonije, ki je naredila vse, kar se je od nje zahtevalo, in še enkrat ponavljam, spremenila je tudi ime 
svoje države," je še spomnil Šarec. "Tam se lahko zgodijo nepredvidljive stvari," je opozoril. 
Oglasil se je tudi italijanski premier Giuseppe Conte, ki se prav tako strinja, da je odločitev voditeljev 
napaka, zato bo Rim predlagal, da EU nove pogovore o širitvi povezave začne spet novembra. 
Voditelji članic EU-ja po dolgi in burni razpravi v Bruslju niso odobrili začetka pristopnih pogajanj s Severno 
Makedonijo in Albanijo. Sprejeli niso nobenih sklepov, ker se o njih niso mogli dogovoriti. 
Med razpravo je zakrožil osnutek sklepov, po katerem naj bi odločitev preložili na pomlad naslednje leto, in 
sicer naj bi jo sprejeli do vrha o Zahodnem Balkanu, ki je predviden maja v Zagrebu. Evropska komisija pa 
naj bi do januarja prihodnje leto predlagala reformo širitvenega procesa. 
Vendar pa po neuradnih navedbah velika večina članic, ki se je zavzemala za zeleno luč za obe državi, ni 
želela podpreti takšnih sklepov, saj je menila, da je bolje nič kot takšni sklepi. 

• Zaradi stavke ovirana letalski in cestni promet, Sagrada Familia zaprta. B. V., A. P. J. Barcelona - 
MMC RTV SLO, STA. 18. oktober 2019  

V Barceloni že štiri noči nasilja 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/zaradi-stavke-ovirana-letalski-in-cestni-promet-sagrada-familia-zaprta/502559  

Po obsodbi katalonskih voditeljev, ki zagovarjajo neodvisnost, poteka v Kataloniji splošna stavka, v 
okviru katere so podporniki neodvisnosti blokirali promet na dveh cestah, ki povezujeta Španijo in 
Francijo. Moten je tudi letalski promet. 
Kot so sporočili s španskega ministrstva za promet, so protestniki zaprli avtocesto AP7 v La Jonqueri pri 
Gironi in cesto N-II blizu špansko-francoske meje. 
Na barcelonskem letališču El Prat so odpovedali več deset poletov, predvsem letalski družbi Iberia in 
Vueling. 
Protestniki so zaprli tudi vhode v eno največjih barcelonskih znamenitosti, cerkev Sagrada Familia. Pred 
nedokončano baziliko arhitekta Antonia Gaudija se je zbrala množica ljudi. Bazilika je na svojem računu na 
Twitterju sporočila, da turisti ne morejo vstopiti v cerkev in lahko svoje vstopnice prekličejo na spletu. 
Nasilje po razsodbi sodišča v Madridu 
V Barceloni je v četrtek že četrto noč zapored izbruhnilo nasilje. Protestniki, ki so jezni zaradi obsodbe 
devetih katalonskih voditeljev, so zažigali smetnjake in pohištvo, ponekod so izbruhnili tudi spopadi med 
policisti in protestniki. 
V Barceloni se je zbrala množica ljudi, v mesto prihaja tudi več tisoč udeležencev tridnevnega pohoda, ki so 
se tja podali iz mest Vic, Girona, Tarrega, Tarragona in Berga. 
Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so protestniki policiste obmetavali s kamni in molotovkami, ti 
pa so odgovorili z gumijevkami, peno in gumijastimi naboji. 
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Slika: Protestniki pred največjo znamenitostjo v Barceloni. Foto: Reuters  

 
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 zaradi vstajništva in zlorabe 
javnih sredstev. 
Puigdemont zavrnil izročitev Španiji 
Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont, za katerega je Španija pred dnevi izdala nov evropski in 
mednarodni priporni nalog, je v uradu belgijskega državnega tožilca uradno zavrnil izročitev Španiji. Tožilec 
mu je dovolil oditi in pod določenimi pogoji tudi zapustiti državo, če želi. 
Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek, le nekaj ur po izreku zapornih kazni za devet nekdanjih 
katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017, izdalo tretji 
evropski zaporni nalog za Puigdemonta zaradi "kaznivih dejanj vstajništva in zlorabe javnih sredstev". Zaradi 
istih obtožb je bilo devet nekdanjih katalonskih voditeljev v ponedeljek obsojenih na od devet do 13 let 
zapora. 
Puigdemont, ki je k tožilcu prišel prostovoljno, potem ko je prejel uradno obvestilo o pripornem nalogu, je 
novinarjem v Bruslju povedal, da so mu dovolili ostati na prostosti brez jamstev in da lahko Belgijo zapusti z 
dovoljenjem sodnika. Mora pa se javiti na sodišče, ko ga pokličejo. Iz njegovega tiskovnega urada so 
sporočili, da je uradno zavrnil izročitev Španiji in da se je pri tem skliceval na imuniteto kot evropski 
poslanec. 
Odkar se je Puigdemont leta 2017 po neuspešnem poskusu osamosvojitve Katalonije zatekel v Belgijo, je to 
že tretji evropski zaporni nalog, ki ga je zanj izdala Španija. Leta 2017 so mu ob obravnavi prvega pripornega 
naloga prepovedali odhod iz države. Določili so tudi, da mora imeti v Belgiji stalno bivališče in se javiti na 
sodišče, ko ga pokličejo. 
Tokrat so Španijo prosili za prevod naloga, saj ga je poslala samo v španščini. Ob tem so poudarili, da 
morajo preveriti, ali gre za kršitev belgijskih zakonov. Glede na kompleksnost primera in dva že pred tem 
izdana naloga pa je potrebna poglobljena pravna analiza, so sporočili v torek iz Bruslja. 
Španski vrhovni sodnik Pablo Llarena je sicer drugi evropski priporni nalog za Puigdemonta julija 2018 
umaknil, potem ko je nemško deželno sodišče v Schleswig-Holsteinu ugodilo zahtevi Španije za izročitev 
Puigdemonta zaradi zlorabe javnih sredstev, ne pa zaradi upora. V prvem pripornem nalogu iz leta 2017 so 
namreč aretacijo in izročitev zahtevali zaradi upora in zlorabe javnih sredstev. Zdaj pa aretacijo utemeljujejo 
z vstajništvom. 
Prvič se je sešel slovenski odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji, na katerem je 
ustanovni član, nekdanji predsednik države, Milan Kučan, opozoril, da je "zmotno prepričanje, da so grobe 
kršitve človekovih pravic z državnim nasiljem notranja zadeva države". Člani odbora so opozorili, da 
"molčati ob kršitvah pravic deveterice uglednih evropskih voditeljev iz Katalonije in tudi številnih drugih, ki 
jih prav tako preganjajo zaradi sodelovanja pri referendumu 2017, pomeni prevzemati odgovornost za 
njihovo usodo, pa tudi za rušenje evropskih demokratičnih načel". V odboru so dodali, da so "svoboda 
izražanja, združevanja in izrekanja, tudi na referendumu kot enem najširših in najbolj legitimnih 
demokratičnih forumov, svoboščine, ki jim je špansko vrhovno sodišče s svojo sodbo odreklo veljavo v EU-
ju". 

• EU: Komisija naj bi potrdila, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za schengen. B. V. Bruselj - 
MMC RTV SLO, STA. 21. oktober 2019  

Hrvaški poslanci in poslanke komisijo pozivajo, naj podpre Hrvaško 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/eu-komisija-naj-bi-potrdila-da-hrvaska-izpolnjuje-tehnicne-pogoje-za-
schengen/502819  

https://www.rtvslo.si/evropska-unija/eu-komisija-naj-bi-potrdila-da-hrvaska-izpolnjuje-tehnicne-pogoje-za-schengen/502819
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/eu-komisija-naj-bi-potrdila-da-hrvaska-izpolnjuje-tehnicne-pogoje-za-schengen/502819
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/10/18/65618472.jpg


136 
 

Po neuradnih informacijah naj bi Evropska komisija na torkovem zasedanju kolegija komisarjev v 
Strasbourgu ocenila, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengensko območje. 
Vodje kabinetov komisarjev so potrdili dnevni red srečanja, ki se bo začelo ob 13. uri, je ob razgrnitvi 
dnevnega reda kolegija potrdila tiskovna predstavnica Evropske komisije Mina Andreeva. "Kolegij bo 
spregovoril o napredku Hrvaške pri izpolnjevanju potrebnih pogojev za pridružitev območju schengena," je 
dejala. 
Prav Hrvaška bo po njenih besedah tudi v središču novinarske konference s komisarjem za notranje zadeve 
Dimitrisom Avramopulosom po kolegiju, ki je predvidena ob 15.30. 
Po neuradnih informacijah naj bi komisija ocenila, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v 
schengen, obenem pa naj bi jo pozvali k nadaljnjim prizadevanjem. 
22. oktober se je že sicer omenjal kot datum obravnave pripravljenost Hrvaške na vstop v schengen, potem 
ko je komisija pred tem obravnavo preložila že dvakrat, in sicer z 2. na 16. oktober in s 16. na 22. oktober. 
Hrvaški evroposlanci so medtem v skupnem pismu pozvali Evropsko komisijo, naj v torek potrdi tehnično 
pripravljenost Hrvaške za vstop v schengensko območje in se upre politizaciji procesa vstopanja Hrvaške 
v schengen od slovenskih evroposlancev. 
"Hrvaška je izpolnila vse tehnične pogoje in v skladu s tem pričakujemo zeleno luč komisije za naš vstop v 
schengen," so v svojem pismu poudarili hrvaški evroposlanci. Ob tem so opozorili, da bi "morebitna 
preložitev zaradi političnih pritiskov in neutemeljenih sumov v tehnično in pravno pripravljenost Hrvaške 
za vstop v schengen škodovala verodostojnosti komisije ter zaupanju evropskih državljanov". 
Hrvaški poslanci tudi poudarjajo, da je vstop Hrvaške v schengen kot eden najpomembnejših dosežkov 
Evropske unije v interesu vseh strani, tako Hrvaške kot Slovenije in celotne Unije.  
Ocena tik pred iztekom mandata 
Komisija pod predsednikom Jean-Claudom Junckerjem bo tako oceno Hrvaške objavila tik pred iztekom 
svojega mandata. Ocena naj bi vključevala podroben opis izpolnjevanja meril. Komisija naj bi tudi jasno 
povedala, da je zadeva zanjo končana in da se k temu vprašanju ne bo več vračala. 
Slovenska komisarka Violeta Bulc naj bi po neuradnih informacijah sicer opozorila, da zdaj ni pravi čas za 
takšno odločitev, temveč bi bilo treba prej zagotoviti normalno delovanje schengenskega prostora. Na več 
mejah med zdajšnjimi članicami schengena je namreč že nekaj časa vzpostavljen mejni nadzor. 
Slovenija, kot je v petek v Bruslju dejal premier Marjan Šarec, nasprotuje temu, da o tem vprašanju odloča 
odhajajoča Evropska komisija. Da bi morala o tem odločati nova komisija, je v pismu pozvalo tudi šest od 
osmih slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu. 
Hrvaška še ne bo kmalu v schengenu? 
Končno odločitev o tem, ali lahko neka država vstopi v schengen, sicer sprejmejo članice EU-ja s soglasjem. 
Po neuradnih napovedih zelene luči za vstop Hrvaške v schengen ni pričakovati v bližnji prihodnosti. 
Zadržanih naj bi bilo več članic, med njimi Nizozemska, Nemčija in Francija. 
Ključni pri tem so migracijski in varnostni izzivi, zaradi katerih več članic Unije, med njimi Nemčija, Francija 
in Avstrija, še vedno izvaja nadzor na notranjih mejah v schengenu. Dokler se ne zagotovi normalno 
delovanje schengena, tudi ni pričakovati njegovega širjenja. 
Na vprašanje, ali bo Slovenija vložila veto, Šarec konec septembra ni odgovoril naravnost. "Slovenija bo 
ravnala tako, kot se bo v tistem trenutku pokazalo, da je prav in v interesu Slovenije, pa ne samo Slovenije, 
ampak predvsem v interesu vladavine prava," je odgovoril. 
Če pa bo Evropska komisija delovala politično in Hrvaški dala zeleno luč za vstop v območje schengena, bo 
tudi Slovenija ravnala politično, je še dejal takrat. 
Danes je Šarec dejal, da ostaja pri tem stališču. Na vprašanje, ali se mu ne zdi vsaka odločitev Evropske 
komisije politična, je dejal, da je to res, vendar pa mora politična odločitev temeljiti na strokovni evalvaciji, 
ki da pove, ali država izpolnjuje merila. 
"Za nas je pomemben predvsem odnos do varnosti, se pravi, ali je sosednja država sposobna varovati 
schengen, in pa seveda tudi vladavina prava," je dejal Šarec. "Želeli bi, da glede tega ne bi odločala ta 
komisija, zlasti zaradi znanih dejstev iz preteklosti, tudi strankarskih povezav," je dodal. 
Šarec: Interes Slovenije je čim manj nezakonitih prebežnikov 
"Slovenija bo zasledovala predvsem svoj interes – ta je, da prek naše meje dobimo čim manj nezakonitih 
prebežnikov," je še poudaril. Prebežniki, ki prispejo v Slovenijo, namreč po njegovih besedah od nekod 



137 
 

prihajajo, kar pomeni, da meja med Bosno in Hercegovino in Hrvaško ni neprepustna. "Za schengen pa so 
potrebna določena merila, bojimo se, če bo Hrvaška sposobna to izvajati," je še dejal. 

• Mesti Reka in Ljubljana podpisali sporazum o kulturnem sodelovanju. N. Š. Ljubljana - MMC RTV 
SLO, STA,  22. oktober 2019, Skozi vse leto se bo Reka kot EPK predstavljala s sloganom Luka 
različnosti 

https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/mesti-reka-in-ljubljana-podpisali-sporazum-o-kulturnem-sodelovanju/502919  

 
V Ljubljani se je danes predstavilo mesto Reka, ki bo prihodnje leto nosilo naziv Evropske prestolnice 
kulture (EPK). Župana obeh mest, Zoran Janković in Vojko Obersnel, pa sta v mestni hiši podpisala 
sporazum o kulturnem sodelovanju.  
Ljubljana bo naziv sicer poskušala pridobiti za leto 2025. 
"Podpis sporazuma o sodelovanju Ljubljane in Reke je okronal 40 let prijateljstva med mestoma," je povedal 
direktor Turistične skupnosti mesta Reka Peter Škarpa. Še naprej bodo težili k promociji obeh mest, skušali 
bodo zviševati kakovost turističnih produktov in življenje prebivalcev. 
Reški advent in reški karneval 
Čez dan so opozorili na manifestacije, ki se bodo zgodile na Reki, kot sta reški advent in reški karneval, je 
uvodoma povedal Škarpa. 
Program EPK-ja bo po njegovih ponudil več kot tisoč najrazličnejših dogodkov, od koncertov, kulturnih 
manifestacij, razstav, tribun do kongresov. "Upam, da bodo številni Ljubljančani in Slovenci prišli na Reko in 
uživali v dogodkih," je povedal. 
"V veliko čast nam je, da lahko predstavljamo Reko kot EPK 2020, saj se vsi zavedamo, da sta kultura in 
turizem zelo ozko povezana, pravzaprav neločljiva," pa je dejala direktorica predstavništva Hrvaške 
turistične skupnosti v Sloveniji Metka Bradetić. Zvečer so v Kinu Šiška Reko kot EPK še uradno predstavili s 
spotom in predstavniki projekta. 
V stotih letih zamenjali devet držav 
Prebivalci mesta so, kot je povedal Škarpa, v stotih letih zamenjali devet držav, vsaka je pustila določen 
pečat, zato je Reka, na kar so ponosni, danes "odprto multikulturno mesto, v katerem lahko vsak uživa in 
predstavlja svojo tradicijo in običaje". 
Skozi vse leto se bo Reka predstavljala s sloganom Luka različnosti. Prevzem EPK bodo slovesno počastili 1. 
februarja 2020 v reškem pristanišču s spektaklom, ki bo potekal tako na morju kot na kopnem, nato bo 23. 
februarja sledila karnevalska povorka z več kot 11.000 skupinami. 
Program je že mogoče prebrati na spletni strani EPK-ja in turistične organizacije. 

• Hrvaški zelena luč za vstop v schengen; Šarec obžaluje "politično odločitev". T. K. B., K. S. 
Strasbourg - MMC RTV SLO, STA. 22. oktober 2019  

https://www.rtvslo.si/evropska-unija/hrvaski-zelena-luc-za-vstop-v-schengen-sarec-obzaluje-politicno-
odlocitev/502885  

Evropska komisija je ocenila, da Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengensko območje. Obenem jo 
je pozvala k nadaljnjim prizadevanjem za izvajanje vseh ukrepov, zlasti na področju upravljanja zunanje 
meje. 
Pozitivno oceno Hrvaški glede izpolnjevanja tehničnih pogojev za vstop v schengen je odhajajoča komisija 
predsednika Jean-Clauda Junckerja objavila po zasedanju kolegija komisarjev in članice pozvala, naj 
poročilo "obravnavajo s ciljem integracije Hrvaške v schengensko območje". 
Komisija je že pred tem pozitivno ocenila in potrdila polno izvajanje schengenskih pravil na področju varstva 
podatkov, policijskega sodelovanja, skupne vizumske politike, schengenskega informacijskega sistema (SIS), 
orožja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, z današnjim sporočilom pa je potrdila, da je 
Hrvaška sprejela vse potrebne ukrepe tudi za izpolnitev pogojev za izvajanje schengenskih pravil pri 
upravljanju zunanje meje. "Hrvaška si bo morala še naprej prizadevati za zagotavljanje doslednega 
izvajanja vseh tekočih ukrepov na tem področju," je poudarila komisija. 
Končno odločitev o tem, ali lahko neka država vstopi v schengen, namreč sprejmejo članice EU-ja s 
soglasjem. Po neuradnih napovedih zelene luči za vstop Hrvaške v schengen ni pričakovati v bližnji 
prihodnosti. Zadržanih naj bi bilo več članic, med njimi Nizozemska, Nemčija in Francija. 
Ključni pri tem so migracijski in varnostni izzivi, zaradi katerih več članic Unije, med njimi Nemčija, Francija 
in Avstrija, še vedno izvaja nadzor na notranjih mejah v schengenu. Dokler se ne zagotovi normalno 
delovanje schengena, tudi ni pričakovati njegovega širjenja. 
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Plenković: Velik uspeh Hrvaške 
Hrvaški premier Andrej Plenković je pozitivno oceno Evropske komisije označil za "še en velik evropski 
uspeh Hrvaške". Poudaril je, da je Hrvaška od danes bližje tistemu, kar schegen predstavlja za evropski 
projekt, in ni naklonjena nobenim blokadam. 
"Delali smo predano in tiho, kar je najpomembneje, dosegli smo rezultat," je izjavil Plenković. Dodal je, da je 
Hrvaška tehnično dobila objektivno potrditev pristojne institucije, da je pripravljena za članstvo v 
schengenu. 
Plenković je poudaril, da gre za "pomemben dan" in da priporočilo predstavlja korak naprej za Hrvaško, da 
bi dohitela Bolgarijo in Romunijo, ki sta v vrsti za vstop v območje schengena pred Hrvaško. Izrazil je 
zadovoljstvo, da Hrvaška ni dobila dodatnega mehanizma nadzora za vstop v schengen, kot je to bilo v 
primerih Bolgarije in Romunije. 
Ponovil je, da je cilj politike sedanje hrvaške vlade čim globlja integracija v EU, ki poteka na dveh tirih – 
članstvo v schengenskem območju in evroobmočju. Plenković ni želel ugibati, kdaj bi Hrvaška lahko vstopila 
v schengen. Menil je, da "ni realno", da bi se to zgodilo med hrvaškim predsedovanjem Svetu EU-ja v prvi 
polovici prihodnjega leta. 
Novinarje je zanimalo tudi Plenkovićevo stališče do morebitne slovenske blokade vstopa Hrvaške v območje 
schengena. Izpostavil je, da ima Hrvaška kot članica EU-ja drugačen mednarodni položaj, kot ga je imela v 
času pristopnih pogajanj z EU-jem. Dodal je, da nobena blokada "ni dobrodošla". "Nasprotujemo blokadam 
in smo za dialog," je dejal. 
Znova je pojasnil, da si Hrvaška prizadeva za ločitev vstopa v schengen od dvostranskega vprašanja meje s 
Slovenijo ter da je v dialogu med Zagrebom in Ljubljano treba iskati rešitev, ki bo v obojestransko 
zadovoljstvo. 
Šarec obžaluje "politično odločitev" 
Slovenski premier Marjan Šarec obžaluje, da je Evropska komisija o tako pomembnem vprašanju, kot je 
ocena pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengen, odločala tik pred koncem mandata in sprejela politično 
odločitev. 
"Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška v nadaljevanju izpolnila vse pogoje, tako tehnične kot pravne vključno s 
spoštovanjem vladavine prava, za vstop v schengenski prostor," so zapisali v uradu premierja. Kot so 
poudarili, mora Hrvaška izkazati sposobnost učinkovitega varovanja zunanje meje in s tem zagotavljanja 
varnosti celotnega EU-ja. 
Po Šarčevem mnenju čakajo Hrvaško še številne dejavnosti, da bo tudi sposobna zagotoviti trajno 
učinkovito upravljanje zunanjih meja EU-ja in tako v celoti izpolniti zahtevana tehnična merila. 
Mešani odzivi poslanskih skupin 
Poslanske skupine v državnem zboru so se na odločitev Evropske komisije odzvale različno. Predsednik DZ-
ja Dejan Židan in njegova stranka SD sta ocenila, da je odločitev politična. "Očitno nas Evropa vsak teden 
negativno preseneti – pretekli teden, ko je ustavila začetek pogovorov s Severno Makedonijo in Albanijo, 
čeprav sta državi izpolnili vse pogoje. In so se politično odločili tako, da je Evropa dodatno izgubila ugled," je 
dejal. 
Ta teden pa Evropska komisija, ki je v odhajanju in bi bilo prav, da ne sprejme nobene pomembne zadeve, 
sprejme tovrstno odločitev, ki je v vsakem primeru politična, je še dejal Židan. Izrazil je tudi zaskrbljenost, 
da si Evropska komisija, "ki odhaja in je že sprejemala napačne odločitve, pravilnih pa ne, privošči še eno 
tako dejanje". Kot Evropejec si želi, da bo naslednja komisija drugačna. 
Poslanec SD-ja in predsednik odbora DZ-ja za zunanjo politiko Matjaž Nemec prav tako meni, da Evropska 
komisija daje vtis, da se "odloča politično, ne pa po merilih in standardih, ki so se uporabljali v preteklosti". 
"Vključuje se država članica, ki bi potencialno lahko imela izjemne težave, ker nima dorečenih meja s svojimi 
sosedi. Anomalija bi bila v tem, da bi imeli schengensko mejo, ki bi bila nedorečena," je pojasnil. 
Poslanec NSi-ja Jožef Horvat je medtem to, da odhajajoča komisija pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja 
tako pomembno odločitev sprejema ob koncu svojega mandata, označil za nekoliko nenavadno. 
V Levici medtem niso želeli polemizirati z odločitvijo komisije in podpirajo vstop Hrvaške v schengen. 
"Smo najbrž edini, ki podpiramo, da bi Hrvaška čim prej vstopila v schengensko območje, da vsaj na tak 
način se znebimo teh meja, ki v bistvu Istro režejo na dvoje. Ki tudi na obmejnih območjih ob Kolpi pomenijo 
neki resen poseg v sobivanje ljudi, ki je daljše od obstoja naše države," je povedal. 
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"Upamo, da bo to tudi premik naprej k temu, da bo življenje na mejnem območju lažje in da bo sledila 
odprava panelnih ograj in žic, ki tam stojijo," je še povedal Matej Tašner Vatovec. 
Violeta Bulc: Pred širitvijo schengena treba zagotoviti njegovo polno delovanje 
Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je po današnji odločitvi Evropske komisije spomnila, da je to 
poročilo le eden izmed korakov za vstop v schengen. Ob tem je ocenila, da je pred morebitno širitvijo 
schengna treba zagotoviti, da bo deloval v celoti in popolno. Med drugim je izpostavila tudi to, da 
schengensko območje, kakršnega poznamo danes, ne deluje v celoti. "Še vedno imamo šest schengenskih 
držav - Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Avstrija in Francija -, ki ohranjajo mejne preglede znotraj 
schengenskega območja, vključno na meji med Avstrijo in Slovenijo," je opozorila. 
Komisarka meni, da bi morala končna ocena upoštevati tudi napredek, ki ga je treba doseči na področjih 
migracijske politike, varovanja zunanjih meja, vladavine prava in dobrososedskih odnosov. "Zdaj je za 
odločitev, da Hrvaška vstopi v schengensko območje, potrebno soglasje v Svetu EU-ja," je še poudarila 
Bulčeva. Zadnjo besedo bodo tako imele države članice, tudi Slovenija, ki bodo na osnovi tehničnega 
poročila odločile, kako naprej.  

• Slovenska diaspora v novem svetu, ujeta v objektiv Matjaža Rušta. N. Š. Maribor - MMC RTV SLO. 
23. oktober 2019, Vizualni kazalniki slovenstva v oddaljenih deželah 

https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/slovenska-diaspora-v-novem-svetu-ujeta-v-objektiv-matjaza-
rusta/502936 

 

 
Slika: Matjaž Rušt (1982) deluje kot dokumentarni fotograf, katerega osrednji interes so ljudje in različni marginalni 
pojavi sodobnih družb. Foto: Matjaž Rušt  

 
V mariborski Fotogaleriji Stolp bodo nocoj usmerili pogled v Novi svet, razstavo del Matjaža Rušta. 
Skoznjo se s fotografijami slovenske diaspore po svetu razkriva ikonografija izkazovanja kulturne 
identitete. 
Hkrati njegove fotografije odpirajo vprašanja ohranjanja tradicije znotraj majhnih skupnosti. 
Podobe so nastale na treh terenskih ekspedicijah. Fotograf je obiskal slovenske skupnosti v ZDA (Cleveland), 
Argentini (Buenos Aires, Mendoza) in Avstraliji (Sydney, Melbourne), da bi pobliže spoznal njihov način 
življenja. 
Ta je "često razpet med nacionalno in kulturno pripadnostjo domovini in neizbežnostjo asimilacije v 
dominantno kulturno okolje," je zapisal kustos Miha Colner. 
Majhnost in žilavost 
Iz fotografij lahko razberemo, da je za slovenske izseljenske skupnosti značilna majhnost in žilavost v 
ohranjanju kulture, tesna medsebojna povezanost in relativno dobra gmotna situiranost. A kustos poudarja, 
da so temu navkljub slovenske skupnosti po svetu izjemno kompleksne in v vsem, razen v pripadnosti svoji 
izvorni kulturi, dokaj heterogene tvorbe, ki jim ni vedno mogoče najti skupnega imenovalca. Colner zato 
ugotavlja, da Ruštove fotografije odražajo ravno to raznovrstnost. Dela iz cikla Novi svet so sicer vključena 
tudi v stalno zbirko Moderne galerije v Ljubljani. 
Majhne enklave kulturnega in družabnega življenja 
Rušt v ciklu raziskuje ohranjanje identitete v okoljih, ki so v družbenem, političnem, ekonomskem in 
kulturnem smislu popolnoma drugačna od matice, ter med izseljenci, ki so večinoma tam rojeni in vzgojeni. 
Zanimajo ga namreč majhne enklave kulturnega in družabnega življenja. 
 

https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/slovenska-diaspora-v-novem-svetu-ujeta-v-objektiv-matjaza-rusta/502936
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Slika: Ena izmed fotografij serije Maribor is the Future, ki so nastale v okviru umetniške rezidence. Foto: Robert 
Marin / Matjaž Rušt 

 
Iz Ljubljane v Maribor ali iz najlepšega mesta na svetu v mesto prihodnosti 
Ravno v času, ko se toliko govori o integraciji priseljencev v nova kulturna okolja, je "vprašanje diaspore 
mogoče gledati skozi univerzalno prizmo, ki se aplicira na katero koli izseljensko skupino, ki temelji na skupni 
etnični in kulturni pripadnosti," še piše Colner. 
Fotografije tako pričajo o vizualnih kazalnikih slovenstva v oddaljenih deželah in o identiteti, ki se zaradi 
nerednih stikov med matico in diasporo vse močneje razhaja. 
Rušt je sicer skupaj s fotografom Robertom Marinom leta 2015 izdal knjigo Najlepše mesto na svetu, v 
objektiv sta ulovila utrip nočnega in dnevnega življenja v ljubljanskih kavarnah, klubih, beznicah in na ulicah. 
Mladina, Ljubljana 

• Schwarzer Peter. Vlado Miheljak. Mladina, Ljubljana, 18.10.2019, št. 42, str. 6  
(Stockholmski sindrom ali drama govornega mučenja?) 
»Igralci zbirajo karte v parih. Poraženec je tisti, ki ostane s karto brez para. Proglasijo ga za črnega Petra. 
Črni Peter je igra izločanja.« Pravila družabne igre Črni Peter 
»Saj moja podoba o Jugoslaviji ni bila ideološka. Enostavno rad sem imel deželo. Rad sem imel tudi, daje 
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 ... 
... Spominjam se, da je bilo treba v vileniški jami vedno poslušati moški zbor, naj si je bil to poet Jan Skači 
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. Bilje 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.« 
— Peter Handke v pogovoru z Ivom Štandekerjem za Mladino (8. to. 1991) 
»Igra ’Kaspar’ ne prikazuje, kako je s Kasparjem Hauserjem V RESNICI ali kako je z njim V RESNICI BILO, 
temveč kaj se mu LAHKO ZGODI... Ta igra bi se lahko imenovala ’Govorno mučenje’.« 
— Uvodno pojasnilo k Handkejevi drami Kaspar 
»Že s svojim prvim stavkom sem se ujel v past.« 
— Monolog v zaključku Handkejeve drame Kaspar 
Peter Handke je dobil Nobelovo nagrado. Tukaj ne bi smelo biti prevelikih prevpraševanj, ali si jo zasluži. 
Dobil jo je za književnost. Zato ni pravo vprašanje, zakaj, ampak zakaj šele zdaj. Resda je o akademiji in 
literarni nagradi nekoč govoril negativno (... o kanonizaciji literature). A, navsezadnje, tudi njegov kritik 
Slavoj Žižek je ob prvi zavrnitvi kandidature za članstvo v SAZU rekel, da bi tja itak šel samo z »nogami 
naprej«, torej v krsti. Pa je danes redni član. Resda so Handkejeva stališča sporna in protislovna, čeprav, 
resnici na ljubo, nemalokrat tendenciozno prenesena. A tudi spornost stališč je šibek argument. Koliko 
nagrajencev je imelo stališča, ki so sporna? Naj omenim samo Knuta Hamsuna. O edinem nagrajencu s tega 
področja, Ivu Andriču, bi danes potekale podobne diskusije. In verjetno najresnejši slovenski kandidat Pahor 
je svoj čas izrazil neodobravanje, ker so v »slovenskem Piranu« izvolili »črnca« za župana. Sporočilo iz 
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zamejstva, kjer so desetletja Slovenci igrali vlogo »črncev«, je kot tako tudi neprijetno sporočilo zamejstvu. 
Pri drugem možnem in verjetnem slovenskem kandidatu Jančarju bi bila razhajanja še večja. 
Med kulturniško Slovenijo in Handkejem je bil vseskozi ambivalenten odnos. Ona ga je častila. Leta 1987 so 
ga sprejeli v SAZU, mu istega leta podelili nagrado vilenica. On pa je izkazoval nehvaležnost. Slovenija je 
takrat hotela iz Jugoslavije, Handke pa je v »deveti deželi« iskal Jugoslavijo. Zato je kulturniški spor s 
Handkejem na evropski ravni nekako prav prišel, da se je lahko posesivna ljubezenska vez razdrla. Namreč, 
ko je 1996 objavil svoj, kot ga je poimenoval, pledoaje Zimsko popotovanje..., je bil, kot je povedal v 
intervjuju za Die Zeit, šokiran, kako lahko njegov dobronamerni spis tako berejo in tako razumejo, kot so ga 
v nemških časopisih (liberalnem Spieglu, konservativnem FAZ-u in levičarskem taz-u). Sledila je drzna 
odločitev, da bo šel na turnejo po Nemčiji, pa na Dunaj in nato v Ljubljano, Zagreb in morda še naprej brat 
svoje razumevanje in videnje takrat še svežega dogajanja. V Ljubljani se je ustavil marca 1996 in »misija 
dobre volje« (»prišel sem zato, da bi vas spodbudil, da bi se začeli med seboj pogovarjati«) je klavrno 
spodletela. Dogajanje na javnem branju v ljubljanski Drami je bilo na trenutke tragikomično. 
Denimo, na vprašanje iz občinstva, kaj bi morala Slovenija narediti leta 1990, je brez omahovanja rekel: 
»Ostati v Jugoslaviji!« Si predstavljate, da na domačem terenu slovenskih literatov in kulturnikov, takrat še 
pretežno nekritično zazrtih v slovensko osamosvojitev, kdo izreče tako bogokletne besede? Priznam, da 
sem užival. 
A kakorkoli. Handke je skušal s svojo intervencijo vzpostaviti balans k enodimenzionalni duhovni 
interpretaciji dogajanj na območju bivše Jugoslavije, kakršna je bila začrtana z dominantno linijo francoske 
Nouvelle Philosophie. A postregel je, ponesrečeno, z enodimenzionalnim odgovorom. Ni zagovarjal srbskih 
zločinov v Srebrenici, jih je pa relativiziral. 
V odmevnem zapisu v Süddeutsche Zeitung (1. junij 2006) je eksplicitno izrekel, da je pokol Bošnjakov v 
Srebrenici julija 1995 najhujši zločin proti človečnosti po drugi svetovni vojni v Evropi. A tu ni postavil pike in 
je zločin pojasnil kot grozljivo maščevanje za muslimanske pokole po vaseh okrog Srebrenice pred tem. Kar 
zna biti res, a ni nikakršen argument in alibi. 
Hotel je narediti korak proti Srbom, a je naredil korak preveč. Korak k Miloševiču. Ni ločil med Srbi in 
Miloševičevim režimom, katerega velika in prva žrtev so bili prav Srbi. Tja je hodil kot romar in iskal državo, 
ki je bila v času njegovega pohodništva že dolgo mrtva. In je take, kot jo je iskal, nikoli ni bilo. 
Nadežda Čačinovič je za hrvaški Jutranji list rekla, daje Handke književni genij in politični idiot. Bo kar držalo. 

• Milan Kučan: Gre za evidentno kršenje človekovih pravic. IK, STA. Mladina, Ljubljana, 18. 10. 2019  
https://www.mladina.si/193651/milan-kucan-gre-za-evidentno-krsenje-clovekovih-pravic/  

Predstavil se je Odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji protestira, njegovi 
pobudniki so Milan Kučan, Spomenka Hribar, Rudi Rizman in Ivo Vajgl 
 

 
Slika: Milan Kučan, nekdanji predsednik RS. Foto: © Milan Fras 

 
V Ljubljani se je danes prvič sestala civilna pobuda za podporo katalonskim političnim zapornikom, ki jo 
moti molk evropskih institucij ob visokih zapornih kaznih za devet nekdanjih voditeljev v Kataloniji. V izjavi, 
ki bo romala na več naslovov doma in v tujini, so protestirali ob dogajanju, ki da pomeni kršitev 
demokratičnih pravic v Evropi. 
Pobudniki ustanovitve Odbora za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji so nekdanji 
predsednik republike Milan Kučan, filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar, profesor na ljubljanski 
univerzi Rudi Rizman in nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl, ki so danes tudi spregovorili na prvem srečanju. 
Glavni namen tega srečanja je bil sicer sprejem protestne izjave, ki jo je Kučan označil za "malo ustavo" 
odbora. 

https://www.mladina.si/193651/milan-kucan-gre-za-evidentno-krsenje-clovekovih-pravic/
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Med naslovniki izjave so predsednik republike, vlada, državni zbor in zunanje ministrstvo, pa tudi Evropski 
parlament, Evropska komisija, špansko veleposlaništvo in katalonska vlada. Slednji jo bo predal kar njen 
delegat v jugovzhodni Evropi Eric Hauck, ki mu je Kučan danes osebno izročil izjavo. 
V izjavi odbor izraža prepričanje, da zaporne kazni katalonskim voditeljem "resno spodkopavajo temelje 
evropskega vrednotnega sistema". "Svoboda izražanja, združevanja in izrekanja, tudi na referendumu kot 
enemu najširših in najbolj legitimnih demokratičnih forumov, so svoboščine, ki jim je špansko vrhovno 
sodišče s svojo sodbo odreklo veljavo v EU," so zapisali. 
"Nesprejemljivo je, da so naši evropski sodržavljani kaznovani zgolj zato, ker se z demokratičnimi sredstvi 
brez nasilja borijo za svoje osebne in kolektivne pravice," so zapisali in izrazili prepričanje, da gre za 
politične zapornike, kar da so ocenili tudi številni pravni strokovnjaki. 
"Nesprejemljivo je, da so naši evropski sodržavljani kaznovani zgolj zato, ker se z demokratičnimi sredstvi 
brez nasilja borijo za svoje osebne in kolektivne pravice." 
Poudarjajo še, da ne gre samo za notranjepolitično vprašanje Španije. "Kratkovidno je prepričanje, da je to 
krizo mogoče reševati z represijo, ustrahovanjem, zapori in spodbujanjem sovražnosti," menijo in dodajajo, 
da je krizo mogoče rešiti samo po poti političnega dialoga. 
Kot je pojasnil Kučan, gre pri odboru za "moralni in etični pritisk na španske, evropske in slovenske oblasti, 
da končno vidijo, da ne gre samo za notranji problem Španije, ampak za evidentno kršenje človekovih 
pravic". 
"Človekove pravice so univerzalne in so v hierarhiji varovanja vrednot, ki jih varuje mednarodno pravo, nad 
suverenim pravom oziroma notranjim pravom vsake suverene države," je še dejal Kučan. 
Odbor moti tudi molk ob kršitvah pravic deveterice iz Katalonije, tako na ravni EU kot Slovenije. Molčati ob 
dogajanju po njihovem pomeni "prevzemati odgovornost za njihovo usodo, pa tudi rušenje evropskih 
demokratičnih načel". 
"Človekove pravice so univerzalne in so v hierarhiji varovanja vrednot, ki jih varuje mednarodno pravo, 
nad suverenim pravom oziroma notranjim pravom vsake suverene države." 
"Mi se ne opredeljujemo niti za niti proti neodvisnosti Katalonije, to ni naša stvar. Mi smo tukaj zato, da 
rečemo, da so takšne zaporne kazni, takšna represija, takšno nasilje države nad svojimi državljani, 
nesprejemljive," je poudaril Vajgl. 
Odbor ima trenutno nekaj več kot 40 članov, med njimi vse tri nekdanje varuhe človekovih pravic v Sloveniji 
Iva Bizjaka, Zdenko Čebašek Travnik in Matjaža Hanžka ter evropska poslanca Milana Brgleza in Tanjo Fajon. 
Članici sta tudi nekdanja poslanka dunajskega in Evropskega parlamenta Angelika Mlinar in italijanska 
senatorka Tatjana Rojc. Kučan upa, da bosta lahko obe v svojih državah nastopili s podobnima iniciativama. 
Javno pismo, ki ga je Odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji predstavil danes, 
spodaj objavljamo v celoti. 
PROTEST OB KRŠITVAH DEMOKRATIČNIH PRAVIC V EVROPI 
Drakonske zaporne kazni, izrečene proti devetim uglednim in demokratično izvoljenim katalonskim 
voditeljem, resno izpodkopavajo temelje evropskega vrednotnega sistema. Svoboda izražanja, 
združevanja in izrekanja, tudi na referendumu kot enemu najširših in najbolj legitimnih demokratičnih 
forumov, so svoboščine, ki jim je špansko vrhovno sodišče s svojo sodbo odreklo veljavo v EU.  
Imeti politične zapornike na tleh EU je sramota! Nesprejemljivo je, da so naši evropski sodržavljani 
kaznovani zgolj zato, ker se z demokratičnimi sredstvi brez nasilja borijo za svoje osebne in kolektivne 
pravice! Deveterica katalonskih voditeljev, ki je vodila miroljubno, demokratično glasovanje Kataloncev o 
prihodnosti katalonskega naroda, je bila v čakanju na izrek kazni priprta dve leti. Številni pravni 
strokovnjaki z vsega sveta so ocenili, da gre v tem primeru za politične zapornike. Tudi po kriterijih 
resolucije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope 1900 iz leta 2012 so ti katalonski politiki in 
civilnodružbena voditelja politični zaporniki. Utemeljeno pričakujemo, da bo podobno stališče sprejela 
tudi posebna preiskovalna skupina ZN. Po dveh letih pripora so zdaj obsojeni še na skupaj 100 let zapora. 
Kriza odnosov med Madridom in Barcelono ni samo notranjepolitično vprašanje Španije. Kratkovidno je 
prepričanje, da je to krizo mogoče reševati z represijo, ustrahovanjem, zapori in spodbujanjem 
sovražnosti. Nasilje vedno rojeva novo nasilje. Krizo je mogoče rešiti samo z odkritim dialogom, 
demokratičnimi političnimi sredstvi, razumom in odgovornostjo vpletenih strani.  
Molčati ob kršitvah pravic deveterice uglednih evropskih voditeljev iz Katalonije in tudi številnih drugih, ki 
jih prav tako preganjajo zaradi sodelovanja pri referendumu 2017, pomeni prevzemati odgovornost za 
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njihovo usodo, pa tudi za rušenje evropskih demokratičnih načel. Na to nočemo in ne moremo pristati. 
Verjamemo, da se bodo našemu protestu pridružili mnogi evropski državljani.  
Obenem pričakujemo, da tudi evropski parlamenti in vlade, institucije EU, evropski parlament, komisija in 
evropski svet ne bodo molčali spričo grobih kršitev pravic katalonskih političnih zapornikov in temeljnih 
vrednot EU v Španiji. Človekove pravice imajo univerzalno veljavo in so nad notranjim pravom sleherne 
suverene države. 
 
Reporter, Ljubljana 

• Slovenski evropski poslanci pozivajo: Odhajajoča Junckerjeva komisija Hrvaške ne sme spustiti v 
schengen. STA. Reporter, Ljubljana, 18. okt. 2019 

https://reporter.si/clanek/slovenija/slovenski-evropski-poslanci-pozivajo-odhajajoca-junckerjeva-komisija-hrvaske-
ne-sme-spustiti-v-schengen-736567 

 
Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu so pozvali, naj odločitev o pripravljenosti Hrvaške na vstop v 
schengensko območje sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Po njihovem 
mnenju gre namreč za odločitev, ki ima pomembne dolgoročne in strateške posledice za Evropsko unijo. 
Ljudmila Novak (EPP/NSi), Franc Bogovič (EPP/SLS), Irena Joveva (RE/LMŠ), Klemen Grošelj (RE/LMŠ), Tanja 
Fajon (S&D/SD) in Milan Brglez (S&D/SD) so v skupnem pozivu poudarili, da je povsem nerazumljivo in 
težko sprejemljivo, da bi takšno strateško odločitev sprejela Evropska komisija, katere mandat se bo iztekel 
v zelo kratkem času. 
Zato pozivajo, naj to odločitev sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Ob tem 
poudarjajo, da mora komisija o ustreznosti vstopa Hrvaške v schengensko območje odločiti na podlagi 
objektivne strokovne ocene tehnične in varnostne usposobljenosti in v primeru najmanjšega suma o 
neusposobljenosti Hrvaške izdati temu ustrezno mnenje. 
Evropska komisija mora po njihovem mnenju prav tako zagotoviti, da ne obstaja niti najmanjši dvom glede 
tega, da ocenjevanje sposobnosti Hrvaške za varovanje zunanje meje EU temelji na strokovnih, ne pa 
političnih razlogih. 
Poslanci v pozivu sicer poudarjajo, da je vstop Hrvaške v schengensko območje v našem skupnem interesu, 
saj se zavedajo vseh prednosti tovrstne vključitve, tako za Slovenijo kot tudi za EU, hkrati pa njen vstop ne 
sme predstavljati varnostne grožnje EU. 
Po njihovem mnenju obstajajo zelo resni zadržki glede tehnične in pravne usposobljenosti Hrvaške za 
izvajanje in varovanje schengenskega območja, kot tudi glede njene skladnosti s pravnimi standardi EU, 
zlasti kar zadeva spoštovanje in izvrševanje mednarodnih sporazumov in sodb. 
"Globoko smo tudi zaskrbljeni nad izjavami nekaterih medijskih hiš in predstavnikov hrvaške vlade, ki 
zbujajo resna vprašanja o njihovem privilegiranem dostopu do informacij in resen dvom glede 
transparentnosti, neodvisnosti in strokovnosti postopkov," so opozorili. 
Poslanci so poziv naslovili na predsednika Evropskega komisije Jean-Clauda Junckerja, njegovo naslednico 
Ursulo von der Leyen, predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, njegovega naslednika Charlesa 
Michela in slovenskega premierja Marjana Šarca. 
Evropska komisija naj bi vprašanje, ali Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengensko območje, 
obravnavala prihodnji torek. Pred tem je bila ta točka že dvakrat na dnevnem redu kolegija komisarjev, 2. in 
16. oktobra, a so jo preložili. 

• V Kataloniji splošna stavka proti obsodbi katalonskih voditeljev. STA. Reporter, Ljubljana, 18. okt. 
2019  

https://reporter.si/clanek/svet/v-kataloniji-splosna-stavka-proti-obsodbi-katalonskih-voditeljev-736517 

V Kataloniji bo danes splošna stavka, na kateri bodo zahtevali osvoboditev katalonskih voditeljev, ki jih je 
špansko vrhovno sodišče obsodilo zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017. 
Stavki se bodo pridružili tudi udeleženci protestnih pohodov, ki so se v sredo iz petih katalonskih mest 
podali proti Barceloni. 
V Kataloniji že od ponedeljka potekajo protesti proti obsodbi devetih nekdanjih katalonskih politikov in 
aktivistov na dolgoletne zaporne kazni. Med protesti so izbruhnili tudi nemiri, v spopadih s policijo je bilo 
poškodovanih več sto ljudi. 
V Barceloni danes pričakujejo veliko množico ljudi, v mesto prihaja tudi okoli 20.000 udeležencev 

https://reporter.si/clanek/slovenija/slovenski-evropski-poslanci-pozivajo-odhajajoca-junckerjeva-komisija-hrvaske-ne-sme-spustiti-v-schengen-736567
https://reporter.si/clanek/slovenija/slovenski-evropski-poslanci-pozivajo-odhajajoca-junckerjeva-komisija-hrvaske-ne-sme-spustiti-v-schengen-736567
https://reporter.si/clanek/svet/v-kataloniji-splosna-stavka-proti-obsodbi-katalonskih-voditeljev-736517
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tridnevnega pohoda, ki so se tja podali iz mest Vic, Girona, Tarrega, Tarragona in Berga. Pohod sta 
organizirali civilnodružbeni organizaciji ANC in Omnium Cultural, katerih voditelja Jordi Sanchez in Jordi 
Cuixart sta med deveterico obsojenih. 
Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek devet katalonskih voditeljev obsodilo na od devet do 13 let zapora 
zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije. Obsojeni so zaradi vstajništva in zlorabe 
javnih sredstev. 
V Ljubljani pa se bo danes sestal odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji. Srečanje 
sklicujejo pobudniki za ustanovitev odbora bivši predsednik republike Milan Kučan, filozofinja in 
sociologinja Spomenka Hribar, profesor na ljubljanski univerzi Rudi Rizman in nekdanji zunanji minister Ivo 
Vajgl. 
"Zaskrbljen sem, da v članici EU v zaporih sedijo ljudje samo zato, ker so omogočili in vodili miroljubno in 
demokratično izražanje pripadnikov svojega naroda o odprtih vprašanjih njegove prihodnosti," je ob pobudi 
za oblikovanje odbora dejal Kučan. Po njegovih besedah bo odbor skrbel, da "politični zaporniki v Španiji ne 
bodo pozabljeni in da v Evropi zaradi velikodržavnih interesov posameznih vplivnih držav ne bi dopustili 
omejevanja demokratičnih pravic". 

• Mladoletni Romi terorizirajo Kočevje. Biserka Karneža. Foto: Primož Lavre. Reporter, Ljubljana, 
letnik 12, št. 42, 21. 10. 2019, str. 46-49 

Nikoli doslej niso bile razmere v Kočevju tako resne kot v zadnjih mesecih. V večernih urah so bili 
napadeni trije posamezniki (dve mladoletni osebi), ki so jih morali zaradi hudih poškodb prepeljati v 
bolnišnico. Ob zadnjem napadu na osebo pred njenim domom je bilo ugotovljeno, da je vrag vzel šalo, saj 
se po Kočevju izživljajo tri organizirane skupine mladoletnih nasilnežev. 
 

 
Slika: Župan Kočevja dr. Vladimir Prebilič je povedal, da so odvzeli dva mladoletna otroka, ki nista obiskovala šole, 
sta pa sodelovala pri obisku naselja Trata, kjer živi s svojo družino Roman Brajdič. Foto: Primož Lavre 

 
Za zaščito občanov Kočevja, ki so v strahu za svoja življenja in premoženje začeli podpisovati peticijo, 
ustanovljena je bila tudi civilna iniciativa Stop nasilju v Kočevju, je bilo izvedeno nekaj konkretnih ukrepov, 
zato naj bi se razmere v zadnjem tednu vsaj malo umirile. 
Na najbolj črnih točkah v mestu, v mestnem parku Gaj, pred šolami in vrtci, na tržnici in ob jezeru je prišlo 
do konkretnih napadov na ljudi, prevrnjene so bile klopi, zažgani na novo postavljeni zabojniki, na streho je 
bil obrnjen avto ribiških gostov iz Nizozemske. Občina Kočevje je zato poskrbela za zasebno varovanje in 
varnostni-ki se ob incidentih odzovejo skupaj s policijo. S tem je marsikomu, kot je za tednik Reporter dejal 
župan Kočevja dr. Vladimir Prebilič, dan signal, da odpustkov in popustov, ki so bili poprej, zdaj ne bo več. 
Polomljena rebra in počeno lobanjsko dno 

 
Slika: Tim Osmak, višji svetovalec za romsko problematiko (levo) ob vlomih, krajah in ustrahovanju otrok pred šolo. 
Foto: Primož Lavre 
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Ni znano, da bi prišlo do posilstev, v glavnem so bili tarča fantje, ki so se zvečer vračali domov od športnih 
aktivnosti, ali pa so bile napadene osebe na sprehodu. Mladoletni osebi, stari 16 in 17 let, sta bili težje 
poškodovani, napadalci so eni polomili rebra, druga je imela počeno lobanjsko dno. Napadena je bila še 25-
letna oseba, vse tri so bile v bolnišnici. »Gre za nesprejemljivo nasilje, zato smo se povezali župani 
jugovzhodne Slovenije in na predsednika vlade naslovili odprto pismo,« pove župan. 
»Vemo kje stanuješ, te bomo že našli« 
Župan živi z družino zunaj centra mesta in njegovi bližnji in sorodniki niso imeli slabih izkušenj. Nanj osebno 
so bile naslovljene grožnje na hodnikih občine: »Vemo, kje stanuješ, te bomo že našli.« Tem grožnjam ne 
želi podlegati in običajno odvrne: »Me veseli, da veste, kje sem, če me boste potrebovali, se bomo 
pogovorili. V devetih letih, odkar sem župan, so mi že marsikaj dejali. Vpleteni, ki naslavljajo grožnje, mi 
očitajo, da jih vznemirjam s tem, ker delamo red. Mi je prav žal, toda še naprej ga bomo delali!« 
Andela Krsnik, članica civilne iniciative Stop nasilju v Kočevju, pove, da so na njihovi FB-strani doslej objavili 
že trideset anonimnih zgodb ogroženih oseb: »Osebno nisem imela slabe izkušnje, napaden pa je bil naš 
prijatelj. Okoli polnoči se je vračal domov s kolesom, s kolesom so mu sledili štirje zasledovalci, nato so ga 
napadli pred domom. Policije ni poklical, ker je menil, da ne bodo ničesar storili. V njegovem primeru 
nikakor ni šlo za osebno maščevanje, saj napadalcev sploh ni poznal.« Slabo izkušnjo je imel tudi član 
njihove iniciative, ki ni bil fizično napaden, vlomili so mu v avto in ga prevrnili. Večkrat so bili tudi vlomi v 
prostore Društva glasbenikov ter v Zavod za gozdove. »V iniciativi želimo ozaveščati ljudi, da vsi, ki so priča 
nasilju ali so ga doživeli, pokličejo policijo. Le tako lahko pride do pritiska, do opozoril državi, da se odzove 
klicu na pomoč.« 
Ko se storilec prej vrne domov kot policisti 
V Kočevju smo govorili z nekaterimi naključno izbranimi posamezniki, ki so imeli slabe izkušnje in se ne 
želijo izpostavljati. Od sogovornice smo izvedeli, da se zvečer vozi le še z avtom: »V Kočevju se vsi poznamo 
in zato tudi vse vemo. Policija ima zvezane roke, če storilce kaznuje in zapre, jih spusti na prostost sodnik.« 
Da vandalizmu ne bo konca, dokler se stvari ne bodo uredile v vrhu vlade, je prepričan še en sogovornik, ki 
je v pogovoru s policistom izvedel, da so tri dni lovili Roma, ki nikakor ni hotel priti na sodišče, ko pa jim ga 
je končno le uspelo pripeljati v Ljubljano, je bil prej doma v Kočevju kot policisti, ki so ga pripeljali na 
sodišče. Podobno menijo tudi vsi drugi, ki še povedo, da imajo nekateri prebivalci Kočevja veliko 
premoženja, po vsej verjetnosti od drog, od ilegalnih prevozov migrantov, nikakor pa ne od redne 
zaposlitve. 
Tim Osmak, višji svetovalec za romska vprašanja, enako kot župan Prebilič opozori, da različnih kaznivih 
dejanj ne povzročajo le Romi, temveč tudi drugi prebivalci. Kadar pride do ustrahovanja, nasilništva v 
mestnem jedru, vlomov ter drugih kaznivih dejanj na celotnem območju občine Kočevje, bi se moral vsak 
občan postaviti zase in prijaviti konflikt: »Najprej je potrebna prijava, da je sploh mogoč pregon. Le tako 
lahko policisti vedo, da se je nekaj zgodilo.« 
»Kaj me gledaš, ko vržejo po tleh svežo žemljo« 
O vandalizmu v Kočevju veliko vedo povedati trgovke, ki so najbolj izpostavljene dnevnim grožnjam. Eni 
izmed njih je bilo zagroženo, da jo bodo zbili na cesti skupaj z njenim otrokom: »Nič jim ne smemo reči, ko 
se grdo obnašajo, na ves glas kričijo, kot da so v gozdu, ne pa v trgovini. Kaj me gledaš, mi rečejo, ko vržejo 
po tleh svežo žemljo. Kadar pride policija in bi morali plačati za škodo, strgajo položnico pred policistom.« 
Prav zaradi vseh ustrahovanj, so trgovke hvaležne, da so v njihovi trgovini pred nekaj leti zaposlili 
varnostnika. Če koga, se storilci bojijo le njega. 
Lastnika lokala v mestu se bojita maščevanja. Na prednjih vratih so jima razbili šipo, vlomili in povzročili 
škodo, niso pa na srečo ničesar odnesli, ker imajo vse pod alarmom. Uničena jim je bila tudi nova fasada 
stanovanjske hiše. Izvemo še, da je bilo v eni noči vlomljeno kar v štiri lokale, enemu lastniku so vlomili kar 
dvakrat v kratkem času: »Nočemo posploševati, da so med njimi le Romi, kajti dostikrat jim bolj zaupamo 
kot kakšnemu civilu, je pa seveda peščica, zaradi katere smo zaskrbljeni. Zgodilo se je že, da je vlomilec, ki je 
bil prepoznan na kameri, prišel v lokal že naslednji dan po vlomu, vendar mu nismo upali ničesar reči. Kaj pa 
vem, lahko bi se maščeval in ponoči vrgel v lokal kamen. Tudi policisti so nemočni, saj imajo družine, človek 
pa je najbolj občutljiv, ko gre za njegove bližnje. Bolje bi bilo, da pridejo policisti od drugod, ker tod niso 
poznani in niso vpeti v to okolje.« 
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Slika: Upokojenec Nedeljko Šolaja nam je zatrdil, da živi v mirnejšem delu in da tudi zvečer odhaja ven: »Lahko da 
so težave z mlajšimi Romi, zagotovo pa ne s starejšimi«. Foto: Primož Lavre 

 
Da Trata ne obstaja? 
Kateri primeri so zaključeni? Župan Prebilič pove, da so odvzeli dva mladoletna otroka, ki nista obiskovala 
šole, sta pa sodelovala pri vlomih in krajah in ustrahovanju otrok pred šolo. Pred mesecem dni sta bila dana 
v skrbništvo v drugo okolje in z njima za zdaj ni težav: »Storila sta kriminalna dejanja, ki so lahko majhna na 
papirju, ne pa za vse nas, kajti ljudje se bojimo in strah se naseli v nas.« 
 

 
Slika: Romski svetnik Marjan Hudorovič: »Ne zdi se mi prav, da karkoli se zgodi, so vedno pod udarom Romi. Kadar 
bosta v skupini le dva Roma, bo vsa kritika letela le nanju.« Foto: Primož Lavre 

 
Zakaj v nasilnih dejanjih izstopajo ravno mladoletne osebe, je ob obisku romskega naselje Trata, kjer je bil 
pred kratkim požig povsem novih zabojnikov, povedal romski svetnik Marjan Hudorovič: »Izstopajo 
mladoletniki, ki ne hodijo v šolo in imajo zato več prostega časa. Največji problem je, da so prepuščeni sami 
sebi, nekateri so brez staršev ali imajo le enega, so tudi taki, za katere starši ne skrbijo. Kadar je vse 
razpuščeno in starši ne opravijo svoje vloge, nastanejo težave znotraj romske skupnosti ali med večinskim 
prebivalstvom.« Ne zdi se mu prav, da karkoli se zgodi, so vedno pod udarom le Romi. 
 

 
Slika: Romkinja Tatjana Brajdič je zatrdila, da storilci kaznivih dejanj niso iz naselja Trata, pač pa od drugod, med 
njimi so tudi fantje iz Novega mesta. Foto: Primož Lavre 

 
Izogibanja šolskim obveznostim, to povzroča nove probleme, se zaveda tudi Tatjana Brajdič s Trate, mama 
devetih odraslih otrok, ki niso zaposleni, ima pa vsak od njih od tri do pet otrok: »Otroci ne hodijo redno v 
šolo, odkrito povem, večkrat ne gredo, kot da bi šli.« Tatjana ima na skrbi nekaj vnukov, v želji, da bi do 
Trate organizirali šolski avtobus, je obiskala Karitas, center za socialno delo, občino: »Rekli so mi, da Trata 
ne obstaja, torej tudi mi ne obstajamo, ali ni res tako? Ampak mi smo na Trati!« Zatrdila je, da storilci 
kaznivih dejanj ne prihajajo s Trate, pač pa iz drugih romskih skupnosti, tudi iz Novega mesta. 
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Človek te gleda 
 

 
Slika: Milan Mandič, Eurospin: »Dekletom v trgovini rečem, naj se raje ne izpostavljajo, saj živim le pet minut od tod 
in me lahko kadarkoli pokličejo.” Izvemo, da so pri krajah najbolj dejavni Romi in narkomani. Foto: Primož Lavre 

 
Varnostnik Milan Mandič je že peto leto zaposlen v Eurospinu: »Že 27 let sem na ulici, skusil sem marsikaj, 
dobil sem (udarce, op. p.) in dal sem jih, zato se groženj ne bojim. Če bi se bal, bi takoj slekel uniformo. 
Dekletom v trgovini rečem, naj se raje ne izpostavljajo, saj živim le pet minut od tod, in me lahko kadarkoli 
pokličejo.« Izvemo, da so pri krajah najbolj dejavni Romi in narkomani: »Vsi samo izjemno ropotajo, kričijo. 
Kadar hoče otrok nekaj ukrasti, mu mama ne bo rekla, da ne sme, pač pa, človek te gleda (po romsko 
higadžo, op. p.). Ko sem od ene zahteval, naj pokaže torbo, tega ni hotela storiti. Vrgla se je na polico in 
potem kričala, da sem jo odrinil, čeprav so trgovke bile priče, da to ni bilo res, ko pa je prišla policija, je vrgla 
iz torbe tri kose pršuta. Položnice za 240 evrov seveda ne bo plačala. Zakaj se ji ne trga od socialne pomoči 
po 50 evrov mesečno?« 
Mandič se tudi sprašuje, zakaj povratniku ne sme prepovedati vstopa v trgovino. Samo zaradi enega je 
moral kar trikrat v Ljubljano na sodišče, ko pa je sodnico nekoliko glasneje vprašal, zakaj ne sme preprečiti 
ponovnega vstopa nekomu, ki je že večkrat kradel, mu je odvrnila, da gre za kršitev ustave in da lahko 
naslednjič toži njega namesto storilca: »Odvrnil sem ji, da naj mi napiše za 13,5 evra potnih stroškov in da 
nočem več prihajati. Nobene kazni ne plačajo, delajo kar hočejo. Nihče jim nič ne more, to je dejansko 
mnenje celotnega Kočevja.« 
Župan se zaveda, da problem strateško nikakor ni rešen: »Kaj vse se dogaja v občini, dobro vedo center za 
socialno del kot davčna uprava, zavod za zaposlovanje, še najbolj policija, tudi tožilstvo in sodstvo. Gre za 
skupek sistemov, ki lahko obravnavajo in končajo probleme s sodelovanjem in izmenjavo informacij. Žal ni 
tako. Nismo veliko naredili, če smo nekomu dali položnico za plačilo škode. Zakaj ne? Če je oseba 
mladoletna, bi morali položnico plačati njeni starši, ki so v glavnem prejemniki socialnih transferjev in zato 
tudi ti niso dolžni plačati. V nekaterih primerih znaša dolg že prek 100.000 evrov, vendar se nič ne zgodi in 
ta oseba zato še naprej počne stvari, ki ne sodijo v normalno bivanje v lokalni skupnosti.« 
Trgovka iz Kočevja: »Nič jim ne smemo reči, ko se grdo obnašajo, na ves glas kričijo, kot da so v gozdu, ne 
pa v trgovini.« 
 

• Odrešenje po Miloševiču. Boštjan M. Turk. Reporter, Ljubljana, letnik 12, št. 42, 21.10.2019, str. 
23 

Dr. Boštjan M. Turk, politični analitik in publicist 
Slovaška je ena od držav, ki najhitreje napreduje. Srednja Evropa nasploh postaja alternativa Zahodni 
Evropi. Volitve na Poljskem so prav kar pokazale, da državljani tudi stoje za politiko svojih državnikov. Kako 
hitro poteka razvoj v tem delu sveta, pove preprost pogled na eno pomembnejših prestolnic Srednje 
Evrope, Bratislavo. Od daleč spominja na Singapur, toliko je namreč v steklu sijočih nebotičnikov. A kar 
preseneča, ni število nebotičnikov. To je zanemarljivo s številom ogromnih žerjavov, ki se dvigujejo v nebo 
in gradijo nove nebotičnike. Vse to sem imel priložnost videti, ko sem se z mednarodnega simpozija v Banski 
Bistrici vračal domov. 
Srednja Evropa je usvojila zakon, ki v Zahodni Evropi (in Avstriji) ne velja več: nisi napreden, če si napredoval 
in na določeni stopnji napredka obstal. Tak vtis na primer daje Avstrija: napreden si, če je tvoje merilo, da 
nikoli ne stagniraš, temveč greš ves čas naprej. A velika prednost Srednje Evrope je, da zna gospodarski 
napredek odlično usklajevati s političnim, to pa počne v zadovoljstvo državljanov. Takšna harmonija je na 
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Zahodu (Francija, Nemčija) preprosto nemogoča. Srednja Evropa ima danes zato ključe prihodnosti za staro 
celino. 
A kakšne vrste pojem je Srednja Evropa? Švedska akademija znanosti in umetnosti je Nobelovo nagrado za 
književnost podelila človeku, ki je leta 1989, tik pred padcem berlinskega zidu, Srednjo Evropo označil zgolj 
za »meteorološki pojem«. To je bil Peter Handke. Handke se je v zgodovino vpisal po brezkompromisni 
podpori Slobodanu Miloševiču in po ljubezni do Jugoslavije. S takšnimi, lunatičnimi in z zdravo moralo 
skreganimi pojmi, je Handke vstopil v panteon človeškega spomina. Kot pisatelj ne bi mogel, kajti v svojem 
poklicu nikoli ni presegel povprečnosti. Peter Handke je zgolj običajen tip pisatelja: iz povprečja ga je 
izstrelila prav patološka zaljubljenost v največjega diktatorja sodobnosti, Slobodana Miloševiča. In nekatere 
izjave, na primer te, da ni nič narobe, če eno od svojih žena brca. 
Da pa bi mehanizem takšne patologije razumeli, je potrebno pogledati, kdo je Peter Handke. Peter Handke 
je koroški Slovenec: to pomeni, da je bil od svojega rojstva naprej deležen pritiskov germanizacije in 
dojemanja sebe samega kot drugorazrednega državljana. Avstrija, predvsem pa avstrijska Koroška, je 
dežela, ki se je učinkovito borila zoper denacifikacijo. Jorg Haider, deželni glavar, je bil konec 20. stoletja 
najbolj izpostavljena pronacistična figura na evropskem prizorišču. 
Koroški Slovenci so se spontano ponemčili v zadnjih petdesetih letih. S tem so izpolnili notranje 
pričakovanje, namreč to, da bodo v celoti enaki gospodarjem Avstrijcem. Ob osemdesetletnici koroškega 
plebiscita oktobra 2000 sem podpisani kot podpredsednik Svetovnega slovenskega kongresa za Evropo 
(Avstrija pač sodi tja) zaman kakšna dva meseca poskušal dobiti vsaj enega človeka (predstavnika koroških 
Slovencev), ki bi opozoril na nesmiselnost praznovanja plebiscita, hkrati pa pojasnil, da na Koroškem poteka 
tihi genocid v obliki nacionalne asimilacije. Našel nisem niti enega (izjema je bil zgolj devetdesetletni 
duhovnik z Obirja, a zaradi zdravstvenih težav ni mogel nič). Leve in desne organizacije koroških Slovencev 
so se poenotile, da bodo z udeležbo na paradi (organiziral jo je Haider) izpričale enotnost z avstrijskim 
zavojevalcem. V podzavesti različnih Sturmov, Kulmeschev, Sadovniggov iz Globasnitze (imena voditeljev 
koroških Slovencev) je pač podzavedna želja po izničenju v germanskem narodu. 
Slovenec (Slovan), ki hoče na vsak način postati višja rasa, to je German (Nemec), pa je smrtno nevarna 
kombinacija. Porodila je enega največjih množičnih morilcev zgodovine, nacističnega generalpolkovnika 
Odila Globočnika (1904-1945). Ta pošast je bila še posebej dejavna pri reševanju »židovskega vprašanja« na 
Poljskem. Oče Petra Handkeja je bil nemški vojak, in sicer nižjega ranga, ker nikoli ni prijel za puško. Vozil je 
tovornjak. Med vojno je izginil, leta 1971 pa je tudi Handkejeva mati naredila samomor. 
Peter Handke je vse življenje iskal nadomestnega očeta - to je počel v okviru predispozicij, ki jih je dobil ob 
rojstvu. Knuta Hamsuna, norveškega narodopisca, je pred 2. svetovno vojno odlikovala ista akademija z 
istim odličjem kot Petra Handkeja: prejel je Nobelovo nagrado za književnost. V zgodovino se je zapisal po 
občudovanju Hitlerja. Handke je postal oboževalec Miloševiča, ker je bil to edini diktator na tedanji evropski 
sceni, Handkejev um pa je - spričo analize, ki smo jo predstavili - potreboval diktatorja, da je lahko osmislil 
svojo eksistenco. Gustav Januš, slovenski umetnik in Handkejev dober prijatelj, ve povedati, da je Handke k 
njemu vselej prihajal v tem ali onem tipu vojaške uniforme (!). 
Konec 20. stoletja ni bilo osebe, ki bi ustrezala notranjim patološkim kriterijem letošnjega Nobelovega 
nagrajenca. S kom pa naj bi se Handke poistovetil (v kom naj bi iskal nadomestnega očeta)? Z Jacquesom 
Chiracom? S Helmutom Kohlom, Aloisom Mockom ali Janezom Pavlom II.? Ne. Najbližje Hitlerju je bil v 
tistem trenutku zgolj Slobodan Miloševič. Zaljubil se je vanj in v njegovo pravljico o Jugoslaviji (veliki Srbiji). 
Slovence in Hrvate je preziral in je to tudi odkrito povedal: »Nekoč sem dejal, da sem se v Sloveniji v zadnjih 
letih počutil kot doma, jo imel za svojo domovino. Zdaj, ko je iz nje, v kateri sta bila samo ljudstvo in 
pokrajina, nastala država, sem to domovino izgubil. Ja, prej je bilo tu samo ljudstvo, ki vsaj po mojem 
občutku ni bilo zasužnjeno.« Handke je Slovencem odrekal to, kar jih je šele napravilo za enakovredne 
drugim v Evropi, status naroda, ki ima svojo državo. A Peter Handke, ki je ravnokar dobil Nobelovo nagrado, 
se je v tako rekoč vsem zmotil. Zmotil se je glede svoje literature: ni bil sposoben ustvariti česa genialnega. 
Zmotil se je glede Slobodana Miloševiča: ves rezultat njegove politike (in politike njegovih dedičev, na 
primer Vučiča) je ta, da so albanski minareti danes kakšnih sto kilometrov od meja »beograjskega 
pašaluka«. In da bodo jutri v Beogradu. Zmotil se je glede Slovencev. Predvsem pa se je zmotil glede 
Srednje Evrope. To definitivno ni meteorološki pojem. 
Za Handkeja velja, kar je o umetnikih rekel Sigmund Freud: umetnik je ubežnik življenja, polbrat psihopata. 



149 
 

Koroški Slovenci so se v zadnjih petdesetih letih spontano ponemčili. S tem so izpolnili lastno notranje 
pričakovanje, namreč to, da bodo v celoti enaki gospodarjem, Avstrijcem. 
 

• Kakšna je Italija po Salviniju. A. Č. Foto: Reuters. Reporter, Ljubljana, letnik 12, št. 42, 21.10.2019, 
str. 38-40. 

Italija je po poletnem preobratu, ko je vlado zapustil notranji minister Salvini, v očeh mednarodne 
javnosti povsem drugačna država. To lahko opazimo že po nekaj preprostih dejstvih. Nova vlada je 
napovedala Evropski komisiji prijazno politiko, kar se najbolj pozna ravno v teh tednih pri sestavljanju 
finančnega zakona. 
 

 
Slika: Nova italijanska vlada, ki jo prav tako vodi Conti, je v primerjavi s prejšnjo precej bolj evropsko usmerjena. To 
se pozna tudi pri učinku njenega dela. Foto: Reuters 

 
Če bi kdorkoli še konec julija napovedoval, da bo 14 dni kasneje Salvini zapustil ladjo, bi ga razglasili za 
norega. Dejansko je takrat vodja Lige imel v rokah škarje in platno italijanske vlade, čeprav je formalno ni 
vodil. Na evropskih volitvah je njegova stranka postala absolutna zmagovalka, Salvini pa se je sredi poletja 
odločil za to, čemur pri pokru pravimo ali in. Stavil je na vse ali nič. In ni se izšlo. Prejšnji vladi je odrekel 
podporo, ker je računal, da bodo naslednji korak predčasne volitve. A se je pri tem uštel. Namesto Lige je v 
vladno koalicijo stopila Demokratska stranka, in tako je bil Salvini ob volitve in oblast. 
Je Salvini aroganten ali preračunljiv? 
Nekateri so Salviniju očitali izjemno naivnost in predvsem aroganco. Povezava, iz katere se je rodila nova 
vlada, je namreč edini logičen odgovor Gibanja 5 zvezd in Demokratske stranke na Salvinijevo sobranje. 
Kljub temu da se parlamentarci teh strank resnično sovražijo. Jasno pa je bilo, da bi si brez nujnega zla - 
nove vladne povezave - Salvini na volitvah popolnoma podredil politično prizorišče v Italiji. Je bil Salvini 
torej naiven (oziroma preveč aroganten), da je iz rok izpustil formalno in neformalno oblast, ki ju je imel? 
Da, a samo delno. Salvini danes ni več v središču pozornosti. Je opozicija. Njegove teme, začenši z migranti, 
niso več uvodna vest televizijskih poročil. Javnomnenjske ankete nakazujejo upad njegove popularnosti 
(kljub temu da je njegova prednost še vedno zelo izrazita). 
 

 
Slika: Matteo Salvini, ki je vse do prejšnjega poletja povsem prevladoval v italijanski politiki, je z nenadnim 
preobratom avgusta zapustil vladno koalicijo in tako odprl vrata novi navezi Gibanja 5 zvezd in Demokratske 
stranke. Foto: Reuters 

 
Ni pa nujno, da je Salvinija pri poletni odločitvi vodila samo aroganca. Nekateri pri tem vidijo tudi politično 
preračunljivost. Vodjo Lige je bilo namreč morda (upravičeno) strah jesenskih mesecev, ko bi bilo treba 
ponovno zagristi v kislo jabolko finančnega zakona. Pri številkah se namreč ideologija in populizem 
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izključujeta. Posebno ko se moraš soočiti s svojim nadzornikom, ki ga vlačiš vseskozi po zo-beh in ga 
primerjaš z diktatorjem in zaviralcem vsakršnega razvoja. Italija je zaradi zelo neurejenih javnih financ (javni 
dolg krepko presega 130 odstotkov BDP) redno pod drobnogledom Bruslja. V Evropski komisiji pa so bili še 
toliko bolj nezaupljivi do vlade, ki sta jo vodila Salvini in Di Maio, ker sta onadva vseskozi prisegala na 
prekoračitve javnofinančnih določil iz Bruslja. To je bil namreč nujni pogoj za financiranje predvolilnih 
obljub (enotna davčna stopnja, univerzalni temeljni dohodek, pokojninska reforma). Ker je lanski finančni 
zakon šel komaj skozi šivankino uho Evropske komisije in ker so se letos odnosi med prejšnjo vlado (Salvini 
in Di Maio) in Junckerjem, Timmermansom in Moscovicijem še dodatno poslabšali, so nekateri mediji začeli 
špekulirati, da je pri Salvinijevem odstopu šlo za preračunljivost. Atomsko bombo sestavljanja finančnega 
zakona je prepustil drugim. 
Nova evropska vlada 
 

 
Slika: Matteo Renzi je v novi vladi ključni politik. Potem ko je še kot poslanec demokratov poleti ponudil 
sodelovanje Gibanju 5 zvezd, je septembra s somišljeniki izstopil iz Demokratske stranke in ustanovil novo 
poslansko skupino Italia viva, ki podpira vlado. Foto: Reuters 

 
In tako je nastala nova vlada. Povsem evropsko usmerjena. Kritike, ki so na Bruselj pred tem letele iz 
Gibanja 5 zvezd, so malodane utihnile. Močno vlogo si je znotraj vlade priboril tudi premier Conte, ki se je 
sredi avgusta najbolj odločno zavzel za Salvinijev odhod. Novi partner, Demokratska stranka (kasneje še 
Renzijeva četica poslancev, ki so iz Demokratske stranke izstopili), pa je v ministrsko ekipo imenovala kadre, 
ki so uživali podporo evropskih institucij. Na ministrstvo za finance je na primer prišel Roberto Gualtieri, ki 
je bil pred tem predsednik komisije za finance pri Evropskem parlamentu. Ministrstvo za evropske zadeve je 
namesto evroskeptika Paola Savone (ta je odstopil nekaj mesecev pred padcem prejšnje vlade) prevzel 
umirjen »evropsko usmerjeni« Vincenzo Amendola. Pa še eno evropsko kadrovanje, ki ga je Bruselj zelo 
cenil: nova vlada je za italijanskega komisarja imenovala nekdanjega premierja Gentilonija, ki prav tako 
velja za zmernega človeka, za politika institucij in zagovornika evropske povezave. To imenovanje je Bruselj 
nagradil z enim od pomembnejših resorjev: Gentiloni je postal komisar za gospodarstvo. 
Kaj lahko pod črto razberemo iz kadrovanja v novi vladi? Gibanje 5 zvezd je najbolj občutljive resorje za 
odnose z Brusljem prepustilo Demokratski stranki. To so naj- brž po tihem zahtevali prav iz Bruslja. Zakaj? 
Preprosto zato, ker je za evropske institucije Demokratska stranka precej bolj zanesljiv partner od Gibanja 5 
zvezd. Tudi Di Maio, ki je bil v prejšnji vladi večkrat glasnik kritičnih stališč do Evropske komisije, se je moral 
tokrat zadovoljiti z ministrstvom za zunanje zadeve in precej večjo anonimnostjo znotraj ministrske ekipe. 
Da ne bo pomote, zunanje ministrstvo je zelo pomemben resor. Ni pa bila to prva Di Maiova izbira. V 
prejšnji vladi je bil minister za gospodarski razvoj in delo, od koder je lažje diktiral tempo programskih 
prioritet svoje stranke. Šlo je predvsem za univerzalni temeljni dohodek. 
 
Všečni Evropi, manj volivcem 
Popularnost zdajšnje vlade je v Italiji še vedno dokaj nizka. Javnomnenjske ankete kažejo, da ljudje ne cenijo 
pretirano njenega dela. To je seveda logično ob tem, da je Salvinijeva Liga še vedno daleč pred vsemi 
drugimi. Potrebno pa je ob tem omeniti, da Salvinijeve teme niso več tako pomembne, kot so bile še pred 
tremi meseci. V mislih imamo predvsem vprašanje migrantov. Italija je opustila logiko zaprtih pristanišč. 
Težave z reševanjem prebežnikov na Jadranskem morju še vedno so, mediji žal tudi redno poročajo o 
brodolomih in mrtvih v morju. Ni pa več tako močnega napenjanja političnih mišic zaradi tega. Nasprotno, 
prišlo je do dogovora o prerazporeditvi prebežnikov z Nemčijo in Francijo. V prihodnjih tednih in mesecih pa 
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bi še ta politična napetost najbrž lahko še zmanjšala, ker se bo glavno migrantsko krizno žarišče iz Libije 
verjetno preselilo v Sirijo in Turčijo. 
 
Kaj se torej dogaja z novo vlado? Zagristi je morala v kislo jabolko, ki se ga je otepal Salvini. Finančni zakon. 
Zaradi tega je ta vlada nastala in to je bilo sedaj na vrsti. In na tej točki se je pristop, ki bi ga pri novih 
idiličnih odnosih med Rimom in Brusljem lahko označili za realpolitičen, za novo Contejevo vlado izkazal kot 
zelo pomemben. Jasno je bilo, da bo finančni zakon za naslednje leto obsežen. Gre za 30 milijard evrov. A 
prav zaradi novih odnosov na osi Rim-Bruselj bo Evropska komisija pri tem nekoliko zamižala in dovolila 
Conteju, da skoraj polovico tega zneska financira z dodatnim zadolževanjem. Dobrih 14 milijard evrov naj bi 
italijanska vlada pridobila z zadolževanjem oziroma povečanjem javnega primanjkljaja. Če skrajno 
poenostavimo, bo novi vladi dovolila to, kar je prepovedala prejšnji. 
Evropska komisija tokrat bolj zaupa Italiji, ker so na ključnih položajih Bruslju prijaznejši obrazi. To je seveda 
ključni podatek pri razumevanju vseh preobratov, ki smo jim bili priča na Apeninskem polotoku v prejšnjih 
mesecih. Evropsko usmerjena vlada pomeni torej lažje dogovarjanje z Evropsko komisijo. Pa ne samo to. Z 
nastopom nove vlade je tudi razpoloženje na mednarodnih finančnih trgih precej bolj umirjeno. Med 
poletno krizo je spread (razlika v donosnosti med desetletno italijansko obveznico in nemškim bundom z 
enakoročnostjo) znašal ogromnih 350 bazičnih točk, danes je okoli 140 točk. Konec prejšnjega tedna je bila 
donosnost italijanske desetletne obveznice 0,90 odstotka. 
Čemu tako težak finančni zakon? 
Za konec še, zakaj italijanska vlada potrebuje tako težak finančni zakon? Najti mora sredstva, da prepreči 
povečanje davka na dodano vrednost. To je daleč najpomembnejši razlog. Temu bo namenjeno 23 milijard 
od predvidenih 30 milijard evrov. V prejšnjem osnutku je prejšnja vlada uvrstila povišanje stopenj DDV kot 
poglavitno postavko za zadostitev pogojem, ki jih je postavila Evropska komisija. Šlo je torej za ukrep, ki naj 
bi omogočil vzdržnost javnih financ. Takoj pa je postalo jasno, da bo izjemno negativno deloval na že tako 
slabo gospodarsko stanje Italije, ki ji napovedujejo nično rast. Recesija je vseskozi za vogalom, povišanje 
stopenj DDV pa bi strah pred negativnimi kazalci najbrž uresničil. 
 

 
Slika: Nova ključna osebnost te vlade je finančni minister Roberto Gualtieri, član Demokratske stranke. Do tega 
imenovanja je bil v Bruslju predsednik evroparlamentarne komisije za finance. Foto: Reuters 

 
Italija ima že danes zelo neprijazen DDV. Osnovna stopnja znaša 22 odstotkov, če bi jo zvišali, bi poskočila 
celo na 25 odstotkov. Zmanjšana stopnja znaša deset odstotkov, če bi jo zvišali, bi bila 13 odstotkov. Z 
dogovorom med vladnimi stranmi (in s pomočjo iz Bruslja) so tisti, ki podpirajo Contejevo vlado, zakoličili 
finančni dokument. V naslednjih tednih in mesecih ga čaka še parlamentarna preizkušnja. To bo nova 
preizkušnja za koalicijo. 
 
Glavni ukrepi v finančnem zakonu 
30 MILIJARD EVROV - tolikšna je vrednost finančnega zakona za leto 2020. Italija je že dalj časa pod 
drobnogledom Evropske komisije zaradi čezmerne zadolženosti. Lani so v Bruslju Italiji očitali tudi 
nespoštovanje parametrov javnega primanjkljaja. Poglejmo nekaj pomembnejših ukrepov, s katerimi naj 
bi nova italijanska vlada prepričala Bruselj, da je na pravi poti do javnofinančnega okrevanja. 23 
MILIJARD EVROV - tolikšna je vrednost zneska za preprečitev dviga stopenj DDV. V prejšnjem osnutku je 
namreč bilo predvideno 23 milijard evrov prihodkov iz povečanja redne stopnje DDV z 22 na 25 odstotkov 
in zmanjšanje z deset na 13 odstotkov. Razlog za dvig bi moralo biti upoštevanje evropskih zahtev o 
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javnofinančni disciplini. Ta sredstva bo vlada, tako izhaja z zadnje seje, našla pri drugih postavkah. Večji 
del finančnega zakona se vrti okoli tega, saj pomeni njegov tričetrtinski delež. 
BOJ PROTI DAVČNIM UTAJAM - gre za pomembno programsko smernico Gibanja 5 zvezd. V tem 
kontekstu bo prvi ukrep spodbujanje plačevanja s kreditnimi in bančnimi karticami ter postopno 
omejevanje plačil z gotovino z zdajšnjega zneska tri tisoč evrov na največ tisoč evrov leta 2021. 
ZMANJŠANJE OBDAVČITVE DELA - ta postavka bo v prihodnjem letu znašala tri milijarde evrov, v letu 
2021 pa naj bi se podvojila do šest milijard evrov. Zaposleni z letnimi plačami med 26 in 35 tisoč evrov 
bruto naj bi tako pridobili dodatek 50 evrov mesečno. IZNIČENJE DOPLAČILA ZA ZDRAVSTVENE STORITVE 
- s prihodnjim letom je predviden izbris dodatka deset evrov na plačila za napotnice za zdravniške 
preglede in predpisov za zdravila. 
ZELENA OKOLJSKA POLITIKA - Contejeva vlada je po zgledu nemške vlade obljubila paket 
okoljevarstvenih ukrepov. Za to je predvidela deset milijard evrov, ki naj bi jih razdelili državnim in 
krajevnim upravam in organom v prihodnjih treh letih. 
DRUŽINI PRIJAZNA POLITIKA - za ta sklad bodo namenili dve milijardi evrov, ki bosta dopolnili dosedanje 
storitve na tem področju. Vlada namerava s tem ukrepom povečati dodatek ob rojstvu otrok, pa tudi 
pomoč pri kritju stroškov ob vpisu otrok v vrtec. Vse te ukrepe naj bi odslej financirali iz enega samega 
sklada. 
 
Kritja za finančni zakon 
Italijanska vlada je izdelala načrt za finančni zakon, ki pomeni 30 milijard evrov. Poglejmo, kje so našli 
kritja za to vsoto. 
14,4 MILIJARDE EVROV - to je osrednja postavka, ki se naslanja na dogovor z Evropsko komisijo. 
Italijanska vlada namreč računa, da bo zaradi svoje zelo izrazite evropske usmerjenosti deležna manj 
stroge obravnave v Bruslju. Z Evropsko komisijo naj bi tako obveljal dogovor, da bi bil javni primanjkljaj v 
prihodnjem letu večji za nekaj desetink odstotne točke BDP oziroma za 14 milijard evrov. 
4.3 MILIJARDE EVROV - tolikšna so sredstva, ki si jih Italija obeta od nekaterih poostrenih davčnih 
predpisov. Med temi gre omeniti omejitev enotne davčne stopnje za male podjetnike, višjo obdavčitev 
iger na srečo, povišanje trošarin na tobak in davka od oddajanja stanovanj v najem. 
3.4 MILIJARDE EVROV - gre za sredstva, ki naj bi jih vlada pridobila iz ukrepov za boj proti davčni utaji. 
3 MILIJARDE EVROV - to naj bi bila dodatna sredstva, ki jih bo vlada pridobila iz novega sistema 
obdavčevanja samostojnih podjetnikov in imetnikov pogodb o zunanjem sodelovanju. 
2,7 MILIJARDE EVROV - tolikšni naj bi bili rezi v porabi. 
2 MILIJARDI EVROV - to je postavka za racionalnejše upravljanje prihodkov od davkov in povečanje 
davčnega bremena za plastične odpadke. 
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• Razveljavili del zakona o tujcih. Matej Klarič, Aleš Žužek. Reporter, Ljubljana, letn. 12, št. 42, 
21.10.2019, str. 41, Pro & contra.  
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• Juncker naj bi danes požegnal vstop Hrvaške v schengen. STA. Reporter, Ljubljana, 22. okt. 2019  
https://reporter.si/clanek/svet/juncker-naj-bi-danes-pozegnal-vstop-hrvaske-v-schengen-737124 

 
Odhajajoča Evropska komisija predsednika Jean-Clauda Junckerja bo danes obravnavala in predvidoma tudi 
sprejela oceno pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengensko območje. Po neuradnih informacijah naj bi 
ocenila, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengen. 
Evropska komisija naj bi oceno tako objavila tik pred iztekom mandata, čemur Slovenija nasprotuje. O 
pripravljenosti Hrvaške na schengen bi morala odločati nova komisija, je v petek v Bruslju poudaril premier 
Marjan Šarec. K temu je v pismu pozvalo tudi šest od osmih slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu. 
Oceno naj bi Evropska komisija danes objavila v obliki sporočila, ki naj bi vključevalo podroben opis 
izpolnjevanja meril. Komisija naj bi tudi jasno povedala, da je zadeva zanjo končana in da se k temu 
vprašanju ne bo več vračala. 
Slovenska komisarka Violeta Bulc naj bi po neuradnih informacijah sicer opozorila, da zdaj ni pravi čas za 
takšno odločitev, temveč bi bilo treba prej zagotoviti normalno delovanje schengenskega prostora. Na več 
mejah med sedanjimi članicami schengna je namreč že nekaj časa vzpostavljen nadzor na meji. 
Končno odločitev o tem, ali lahko neka država vstopi v schengen, sicer sprejmejo članice EU s soglasjem. 
Glede Hrvaške pripravljenosti naj bi bilo poleg Slovenije skeptičnih več članic, med njimi Nizozemska, 
Nemčija in Francija. 
Zelene luči za vstop Hrvaške v schengen po neuradnih napovedih ni pričakovati v bližnji prihodnosti. 
Romunija in Bolgarija kljub pozitivni oceni komisije na vstop v schengen čakata že več kot osem let. 

• Evropska komisija Hrvaški dala pozitivno oceno za vstop v schengen. STA. Reporter, Ljubljana, 22. 
okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/evropska-komisija-hrvaski-dala-pozitivno-oceno-za-vstop-v-schengen-737278 

Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengensko območje, je v danes sprejeti oceni o izpolnjevanju 
schengenskih pravil in standardov sporočila Evropska komisija. Obenem je Hrvaško pozvala k nadaljnjim 
prizadevanjem za izvajanje vseh ukrepov, zlasti na področju upravljanja zunanje meje. 
Pozitivno oceno Hrvaški glede izpolnjevanja tehničnih pogojev za vstop v schengen je odhajajoča komisija 
predsednika Jean-Clauda Junckerja danes v Strasbourgu objavila po zasedanju kolegija komisarjev v obliki 
sporočila. V njem države članice komisija poziva, naj ga "obravnavajo s ciljem integracije Hrvaške v 
schengensko območje". 
Končno odločitev o tem, ali lahko država vstopi v schengen, namreč sprejmejo članice EU, in to s soglasjem. 
Po neuradnih napovedih zelene luči za vstop Hrvaške v schengen ni pričakovati v bližnji prihodnosti. 
Skeptičnih naj bi bilo več članic, med njimi Slovenija, Nizozemska, Nemčija in Francija. 
Kot v današnji oceni ugotavlja komisija, je Hrvaška sprejela vse potrebne ukrepe, s katerimi je izpolnila 
pogoje za polno izvajanje schengenskih pravil in standardov, med drugim za učinkovito upravljanje zunanje 
schengenske meje. Pri tem poudarja, da si bo morala Hrvaška še naprej dosledno prizadevati za izvajanje 
vseh tekočih ukrepov, zlasti na področju upravljanja zunanje meje, da bi zagotovila izpolnjevanje teh 
pogojev tudi v prihodnje. 
Komisija je v sporočilu tudi potrdila, da Hrvaška še naprej izpolnjuje zaveze iz pristopnih pogajanj, povezane 
s schengenskim pravnim redom, na področju sodstva in spoštovanja temeljnih pravic. 
Evropska komisija je oceno sprejela na podlagi rezultatov postopka ocenjevanja o izpolnjevanju meril 
schengenskega pravnega reda, ki se je začel leta 2016. 
Medtem ko je komisija že pred tem pozitivno ocenila in potrdila polno izvajanje schengenskih pravil na 
področju varstva podatkov, policijskega sodelovanja, skupne vizumske politike, schengenskega 
informacijskega sistema (SIS), orožja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, pa današnje 
sporočilo potrjuje, da je Hrvaška sprejela vse potrebne ukrepe tudi za izpolnitev pogojev za izvajanje 
schengenskih pravil pri upravljanju zunanje meje. "Hrvaška si bo morala še naprej prizadevati za 
zagotavljanje doslednega izvajanja vseh tekočih ukrepov na tem področju", je poudarila komisija. 

• Očitek Junckerju ob slovesu: "Zapuščate nam Evropo, ki je slabša, kot je bila pred petimi leti". 
STA. Reporter, Ljubljana, 23. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/ocitek-junckerju-ob-slovesu-zapuscate-nam-evropo-ki-je-slabsa-kot-je-bila-pred-
petimi-leti-737327 

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je včeraj v zadnjem govoru v Evropskem parlamentu v 
Strasbourgu izrazil zmerno zadovoljstvo s svojim delom. Med dosežki mandata je med drugim izpostavil 

https://reporter.si/clanek/svet/juncker-naj-bi-danes-pozegnal-vstop-hrvaske-v-schengen-737124
https://reporter.si/clanek/svet/evropska-komisija-hrvaski-dala-pozitivno-oceno-za-vstop-v-schengen-737278
https://reporter.si/clanek/svet/ocitek-junckerju-ob-slovesu-zapuscate-nam-evropo-ki-je-slabsa-kot-je-bila-pred-petimi-leti-737327
https://reporter.si/clanek/svet/ocitek-junckerju-ob-slovesu-zapuscate-nam-evropo-ki-je-slabsa-kot-je-bila-pred-petimi-leti-737327
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investicijski načrt in reševanje Grčije, med razočaranji pa neuspeh pri vzpostavitvi bančne unije. 
Evroposlanci so njegovo komisijo ocenili različno. 
"Ob koncu mandata nisem potrt, tudi ne pretirano vesel, imam pa občutek, da sem se resnično potrudil," je 
dejal prvi mož komisije. "Ponosen sem, da sem lahko prispeval vsaj majhen delček v tem velikem potovanju, 
na katerem smo dosegli, kar se je pred okoli 60 leti zdelo nemogoče. In vem, da bo generacijam zanamcev 
uspelo, kar se za nas danes zdi nemogoče," je dodal. 
Poudaril je, da je svojo ekipo pred petimi leti označil za Evropsko komisijo zadnje priložnosti, da se je odločil 
za politično komisijo z znanimi obrazi, ki se bo osredotočala le na najpomembnejše. 
Med dosežki iztekajočega se petletnega mandata je omenil svoj investicijski načrt, s katerim so po njegovih 
besedah zagotovili 1,1 milijona delovnih mest, gospodarska rast pa je bila 0,9 odstotka višja, kot bi bila brez 
načrta. Priznal je, da njegov načrt ni zdravilo za vse. "A zdaj več kot milijon malih podjetij prejema sredstva, 
ki jih prej ne bi imela na voljo, in na to smo lahko ponosni". 
Med uspehe šteje tudi reševanje Grčije in njen obstanek v območju evra. "Grčiji smo vrnili dostojanstvo," je 
dejal. Omenil je tudi steber socialnih pravic in 15 mednarodnih trgovinskih sporazumov. 
Prav poseben dosežek je po njegovem, da smo v Evropi ohranili mir, čeprav po svetu divjajo številne vojne. 
"Mir ni samoumeven in nanj bi morali biti ponosni," je poudaril ter pozval evroposlance, naj se "z vsemi 
močmi borijo proti neumnemu nacionalizmu". 
Izpostavil je tudi nekaj razočaranj, za katera je delno okrivil države članice. Tako je omenil neuspeh pri 
vzpostavitvi bančne unije in politiko glede migracij. Nezadovoljen je tudi, ker mu ni uspelo doseči združitve 
Cipra. 
V govoru, med katerim mu je šlo občasno na jok, se je Juncker zahvalil za sodelovanje članom svoje 
komisarske ekipe, Evropskemu parlamentu, pa tudi predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku, ki ga je 
označil za brata dvojčka in pravega prijatelja. 
Vodje političnih skupin v Evropskem parlamentu so delo Junckerjeve komisije v razpravi ocenili različno. V 
treh največjih skupinah, Evropski ljudski stranki (EPP), zavezništvu socialistov in demokratov (S&D) ter 
Obnovimo Evropo (Renew) so izpostavili precej njegovih dosežkov, predstavniki ostalih skupin so bili 
večinoma zelo kritični. 
"Evropa zadnje priložnosti je izkoristila priložnost," je ocenil Manfred Weber, vodja konservativne EPP, iz 
katere je tudi Juncker. Dacian Ciolos (Renew) je med drugim pohvalil Junckerjev investicijski načrt. 
"Novi začetek se je končal sredi poti," je bila nekoliko bolj kritična vodja S&D Iratxe Garcia Perez. Ob tem je 
omenila, da so številne obljube ostale na papirju, kar je tudi pogosto krivda Sveta EU. 
Philippe Lamberts (Zeleni) je bil kritičen do trgovinskih sporazumov, mižanja komisije pri goljufijah 
avtomobilske industrije ter pristopom Junckerjeve komisije do velikih podjetij. 
Ta je zmotil tudi levico (GUE/NGL). Poslanka te skupine Manon Aubry je zato Junckerju ob upokojitvi 
pripravila "darilo" - škatlo z imeni multinacionalk, ki jim je pomagal. 
"Zapuščate nam Evropo, ki je slabša, kot je bila pred petimi leti, ko ste jo prevzeli," je bil kritičen Italijan 
Marco Zanni iz desničarske skupine Identiteta in demokracija (ID). Ocenil je, da komisiji pod vodstvom 
Luksemburžana ni uspelo doseči zastavljenih ciljev. 
Nezadovoljen je bil tudi sopredsedujoči skupini konservativcev in reformistov (ECR) Ryszard Antoni Legutko. 
"EU vidim kot projekt, ki združuje ljudi, a vaša komisija je prva, ki je naredila več za to, da je ljudi potiskala 
narazen, namesto da bi jih združevala," je dejal. 
Slovenska evroposlanka Romana Tomc je ocenila, da je Junckerjeva komisija opravila dobro delo na 
področju gospodarstva. "V času njegove komisije je prišla v ospredje socialna agenda, imamo najnižjo 
brezposelnost po letu 2000, zaupanje v Evropsko unijo je na zgodovinsko visoki ravni. Njegov strateški 
naložbeni načrt za krepitev gospodarske rasti in zaposlenosti je bil dobra poteza," je zapisala v sporočilu za 
javnost. 
Je pa opozorila, da bi lahko naredili več na področju zaščite vrednot, enakih meril, krepitve EU v svetu in 
varnosti, tudi bančna unija je ostala nedokončana. Menila je tudi, da sedanja komisija ni bila sposobna 
odgovoriti na migrantsko krizo, ki bi jo po njenem morali reševati pri izvoru in dosledno ločevati med 
problematiko beguncev in migrantov. 
Juncker se je od evropskih poslancev poslovil, čeprav bo morala njegova komisija nekoliko podaljšati 
mandat in bo opravljala tekoče posle. V novi komisiji pod vodstvom Ursule von der Leyen namreč manjkajo 
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še imena kandidatov iz Francije, Romunije in Madžarske in zato ne bo mogla začeti z delom 1. novembra, 
kot je bilo sprva predvideno. 

• Severne Makedonije ne spustijo v EU, zato pa bo kmalu postala članica Nata. STA. Reporter, 
Ljubljana, 23. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/severne-makedonije-ne-spustijo-v-eu-zato-pa-bo-kmalu-postala-clanica-nata-
737326 

Ameriški senat je včeraj skoraj soglasno z 91 glasovi za in proti dvema potrdil vstop Severne Makedonije v 
zvezo Nato, ki naj bi tako kmalu postala 30. članica zavezništva. Proti sta glasovala le dva republikanska 
senatorja, Rand Paul in Mike Lee, ki sta izolacionista in bi najraje umaknila vse ameriške vojake iz sveta 
domov. 
Predsednik odbora za mednarodne odnose v ameriškem senatu, republikanec Jim Risch iz Idaha je ob 
ratifikaciji poudaril, da se s tem pošilja sporočilo vsem evropskim državam, ki si to želijo, da so dobrodošle v 
zvezi Nato. "Rusi tega ne marajo, sovražijo širitev Nata, mi pa želimo opogumiti Evropejce," je dejal senator. 
Pred Severno Makedonijo je 29. članica zveze Nato pred dvema letoma postala Črna gora, vrata pa so 
trenutno odprta tudi za Gruzijo, čeprav časovnice za to še ni. 
Za ameriško podporo Severni Makedoniji je bilo med drugim pomembno tudi to, da je premier Zoran Zaev 
4. oktobra obljubil ameriškemu državnemu sekretarju Miku Pompeo povišanje obrambne porabe na dva 
odstotka BDP-ja do leta 2024. Severna Makedonija je že pred članstvom prispevala vojake v mednarodne 
misije Nata v Iraku in Afganistanu. 
Pompeo je v priporočilu Severne Makedonije senatu zapisal, da je država sprejela težke odločitve za 
napredovanje reform, da postane živahna demokracija ter omenil obljubo o povečanju proračunskega 
deleža za obrambo. 
"Pristop Severne Makedonije bo velik korak naprej k uresničitvi vizije močne in svobodne Evrope, ki 
prispeva k ohranitvi zahodne skupnosti držav," je navedel Pompeo. 
Severna Makedonija bo predvidoma postala polnopravna članica Nata decembra v Londonu na vrhu 
zavezništva. Pristopno pogodbo morajo ratificirati vse članice zavezništva, pri čemer je bila ratifikacija 
ameriškega senata vedno najpomembnejša 
Pred ZDA je pristopno pogodbo za Severno Makedonijo ratificiralo 21 držav. Potrebnih je še sedem 
ratifikacij. 
Vstop Makedonije v zvezo Nato je obliž na rano, potem ko voditelji EU na nedavnem vrh EU niso prižgali 
zelene luči za začetek pogajanj za članstvo Skopja v povezavi. Severna Makedonija je sicer pred tem po 
dolgih letih uspela rešiti spor o svojem imenu z Grčijo. 
Makedonija in Grčija sta se junija lani, da bo severna soseda Grčije sprejela ime Severne Makedonija. Grčija 
je nato odpravila blokado sprejema sosednje države v evroatlantske organizacije, ki je uradno trajala od leta 
2008. 

• EU namenja dodatno pomoč za migrante v BiH in pričakuje njihovo preselitev iz Vučjaka. STA. 
Reporter, Ljubljana, 24. okt. 2019  

https://reporter.si/clanek/svet/eu-namenja-dodatno-pomoc-za-migrante-v-bih-in-pricakuje-njihovo-preselitev-iz-
vucjaka-737626 

 

 
Slika: Kamp Vučjak v Bosni in Hercegovini. Foto: Reuters  

 
Evropska komisija bo BiH namenila dodatna 2 milijona evrov humanitarne pomoči za begunce in migrante. 
V pričakovanju zime bo pomoč namenjena zlasti za nujno zdravstveno varstvo ter zagotovitev dostojnih 
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življenjskih razmer, so danes sporočili v Bruslju. Pričakujejo tudi preselitev migrantov iz centra Vučjak, kjer 
vladajo izjemno slabe razmere. 
Glede na ocene v Bosni in Hercegovini trenutno živi med 6000 in 8000 beguncev in migrantov, večina v 
unsko-sanskem kantonu. Zaradi pomanjkanja nastanitvenih kapacitet jih skoraj polovica živi izven temu 
namenjenih območij. Približno 3300 jih je nastanjenih v petih začasnih sprejemnih centrih, ki jih financira 
EU, navajajo v Bruslju. 
"Ključnega pomena je, da oblasti hitro poskrbijo za dodatne nastanitve, da bi zagotovili varne in dostojne 
življenjske pogoje za migrante in begunce v državi," je danes sporočil evropski komisar za humanitarno 
pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianides. 
EU je od nacionalnih oblasti v luči bližajoče se zime tako zaprosila za predloge novih lokacij, ki bi lahko 
gostile begunce in migrante. Poudarjajo tudi, da je treba tiste, ki trenutno bivajo v neprimernih pogojih, 
kakršni vladajo v začasnem sprejemnem centru Vučjak, nujno nastaniti na primernih lokacijah. 
Center v Vučjaku blizu hrvaške meje leži v bližini nekdanje deponije odpadkov in minskega polja in je že vse 
od nastanka junija tarča kritik zaradi neprimernih pogojev za bivanje. Gre za šotorsko naselje, v katerem 
tudi ni vira pitne vode. Ta mesec se je kriza tam še zaostrila. 
Kljub opozorilom lokalnih oblasti, da v centru Vučjak ne morejo več učinkovito skrbeti za prebežnike, so 
denimo v center preselili od 400 do 500 migrantov, ki so v zadnjem času živeli v Bihaću na javnih površinah 
in v zapuščenih objektih. 
Da bi pridobil več vladne pomoči, je župan Bihaća Šuhret Fazlić ta teden ustavil pobiranje smeti in dostavo 
vode. Prebivalci so tako po poročanju francoske tiskovne agencije AFP s plastenkami v bližnjih vaseh prosili 
za vodo, dokler niso regionalne oblasti vendarle plačale dostavo vode. 
Po opozorilih številnih humanitarnih organizacij je minuli petek tudi skupina 27 poslancev Evropskega 
parlamenta s prvopodpisanim Milanom Brglezom (S&D/SD) Evropsko komisijo v pismu pozvala, naj nujno 
sprejme ukrepe za izboljšanje razmer v Vučjaku. 
Bihać je postal ključna tranzitna točka za migrante in begunce, ki želijo doseči zahodno Evropo. Vsi tako 
poskušajo čim prej vstopiti na sosednjo Hrvaško. Vučjak je od nje oddaljen približno osem kilometrov in po 
oceni Zagreba prav od tam prihaja največji pritisk migrantov na njihovo državo. 
Z današnjim prispevkom Evropske unije se bo humanitarna pomoč, ki jo je EU od leta 2018 namenila Bosni 
in Hercegovini, povečala na 5,8 milijona evrov, so še navedli v Bruslju. 
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