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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Državno tožilstvo proti oprostilni sodbi. Intervju: Rudi Vouk. Pogovarjal se je: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 10, 15. 3. 2019, str. 2-3 

V pogovoru z odvetnikom Rudijem Voukom 
https://www.novice.at/featured/drzavno-tozilstvo-proti-oprostilni-sodbi/  
Odvetnik Rudi Vouk je nedvomno eden najvidnejših koroških slovenskih pravnikov, ki so si v minulih treh desetletjih na 
pravnem področju prizadevali za dosego pravic slovenske manjšine na Koroškem. Pred ustavnim sodiščem je izbojeval 
marsikatero pomembno odločitev. Minuli petek je pred okrajnim sodiščem v Železni Kapli branil upokojenega ravnatelja 
Franca Kukovico, ki je bil obtožen kazenskega dejanja poškodovanja stvari, – in dosegel oprostilno sodbo! Kukovica je 
enojezični krajevni tabli v svoji vasi na Selah z nalepko dodal slovensko ime kraja. Proti pričakovanju pa se z odločitvijo 
sodišča ne strinja državno tožilstvo in je ta teden vložilo pritožbo. – Z Rudijem Voukom o svojevrstnem pravnem 
postopku in o vprašanju: Se v koroško pravosodje vračajo duhovi iz preteklosti?  
 

 
Slika: Odvetnik Rudi Vouk je nedvomno eden najvidnejših koroških slovenskih pravnikov, ki so si v minulih treh 
desetletjih na pravnem področju prizadevali za dosego pravic slovenske manjšine na Koroškem. Foto: Novice 
 
Ravnatelj Franc Kukovica, ki ste ga branili, je bil oproščen obtoženega dejanja poškodovanja krajevne table. Kakšna je 
vaša ocena začudljivega postopka?  
Rudi Vouk: Glede sodišča je treba reči: sodnik je strokovno, kot je treba, vodil postopek ter prišel do po moje edino 
možnega zaključka in izrekel oprostilno sodbo. Res pa je, da takega procesa sploh ne bi smelo biti, ne samo danes, temveč 
pravzaprav nikoli. Že samo dejstvo, da je sploh bila vložena obtožnica, je po svoje škandalozno. Če si stvar ogledamo čisto 
suhoparno pravno, ni težko ugotoviti, da z nalepko ni mogoče povzročiti škode.  
Nadalje se vsak študent prava kot eno prvih zadev v kazenskem pravu uči, da »poškodovanja stvari iz malomarnosti« ni, se 
pravi, da ni kaznivega dejanja, ko bi nekdo iz malomarnosti poškodoval neko stvar, temveč se poškodovanje neke stvari kot 
kaznivo dejanje lahko stori samo v obliki naklepnega dejanja. Kukovica pa kakega naklepa, da bi poškodoval kako stvar, 
nikoli ni imel in je posebej pazil na to, s tem, da je slovenski napis na tabli dodal z nalepko, ki jo je  mogoče odstraniti brez 
posledic. Torej je bilo čisto jasno razvidno, da je šlo pri zadevi samo za akcijo političnega protesta in ne za poškodovanje 
stvari. 
Torej bi moral tudi najbolj naivni v najkrajšem času ugotoviti, da gre pri tej zadevi za neko drugo ozadje?  
Tako je. Ob tem je treba namreč upoštevati – in to je političen faktor –, za kakšno dejanje je v tej zadevi šlo, za problematiko 
dvojezičnih napisov namreč. Tu pa se dejansko zadeva polagoma nagiba proti škandalu. Če le pomislimo, da nikoli ni bilo 
nobenega procesa, ko niso postavljali dvojezičnih tabel in tudi ne nobenega procesa, ko so trgali dvojezične table. Bil je en 
sam proces zaradi dopolnjevanja napisov, namreč proces proti Marjanu Sturmu v 70. letih. Sturm je uporabljal lak, ko je na 
nemški tabli v Šmohorju dodal še slovensko ime kraja, to se pravi, da bi prej tam kot zdaj tu pri nalepki lahko argumentirali, 
da je bila tabla poškodovana. Vendar se je tudi Sturmov proces končal z oprostilno sodbo. Moral bi vsaj vzeti precedenčni 
primer Sturma ter ugotoviti, da proti Kukovici ne bi smelo biti obtožbe.  
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Zato ocenjujem stvar tako, da je nekdo skušal v kali zatreti vsak poskus, da se baje rešeno vprašanje dvojezičnih napisov 
znova spravlja v politični diskurz. Kukovica je motil »sveti mir« v deželi, pa je nekdo hotel pokazati, da naj bo Kukovica tiho – 
to je dejansko ozadje procesa.  
Kako bi opisali podobo državnega tožilstva na Koroškem včeraj in danes?  
Na tožilstvu je priprava obtožnice delo okrajne tožilke, kar je v hirahiji najnižja raven. Seveda pa okrajni tožilci ne delajo 
sami, temveč imajo kontrolo in je tej obtožnici  nekdo moral dati svoje privoljenje. To pa potem že da misliti, ali se nemara v 
celovškem državnem tožilstvu spet vračajo neki čudni pretekli časi? Kajti v glavnem smo bili prepričani, da je tožilstvo – in to 
še posebej zaradi delovanja in prizadevanj koroškega slovenskega pravnika Mirka Boročnika – tam danes vendarle kolikor 
toliko v redu. 
Edino, kar nas je pri tožilstvu v Celovcu motilo in moti še zdaj, je, da državno tožilstvo marsičesa ne zasleduje, kar pa bi 
moralo zasledovati, torej vse, kar je nekje na robu hujskanja ali v območju protimanjšinske dejavnosti. Pomislimo le na 
primer 3. predsednice državnega zbora svobodnjakinje Kitzmüller, ki je zagnala kampanjo proti zgodovinarju Bernhardu 
Gitschtalerju, ki je skušal dijake na Zilji osveščati o dogodkih pri Peršmanu. Šla ga je blatit v javnost ter zahtevala, da mora 
dobiti prepoved nastopanja v šolah, pa da širi lažno propagando itn. Čeprav je bila podana kazenska ovadba proti gospe 
Kitzmüller, državno tožilstvo ne stori ničesar. Dostikrat so bile podane kazenske ovadbe, ker iz istega kota vedno spet 
prihajajo razne izjave, ki bi jih morali v resnici vse zasledovati. Tu pa državno tožilstvo ne stori čisto nič, a zdaj na drugi strani 
pa imamo ta primer Kukovice. Se pravi, tu nekaj ne paše v sliko. Zaradi popolnosti pa je treba tudi povedati, da se je 
vendarle nekoliko izboljšalo glede obtožb zaradi obnavljanja nacističnega udejstvovanja – tu je zdaj več postopkov, kot jih je 
bilo prej. Toda morali bi uvesti vsaj tudi postopke proti raznim političnim dejavnikom, kjer so zadeve vsaj po moji oceni tako 
zaostrene, da bi kazalo preverjati, ali gre tu za obrekovanje, ali ne. Tu pa državno tožilstvo še vedno ne stori ničesar. Ko pa 
gre za take banalne zadeve, kadar gre za manjšinske aktiviste, pa obtožuje. To, mislim, da kratkomalo ni v redu. Ne vem, v 
koliko se tu tožilstvo obrača po aktualni politični situaciji, kakršna zdaj ravno je. 
Proti pričakovanju se je državno tožilstvo zdaj po tri-dnevnem premisleku pritožilo proti oprostilni sodbi.  
Kaj pričakujete oz. načrtujete kot naslednje poteze v zadevi, o kakršnih smo mislili, da so po vzburljivih desetletjih do 
končno stvar preteklosti? 
Nad pritožbo državnega tožilstva sem dejansko presenečen, verjamem pa seveda, da pritožba ne bo uspešna in bo Deželno 
sodišče v Celovcu potrdilo oprostilno sodbo. Morda pa hočejo samo videti, kako sodnik pisno utemeljuje svojo sodbo in 
pritožbe niti ne bodo izdelali? Seveda ima državno tožilstvo pravico se pritožiti in izkoristiti vsa pravna sredstva. Vendar sem 
menil, da je ta akcija povzročila že dovolj negativne reklame za Koroško v drugih zveznih deželah, na Južnem Tirolskem, v 
Sloveniji, če si ogledamo samo medijske odmeve. Čudim se tudi, da se deželni glavar nič ne odzove na to zadevo, saj je 
žitrajski župan njegov strankarski kolega in še predsednik koroškega deželnega zbora, torej visok politik. To že močno kvari 
sliko o baje rešenih problemih, če se potem namesto rešitve vprašanja v obliki postavitve dvojezičnega napisa, ki nikogar ne 
boli, dopušča, da prihaja do političnih procesov.  
Kaka je podoba pravne države v Avstriji danes tudi v soju soočanja z aktualnimi političnimi trendi, kako (ne)učinkovita in 
(ne)pravična je na občutljivih področjih kot so človekove, torej tudi manjšinske pravice? – Glede kršenja le-teh Avstrija v 
vsakoletnem poročilu evropskega sodišča za človekove pravice namreč nima zavidljivih ocen. 
Tozadevno se je položaj dramatično poslabšal. Možnosti pravne države so bile – in prav sam osebno sem jih izkoristil v vseh 
tistih postopkih, ko je šlo za uradni jezik ali za dvojezične table, deloma pa tudi na področju šolstva. Toda na področju 
dvojezičnih napisov in uradnega jezika so nam pravnikom s tem, da so zakon o narodnih skupinah sklenili leta 2011 v 
ustavnem rangu, kratkomalo zvezali roke. Zdaj znotraj države nimamo več pravnih sredstev, ker ustavno sodišče reče, to je 
ustavni zakon in ustavnih zakonov ne moremo preverjati. To pomeni, da se je faktično zgodilo, da so nam z ustavnim 
zakonom vzeli pravice, ki smo jih že imeli. Na primeru Sele, če smo že pri primeru Kukovice, je bila že jasno dana pravica do 
dvojezične table, kar je bilo tudi že objavljeno v zveznem uradnem listu – v takratnem t. i. Schüsslovem papirju so bile 
namreč predvidene tudi Sele. To pravico pa so z ustavnim zakonom spet vzeli. Ali vzemimo moj lastni primer, občino Dobrla 
vas: jaz sam sem si izboril pravico, da smem v občini Dobrla vas uporabljati slovenščino kot uradni jezik. Ustavno sodišče mi 
je pravico dalo in deset let sem jo imel. Z ustavnim zakonom so mi jo potem vzeli. Zdaj v Dobrli vasi nimam več pravice do 
uporabe slovenščine kot uradni jezik. In pravzaprav je ravno v tem škandal, da se to vzame kratkomalo na znanje.  
Poleg uspehov in tudi priznanj za pravna prizadevanja torej tudi nekaj razočaranj? Tudi nad politiko v naših lastnih 
vrstah? 
Takrat leta 2011 so slovenski politiki molčali morda zaradi tega, ker je bilo obljubljeno, da bodo prostovoljno pozneje 
naredili še mnogo več, kot si lahko predstavljamo, in se bosta cedila mleko in strd na Koroškem. Dejansko pa se ni zgodilo 
prav nič in vse tri naše osrednje politične organizacije k temu škandalu enostavno molčijo. Nisem zaznal v zadnjih mesecih in 
letih nikogar, ki bi rekel, to je škandal, da so nam vzeli pravice, ki smo jih že imeli, ta zakon je treba popraviti. Imel bi 
razumevanje, če se čaka leto ali dve ali tri, da bi prostovoljno menda kaj storili. A čakanja je zdaj že osem let in čisto nič se 
ne zgodi. Narobe! Tistega, ki na manjkajoče pravice opozarja – torej Kukovico – se   postavi pred sodišče, naše organizacije 
pa k temu molčijo. To res ni več zavzemanje za interese koroških Slovencev, ki bi si ga kot pripadniki manjšine pravzaprav 
upravičeno pričakovali.  
V današnjem času, ko živimo v Evropski uniji in je tudi Republika Slovenija članica EU, pa izhodišča kljub tegobam, ki so, 
vendarle narekujejo in obetajo bolj optimističen pogled v prihodnost?  
Pravno gledano je slej ko prej tako, da je trenutno mednarodnopravno člen 7 še vedno veljaven. Jasno pa je tudi, da ni 
izpolnjen v taki obliki, kot bi naj bil. Mi kot manjšina pa nismo akterji mednarodnega prava, kar pomeni, da bi tukaj naj bila 
Republika Slovenija tista, ki bi lahko opozarjala, česar pa zaradi dobrososedskih odnosov ne dela v zadostni meri. In to je po 
moje nerodna reč. Kajti, če namreč dolgo časa nihče ne bo opozarjal na to, ima narodno pravo tisto sitno lastnost, da to, kar 



dolgo traja, postane nekega dne tudi pravno korektno – torej pravo navade. Potem je prepozno in se na stvar ne moreš več 
sklicevati. Se pravi, tudi Sloveniji bi morali zelo polagati na srce, da vsaj vedno spet opozarja na to, da položaj, kot ga ima 
slovenska manjšina na Koroškem, ne pomeni uresničevanja člena 7 Avstrijske državne pogodbe. Saj nenazadnje je želja in 
stremljenje nas vseh, da ne bomo samo folklorna skupina, temveč tudi še jutri enakopravni člani v družbi s svojim jezikom, 
kulturo in pravicami. 

• Prepoved je v duhu avstrijskih ustavnih določil. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 10, 15. 3. 2019, str. 4 
Poziv proti ustaško-nacističnemu shodu 
https://www.novice.at/politika/prepoved-je-v-duhu-avstrijskih-ustavnih-dolocil/ 
 

 
Slika: Zveza koroških partizanov minulo soboto, 9. marca, vabila organizacije, zavezane antifašistični miselnosti, na 
posvet v Bilčovs. Udeleženci posveta iz Avstrije, Slovenije in Italije ter platforma Memorial Kärnten Koroška in Klub 
slovenskih študentk in študentov v Celovcu pozivajo avstrijsko politiko, naj sledi oceni krške škofije in končno prepove 
ustaški shod, ker ta jasno nasprotuje mednarodnopravnim in ustavnim obveznostim republike Avstrije. Foto: Novice 
 
Pliberk/ Libuško polje. Neonacistični in rasistični pojavi v Evropi, na primer ustaški shod v Pliberku, bolj in bolj zbujajo 
pozornost demokratičnih in antifašističnih sil in narekujejo potrebo po odločnem in skupnem nastopanju proti njim. Zato je 
Zveza koroških partizanov minulo soboto, 9. marca, vabila organizacije, zavezane antifašistični miselnosti, na posvet v 
Bilčovs. Med drugim so se ga udeležili zastopniki ANPI, Zveze italijanskih antifašističnih borcev iz Trsta in Milana, 
predstavniki Saveza antifašističnih borcev in antifašistov Hrvaške in Zveze združenj borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Slovenije. Udeleženci so ocenili, da je pri nastopanju proti pojavom nacifašizma, rasizma, 
antisemitizma  in revizionizma, se pravi proti po-tvarjanju zgodovinske resnice, treba na evropski strani strniti sile in se jim 
zoperstaviti. V sklepni izjavi udeleženci ugotavljajo, da so z zadovoljstvom sprejeli na znanje, da je koroška katoliška 
Cerkev  prepovedala za maj napovedano škofovsko mašo za ustaše na Libuški gmajni, ker so prireditelji lani zlorabili 
bogoslužje za politično dvomljivo agitacijo.  
Udeleženci posveta iz Avstrije, Slovenije in Italije ter platforma Memorial Kärnten Koroška in Klub slovenskih študentk in 
študentov v Celovcu pozivajo avstrijsko politiko, naj sledi oceni krške škofije in končno prepove ustaški shod, ker ta jasno 
nasprotuje mednarodnopravnim in ustavnim obveznostim republike Avstrije. Evropsko unijo pa pozivajo, da stopi v bran 
svojim temeljem in upošteva antifašistični konsenz, ki je osnova povojne demokratične evropske ureditve. Ker na spominski 
slovesnosti na Libuški gmajni ni mogoče ločevati med zavestno neofašističnimi in ustaškimi akterji ter ostalimi udeleženci, je 
prepoved prireditve edina možnost ustreči določilom Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955, ki prepoveduje vsakršne 
delovanje v nacionalsocialističnem duhu.  

• Enakopravnost po zakonu še ne pomeni, da je dejansko tako.  Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 10, 15. 3. 2019, str. 5 

Proslava ob dnevu žena.  
https://www.novice.at/politika/enakopravnost-po-zakonu-se-ne-pomeni-da-je-dejansko-tako/  
Osmi marec naj bo še naprej posebni dan, ki naj služi praznovanju dosežkov žensk, istočasno pa opozarjanju na zadeve, ki 
jih bo treba v družbenem smislu spremeniti, saj zakonska enakopravnost še ne pomeni, da je to v dejanskem življenju 
tudi tako, je opozorila Daniela Topar na letošnjem dnevu žena. 
 

 
Slika: Predsednica Zveze slovenskih žena Daniela Topar. Foto: Novice 
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Pliberk. Na letošnji proslavi Zveze slovenskih žena ob mednarodnem dnevu žena minuli petek v pliberškem Kulturnem 
domu sta ženske pozdravili nova predsednica Daniela Topar in podpredsednica Julija Schellander-Obid. Topar je lani, v 75. 
letu obstoja Zveze slovenskih žena nasledila dolgoletno predsednico Milko Kokot, hkrati pa so pomladili odbor.  
Slavnostna govornica Topar je uvodoma izpostavila  posamezne ženske, ki so veliko  
prispevale za enakopravnost žensk znotraj manjšine in v Avstriji. V kratkih video-po-snetkih so ob tem bili predvajani 
arhivski posnetki Milke Hartman, Milene Gröblacher in Milke Kokot. Omenjene  
pa so bile tudi Vida Obid, Helena Verdel, Angela Piskernik, socialdemokratska poslanka Adelheid Popp ali prva koroška 
poslanka v avstrijskem parlamentu Maria Tusch. Seveda pri tem pogled nazaj na zgodovino Zveze slovenskih žena ni smel 
manjkati. 
Danes se organizacija po besedah predsednice zavzema za manjšinske pravice, za narodnostno ozaveščenost slovenskega 
prebivalstva na Koroškem, pa za rabo in širjenje slovenskega jezika in slovenskih knjig. Odločilno pa je  
Zveza slovenskih žena v zadnjih desetletjih prispevala k ustanovitvi prvih zasebnih dvojezičnih otroških vrtcev in se je 
angažirala za odprtje novih dvojezičnih šol. 
Kulturni spored proslave so oblikovale izvrstne pevke Voxon Academy, spregovorili pa so tudi častni gostje: 
Da enakopravnost in prizadevanja za iste možnosti na istih področjih niso zadeva, za katero se morajo boriti le ženske, 
temveč je stvar nas vseh, je izpostavil novi predsednik ZSO Manuel Jug in hkrati poudaril, da je organizacija pomemben 
faktor znotraj ZSO. Generalni konzul Milan Predan je menil, da je enakopravnost moških in žensk v Avstriji in Sloveniji 
gotovo napredovala, kar pa še zdaleč ne pomeni, da je idealna. Matjaž Špat, predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück – 
Auschwitz ZZB NOB Slovenije je povedal, da se je ob boju za ekonomske in socialne pravice žensk treba tudi spomniti na 
hrabre ženske, ki so doživele največje grozote druge svetovne vojne.    

• Na Dunaju o prvi slovenski pisateljici Josipini Turnograjski. Avtor: Lev Detela. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 10, 15. 3. 2019, str. 6 

Prireditev v Slovenskem inštitutu na Dunaju ob mednarodnem dnevu žena 
https://www.novice.at/kultura/literatura/na-dunaju-o-prvi-slovenski-pisateljici-josipini-turnograjski/ 
 

 
Slika: Na Slovenskem inštitutu na Dunaju  je o položaju žensk nekoč in danes predavala lektorica za slovenski jezik na 
graški univerzi Kasilda Bedenk. Foto: Novice 
 
Mednarodni praznik, posvečen ženskam in ženskim vprašanjem, so v Slovenskem inštitutu na Dunaju 5. marca obhajali na 
poseben način. V ospredju zelo dobro obiskane prireditve je bilo življenje in delo Josipine Urbančič Turnograjske. O tej 
danes skoraj pozabljeni prvi slovenski avtorici je po uvodni vzpodbudno šaljivi besedi univerzitetnega profesorja Ludvika 
Karničarja o ženskem položaju nekoč in danes predavala lektorica za slovenski jezik na graški univerzi Kasilda Bedenk. 
Predavateljica, ki v Gradcu vodi tudi jezikovni in kulturni inštitut »Slovenščina v Gradcu« in je predsednica tamkajšnjega 
Društva avstrijsko – slovenskega prijateljstva, je podrobneje opisala položaj žensk v času avtoričinega življenja, ki je potekalo 
v težavnem obdobju romantike in političnega absolutizma, kot ga je doživljal in prestajal tudi vodilni slovenski pesnik France 
Prešeren.  
Josipina Turnograjska se je rodila leta 1833 na gradu Turn pri Preddvoru. Bila je hči tamkajšnjega graščaka Ivana Nepomuka 
Urbančiča. Čeprav se ženske v tedanjem času še niso mogle izobraževati na višjih in visokih šolah, je Josipina, ki se je rodila v 
bogati družini, bila deležna zasebnega pouka iz tujih jezikov, književnosti in drugih tedanjih gimnazijskih predmetov kar na 
domačem gradu. To ji je močno koristilo pri njenem literarnem delovanju.  
V domačem okolju je leta 1850 spoznala pravnika Lovra Tomana, ki je v mladih letih pisal domačijsko liriko in se pozneje 
posvetil političnemu delovanju. Med drugim je kot deželni in kot državni poslanec v avstrijskem državnem zboru sodeloval 
pri različnih pomembnih pobudah. Poleg tega je bil najožji sodelavec »očeta slovenskega naroda« Janeza Bleiweisa in kot 
tak nasprotnik liberalnejših mladoslovencev. Poznanstvo med Tomanom in Josipino Turnograjsko se je razvilo v ljubezensko 
zvezo, ki ji je sledila poroka v letu 1853. Preselila sta se v štajersko prestolnico Gradec, kjer pa je Josipina težko zbolela, 
izgubila pri porodu otroka in leta 1854 umrla verjetno zaradi splošne izčrpanosti. Njen grob v obliki velike piramide na 
graškem pokopališču Sv. Lenarta se je ohranil do danes v prvotni obliki in je edini še obstoječi stari slovenski grob v štajerski 
prestolnici, čeprav je bilo tu pokopanih veliko pomembnih Slovencev. 
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Zanimivo je, da je Turnograjska, ki velja za prvo slovensko pisateljico kratke proze, pisala svoja literarna dela samo v 
kratkem obdobju  med 1850 in 1852. Čeprav se je bilo ženski zelo težko uveljaviti v tedanji moški pisateljski družbi, je 
napisala kar 38 povesti z moralno oziroma moralistično tendenco. Med drugim je napisala daljšo povest Nedolžnost in sila o 
tragični usodi Veronike Deseniške. Svoja prozna besedila je objavljala v Janežičevi »Slovenski bčeli« in Razlagovi »Zori«. Pod 
vplivom rodoljubnih idej je v optimističnem obdobju po marčni revoluciji pisala zgodbe z ženskimi junakinjami, s katerimi je 
hotela zbuditi interes Slovenk za narodno delovanje in utrditi njihovo vseslovansko zavest. 
Kasilda Bedenk je v dunajskem Slovenskem inštitutu opozorila na pomembnost korespondence med Josipino in njenim 
poznejšim možem Tomanom. Ohranilo se je kar 1066 pisem, ki sta si jih pisala vsak dan, ko se je Toman mudil na Dunaju 
oziroma v Gradcu. Ta pisma velikokrat obsegajo kar po 15 do 35 strani. Pričajo o nekdanji pisemski kulturi, ki je v današnjem 
času skoraj popolnoma zamrla. Pomembna so tudi za politično in kulturno zgodovino, ker oba dopisovalca v njih poročata o 
najrazličnejših dogodkih v okolici, o obiskih prijateljev in sorodnikov in različnih zasebnih pa tudi javnih pripetljajih.  
Josipina Turnograjska je do nedavnega veljala tudi za prvo slovensko pesnico. Leta 1852 je namreč v »Slovenski bčeli« 
objavila daljšo odo Zmeraj krasna je narava, iz katere odseva avtoričina jezikovna spretnost. Vendar so pred časom 
ugotovili, da je leta 1818 rojena Fany Hausmann, ki je bila hči lastnika graščine Novo Celje, že leta 1848 v »Celskih novinah« 
pod naslovom Hrvatov zvezda posvetila zanosno slovansko odo banu Jelačiçu. 
Z usodo Josipine Turnograjske se je ukvarjala tudi literarna zgodovinarka Mira Delavec. Poleg študije o prvi slovenski 
pisateljici je napisala roman Šepet rdeče zofe, v katerem je predstavila življenje in literarno delo Josipine Turnograjske  v 
literarizirani obliki. 

• Oče prvega lovskega zbora na Koroškem. Intervju: Erni Županc. Pogovarjal se je: Janko Kulmesch. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 10, 15. 3. 2019, str. 7 

Erni Županc 
https://www.novice.at/kultura/glasba/oce-prvega-lovskega-zbora-na-koroskem/  
V petek, 11. januarja, je Erni Županc iz Železne Kaple obhajal 80. življenjski jubilej, v sredo, 23. januarja, pa je njegova hči 
Susana srečala Abrahama. Življenjski jubilej sta skupno praznovala v družbi družine, sorodnikov, lovskih tovarišev in 
prijateljev. Erni Županc je tudi ustanovitelj Lovskega zbora Železna Kapla in mu predseduje od njegove ustanovitve leta 
1976. Ustanovil je prvi lovski zbor na Koroškem.  
 

 
Slika: V petek, 11. januarja, je Erni Županc iz Železne Kaple obhajal 80. življenjski jubilej. Erni Županc je tudi ustanovitelj 
Lovskega zbora Železna Kapla in mu predseduje od njegove ustanovitve leta 1976. Ustanovil je prvi lovski zbor na 
Koroškem. Foto: Novice 
 
Kakšna je bila vaša mladost?  
Erni Županc: Rodil sem se mami Stefanie in očetu Ernstu Županc pri Piskerniku na Obirskem. Bilo nas je enajst otrok, štirje 
pa so medtem že umrli. Šolo sem obiskoval v Železni Kapli in sprva delal na kmetiji. Leta 1963 sem se zaposlil pri nemškem 
elektriškem podjetju AEG, ki je imelo svoj sedež v Nürnbergu. Službo mi je posredoval Franci Žužek iz Celovca. Zadnje 
montažno delo smo opravili v Podpeci, takoj nato, leta 1970, pa sem se zaposlil pri koroškem podjetju KELAG, kjer sem delal 
do upokojitve leta 1999. Poleg tega sem v kmetijski šoli Goldbrunnhof pri Velikovcu opravil kmetijski mojstrski izpit, v 
Osojah sem se izobrazil v gozdarski šoli, prav tako pa sem opravil potrebne izpite za poklicnega lovca.    
S čim ste se kot mladostnik še ukvarjali poleg poklicnega dela?  
Zelo mi je bilo pri srcu tudi petje. V cerkvenem zboru pojem že celih 63 let. Prav tako sem pel pri kapelškem mešanem zboru 
»Zarja«, ki ga na žalost ni več. Imamo pa sedaj pevsko skupino KLIKA. Pri zboru sem spoznal tudi svojo bodočo ženo Bredico, 
roj. Kuchar, s katero bova maja letos obhajala 53. poročni dan, če bo Bog dal zdravja. 
Kako se počutite po tolikih letih v skupnem zakonskem življenju?  
Sem zelo srečen. Oba sva vesela svojih otrok Romana (star 52 let) in Rosane, ki je  23. januarja letos obhajala 50. živ-ljenjski 
jubilej. Zelo rada imava tudi svoje štiri vnuke.   
Leta 1976 je prišlo do ustanovitve kapelškega lovskega zbora. Kako je prišlo do tega?  
V občini Železna Kapla-Bela smo v gostilnah izmenoma organizirali lovske razstave ob spremljavi zborovskega petja. Leta 
1975 smo jo priredili v farni dvorani. Župnik Poldej Zunder me je vprašal, zakaj ni povabljena »Zarja«. Rekel sem mu, da 
imamo v kapelški občini mnogo slovenskih lovcev in bi lahko vsak čas ustanovili lovski zbor. Poldej me je spodbudil in me 
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pozval: »Naredi to!« Povezal sem se s slovenskimi lovci in jim predlagal, da uresničimo to zamisel. Ti so bili navdušeni, kot, 
če bi od samega veselja rajali na mizah. Tako sem jih pred božičem 1975 s pomočjo Mihe Travnika pismeno povabil na prvo 
vajo, ki je bila sredi januarja 1976. Prve vaje se je udeležilo 16 pevcev, danes jih je, če vsi pridejo, 27. Za pevovodjo sem 
naštimal Vladimirja Prušnika, ki je bil sam lovec. Po sedmih letih je zaradi bolezni vodenje zbora opustil, nakar sem pridobil 
za vodenje zbora svojega svaka Joška Wrulicha, ki je vodil tudi »Zarjo« in kapelški cerkveni zbor. Naš zbor je vodil 13 let. 
Nato ga je prevzel Jozi Starc in ga še vedno vodi. 
Kateri lovci so vam še pomagali pri uresničevanju projekta »Lovski zbor Železna Kapla«? 
Peter Kuchar, Franci Smrtnik, Franci Sadolšek, Izidor Stern in Flori Smrtnik, p. d. Bistričnik. Na žalost so že vsi med rajnimi.    
Se lahko vsak, ki zna peti, pridruži Lovskemu zboru Železna Kapla, ali smejo peti samo Kapelčani? 
Pogoj je, da ima lovski izpit. Sicer pa prihajajo pevci v glavnem iz naše občine.  
Pojete samo lovske pesmi? 
Pojemo samo lovske, planinske in cerkvene pesmi. V glavnem nastopamo na lovskih prireditvah, pa ne samo. Tako npr. tudi 
pri adventnem petju, na prireditvah ob 10. oktobru ter na pogrebih zborovskih članov.   
Sprejemate tudi pevce iz vrst ve-činskega naroda in pojete tudi nemške pesmi? 
Mi sprejmemo vsakega pod pogojem, da ima lovski izpit, da zna peti in se zaveda, da poje pri slovenskem zboru. Seveda pa 
pojemo tudi nemške pesmi.  
Kako uspeva partnerstvo z lovci iz vrst večinskega naroda?    
Peli smo že 23 let, ko je moja žena Bredica slučajno slišala v oddaji koroškega radia »Jägerstunde«, kako sta tedanji deželni 
lovski mojster Senitzer in njegov namestnik Puck napovedala, da bodo ustanovili prvi koroški lovski zbor. Takoj sem 
kontaktiral tedanjega okrajnega deželnega mojstra Knafla in ga vprašal, kaj naj to pomeni? Mar mi nismo Korošci? Knafl 
tega sprva sploh ni hotel razumeti, nakar smo povabili Pucka in Knafla na pogovor. Puck se je opravičil, Knafl pa je prišel. S 
posnetkom smo mu dokazali, da sta Senitzer in Puck napovedala, da bodo ustanovili prvi koroški lovski zbor, čeprav smo 
prvi lovski zbor ustanovili v Železni Kapli. Knafl je bil docela perpleksen. Nato so se morali preimenovati v zbor »Chor der 
Kärntner Jägerschaft«. Ob 25-letnici našega lovskega plesa smo jih povabili. Počutili so se zelo dobro. In ko smo leta 2016 
obhajali 40-letnico, so nam kot presenečenje prišli čestitat.  
Je vaš lovski ples več kot samo lepa veselica?    
Pomemben je tudi predvsem zato, da pridemo do lastnih finančnih sredstev. Naš zbor  ni vključen v nobeno osrednjo 
organizacijo. Če pa bi imeli samo eno, bi se takoj vključili. 
Kaj si najbolj želite ob vašem 80. življenjskem jubileju?    
Predvsem zdravja in da bi vodstvo zbora prišlo v mlajše roke. 
S hčerko Rosano sta skupaj praznovala vajin okrogli jubilej.     
Zelo sem vesel, če pride domov s hčerkama Jano in Nevo in da poje pri kapelškem cerkvenem zboru. Sicer pa je kot 
blagajničarka aktivna v dobrolskem društvu »Srce«, hčerki pa sodelujeta pri »Srčkih« in v  lutkovni skupini. »Srčki« so bili 
tudi zelo uspešni na nedavni pustni povorki: nagrajeni so bili z 2. mestom.   

• Cikel portretov, ki je bolj vzgojni kot umetniški projekt. Avtor: Sebastjan Trampusch. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 10, 15. 3. 2019, str. 11 

Risanje proti pozabi 
https://www.novice.at/kultura/cikel-portretov-ki-je-bolj-vzgojni-kot-umetniski-projekt/ 
 

 
Slika: Cikel »Risanje proti pozabi« umetnika Manfreda Bockelmanna prikazuje portrete otrok in mladincev od 2 do 18 let, 
ki so postali žrtve nacistov. Foto: Novice 
 
Pliberk.  Cikel »Risanje proti pozabi« umetnika Manfreda Bockelmanna prikazuje portrete otrok in mladincev od 2 do 18 let, 
ki so postali žrtve nacistov. Pogoj umetnika, da pride do razstave je, da sodeluje šola.  
Tako sta minuli četrtek nova srednja šola Pliberk in umetnik vabila na odprtje razstave v pliberškem Kulturnem domu. 
Razstava poteka v okviru letnega šolskega projekta #denk_ART. Umetnik je na odprtju poudaril, da gre bolj za vzgojni 
projekt kot za umetniški projekt, v sklopu katerega je sodelovalo več tisoč mladincev, tudi v ZDA.  
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»Ne moja generacija, mladi so naša prihodnost. Mladina se vidi sama na slikah, saj so v starosti, ki jo rišem. Preko portretov 
pa pride do neke vrste srečanja z žrtvami. Hkrati se jim tako vrne obraz. Tudi šolarji v Pliberku so bili dobro pripravljeni. Bil 
sem tudi na šoli in se pogovarjal s šolarji.« 
Navzoče je pozdravila direktorica šole Christine Meklin-Sumnitsch, ki se je zahvalila umetniku za sodelovanje. Spregovoril je 
nadalje učitelj Robert Poppernitsch, ki je kot iniciator podrobneje predstavil vsebino in aktivitete letnega šolskega projekta. 
Zapel pa je tudi še šolski zbor. 
Po nagovoru umetnika je sledila predstavitev dokumentarnega filma, ki je dal vpogled v nastanek cikla portretov. Od iskanja 
novih slik v raznih arhivih do risanja samega v ateljeju na Štalenski gori.  

• O skoraj vseh detajlih poročne noči v Horcah. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 10, 15. 3. 2019, str. 12 
Društvo upokojencev Podjuna 
https://www.novice.at/novice/zabava/o-skoraj-vseh-detajlih-porocne-noci-v-horcah/  
Pri Hojniku tokrat upokojenci sicer niso brali na papirju zapisanih pesmi, zgodb in spominov, živahno pa je bilo prav tako. 
Ali mogoče še malo bolj. 
 

 
Slika: Društvo upokojencev Podjuna. Foto: Novice 
 
Mokrije.  Ta torek zvečer je v celovški Mohorjevi potekal informacijski večer s predavanji o kulturni in družbeni vrednosti 
zemljepisnih imen – ki se kot ledinska imena praktično vselej izročajo iz rod v rod v narečni obliki -, dan poprej, v 
ponedeljek, pa je bil pri Hojniku v Mokrijah na sporedu pripovedni večer z aktivnim ohranjanjem živega narečja. Društvo 
upokojencev Podjuna je prejšnja leta v domačo gostilno med Dobrlo vasjo in Šentprimožem vabilo na literarne večere 
starejših koroških besednih stvariteljev, ki so brali svoje pesmi, pripovedi ali spomine. Letos je društvo, ki ga predano vodi 
Helka Mlinar, preizkusilo nekoliko drugačno pot. Udeleženci so anekdote iz svojega življenja pripovedovali kar prosto, 
neposredno iz spomina. In jih tu pa tam začinili še s kakšno šalo, kakšnim dobrim vicem. 
Spominov na stare čase seveda ni manjkalo. In bili so predvsem lepi spomini, začinjeni s to ali ono nezgodo, na primer pri 
vasovanju, ki pa se je po seriji spodletelih zaletov vendarle sklenilo s pravo »dečvo« in do sedaj 57 leti zakona, v katerem 
menda niti enkrat še ni bilo prepira. Pripovedovalci in poslušalci, ki so povsem natrpali gostinsko sobo pri Hojniku, so lahko 
slišali tudi zgodbo o poročni noči v Horcah (čisto vseh detajlov resda ne), po kateri je mati ženina že zgodaj zjutraj vrgla iz 
postelje – da bi šel žet s kombajnom, medrešarjem po domače, ker tisti, ki bi moral, ni mogel. Bil je namreč na poročnem 
slavju… V besedah pa je oživelo tudi načrtovano romantično jutro ob sončnem vzhodu vrh Obirja, ki ga je danes že osiveli 
zaljubljenec pred desetletji moral občudovati kar sam. Njegovi izbranki je njena mati v zadnjem hipu naložila »neodložljivo« 
delo. V ponedeljek zvečer pa sta se pri Hojniku neuresničenemu skupnemu bedenju na planini vendarle lahko oba skupaj 
nasmejala, z njima pa tudi celotno poslušalstvo. 
Tudi letos so pripovedniško srečanje upokojencev pri Hojniku polepšale Korenine Danice, enkraten zbor najzrelejših pevk in 
pevcev, obogatili pa so ga še z branjem zgodbe z zgoščenke Povodni mož v Živovem bvat s pripovedkami, basnimi in 
pesmimi v narečju okoli Šentprimoža. Z njo je zvočno ovekovečen domači slovenski govor, ki pa na srečo živi naprej s starimi 
koreninami in mladimi brstiči. 

• Zopet bodo slavčki peli in ne bo veselja kraj. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
10, 15. 3. 2019, str. 13 

https://www.novice.at/featured/zopet-bodo-slavcki-peli-in-ne-bo-veselja-kraj/  
120-letnica rojstva in 40-letnica smrti skladatelja Pavleta Kernjaka sta bila stebra, ki sta nosila vsebinsko zasnovo 
osrednje slovenske pevske revije v Celovcu Koroška poje.  
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Slika: 120-letnica rojstva in 40-letnica smrti skladatelja Pavleta Kernjaka sta bila stebra, ki sta nosila vsebinsko zasnovo 
osrednje slovenske pevske revije v Celovcu Koroška poje. Foto: Novice 
 
Celovec.  Z zamolklo zeleno lučjo obsijan oder, sferični zvoki harmonike in globoko iz grla iztisnjen glas, podoben 
avstralskemu didžeriduju – že uvod v letošnjo osrednjo slovensko pevsko revijo Koroška poje minulo nedeljo v celovškem 
Domu glasbe je napovedal raznolikost in svežino. Rdeča nit koncerta, napeta med 120. obletnico rojstva skladatelja, 
harmonizatorja in zborovodje Pavleta Kernjaka in 40. obletnico njegove smrti, je ti dve okrogli letnici kot stebra sporeda 
trdno povezovala, a obenem omogočala svobodno interpretirano vsebino. Naj bo povedano že kar v uvodu: kakovostno 
raznolik spored je dobro poplačal za čas, ki bi ga to sončno nedeljsko popoldne prav tako lepo bilo preživeti v naravi.  
Predsednik Krščanske kulturne zveze, organizatorke pevske revije, Janko Krištof je v do zadnjega sedeža napolnjeni dvorani 
Doma glasbe poleg poleg obiskovalcev in predstavnikov domačih kulturnih, političnih in stanovskih združenj lahko prvič 
pozdravil tudi ministra za Slovencev v zamejstvu in po svetu Petra Česnika, z njim pa tudi ljubljanskega nadškofa in 
metropolita Stanislava Zoreta, krškega škofijskega administratorja Engelberta Guggenbergerja, predsednico komisije 
Državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmilo Novak, poslanca v Evropskem parlamentu Lojzeta Peterleta 
ter še posebej vse sorodnike Pavleta Kernjaka.  
O Kernjaku, avtorju tako zelo značilno koroških melodij, kakor sta pesmi Rož, Podjuna Zilja ali Mojcej, je Krištof dejal, da je 
pomen njegove glasbe »predvsem v njeni preprostosti, v melodiki, ki črpa iz koroško-slovenskega melosa, in v harmoniji, ki 
se naslanja na ljudsko pesemsko izročilo.« S tem je Kernjak, doma pri Filiju na Trebinji pri Šentilju, izstopal in dal pečat kraju 
in času, v katerem je deloval tako kot skladatelj, harmonizator domačih ljudskih napevov, organist v šentiljski župniji ali kot 
daleč naokoli cenjeni zborovodja.  
Koncert je okoli Kernjakove pesmi Pomlad na besedilo Jožeta Podlesnika – z vigredno tako ustreznimi besedami: Zopet bodo 
slavčki peli in ne bo veselja kraj – glasbeno zasnoval Edi Oraže, režijsko pa oblikoval Aleksander Tolmaier. Kot zelo uspel 
prijem se je pri tem izkazala vsakokratna menjava nastopajočih skupin ob prepevanju kanona po motivih Kernjakove 
pomladi, kar je zagotovilo pretočnost in glasbeno živahnost obenem.  
Za vsebino so letos poskrbele manjše glasbene skupine in ustvarile pestro zvočno paleto od tradicionalne domačnosti do 
sodobne slovenske popevke in irskega napeva. Geografski lok pa je dobesedno segel od Zilje prek Roža do Podjune, od 
Straje vasi na zahodu, od koder sta prišli Agnes Schnabl in Petra Schnabl-Kuglitsch, do Suhe na skrajnem vzhodu, od koder 
sta bila vokalna skupina Sanje in Oktet Suha, nastopili pa so še tercet Tri rože iz Šentjakoba, vokalna skupina AnTaMiNa iz 
Dobrle vasi, Dekleta Smrtnik z Obirskega, kvartet 4 U iz Roža, Kvintet bratov Smrtnik iz Kort, Kežarjevi vnuki iz Šentprimoža, 
vokalna skupina Klika iz Železne Kaple, iz Primorske in tako s severa italijanskega škornja je gostovala ženska vokalna 
skupina Rupa Peč, instrumentalno pa so koncert spremljali Ana Tijssen na klavirju, Christian Filipič na prečni (in pikolo) flavti 
ter Roman Pechmann na harmoniki. Vsi skupaj pa so letošnjo Koroško poje sklenili s skupaj zapeto Kernjakovo pomladjo.   

• Popisana ledinska imena rešujejo celo življenja. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 10, 15. 3. 2019, str. 14 

https://www.novice.at/featured/popisana-ledinska-imena-resujejo-celo-zivljenja/  
Stara ledinska imena so dobra osnova za nova cestna in ulična poimenovanja. Skrajni čas pa je, da se tradicionalno 
poimenovanje končno popiše. Za znanstveno obdelavo časa ne bo zmanjkalo. 
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Slika: Na prireditev je vabila Mohorjeva skupaj z Narodopisnim inštitutom Urban Jarnik in soprireditelji (KKZ, SPZ, SPD 
Celovec in Kärntner Bildungswerk) v sklopu prizadevanj za ohranitev koroških ledinskih imen. Foto: Novice 
 
Celovec.  Mesta Breslau na Poljskem danes uradno ni več, sedaj se imenuje Vroclav, a še vedno Breslau obstaja tudi na 
uradnih zemljevidih. To je kraj na drugi strani Atlantika, v kanadski provinci Ontario blizu Toronta, ki so ga v 19. stoletju 
ustanovili šlezijski izseljenci nemške narodnosti. Ime novega naselja naj bi jih očitno spominjalo na staro domovino. 
Kanadski Breslau kot primer čustvene navezanosti na krajevna imena je ta torek omenil član Avstrijske akademije znanosti 
in častni predsednik Delovne skupnosti za kartografsko imenoslovje Peter Jordan na predavanju o kulturnem in družbenem 
pomenu geografskih imen v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Na prireditev je vabila Mohorjeva skupaj z 
Narodopisnim inštitutom Urban Jarnik in soprireditelji (KKZ, SPZ, SPD Celovec in Kärntner Bildungswerk) v sklopu 
prizadevanj za ohranitev koroških ledinskih imen. Krajevna imena sporočajo tudi oprijemljive pomene, v izvirnem jeziku še 
posebej ali pogosto celo izključno. Nemško ime Feistritz je le eno izmed več kot 40 v Avstriji, šele slovenski izvirnik Bistrica 
raztolmači, da gre za bistro, hitro tekočo vodo ali kraj ob njej.  
Krajevna imena določajo tudi teritorij, česar nikakor ne gre podcenjevati. Še posebej velja to za manjšinske jezike in 
skupnosti ter njihovo čustveno navezanost na poimenovanje v njihovem jeziku. »Zato je pametno, da bi tudi večinsko 
prebivalstvo sprejelo dvojezične krajevne napise, četudi kraj ne doseže 17,5 odstotka manjšinskega prebivalstva. To je zelo 
preprosto in poceni sredstvo, da se manjšinsko prebivalstvo počuti dobro in sprejeto. Kajti zanjo je pomembno, da je 
priznan tudi njen delež pri identiteti kraja.« 
O izkušnjah s popisom vseh ledinskih imen na Tirolskem je spregovoril Gerhard Rampl, jezikoslovec z univerze v Innsbrucku. 
Poskusov za izvedbo tega projekta je bilo sicer že nekaj, vendar so se vsi izjalovili. »Tokrat smo se odločili, da popišemo 
samo aktualno stanje. Kajti za delo v arhivih in zgodovinske raziskave bo priložnosti še zadosti, na terenu pa nam čas 
dobesedno beži,« je Rampl pojasnil zelo praktičen in posledično tudi učinkovit pristop. Po posameznih krajih so pridobili 
krajevne kroniste, lokalne zaupnike torej, ki so popisali vsa ledinska imena s pomočjo najboljših poznavalcev – to so kmetje, 
lovci, pastirji, gozdarji ali občinski uslužbenci. Izvedbe projekta pa se je innsbruška univerza lotila v sodelovanju s tirolsko 
reševalno centralo. Ko reševalci prejmejo klic, nemalokrat namreč izvedo le za kakšno ledinsko ime. »Ledinska imena torej 
nimajo samo kulturnozgodovinske funkcije, temveč celo pomen za reševanje življenj,« je strnil Rampl. 
Popisovalci so na Tirolskem upoštevali tudi novejša poimenovanja, za smučarske proge na primer, kajti zemljepisna imena 
so živa tvar, je pojasnil jezikoslovec. Stara ledinska imena pa so dobra osnova za nova cestna in ulična poimenovanja, je še 
poudaril. 
Prva zemljevida z domačimi (se pravi slovenskimi) ledinskimi imeni so leta 2008 izdali v Kotmari vasi in v Selah, medtem so 
sledili tudi še v nekaj drugih občinah ali pa so v pripravi. A še vedno obstajajo velike bele lise, zlasti v Podjuni, zato je torkov 
večer s predavanjema in razpravo služil tudi kot posvet za širitev znanja, medsebojno povezovanje in spodbujanje novih 
popisovanj krajevnih imen. Udeleženci, med njimi tudi številni iz neslovenskih občin in društev, so z večerom bili izjemno 
zadovoljni. Dodatne prireditve naj bi še sledile.  
 

 

• Slovenska stranka bo podprla SVP. ORF, Celovec, 15.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970190/  
Stranka Slovenska skupnost (SSk) v Italiji bo na evropskih volitvah podprla južnotirolsko ljudsko stranko SVP. Strankin 
deželni svet je odločitev sprejel soglasno na seji v Samatorci. Odprto ostaja le še vprašanje, ali bo slovenska stranka 
pozvala svoje volivce, naj preferenčni glas oddajo Herbertu Dorfmannu. 
 
 
V nasprotnem primeru bi SSk na listo SVP uvrstil svojega kandidata, pravzaprav kandidatko, tako kot vsakič - čeprav le 
simbolično - od leta 1999. 
Na seji sveta so tudi razpravljali o lokalnih volitvah. Sklepanje zavezništev bodo v Trstu in Gorici proučila pokrajinska 
vodstva. Za zdaj je znano, da bo SSk v Dolini nastopila v levosredinski koaliciji in podprla županskega kandidata Sandyja 
Kluna. 
Kaj bo storila v Zgoniku, Doberdobu, Sovodnjah in Števerjanu, pa je še odprto vprašanje. V kratkem naj bi tudi bil sestanek s 
slovensko komponento Demokratske stranke (DS). 

• Spet bo na potezi revizijska komisija. ORF, Celovec, 15.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970343/  
Družba za avtoceste v Sloveniji (Dars) je zavrnila oba zahtevka za revizijo njene odločitve, da postopek javnega naročila 
za gradnjo druge cevi karavanškega predora zaključi brez izbire, izvajalca pa izbere prek pogajanj s šestimi ponudniki. O 
pritožbi bo zdaj odločala državna revizijska komisija. 
 
 
Revizijska komisija je že lani razveljavila Darsovo odločitev o oddaji javnega naročila Turkom. 
Dars bo o zavrnitvi zahtevkov za revizijo po neuradnih informacijah STA predvidoma še v petek po pošti obvestil oba 
pritožnika, družbo Kolektor CPG ter konzorcij podjetij Gorenjska gradbena družba in češki Metrostav, pa tudi državno 
revizijsko komisijo, ki bi, upoštevaje zakonske roke, odločitev lahko sprejela do maja. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970190/
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Dars je sicer lani za izvajalca del izbral turško podjetje Cengiz, ki je z 89,3 milijona evrov podal za najmanj 15 milijonov evrov 
cenejšo ponudbo od ostalih osmih ponudnikov, a je postopek zaradi pritožb neizbranih ponudnikov romal na državno 
revizijsko komisijo. Ta je konec novembra odločila, da izbrana Cengizova ponudba zaradi sprememb v času samega 
postopka nedopustna in je odločitev o oddaji javnega naročila razveljavila. 
Dars je nato po temeljitem pregledu vseh ponudb ugotovil, da so vse ponudbe nedopustne, zato so postopek zaključili brez 
izbire, ob tem pa so se odločili izvajalca izbrati prek pogajanj s šestimi ponudniki, za katere je strokovna komisija ugotovila, 
da so dokazali usposobljenost, in da zanje ne obstajajo razlogi za izključitev. 
Poleg turškega Cengiza so k oddaji ponudb pozvani še Implenia Österreich v konzorciju z Implenia Švica in CGP Novo mesto, 
Gorenjska gradbena družba v sodelovanju s češkim Metrostavom, Kolektor CGP z Rikom in turškim Yapi Merkezijem, 
sarajevski Euroasfalt s Cestnim podjetjem Ptuj ter grški J&P Avax. 
Medtem ko so na avstrijski strani Karavank dela na drugi cevi predora, ki skupaj meri 7.948 metrov, stekla že septembra 
lani, je zadeva v Sloveniji torej že drugič pristala na državni revizijski komisiji. Po načrtih naj bi sicer Avstrija in Slovenija mejo 
prebili leta 2022. 

• Niz razstav krepi dobrososedske odnose. ORF, Celovec, 15.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970316/  
Na generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu so v četrtek zvečer odprli medtem že 18. razstavo pod geslom 
„Okno k sosedu“. Čezmejni projekt prispeva k obogatítvi kulturne ponudbe na Koroškem, obenem pa tudi krepi 
dobrososedske odnose. 
 

 
Slika: Koncept niza razstav „Okno umetnosti k sosedu“ je pred sedmimi leti začrtala tedanja generalna konzulka Dragica 
Urtelj, tradicijo svoje predhodnice nadaljuje tudi sedanji generalni konzul Milan Predan. Foto: ORF 
 
Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu postaja vsebolj pomemben „vmesni člen“ med slovenskimi líkovnimi 
ustvarjalci in avstrijsko Koroško. Razstave slovenskih umetnikov v nizu „Okno k sosedu“ v Celovcu prispevajo k obogatítvi 
kulturne ponudbe na Koroškem, obenem pa tudi krepijo dobrososedske odnose. V četrtek zvečer so v galeriji generalnega 
konzulata odprli mestem že 18. razstavo, tokrat se predstavljata slikarka Barbara Kastelec in kipar Peter Abram. Razstava bo 
odprta do meseca junija. 
Koncept niza razstav „Okno umetnosti k sosedu“ je pred sedmimi leti začrtala tedanja generalna konzulka Dragica Urtelj, 
tradicijo svoje predhodnice nadaljuje tudi sedanji generalni konzul Milan Predan. 
Dober odziv ljubiteljev umetnosti je dokaz, da je prireditveni niz dobro zastavljen, se razvija in nadgrajuje. V sedmih letih se 
je v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov predstavilo avstrijski publiki že nad 30 umetnikov in umetnic 
iz Slovenije. S pomočjo umetnosti pa se je izboljšalo in okrepilo tudi dobro sosedstvo, je prepičan Predan. 

• Pestotnik četrtič izvoljen za predsednika. ORF, Celovec, 15.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970202/  
Pri izrednem občnem zboru Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG) so v četrtek že četrtič kot 
predsednika izvolili študenta slovenščine in angleščine Aljaža Pestotnika. Pestotnik želi nadaljevati z uspešnim delom. 
 

 
Slika: Aljaž Pestotnik. Foto: ORF 
 
Nov rekord v zgodovini kluba 
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Četrti mandat za Pestotnika predstavlja nov rekord v zgodovini najstarejšega aktivnega slovenskega društva v štajerski 
prestolnici, ki letos praznuje 45. obletnico. 
„Zelo dobro smo delali“ 
Pestotnik tudi v četrtem mandatu hoče nadaljevati s težiščem na kulturni ravni in pri perečih političnih vprašanjih sodelovati 
s kluboma v Celovcu in na Dunaju tako kot na zadnje pri izjavi v podporo ohranitvi študija slavistike v Gradcu in Celovcu v 
polnem obsegu. Več o načrtih in ocenah novega starega predsednika KSŠŠG-ja ter o delovanju društva v preteklem letu je 
Pestotnik razkril v pogovoru za Slovenski spored ORF. 
 

 
Slika: Odborniki in odbornice Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu. Foto: ORF/Ošlak 
 
Pestotnik že zdaj vabi tudi vse nekdanje člane kluba na sodelovanje pri svečani prireditvi z nastopom lastnega mešanega 
pevskega zbora, ki bo 6. junija v klubskih prostorih v ulici Mondscheingasse 9. 

• Deset let župan v Železni Kapli. ORF, Celovec, 15.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970275/  
Pred desetimi leti je bil Franc Jožef Smrtnik prvič izvoljen za župana v občini Železna Kapla. 15. marec 2009 je bil za 
samostojno slovensko politično gibanje velik praznik, saj je bil v drugem krogu županovih volitev v Železni Kapli prvič na 
Koroškem za župana izvoljen predstavnik slovenske stranke, Enotne liste (EL). 
 

 
Slika: Pred desetimi leti je bil Franc Jožef Smrtnik prvič izvoljen za župana v občini Železna Kapla. Foto: ORF 
 
Izvoljen v drugem krogu s prednostjo 15 glasov 
Izid volitev je bil takrat sicer zelo tesen, za Smrtnika je v odločilnem krogu glasovalo le petnajst občanov in občank več, kot 
pa za njegovega tedanjega tekmeca Haralda Kogelnika iz socialdemokratske stranke. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970275/


 
Slika: Pred desetimi leti je bil Franc Jožef Smrtnik prvič izvoljen za župana v občini Železna Kapla. Foto: ORF 
 
 
Leta 2015 prepričljiv uspeh župana in liste 
Pri naslednjih volitvah šest let kasneje, leta 2015, pa je bil Smrtnik prepričljivo izvoljen že v prvem krogu. Vrhu tega pa je 
kapelška Enotna lista takrat tudi podvojila število mandatov od štiri na osem. S tem je zlomila desetletja trajajočo premoč 
socialdemokratske stranke v trški občini in postala najmočnejša frakcija. 
 

 
Slika: Pred desetimi leti je bil Franc Jožef Smrtnik prvič izvoljen za župana v občini Železna Kapla. Foto: ORF 
 
Mnogo izzivov skozi leta, spomini na prvi dan 
Izzivov, s katerimi se je moral župan Franc Jožef Smrtnik spoprijeti v preteklih desetih letih na tem položaju, je bilo vsekakor 
veliko, je ugotovil ob pogledu nazaj na prvih deset let na tem položaju, najraje pa se spominja prvega dne, ko je bilo jasno, 
da so volitve izšle v njegov prid. 
V nedeljo na televiziji 
Slikovne utrinke z dneva odprtih vrat ob desetletnici župana Smrtnika boste videli v nedeljo v televizijski stalnici „Dober dan, 
Koroška - Dober dan, Štajerska“ ob 13.30 uri na mreži ORF 2. 

• Z odliko na državno tekmovanje. ORF, Celovec, 15.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970189/  
Učenci in učenke Slovenske glasbene šole dežele Koroške so na deželnem glasbenem tekmovanju "prima la musica“ v 
Osojah dosegli izvrstne uspehe. Z odliko je prvo nagrado in s tem sodelovanje na državnem tekmovanju dosegla Lara 
Wakounig na klarinetu. 
 

 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970189/


Slika: Učitelj Miha Vavti, Lara Wakounig in korepetitorka Doris Wakounig.Foto: GŠ/wakounig 
 
Na klavirju je svojo hčerko spremljala Doris Wakounig, poučuje jo Miha Vavti. Prav tako prvi nagradi sta v svojih skupinah 
osvojila flavtista Benjamin Ressmann in Elena Nuck, oba sta učenca Christiana Filipiča. 
 

 
Slika: Elena Nuck in Benjamin Ressmann.Foto: GŠ/filipič 
 
Deželno glasbeno tekmovanje „prima la musica“ poteka od 11. do 15. marca v Osojah. 

• Poročanje o kulturnem delovanju v presoji. ORF, Celovec, 18.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970635/  
Vse, ki ustvarjajo v kulturi - od zgornje Dravske doline do Labota - vabi Interesno združenje avtonomnih kulturnih iniciativ 
na Koroškem (IG KIKK) s predsednico Alino Zeichen v ponedeljek zvečer k sodelovanju ob stalnem omizju. Tema diskusije 
bo medijsko poročanje o kulturnem ustvarjanju na Koroškem. 
 

 
Slika: Alina Zeichen je od občnega zbora junija lani predsednica Interesnega združenja avtonomnih kulturnih iniciativ na 
Koroškem (IG KIKK). Foto: ORF 
 
V ponedeljek ob 18. uri bodo v jazzklubu Kammerlichtspiele v Celovcu s sobesedniki vodilnih koroških medijev vzeli v 
pretres poročanje o kulturnem dogajanju v deželi. 
Alina Zeichen je od občnega zbora junija lani predsednica Interesnega združenja avtonomnih kulturnih iniciativ na Koroškem 
(IG KIKK). 

• V Pavlovi hiši na ogled dve razstavi. ORF, Celovec, 18.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970662/  
V Pavlovi hiši v Potrni na južnem Štajerskem so v petek odprli mednarodno likovno razstavo „Pogled od zgoraj“. Poleg 
tega je v kulturnem domu štajerskih Slovencev odslej na ogled tudi fotografski cikel umetnika Andreja Perka. 
Stičišče narodov, ki združuje umetnike 
Kulturni dom štajerskih Slovencev ni samo stičišče narodov, temveč združuje tudi umetnike iz najrazličnejših smeri. Na 
galeriji je aktualno razstavljena serija „Terrra Mirabilis“ fotografa Andreja Perka, ki je slike snemal na območju zemeljskega 
plazu Slano blato nad Lokavcem pri Ajdovščini v teku dvanajstih let. 
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Slika: V Pavlovi hiši v Potrni na južnem Štajerskem so v petek odprli mednarodno likovno razstavo „Pogled od zgoraj“. 
Poleg tega je v kulturnem domu štajerskih Slovencev odslej na ogled tudi fotografski cikel umetnika Andreja Perka. Foto: 
ORF 
 
Dela 19 umetnikov 
V glavnem razstavnem prostoru Pavlove hiše so odprli razstavo pod naslovom „Pogled od zgoraj“, pri kateri se predstavlja 
vsega skupaj 19 umetnikov, ki so lani sodelovali pri mednarodnem likovnem simpoziju Slovenija odprta za umetnost na 
Sinjem Vrhu pri Ajdovščini. Umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn je umetniški vodja likovnega simpozija. 
 

 
Slika: V Pavlovi hiši v Potrni na južnem Štajerskem so v petek odprli mednarodno likovno razstavo „Pogled od zgoraj“. 
Poleg tega je v kulturnem domu štajerskih Slovencev odslej na ogled tudi fotografski cikel umetnika Andreja Perka. Foto: 
ORF 
 
Razstavlja tudi prejemnik Glazarjeve nagrade 
Med udeleženci razstave v Pavlovi hiši je kot častni gost tudi letošnji prejemnik Glazarjeve nagrade za življenjsko delo 
Bogdan Čobal, ki ga je Sinji Vrh vidno inspiriral za odkrivanje odtenkov sinje barve. Pri razstavi sodeluje tudi umetniki in 
fotograf Brut Carniollus, ki je znan po svojih digitalnih kolažah in tiskih. Poleg tega pa ima pri mednarodni likovni koloniji 
tudi funkcijo dokumentarnega fotografa. 
 

 
Slika: Razstava Pogled od zgoraj Mednarodnega likovnega simpozija na Sinjem Vrhu in fotografska serija Terra Mirabilis 
bosta v Pavlovi hiši na ogled še do 27. aprila. Foto: ORF 



 
Likovno umetnico Natašo Tajnik Stupar je pri ustvarjanju inspirirala naravna lepota okolice Sinjega Vrha. Sodelovanje z 
umetniki iz vsega sveta zanjo predstavlja idealne pogoje za umetniško ustvarjanje. 
Razstava Pogled od zgoraj Mednarodnega likovnega simpozija na Sinjem Vrhu in fotografska serija Terra Mirabilis bosta v 
Pavlovi hiši na ogled še do 27. aprila. 

• 60 let manjšinskega šolskega zakona. ORF, Celovec, 18.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970692/  
19. marca 1959 je stopil v veljavo manjšinski šolski zakon za Koroško. Kakšno je stanje manjšinskega šolstva na 
Koroškem, kako se je razvilo in kakšni so izzivi za prihodnost, bo v žarišču simpozija, na katerega vabi v torek popoldne 
koroška izobraževalna direkcija z manjšinskošolskim oddelkom. 
Od leta 1959 velja načelo prijavljanja 
Na Jožefovo, 19. marca, bo minilo točno 60 let, odkar je stopil v veljavo manjšinsko šolski zakon za dvojezični pouk na 
Koroškem. Kdor se odtlej želi na veljavnostnem območju tega zveznega zakona učiti tudi slovenščine, se mora prijaviti. Od 
leta 1945 do 1958 so se morali vsi šolarji in šolarke na dvojezičnem območju učiti obeh deželnih jezikov. 
Pritisk organiziranih tako imenovanih protestov staršev pa je privedel do tega, da je 22. septembra 1958 tedanji deželni 
glavar Ferdinand Wedenig iz socialdemokratske stranke (SPÖ) z odlokom razveljavil odredbo o obveznem dvojezičnem 
pouku in omogočil, da so starši svojega otroka lahko odjavili od dvojezičnega pouka. Od 19. marca 1959 naprej pa velja za 
dvojezični pouk načelo prijavljanja. 
Simpozij o razvoju dvojezičnega šolstva 
Ob 60-letnici manjšinskošolskega zakona pripravlja koroška direkcija za izobraževanje skupaj z manjšinskošolskim oddelkom 
simpozij, na katerem bodo osvetlili razvoj dvojezičnega šolstva na Koroškem. Na prireditvi, ki bo v torek ob 16. uri v veliki 
dvorani izobraževalne direkcije v Celovcu, pa bodo govorniki in govornice pogled usmerili tudi v prihodnost. 
 

 
Slika: Sabina Sandrieser. Foto: ORF 
 
 „Želimo si ogledati stanje“ 
Cilj in obenem tudi največji izziv je, kako trajno ohraniti in pospeševati dvo- in večjezičnost, je dejala vodja oddelka za 
manjšinsko šolstvo v izobraževalni direkciji Sabina Sandrieser. 

• Video-arhiv s prispevki o manjšinah. ORF, Celovec, 18.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970699/  
Svet publike ORF je dal pobudo za ustanovitev novega video-arhiva avstrijske radiotelevizije ORF o sodobnih in 
kulturnozgodovinskih dogodkih avstrijskih narodnih skupnosti. Gre za skupno 87 prispevkov, ki so odslej pod geslom 
„Volksgruppen in Österreich“ dostopni na povezavi TVthek.ORF.at. 
„Pomemben sestavni del televizijskega arhiva“ 
Prispevki dopolnjujejo že obstoječo ponudbo za šest priznanih avstrijskih narodnih skupnosti. Kakor je poudaril generalni 
direktor ORF Alexander Wrabetz, je vsestranska, aktualna in redna programska ponudba za avtohtone narodne skupnosti v 
Avstriji pomemben sestavni del povezave TVthek.ORF.at in si je ni mogoče več odmišljati. 
 

 
Slika: Direktorica deželnega studia ORF v Celovcu Karin Bernhard je o oddajah za slovensko narodno skupnost in o njej 
poudarila, da so pomemben sestavni del javnopravne radiotelevizije. Na Koroškem so slovenske oddaje zelo priljubljene 
in ne bi si mogli več predstavljati medijskega področja brez njih, je dejala Karin Bernhard. Foto: ORF 
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Slovenske oddaje „zelo priljubljene“ 
Direktorica deželnega studia ORF v Celovcu Karin Bernhard je o oddajah za slovensko narodno skupnost in o njej poudarila, 
da so pomemben sestavni del javnopravne radiotelevizije. Na Koroškem so slovenske oddaje zelo priljubljene in ne bi si 
mogli več predstavljati medijskega področja brez njih, je dejala Karin Bernhard. 
Da publika lahko poišče arhivske prispevke, odseva pomemben družbenopolitični razvoj, novinarsko delo pa ne tone v 
pozabo. Video-arhiv je nastal pod krovom glavnega oddelka online in novi mediji ter skupnim vodstvom Thomasa 
Prantnerja in uredništva ORF TVthek, ob sodelovanju vodij uredništev posameznih narodnostnih sporedov. Na Koroškem so 
bili vključeni direktorica Karin Bernhard, vodja slovenskih sporedov Marijan Velik in urednica Martina Steiner. 

• Rožnik ostaja v Selah. ORF, Celovec, 18.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970741/  
Z veleslalomom na Peci se je v nedeljo sklenil jubilejni 10. Koroški pokal v alpskem smučanju. Zmagovalca skupnega 
seštevka sta Simon Klemenšek iz Solčave in Manuela Karničar iz SPD Zarja, lesenega medveda Rožnika za ekipni skupni 
seštevek pa so ubranili Selani. 
 

 
Slika: Z veleslalomom na Peci se je v nedeljo sklenil jubilejni 10. Koroški pokal v alpskem smučanju. Foto: ssz.at 
 
250 tekmovalcev iz obeh Korošk 
Skoraj 250 tekmovalk in tekmovalcev iz avstrijske in slovenske Koroške je privabil jubilejni 10. Koroški pokal v alpskem 
smučanju. Pokrovitelj tega tekmovalnega niza je Slovenska športna zveza (SŠZ). Prva tekma je bila meseca februarja v 
Podnu, v nedeljo je sledil veliki finale na Peci. 
 

 
Slika: Zmagovalca Koroškega pokala Manuela Karničar in Simon Klemenšek. Foto: ssz.at 
 
Veter ogrožal tekmovanje 
Veleslalom je bil zaradi močnega vetra resno ogrožen, prireditelji so progo kratkomalo preložili z zgornjega smučišča 
Siebenhütten na smučišče Stollen. Pogoji so bili spričo spomladanskih temperatur zelo dobri. 
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Slika: Willi Ošina, Marcel Žunko, Sabine Egger in Marko Loibnegger. Foto: ORF 
 
Eggerjeva in Žunko najhitrejša dneva 
Zmagovalca skupnega seštevka letošnjega pokala sta bila Simon Klemenšek iz Solčave in Manuela Karničar iz Slovenskega 
prosvetnega društva „Zarja“. Najhitrejši dneva je bil tokrat komaj 13-letni Marcel Žunko iz Slovenije, najhitrejša pa nekdanja 
tekmovalka v svetovnem pokalu Sabine Egger. 
 

 
Slika: Prehodni pokal, leseni medved Rožnik je ostal v Selah, smučarji izpod Košute so ga suvereno branili z več kot 1.500 
točkami prednosti. Foto: ORF 
 

 
Slika: Willi Ošina. Foto: ORF 
 
 „Tekmovanje je zelo uspelo“ 
Koroški pokal se je dobro razvil in v pravilno smer, ob jubilejni 10. izdaji ugotavlja eden izmed pionirjev, predsednik SPD 
„Zarja“ Wili Ošina po nedeljski tekmi na Peci. 
 

 
Slika: Marko Loibnegger. Foto: ORF 



 
 „Vedno je treba najti nove pristope“ 
Poslujoči tajnik Slovenske športne zveze (SŠZ) Marko Loibnegger o prihodnosti jubilejnega Koroškega pokala pravi, da bi si 
želel spet to ali drugo manj „profesionalno“ tekmo. 
Televizijski prispevek o jubilejnem 10. Koroškem pokalu v alpskem smučanju boste videli prihodnjo nedeljo ob 13:30 minut 
na mreži ORF 2 v oddaji „Dober dan, Koroška“. 

• S sporazumom okrepili sodelovanje.  ORF, Celovec, 19.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970821/  
Tržaška pristaniška uprava bo odslej še tesneje sodelovala z italijansko železnico in avstrijsko železnico. To so sklenili s 
podpisom sporazuma o sodelovanju na ponedeljkovem simpoziju ob 300-letnici svobodnega pristanišča v Trstu. 
Dva sporazuma za okrepitev povezav 
Točno tri stoletja zatem, ko je cesar Karel VI. ustanovil tržaško prostocarinsko cono, ki je za mesto pomenila pravi mejnik, je 
v Trstu prišlo do podpisa dveh pomembnih sporazumov o sodelovanju z avstrijskimi železnicami (ÖBB). 
 

 
Slika: Tržaška pristaniška uprava bo odslej še tesneje sodelovala z italijansko železnico in avstrijsko železnico. To so 
sklenili s podpisom sporazuma o sodelovanju na ponedeljkovem simpoziju ob 300-letnici svobodnega pristanišča v Trstu. 
Foto: primorski.eu 
 
Prvega so na sedežu tržaške pristaniške uprave v ponedeljek podpisali predsednik pristaniškega sistema severnega Jadrana 
Zeno D’Agostino, komercialni direktor družbe italijanskih železnic Rete Ferroviaria italiana (RFI) Christian Colaneri in 
generalni direktor avstrijske železniške družbe ÖBB-INFRA Andreas Matthä, drugega pa Zeno D’Agostino in Erik Regter, član 
upravnega odbora avstrijske železniške družbe Rail Cargo Austria. 
Oba sporazuma sta namenjena okrepitvi železniških povezav tržaškega pristanišča s srednje- in vzhodnoevropskim 
zaledjem, kar je strateškega pomena tako za deželo kot za cel italijanski severovzhod, poroča Primorski dnevnik. 
 

 
Slika: Odlično obiskan posvet v Mali dvorani Operne hiše Verdi, ki so ga organizirali dežela Furlanija-Julijska krajina (FJK), 
Trgovinska zbornica, Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana in Občina Trst v sodelovanju s častnim konzulatom Avstrije v 
FJK in Avstrijskimi zveznimi železnicami (ÖBB), je uvedel predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti. Med govorniki 
je bil tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). Foto: primorski.eu 
 
Mednarodni posvet ob 300-letnici pristanišča 
Preteklost, sedanjost in prihodnost. Ti trije sklopi so bili rdeča nit mednarodnega posveta ob 300-letnici ustanovitve 
svobodnega pristanišča. Institucionalni predstavniki in menedžerji iz Tržaške ter sosednje Koorške so ocenjevali položaj, 
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uspešnost in prihodnost razvoja tržaške prostocarinske cone, v promocijo katere vodstvo pristanišča v zadnjih letih načrtno 
vlaga. Na ta način pa uspešno privablja tuje vlagatelje. 
Odlično obiskan posvet v Mali dvorani Operne hiše Verdi, ki so ga organizirali dežela Furlanija-Julijska krajina (FJK), 
Trgovinska zbornica, Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana in Občina Trst v sodelovanju s častnim konzulatom Avstrije v FJK 
in Avstrijskimi zveznimi železnicami (ÖBB), je uvedel predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti. Med govorniki je bil 
tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). 
S konkretnimi številkami je postregel podpredsednik Avstrijske gospodarske zbornice Jürgen Roth, ki je dejal, da je blagovna 
izmenjava med Italijo in Avstrijo lani dosegla 20 milijard evrov, kar je 5,6 odstotka več kot leto prej. 

• V projektu zdaj tudi devet slovenskih mest. ORF, Celovec, 19.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970836/  
Projektu Sodelovanje mest (City Cooperation) se je s podpisom sporazuma na gradu Hartberg na Štajerskem 15 
avstrijskim in madžarskim mestom pridružilo še devet slovenskih. Tako želijo skupaj okrepiti čezmejno sodelovanje z 
uvajanjem inovativnih in povezanih sistemov pridobivanja kupcev ter povečanjem njihove porabe. 
Sodelovanje že od leta 2008 
S slovenske strani v Interregovem programu Slovenija-Avstrija sodelujejo Beltinci, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, 
Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj in Radenci, projekt pa je vreden 3,5 milijona evrov. Sodelovanje 24 mest sicer poteka 
že od leta 2008, v prvem projektu so izvedli začetne skupne aktivnosti, se prepoznali, učili in tudi uresničili nekaj projektov, 
zdaj pa bodo sodelovanje partnerskih krajev, ki so medregijsko prepoznavni, nadgradili s skupnimi izzivi za majhna mesta. 
 

 
Slika: Projektu Sodelovanje mest (City Cooperation) se je s podpisom sporazuma na gradu Hartberg na Štajerskem 15 
avstrijskim in madžarskim mestom pridružilo še devet slovenskih. Foto: city cooperation 
 
„Pomembno sodelovanje treh držav“ 
Wolfgang Weber, predstavnik vodilnega partnerja Oststeirische Städtekooperation, je ob ob podpisu sporazuma 7. marca 
poudaril, da želijo biti vidni in konkurenčni v primerjavi z večjimi mesti ter konkurenčni velikim nakupovalnim centrom. Po 
njegovem gre za pomembno sodelovanje treh držav, kjer na ozkem prostoru evropska ideja živi v polnem pomenu, kar je 
pomembno za mladino, prihodnje generacije in pospeševanje razvoja nasploh. 
Ob tem so predstavili tri že uresničene primere sodelovanja. Prvi je Modna ulica v Vrbnem na Štajerskem, kjer so iz običajne 
ulice s 30 trgovinicami ustvarili najbolj modno ulico v tem delu Avstrije, privlačno za lastnike trgovin in obiskovalce. Drugi je 
mesto Lenti na Madžarskem z idejo privlačnega mesta z visoko življenjsko kakovostjo, zdravim in zelenim okoljem, ki 
podpira turizem, tretji pa ptujski projekt Pridi v mesto. 
Pri slednjem so oživili staro mestno jedro s tamkaj živečimi ljudmi različnih profilov in njihovimi zgodbami. Gre za neke vrste 
klic vesti potrošnikom, da denarja ne puščajo brezglavo v velikih centrih. 
Milan Svetec iz gornjeradgonske razvojne agencije Pora pravi, da tokrat ne gre za projekt, ki bi občine kakorkoli finančno 
obvezoval, ampak bolj za rahlo obliko sodelovanja, ki bi izboljšalo tudi javno upravo. Poleg Pore sta projektna partnerja iz 
Slovenije Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj in Razvojni center Murska Sobota. 

• Rim nasprotuje dvojnemu državljanstvu. ORF, Celovec, 19.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970849/  
Italijanska vlada je dokončno zaprla vrata možnosti, da bi pripadniki nemške in ladinske skupnosti na Južnem Tirolskem 
imeli tudi avstrijski potni list in dvojno italijansko-avstrijsko državljanstvo. Italijanski zunanji minister Enzo Moavero 
Milanesi je stališče Rima posredoval avstrijski vladi in tudi Evropski uniji. 
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Slika: Italijanska vlada je dokončno zaprla vrata možnosti, da bi pripadniki nemške in ladinske skupnosti na Južnem 
Tirolskem imeli tudi avstrijski potni list in dvojno italijansko-avstrijsko državljanstvo. Foto: ORF 
 
Zgodba s tem z mize 
S tem je verjetno zgodba o dvojnem državljanstvu končana, saj je avstrijska vlada večkrat pojasnila, da bo avstrijsko 
državljanstvo Južnim Tiroilcem podeljevala le sporazumno z Rimom, drugače ne bo nič. Italijanska diplomacija je prepričana, 
da bi dvojno državljanstvo za pripadnike dveh jezikovnih skupnosti (ne za pripadnike italijanske skupnosti) močno skalilo 
odnose na Južnem Tirolskem, poroča Primorski dnevnik. 
Italijanska desnica navdušeno pozdravlja odklonilno stališče rimske vlade, podporniki dvojnega državljanstva pa so 
razočarani in upajo, da bo Dunaj vseeno vztrajal pri tem predlogu, kar pa je zelo malo verjetno. 

• Olga Voglauer kandidira na 5. mestu. ORF, Celovec, 19.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970832/  
Zeleni so ob koncu tedna na zveznem kongresu na Dunaju izvolili svoje kandidate za evropske volitve maja letos. Koroške 
zelene bo v volilni boj vodila bio-kmetica Olga Voglauer iz Bilnjovsa pri Bilčovsu, ki za zelene kandidira na petem mestu. 
Na zvezni listi zelenih se bo Olga Voglauer za vstop v Evropski parlament potegovala na petem mestu. Nosilec liste je Walter 
Kogler. 
 

 
Slika: Zeleni so ob koncu tedna na zveznem kongresu na Dunaju izvolili svoje kandidate za evropske volitve maja letos. 
Koroške zelene bo v volilni boj vodila bio-kmetica Olga Voglauer iz Bilnjovsa pri Bilčovsu, ki za zelene kandidira na petem 
mestu. Foto: zeleni/fb 
„Za nas pripadnice in pripadnike manjšin sta Evropska unija in Evropski parlament varuha naših človekovih pravic. 
Prihodnosti skupne Evrope ne bomo prepustili skrajno desnim strankam. One ne bodo pisale naše prihodnosti." S temi 
besedami se je Olga Voglauer predstavila na sobotnem zveznem kongresu zelenih na Dunaju. 
 

 
Slika: Del volilne kampanje Olge Voglauer so tudi dvojezični plakati, s katerimi opozarja na zelene teme in želi pridobiti 
čim več glasov. Foto: zeleni/Krammer 
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Del volilne kampanje Olge Voglauer so tudi dvojezični plakati, s katerimi opozarja na zelene teme in želi pridobiti čim več 
glasov. 

• „Premalo urednikov in resursov“. ORF, Celovec, 19.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970897/  
Že v „Letu svobodnih kulturnih iniciativ“ 2016 je imelo Interesno združenje avtonomnih kulturnih iniciativ na Koroškem 
(IG KIKK) stalno omizje, tako imenovani jour fixe. V ponedeljek zvečer so spregovorili o mestu kulture v medijih. 
IG KIKK deluje kot zastopstvo in svetovalno telo 
Osrednji namen Interesnega združenja avtonomnih kulturnih iniciativ na Koroškem (IG KIKK) je prizadevanje za izboljšanje 
pogojev za ustvarjanje svobodne in avtonomne kulture. V tem duhu deluje kot interesno zastopstvo in svetovalno telo. Na 
Koroškem je pomemben njihov prispevek k dvojezičnosti in medkulturnemu dialogu. Nazadnje se okoli štirideset odstotkov 
kulturnih iniciativ na Koroškem udejstvuje na dvojezičnem ozemlju. 
Alina Zeichen je bila za predsednico IG KIKK izvoljena na občnem zboru junija lani. Pri tem je bilo pomembno, da so v 
odboru po tri ženske in trije moški. Prav tako, da sodelujejo ljudje iz vrst slovenske narodne skupnosti. Ena strokovna 
referentka je Veronika Kušej. „Emancipacijsko in enakopravno“ se glasi vodilo IG KIKK. 
Tudi osrednji kulturni organizaciji, Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ) podpirata IG KIKK. 
Včlanjeni so Slovensko prosvetno društvo „Rož“, k&k center, Teatr Šentjanž in društvo Lepenska šola, prav tako 
univerzitetni kulturni center Unikum. Slednji je novembra lani (2018) izrazil razočaranje zaradi zastoja v koroški kulturni 
politiki. Meneč, da samo ukinitev krajšanja kulturnega proračuna ne zadostuje. 
Svetilnik na obzorju zaznavanja kulturnopolitičnih poudarkov je zagotovo bilo „Leto svobodnih kulturnih iniciativ“ 2016. Že v 
tem obdobju je imelo Interesno združenje avtonomnih kulturnih iniciativ stalno omizje ali jour fixe v nekdanji ljudski šoli v 
Lepeni. 
 

 
Slika: Alina Zeichen. Foto: ORF/Kelih 
 
 „Največji problem je varčevanje“ 
Pri omizjih gre za kulturno-politični diskurz na enakovredni ravni ustvarjajočih s politiko v obliki odprtega pogovora, 
pojasnjuje predsednica IG KIKK Alina Zeichen, ki obžaluje, da je v medijskih hišah vse manj finančnih sredstev in urednikov, 
ki bi poročali o kulturnem delovanju. 
Vsebinsko delo avtonomnih kulturnih iniciativ sega od odrskega ustvarjanja in plesnega gledališča do interdisciplinarnih 
umetniških in posredniških projektov ter glasbenih, literarnih in umetniških prireditev. Za boljše sodelovanje z oddelki in 
ustanovami deželnih oblasti v združenju IG KIKK organizirajo stalna omizja. Nazadnje v ponedeljek z odgovornimi za 
poročanje o kulturi. 

• Vsa šolska izobrazba pod eno streho. ORF, Celovec, 20.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971038/  
Tudi v Šentjakobu v Rožu naj bi nastal po zgledu drugih občin izobraževalni center za vso šolsko, obšolsko in predšolsko 
oskrbo pod eno streho. Kakor poroča časnik Kronenzeitung, je občinski svet sprejel sklep za ureditev takega 
izobraževalnega centra. 
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Slika: Tudi v Šentjakobu v Rožu naj bi nastal po zgledu drugih občin izobraževalni center za vso šolsko, obšolsko in 
predšolsko oskrbo pod eno streho. Foto: ORF 
 
Posledica bo zaprtje šol v Podrožci in v Podgorjah 
Prvi korak da bo izgraditev prostorov v ljudski šoli v Šentjakobu, glede financiranja pa se bodo dogovorili z deželo. Kot 
posledica bodo zaprli ljudski šoli v Podrožci in v Podgorjah, piše Kronenzeitung, a dodaja, da za to še ni sklepa. 

• Slovesnost spet brez Judov in Srbov. ORF, Celovec, 20.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971056/  
Predstavniki judovske verske skupnosti na Hrvaškem ter srbske narodne skupnosti se tudi letos, četrto leto zapored, ne 
bodo udeležili državne slovesnosti za žrtve ustaškega koncentracijskega taborišča v Jasenovcu. Judovska, srbska in 
romska skupnost ter antifašistična združenja bodo imeli lastno spominsko slovesnost. 
Državna spominska slovesnost na območju nekdanjega ustaškega koncentracijskega taborišča v Jasenovcu bo 14. aprila in 
hrvaški premier Andrej Plenković je pred kratkim k udeležbi pozval tudi predstavnike zveze antifašističnih borcev in 
antifašistov (Saba) ter judovske, srbske in romske skupnosti. 
A predstavniki narodov in združenj, ki so bili najbolj množične žrtve v tem ustaškem koncentracijskem taborišču med drugo 
svetovno vojno, so tudi za letos napovedali bojkot te državne slovesnosti. 
 

 
Slika: Predstavniki judovske verske skupnosti na Hrvaškem ter srbske narodne skupnosti se tudi letos, četrto leto 
zapored, ne bodo udeležili državne slovesnosti za žrtve ustaškega koncentracijskega taborišča v Jasenovcu. Judovska, 
srbska in romska skupnost ter antifašistična združenja bodo imeli lastno spominsko slovesnost. Foto: sta.si 
 
Predsednik koordinacije judovskih občin na Hrvaškem Ognjen Kraus je premierjevo povabilo zavrnil s pojasnilom, da se niso 
spremenile okoliščine, na katere opozarjajo že več let. Ob tem je izpostavil zgodovinski revizionizem in tolerantni odnos 
vlade do zloglasnega ustaškega pozdrava „Za dom spremni“. 
Tudi v Srbskem narodnem svetu (SNV) so potrdili, da se ne nameravajo udeležiti državne spominske slovesnosti. Vladi 
očitajo, da ni sprejela nobenih ukrepov, da bi ustavila prizadevanja za zavračanje holokavsta in genocida, ki sta bila storjena 
v drugi svetovni vojni. 
Namestnik predsednika SNV Aleksandar Milošević je ocenil, da je država ravnala ravno nasprotno ter da je s svojimi 
potezami podpirala revizionistična združenja in njihove publikacije, tolerirala sovražni govor in relativizirala trpljenje 
narodov, ki so bili žrtve. 
„Mitologizacija povojnih pobojev“ 
Vladi je očital, da je neposredno prispevala, da bi ti pojavi postali prevladujoči v družbi tudi z „mitologizacijo povojnih 
pobojev in neustrezno izobraževalno politiko“, je na svoji spletni strani objavil tednik srbske manjšine na Hrvaškem, Novosti. 
Časnik je dodal, da bodo judovska, srbska in romska skupnost ter antifašisti imeli svojo spominsko slovesnost v Jasenovcu 
12. aprila. 
Predsednik Saba Franjo Habulin je napovedal, da bo predsedstvo zveze sprejelo odločitev o pridružitvi manjšinskim 
skupnostim na svoji seji v četrtek. Poslanec romske skupnosti v hrvaške saboru Veljko Kajtezi je v sredo dejal, da se bodo 
predstavniki romske skupnosti udeležili obeh spominskih slovesnosti. 
Slovesnost v Jasenovcu poteka v spomin na 22. april 1945, ko je bilo v taborišču nekaj več kot 1.000 taboriščnikov, od 
katerih se jih je 600 skušalo prebiti iz taborišča. Na prostost jih je prišlo okoli 100, ostale pa so ustaši pobili in zažgali. Nekaj 
tednov zatem je fašistična država NDH dokončno propadla. 
Po hrvaških uradnih virih je bilo v Jasenovcu ubitih več kot 83.145 ljudi, največ Srbov, Judov in Romov, a tudi Hrvatov, 
nasprotnikov NDH. Ubitih da je bilo tudi 266 Slovencev. 

• Koroška številka ena pri kampingu. ORF, Celovec, 20.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971057/  
Kar zadeva kamping, je Koroška številka ena v Avstriji. 6,9 milijona nočitev je bilo lani v tem sektorju v Avstriji, od tega jih 
je bil velik del na Koroškem, namreč 2,3 milijona. Že leto 2017 je bilo rekordno, je sporočil klub avtomobilistov ÖAMTC. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971056/
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Slika: Kar zadeva kamping, je Koroška številka ena v Avstriji. 6,9 milijona nočitev je bilo lani v tem sektorju v Avstriji, od 
tega jih je bil velik del na Koroškem, namreč 2,3 milijona. Foto: ORF 
 
Lani pa so zabeležili pri statističnem uradu Statistik Austria naslednji rekord, odkar so s statisko o kampingu začeli leta 1974. 

• Bergove slike na Bavarskem. ORF, Celovec, 20.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971153/  
V kraju Penzberg na Bavarskem so odprli doslej največjo razstavo del Wernerja Berga (1904-1981) v Nemčiji. Razstava z 
naslovom „Stadt - Land - Werner Berg. Wahlheimat Expressionismus“ bo v muzeju Penzberg - Sammlung Campendonk 
odprta do 23. junija. 
 

 
Slika:V kraju Penzberg na Bavarskem so odprli doslej največjo razstavo del Wernerja Berga (1904-1981) v Nemčiji. 
Razstava z naslovom „Stadt - Land - Werner Berg. Wahlheimat Expressionismus“ bo v muzeju Penzberg - Sammlung 
Campendonk odprta do 23. junija. Foto: ORF 
 
Na ogled je 115 del iz Koroške, so sporočili iz muzeja Wernerja Berga v Pliberku. 

• Delovanje v duhu dobrega sosedstva. ORF, Celovec, 20.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971112/  
Pogled na zajeten prireditveni program v duhu dobrososedskih odnosov in sodelovanja s slovensko narodno skupnostjo 
je bil v ospredju volilnega zbora Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva (DSAP) v Ljubljani. Lovro Sodja bo društvu 
predsedoval za nadaljnjo dobo štirih let. 
 

 
Slika: Pogled na zajeten prireditveni program v duhu dobrososedskih odnosov in sodelovanja s slovensko narodno 
skupnostjo je bil v ospredju volilnega zbora Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva (DSAP) v Ljubljani. Lovro Sodja bo 
društvu predsedoval za nadaljnjo dobo štirih let. Foto: ORF 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971153/
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Pred letom dni je Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva (DSAP) na zboru članov slavnostno praznovalo 25-letnico 
obstoja. Na letošnjem zboru v torek zvečer pa so bile na sporedu tudi volitve. Lovro Sodja, ki društvu predseduje od leta 
2011, je bil potrjen v funkciji za nadaljnja štiri leta. 
Sodelovanje s slovensko narodno skupnostjo 
V njegovem poročilu je bil v ospredju pregled zajetnega prireditvenega programa – tako v duhu dobrososedskih odnosov 
med Slovenijo in Avstrijo, kakor tudi plodnega sodelovanja s slovensko narodno skupnostjo in kluboma koroških Slovencev v 
Mariboru in Ljubljani. Sodja pa poudarja tudi dobro sodelovanje z uradom RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter z 
avstrijskim veleposlaništvom v Sloveniji in Avstrijskim kulturnim forumom. 

• Platforma TVthek v posodobljeni obliki. ORF, Celovec, 20.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971147/  
Spletna platforma ORF z oddajami in prenosi v živo TVthek ima deset let po ustanovitvi novo, posodobljeno obliko. 
Posnetke boste lažje našli. Obstaja tudi možnost osebnih nastavitev. V arhivu oddaj on demand je tudi posebna rubrika z 
vsebinami z manjšinskega področja. 
Svet publike ORF je dal pobudo za ustanovitev novega video-arhiva avstrijske radiotelevizije ORF o sodobnih in 
kulturnozgodovinskih dogodkih avstrijskih narodnih skupnosti. Gre za skupno 87 prispevkov, ki so odslej pod geslom 
„Volksgruppen in Österreich“ dostopni na povezavi TVthek.ORF.at. 
 

 
Slika: Spletna platforma ORF z oddajami in prenosi v živo TVthek ima deset let po ustanovitvi novo, posodobljeno obliko. 
Posnetke boste lažje našli. Obstaja tudi možnost osebnih nastavitev. V arhivu oddaj on demand je tudi posebna rubrika z 
vsebinami z manjšinskega področja. Foto: ORF 
 
„Pomemben sestavni del televizijskega arhiva“ 
Prispevki dopolnjujejo že obstoječo ponudbo za šest priznanih avstrijskih narodnih skupnosti. Kakor je poudaril generalni 
direktor ORF Alexander Wrabetz, je vsestranska, aktualna in redna programska ponudba za avtohtone narodne skupnosti v 
Avstriji pomemben sestavni del povezave TVthek.ORF.at in si je ni mogoče več odmišljati. 

• Simpozij ob pomenljivi obletnici. ORF, Celovec, 20.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971180/  
Pred šestdesetimi leti je na Koroškem stopil v veljavo manjšinskošolski zakon za dvojezični pouk. V torek je koroška 
direkcija za izobraževanje skupaj z manjšinskošolskim oddelkom vabila na slovesnost, na kateri so osvetili stanje od 
začetka do danes, zazrli pa so pogled tudi v prihodnost. 
Uvedba zakona prinesla svetle in temne strani 
Uvedba manjšinskošolskega zakona za Koroško pred šestdesetimi leti je prinesla svetle in temne strani: je velika podpora pri 
razvoju izobraževanja med koroškimi Slovenci od vstopa v ljudsko šolo do mature, ukinitev obveznega dvojezičnega pouka 
pa je mnogih v primerih pomenila tudi asimilacijo v družinah. 
 

 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971147/
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Slika: Pred šestdesetimi leti je na Koroškem stopil v veljavo manjšinskošolski zakon za dvojezični pouk. V torek je koroška 
direkcija za izobraževanje skupaj z manjšinskošolskim oddelkom vabila na slovesnost, na kateri so osvetili stanje od 
začetka do danes, zazrli pa so pogled tudi v prihodnost. Foto: ORF 
 
Kakšno je stanje manjšinskega šolstva na Koroškem danes, kako se je razvilo in kakšni so izzivi za prihodnost je bilo v žarišču 
simpozija, na katerega je na dan okrogle obletnice vabila koroška direkcija za izobraževanje skupaj z manjšinskošolskim 
oddelkom. 

 
Slika: Pomen majšinskošolskega zakona za slovensko narodno skupnost in za Koroško nasploh, pa tudi posledice po 
odpravi obveznega dvojezičnega pouka leta 1958, je pred izbrano publiko podal zgodovinar Teodor Domej, ki je bil pred 
upokojitvijo tudi nadzornik za pouk slovenščine na srednjih in višjih izobraževalnih šolah. Foto: ORF 
 
„Zakon se je rodil v velikih krčih in ob protestu“ 
Pomen majšinskošolskega zakona za slovensko narodno skupnost in za Koroško nasploh, pa tudi posledice po odpravi 
obveznega dvojezičnega pouka leta 1958, je pred izbrano publiko podal zgodovinar Teodor Domej, ki je bil pred upokojitvijo 
tudi nadzornik za pouk slovenščine na srednjih in višjih izobraževalnih šolah. 
Manjšinskošolski zakon za Koroško je ustavni zakon. 19. marca leta 1959 je bil sprejet v parlamentu z glasovi 
socialdemokratske (SPÖ) in ljudske stranke (ÖVP). Komunisti in svobodnjaki so takrat glasovali proti – čeravno z različnimi 
argumenti. Dvojezično šolstvo na Koroškem pa je tudi po sprejetju zakona bilo vedno spet predmet političnih razprav in 
neke vrste bojno prizorišče predvsem za nasprotnike dvojezičnosti. 
 

 
Slika: Na slovesnosti so v torek odprli tudi razstavo o razvoju manjšinskega šolstva za priznane avstrijske narodne 
skupnosti. Foto: ORF 
 
Spomnimo na hujskanje Koroškega Heimatdiensta proti Slovenski gimnaziji, ki je ustanovo imenoval kot veliki strup, ali pa 
na kampanjo leta 1984, ko je ta ista organizacija zahtevala ločitveni model. Referendum je takrat podpisalo 34.000 ljudi – 
velika večina podpisnikov sicer iz tistih predelov zunaj veljavnostnega območja manjšinskošolskega zakona. V tem času je na 
Koroškem, pa tudi zunaj nje nastalo močno gibanje za ohranitev skupnega dvojezičnega pouka in proti aparthajdu. 
 



 
Slika: Na slovesnosti so v torek odprli tudi razstavo o razvoju manjšinskega šolstva za priznane avstrijske narodne 
skupnosti. Foto: ORF 
 
 „Burni preteklosti naj sledi uspešna prihodnost“ 
Tudi deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je bil med tedanjimi zagovorniki skupnega izobraževanja mladih iz obeh narodnosti. 
Več tisoč ljudi se je novembra leta 1987 udeležilo demonstracije na Dunaju. Kljub širokemu protestu pa je parlament leta 
1988 tudi s podporo tedenjega državnozborskega poslanca Karla Smolleja sprejel novelo zakona, ki je uvedel 
takoimenovane timske učitelje in samostojne dvojezične razrede, če je za pouk slovenščine prijavljenih najmanj sedem 
učencev in učenk. 
 

 
Slika: Tudi deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je bil med tedanjimi zagovorniki skupnega izobraževanja mladih iz obeh 
narodnosti. Foto: ORF 
 
Število prijav k dvojezičnemu pouku se je medtem podvojilo. Na ljudskih šolah na veljavnostnem območju se skoraj vsak 
drugi uči obeh deželnih jezikov, je ob okroglem jubileju zakona z zadovoljstvom ugotovil Kaiser. 
 

 
Slika: Na prireditev so bili povabljeni številni predstavniki javnega političnega in družbenega življenje. V imenu zveznega 
ministra za izobraževanje Heinza Faßmanna je pozdrave in čestitke prinesel generalni tajnik na ministrstvu Martin 
Netzer. Foto: ORF 
 
Na prireditev so bili povabljeni številni predstavniki javnega političnega in družbenega življenje. V imenu zveznega ministra 
za izobraževanje Heinza Faßmanna je pozdrave in čestitke prinesel generalni tajnik na ministrstvu Martin Netzer. Poudaril 



je, da je manjšinskošolski zakon zgodovinski dosežek, zavzeto delo dvojezičnih pedagogov in pedagoginj pa, da je prineslo 
kvalitativen pa tudi kvantitativen napredek. 
 

 
Slika: Pred šestdesetimi leti je na Koroškem stopil v veljavo manjšinskošolski zakon za dvojezični pouk. V torek je koroška 
direkcija za izobraževanje skupaj z manjšinskošolskim oddelkom vabila na slovesnost, na kateri so osvetili stanje od 
začetka do danes, zazrli pa so pogled tudi v prihodnost. Slovesnost so popestrili tudi s kulturnim programom. Foto: ORF 
 
Podobno razvoj dvojezičnega šolstva na Koroškem ocenjujejo tudi na ministrstvu za izobraevanje, znanost in šport v 
Sloveniji, je dejal sekretar na Urad za razvoj in kakovost izobraževanja Roman Gruden. 
Na slovesnosti so v torek odprli tudi razstavo o razvoju manjšinskega šolstva za priznane avstrijske narodne skupnosti. 
Potujoča razstava je namenjena učencem novih srednjih šol in dijakom nižjih šolskih stopenj na gimnazijah. Pripravil pa jo je 
center za demokracijo na Dunaju, v sodelovanju z manjšinskošolskim oddelkom na Korokem in Gradiščanskem. 

• Študija o rezijanščini in rezijanski kulturi. ORF, Celovec, 21.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971252/  
Dežela Furlanija Julijska-krajina (FJK) bo naročila študijo o rezijanščini in rezijanski kulturi. Pobudo je med obiskom v 
dolini Rezije v sredo napovedal član deželne vlade Pierpaolo Roberti, ki je v vladi Furlanije Julijske-krajine pristojen za 
jezikovne manjšine v Italiji. 
 

 
Slika: Dežela Furlanija Julijska-krajina (FJK) bo naročila študijo o rezijanščini in rezijanski kulturi. Pobudo je med obiskom 
v dolini Rezije v sredo napovedal član deželne vlade Pierpaolo Roberti, ki je v vladi Furlanije Julijske-krajine pristojen za 
jezikovne manjšine v Italiji. Foto: primorski.eu 
 
Po njegovih besedah je študija „ob upoštevanju polne zaščite slovenske manjšine v teh krajih“ poskus, da „boljše razumemo 
in morebiti bolje zaščitimo vidike rezijanskega jezika in kulture“, med drugim poroča „Primorski dnevnik“. 

• Židan sprejel delegacijo parlamenta z Dunaja. ORF, Celovec, 21.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971253/  
Predsednik državnega zbora Republike Slovenije Dejan Židan je v sredo sprejel delegacijo skupine avstrijsko-slovenskega 
prijateljstva v avstrijskem parlamentu pod vodstvom Martine Kaufmann. V pogovoru, ki je potekal v prijateljskem duhu, 
sta se strinjala, da so tovrstna srečanja dobra priložnost za izmenjavo parlamentarnih praks. 
Vodjo delegacije seznanil z dogajanjem v parlamentu 
Židan jo je v pogovoru seznanil s trenutnim dogajanjem v slovenskem parlamentu na področju sprejemanja zakonodaje, pri 
čemer je omenil predvidene spremembe zakona o poslancih in o DZ ter delne spremembe poslovnika parlamenta. Po 
njegovih besedah pogovori potekajo tudi o morebitni pripravi etičnega kodeksa za poslance. 
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Slika: Predsednik državnega zbora Republike Slovenije Dejan Židan je v sredo sprejel delegacijo skupine avstrijsko-
slovenskega prijateljstva v avstrijskem parlamentu pod vodstvom Martine Kaufmann. Foto: dz-rs.si/žejavec 
 
V DZ se pripravljajo tudi na evropske volitve, pri čemer je Židan izpostavil, da veliko naporov usmerjajo predvsem v zvišanje 
volilne udeležbe, saj je bila udeležba na zadnjih evropskih volitvah zelo nizka. 
Tema pogovora je bil tudi Zahodni Balkan 
Pomembna tema pogovora je bil po besedah Židana tudi Zahodni Balkan, pri čemer je dejal, da pozdravlja dogovor med 
Grčijo in Severno Makedonijo o imenu slednje, vendar pa meni, da na območju Zahodnega Balkana še vedno obstaja veliko 
konfliktov, ki se še poglabljajo. 
 

 
Slika: Predsednik državnega zbora Republike Slovenije Dejan Židan je v sredo sprejel delegacijo skupine avstrijsko-
slovenskega prijateljstva v avstrijskem parlamentu pod vodstvom Martine Kaufmann. Foto: dz-rs.si/žejavec 
 
Avstrijska parlamentarna delegacija se je v okviru uradnega obiska v Sloveniji v DZ srečala še s člani skupine prijateljstva z 
Avstrijo ter s člani odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. 

• „Pomembni dejavniki za ohranitev jezika“. ORF, Celovec, 21.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971305/  
Slovenski minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Peter J. Česnik je v sredo sprejel predstavnike Združenja 
slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI). Na srečanju je minister posebej poudaril rabo, pomen in ohranjanje 
slovenskega jezika skozi športna udejstvovanja, druženja in tekmovanja. 
Pogovarjali so se o prihajajočih pomembnih dogodkih 
Delovnega sestanka so se po poročanju Urada vlade Republike Slovenije kot predstavniki ZSŠDI-ja udeležili predsednik Ivan 
Peterlin, podpredsednik in član odbora Igor Kocijančič ter Evgen Ban. 
 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971305/


 
Slika: Slovenski minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Peter J. Česnik je v sredo sprejel predstavnike Združenja 
slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI). Na srečanju je minister posebej poudaril rabo, pomen in ohranjanje 
slovenskega jezika skozi športna udejstvovanja, druženja in tekmovanja. Foto: uszs.gov.si 
 
S sodelavci Urada so se pogovarjali o prihajajočih pomembnih dogodkih, vezanih na Združenje slovenskih športnih društev v 
Italiji in na prepoznavnost Slovencev v Italiji ter na njihovo vključevanje v športno dogajanje. 

• „Znanstveni izsledki potrjujejo zahteve“. ORF, Celovec, 21.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971318/  
Shodi šolarjev in šolark za zaščito podnebja se tudi ta petek nadaljujejo. V Celovcu se bodo pod geslom „Petki za 
prihodnost“ zbrali na Starem trgu. Strokovnjak za področje obnovljivih virov energije Štefan Merkač poudarja, da 
temeljijo zahteve mladih na znanstvenih izsledkih. 
Nad tisoč mladincev se je zbralo prejšnji teden 
Pretekli petek so tudi v koroških mestih dijakinje in dijaki demonstrirali za ukrepe proti podnebnim spremembam. Na 
Novem trgu v Celovcu jih je bilo nad tisoč. 
 

 
Slika: Shodi šolarjev in šolark za zaščito podnebja se tudi ta petek nadaljujejo. V Celovcu se bodo pod geslom „Petki za 
prihodnost“ zbrali na Starem trgu. Foto: ORF 
 

 
Slika: Shodi šolarjev in šolark za zaščito podnebja se tudi ta petek nadaljujejo. V Celovcu se bodo pod geslom „Petki za 
prihodnost“ zbrali na Starem trgu. Strokovnjak za področje obnovljivih virov energije Štefan Merkač poudarja, da 
temeljijo zahteve mladih na znanstvenih izsledkih. Foto: ORF 
 
„Vesel, da se je mladina organizirala“ 
Tudi ta teden bo spet shod mladih pod geslom „Fridays for Future“, torej „Petki za prihodnost“. V Celovcu se bodo mladi 
zbrali ob pomenljivem času pet minut pred dvanajsto pri kužnem znamenju na Starem trgu. Na svetovni akcijski dan pretekli 
petek je dogajanje spremljal tudi Merkač, ki pravi, da se v politiki nujnosti ukrepov še ne zavedajo docela. 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971318/


Nekdanji referent za okolje in energijo v biroju deželnega svetnika Rolfa Holuba iz vrst zelenih je zdaj samostojni podjetnik 
na področju obnovljivih virov energije. Medtem je oddal vse politične funkcije pri zelenih in se ukvarja z ekološkimi projekti 
in svetovanjem. V Beli pri Železni Kapli ima pisarno za urejanje ekoloških projektov in za svetovanje „ecocontact“. 

• Prešernova proslava v Kanalski dolini. ORF, Celovec, 21.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971332/  
Smo pred enim pomembnejših dogodkov v Kanalski dolini. Stalnica skozi 23 let je počastitev Prešernovega dneva z 
večerom slovenske kulture, ki bo petek v Beneški palači v Naborjetu. Po treh letih bo tamkajšnje Slovensko kulturno 
središče Planika spet podelilo posebno priznanje. 
 

 
Slika: Smo pred enim pomembnejših dogodkov v Kanalski dolini. Stalnica skozi 23 let je počastitev Prešernovega dneva z 
večerom slovenske kulture, ki bo petek v Beneški palači v Naborjetu. Po treh letih bo tamkajšnje Slovensko kulturno 
središče Planika spet podelilo posebno priznanje. Foto: ORF 
 

 
Slika: Podpredsednik Slovenskega kulturnega središča (SKS) Planika Rudi Bartaloth. Foto: ORF 
 
Želja po sobivanju narodov in jezikov 
Iz vsakoletne Prešernove proslave oz. dneva/večera slovenske kulture v Kanalski dolini odseva po eni strani želja po 
sobivanju narodov in jezikov v Kanalski dolini, po drugi s sosedi v Republiki Sloveniji kakor tudi z območja zgornjega Roža in 
Zilje, čezmejno povezovanje poudarja podpredsednik Slovenskega kulturnega središča (SKS) Planika Rudi Bartaloth. 
Za vsebinsko zapolnitev je Bartaloth v tem sklopu omenil koncert „Koroška in Primorska pojeta“ minulo nedeljo v 
občinskem kulturnem centru na Trbižu. Sodelujoči sosedi na večeru slovenske kulture v Naborjetu pa tokrat prihajajo z 
Bleda, pevke in pevci zbora Canticum novum. Omenja tudi, da bodo po treh letih ponovno podelili posebno priznanje 
Slovenskega kulturnega središča Planika osebi, doma iz Kanalske doline. 
Petkov „Večer slovenske kulture v Kanalski dolini“ bo potekal pod pokroviteljstvom Medobčinske teritorialne unije za 
Železno in Kanalsko dolino, občine Naborjet-Ovčja vas, občine Trbiž in ob pomoči in pokroviteljstvom Občine Bled ter s 
finančnim prispevkom Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

• 30 let snemal za „Dober dan, Koroška“. ORF, Celovec, 21.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971416/  
Snemalec in vsestranski umetnik Ivan Klarič bo v nedeljo gost v jutranji radijski oddaji Slovenskega sporeda ORF „Zajtrk s 
profilom“. Med drugim bo spregovoril o svoji bogati poklicni poti kot snemalec za Avstrijsko radiotelevizijo ORF. 
Na Koroško prišel za dve leti, ostal je do danes 
Ivan Klarič, televizijski in filmski snemalec, režiser, pesnik in likovni ustvarjalec, je prišel iz Slovenije na Koroško pravzaprav 
za dve leti. Tak je bil prvotni načrt. Ostal je, in je še tu, nad trideset let. 
Kamere ni dal popolnoma iz rok 
S koncem minulega leta je končal svojo poklicno pot, čeprav s tem ni dal popolnoma iz rok svoje kamere, ki je bila njegova 
stalna spremljevalka. Najprej za snemanja pri RTV Slovenija, nato za Avstrijsko radiotelevizijo ORF. Posnel je nešteto zgodb, 
intervjujev, portretov, krajših filmov in reportaž, tako za slovensko televizijsko oddajo „Dober dan, Koroška“, ki v teh dneh 
praznuje svoj 30-letni jubilej, kakor za druge oddaje in televizijske postaje. 
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Slika: Klarič z dolgoletnim poklicnim in umetniškim sopotnikom Foltijem Čertovom. Foto: ORF 
 
V prostem času je slikal s fotoaparatom ali svinčnikom ter pisal pesmice, to bo sedaj počenjal verjetno še bolj intenzivno. 
Tako kot je in bo podpiral s pobudnikom Jožetom Andolškom projekte v Etiopiji. 
Ivan Klarič bo v nedeljo zjutraj gost v oddaji „Zajtrk s profilom“, z njim bo govoril Jurij Perč. Oddaja se bo začela ob 9.03 
minute, ponovitev bo v sredo med 9. in 10. uro. 

• Kunasek potrdil nadaljevanje nadzora meje. ORF, Celovec, 21.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971426/  
Obrambni minister Mario Kunasek iz svobodnjaške stranke (FPÖ) je v četrtek pri svojem obisku na Koroškem potrdil 
nadaljevanje asistenčne intervencije zvezne vojske na mejnih prehodih, čeprav število oseb, ki pridejo v državo ilegalno, 
upada. Od leta 2015 vojaška intervencija poteka tudi na mejah s Slovenijo. 
 

 
Slika: Obrambni minister Mario Kunasek iz svobodnjaške stranke (FPÖ) je v četrtek pri svojem obisku na Koroškem 
potrdil nadaljevanje asistenčne intervencije zvezne vojske na mejnih prehodih, čeprav število oseb, ki pridejo v državo 
ilegalno, upada. Foto: ORF 
 
Na Koroškem je trenutno z asistenčno intervencijo poverjenih 129 vojakov, ki skupno s policijo izvajajo kontrole na mejnih 
prehodih. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• (val) Mladim bi radi dopovedali, da je delo v društvu zanimivo: Kulturni dom – jutri DM+OSVEŽITEV: 
spomladansko izobraževanje za mlade. Primorski dnevnik, št. 63 (15. mar. 2019), str. 7 

• Vesna Pahor. Visco in Gonars: od neznanja do spomina: Trst – italijanski dijaki odkrivali resnico o fašističnih 
taboriščih. Primorski dnevnik, št. 63 (15. mar. 2019), str. 4 

• Peter Verč.  Pahor podpira prizadevanja, a v Trstu opozarjajo na riziko : bazoviški junaki - zahteva po sodni 
rehabilitaciji Bidovca, Marušiča, Miloša in Valenčiča. Primorski dnevnik, št. 63 (16. mar. 2019), str. 3 

• Sara Sternad. Pomladna Osvežitev prisega na komunikacijo: Trst – izobraževalna predavanja in delavnice za 
mlade člane društev in ekip. Primorski dnevnik, št. 64 (17. mar. 2019), str. 3 

• Jezikovne manjšine v Franciji se s težavo borijo za preživetje : problem je predvsem medgeneracijski prenos jezika. 
Primorski dnevnik, št. 64 (17. mar. 2019), str. 12 

• Ksenija Dobrila noče sedeti na dveh stolih: FJK – na današnji seji paritetnega odbora bo odstopila predsednica 
(pv). Primorski dnevnik, št. 65 (19. mar. 2019), str. 3 

• Peter Verč. Zapostavljenost slovenskih šol bo še enkrat na dnevnem redu : manjšina - zadnja seja Paritetnega 
odbora v tem sklicu : zavrnili odstop Ksenije Dobrila. Poziv deželni upravi naj prevajalke zaposli za nedoločen čas. 
Primorski dnevnik, št. 67 (20. mar. 2019), str. 3 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971426/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971426/


• Martin Poljšak. »Na Mirana si lahko vedno računal«: intervju – tržačanka Giovanna Botteri, sedanja dopisnica RAI 
iz New Yorka, je delala tako s Hrovatinom kot z Alpijevo. Primorski dnevnik, št. 67 (20. mar. 2019), str. 7 

• (val) Naj čas krepi spomine in voljo do iskanja resnice : Trst - svečanost ob 25-letnici umora Mirana Hrovatina in 
Ilarie Alpi. Primorski dnevnik, št. 67 (20. mar. 2019), str. 7 

• Sandor Tence. Italija zavrnila dvojno državljanstvo za Južne Tirolce : Rim - zunanji minister obvestil EU. Primorski 
dnevnik, št. 68 (21. mar. 2019), str. 3 

• Dežela FJK bo naročila študijo o Rezijanščini : Rezija - napoved Pierpaola Robertija med obiskom v dolini. 
Primorski dnevnik, št. 68 (21. mar. 2019), str. 4 

• (sas) Iskanje dogovorov in sredstev za krpanje lukenj: Tržaška – kako so deželni rezi oškodovali občine v 
medobčinski zvezi? Primorski dnevnik, št. 68 (21. mar. 2019), str. 5 

• Olga Knez. Bo openski tramvaj prihodnje leto spet speljal?: Sežana – razstava v Kosovelovi knjižnici do 14. aprila. 
Primorski dnevnik, št. 68 (21. mar. 2019), str. 7 

 

• Mladim bi radi dopovedali, da je delo v društvu zanimivo.  Valentina Sancin. Primorski dnevnik, Trst, 15. mar. 
2019  

Jutri DM+OSVEŽITEV: Spomladansko izobraževanje za mlade 
https://www.primorski.eu/trzaska/mladim-bi-radi-dopovedali-da-je-delo-v-drustvu-zanimivo-NX220359 
 

 
Slika: Neža Kravos. Foto: FOTODAMJ@N  
 
Jutri bo v prostorih Kulturnega doma v Trstu potekal izobraževalni popoldan namenjen mladim odbornikom in vodjem 
društev. Pod naslovom DM+ OSVEŽITEV: Spomladansko izobraževanje so organizatorji združili predavanja in delavnice na 
temo komunikacije. V sklopu projekta Zastavimo skupne moči za skupne cilje so si mladi iz društev M+ SKPD Sedej, PD 
Podgora, Devinski mladinski krožek in MOSP zamislili tečaj DevelopMENT (ali krajše DM+), da bi svojim naslednikom vlili 
samozavesti, znanja in dobre volje za uspešno upravljanje društev ter drugih organizacij. 
Med organizatorji je Neža Kravos, članica skupine MOSP: »Ugotovili smo, da v naših društvih je premalo mladih. S takimi 
srečanji bi radi mlade motivirali in jim pokazali, da je delo v društvu lahko zelo zanimivo. Morda si kdo misli, da je v društvu 
vedno treba slediti nekim starim zakoreninjenim tradicijam, dejansko pa vsakdo lahko izkaže svoje sposobnosti in sodeluje s 
predlogi.« 
Odnos med organizatorji je že ustaljeno sodelovanje, ki konkretno povezuje mlajše člane društev tržaškega, goriškega in 
videmskega prostora. Na celotnem območju pogrešajo v odborih neko generacijsko prenovo in primerno predajo poslov, ko 
pride do zamenjave v vodstvu. 
»Kmalu se bomo tudi mi umaknili s funkcij, ki jih trenutno opravljamo vsak v svojem društvu. S sobotnim tečajem in z 
drugimi srečanji želimo posredovati mladim med 15. in 30. letom starosti izkušnje, ki smo jih pridobili s časom. Ko smo mi 
začeli, smo tako posredovanje znanja pogrešali.« 

• Visco in Gonars: od neznanja do spomina.  Vesna Pahor. Primorski dnevnik, Trst, 14. mar. 2019  
Dijaki italijanskih višjih šol v sklopu mednarodnega projekta spoznali realnost fašističnih taborišč 
https://www.primorski.eu/trzaska/visco-in-gonars-od-neznanja-do-spomina-JX220478 
 

 
Slika: Spomenik v koncentracijskem taborišču Gonars. Foto: FOTODAMJ@N 
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Fašistična taborišča in razsežnost fašizma oziroma njegove raznarodovalne politike sta v širši italijanski javnosti slabo 
poznana resnica. Ozaveščanje šolske mladine predstavlja torej nujni predpogoj za celovito poznavanje zgodovine in 
posledično tudi sedanjosti. 
Zgodovinar Štefan Čok že nekaj mesecev vodi tematske delavnice s 50 dijaki zadnjih razredov tržaških italijanskih višjih šol 
Carducci - Dante in Oberdan ter liceja Prešeren. Na začetku marca so obiskali taborišči Gonars in Visco, kjer jih je sprejel 
izvedenec Ferruccio Tassin. Konec aprila se bo manjša skupina odpravila še v taborišče Rab. 
»Zamisel je nastala v sklopu večdnevnih srečanj na Reki, ki jih je pred približno dvema letoma priredilo združenje 
Documenta iz Zagreba. V ospredju je bilo vprašanje, kako v današnji dobi ovrednotiti kraje spomina. Ožja ekipa se je nato 
začela ukvarjati s poglavjem taborišča na Rabu,« je utemeljil Čok. 
Organizacijske vajeti je za italijansko stran prevzelo društvo Quarantasettezeroquatro, ki v okviru projekta Memobus že 
vrsto let spremlja dijake na strokovno ekskurzijo v nacistično uničevalno taborišče Auschwitz. Zgodbo Raba so povezali še s 
tisto nam bližnjih taborišč Gonars in Visco. Podobno so se združenje Documenta, zavod Apis iz Slovenije, Center za kulturno 
dekontaminacijo iz Srbije posvetili še taboriščem Jasenovac in Slana na Hrvaškem ter taborišču Staro sajmište pri Beogradu. 
Skupni projekt vsekakor poteka pod pokroviteljstvom nemške fundacije Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. 

• Tveganje z bazoviškimi žrtvami.  Peter Verč. Primorski dnevnik, Trst, 15. mar. 2019  
Borut Pahor podpira prizadevanja za sodno rehabilitacijo, a v Trstu opozarjajo na riziko 
https://www.primorski.eu/se/tveganje-z-bazoviskimi-zrtvami-MY221295 
 

 
Slika: Slovenski predsednik Borut Pahor je sprejel Matjaža in Marka Bidovca. Foto: UPRS  
 
Slovenski predsednik Borut Pahor je včeraj sprejel Matjaža in Marka Bidovca, ki si prizadevata za sodno rehabilitacijo štirih 
obsojenih na smrt na prvem tržaškem procesu leta 1930. Oba sta potomca Ferda Bidovca, ki je bil med ustreljenimi v 
Bazovici s Franom Marušičem, Zvonimirjem Milošem in Alojzom Valenčičem. 
Pahor je gostoma zagotovil, da prizadevanja za rehabilitacijo podpira. A ker ne gre za politično vprašanje, temveč za sodni 
postopek, meni, da morebitna posredovanja uradne slovenske politike niso v prid postopku. Zato je napovedal, da bo 
zaprosil zunanje ministrstvo za nasvet. 
Kot smo že poročali, Marko Bidovec očita zamejskim organizacijam, da njegovega prizadevanja ne podpirajo. Očitek v 
zamejstvu zavračajo. Predsednik Odbora bazoviških junakov Milan Pahor trdi, da je bilo tudi v dogovoru z družino Bidovec 
sklenjeno, da bodo prizadevanja usklajena, a da zdaj Marko Bidovec ravna »svojeglavo«. 
»Lahko vložiš zahtevo za izredno revizijo, a se potem proti odločitvi kasacijskega sodišča ne moreš več pritožiti. Sodniki so v 
takih primerih odločali zelo različno. Tvegamo, da bi sodniki sklenili, da obsodba drži in potem bi junaki bili za vedno 
teroristi,« opozarja tržaški odvetnik Peter Močnik. 
Vodja območne enote Trst Društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske Miran Dolhar je leta 2014 
obiskal goriškega odvetnika Nerea Battella, da bi ga prosil za mnenje glede morebitne sodne rehabilitacije bazoviških 
junakov. Pokojni odvetnik je odsvetoval začetek postopka. Spomnil je namreč na razsodbo kasacijskega sodišča iz leta 1973. 
Z njo so vrhovni sodniki zavrnili Enrica Maginija, ki ga je med fašizmom doletela obsodba posebnega sodišča. 

• Pomladna Osvežitev prisega na komunikacijo. Sara Sternad. Primorski dnevnik, Trst, 16. mar. 2019  
V Kulturnem domu je popoldan minil v znamenju izobraževalnih predavanj in delavnic za mlade člane društev, ekip in 
delovnih skupin 
https://www.primorski.eu/trzaska/pomladna-osvezitev-prisega-na-komunikacijo-YY221760 
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Slika: Predavanje Nine Debevec. Foto: FOTODAMJ@N  
 
Kje smo danes? Kam bi radi prišli in kako naj sploh do tja pridemo? Na taka in podobna vprašanja je spoznavalo odgovore 78 
mladih med 14. in 30. letom starosti - odbornikov in članov 43. slovenskih društev, ekip oz. delovnih skupin iz vseh koncev 
dežele, ki so se udeležili t.i.Osvežitve: spomladanskega izobraževanja. 
»Kaj združuje udeležence? Sanje - individualne seveda in hkrati skupne, tiste za društvo, ki mu vsak od vas pripada, se pravi, 
da bi bil nek dogodek uspešen, premiera dobra, tekma zmagovita,« so v Kulturnem domu udeležence nagovorili Lucija, 
Neža, Jasmin, Danijel in Jan - organizatorji niza izobraževanj DevelopMENT (ali DM+) v sklopu projekta Zastavimo skupne 
moči za skupne cilje. Da bi jim postregli z osnovami sveže, mladostne in uspešne komunikacije ter jih hkrati spodbudili k 
aktivnemu sodelovanju pri delovanju društva ali organizacije, so zanje priredili popoldanski sklop izobraževalnih predavanj 
in aktivnih delavnic - tisti o jezikovnih napakah, o zapisu tiskovnih sporočil oz. obveščanju javnosti, o oglaševanju preko 
socialnih medijev, o osnovah grafike in razvijanju blagovne znamke. Sicer pa je bila to tudi priložnost za spoznavanje drug 
drugega, za druženje in preživljanje popoldneva s sovrstniki. 

• Dežela FJK bo naročila študijo o rezijanščini.  Peter Verč. Primorski dnevnik, Trst, 20. mar. 2019  
Pobudo je napovedal član deželne vlade Pierpaolo Roberti 
https://www.primorski.eu/se/dezela-fjk-bo-narocila-studijo-o-rezijanscini-FC224142  
 
 
Dežela Furlanija Julijska krajina bo naročila študijo o rezijanščini in rezijanski kulturi, je med današnjim obiskom v Dolini 
Rezije napovedal Pierpaolo Roberti, ki je v vladi Furlanije Julijske krajine pristojen za jezikovne manjšine. 
Po Robertijevih besedah je študija »ob upoštevanju polne zaščite slovenske manjšine v teh krajih« poskus, da »boljše 
razumemo in morebiti bolje zaščitimo vidike rezijanskega jezika in kulture«. 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Županijsko priznanje MePZ Avgust Pavel. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
Monošter, 21. marca 2019 - Leto XXIX, št. 12, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf  
14. marca so v Sejni dvorani Županijske hiše v Sombotelu priredili tradicionalno železnožupanijsko proslavo ob obletnici 
marčne revolucije v letu 1848 in v spomin na boj za svobodo v sledečem letu in pol. Trio ljudskih godcev »Herpenyő« iz 
Sárvárja je z vojaškimi pesmimi iz let 1848/49 podal osnovni ton slavja, v svojem prazničnem nagovoru je predsednik 
Skupščine Železne županije László Majthényi na kratko orisal podobo zgodovinske Železne županije v predmarčnem 
obdobju. 
 

 
Predsednik Skupščine László Majthényi je predstavil Železno županijo v predmarčnem obdobju. Foto: Porabje 
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Govoril je o takratni narodnostni sestavi naselij, med katerimi je bilo največje svobodno kraljevsko mesto Kőszeg. 
Predsednik je predstavil poljedelstvo, živinorejo, obrt in trgovino v županiji, pri tem pa se je oprl na sočasni opis 
madžarskega domoznanca Eleka Fényesa. Po himni Železne županije je sledila izročitev priznanj, ki jih Skupščina vsako leto 
ob državnem prazniku dodeljuje zaslužnim osebam. 
 

 
Slika: Sekretarka ZSM Nikoletta Vajda-Nagy, predsednik nagrajenega zbora Laci Bajzek, Judita Pavel in sekretarka ZSM 
Gyöngyi Bajzek. Foto: Porabje 
 
Letošnji nagrajenci so bili dejavni na področjih prosvete, kulture, znanosti, novinarstva, javne uprave, varstva otrok, 
zdravstva, športa, socialne oskrbe, kmetijstva, turizma in gospodarstva oziroma so med vidnimi predstavniki policije 
in gasilstva.  
Spominsko plaketo Avgusta Pavla je letos prejela knjižničarka županijske knjižnice Edit Bodor Szalai, ki v ustanovi skrbi za 
graditev fonda in domoznanske razstave. Županijsko priznanje za delovanje na narodnostnem področju je prejel predsednik 
Hrvaške narodnostne samouprave Prisika (Peresznye) Pál Nickl, delo sodelavke socialnega doma v Monoštru Józsefné 
Monek so priznali na socialnem področju. 
 

 
Slika: Listina prizanja MePZ Avgust Pavel. Foto: Porabje 
 
Mešani pevski zbor Avgust Pavel ZSM z Gornjega Senika je ob 80. obletnici neprekinjenega delovanja prejel »Listino 
priznanja Skupščine Železne županije«, ki jo izročajo skupinam ob visokih jubilejih. Listino je od skupščinskega predsednika 
Lászla Majthényija, podpredsednikov Bálinta Kondora in Ferenca Martona ter županijskega notarja Pétra Balázsyja 
prevzel predsednik gornjeseniškega zbora Laci Bajzek.  
Mešani pevski zbor Avgust Pavel je najstarejša porabska kulturna skupina, njeno predhodnico so ustanovili leta 1938. V  
preteklih osmih desetletjih je v zboru pel kakšen član skoraj vsake seniške družine, repertoar skupine je sestavljen 
večinoma iz slovenskih avtorskih in priredb ljudskih pesmi. Mešani zbor poje tudi slovensko liturgijo, od začetka 70. let 20. 
Stoletja pa je stalni udeleženec pevskih taborov v Šentvidu pri Stični. Skupina je izdala tudi več zgoščenk. 
Predsedniku nagrajenega zbora sta čestitali sekretarki Slovenske zveze Gyöngyi Bajzek in Nikoletta Vajda-Nagy, prav tako pa 
tudi hči Avgusta Pavla Judita Pavel in predsednica sombotelske slovenske samouprave Marija Kozar. 

• »Skupaj - drugače ne bo šlo«. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, Monošter, 21. 
marca 2019 - Leto XXIX, št. 12, str. 2-3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf 
12. marca je v eni od sejnih sob zgradbe s poslanskimi pisarnami v Budimpešti, nedaleč od stavbe madžarskega Parlamenta, 
zasedal Odbor narodnosti na Madžarskem (Magyarországi nemzetiségek bizottsága). To delovno telo sestavljajo edini 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf


polnopravni, nemški narodnostni poslanec Imre Ritter kot predsednik odbora ter 12 narodnostih zagovornikov v 
Parlamentu. 
 

 
Slika: Zagovorniki na seji odbora: Antal Paulik (slovaški), Erika Köleš Kiss (slovenska) in Brigitta Szuperák (ukrajinska). 
Foto: Porabje 
 
Na tokratni seji so prisotni narodnostni zastopniki razpravljali o delovnem poročilu namestnice varuha temeljnih človekovih 
pravic, pristojne za narodnostna vprašanja, Erzsébet Sándor Szalay, ki ga je namestnica ombudsmana predstavila osebno. 
Na seji je gostja na kratko strnila tudi svoje ugotovitve v zvezi s Slovensko vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku kot pozitivno 
prakso. Po njenih besedah pripomore inštitucija h krepitvi identitete, zadržuje mlade na domačih tleh in prispeva k ohranitvi 
izvorne podobe pokrajine ter izročila. Izpostavila je pomen Razvojne agencije Slovenska krajina, ki na kmetiji prireja tudi 
kulturne prireditve, zato je sama spodbujala ostale narodnosti, naj izvedejo podobne projekte.  
 
Na seji je bila prisotna tudi parlamentarna zagovornica slovenske narodnosti Erika Köleš Kiss, ki se je namestnici  
ombudsmana zahvalila za moralno podporo in obiske na terenu, v okviru katerih se je na licu mesta seznanjala z 
aktualnimi vprašanji vseh narodnostnih skupnosti. 
Slovenska zagovornica je na tem položaju že v svojem drugem mandatu, za to funkcijo je bila najprej imenovana spomladi 
2014. Že od samega sklica je predsednica pododbora za javno šolstvo in kulturo, ki so mu junija 2018 pridružili še cerkveno 
področje. V njeni pisarni smo se z njo pogovarjali o različnih področjih njenega delovanja. »Že zakon o manjšinskih pravicah 
iz leta 1993 je predvidel narodnostna poslanska mesta v madžarskem Parlamentu,« je spomnila sogovornica in dodala: 
»Uresničitev se je zavlekla dve desetletji, danes pa ima vseh 13 narodnosti svojega zastopnika v Parlamentu, ki sicer z eno 
samo izjemo niso polnopravni poslanci. To je velikega pomena tudi za nas Slovence, saj so tako naši interesi zastopani. 
Nekatere narodnosti se s to ureditvijo ne strinjajo, ker bi želeli imeti poslanca s pravico do glasovanja. Sama pa sem mnenja, 
da je pomembno, da sodelujemo pri nastanku ali modifikaciji zakonov. Dosti časa se že ukvarjam s politiko in menim, da je 
ta oblika zastopanosti za narodnosti veliko vredna.« 
Erika Köleš Kiss je poudarila, da vplivna moč zagovornikov ni odvisna od pravice do glasovanja. »Naš odbor razpravlja o 
različnih zakonih, pri določenih vprašanjih pa imamo celo pravico do nagovora na plenarnih sejah. Sem sodi tudi zakon o 
proračunu Madžarske, preko njega lahko zagotovimo finančno podporo za narodnostne skupnosti. V razpravo o prvem 
osnutku proračuna, ki ga vloži Ministrstvo za finance, se lahko vključimo in marsikaj spremenimo. Končno vsoto smo lahko 
bistveno povečali že leta 2015.« 
Slovenska zagovornica je podčrtala, da se je državna podpora narodnostim v zadnjih štirih letih početverila. »Prepričana 
pa sem, da delovanje neke narodnosti ni odvisno le od financ, velik pomen imajo tudi zakonski predpisi, ki določajo naše 
delovanje. Tudi ti so kar dobro urejeni, seveda pa ne bi rekla, da je vse v redu. Že sedaj razpravljamo o novem osnutku 
spremembe zakona o narodnostih,« je izpostavila zastopnica, ki se redno srečuje z madžarskimi politiki. »Tisti, ki so preko 
svoje funkcije povezani z narodnostmi, nas že kar dobro poznajo. So navdušeni in naklonjeni narodnostnim skupnostim. 
Menijo, da vsaka narodnost prispeva k bogastvu neke države, kajti preko njih je kultura pestrejša. Tekom zgodovine so vse 
skupnosti dale svoje vrednote tej državi in ta jim zdaj to vrača.« 
Erika Köleš Kiss je poudarila, da čeprav se giblje med politiki, sama ne bi zmogla vsega. »Ne bi bilo smiselno, če bi vse delala 
svojeglavo. Prav zaradi tega redno sodelujem s predsednikom in Uradom Državne slovenske samouprave in z drugimi 
slovenskimi organizacijami. Tako spoznavam njihove želje in sem prepričana, da s tem, da sem v budimpeštanskem 
Parlamentu, sem v stiku s politiki in ministrstvi, lahko veliko naredim za svojo skupnost. Želim si, da bi se razvijalo samo 
Porabje, da bi postala slovenska narodnost znana in priznana.« 
Slovenska parlamentarna zagovornica poudarja, da imajo pripadniki večinskega naroda posluh za probleme narodnosti in 
ponujajo moralno podporo. »Slovenci smo v svojem okolju zelo priznani, Madžari radi prihajajo na naše prireditve. To se je 
pokazalo tudi na nedavnem borovem gostüvanju. Tudi mediji lahko veliko prispevajo k temu, da postanemo znani po vsej 
državi,« je podčrtala zastopnica Slovencev. 
Erika Köleš Kiss se udeležuje vseh domačih slovenskih prireditev, če le more, redno pa organizira tudi forume za svoje 
volivce. »Tako dobivam odgovore na svoja vprašanja. Vidim, kaj je problematično, kje je potrebno kaj spremeniti. Če ne 
upoštevam idej pripadnikov svoje narodnosti, delam zaman ali je moje delo nekoristno, « je bila mnenja sogovornica in 
poudarila, da je potrebno na temelju doseženih skupnih rezultatov nadaljevati delo.  



Opozorila je, da madžarska vlada upošteva priporočila, ki jih slovenska stran podaja na sejah Slovensko-madžarske 
manjšinske mešane komisije. »Celo tako, da določa odgovorne osebe in postavlja roke za izvedbo. Zdaj smo prišli do tega, 
da smo pripravili Razvojni program Slovenskega Porabja. Za mlade lahko največ storimo preko gospodarskega razvoja, tako, 
da ustvarimo pogoje, ki so ugodni zanje in bodo zaradi njih z veseljem ostali doma. Naj si ustvarijo družine, da naše število 
ne bi še dalje upadalo.« 
Letos jeseni bodo na Madžarskem lokalne in narodnostne volitve, zato je zagovornica ponovno pozvala vse Slovence na 
Madžarskem, naj se vpišejo v narodnostni volilni register. »Mi smo tista narodnostna skupnost, ki ima najmanj registriranih 
volivcev, to je le 741 oseb. Vse ostale skupnosti imajo več kot 1500 registriranih. Kadar grem do kakšnega ministra ali 
državnega sekretarja in zahtevam, da dobimo to ali ono, me bo prej ali slej vprašal: ’Zakaj? Saj vas je komaj kaj!’«  
Pri tem Erika Köleš Kiss poudarja, da se Slovenci nikoli niso posluževali kakšnega »etno-biznisa«. »Vsi, ki imajo volilno 
pravico, bi se morali registrirati. Registracija je možna kadar koli, pri tem pomagajo slovenske organizacije, na primer Urad 
Državne slovenske samouprave in lokalne narodnostne samouprave. Tudi Društvo porabskih slovenskih upokojencev je že 
lani dosti volivcev prepričalo in tudi sama s svojim asistentom Ferencem Sütőjem rada pomagam.«  
Registracija je možna preko interneta, obrazec pa se lahko izpolni tudi ročno in odda na uradih na primer v Monoštru ali na 
Dolnjem Seniku, je objasnila slovenska zagovornica in opozorila, da velja registracija deset let. Če se je kdo že predhodno 
registriral, mu tega več ni potrebno storiti. Če pa ni prepričan o tem, ga bo računalniški sistem pri ponovni registraciji 
opozoril, da je to že storil. Narodnostni volivci lahko glasujejo tudi na lokalnih volitvah in za to jim ni treba obiskati drugega 
volišča. »Lepo prosim vse pripadnike slovenske narodnostne skupnosti, naj se registrirajo in k temu spodbujajo tudi člane 
svojih družin,« je svojo prošnjo ponovno izpostavila Erika Köleš Kiss in povedala, da so tudi njen mož in sinova že 
registrirani. 
Lokalna narodnostna samouprava se lahko ustanovi le v krajih, kjer število pripadnikov neke narodnosti doseže 25 oseb - po 
zadnjem ljudskem štetju. »Veliko dela bomo imeli leta 2021, saj se nekateri zaradi nemarnosti ali ker jih vpraševalec ni 
opozoril, da lahko dajo odgovor na vprašanje o narodnostni pripadnosti, niso izjavili za Slovence,« je opozorila slovenska 
zagovornica, ki meni, da je najpomembnejša naloga v prihodnosti »ostati Slovenci«. »Vsak, ki ima slovenske prednike, ne 
glede na to, če se je rodil v Porabju, v Budimpešti ali kjer koli na svetu, naj pazi na to, da ostane Slovenec. Vsi mi, ki 
delujemo na različnih področjih, moramo biti pri tem v pomoč,« je pozvala parlamentarna zastopnica in podčrtala, da je 
treba podpirati vsa prizadevanja šol in vrtcev.  
Kot dejstvo izjemnega pomena je izpostavila, da trenutno vzdržuje Državna slovenska samouprava obe slovenski dvojezični 
osnovni šoli in vse dvojezične vrtce v Porabju. »Veliko lahko naredimo s pomočjo madžarske in slovenske države, ki vzgojo in 
izobraževanje podpirata tako finančno kakor strokovno. Sama madžarska država zagotavlja za naše narodnostne inštitucije 
toliko sredstev kot nikoli poprej, zato lahko le-te delujejo uravnoteženo. Mi pa moramo narediti vse, da bi naše šole in vrtce 
imeli radi otroci in tudi starši, ki otroke vpisujejo.« Erika Köleš Kiss je opozorila, da so porabske vzgojno-izobraževalne 
ustanove zelo dobro opremljene in se vseskozi razvijajo. »Za letošnje leto je gornjeseniška šola dobila dodatnih 40 milijonov 
forintov. Upam, da bo tudi strokovna pomoč iz Slovenije stalna in bodo pogodbe z vzgojiteljicama in učiteljicama 
asistentkama podaljšane ali podpisane na dolgi rok.« 
Parlamentarna zagovornica je poudarila, da morajo tudi domače vzgojiteljice in učitelji dati vse od sebe, starši pa jim morajo  
pri tem stati ob strani. »Vsakega jezika se da naučiti, tudi narodnostnega. Vsak, ki se vsaj malo čuti Slovenca, ima dolžnost, 
da to vrednoto preda svojim otrokom. Ko smo bili mladi, smo bili na svoje slovenstvo zelo ponosni, kar se je čutilo povsod. 
Imela sem sošolce v prvem razredu, ki so septembra prišli v šolo brez znanja madžarščine, do konca šolskega leta pa so se 
jezika naučili. Tudi če danes pride otrok v vrtec ali na šolo brez znanja slovenskega jezika, se lahko nauči slovensko,« 
je podala primerjavo Erika Köleš Kiss. 
Kot predsednica zagovorniškega pododbora za javno šolstvo, kulturo in cerkvena vprašanja je sogovornica poudarila, da  
čeprav skromno, je versko življenje v maternem jeziku vednarle zagotovljeno v Porabju. »Na mesec imamo tri slovenske 
maše, na Gornjem Seniku, v Števanovcih in Monoštru. Teh se lahko udeležuje vsak, če pa je kdo starejši in nima avta, ga 
lahko pripeljejo otroci ali vnuki.« Erika Köleš Kiss je bila pred dobrim desetletjem sama pobudnica obredov v materinščini v 
središču Porabja. »Vidim, kako se spreminja odnos do slovenskih maš. Nedavno nas je bilo pri bogoslužju 97.« 
Slovenska zagovornica poudarja, da moramo biti pozorni na to, kako se svet okoli nas spreminja. »Porabje se razvija, tja 
prihaja vse več turistov. Moramo sodelovati z ljudmi, ki vodijo razvojno agencijo ali samouprave. Mediji lahko ponesejo 
dober glas o nas na vse konce sveta. Kaj je torej skrivnost naše prihodnosti? Skupaj - drugače ne bo šlo.« 

• Molili smo za Slovenijo. Ferenc Csaba Harkai, duhovnik. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
Monošter, 21. marca 2019 - Leto XXIX, št. 12, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf 
Pri ekumenskem molitvenem dnevu smo 1. marca ob 17. uri v Reformatorski centralni občini občini Budapest-Kispest molili 
za Slovenijo.  
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf


 
Slika: Vernike je pozdravil duhovnik Ferenc Csaba Harkai. Foto: Porabje 
 
Na Madžarskem prirejajo ekumenski svetovni molitveni dan od leta 1985, na teh molitvenih dnevih se izbere 
določena država, za katero molijo po vsem svetu. Gre za molitveno verigo, ki traja 24 ur. Svetovni molitveni dan organizirajo 
lokalne verske skupnosti, tako smo se mu pridružili tudi mi. Vodila nas je osnovna misel: »Pridite, ker je že vse 
pripravljeno!« (po Luku 14:17) 
V tem letu je Slovenija pripravila liturgijo (scenarij) svetovnega molitvenega dneva, ki smo se je tudi mi držali. S cerkvenimi 
pesmimi in zahvalnimi molitvami molitvami smo se spomnili, za kaj vse se lahko slovenski narod zahvali Gospodu. To so:  
naravne lepote, preživetje družin, vzgoja otrok, pomoč ostarelim in možnost zaposlitve.  
 

 
Slika: Erzsébet Fejes je govorila o Sloveniji, saj je živela tam pet let. Foto: Porabje 
 
Članica naše skupnosti dr. Erzsébet Fejes je pet let poučevala madžarski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Tako ima neposredne izkušnje z državo in njenimi prebivalci. O državi je govorila na podlagi Cankarjevega Kurenta, češ 
da je Slovenijo Bog ustvaril, ko je bil dobre volje. Ko je končal svoje veliko delo in evropske države obdaril z neizmernimi 
lepotami, si je spočil. Takrat je opazil na koncu vrste malo Slovenijo. Opazil je njeno skromnost in vernost njenih ljudi, 
zato je sklenil, da mora nekaj najti za to državo in narod, da bi bil srečen na Zemlji. Dal mu je torej Triglav, 2864 metrov 
visok vrh Julijskih Alp, na njem – kljub hudemu vremenu – spomladi odpira svoj cvet triglavska roža v nežni roza barvi. 
Dal mu je reke, Muro, Savo in malo Pivko na slovenskem Krasu. Njej se lahko zahvalimo za Postojnsko jamo, deveto največjo 
kapniško jamo na svetu. In dal mu je Obalo s Koprom, ki s svojim pristaniščem odpira okno v svet, s Piranskim zalivom z 
majhno kapelico na rtu, ki jo kdaj pa kdaj poljubljajo valovi Jadrana. V njej so molile žene ribičev za srečen povratek svojih 
mož in za bogat ulov, ki je pomenil življenje. Slovenci so hvaležni Gospodu za svojo prekrasno deželo, za naravno bogastvo, 
ki ga cenijo in varujejo. Slovenija je majhna država, v njej živi dva milijona ljudi, približno toliko kot v Budimpešti. Glavno 
mesto je Ljubljana, ki ima približno 280 tisoč prebivalcev. Slovenci so večinoma katoličani, zato je posebej zanimivo, da so 
po osamosvojitvi (25. junija 1991) za državni praznik določili tudi 31. oktober, dan reformacije. 
Časovni okvir ni dovolil, da bi gospa Fejes podrobno govorila o slovenski zgodovini, a je vseeno izpostavila Primoža Trubarja, 
ki je imel pomembno vlogo pri širitvi reformacije. Po njegovi zaslugi je izšla leta 1550 prva slovenska knjiga, kmalu pa tudi 
slovenski prevod Svetega pisma. 
 



 
Slika: Molitev so vodile štiri članice skupnosti. Foto: Porabje 
 
Štiri sestre naše skupnosti so molile: za državo, ki temelji na demokratičnih načelih in gradi demokratično družbo, za ljudi v 
težkem položaju, za zagotovitev socialnih podpor, za nego starejših, za brezplačno šolstvo in za to, da bi pridobljena 
izobrazba zagotovila temelj preživetja. Molitev smo zaključili z lepo mislijo: »Naj Gospod naredi naša srca sočutna in 
razumevajoča! Zahvaljujemo se ti Gospod za svetovni molitveni dan, ki nam je dal moč, da bi skrbi, upanje in veselje 
slovenskih žena delili s svetom. Moj Bog, tebi se zahvaljujemo za vse!« 

• Porabska rejč na odri v Rogašovci. Klara Fodor, predsednica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, Monošter, 21. marca 2019 - Leto XXIX, št. 12, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf 
Pri Drüštvi porabski slovenski penzionistov smo se že lani tak odlaučili, če do letos baur vlekli v Sakalauvci, té nemo 
maširali slovenski fašenge po Varaši na fašensko nedelo, kak je tau redna šega béjla od 2014. leta naprej vsakšo leto. 
Penzionisti smo pri tau velkom varaškom slovenskom fašenskom programi že dvej lete dobéjli redno lejpo pomauč 
od cejle vesi Sakaluvci pod vodstvom županje Valerije Rogan.  
 

 
Slika: Vekši tau naši našemljencev. Foto: Porabje 
 
Pomauč nej samo dobiti dobro, liki nazaj dati ranč tak. Pa nej samo dobro, liki je doužnost tü. Zatau smo njim želeli zdaj mi 
tü pomagati po svoji možnosti. Želenje se nam je spunilo, vej so nas pa Sakalauvčardje vcuj pozvali pa nej samo pozvali, liki 
tau na velko dali na znanje, eške na pozvanji tü. Zatau se njim posaba s toploga srca zahvalimo, najbola zatok, ka tašo 
poštenjé mi penzionisti vsebola rejdko dobéjmo. Pauleg svoje doužnosti smo se pri cajti začnili pripravlati, povezani 
smo bili z županjo, stera je za nas tü furt čas mejla, kakoli dosta pa velko brigo je mejla. Vsevküper nas je bilau prejk 
šestdeset, vekši tau se je z avtobusom pelo v Sakalauvce, menši tau pa s svojo držinov.  
Nota se nas je naravnalo 33, (več nas bi bilau, depa beteg je velki gospaud), pa tau najbola tak, kak smo se prvim šegau 
meli nota opravlati. Kak smo mogli, smo norüvali, depa v povorki smo se mi tü nikak raztépli, ka se je lüstvo tak li sipavalo, 
do muzikantov smo tü nej prišli, kakoli so bili štirge ljudski godci Nejman časa z Rogašovec, Sto ma čas z Goričkoga, Veseli 
jahači iz Celja pa Vinski bratje iz Gederovec. Na začetek povorke smo pa nej vüjpali téjti, ka so nas gnauk nin na enom 
tašnom gostüvanji znak poslali.  
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf


 
Slika: Slovenski TRIO Marijana Fodor, Sütő Feco pa Stanko Črnko. Foto: Porabje 
 
Ka za nauvo se leko šte, ka je na tau priliko vküp stano Slovenski TRIO z našo penzionistko pod vodstvom Fecona Sütőna, 
steri je z domanjimi pesmimi pozdravo zakonski par. Dobro vrejmen, dobro pripravlena reklama sta prevnaugo lüstva 
potegnila na tau lejpo borovo gostüvanje gostüvanje. Ranč je tau najvekša hvala vsejm domanjim, steri so se zatau vnaugo 
trüdili pa ranč tak organizatori Državnoj slovenskoj samoupravi. 
Baug plati našim penzionistom tü, posaba ženskam (Ani Labodi, Marika Kürnyek, Hugi Meggyes, Marika Oreovecz pa 
Marijana Fodor), stere so zvöjn toga že zazranka rano fanke tü mejsile, etak smo leko gora ponidéjli prejk 300 žmani 
domanji fank pa skaldja. Bili smo srečni pa veseli, če smo kauličkaj malo dobroga leko včinili. Trno lepau se zahvalimo za  
ozvanje pa ka so nas tak lepu gora prijali. 
Za tau velko, več mejsečno delo si je ves vse pohvale pa zahvale zaslüžila, najbola najvekši motor cejloga dela, županja 
Valerija Rogan. Čestitamo! 

• Že ob jutranji kavi moramo razmisliti, kaj storiti za slovenstvo. Ernest Ružič. Fotografiji: SKGZ, Trst. Porabje, 
časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, Monošter, 21. marca 2019 - Leto XXIX, št. 12, str. 9 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf  
Trst: Ksenija Dobrila, nova predsednica SKGZ 
Delegati, ki so se zbrali na 27. kongresu Slovenske kulturno - gospodarske zveze v Trstu, so s 120 glasovi za novo  
predsednico izvolili Ksenijo Dobrila, ki bo organizacijo vodila naslednja tri leta, njen protikandidat Igor Kocijančič pa je dobil 
59 glasov. Kongres je sprejel sklep, da bo Igor Kocijančič podpredsednik SKGZ. 
 

 
Slika: Nova predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in dosedanji predsednik Rudi Pavšič, ki je 
organizacijo vodil 22 let. Fotografija: SKGZ, Trst 
 
Kongresa so se udeležili tudi številni gostje iz Italije in Slovenije: tržaški župan Robero Dipiazza, minister za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik, svetovalec predsednika republike Boštjan Žekš, prvi predsednik Slovenije Milan 
Kučan, senatorka Tatjana Rojc, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök, do nedavna predsednik Zveze 
slovenskih organizacij na Koroškem Marjan Šturm, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko, Walter 
Bandelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij, diplomatski predstavniki in drugi.  
Kot kaže, je imela v preteklosti in bo nedvomno v prihodnosti Slovenska kulturno - gospodarska zveza v Trstu velik pomen, 
njeno delo pa sega tudi med Slovence v drugih državah, seveda tudi v Porabje. Zlasti to velja za predsednika Rudija Pavšiča, 
ki je vodil Slovensko manjšinsko  koordinacijo – Slomak, ki se je primerjalno ukvarjala s problematiko Slovencev v štirih 
državah, posredovala zaključke ustreznim ustanovam v Sloveniji in tudi v Evropski uniji. Slomak so kar nekaj let poskusili 
aktivirati z novimi organizacijskimi oblikami, vendar niso uspeli. Zadnja seja je bila v Pavlovi hiši v Potrni 22. julija 2016, ko so 
izvolili novega koordinatorja, in sicer Nantija Olipa iz Narodnega sveta koroških Slovencev.  

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf


 

 
Slika: Jože Hirnök, predsednik Zveze Slovencev, ki že dolgo sodeluje s Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo v Trstu. 
Fotografija: SKGZ, Trst 
 
Kar 22 let je Slovensko kulturno -  gospodarsko zvezo vodil Rudi Pavšič, ki se za vnovično kandidaturo ni odločil, je pa v 
poslovilnem govoru poudaril, »da nam čas sprememb nalaga, da ustvarimo vse pogoje, da utrdimo med nami čut in 
pripadnost skupnosti, ki predstavlja dodano vrednost v tem prostoru«. Nova predsednica, dolgoletna pedagoška delavka 
in tudi vodja paritetnega odbora za uresničevanje zaščitnega zakona za Slovence v Italiji Ksenija Dobrila pa je poudarila, da 
mora biti SKGZ organizatorica in povezovalka. Moramo vedeti, kje smo in kaj moramo storiti. Rudi Pavšič je na kongresu 
govoril tako o uspehih kot nalogah. Obžaloval je, da več ne deluje Slovenska manjšinska koordinacija in izpostavil potrebo 
po skupni skrbi za ohranitev jezika, prioriteta zanj pa je zlasti Benečija, kjer se praznijo vasi in ni gospodarskega razvoja. Po 
oceni italijanskega notranjega ministrstva šteje manjšina 70 tisoč Slovencev, za Benečijo pa obstaja bojazen, da se bo čez 20 
ali 30 let tam skupnost Slovencev izgubila. Rudi Pavšič meni, da bo za to kriva tudi Slovenija, ki bi morala ustvariti pogoje za 
nova delovna mesta, s čimer bi dosegli, da bi zaposlili ljudi, ki se bodo čutili kot Slovenci, tisti, ki se ne bi, bi videli, da se 
izplača biti Slovenec. Ne prvič je Rudi Pavšič poudaril, da ne gre vseh nalog pripisati Italiji.  
Ali ni nekaj podobnega v Porabju ali s Porabjem, je zgolj retorično vprašanje. Slovenci v Italiji morajo nehati živeti v dveh 
taborih, morajo se vračati v preteklost, da se upraviči prihodnost, pogovarjati se je treba, kako skupaj preživeti v prihodnjih 
desetletjih, ocenjuje Pavšič in dodaja, da je obstoj dveh krovnih organizacij anahronizem. Ob tem je poudaril pomen 
sodelovanja s predsednikom Sveta slovenskih organizacij Walterjem Bandljem, zlasti pri vprašanju, kako naprej.  
Dolgoletni predsednik SKGZ Pavšič je tudi povedal: »Mislim, da pomeni biti Slovenec v Italiji nekaj več. Mladi bi rekli, da 
je danes »figo« biti Slovenec v Italiji, ker znamo več, znamo dva jezika, razumemo dve filozofiji, beremo pesmi v italijanščini 
in slovenščini in razumemo globino teh pesmi. Veliko let nismo razumeli, da je to dodana vrednost. Menili smo, da smo šibki 
del družbe. Verjetno je to malo v značaju Slovencev, da smo vedno potrebovali gospodarja. Ne, ne, mi smo gospodarji, tam 
kjer smo. In smo dobri gospodarji in ne bomo odnehali tako hitro«. 

• Državno srednješolsko tekmovanje iz slovenščine. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
Monošter, 21. marca 2019 - Leto XXIX, št. 12, str. 9 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf 
 

 
Slika: Udeleženke tekmovanja 8. marca na sombotelski slovenski samoupravi (z leve spredaj): učiteljica Irena Fasching, 
dijakinji Laura Bedi in Vanessza Horváth iz Monoštra. Zadaj stojijo članice komisije: vodja Pedagoškega centra za 
narodnosti pri Uradu za šolstvo v Budimpešti Ágota Kállay in profesorici sombotelske univerze Elizabeta Emberšič in 
Ibolya Dončec. Foto: Porabje 
 
 
Udeleženke tekmovanja 8. marca na sombotelski slovenski samoupravi (z leve spredaj): učiteljica Irena Fasching, dijakinji 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf


Laura Bedi in Vanessza Horváth iz Monoštra. Zadaj stojijo članice komisije: vodja Pedagoškega centra za narodnosti pri 
Uradu za šolstvo v Budimpešti Ágota Kállay in profesorici sombotelske univerze Elizabeta Emberšič in Ibolya Dončec. 

• »Spominjaj se, da si prah in da se v prah povrneš!«. Ferenc Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, Monošter, 21. marca 2019 - Leto XXIX, št. 12, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf 
Katoliški verniki iz Števanovcev in okolice (Andovci, Verica - -Ritkarovci, Otkovci) se vsako drugo nedeljo v mesecu zberejo 
pri slovenski sveti maši v cerkvi sv. Štefana Hardinga. 
 

 
Slika: Pepeljenje v števanovski cerkvi. Foto: Porabje 
 
Tako je bilo tudi 10. marca. Sveto mašo je služil – kot ponavadi – gospod Viljem Hribernik, pri maši je sodeloval cerkveni 
pevski zbor števanovske cerkve, ki deluje pod okriljem Zveze Slovencev na Madžarskem. 
 

 
Slika: Pri maši je pel cerkveni zbor ZSM. Foto: Porabje 
 
Bila je to prva postna nedelja, verniki so bili deležni tudi obreda pepeljenja. Pepeljenje vernike spominja, da smo vsi ljudje 
zapisani smrti, spokornost pa je prvi korak na poti k vstajenju. »Spominjaj se, da si prah in da se v prah povrneš!« 

• Dan civilne zaščite v Sakalovcih. L.R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, Monošter, 
21. marca 2019 - Leto XXIX, št. 12, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf  
Pred kratkim so se v sakalovskem kulturnem domu zbrali člani komisije za zaščito in reševanje petih porabskih vasi (občin), 
in sicer Števanovcev, Gornjega Senika, Andovcev, Verice-Ritkarovcev in Sakalovcev.  
 
 
Na izpopolnjevanju, ki je obsegalo  teorijo in situacijske vaje, so sestavljali zaporedje nalog ob morebitnih naravnih ali drugih 
nesrečah. Zaščita in reševanje sta osebna obveznost, zapisana tudi v ustavi, in sicer v interesu obrambe človeškega življenja 
in materialnih dobrin, ki so potrebne za življenje. Sistem reševanja temelji na načelu, da imajo državljani pravico do varnosti, 
hkrati pa morajo pri zagotavljanju varnosti tudi sami aktivno sodelovati, je na naše vprašanje odgovoril gasilski polkovnik 
Tibor Horváth, inšpektor civilne zaščite. 

• Pust in dijaški dan na DOŠ Števanovci. Agica Holec, ravnateljica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, Monošter, 21. marca 2019 - Leto XXIX, št. 12, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_12.pdf
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5. marca, na pustni torek, smo imeli pustovanje in dijaški dan na naši šoli. Ta dan nismo imeli pouka. Začeli smo ob osmih v 
telovadnici, kjer je učiteljica Eva predstavila informacije o celodnevnem programu. Sam program smo začeli s tekmovanjem 
„Zvezda šole”.  
 

 
Slika: Pust in dijaški dan na DOŠ Števanovci. Foto: Porabje 
 
Nastopajoči so se že pred dvema tednoma morali prijaviti in povedati, s kakšnim programom bi se radi izkazali na odru. 
Učiteljica Hanna je po vrsti predstavila kategorije in nastopajoče. Žirija je ocenjevala nastope. Samo nekaj kategorij: 
recitacije, petje, plesi, telovadba, gledališka predstava in žonglerji. Učenci so pokazali, kako nadarjeni so in kaj znajo ob 
učenju. 
Ob desetih so imeli malico in kratek odmor, ko so se učenci lahko razgibavali na dvorišču. Od pol enajste so imeli  
predstavitev in pogovor o zdravju in o zdravem življenju. Po kosilu so se našemili v različne maškare. Občudovali smo lahko 
kreativne in zelo zanimive maškare: oblak-kapljica, mumija, vile, Einštein, Ledeni kralj, ženska, kuharica, popcorn, stara baba 
itd. V višjih razredih so se dogovorili, da vsak razred predstavi nek poklic in tako so se vsi našemili. Bili so morilci, mesarji, 
zdravnice in smetarji. Pustne maškare je ocenjevala žirija.  
Dan se je nadaljeval tako, da so učenci dobili napisano, kje in kakšne delavnice jih čakajo. Lahko so si kupili tudi srečke. 
Delavnice so se dogajale v učilnicah in na dvorišču. V tretjem razredu so lahko plesali, v 7. razredu so peli moderne pesmi in 
poslušali glasbo, v 8. razredu so lahko reševali kviz, v 2. razredu so se igrali skupinske igre. Kdor je pravilno in dobro rešil 
naloge ali vaje, je dobil bombončke in bone, ki jih lahko uporabijo na šolski uri. V bifeju so se učenci lahko posladkali z 
okusnim pecivom in sokovi. 
Popoldne ob treh je žirija ocenjevala celodnevni program in tudi nastopajoče. Vsi smo bili veseli in zadovoljni, saj smo 
preživeli lep, bogat in zanimiv dan. 
 

Delo, Ljubljana 

• Ob 100. obletnici priključitve Prekmurja v Ljubljani Prekmurski trg. Anja Vučkič, Sobotainfo. Delo, Ljubljana, 15. 
marec 2019  

https://www.delo.si/lokalno/prekmurje/ob-100-obletnici-prikljucitve-prekmurja-v-ljubljani-prekmurski-trg-161497.html  
Praznovanje 100-letnice priključitve Prekmurja k matičnemu narodu vseslovenski dogodek.  
 

 
Slika: »Ne drži, da se v Prekmurju v sto letih ni zgodil noben napredek,« pravi nekdanji predsednik Milan Kučan. Foto: 
Sobotainfo 

https://www.delo.si/lokalno/prekmurje/ob-100-obletnici-prikljucitve-prekmurja-v-ljubljani-prekmurski-trg-161497.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/03/15/o_479346_1024.jpg


 
Murska Sobota - Eno od pomembnejših izhodišč za pripravo programa ob obeležitvi 100-letnice priključitve Prekmurja k 
matičnemu narodu, je po besedah Milana Kučana, predsednika Iniciativnega odbora za obeleževanje 100-letnice združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, priložnost, da se pokaže razvojna pot Prekmurja. 
Številni dogodki ob obletnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu bodo potekali tudi v Ljubljani. »Obeležitev 100. 
obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ni omejena samo na Prekmurje, ampak je vseslovenski 
dogodek,« poudarja Kučan. 
Eden pomembnejših dogodkov, ki se bo v sklopu aktivnosti ob praznovanju odvil v prestolnici, je mednarodni znanstveni 
simpozij o dogajanju pred stotimi leti, ki ga pripravlja Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU). 
Sicer pa bo v Ljubljani v središču mesta nastal trg, ki bo dobil ime po Prekmurju -Prekmurski trg. »Na trgu bo postavljen 
spomenik, ki bo spominjal na dogodek,« pojasni Kučan. 
Trg bo stal na glavni promenadi ob Ljubljanici, od tržnice do prenovljene Cukrarne. 
Iniciativni odbor je predsedniku vlade predlagal, da prevzame pokroviteljstvo nad celotnim letošnjim dogajanjem in da bo 
predsednik vlade govornik na osrednji proslavi, ki bo avgusta v Beltincih. 
Na podlagi programa je bil pripravljen tudi finančni načrt. Tako bo za dogodke v okviru praznovanja namenjenih 250 tisoč 
evrov, še dodatnih 50 tisoč evrov pa za proslavo v Beltincih. Skupno torej tristo tisočakov s strani državnega proračuna. 
Zaključek praznovanja bo marca prihodnje leto z objavo zbornika o znanstvenem simpoziju.  

• Pahor o rehabilitaciji bazoviških junakov: Ni bila ravnodušnost. Blaž Močnik. Delo, Ljubljana, 15. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/preobrat-pahor-bo-sprejel-svojce-bazoviskih-junakov-161025.html  
Slovenski predsednik je sprejel Marka in Matjaža Bidovca.  
 

 
Slika: Bazoviški junaki so dobili posthumno najvišje slovensko državno odlikovanje šele leta 1997. Foto: Ljubo 
Vukelič/Delo 
 
Ljubljana - Predsednik Slovenije Borut Pahor je danes na pogovor sprejel nečaka in pranečaka ene od štirih bazoviških žrtev 
Matjaža in Marka Bidovca za pomoč pri sodni rehabilitaciji v Italiji. Kakor so sporočili iz predsednikovega urada Pahor ta 
prizadevanja podpira. 
V prihodnjih dneh bo predsednik zunanje ministrstvo zaprosil za pravni in politični nasvet glede morebitnih nadaljnjih 
ravnanj. 
»Ker ne gre za politično vprašanje, temveč za sodni postopek, je predsednik Pahor mnenja, da morebitna posredovanja 
uradne politike niso v prid postopku. Tako je v odgovoru na prošnjo za pogovor tudi poudaril. Vendar je bilo tako njegovo 
stališče razumljeno kot njegova ravnodušnost do tega vprašanja, kar pa ni res,« so sporočili iz predsednikovega kabineta. 
Prošnjo za sprejem je v četrtek prejel še slovenski predsednik vlade Marjan Šarec, češ naj pomaga odpraviti krivico žrtvam. 
»Posthumna sodna rehabilitacija naših bazoviških junakov v Italiji, saj so v letu ustrelitve bili njeni državljani, je vendarle 
sveta dolžnost domovine,« je opozoril Bidovec, ki od vlade pričakuje tudi pisno zavezo k polni pravni pomoči sorodnikom 
pred rimskim sodiščem: »Naj vsaj ob stoti obletnici ustrelitve naši Bazoviški junaki dočakajo svoje posthumno sodno 
zadoščenje in izbris krivične označbe, da so teroristi.« 

• Napihnjene obtožbe med Zagrebom in Sarajevom na plečih migrantov. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 15. marec 
2019  

https://www.delo.si/novice/svet/napihnjene-obtozbe-med-zagrebom-in-sarajevom-na-plecih-migrantov-161463.html  
Srbija in Črna gora sta migrantske probleme zaradi neučinkovitosti EU ter zaprte meje z Madžarsko in Hrvaško preložila 
na BiH.  
 
 
Bosni in Hercegovini so v minulih dneh identificirali pet ljudi iz Afganistana, ki so domnevno povezani s terorizmom. Nadzor 
na mejah so povečali tudi zato, da bi med njimi odkrili morebitne islamske skrajneže. 
V tem kontekstu so bile nedavne trditve hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović o več tisoč skrajnežih, ki iz BiH 
grozijo celotni regiji, pretirane. Z rezervo je treba jemati tudi trditve ministra za varnost BiH Dragana Mektića, da so 
varnostne službe preprečile poskus hrvaških obveščevalcev, da bi pridobili pripadnike salafističnega gibanja v BiH in jih 

https://www.delo.si/novice/slovenija/preobrat-pahor-bo-sprejel-svojce-bazoviskih-junakov-161025.html
https://www.delo.si/novice/svet/napihnjene-obtozbe-med-zagrebom-in-sarajevom-na-plecih-migrantov-161463.html
https://www.delo.si/images/slike/2019/03/14/o_478048_1024.jpg


prepričali o skladiščenju orožja v islamskih verskih objektih. 
Hrvaška obveščevalna služba (SOA) je zavrnila Mektićeve obtožbe. Iz predsedničinega urada so sporočili, da ne bodo 
komentirali njegovih zlonamernih, neutemeljenih in politikantskih konstruktov. Premier Andrej Plenković je označil obtožbe 
za »popolno neumnost«, tožilstvo BiH pa je odprlo preiskavo o Mektićevih navedbah. Za temeljito preiskavo se je zavzel tudi 
nekdanji hrvaški predsednik Ivo Josipović, ki je ocenil, da so odnosi med Zagrebom in Sarajevom na zelo nizki ravni.  
Skrb za evropsko varnost 
V bosanskem žepu na hrvaški meji je trenutno približno 4000 beguncev in migrantov, varnostne službe večinoma niso 
ugotovile njihove prave identitete in morebitnega kriminalnega ozadja. Ker bi se lahko morebitnemu migrantskemu valu 
pridružili poraženi poveljniki in borci Islamske države (IS), svet ministrov BiH, ki je povečal nadzor na 600 kilometrov dolgi 
meji s Črno goro in Srbijo, razmišlja tudi o napotitvi vojske na vzhodno mejo. 
Predsedujoči sveta ministrov Denis Zvizdić je povedal, da jim bo pri strokovnem in tehničnem nadzoru meje pomagalo 150 
madžarskih policistov, ki ne bodo oboroženi. V ozadju naj bi bila ocena Interpola in obveščevalnih služb evropskih držav, da 
se bodo z migranti poskusili prebiti na zahod poveljniki IS z lažno identiteto. Madžarska misija naj ne bi bila le pomoč BiH, 
temveč tudi preventivni ukrep za evropsko varnost.  
Pretočnost vzhodnih meja 
Po podatkih bosanskega ministrstva za varnost se je prek BiH lani prebil na Zahod le del od 26.000 beguncev in migrantov, v 
prvih dveh mesecih letos pa jih je vstopilo v državo najmanj 2260. Samo prek Črne gore jih vsak dan pride v BiH 100. Za 
nadzor nezakonitih prehodov meje s Srbijo in Črno goro bi v BiH potrebovali dodatnih 450 policistov. 
V Črni gori naj bi kriminalnim tihotapskim združbam pomagala policija, ki si zaradi višjih ciljev zatiska oči pred nezakonitimi 
prehodi meje z BiH. Breme migrantov, ki prihajajo iz Albanije prek Kosova v Črno goro, prelagajo na ramena sosednje 
države. Migranti v BiH takoj zaprosijo obmejno policijo za azil, ki jim omogoči nemoten prihod do hrvaške meje. 
Prvi veliki val migrantov je lani prišel v BiH iz Srbije. Ta je zaradi neučinkovitosti EU in zaprtih mej z Madžarsko in Hrvaško 
tako kot Črna gora odvrgla problem na tuje dvorišče. Da je to naveza med tihotapci in oblastmi, je povedala skupina 89 
migrantov, ki jih je pred dnevi odkrila policija v Bijeljini. Po njihovih besedah so srbski policisti svetovali vodniku, kdaj naj s 
čolni prečkajo Drino, da se bodo izognili bosanski obmejni policiji. Na srbski strani meje policija ni posredovala že več 
mesecev, zaradi večje pretočnosti migrantskih poti pa si manejo roke tihotapci in lokalni prebivalci. 

• Ne morete se z rasizmom boriti proti rasizmu. Intervju: Doron Rabinovici. Pogovarjal se je: Boris Čibej. Delo, 
Ljubljana, 16. marec 2019  

Doron Rabinovici, avstrijski zgodovinar judovskega rodu 
https://www.delo.si/novice/svet/ne-morete-se-z-rasizmom-boriti-proti-rasizmu-160970.html  
Doron Rabinovici: O vzrokih za ponoven vznik antisemitizma v Evropi smo se pogovarjali z avstrijskim zgodovinarjem 
judovskega rodu  
 

 
Slika: Novi antisemitizem se rojeva ne namesto, temveč zaradi Auschwitza. Lahko mu rečemo tudi sekundarni 
antisemitizem, ki izvira iz občutka krivde.  Foto: Vincent Kessler / Reuters 
 
Doron Rabinovici, 57-letni v Izraelu rojeni avstrijski pisatelj, dramatik, publicist in zgodovinar judovskega rodu, je bil že 
leta 2004 sourednik knjige z naslovom Novi antisemitizem?, v kateri so raziskovalci ugotavljali, kakšne so nove oblike 
sovraštva do Judov. Zdaj so zbornik ponatisnili v obnovljeni obliki, v njem pa tako tedanji avtorji kot novi pisci opisujejo, 
kako so v zadnjih 14 letih šle stvari le še na slabše.  
Vse več pojavov kaže, da je antisemitizem na stari celini ponovno v vzponu. Gre za novo obliko sovraštva do Judov ali za 
prerod starega? 
Gre za mešanico. Novi antisemitizem se rojeva ne namesto, temveč zaradi Auschwitza. Lahko mu rečemo tudi sekundarni 
antisemitizem, ki izvira iz občutka krivde. Antisemiti so ljudje s stereotipi o Judih, ki so na neki način živ spomenik krivde 
Zahoda, naše civilizacije. Novi antisemiti pravijo, da to, kar se je zgodilo Judom, ni bilo tako grozno, kakor nas učijo, da se v 
Auschwitzu ni dogajalo vse to, kar govorijo. Po njihovem Judje niso bili tako zelo dobri, tako kot tudi nacisti niso bili tako 
zelo slabi. Trdijo, da hočejo Judje iz holokavsta narediti posel. Ena od novih tem tega novega antisemitizma je, da Judje v 
Izraelu zdaj počnejo isto, kar so nekoč delali nacisti. Primerjava Izraela z nacistično Nemčijo je ena od značilnosti 
argumentacije teh novih antisemitov, ki svojih prepričanj ne utemeljujejo več na rasistični, ampak na politični osnovi.  
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Kaj je privedlo do razmaha novega sovraštva do Judov? Nekateri trdijo, da se je to zgodilo zato, ker se je v Evropi porušil 
konsenz med tradicionalno zmerno desnico in zmerno levico, na oblast pa prihajajo populistični skrajneži. 
Da so v Evropi v vzponu populistična gibanja, je eden od razlogov, da se je spet pojavil sovražni govor do manjšin, med 
katerimi so tudi Judje. Prav tako je k temu pripomogel razmah nacionalizmov. Vendar to vsekakor ni edini razlog. Spremenil 
se je tudi politični jezik. 
Ko začnejo politiki pozivati proti skupinam ljudi, ki niso del nacije, nas ne sme presenetiti, da se takšna retorika in nasilje 
usmerita tudi proti Judom. Celoten politični jezik se je spremenil. A tovrstnega populizma ne najdete le med desničarji, prav 
tako je razširjen na levi strani političnega spektra. Tu pa je še politično gibanje skrajnega islamizma oziroma džihadizma. 
 
 
Kakšne so podobnosti oziroma razlike med antisemitizmom, ki se pojavlja v zahodni Evropi, in tistim v vzhodnem, nekoč 
socialističnem delu stare celine? 
V nekdanjih socialističnih državah je prej vladala močna protisionistična uradna politika, medtem ko je bil prav tako močno 
razširjen antisemitizem prikrit. Prvi del v teh državah zdaj ni več tako prevladujoč, ker je po letu 1989 izgubil legitimnost. A 
zdi se, da je prej uradno prepovedani antisemitizem postal del vladajoče politične govorice, ki nacionalno zgodovino 
postavlja nasproti judovski zgodovini. Lep primer je Poljska. Glavna razlika je v tem, da so na zahodu Evrope o rasističnem 
antisemitizmu in njegovi dolgi zgodovini razpravljali in ga obsojali, na vzhodu pa ne.  
Ali ima novi antisemitizem tudi nov subjekt? V uvodu vaše knjige sta s sourednikom Natanom Sznaiderjem zapisala, da je 
antisemit izgubil svoj profil. 
To je res. Na začetku prejšnjega stoletja, zlasti pa v 40. letih, so bili ljudje, ki so bili antisemiti, na to ponosni. To se je zelo 
spremenilo, zdaj ne morete več reči, da ste antisemit. Vendar to ne pomeni, da ni več mnogo ljudi, ki so še vedno antisemiti. 
Saj poznate tisti stari rek, da antisemitizem pomeni, da sovražiš Jude bolj, kot je treba (smeh). Zdaj ne morete več reči, da 
ste antisemit zato, ker mislite tako kot vsi običajni ljudje. Po letu 1945 je antisemitizem našel nov objekt. Prej so Jude 
obtoževali, da nimajo svoje domovine, zdaj pa jih napadajo, ker jo imajo. Kar je precej ironično. Zanimivo pa je, da je 
skupina ljudi, ki goji to mržnjo, še vedno ista. Druga značilnost novega vala je levičarski antisemitizem. Ta je obstajal že prej, 
a ni bil tako razširjen. Tretji pojav, ki pa je nov, je antisemitizem v muslimanskem svetu, ki pred 150 leti sploh ni obstajal.  
Kako je lahko nekdo še odkrit antisemit po tem, kar so Judom naredili med holokavstom? 
Po množičnem iztrebljenju je bil vsak govor o Judih »zastrupljen« s tem. Temu se ne morete izogniti. Tudi če jih mrzite, si ne 
morete privoščiti, da bi bili odkrito antisemitistični. Naj navedem znane besede enega od tistih, ki se jim je uspelo živim 
vrniti iz taborišč smrti: »Antisemiti Judom niso nikoli oprostili tega, kar so jim (antisemiti Judom) naredili.« Ta stavek lepo 
opiše samo jedro problema. Kar se je zgodilo med množičnim pobijanjem Judov, je imelo velik učinek na ves svet. Po tem 
smo začeli govoriti o človekovih pravicah in se zanje zavzemati. Oblikoval se je nov način gledanja na svet in tisti, ki mu 
nasprotujejo, so sovražniki novega svetovnega reda. A Jude lahko sovražite tudi tako, da tega ne govorite odkrito. Zato novi 
antisemiti zdaj običajno rečejo: »Nič nimamo proti Judom, vendar ... Nismo antisemiti, ampak …«  
Populisti na desnici trdijo, da je za vzpon antisemitizma po Evropi kriv zlasti zadnji naval migrantov iz muslimanskih 
držav, ki so s sabo prinesli privzgojeno mnenje o Judih. Tudi zadnja avstrijska raziskava je pokazala, da je antisemitizem 
petkrat oziroma celo šestkrat bolj razširjen med prebivalstvom turškega oziroma arabskega izvora kakor med 
»domorodci«. 
Lahko bi rekli, da je dandanašnji antisemitizem vedno antisemitizem drugih. Če nekdo govori o antisemitizmu, običajno ne 
govori o skupini, ki ji sam pripada, ampak obtoži neko drugo skupino. Avstrija nedvomno ne potrebuje niti enega samega 
muslimana, da bi imela probleme z antisemitizmom, isto velja za Madžarsko, katere premier širi takšne trditve. A to ne 
pomeni, da zdaj ni antisemitizma, na primer, v Turčiji. Tudi tam se dogaja antisemitska propaganda, ki jo razširjajo politične 
stranke in gibanja. To ni vprašanje kulturne pripadnosti, to je politični problem, proti kateremu se je treba boriti po politični 
poti. Ne pa da se borite proti islamu ali Turkom ali Arabcem, saj se proti antisemitizmu ne morete boriti z rasizmom. To bi 
bilo samo po sebi protislovje. 
 

 
Slika: V naši multikulturni in globalizirani družbi je drugi vedno del nas samih, zato je sovraštvo do drugega hkrati tudi 
sovraštvo do nas samih. Foto: Vincent Kessler / Reuters  
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Povedali ste že, da novi antisemitizem nima le novega subjekta, ampak tudi novi objekt. 
Poglejte, vedno je vse odvisno od konteksta. Če vprašate nekoga v Gazi, ali je Izrael problem in ali bi brez te države živeli v 
miru, pritrdilen odgovor še ne pomeni nujno, da je vprašani antisemit. Če pa na to vprašanje dobite enak odgovor v Berlinu 
ali na Dunaju, se vse postavi v povsem drugačen kontekst. Na Zahodu bi se lahko ukvarjali s številnimi problemi po svetu, ki 
jih ni malo, a se usmerijo zgolj v eno majceno državo Izrael. To pa nas lahko vznemirja. Pomislite zgolj na to, da so po svetu 
politična gibanja, v katera so vključene velikanske množice ljudi, ki mislijo, da bi bil svet boljši, če le ne bi bilo več Izraela in 
tamkajšnjih Judov. To je osnovna predpostavka džihadističnih gibanj, pa tudi nekaterih na Zahodu, kakor je na primer 
nacistično gibanje v Grčiji.  
Ko govorimo o novem objektu antisemitizma, nekateri celo trdijo, da si je ta zdaj izbral novo, nejudovsko tarčo: 
muslimane. Ali lahko to sovraštvo do drugih primerjamo z antisemitizmom ali je to nekaj povsem drugega? 
Lahko rečemo, da med rasisti obstaja nekakšna kontinuiteta. Tega niti ne skrivajo. Tako lahko na zidovih Mauthausna vidite 
napise: to, kar so bili za naše dede Judje, so za nas muslimani. Vendar obstajajo tudi velike razlike. Judov je bilo le okoli 15 
milijonov po vsem svetu in niso imeli svoje države in vojske. Antisemiti so se bolj bali oziroma so sovražili sekularne kakor 
religiozne Jude. Za muslimane zdaj to nikakor ne velja. Toda hkrati je treba povedati, da rasizem proti eni skupini ljudi 
vsekakor vpliva na druge rasizme in jih spodbuja. Če hujskate proti muslimanom, ima to nedvomno učinek tudi na odnos 
družbe do Judov.  
Toda rasisti po Evropi se ne bojijo nekih religioznih muslimanov nekje daleč, temveč mrzijo tiste, ki so jim, tako kot nekoč 
Judi, prišli preblizu, ki so nemara celo sekularni in so jim postali preveč podobni. 
To je res. Agresija proti muslimanskim pokrivalom, proti naglavnim rutam, ki se širi po nekaterih evropskih državah, je nekaj, 
po čemer se razlikuje odnos do muslimanov ali Judov. So pa tudi zelo podobni pojavi. Če pogledate, kakšne probleme imajo 
nekateri po Evropi z džamijami, to zelo spominja na napade na sinagoge v 19. stoletju. Še lepši primer je nasprotovanje 
ritualnemu zakolu živali, kjer ne gre le za podobnost, temveč za hkraten napad na obe skupnosti. Podobno je z 
obrezovanjem. To dokazuje, da gre pri vsem tem zlasti za problem (ne)strpnosti v družbi, za to, kako vidite drugega. V naši 
multikulturni in globalizirani družbi je drugi vedno del nas samih, zato je sovraštvo do drugega hkrati tudi sovraštvo do nas 
samih. Antisemitizem v družbi je vsekakor problem za Jude, ki povsem normalno živijo v multikulturni Evropi, a je hkrati tudi 
znak našega globokega nezadovoljstva s samimi sabo, z družbeno ureditvijo, v kateri živimo. Res imamo temeljni problem v 
naši družbi in demokraciji, če ljudje verjamejo takšnim antisemitskim norostim, kakor je ta, da je množično migracijo 
muslimanov v Evropo organiziral in sponzoriral Jud George Soros. Vsekakor je temeljna razlika v sovraštvu do muslimanov 
ali mržnji do Judov v tem, da antisemitizem temelji na svetovni teoriji zarote, ki vam pojasni vse stvari, ki jih ne razumete. 
Takšne razlage zelo poenostavijo svet, ki je za vse nas postal tako zapleten, da ni več mogoče najti enostavnih odgovorov. 
Antisemitizem pa nam jih daje.  
V Franciji menijo, da se sodobni antisemitizem skriva za antisionizmom. Se strinjate s tem? Ali je antisionizem res isto kot 
antisemitizem? 
Naj razložim s primerom oziroma vprašanjem. Ali to, da so zapori v zgradbah, pomeni, da je vsaka zgradba zapor? Nikakor 
ne. Je pa res, da se dandanašnji v Evropi antisemitizem pogosto skriva za antisionizmom. Če ste antisionist na Dunaju, je to 
precej dvomljiva drža. Zakaj? Tudi sam živim v avstrijski prestolnici in ne maram na primer hindujskega nacionalizma, a se 
vsekakor ne bom razglasil za protihindujskega nacionalista. Zato se sprašujem, zakaj je sionizem tako velika tema v neki 
državi, ki je tako daleč od Bližnjega vzhoda, in zakaj se je treba opredeljevati za antisionista. Moj odgovor na vaše vprašanje 
je, da antisionizem nikakor ni antisemitizem, toda marsikdaj je zgolj kamuflaža zanj.  
Toda to, kar počne Izrael pri sebi doma in v bližnji okolici, najbrž vpliva tudi na porast antisemitizma? 
Novi antisemitizem ne potrebuje zares Izraela, ker lahko obstaja tudi brez njega. A vsakič, ko ta država nekaj naredi, ponudi 
antisemitom nove razloge za njihovo prepričanje. Nobenega dvoma ni, da Izrael počne stvari, ki jih je treba kritizirati, tudi 
sam sem zelo kritičen do politike izraelske vlade. Toda razlika je v obsedenosti antisemitov, ki ne razlikujejo med politiko 
sedanje vlade ter Izraelom kot takim in njegovim prebivalstvom in judaizmom nasploh. Drugače rečeno, ko kritika postane 
orodje za antisemitsko propagando.  
Kje je potem meja med kritiko izraelskega početja in antisemitskimi napadi? 
To je zelo težko določiti. Bom poskusil razložiti z zgodbo. Ko je po praški pomladi tožilec zasliševal enega od češkoslovaških 
ministrov v prejšnji, strmoglavljeni vladi, je od njega hotel izsiliti priznanje, da je sionist. Ta mu je odgovoril, da je v popolni 
zmoti. »Jaz sem komunist tako kot vi, ampak vi najbrž mislite na to, da sem judovskega izvora?« je dejal obtoženi. »Ne, mi 
nismo antisemiti! Takoj nehajte s takšnim podtikanjem. Od vas sem hotel le, da končno priznate, da ste sionist,« je 
zarobantil tožilec. »Tovariš, jaz sem komunist. Sem Jud, tako kot je bil Karl Marx,« se je branil nekdanji minister. Na to je 
preiskovalec začudeno odvrnil: »Kaj, Marx je bil tudi sionist?« (smeh) Kot vidite, gre res za vprašanje konteksta. Zato bodite 
pozorni, ko vam nekdo na Zahodu govori, da je Izrael tako grozen, kakor so bili nacisti, če nekdo kritizira zgolj judovsko 
državo, a tega ne počne v primeru Rusije, Kitajske, Savdske Arabije ali navsezadnje ZDA. Potem lahko utemeljeno pomislite 
vsaj to, da je tu nekaj sumljivega.  
Na predstavitvi zbornika ste omenili, da je zahodno gibanje, ki poziva k bojkotu izraelskih izdelkov oziroma izdelkov iz 
okupiranih območij, BDS, v samem temelju antisemitsko. Lahko to pojasnite? 
Nikakor nisem hotel reči, da je vsak, ki zagovarja bojkot, tudi antisemit. Toda gibanje BDS deluje znotraj antisemitskega 
diskurza, ker ne dela razlik med Izraelom kot takim in politiko njegovih oblasti, med vlado in prebivalstvom, med ljudmi in 
njihovimi političnimi predstavniki, med oblastjo in opozicijo, nenazadnje med državnimi organi in Judi nasploh. Usmerjeno 
je tudi proti najbolj kritičnim nasprotnikom oblasti, znanstvenikom in kulturnim ustvarjalcem. Bojkotirali so celo ameriško-
judovskega reggae pevca Matisyahuja, ker poje pesem o Jeruzalemu. Po drugi strani pa ne upoštevajo judovske zgodovine, 



zgodovine in zapletenosti konflikta na Bližnjem vzhodu ter zgodovine samega antisemitizma. Nič ne rečejo o antisemitskih 
napadih, od njih ni bilo slišati niti besede o dogodkih v Toulousu, Bruslju, Parizu, Pittsburghu ..., prav tako ne o terorističnih 
napadih v samem Izraelu. Gibanje ni naredilo nič, da bi se izvlekli iz logike nacionalizma in vojne. Naj ponovim, če ste 
Palestinec v Gazi in ne kupujete izraelskih izdelkov, to vsekakor ni antisemitsko početje, če pa sedite v prestolnici Avstrije – 
od vseh možnih držav na svetu! – in si izberete izraelske umetnike, pisce in sociologe za tarčo bojkota, potem morate videti, 
da je s tem nekaj narobe. Če tega ne vidite, ste slepi. To je antisemitizem in vi v njem sodelujete. Tega ne bi mogel reči za 
vsako državo, zlasti ne za tiste, ki so vpletene v bližnjevzhodni konflikt, toda za Zahod to vsekakor drži.  
Kako bi potem odgovorili na argumente ameriške filozofinje Judith Butler, ki je tudi ena od avtoric v vašem zborniku, da 
tovrstne obtožbe gibanja BDS, ki se zavzema za univerzalne človekove pravice, pomenijo, da razglašate same te 
mednarodne standarde za antisemitske? 
Zanimivo je, da je Judith Butler, ki je ena od glavnih teoretičark dekonstruktivizma, glede tega vprašanja nadvse 
esencialistična. Ne razumite me narobe. Z njo zelo dobro sodelujem, zato v moji kritiki ni nič osebnega. A s tem njenim 
stališčem se nikakor ne strinjam. Če ste proti antisemitizmu, je očitno, da morate biti tudi proti nacionalističnemu 
posploševanju. Lahko nasprotujete izraelskim zakonom, ki so v očitnem nasprotju s spoštovanjem človekovih pravic in 
diskriminirajo arabsko prebivalstvo – kakor je bil tisti, ki so ga sprejeli lani – a hkrati nasprotujete tudi bojkotu proti celotni 
naciji in prebivalstvu Izraela. Rasist je zelo lahko biti, biti antirasist pa je zelo težko. Antirasist mora namreč vedno misliti 
tudi na posledice svojih dejanj oziroma na to – še enkrat – kakšen je kontekst. Ne morete se z rasizmom boriti proti rasizmu. 
 
 
Madžarsko »vojno« proti rojaku judovskega rodu Georgeu Sorosu številni obsojajo kot antisemitsko kampanjo. A kaj bi 
rekli o ameriških Judih, ki so začeli svetovno kampanjo proti njemu in celo svetovali pri kampanji Fidesza ali izraelskemu 
premieru Benjaminu Netanjahuju, ki je madžarskemu kolegu Viktorju Orbánu celo priskrbel kompromitirajoče gradivo za 
napad na tega filantropa? 
Ti Američani, ki so organizirali kampanjo proti Sorosu, so cinični Judje. Ne bi si upal trditi, da verjamejo v to, kar so počeli, ali 
da so sami antisemiti, pri očitno antisemitski kampanji so sodelovali zato, da bi zaslužili. Z Netanjahujem je bolj zapleteno. 
Ko on napade Sorosa, se to zgodi znotraj judovskega konteksta. Ti napadi niso antisemitski, so pa nacionalistični, so napadi 
na globalizirani svet. V Izraelu je težko prodati teorijo zarote, da globaliziranemu svetu vladajo Judi (smeh). Toda obtožbe so 
podobne, zato jih lahko na antisemitski način uporabijo tudi na Madžarskem ali v Avstriji. To je stara zgodba. Če nekdo 
napade nekoga znotraj družine, je nekaj povsem drugega, kakor če družina doživi napad od zunaj. Vsekakor pa drži, da je 
izraelska vlada pripravljena imeti prisrčne stike z državniki po svetu, ki vodijo antisemitske kampanje. Včasih res rečejo, da 
je to že pretirano in da tega ne bodo požrli, kakor se je zgodilo pred kratkim na Poljskem, včasih pa si mislijo, da je vseeno, 
dokler s tem zagotavljajo uresničevanje nacionalnih interesov.  
Ko sva že pri Poljski … Zakaj so njihov zakon, ki prepoveduje, da bi nekdanja nemška nacistična morišča na njihovem 
ozemlju imenovali poljska koncentracijska taborišča, takoj razglasili za antisemitski? Mar Poljska ne sme braniti svojega 
nacionalnega ponosa? Takrat Poljske kot države vendar ni bilo, v nasprotju s kako Francijo, a si danes nihče ne drzne 
taborišč vichyjske Francije imenovati s pravim imenom: francoska koncentracijska taborišča ... 
Imate prav, gre za nacionalistični projekt, ki pa zanika vlogo Poljakov pri iztrebljanju Judov. Vsekakor imajo prav, ko pravijo, 
da ni bilo poljskih koncentracijskih taborišč, vendar ta zakon uporabljajo tudi za nekaj drugega, za to, da bi zanikali 
antisemitske pogrome na Poljskem, ki so se dogajali pred letom 1945 in po njem. To sodi v vzhodnoevropski kontekst, saj so 
bili judovski komunisti najbolj zaupanja vredni, ker nikakor niso bili nacisti, a so potem nekatere uporabili za vzpostavljanje 
stalinistične oblasti. Nekaj let kasneje pa so jih obtožili ravno tega, da so Judje. Zgodba je zelo zapletena in nikakor še ni 
končana. Odvijala se je na Poljskem, pa tudi v baltskih državah, kjer je živelo ogromno Judov. Tisti, ki so se po letu 1989 
vrnili zgolj na obisk, so vzbudili veliko občutkov krivde, saj so se tamkajšnji prebivalci zavedali, da živijo v njihovih hišah. 
Vedeli so, da to ni zgolj nemško-judovska zgodba, kajti tudi veliko tamkajšnjega prebivalstva je sodelovalo pri teh grozljivih 
dogodkih ali jih vsaj izkoristilo.  
Ali ne gre pri tem tudi za tako imenovano »tekmovanje v mučeništvu«, saj so bili Slovani, ki so po drugi svetovni vojni 
večinoma živeli v socialističnem bloku, prav tako žrtve nacističnih množičnih pobojev in so imeli občutek, da so Judje 
ustvarili monopol nad tem, da so bili zgolj oni žrtve nacizma? 
Seveda je to res. In tudi razumljivo. Težava pri teh nacionalnih projektih je zanikanje sokrivde za to, kar se je zgodilo 
njihovemu številnemu judovskemu prebivalstvu. Res je, da so na Poljskem imeli veliko gibanje, ki je bilo protinacistično, a 
hočejo namerno pozabiti, da je bilo v veliki meri tudi antisemitsko. Znani so primeri, ko so judovske partizane, ki jim je 
uspelo zbežati iz nemškega ujetništva, pobili njihovi protinacistični »soborci«, poljski partizani. To je velik madež v poljski 
zgodovini, ki pa se mu ne moremo izogniti.  
Kaj bi predlagali evropskim vladam, nevladnim organizacijam in intelektualcem, naj storijo, da bi zajezili vzpon novega 
antisemitizma? 
Nadvse pomembno je, da javno govorimo o tem in nikoli ne pozabimo ali zanemarimo svoje lastne antisemitske zgodovine 
in tradicije. Ne pa da obsojamo zgolj tovrstne primere pri drugih. Vedno znova moramo opozarjati na takšne pojave, ko jih 
opazimo. To smo z zadnjo knjigo poskušali narediti. Hoteli smo odpreti čim širšo razpravo in predstaviti zelo raznolika 
stališča, zato smo k sodelovanju tudi povabili ljudi, ki se med sabo nikakor ne strinjamo. 
Madžarska: Za vse je kriv Soros 
Na Madžarskem, kjer živi okoli 150.000 Judov (v Evropski uniji jih je več le še v Franciji, Veliki Britaniji in Nemčiji), se je tako 
kot drugod po nekdanjih socialističnih državah preporod odkritega antisemitizma zgodil po zlomu prejšnjega režima, ki je 
takšne izpade prepovedoval. V zadnjem času skrajna antisemitska nagnjenja celo naraščajo, saj so raziskovalci javnega 



mnenja ugotovili, da je bilo leta 2006 med Madžari takšnih ljudi okoli 18 odstotkov, pred dvema letoma pa je ta delež zrasel 
že na več kot četrtino prebivalstva. 
Tudi na Madžarskem veliko ljudi verjame v judovsko politično in finančno globalno zaroto, prav tako jih obtožujejo 
sodelovanja s komunističnim režimom, leta 2017 je kar 24 odstotkov Madžarov menilo, da bi bilo najbolje za vse, če bi Judje 
zapustili njihovo državo. Za glavnega krivca za tak preporod sovraštva do Judov mednarodni kritiki razglašajo sedanje 
oblasti, ki so začele kampanjo proti svojemu sonarodnjaku George Sorosu in ga razglasile za organizatorja množične 
muslimanske migracije v Evropo, hkrati pa hotele v budimpeškem muzeju holokavsta predstaviti svojo nacionalistično 
verzijo časov, ko je bilo med vladavino Horthyjevega režima pobitih več kot pol milijona od 860.000 na Madžarskem živečih 
Judov. 
A stvari niso tako enoznačne. Ankete kažejo, da je precej več skrajnih antisemitov med volivci opozicijske socialistične 
stranke kakor med tistimi, ki glasujejo za Fidesz, vlada madžarskega premiera Viktorja Orbána pa ima veliko podpornikov 
med pripadniki ortodoksnih Judov, ki jim je finančno precej pomagala. Tudi na Madžarskem je namreč opazen razkol v 
judovski skupnosti, nekateri Judje pa so javno opozorili, da se nekateri njihovi vplivni sonarodnjaki branijo pred 
utemeljenimi očitki o finančnih prestopkih s tem, da svoje kritike razglašajo za antisemite. 
Boris Čibej  
Poljska: Je krivo »materino mleko«? 
Čeprav antisemitizem na Poljskem, kjer je pred drugo svetovno vojno živelo več kot tri milijone Judov in je bila v času 
nemške okupacije epicenter holokavsta, saj so tam pobili polovico od šest milijonov judovskih žrtev, ni nič novega, je lani 
izzval mednarodno razburjenje zakon, s katerim so prepovedali, da bi klavnice nemških nacistov, ki so stale na poljskem 
ozemlju, imenovali »poljska« koncentracijska taborišča. 
Kritiki so očitali oblastem, da hočejo s tem preprečiti tudi raziskave, kako so pri pobijanju Judov med vojno, pa tudi po njej, 
sodelovali tudi Poljaki. Odziv številnih Poljakov, med katerimi je bilo med vsemi narodi daleč največ »pravičnikov«, kakor 
pravijo tistim Nejudom, ki so pomagali reševati judovska življenja med holokavstom, je bil ogorčen. Opozarjali so, da je med 
nemško okupacijo umrlo enako število Poljakov kot Judov, protinapadi nekaterih politikov in predstavnikov katoliške cerkve 
pa so velikokrat zašli v antisemitske vode. Nekateri so obtoževali Jude, da so sodelovali s sovjetskimi boljševiki in da med 
njimi ni bilo »pravičnika«, ki bi pomagal Poljakom, ko so te vozili v Sibirijo in so komunistične oblasti izvajale »holokavst« 
nad poljskim narodom. Spet so se razširile teorije zarote o svetovni judovski prevladi, judovske organizacije pa so 
obtoževali, da se hočejo dokopati do nekdanjega poljskega premoženja Judov, ki so ostali brez potomcev. 
Prava besedna vojna se je razplamtela tudi med poljskimi zgodovinarji, saj so nekateri trdili, da so Poljaki pobili celo več 
Judov kot Nemci, drugi pa dokazovali, da sokrivda Poljakov ni tako velika, kakor trdijo po svetu. Zadnji škandal, ki je precej 
razrahljal prijateljske odnose med konservativnima vladama, je izzvala izjava vršilca izraelskega zunanjega ministra Jizraela 
Kaca, da »Poljaki sesajo antisemitizem z materinim mlekom«, ki so jo v Varšavi razglasili za rasistično. 
Boris Čibej  
Francija: Lov na grešne kozle 
Kaj je v človeku, da se spravi na sočloveka samo zato, ker je ta Jud? Vprašanje o Judih kot grešnih kozlih je prastaro tudi v 
Franciji, kjer v zadnjem času bijejo plat zvona, kajti delež napadov, verbalnih in fizičnih, tudi poskusov umora ter skrunitve 
judovskih obeležij, je lani porasel za 74 odstotkov. Po podatkih notranjega ministrstva je s 311 dejanj poskočilo na 541. 
V medijih je završalo februarja, ko so se med protestom rumenih jopičev nekateri spravili na intelektualca Alaina 
Finkielkrauta, ga zmerjali z Judom in, kakšen absurd, pošiljali »domov« v Tel Aviv. Zato je bil nekaj dni pozneje na pariškem 
Trgu republike organiziran shod proti antisemitizmu in rasizmu, na katerem je bilo slišati vzklike: »Dovolj!« V prvi vrsti sta 
stala tudi nekdanja predsednika Nicolas Sarkozy in François Hollande, medtem ko se je aktualni predsednik Emmanuel 
Macron, ki današnji čas že primerja s tridesetimi leti 20. stoletja, na rasistični napad na filozofa odzval z ostrimi besedami, 
češ: »Ničesar več ne bomo tolerirali, ampak bomo sodno preganjali, obsojali in prepovedali. Bíli se bomo na vseh frontah.« 
A tako kot skrbijo kljukasti križi na lokalih v lasti Judov, čečkanje po podobi Simone Veil, napisi kot »Juden«, »Macron's 
jews'bitch« …, po besedah filozofa Gasparda Koeniga za Delo vzbuja skrb dejstvo, da je v Franciji vedno več (mladih) ljudi, ki 
ne vedo, kaj je holokavst. Vprašanje vzgoje je nemara ključno. 
Za povrhu je nedavna javnomnenjska raziskava Ifopa pokazala, da kar 22 odstotkov Francozov verjame v staro »sionistično 
zaroto«, po kateri naj bi imeli Judje načrt, da zavladajo planetu. Med jeznimi rumenimi jopiči, ki poskušajo Francijo že več 
mesecev vreči s tečajev, je delež tako mislečih 44-odstotni. 
Številni analitiki se bojijo, da je v Franciji »odprt lov na Jude«, drugi svarijo politiko, naj pazi na ostrino, kajti »na sovraštvo 
odgovarjati s sovraštvom« ni modra pot. 
Mimi Podkrižnik  
Nemčija: Naval beguncev povečal nasilje nad Judi 
Modni kreator nemškega rodu Karl Lagerfeld je sredi največjega navala beguncev v Nemčijo obsodil sprejem milijona 
najhujših sovražnikov Judov v državi, ki jih je med Hitlerjevo strahovlado ubila na milijone, in morda po smrti prav zato ni bil 
deležen izrazov sožalja nemškega političnega vrha. Toda vendarle drži, da se je s prihodom številnih beguncev iz večinoma 
muslimanskih držav močno povečalo nasilje nad nemškimi Judi, s 1646 kaznivimi dejanji jih je bilo lani za deset odstotkov 
več kot leta 2017. Aprila lani so Nemčijo pretresli posnetki mladega arabskega migranta, ki je v Berlinu s pasom udrihal po 
21-letnem s kipo pokritem Izraelcu, decembra je skupina migrantov napadla izraelsko novinarko. 
V dedinji holokavsta so bili doslej ponosni na čedalje številnejše judovske sodržavljane in obiskovalce, konec januarja pa je 
nekdanja predsednica centralnega judovskega sveta Charlotte Knobloch v evropskem parlamentu zahtevala ukrepe proti 
čedalje bolj razširjenemu sovraštvu do Judov v Evropski uniji in Nemčiji. Pripadniki Alternative za Nemčijo, gibanje za bojkot 
Izraela BDS in radikalni muslimani morda ne prenašajo drug drugega, a so združeni v antisemitizmu, je navedla. 



To še ni vse. Medtem ko Palestinci iz Gaze izstreljujejo rakete proti Tel Avivu, je na berlinsko prireditev »Palestinske ženske 
v osvobodilnem boju« v organizaciji društva, blizu v Izraelu in ZDA prepovedani fronti PFLP, prispela palestinska teroristka 
Rasmija Ode. V Jordaniji živeča atentatorka na jeruzalemski supermarket leta 1969, sokriva za smrt dveh študentov, je bila 
obsojena na dosmrtni zapor, a so jo leta 1980 skupaj z drugimi zamenjali za v Libanonu zajetega izraelskega vojaka. Tudi v 
berlinskem Kreuzbergu vsi ne upoštevajo tega, da nekatere sosede Izraelu še vedno ne priznavajo pravice do obstoja. 
Demonstracije v podporo prireditvi je napovedala skrajno leva grupacija Jugendwiderstand. 
Barbara Kramžar  
Slovenija: Drugačne pojavne oblike 
O antisemitizmu v klasičnem pomenu bi pri nas težko govorili, judovska populacija pač šteje le nekaj sto ljudi. Igor Vojtic, 
podpredsednik Judovske skupnosti Slovenije, meni, da so oblike antisemitizma v Sloveniji precej drugačne od evropskih, saj 
se Judje tukaj – razen redkih komentarjev na družbenih omrežjih – ne srečujejo z rasistično ideologijo, tipično za fašizem in 
nacizem. Tudi verskega antisemitizma, kakor ga poznata Poljska ali Italija, ne zaznavajo. Po njegovem mnenju je slovenska 
politična desnica naklonjena judovstvu in Izraelu kot njihovi zgodovinski in duhovni domovini. Enako velja za naklonjenost 
Rimskokatoliške cerkve in udeležbo njenih predstavnikov na verskih dogodkih judovske skupnosti, pa čeprav je bil v 
zgodovini odnos krščanstva do judovstva hudo obremenjen in je šele po papeški encikliki Nostra aetate to razmerje 
postavljeno v relacijo med »starejšim in mlajšim bratom«. 
»Slovenski problem v kontekstu antisemitizma je odnos sredinske in predvsem leve politične scene do kršitve naših verskih 
pravic in nenazadnje do Izraela kot matične države, ki povezuje in združuje Jude po vsem svetu,« je dejal Vojtic. Po 
njegovem mnenju je tukaj prisotna skoraj paranoična obremenjenost z izraelsko notranjo in zunanjo politiko, kar ima tudi 
svoje zgodovinsko jugoslovansko ideološko ozadje v proletarskem internacionalizmu, hladni vojni in anacionalni liberalni 
ideologiji, prežeti v novejšem času z elementi kulturnega marksizma. »Izrael je judovska država, sedemdeset let obkrožena s 
sovraštvom, ki postavlja interes preživetja skupnosti nad interes posameznika. Enačiti Gazo z nacističnimi taborišči, govoriti, 
da je Izrael okupiral teritorij, kjer so grobovi naših praočakov, in je večina javnosti to poniglavo sprejela, je nesramnost brez 
primere in slabo prikrito sovraštvo do Judov,« pravi Vojtic. Po njegovih besedah ima tudi spominski dan na holokavst za 
levico izključno notranjepolitični cilj, in sicer spomniti desno opcijo na kolaboracijo z nacizmom, medtem pa se vsako leto 
vladajoča politična levica, ki je po vojni barbarsko porušila sinagogo v Murski Soboti, izmika vrnitvi premoženja tistih redkih 
Judov, ki so se vrnili iz koncentracijskih taborišč. 
Peter Rak  
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Slika: Mejni kamen na rapalski meji. Foto: Blaž Močnik 
 
V času velikih globalnih in evropskih premikov mora Slovenija natančno spremljati in analizirati dogajanja in voditi 
aktivno zunanjo politiko, katere temelj je graditev odnosov enakopravnega in dobrega sosedstva. Evropska unija in njena 
uspešnost ter razvit dialog s članicami so za Slovenijo in njeno stabilno sosedstvo izjemnega pomena. Morebitni razpad 
EU bi zelo verjetno pomenil velike težave manjše Slovenije v odnosih z večjimi sosedi. 
»… viva l'Istria italiana, viva Dalmazia italiana …« 
(»… naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija …«) 
Antonio Tajani, predsednik evropskega parlamenta, Bazovica, 10. februarja 2019  
Oktobra 2008 sem bil slovenski veleposlanik v Londonu. Slovenija je zaključila predsedovanje Evropski uniji. Odnosi z 
Združenim kraljestvom so bili izjemno intenzivni in deležni zanimanja otoške javnosti. Naše veleposlaništvo je skupaj z 
britanskim zunanjim ministrstvom organiziralo predstavitev nove slovensko-angleške zgodovinske knjige Slovenci v očeh 
imperija s podnaslovom Priročniki britanskih diplomatov na pariški mirovni konferenci 1919. Predgovora sta prispevala 
slovenski in britanski zunanji minister. Prva dva izvoda knjige je tedanji slovenski predsednik vlade pred začetkom 
evropskega predsedovanja podaril kraljici Elizabeti II. in tedanjemu britanskemu predsedniku vlade Brownu, ki sta ga gostila 
na uradnem obisku v Londonu. 
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Kaj pa imajo Britanci skupnega z našim, predvsem zahodnim sosedstvom? V knjigi so bili prvič objavljeni zaupni priročniki 
zgodovinskega oddelka britanskega zunanjega ministrstva, ki so jih diplomati Njenega veličanstva uporabljali na pariški 
mirovni konferenci po koncu prve svetovne vojne, ko so si Slovenci prizadevali za samoodločbo. Gre za zelo dobre, 
nevtralne opise stanj, silnic in antagonizmov na območju, kjer so se za prevlado rivalsko, za usode narodov in posameznikov 
zelo brutalno, po etničnem ali ideološkem principu, stikali interesi in načrti germanske, romanske in slovanske civilizacije. 
Britanci so dobro razumeli geostrateški pomen ozemlja, poseljenega s Slovenci, in posledično številna prerivanja narodov na 
tem prostoru. Že prvi zvezek navedenih priročnikov daje posebne poudarke slovenskemu ozemlju in njegovi strateški legi 
kot najhitrejši povezavi med Srednjo Evropo in Sredozemljem, med nemško govorečimi deželami in Jadranom. Veliko je 
želja po kontroli tega ozemlja. Seveda, ko gre za strateško lego, gre vedno tudi za interese marsikatere države, v tem 
primeru poleg nemške posebej italijanske. Eden, najpomembnejši od priročnikov imperialnih diplomatov iz aprila 1919, ki 
obravnava tematiko tedanje Avstrijske Primorske z Istro, Goriško, Gradiščansko in Trstom, je še danes pomemben za 
razumevanje italijansko-južnoslovanskih/jugoslovanskih odnosov, pa tudi današnjih italijansko-slovenskih in celo slovensko-
hrvaških odnosov – predvsem glede urejanja morske meje med državama in slovenskih teženj po izhodu na odprto morje. 
 
 
Območje na južni strani Alp, zlasti slovenski poselitveni prostor, z izjemno strateško komunikacijsko, logistično in prometno 
lego, je bilo v zgodovini predmet številnih bitk, vojn in geostrateških interesov. Že Rimljani so tu branili svoje vzhodne meje 
imperija pred navalom barbarov, krvavi so bili pohodi Napoleonovih vojska, posebej krvavi so bili boji dveh svetovnih vojn in 
stalno premikajoče se, za Slovence skoraj vedno krivične meje med državami in narodi na tem teritoriju. Samo v prejšnjem 
stoletju naj bi bilo na tem prostoru najmanj petnajst mejnih delitev. V preteklem viharnem stoletju so Slovenci in Italijani 
težko sobivali. Delila sta jih celo obrambna sistema Alpski zid in Rupnikova linija. 
Slovenci in Italijani po velikih vojnah – fluidne meje v stoletnem viharju sosedstva 
Kraljevina Italija je prvo svetovno vojno končala na zmagoviti strani antante. V vojno je v bistvu vstopila zaradi ozemeljskih 
teženj po Tridentinskem, Južni Tirolski, Istri in Kvarnerju, ki jih je opredmetila v tajnem Londonskem paktu 1915. Z 
razpadom Avstro-Ogrske po koncu vojne pa si je želela prilastiti znatno več ozemlja, celo tja do Ljubljane, a je, tudi zaradi 
srbskih prostovoljcev, ostala pri Postojni. Italijanska diplomacija je na pariški mirovni konferenci nastopila zelo agresivno, s 
čimer je imel probleme celo ameriški predsednik Wilson, ki naj bi želel Dalmacijo prepustiti Kraljevini Srbov Hrvatov in 
Slovencev (SHS). Strateški cilj italijanske kraljevine je bil – čim bolj oslabiti mlado jugoslovansko državo za čim večji vpliv in 
hegemonijo Italije na Balkanu. Za ta cilj je Italija sklepala tudi zavezništva s sosedami Kraljevine SHS, seveda na račun 
slednje. To je bil dolgo časa strateški temelj italijanske vzhodne politike. 
Slovenci in Hrvati so bili v novi južnoslovanski državi po razpadu »ječe narodov« pred mnogimi težavami. Bili so na strani 
poražencev, saj so se borili proti silam antante na nemški strani. Na mirovni konferenci so zato nastopili v okviru delegacije 
Kraljevine Srbije, ki je bila na strani zmagovalcev. Velika težava je bila, da Kraljevina SHS še ni bila mednarodnopravno 
priznana država, imela je odprte mejne spore s kar šestimi sosedami, njeno ozemlje pa je štelo za del premagane Avstro-
Ogrske in je bilo kot tako predmet delitve med zmagovalce. Italija je močno pritiskala za povojne ozemeljske koncesije in s 
francosko-angleško podporo londonskemu sporazumu dosegla, da se o novi meji s Kraljevino SHS namesto na mirovni 
konferenci dogovori z bilateralnim sporazumom. S tem je bilo konec Wilsonovih načel o samoodločbi, v skladu s katerimi bi 
morale meje potekati po jezikovno-etničnih mejah. Na konferenci v mestu Rapallo se je Italija obnašala kot velika sila s 
pogojevanji in diktatom za dosego strateških mej. Z rapalsko pogodbo leta 1920 je dosegla mejo, ki je v novo italijansko 
domovino prenesla tretjino slovenskega etničnega ozemlja in četrtino prebivalstva. To pogodbo, ki je bila diktat v škodo 
Slovencev, je zelo oslabljena Kraljevina SHS, ki je želela s koncesijami obrzdati italijanski vpliv in pretenzije, sprejela v 
zameno za mednarodno priznanje. Rapalska meja je bila tako za Slovence celo slabša od tajnega londonskega sporazuma. 
Slovenci na zasedenih in priključenih ozemljih na Goriškem, Notranjskem, v Trstu, Istri in na Primorskem so, še pred 
nastopom fašizma, nemudoma občutili strogo in nasilno politiko poitalijančevanja in raznarodovanja, ki ju je fašistični režim 
kasneje le še stopnjeval. Namesto multietničnosti Avstro-Ogrske je Italija vodila politiko enega jezika enega državnega 
naroda brez priznavanja manjšin. Upravno so Julijsko krajino razdelili na pokrajine, v katerih so bili Slovenci v manjšini, 
slovenščino pa prepovedali v javni rabi in šolah ter ukinili vsa slovenska društva. Požig slovenskega Narodnega doma v Trstu, 
Gortanov in tržaška procesa proti slovenskim antifašistom so bili uvertura v slovensko trpljenje pod Italijani in tudi kasnejše 
krvave medvojne in povojne medsosedske dogodke druge svetovne vojne. Rapalska meja pa je po drugi strani vplivala na 
oblikovanje posebne uporniške, narodnozavedne zavesti in identitete med Primorci, ki je bila distinktivna od ostalega 
slovenskega občestva tudi v naslednji veliki vojni. Ne čudi, da so se prizadevanja Primorcev za samoodločbo in priključitev k 
matičnemu narodu, tudi v obliki uporniške organizacije Tigr, začela že takoj po italijanski zasedbi ob koncu prve svetovne 
vojne. S stopnjevanjem fašističnega nasilja so julijski Slovenci postali begunci – množično so se izseljevali iz slovenskih krajev 
pod Italijo v tujino ali v različne dele Kraljevine Jugoslavije (približno 50.000). Slovenija pa se je preobrazila iz zaostale 
pokrajine v Avstro-Ogrski v industrijsko najbolj razviti del Jugoslavije. 
Dejstvo, da je skoraj milijon Slovencev (približno 300.000) in Hrvatov po novi razmejitvi končalo v Kraljevini Italiji, da rapalski 
sporazum ne vsebuje nobenih določb o zaščiti etničnih manjšin oziroma obveznostih Italije do njih, ni bilo brez vpliva na 
razvoj kasnejših jugoslovansko/slovensko-italijanskih odnosov. Kot bi rekel italijanski zunanji minister grof Sforza: »Raven 
italijanske politične kulture je tako visoka, da takšne garancije sploh niso potrebne.« Slovenci so bili žrtvovani. Tudi v 
kasnejših sporazumih med obema vojnama se je zaščitilo samo italijansko manjšino na Hrvaškem v okviru jugoslovanske 
kraljevine. Slovenci so bili po prvi svetovni vojni razdeljeni med štiri sosednje države tako, da jih je v jugoslovanski Sloveniji v 
tem času živelo le slab milijon. Primorska je bila celo stoletje predmet geostrateških in tudi ideoloških interesov in je še 
danes razdeljena. 



Nikakor tudi ne moremo mimo ugotovitve, da je Jugoslavija v svojih različnih državnih oblikah določala zunanje meje 
predvsem na račun slovenskega narodnostnega ozemlja, začenši s katastrofalno rapalsko mejo pred sto leti. Beograjsko 
vlado so takrat zanimale predvsem meje z Albanijo, Madžarsko in Bolgarijo. Vlada Kraljevine SHS je zato, da bi ubranila večji 
del Dalmacije, žrtvovala tretjino Slovenije. Trumbić, predsednik Jugoslovanskega odbora v Londonu, je že ob Rimskem paktu 
aprila 1918 v zameno za Dalmacijo, brez vednosti Slovencev, Italiji ponudil Trst in Gorico z Gradiško. V Rapallu je odstopil še 
več. 
Tu lahko tudi pojasnimo, da so slovenske rapalske izgube mnogo let kasneje vplivale celo na odnose neodvisnih Slovenije in 
Hrvaške po razpadu SFRJ pri poizkusih določitve predvsem morske meje med državama in slovenskega teritorialnega izhoda 
na odprto morje. Slovenija je v pogajanjih o meji naivno pričakovala hrvaško spoštovanje slovenskih rapalskih žrtev, ki so 
omogočile Hrvaški, da je kasneje z mirovno pogodbo z Italijo po drugi svetovni vojni in osimskimi sporazumi pridobila vse 
italijanske rapalske teritorije, kjer so živeli etnični Hrvati, in združila vse Hrvate v svoji državi. Tisoče Slovencev je na ta račun 
ostalo pod Italijo. Razočaranje Slovencev je bilo kar veliko, saj Hrvaška za taka pogajalska pričakovanja ni pokazala prav 
nikakršnega razumevanja, kar je državi še nekoliko oddaljilo. 
Rapalsko mejo je Italija z okupacijo slovenskega ozemlja leta 1941 sicer pravno izničila. Po drugi svetovni vojni, v kateri je 
bila fašistična Italija poraženka, Jugoslavija pa zmagovalka, pa se je italijanska diplomacija na pariški mirovni konferenci 
trudila ponovno restavrirati vsaj rapalsko mejo z Jugoslavijo, češ da te meje niso določili fašisti z nasilnim napadom, temveč 
naj bi imela pravično mednarodno legitimiteto. Na mirovni konferenci so že veli vetrovi prihodnje blokovske hladne vojne. 
Jugoslavija je kot zmagovalka sicer dobila pravico priključitve izgubljenih ozemelj z rapalsko pogodbo. Primorska je bila 
razdeljena do rapalske meje na cono A, pod angloameriško upravo, in cono B, pod upravo jugoslovanske vojske, ter 
Svobodno tržaško ozemlje. Z mirovno pogodbo z Italijo leta 1947 je Jugoslavija ponovno pridobila velik del Primorske, 
dokončno pa je bila meja med Italijo in SFR Jugoslavijo določena z osimskimi sporazumi leta 1975. Ti pa so zaščito obeh 
manjšin prepustili notranji zakonodaji podpisnic, po kateri je Italija slovensko manjšino uradno priznala šele z zaščitnim 
zakonom leta 2001. V Italiji je ostalo približno toliko Slovencev kot v Jugoslaviji Italijanov. Slovenci pa smo znova izgubili 
poselitvena ozemlja v Benečiji, Reziji, Gorici in Kanalski dolini, Tržaško in Goriško, v nasprotju s Hrvati, ki jim je uspelo 
zediniti vsa svoja etnična ozemlja, nekdaj odstopljena rapalski Italiji, kjer je živela hrvaška manjšina. Prvič v zgodovini so celo 
pridobili Istro. Določanje meja namreč ni upoštevalo narodnih delitev znotraj Jugoslavije, saj so zavezniki Jugoslavijo 
obravnavali kot eno pogajalsko celoto. Slovenija je sicer znova pridobila svojo morsko obalo in morje, zunaj slovenskih 
(jugoslovanskih) meja pa je spet ostalo na desettisoče Slovencev. Ti tako že celo zadnje, precej turbulentno stoletje živijo 
pod Italijo. 
Stoletje sožitja v združeni Evropi? 
Brez razumevanja stoletja zgodovine, ki pretežno ni bila prijazna do Slovencev in Italijanov, ni mogoče razumeti in vrednotiti 
niti sodobnih slovensko-italijanskih sosedskih odnosov, ki so danes usmerjeni v preseganje »rapalske« zgodovine in v 
prihodnost evropskega sodelovanja, katerega bistveni del sta tudi avtohtoni manjšini. Pariška mirovna pogodba leta 1947 in 
osimski sporazumi so dokončno rešili mejno vprašanje med Slovenijo in Italijo, helsinški sporazumi določajo nedotakljivost 
meja ali spreminjanje zgolj s sporazumom. To je bila pomembna pravna podlaga ob nastanku samostojne in neodvisne 
Slovenije. Italija je danes prijateljska država, schengen je naredil državno mejo med narodoma nevidno. 
Prihodnje leto bomo obeležili stoletnico t. i. rapalske pogodbe med Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo. Le-ta, skupaj s 
požigom slovenskega Narodnega doma v Trstu leta 1920, simbolno označuje začetek stoletnega viharja medsebojnih 
sosedskih odnosov, katerega pobliskavanje lahko, kljub začudenju, zaznamo tudi še danes. Dogodki in dojemanja izpred 
stotih let determinirajo tudi današnje poglede in ravnanja, predvsem nekatera italijanska. Ne uradna, a »prikazen Rapalla« – 
podzavestno, nezavedno prepričanje, da gre za legitimna italijanska ozemlja – je še vedno, tudi nehote, prisotna nekje v 
splošnem italijanskem miselnem ozadju. 
Tako se mi je velikokrat zazdelo v pogovorih z italijanskimi sogovorniki, ko sem bil slovenski veleposlanik v Rimu. Mnogim je 
bilo težko razložiti obstoj slovenske narodne skupnosti v Furlaniji - Julijski krajini in koncept pravic manjšine. Mogoče tako 
laže razumemo, zakaj Italija tako počasi in mukoma izpolnjuje lastni zakon o zaščiti slovenske manjšine. In tako tudi laže 
razumemo izbruhe, morda celo nenamerne, italijanskih politikov, ki še danes vzklikajo italijanskosti izgubljenih rapalskih 
teritorijev. Zadnji primer je bil letos v Bazovici ob dnevu spomina na eksodus in fojbe. A ni edini. Predsodki do »Slovanov«, 
ki hlepijo po italijanskih ozemljih, v politiki, seveda ne uradni, še obstajajo. Tudi vrednotenje fašizma v današnji Italiji ni 
enoznačno negativno. Le upati gre, da bo zgodovinsko poročilo Slovensko-italijanski odnosi 1880–1956, ki ga je po dogovoru 
obeh vlad pripravila mešana skupina zgodovinarjev, nekoč skupno objavljeno. In prav zato sem kot veleposlanik leta 2013 
pisal tedanjemu italijanskemu šolskemu in zunanjemu ministru Profumu in Terziju, pa tudi predsedniku Italijanske republike 
Napolitanu, o selektivnem italijanskem spominu na fašistični teror, mešanju vzrokov in posledic ter s predlogom, da 
zgodovinsko poročilo postane del skupnega spomina mladih v slovenskih in italijanskih šolskih programih. 
Italijanski anagrafski zavod, italijanske železnice in drugi državni organi v svojih evidencah še vedno vodijo italijanska 
»rapalska ozemlja«, ki so danes v Sloveniji, v skladu z italijansko upravno-pokrajinsko ureditvijo in italijanskimi imeni krajev. 
»Rapallo« še niti pri italijanskih državnih organih, kljub protestom, ni upravnopravno mrtev. Ne kaže pozabiti, da so nekateri 
italijanski nacionalistični politični krogi, tudi tisti, ki so množično nasprotovali sklenitvi osimskih sporazumov, ob razglasitvi 
neodvisne Slovenije poskušali znova načeti vprašanje meje. Celo tedanji predsednik italijanske vlade Berlusconi se je 
zapletal v »duh Rapalla«, kar so odločno zavrnile celo ZDA, ki imajo v Evropi pomembno vlogo že vse od pariške mirovne 
konference 1919 naprej, in podprle ozemeljsko celovitost Slovenije v mejah SFRJ. In seveda Italija še danes ni dvignila 
denarja za odškodnine optantom po rimskem sporazumu 1983 z luksemburškega fiduciarnega računa. 
Seveda danes ne kaže pretiravati z bojaznijo pred vrnitvijo italijanske »rapalske politike«. Uradna italijanska politika danes 
nima nikakršnega namena spreminjati meje s Slovenijo. Želi si odličnega sodelovanja z nami. Protislovensko stanje v 



Furlaniji - Julijski krajini izginja. A pozornost ni odveč, še posebej v časih, ko se ravnotežja sil v svetu in Evropski uniji 
temeljito preoblikujejo. Evropski zgodovinski tokovi so majhne narode večkrat surovo premetavali. Populizem in 
nacionalizem dobivata v Evropi in tudi Italiji ponovni zalet. Prihodnost unije ni povsem jasna. Včasih se zdi, kot že v 
zgodovini, da tudi osrednja slovenska oblast in javnost razen splošnih predsodkov premalo razumeta dogajanja v zahodnem 
sosedstvu in zamejstvu. Površinskost kaže polemika, ali imamo v Sloveniji praznik vrnitve ali priključitve Primorske. 
To je motiv, da z Italijo gradimo še tesnejše prijateljske odnose, usmerjene v prihodnost sožitja v združeni Evropi. Manjšini 
sta dodana vrednost, saj poznata jezik in kulturo obeh narodov. Sta vezno tkivo med Slovenci in Italijani, sta bistveni del 
preseganja »prikazni Rapalla«. Članstvo Slovenije v EU in Natu je prineslo bistveno kvalitativno spremembo v dialogu in 
odnosih z Italijo. Koncert prijateljstva in srečanje predsednikov Slovenije, Hrvaške in Italije 2010 sta podala temeljno 
usmeritev v razvoj dobrega sosedstva. 
V času velikih globalnih in evropskih premikov mora Slovenija natančno spremljati in analizirati dogajanja in voditi aktivno 
zunanjo politiko, katere temelj je graditev odnosov enakopravnega in dobrega sosedstva. Evropska unija in njena uspešnost 
ter razvit dialog s članicami so za Slovenijo in njeno stabilno sosedstvo izjemnega pomena. Unija predstavlja duh 
sodelovanja, ne »Rapalla«. Lahko zapišemo, da bi morebitni razpad EU, na osnovi zgodovinskih izkušenj, zelo verjetno 
pomenil velike težave manjše Slovenije prav v odnosih z večjimi sosedi. Prav tako članstvo v Natu, ki ima politične posledice 
tudi v dialogu s sosedi. Odnosi z ZDA so glede na njihovo vlogo v svetu, v Evropi po prvi in drugi svetovni vojni ter v 
zgodovini naših odnosov z Italijo izjemnega pomena. Prav tako odnosi z Britanijo po brexitu. V nemirnih časih je eden 
ključnih aparatov države, posebej majhne, diplomacija. Naša diplomacija predstavlja oči, ušesa, jezik in otip in celo možgane 
države v zaznavanju tujega okolja. Zato mora slovenska država lastni diplomaciji posvetiti ustrezno pozornost in jo razviti v 
visoko profesionalno in predvsem učinkovito, pripravljeno na nove izzive, ki bodo vplivali na naš razvoj in obstoj. 
Pred sto leti so o nas odločali drugi in nam naše meje risali tujci. Nauk »Rapalla« je bil za Slovence, ki so bili objekt 
trgovanja, tragičen. Danes imamo svojo državo. Sami smo odgovorni zase. Slovenija je danes subjekt evropske politike. Naj 
se »prikazen Rapalla« izpred sto let, ki je bila za Slovence tako škodljiva, v Evropi ne prikaže nikoli več! Da bi z Italijo in 
drugimi sosedi živeli v prijateljskem sožitju nadaljnjih sto let. A za dosego tega moramo biti (skupaj) zelo aktivni.  

• Tesna koža hrvaškega nacionalizma. Dejan Vodovnik. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 16. marec 2019  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/tesna-koza-hrvaskega-nacionalizma-160512.html m 
Katoliška cerkev na avstrijskem Koroškem je zavrnila prošnjo hrvaške škofovske konference za organizacijo letošnje maše 
na Libuškem polju pri Pliberku, ki je bila doslej osrednji del žalne slovesnosti za več deset tisoč hrvaških žrtev povojnih 
pobojev.  
 
 
To je bilo presenečenje, zlasti za hrvaške škofe in njihovo škofovsko konferenco, pa tudi za desno usmerjeni del politike. 
Škofovska konferenca je užaljena in ogorčena, vladajoča politika, na čelu s Plenkovićevo HDZ, tudi, le del opozicije se strinja 
s škofijo na avstrijskem Koroškem. 
Odločitev o prepovedi maše, ki je bila predvidena za 18. maj, so Avstrijci sprejeli po temeljiti analizi lanske žalne slovesnosti 
in številnih pogovorov, ki so se jih udeležili predstavniki avstrijske in hrvaške katoliške cerkve, verniki hrvaške katoliške 
skupnosti na Koroškem in avstrijske policije, so sporočili v pismu krške škofije s sedežem v Celovcu. 
»Maša je del prireditve, ki se politično instrumentalizira in je del politično-nacionalnega rituala, ki služi za selektivno 
percepcijo in razlago zgodovine,« so izpostavili v cerkveno-diplomatskem jeziku. Menijo, da prireditev na Libuškem polju 
škodi ugledu katoliške cerkve, ki bi ji, če bi mašo dovolili, lahko očitali »pomanjkanje distance do fašističnega svetovnega 
nazora«. 
Večina pogojev ni bila izpolnjenih 
Opozorili so, da večina pogojev, ki jih je krška škofija lani zastavila za pridobitev dovoljenja za mašo, ni bila izpolnjena ali ni 
bilo možnosti, da bi jih izpolnili. 
Hrvaško škofovsko konferenco je o odločitvi obvestil sekretar krške škofije Engelbert Guggenberger. Hrvaška škofovska 
konferenca je skoraj hkrati v sporočilu za javnost obžalovala odločitev katoliške cerkve na avstrijskem Koroškem in zavrnila 
razloge za prepoved maše. Menijo, da prepoved maše za »žrtve velike tragedije hrvaškega naroda pomeni nespoštovanje 
teh žrtev ter pomanjkanje občutka za trpljenje nedolžnih«. 
Po navedbah hrvaških škofov je v preteklih letih, zlasti pa lani, maša potekala »dostojanstveno, kot se spodobi za molitve 
katoliške cerkve«. 
Avstrijske oblasti so lani priprle šest hrvaških državljanov, ki so med žalno slovesnostjo 12. maja kršili avstrijske zakone o 
prepovedi poveličevanja nacizma. Večino so obsodili na pogojne kazni med 15 in 18 mesecev zapora. Pred kratkim so v 
Avstriji sprejeli tudi zakon, ki prepoveduje javno uporabo ustaških simbolov. 
Žalna slovesnost za Hrvati, pobitimi po drugi svetovni vojni, med katerimi so bili večinoma pripadniki poraženih sil ustaške 
Neodvisne države Hrvaške (NDH), a tudi civilisti, na Libuškem polju poteka od leta 1952. Organizator dogodka je bil tudi 
Častni pliberški vod s sedežem v Zagrebu, pokrovitelj manifestacije pa hrvaški sabor. 
Zanimivo je, da se je oglasila tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar - Kitarović, a ne kot predsednica, ampak kot – vernica. 
»Predsednica se ne sme vtikati v odnose med cerkvenimi oblastmi; vendar ji je kot Hrvatici in vernici iskreno in globoko žal 
zaradi takšne odločitve,« so sporočili iz njenega kabineta. 
Pliberk je postal metafora in simbol vseh težav, povezanih s hrvaškimi (in drugimi) žrtvami, ki so bile po vojni ubite na 
Pliberški poljani in v bližini. Zgodovina pa – kot pišejo viri, čeprav dokončnih ocen ni – uči, da je bilo okoli 15. maja 1945, ko 
je britanski general Patrick Scott ukazal izročitev vseh kvizlinških vojakov Jugoslovanski armadi, domnevno ubitih približno 
50.000 ljudi. V hrvaški izseljenski literaturi je vse skupaj označeno kot križev pot. In brez vsakršnih zadržkov je ob tem treba 
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zapisati, da je bil Pliberk vseskozi pravcati poligon za umazane ideološke in zgodovinske obračune. 
Peticija za ustaški pozdrav 
Treba je spomniti na nedavno izjavo hrvaške predsednice, ko je priznala, da je naredila napako z izjavo, da je Za dom – 
pripravljeni star hrvaški pozdrav. Gre za vzklik, ki so ga med drugo svetovno vojno uporabljali hrvaški zavezniki nacistov, 
ustaši. »Glede pozdrava Za dom spremni sem naredila napako, ko sem rekla, da je to zgodovinski pozdrav, in to zato, ker mi 
je to večkrat rekel eden od mojih svetovalcev,« je dejala in dodala, da sprejema dejstvo, da to ni zgodovinski hrvaški 
pozdrav, temveč je »nesprejemljiv in kompromitiran«. 
Nekaj manj kot štiri leta minevajo od peticije, ki je precej razburkala hrvaško politično prizorišče. Šlo je peticijo, da bi ustaški 
pozdrav postal uradni pozdrav hrvaške vojske, kar sta med drugimi podpisala škofa Vladimir Pozaić iz Zagreba in Vlado Košić 
iz Siska. Na poziv, naj se odzove hrvaška katoliška cerkev oziroma Kaptol, se je odzval predsednik škofovske konference 
Želimir Puljić in dejal, da bi bilo dobro, če bi o tem razpisali referendum. 
Peticijo, ki si jo je zamislil akademik Josip Pečarić, matematik, rojen v Kotorju, član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti 
in znan zagovornik hrvaške preteklosti ter lustracije v akademskih in znanstvenih vrstah na Hrvaškem, je po nekaterih 
podatkih podpisalo najmanj 4000 posameznikov. Razprave so se vrstile, slišati pa je bilo tudi pomisleke, da je peticija 
pravzaprav le prvi posredni korak k rehabilitaciji Pavelićeve fašistično-ustaške Neodvisne države Hrvaške (NDH). 
Na Hrvaškem je bila RKC še pred nekaj leti pomemben dejavnik na političnem parketu; v navezi s Hrvaško demokratično 
skupnostjo (HDZ) še močnejši. Potem sta se zaveznici razšli, cerkev je ostala sama, zgodil se ji je tudi pluralizem, do katerega 
je še zmeraj, po skoraj treh desetletjih, sumničava. Bržkone zaradi tradicije in z njo povezane nagnjenosti k avtoritarnemu 
vladanju. Vztrajno podpira tudi vrednote, ki za sodobni trenutek še zdaleč niso aktualne, nemara celo sprejemljive. 
V tem je zagotovo treba iskati izraz odkrite slabe volje hrvaških škofov, ko so se odzvali na omenjeno zavrnitev prošnje za 
mašo v Pliberku. In tudi jalov odziv (desnosredinskega) političnega vrha. »Gre za tragikomičen odziv tako cerkvenega vrha 
kot državne oblasti,« je zapisal hrvaški zgodovinar Dragan Markovina. In bržkone zadel žebljico na glavico hrvaške 
nezmožnosti soočanja z ustaško preteklostjo. Hrvaška se kar ne more izvleči iz tesne kože lastnega nacionalizma. 

• »Arbitražna razsodba dopušča tudi dvostranski dogovor«. STA. Delo, Ljubljana, 17. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/arbitrazna-razsodba-dopusca-tudi-dvostranski-dogovor-161711.html  
Predsednik SDS je v pogovoru za Jutarnji list ocenil delo slovenske vlade, razmere v Evropski uniji ter predstavil svoje 
stališče glede prihajajočih evropskih volitev.  
 
 
Odločitev arbitražnega sodišča je pravno zavezujoča, a hkrati dopušča tudi dvostranski dogovor za del ali celotno vprašanje 
meje, je izjavil predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša v pogovoru za današnji Jutarnji list. Ocenil je 
tudi delo slovenske vlade, razmere v Evropski uniji in Evropski ljudski stranki (EPP). 
Spor o meji med Slovenijo in Hrvaško je po njegovih besedah »ena izmed najbolj posebnih situacij v zgodovini«, ki je nastala 
po nastanku novih držav. Kot je pojasnil, »je arbitražna razsodba po vseh realnih ocenah v prid Hrvaški in v škodo Slovenije, 
a jo Hrvaška zavrača, Slovenija pa pri njej vztraja«. 
Kot je dejal, so SDS in »skoraj polovica slovenskih volivcev« nasprotovali arbitražnemu sporazumu in so tesno izgubili na 
referendumu. »Nasprotovali smo, ker smo predvidevali, da se bo tako razpletlo glede na slabo besedilo sporazuma. Menim, 
da bi dve pametni vladi v prihodnosti lahko našli relativno eleganten izhod iz te situacije«, je dejal Janša. Na vprašanje, kako 
bi ravnal, če bi bil slovenski premier, je vodja slovenske opozicije odgovoril, da obstaja določen manevrski prostor, v 
katerem bi Hrvaška dobila dvostranski sporazum, Slovenija pa mejo, ki bi bila bolj logična kot ta, ki jo določa arbitražna 
razsodba. 
Navedel je, da sta bila leta 2008 s takratnim hrvaškim kolegom in premierjem Ivom Sanaderjem blizu »nekakšni dvostranski 
rešitvi« brez vpletanja mednarodnih dejavnikov, ob morebitni pomoči nekaterih evropskih inštitucij. Povedal je, da po tej 
poti ni šlo naprej, ker je prišla druga slovenska vlada. Med drugim je dejal, da še zmeraj čaka na Sanaderjev klic, da bi 
nekdanji hrvaški premier izpolnil obljubo in pojasnil, zakaj je odstopil s položaja predsednika hrvaške vlade in HDZ. 
 
 
»Slovenska vlada je odvisna od ekstremistične Levice« 
Janša je dejal, da aktualna slovenska vlada v šestih mesecih ni storila strateške napake, vendar se po njegovi oceni tudi ni 
lotila strateških vprašanj. Vlada, v kateri so manjše stranke, ki skupaj nimajo večine v parlamentu, nima niti večinske 
legitimnosti volilnega telesa, je poudaril in dejal, da je slovenska vlada v celoti odvisna od »ekstremistične« Levice. 
Strateška napaka bo lahko sprejetje razkošnega rebalansa proračuna, kot se je zgodilo leta 2009, ko je vlada nekdanjega 
premierja Boruta Pahorja zvišala javno porabo za približno osem odstotkov ob približno enakemu krčenju bruto domačega 
proizvoda (BDP). »Ceno te odločitve Slovenci plačujemo tudi danes v znesku milijarde evrov letnih obresti za posojila, ko so 
jih najeli po letu 2009,« je dejal Janša. 
 
 
  »Odprto je veliko poti, vse pa niso dobre« 
Pred evropskimi volitvami SDS dela na tem, da bi dobila največ slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu, je dejal. Po 
njegovem je pretirano govoriti, da gre za zgodovinske volitve, a so politično pomembne, ker je samoumevnost prihodnosti 
EU najmanjša od njene ustanovitve. »Odprto je veliko poti, vse pa niso dobre,« je dejal. 
»Z brexitom nastaja nevarna situacija, saj bi ob kakšni naslednji krizi lahko prišlo do izstopa katere druge članice, to pa bi 
privedlo do konca EU, kot jo poznamo. Unija ne razpada, se je pa ustavila,« je dejal Janša. Dodal je, da EU po finančni krizi, 
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migracijah in brexitu potrebuje stabilizacijo in ne eksperimentov. Potrebna je prenova zavez iz Lizbonske pogodbe, ki bi 
omogočila vpliv tudi manjšim državam članicam EU, kot sta Hrvaška in Slovenija. 
Janša tudi meni, da je načrt kandidata EPP za novega predsednika Evropske komisije Manfreda Webra »obetavna 
paradigma«, ki predstavlja sodobno vizijo Evrope in ima podporo SDS. »Cenim gospoda Webra, ki je Nemec, a se je jasno 
postavil proti Severnemu toku«, je dejal. Janša je bolj naklonjen predlogu razvoja EU, ki ga ponuja predsednica nemške CDU 
Annegret Kramp-Karrenbauer kot predlogu francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki ga vidi kot »socialista ali 
liberalca«. 
Prepričan je, da se termin populizem zlorablja zaradi velikih koalicij na nemški in evropski ravni, ki iščejo »nekakšne tretje 
sovražnike«. Obenem meni, da nacionalizmi v negativnem pomenu besede prav tako predstavljajo problem. 
 
 
»Orban ima zgodovinsko pravilno stališče o migracijah« 
Predsednik SDS je tudi ocenil, da je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker začel spopad z madžarskim 
premierjem Viktorjem Orbanom znotraj EPP. Meni, da se Juncker kot predsednik Evropske komisije ne bi smel vmešavati v 
strankarsko politiko. 
Izpostavil je, da je bil madžarski Fidesz najbolj uspešna članica EPP na prejšnjih evropskih parlamentarnih volitvah glede na 
podporo volilnega telesa ter da ima Orban »zgodovinsko pravilno stališče o migracijah«. Pojasnil je, da je EPP konfederacija 
strank, ki se po marsičem razlikujejo. Med drugim je dejal, da si članice EPP s severa Evrope prizadevajo, da istospolno 
usmerjeni pari lahko posvojijo otroke, čemur SDS nasprotuje, vendar ne zahteva, da bi zaradi tega izključili te stranke. 
EPP potrebuje tako krščanske socialiste iz Luksemburga kot Fidesz z Madžarske, ker bo samo tako močna in vplivna. Velika 
škoda bi bila, če bi EPP razpadla, je izjavil Janša ter sklenil, da večina resnih strank članic EPP pričakuje kompromisno rešitev 
in celotni EPP. 

• Zunanji minister Cerar: Janša ima lovske ideje. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 18. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/zunanji-minister-cerar-jansa-ima-lovske-ideje-162271.html  
Vodja slovenske diplomacije ostro kritiziral prvaka opozicije, ki da s svojim ravnanjem koristi Hrvaški.  
 
 
Bruselj - Zunanji minister Miro Cerar je ostro kritiziral izjave predsednika SDS Janeza Janše za Jutarnji list glede meje s 
Hrvaško. Janša je konec tedna v pogovoru za zagrebški časnik zatrdil, da obstaja manevrski prostor, v katerem bi Hrvaška 
dobila dvostranski sporazum, Slovenija pa mejo, ki bi bila bolj logična kot po arbitražni razsodbi. 
Cerar je opozoril, da ne Janši (v času, ko je vodil vlado) ne nikomur drugemu ni uspelo skleniti nobenega sporazuma s 
Hrvaško o meji. »Do tega je moralo priti po pravni poti, z arbitražo,« je ocenil. 
Po njegovih besedah je Sloveniji grozila največja nevarnost, ko je Janša pripravil neko vrsto sporazuma s hrvaškim 
premierom Ivom Sanaderjem. »Če bi ga sklenili, bi bilo katastrofalno za Slovenijo,« je povedal. Na Bledu leta 2007 sta Janša 
in Sanader kot rešitev ponudila odločanje meddržavnega sodišča v Haagu. 
Njegova razsodba bi po Cerarjevi razlagi temeljila na načelih mednarodnega prava brez upoštevanja načela pravičnosti, s 
katerim bi bilo mogoče prilagajati rešitev na morju.  
Hrvaška želi več 
Cerar je prepričan, da temeljna naloga za Slovenijo uresničevanje arbitražne razsodbe  »Zakaj Hrvatje želijo, da bi se 
ponovno pogajali? Zato, ker želijo več! Gotovo ne za to, da bi od česa odstopili,« je povedal. 
Če bi se spet začeli pogajati, bi po njegovem mnenju tvegali dvojno nevarnost. Sporazuma, ki bil dosežen na ravni vlad, na 
hrvaški strani -  kot se je že zgodilo -  morda ne bi ratificirali. Začetek pogajanj pa bi nato razumeli kot slovenski odstop od 
arbitražne razsodbe. 
»Karkoli govori Janša, gre popolnoma v napačno smer,« je prepričan Cerar. Še posebno je kritičen do Janševe ideje , da bi se 
morali odreči vsemu in se vrniti v stanje leto 1991. »Ta pa je sploh lovska,« je bentil vodja slovenske diplomacije.  
Usodno slovensko popuščanje 
Po takem scenariju bi se vrnili v stanje popolne negotovosti, pravi Cerar in opozarja, da je Hrvaška  od leta 1991 – tudi ko je 
v vladah sodeloval Janša - dobivali vedno več ozemlja, »ker smo jim popuščali«. Janša po besedah Cerarja spet odprl nekaj, 
kar smo dosegli po 30 letih in prinaša gotovost. 
Stališča Janše je označil za »škodljiva in nevarna«. 
Cerar je ocenil, da Janša meša slovenski in strankarski interes, saj se pogovarja s predstavniki hrvaške vlade, ki so njegovi 
strankarski in politični partnerji v EPP. S takšnimi popuščanji »bi lahko Slovenijo spet pripeljali v podrejen položaj«. 

• Je »Viktator« presegel meje potrpežljivosti? Barbara Kramžar. Delo, Ljubljana, 18. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/je-viktator-presegel-meje-potrpezljivosti-161467.html  
Evropska ljudska stranka pred odločitvijo o madžarskem Fideszu.  
 
 
Berlin – Madžarski premier Viktor Orbán se je opravičil kritikom iz Evropske ljudske stranke (EPP), ker jih je označil za 
»koristne norčke levice«, voditelju EPP Manfredu Webru je obljubil tudi odstranitev spornih plakatov s prvakom evropske 
komisije Jean-Claudom Junckerjem in ameriškim filantropom Georgeem Sorosom. Bavarski kandidat za predsednika 
evropske vlade išče tudi rešitev za Sorosovo univerzo v Budimpešti. Se bo Orbánov Fidesz ta teden izognil izgonu iz družine 
evropskih ljudskih strank? 
Profesor Ulf Brunnbauer iz regensburškega Leibnizovega inštituta za vzhodno- in južnoevropske raziskave (IOS) dopušča 
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možnost, da Evropska ljudska stranka pred evropskimi volitvami ne bo hotela tvegati razkola in zato ne bo sprejela 
dokončnih odločitev v upanju, da se bodo težave z Orbánom rešile same od sebe. V elektronskem odgovoru na Delova 
vprašanja je kot »psevdorešitev« predvidel ustanovitev komisije za preučitev dogajanja na Madžarskem. »Še posebej 
nemška CDU in njena bavarska sestrska stranka še vedno nasprotujeta izključitvi, brez njunega soglasja pa te ne bo.« 
Tudi zanj je dobro vprašanje, zakaj stranke EPP Fidesza niso izključile zaradi druge sporne politike, na primer teptanja 
svobode medijev. »Vlada Viktorja Orbána je očitno nedemokratična: krši evropsko pravo in temeljne vrednote, za katere se 
zavzema tudi EPP. Zaradi strankarskega oportunizma doslej niso hoteli tvegati izgube Fideszovih sedežev v evropskem 
parlamentu, poleg tega bi se lahko ta priključil skrajno desnim frakcijam. Ni mogoče izključiti niti simpatij do Orbánove 
politike pri nekaterih drugih bolj desno usmerjenih članih EPP, na primer do njegovega nasprotovanja migracijam in stališča, 
da je treba braniti krščanstvo pred islamom, naj je to še takšen nesmisel.«  
Orbán doma ostaja močan 
Viktor Orbán doma ostaja močan. Zaradi sistema, kakršnega je z volilno zakonodajo v minulih letih ustvaril Fidesz, ga bodo 
druge stranke težko premagale na volitvah, je prepričan nemški analitik. »Poleg tega sta nacionalna, ksenofobna 
propaganda in socialna politika madžarske vlade priljubljeni pri velikem delu prebivalstva, zlasti zunaj velikih mest. Dokler 
ne bo večje gospodarske krize – Madžarska dobiva milijarde iz Bruslja, kar ji seveda pomaga pri izognitvi temu –, se ne bo 
veliko spremenilo. Nasprotno, položaj bo čedalje slabši, saj Orbánova avtoritarna vlada omejuje prostore svobode, trenutno 
je v ospredju akademija znanosti. Vprašanje je, do kdaj si bo EU to dovolila, saj bi učinkovala le odločna evropska reakcija, 
na primer zmanjšanje pomoči.« 
Za zdaj ta nevarnost še ni akutna, zato je toliko pozornosti posvečeno pomislekom Evropske ljudske stranke o svoji 
»neliberalni« članici. Madžarskemu premieru še ne grozijo niti druge gospodarske posledice, nasprotno, celo doma sporna 
zakonodaja za drastično povečanje števila dovoljenih nadur, ki je konec lanskega leta prinesla množične proteste, bo le še 
povečala odločenost nemške avtomobilske in druge industrije za investiranje v državi. Po podatkih OECD so povprečni 
madžarski dohodki le četrtina nemških, pri kvalificirani delovni sili tretjina, in tudi sicer je davčna in druga politika Viktorja 
Orbána naklonjena investitorjem. Ne preseneča, da je BMW napovedal novo tovarno v Debrecenu in da na veliko investirajo 
tudi druga nemška podjetja, med njimi Daimler, Continental, Bosch, Thyssenkrupp, Schaeffler in Siemens. 
Trije pogoji 
Orbán je navedel tri pogoje, pod katerimi je njegova stranka Fidesz pripravljena ostati v Evropski ljudski stranki (EPP). 
Upravljanje meja mora biti v pristojnosti držav članic, svetu EU za notranje zadeve je treba zagotoviti vsa pooblastila pri 
odločanju o vprašanjih migracij in upravljanja meje. Poleg tega mora polovico stroškov za upravljanje meja držav članic kriti 
EU, je za madžarski državni radio povedal vodja Orbánovega kabineta Antal Rogán.  

• Avstrijci v Trstu gradijo na starih temeljih. Nataša Čepar. Delo, Ljubljana, 19. marec 2019  
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/avstrijci-v-trstu-gradijo-na-starih-temeljih-162193.html  
Cesar Karel VI. je na včerajšnji dan 1719. Trst razglasil za svobodno luko  
 

 
Slika: Tržaško pristanišče se je začelo razvijati pod Avstrijci, ti pa želijo sodelovati tudi pri njegovem razvoju v prihodnje. 
Foto: Tomi Lombar 
 
V mestu so včeraj začeli praznovanja ob tristoletnici vzpostavitve prostega pristanišča, ki je pomenilo prelomnico razvoja 
mesta in celotne regije znotraj habsburške monarhije. Po besedah zgodovinarja Boruta Klabjana je bil razvoj tržaškega 
pristanišča zelo povezan s slovensko zgodovino. Drago Matić, ki bo upravljal prihodnjo pristaniško logistično platformo v 
tržaškem pristanišču, pa omenja, da se je slavja udeležila tudi močna avstrijska delegacija, ki napoveduje močno navezo za 
prihodnost. 
»Habsburški cesar Karel VI. je že dve leti prej razglasil svobodno plovbo po Jadranskem morju, kar je morda še 
pomembnejše, čeprav malo manj znano zgodovinsko dejstvo. To je bila posledica novega razmerja sil, ko se je po vojnih 
uspehih proti osmanskemu cesarstvu na jugu okrepila vloga habsburške monarhije, tudi v odnosu do Beneške republike, ki 
je začela slabeti,« razlaga zgodovinar Borut Klabjan. Razvoj pa, poudarja, ni potekal bliskovito in enosmerno. 
Trst je razcvet doživel šele v drugi polovici 19. stoletja, ko je prerasel v pomembno gospodarsko in finančno središče avstro-
ogrske monarhije. To je bilo v času cesarja Franca Jožefa in barona Karla Ludwiga Von Brücka – zadnji je bil še posebno 
zaslužen za logistični in komercialni razvoj tržaškega pristanišča. Leta 1850 so v Trstu začeli graditi novo železniško postajo, 
sedem let pozneje pa so odprli južno železniško progo Trst–Dunaj, ki je povezovala tudi Ljubljano. 
Pomen za slovensko zgodovino 
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»Slovenska zgodovina je tesno prepletena z razvojem tržaškega pristanišča. Brez Trsta si sploh ni mogoče zamisliti naše 
zgodovine, na začetku 20. stoletja je bilo to celo največje slovensko mesto,« poudarja Klabjan. Pravi, da ne gre samo za 
preselitve Slovencev v Trst in zgodovinsko urabanizacijo, ampak je tržaško pristanišče, ki je bilo svojčas med 
najpomembnejšimi v Sredozemlju, celotnemu slovenskemu območju omogočalo gospodarski razvoj in širino. 
Čez naše ozemlje so bili namreč speljani pomembni blagovni tokovi, v zvezi s tem pa se je razvijalo tudi zavarovalništvo in 
bančništvo. »Skozi Trst kot okno v svet se je za Slovence že pred stoletji začela zgodba o globalizaciji, o kateri se dandanes 
toliko govori,« je sklenil. 
Močna prisotnost Avstrijcev 
»Mineva tristo let od vzpostavitve proste ekonomske cone, ki se je zgodila pod Avstrijci. In danes se je slavja udeležila 
močna avstrijska delegacija, kar kaže na to, da bo to močna naveza tudi za prihodnost,« komentira Drago Matić, ki bo 
upravljal pristaniško logistično platformo (trenutno še v gradnji) v tržaškem pristanišču. Pojasnil je, da so Avstrijci močno 
vpeti v načrte s pristaniško infrastrukturo, blagovne tokove in tudi kot železniški prevozniki, ki Trst povezujejo s svojo 
domovino. Včeraj so tudi podpisali dva sporazuma, prvega med Pristaniškim sistemom vzhodnega Jadrana, ki upravlja s 
tržaškim pristaniščem, italijanskimi železnicami Rete Ferroviaria Italiana in avstrijsko železniško družbo ŐBB-INFRA, 
drugega pa z avstrijsko železniško družbo Rail Cargo Aurstia. 
»Trst je še vedno največje pristanišče v severnem delu Jadrana. Koper je sicer vodilni po številu pretovorjenih kontejnerjev, 
kar je segment, ki se najbolj krepi, a je v Trstu toliko večji pretovor nafte,« je povedal Patrick Vlačič, strokovnjak za 
pomorsko pravo in nekdanji slovenski minister za promet. Prepričan je, da ima tržaško pristanišče z Zenom D'Agostinom 
zelo sposobno vodstvo, ki zelo dobro razume področje logistike, s tem pa ima Trst veliko prednost pred Koprom. »Ne glede 
na to, sem velik zagovornik tega, da se severnojadranska pristanišča povežejo in skupaj tekmujejo za pridobitev tovora,« 
pravi. 
Elen Twrdy, dekanja Fakultete za pomorstvo in promet, ki deluje v okviru Univerze v Ljubljani, pa izpostavi, da so za 
prihodnji razvoj tržaškega pristanišča zelo pomembni načrti za vzpostavitev takoimenovane pomorske svilne poti s Kitajsko. 
Če bo dogovor med Italijo in Kitajsko potrjen,utegne Trst močno povečati svojo prednost pred Koprom. »Če k temu dodamo 
še ambiciozne načrte za dograditev železniške infrastrukture in vzpostavitev logističnih platform, pa bo Trst daleč pred 
nami, tako da se z gradnjo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom še kako mudi,« zagotavlja. 

• Mejne misli. Alenka Puhar. Delo, Ljubljana, 19. marec 2019  
Alenka Puhar, književnica 
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/mejne-misli-161957.html  
Kraji okoli Bazovice so poseljeni s Slovenci ali še zmeraj Slovenci, ki imajo v glavnem visoko razvito nacionalno zavest in 
neko posebno trmo.  
 
 
Ne bi hotela motiti silovite simfonije, ki se je začela po proslavi pri Bazovici in jo odtlej že mesec in pol preigravajo v sto in 
eni variaciji. Množično se oglašajo večinoma ogorčeni glasovi o stoletni bridki zgodovini, junaškem upiranju, nujni obnovi 
bojevitosti, pozivi k pohodom, mitingom in ostrim diplomatskim potezam. Koliko silovite pozornosti in energije za gospoda 
Tajanija! Težko se uprem zajedljivi misli, da bi nekaj malega te energije prišlo prav za kakšne druge besede in dejanja. V 
mislih imam pojave, kot so javni nastopi, ne nujno pred spomeniki, časopisne strani, nakupi knjig, in konec koncev – v čisto 
privatni sferi – pogovori in branje ter osebne refleksije. Moj glas bo skromen, nekaj takega kot triangel, tih in zlahka 
pogrešljiv … patetična antifašistična simfonija res ne bo utrpela kakšne posebne zgube. 
Kraji okoli Bazovice so poseljeni s Slovenci ali še zmeraj Slovenci, ki imajo v glavnem visoko razvito nacionalno zavest in neko 
posebno trmo … Boris Pahor je njeno slikovito in občudovanja vredno poosebljenje. Še pri sto petih letih ga je težko ustaviti 
… Kulturna produkcija v teh krajih, ki ji z nekaj oholosti rečemo zamejska, je znatna in upoštevanja vredna. Nekoč je bilo 
marsikaj iz te produkcije kočljivo, se pravi od komunistične nomenklature označeno za nesprejemljivo, zato je bil promet s 
to robo prepovedan in kazniv. Kavbojke in detergente so nam sčasoma dovolili uvažati, pri Zalivu, Sidru, Katoliškem glasu, 
Stvarnosti ali Demokraciji pa se je dobrohotnost nehala. Tisto se je poklicnim antifašistom zdelo fašistoidno … Odkar se je 
komunističnim velmožem oblast sesula in nimajo več odločilnega vpliva na to, kaj je predpisano misliti, se je seveda veliko 
spremenilo. Marsikaj pa še naprej ostaja mejno, se pravi prezrto, raje zatrto, občasno ozmerjano … 
Za mejo napišejo in objavijo veliko besed, ki se jim pri nas večinoma radi izognemo, opisujejo izkušnje in fenomene, ki jih tu 
vsi raje ne bi videli in spoznavali, če pa že, z nekakšnim mencanjem in mogoče še prišpičeno ideološko zbadljivko. O Bazovici 
bi že še govorili, celo zelo glasno, o Dragi pri Bazovici pa raje ne, naj bo Draga kar tako ali po Omerzovo s Karlo poklopljena 
… Vodilna med temi kočljivimi temami zadeva prav mejo: črto, ki ločuje državi. Zelo zastraženo pregrado. Njeno 
metamorfozo skozi čas. Poglede z obeh strani in še od kod drugod. Pogosto pogubne posledice. Selitve čez to črto – prisilne, 
prostovoljne, prepovedane, iregularne, zgoljufane, ponesrečene, z zapori, mučenji in smrtjo kaznovane ... 
Dve knjigi imam ob sebi, ko to pišem, obe sta spominski, primorski. Napisani in objavljeni sta bili v zamejstvu, pri Mladiki, in 
pripovedujeta o zanimivih, tudi dramatičnih življenjskih izkušnjah, ob katerih se na tej strani meje raje naredimo Francoze. 
Bojana Daneu Don je svojim spominom dala naslov Begunca nikar, saj se iztečejo v prepričanje, »da je begunstvo 
nenaraven poseg v življenju posameznika, saj ga globoko in za vedno zaznamuje … Če begunstvu botrujeta nasilje in vojna, 
je duševno nelagodje odtujenega človeka še globlje in bolj občuteno, ne le zanj, obide vse, ki so mu ob strani, predvsem 
družino in otroke. 
Vse življenje sem občutila bolest očeta, ki je moral zapustiti rodni Trst, starše, brate in prijatelje,« piše avtorica, ki je bila 
prestrašen otrok po vseh mogočih jugoslovanskih krajih in nazadnje odtujeno dekle v bolj tujem kot domačem Trstu. A tudi 
sorazmerno samozavestna mlada ženska, ki je več let delala v uradu za begunce in reševala zadeve velikanske množice ljudi, 
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ki niso hoteli živeti v Jugoslaviji in so tvegali življenje, da bi se prebili na zahod. Vsakdanja ponižanja beguncev, ki so se vrstili 
pred njo z bridkimi zgodbami, odvisni od tuje milosti, so v njej utrdila otroško spoznanje, da je begunska usoda zadnje, kar si 
kaže želeti. 
Virgil Gomizel je Moje življenje objavil par let prej. Samo nekaj let in kilometrov ju loči – a kakšna razlika! Virgil je šel pri 
šestnajstih v partizane in izkusil vse, kar spada zraven: dolge pohode in strah, lakoto in prestreljeno nogo, tovarištvo in 
ustrahovanje, a tudi neskončno zadoščenje, da je bil na pravi strani. A so ga zaradi nekaj pikrih besed zaprli in dobro leto 
mučili na enem od najbolj groznih krajev jugoslovanskega podzemlja, na Golem otoku. Ko je prišel od tam in dojel, da se ne 
bo nikdar rešil udbovskih pritiskov in bede, se je odločil za beg. Ker je kot domačin poznal vse kraške gmajne, je bilo to 
sorazmerno lahko: »… sem uspel priti čez mejo 1. maja 1951. Zame je bil ta dan zelo pomemben, kajti na ta isti dan, dve leti 
poprej, so me vrgli pod stopnice v preiskovalnem zaporu v Ljubljani, tako da sem izgubil vso svobodo in vse humanitarne in 
socialne pravice. Dve leti kasneje nisem pridobil nobenih posebnih pravic, toda pridobil sem človečansko, pravo svobodo, 
kakršne v svoji domovini nisem poznal. Zato po več kot petdesetih letih bivanja v Avstraliji v njej še vedno uživam in jo 
cenim.« 
Tu pa je meja v živo: »Grem po klancu, ki me je vodil do glavne ceste in na Opčine. Tam sem se javil prvemu policaju 
zavezniške uprave. Policaj na Opčinah je bil prijazen, kot da me je čakal, ne kot naši domači ošabni slovenski miličniki, ki niso 
vedeli, kako naj se najslabše vedejo. Prijazno mi je svetoval, naj malo počakam. Skoraj tik zraven je bil javni telefon, iz 
katerega je policaj nekam telefoniral. Kdo bi v naši domovini Jugoslaviji kaj takega sanjal, da bo miličnik zame poklical 
motorno vozilo!« Izčrpan in do kože premočen Virgil je dobil makarone z mesno omako in naribanim sirom, ki so mu do 
častitljive starosti ostali v spominu. Kot tudi to: »Ni bilo niti ene neprijetne besede. Kaj takega nisem pričakoval od preteklih 
zavojevalcev.« 

• V Orbánovi zanki. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 20. marec 2019  
Tema dneva 
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/v-orbanovi-zanki-160161.html  
Opevane evropske vrednote utegnejo spet postati žrtev političnih igric.  
Pravega razpleta krize EPP z Viktorjem Orbánom še ni na obzorju. Čeprav bosta današnja razprava in predvideno odločanje 
o izključitvi ali zamrznitvi članstva prelomnica, v najmočnejši politični družini na stari celini potrebujejo temeljitejšo in bolj 
celovito razpravo. Dolgo so se pod vplivom pragmatizma vdajali slepilu, da je Orbána bolje imeti pod nadzorom znotraj 
družine. Tudi poslanski glasovi v evropskem parlamentu nekaj štejejo. V EPP so na očitke glede prevelike popustljivosti 
pogosto odgovarjali s kazanjem s prstom na črne ovce v drugih družinah, denimo na romunske socialiste. 
Strategija se ni obnesla, položaj se je le zaostroval, za vodilnega kandidata EPP Manfreda Webra je Orbán sredi kampanje 
postal kot kamen okoli vratu. Madžarska v zadnjih letih pod njegovim vodstvom ni več država, ki bi izpolnjevala temeljna 
načela evropskega delovanja. Madžarski veljak je del nacionalistično-populističnega vala, ki Unijo z njenimi vrednotami in 
načeli obravnava kot nasprotnika, skoraj kot sovražnika. EPP kot jedrno politična družina v zgodovini evropske integracije ne 
bi smela biti razumevajoča do delovanja takšne politične sile v lastnih vrstah. 
Orbán je bil pod pritiskom in grožnjo izključitve pripravljen narediti nekaj potez, ki naj bi nakazovale njegovo večjo 
spravljivost. A njegovo popuščanje ni iskreno, ampak predvsem taktično. Omogočiti utegne, da skupščina EPP ne bo izrekla 
najstrožje kazni, izključitve Fidesza, ampak bo zgolj zamrznila članstvo z nekaj pogoji, bi bodo morali biti izpolnjeni nekje v 
času po evropskih volitvah. To bo že obdobje, ko bo pritisk postal blažji in bo manevrskega prostora več. In opevane 
evropske vrednote, ki so temelj EU, bodo spet žrtev političnih igric. 

• Izključitev, zamrznitev ali kaj tretjega? Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 20. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/izkljucitev-zamrznitev-ali-kaj-tretjega-162526.html  
Madžarski premier je že dolgo trn v peti številnih krščanskih demokratov, zadnja njegova dejanja so izbila sodu dno.  
 
 
Bruselj – Vprašanje Viktorja Orbána je postalo veliko breme za vodilnega kandidata (nem. spitzenkandidat) EPP za 
prihodnjega predsednika evropske komisije Manfreda Webra, saj je ukvarjanje z madžarskim premierom zasenčilo vse 
druge teme njegove kampanje. 
Pred današnjim odločanjem ni bilo nobenih trdnih znamenj, kako bi se zadeva lahko razpletla. Predvsem zato, ker so v 
številnih članicah politične družine EPP še neodločeni. Z zadevo se je v zadnjih dneh intenzivneje ukvarjala naslednica 
Angele Merkel na čelu nemške CDU – najmočnejše članice EPP – Annegret Kramp-Karrenbauer, ki utegne biti jeziček na 
tehtnici. Tudi sam Weber se ni hotel povsem jasno opredeliti, češ, pogoji za Orbána so jasni in v primeru njihovega 
nespoštovanja bo občutil trde posledice. 
Webrova stranka, bavarska CSU, ki je prej kazala simpatije do Madžara, še ni poslala nedvoumnih sporočil. Iz Budimpešte pa 
je prišlo v zadnjih dneh vsaj nekaj znamenj umirjanja, a videti je, kot da ta še niso zadostna. Iztekla se je kampanja s plakati 
proti Jean-Claudu Junckerju in Georgeu Sorosu, s katero je madžarska vlada Bruslju očitala tajne načrte za priseljevanje 
nezakonitih migrantov. Madžar se je vsaj delno opravičil strankarskim prvakom EPP iz Beneluksa in Skandinavije, ki jih je 
prej razglasil za koristne idiote v interesu levice. 
Menda je tudi nekaj premikov glede Srednjeevropske univerze v Budimpešti, na kateri naj bi bilo zagotovljeno bavarsko 
financiranje nekaj kateder. Orbán nima veliko podpornikov v EU. K njim je mogoče prišteti politike, kakršna sta Janez Janša 
ali Silvio Berlusconi. Nasploh prevladuje mnenje, da je v zadnjem času šel predaleč in kršil rdeče linije, ki v EPP veljajo za 
nedotakljive. Fidesz je že dolgo trn v peti številnih vodilnih ljudi v družini EPP. Številni evropski poslanci, tudi Weber, iz 
njihovih vrst so lani jeseni glasovali za sprožitev jedrske opcije – postopka po 7. členu pogodbe o EU. 
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Slika: Orbán je končal s plakatno kampanjo proti Jean-Claudu Junckerju in Georgeu Sorosu. Foto: Tamas Kaszas/Reuters  
 
V njem so predvideni postopki v primeru tveganj resnih kršitev načel EU, kakršna so pravna država, demokracija, svoboda … 
Med največjimi očitki madžarski vladi so spogledovanje z antisemitizmom, spodkopavanje akademske svobode, napadi na 
svobodo tiska, kršitve vladavine prava, korupcija, neustrezno ravnanje s prosilci za azil. V postopku po 7. členu sicer še ni 
bilo nobenih sprememb, saj morajo o nadaljnjih korakih odločati države članice. Tudi v primeru postopka proti Poljski je 
obravnava v slepi ulici. 
Pred zasedanjem politične skupščine danes zvečer so vse možnosti odprte in ni izključeno, da bo odločalo dramatično, do 
samega konca nepredvidljivo glasovanje. Po enem od neuradnih scenarijev bi njihovo članstvo v EPP zamrznili in določili 
nekaj pogojev, ki bi jih morali pod posebnim nadzorom izpolniti v določenem, denimo polletnem roku. Razplet bo vsekakor 
imel velik vpliv na Webra. Kamorkoli je prišel v zadnjih tednih, je moral odgovarjati predvsem na vprašanja o Madžaru in ne 
o svojih predlogih za prihodnost EU. 
13 strank iz družine EPP je zahtevalo izključitev ali vsaj zamrznitev članstva madžarskega Fidesza.  
Notranji razdor z izločitvijo Fidesza bi sicer oslabil EPP, a brez njegovega bremena bi vodilni kandidat Weber po volitvah laže 
sestavljal koalicijo z liberalnimi in levosredinskimi strankami za izvolitev na položaj predsednika evropske komisije. Po drugi 
strani bi oklevanje Webra in EPP utegnilo biti voda na mlin političnim tekmecem. Obstaja pa tudi tveganje, da se bo 
madžarski veljak povezal s populisti in nacionalisti iz Poljske, Italije in drugih članic. Tako bi lahko nastal večji blok, ki bi težko 
deloval pod skupno streho, a bi bil vsaj nekaj časa glasen dejavnik destabilizacije. 

• Janša upa, da bo Weber dal Orbánu dodaten čas. Barbara Eržen. Delo, Ljubljana, 20. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/jansa-upa-da-bo-weber-dal-orbanu-dodaten-cas-162528.html  
Predsednik SDS Janez Janša, tesen zaveznik Viktorja Orbána, si je po naših informacijah prizadeval, da bi glasovanje o 
izključitvi ali zamrznitvi Fidesza preložili. Z njim se strinjajo tudi v SLS.  
 

 
Slika: Weber je tudi v Ljubljani spomnil, da Fideszov napad na evropske institucije in EU za EPP ni sprejemljiv, saj so 
proevropska stranka, ki ne more sprejeti, da njena članica vodi kampanjo proti EU. Foto: Jože Suhadolnik/Delo 
 
Ljubljana – Ob obisku Manfreda Webra v Sloveniji je prvak SDS jasno poudaril, da nasprotuje pogojevanju evropske ljudske 
stranke (EPP) stranki madžarskega premiera Viktorja Orbána, ki ji grozi izključitev. »Biti velika družina pomeni biti sposoben 
živeti z razlikami in biti sposoben te razlike presegati s kompromisi,« je povedal Janez Janša, ki je bil v zadnjih dneh po 
telefonu v navezi s svojim madžarskim političnim zaveznikom Orbánom in Webrom. Janša ni edini zaveznik madžarskega 
premiera, ki nasprotuje izključitvi in zamrznitvi Fidesza, med njimi je tudi nekdanji predsednik italijanske vlade Silvio 
Berlusconi in nekdanji romunski predsednik Traian Băsescu.  
»Nekaj korakov je bilo že narejenih v smeri kompromisa, zato morda obstajajo možnosti za to,« poudarja predsednik SLS 
Marjan Podobnik, ki tako kot predsednik SDS, upa, da glasovanja, ki bi lahko prineslo »razkol politične družine«, ne bo, 
ampak se bodo v Bruslju strinjali s predlogom o dodatnem času, ki bi lahko prinesel kompromis. 
Pred politično skupščino evropske ljudske stranke stališče NSi – v mnenjih nekoliko izstopa njihov evropski poslanec Alojz 
Peterle, ki meni, da ni pravi čas za sankcije –, ki se zavzema za zamrznitev, dokler Orbán ne bo izpolnil zahtevanega, ostaja 
nespremenjeno, a pri tem poudarjajo, da je vprašanje, kako bo potekala razprava oziroma o kakšnem sklepu, če sploh, se bo 
glasovalo. »Ker se zavedamo objektivnih okoliščin, da je do 20. marca vse to tehnično nemogoče urediti, smo v NSi sprejeli 
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odločitev, da bomo najprej zamrznili članstvo in dali Fideszu drugo priložnost, da se vendarle vrne v okrilje vrednot EPP,« je 
predsednik NSi Matej Tonin povedal ob obisku vodilnega kandidata evropske ljudske stranke. 
Za zdaj SDS še ne razmišlja o odhodu 
Čeprav stranko Fidezs čaka izključitev ali zamrznitev članstva v evropski družini, se kljub izjavam poslanca Branka Grimsa, da 
»v druščini, ki bi izključila ali drugače odrinila Orbána, nimajo niti minute več kaj iskati«, za zdaj zdi malo verjetno, da bi 
evropsko ljudsko stranko zapustili tudi v SDS. O izstopu po naših neuradnih informacijah v stranki ne razmišljajo oziroma 
nikoli še niso razpravljali. Poslančeve izjave, ki so presenetile tudi del stranke, pa bi lahko pripisali tudi strankarskemu 
prerivanju, saj je Grims med evidentiranimi kandidati za evropsko listo stranke. 
Stranka SDS bo svojo listo predvidoma predstavila konec meseca, 30. marca, pri čemer je že jasno, da bodo ponovno 
kandidirali vsi trije poslanci, in sicer Milan Zver, Romana Tomc in Patricija Šulin. Pričakovati je, da bo nosilec eden izmed 
njih. Tako kot prejšnje volitve bodo po naših informacijah tudi tokrat po eno mesto pripadlo predstavniku slovenske 
manjšine – leta 2014 se je potegoval za evropska poslanca Damijan Terpin – in Slovenski demokratski mladini (SDM). Med 
evidentiranimi kandidati, ki se potegujejo za preostala prosta mesta pa sta poleg Grimsa med poslanci tudi Franc Breznik in 
Alenka Jeraj. 

• Janez Janša pisal EPP: Če bomo glasovali, bo nastal neizogiben razdor. Barbara Eržen. Delo, Ljubljana, 20. marec 
2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/janez-jansa-pisal-epp-ce-bomo-glasovali-bo-nastal-neizogiben-razdor-
162905.html 
Janša v pismu Josepha Daula pozval k odpovedi ali preložitvi glasovanja o Fideszu.  
 
 
Poleg telefonskih klicev, ki si jih je prvak SDS Janez Janša v dneh pred glasovanjem izmenjal z predsednikom vlade Viktorjem 
Orbánom in vodilnim kandidatom Manfredom Webrom, je na sestrske stranke politične grupacije in predsednika Josepha 
Daula v ponedeljek naslovil tudi pismo, v katerem svari pred razkolom tik pred evropskimi volitvami. Da se Janša zavzema za 
preložitev glasovanja, smo že pisali: Janša upa, da bo Weber dal Orbánu dodaten čas. 
Janez Janša v štiristranskem pismu, ki smo ga pridobili tudi na Delu, poudarja, da je prav Viktor Orbán s svojo stranko tisti, ki 
se je boril za svobodo, človekove pravice in politične svoboščine, ko so pred tridesetimi leti totalitaristični komunistični 
režimi dojemali te vrednote, dojete kot kontrarevolucionarne. Prvak SDS se pri tem retorično sprašuje, ali so morda na 
Madžarskem zasledili političnega zapornika v zadnjih desetih letih, pretepenega ali umorjenega novinarja ali da je madžarski 
parlament glasoval proti skupni resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu. Vse to pa se je po Janševih navedbah zgodilo v 
Sloveniji, a reakcije ni bilo. Ko gre za presojo EU pri vladavini prava na Madžarskem ali Poljskem v primerjavi s Slovenijo – 
podoben situacijo Janša vidi tudi pri levih oziroma liberalnih vladah na Malti, Romuniji in na Slovaškem –, so dvojna merila, 
ki se pojavljajo vse od leta 2014, jasna. »Ni močnejšega orožja za uničenje skupnosti kot nenehna uporaba dvojnih 
standardov.« 
Janez Janša navaja tudi, da so se pred zadnjim kongresom v Helsinkih dogovorili, da o članstvu Fidesza v EPP ne bodo 
razpravljali pred volitvami EU. Vendar pa je Jean-Claude Juncker, čeprav bi se moral kot predsednik evropske komisije 
načeloma oddaljiti od čiste strankarske politike, javno pozval, naj se Fidesz izključi iz EPP. 
 »Če bomo glasovali, bo, ne glede na izid, to privedlo do neizogibnega razdora v EPP,« še piše Janša, ki napoveduje, da bi 
tako razdor nastal sredi volilne kampanje za volitve v evropski parlament. Glasovanje v tem času pa ne bi moglo biti bolj 
samodestruktivno, saj po njegovih besedah z razdorom v EPP – kot neizogiben rezultat glasovanja – ogrožajo zmago na 
volitvah in zmanjšujejo možnosti, da bi njihov kandidat Manfred Weber postal naslednji predsednik evropske komisije, in se 
tako poslavljajo od ere Wilfrieda Martensa, ko je bila EPP glavna evropska politična sila. Janša predlaga odložitev glasovanja 
in nadaljevanje razprave o vrednotah, ki so jo začeli že pred kongresom v Helsinkih. 
»Z izključitvijo Fidesza iz EPP bo naša politična družina izgubila podporo v Srednji in Vzhodni Evropi. Enako, kot se je že 
zgodilo socialistom – z izjemo, da so se v Sloveniji socialisti spremenili v liberalce in ostali na oblasti s pomočjo državnih 
institucij, ne da bi pri tem evropska komisija reagirala,« piše Janša v pismu in pri tem dodaja, da se v EPP še vedno lahko 
izognjeno usodi, ki jo je opisal tudi Ivan Cankar z besedami: »Stranka ni videla naroda, narod ni videl stranke.« 

• Viktorja Orbána ne bodo vrgli iz EPP. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 20. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/orbana-ne-bodo-izkljucili-iz-epp-163032.html  
Izključitve Fidesza iz družine EPP ne bo. Na zasedanju delegatov je prevladala logika kompromisa, podprlo jo je tudi vseh 
osem slovenskih delegatov.    
 
 
Bruselj – Izključitve madžarskega Fidesza iz družine Evropske ljudske stranke (EPP) ne bo. Na zasedanju njenih delegatov je 
na koncu prevladala logika kompromisa med zagovorniki izključitve in branilci Viktorja Orbána. Članstvo Fidesza bo »do 
nadaljnjega« zamrznjeno. 
Po skupnem predlogu Fidesza in predsedstva EPP se ne bodo smeli udeleževati strankarskih zasedanj – Orbán že v petek ne 
bo smel na redno zasedanje prvakov ljudske stranke pred vrhom EU –, ne bodo imeli glasovalnih pravic in ne bodo smeli 
predlagati kandidatov za funkcije. 
Zamrznitev bo veljala, dokler skupina treh modrecev ne bo pripravila ocene izpolnjevanja pogojev. Proučila naj bi Fideszovo 
spoštovanje temeljnih zahtev (konec kampanje proti Bruslju, delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti, opravičilo 
za povzročeno škodo) in vrednot EPP na čelu z vladavino prava. 
V skupini modrecev bodo nekdanji avstrijski kancler Wolfgang Schüssel, nekdanji predsednik evropskega parlamenta Hans-
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Gert Pöttering iz Nemčije in nekdanji belgijski premier Herman Van Rompuy. Model zanje je nadzor v Avstriji leta 2000, ko 
je takratni vodja ljudske stranke (ÖVP) Wolfgang Schüssel sestavil vlado s svobodnjaki Jörga Haiderja. »Če hočemo 
vzpostaviti zaupanje, bo zahtevan čas. Štejejo dejstva in dejanja,« je povedal vodilni EPP na evropskih volitvah Manfred 
Weber. 
Za kompromis je glasovalo 190 delegatov, proti le trije 
Bavarski vodilni kandidat (nem. spitzenkandidat) je prepričan, da je s sinočnjo odločitvijo zadeva v rokah modrecev pod 
vodstvom Van Rompuya in da se sam brez bremena Fidesza lahko loti svoje kampanje pred evropskimi volitvami. Weber je 
sicer opozoril, da je kompromis le zamrznitev in da izključitev še ne bo »z mize«, če EPP ne bo deloval skladno z vrednotami. 
Za kompromisno skupno izjavo Fidesza in predsedstva EPP je glasovalo 190 delegatov, proti so bili le trije. Vseh osem 
delegatov EPP iz treh slovenskih strank (NSi, SDS, SLS) je po naših preverjanjih podprlo kompromisno rešitev. 
Po besedah evropskega poslanca SLS Franca Bogovič je pojasnil, da so v »EPP hoteli poenotenje«. Vodja strankarske družine 
Joseph Daul da si je prizadeval za takšno rešitev, da bi EPP na evropske volitve šla enotno. »Weber je nastopil s kandidaturo 
pod geslom, da smo skupaj močnejši in da je graditelj mostov. Uspelo mu je zgraditi most znotraj največje družine. Pokazal 
je, da je mož beseda. Če mu ne bi uspelo, bi imel velike težave pri nadaljnji kandidaturi [za predsednika evropske komisije],« 
je ocenil predsednik SDS Janez Janša. 
Janša o preložitvi glasovanja 
Poleg telefonskih klicev, ki si jih je prvak SDS Janez Janša v dneh pred glasovanjem izmenjal z Viktorjem Orbánom in 
Manfredom Webrom, je na sestrske stranke politične grupacije in predsednika Josepha Daula v ponedeljek naslovil tudi 
pismo, v katerem je glasovanje označil za samodestruktivno. »Če bomo glasovali, bo, ne glede na izid, to privedlo do 
neizogibnega razdora v EPP.«  
Po kuloarjih so se slišale razlage braniteljev Fidesza, da se je tehtnica na koncu bolj nagnila na madžarsko stran. Orbán je bil 
po razpletu kar samozavesten. Povedal je, da bi sprejetje predloga 13 kritičnih strank o izključitvi Fidesza pomenilo, da bi 
EPP postala bolj levo usmerjena. »Ne bom spreminjal svoje politike,« je zatrdil pred časnikarji. To naj bi še posebno veljalo 
na področju migracij. EPP je postavljal pogoje, češ da je Fidesz lahko le član skupine, ki je proti priseljevanju in zagovarja 
krščansko kulturo. 

• V EU bi se morali pogovarjati o vrednotah. Intervju: Kai-Olaf Lang. Pogovarjala se je: Barbara Kramžar. Delo, 
Ljubljana, 20. marec 2019  

Intervju: Kai-Olaf Lang raziskovalec Evrope in EU iz berlinske Fundacije za znanost in politiko (SWP) 
https://www.delo.si/novice/svet/v-eu-bi-se-morali-pogovarjati-o-vrednotah-162527.html  
Raziskovalec EU Kai-Olaf Lang: Ne glede na vprašanje članstva v EPP bo Orbán nadaljeval svojo usmeritev.  
 
Kaj bodo v Evropski ljudski stranki (EPP) ukrenili z madžarskim Fideszem, kako bi morali v Evropski uniji zavarovati svoje 
temeljne vrednote? Kai-Olaf Lang, raziskovalec Evrope in EU iz berlinske Fundacije za znanost in politiko (SWP), je 
odgovarjal na vprašanja Dela. 
Bodo zadnja opravičila madžarskega premierja dovolj za obstanek njegovega Fidesza v Evropski ljudski stranki? 
Izid je še odprt, a je Viktor Orbán očitno dojel resnost položaja. Članstvo Fidesza v EPP je zanj zelo pomembno, zato je 
minule dni pošiljal signale popuščanja in izpolnil tri pogoje, ki mu jih je postavil Manfred Weber: sporna plakatna kampanja 
se mora končati, o načinih obstanka Srednjeevropske univerze filantropa Georgea Sorosa na Madžarskem oziroma 
posameznih kateder pod streho münchenske tehnične univerze se bodo pogajali z bavarsko vlado. Poleg tega se je Orbán 
opravičil sestrskim strankam, ki jih je ostro kritiziral. Tudi njegov petkov govor ob nacionalnem prazniku je bil zmeren. Po 
drugi strani je za številne sredinske in liberalno-konservativne stranke EPP iz severne Evrope in Beneluksa mera polna, s 
Fideszem vidijo le še komaj kaj skupnega. Weber poskuša Orbána obdržati v EPP, a ne za vsako ceno, zaradi njega noče 
zmanjšati svojih možnosti kot vodilni kandidat (nem. spitzenkandidat). Veliko bo odvisno od pozicij nemških CDU in CSU. 
Potem ko je tema po lanskem glasovanju o sprožitvi 7. člena pogodbe EU za nekaj časa poniknila v ozadje, zdaj v EPP spet 
čutijo potrebo ukvarjanja s tem vročim krompirjem. Preprečiti hočejo, da bi jih socialdemokrati in liberalci z nenehnim 
omenjanjem Fidesza potiskali v defenzivo. Kompromis bi morda lahko bil suspenz članstva, a kot rečeno, vse je še mogoče. 
   

 
Slika: Kai-Olaf Lang meni, da je madžarski premier Viktor Orbán dojel resnost položaja. Foto: Marc Darchinger  
 
Orbán je že dolgo pod plazom kritik zaradi kršenja medijske ali akademske svobode. Zakaj so v EPP do zdaj vztrajali pri 
članstvu Fidesza? 
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V EPP je vrsta strank, ki se čutijo povezane s Fideszem. Pri vprašanju migracij morda ne podpirajo njegove politike, njegovo 
držo pa, in sem ne sodijo le srednje in vzhodnoevropske stranke, kot je SDS, ampak tudi velike zahodno- in južnoevropske, 
kot so francoski republikanci ali italijanska Naprej, Italija. Seveda gre tudi za razmerja moči v evropskem parlamentu po 
majskih volitvah. EPP bi bila tudi brez Fidesza najmočnejša stranka, vendar ne bi rada izgubila močnega madžarskega 
kontingenta, poleg tega bi Fideszu lahko sledile nekatere druge skupine. Tudi iz SDS je že bilo slišati takšne glasove, čeprav 
mislim, da bi mnogi zelo dobro premislili, preden bi izstopili iz velike družine EPP. Izgon Fidesza bi okrepil evrodvomljive 
frakcije desno od EPP, s poljsko PiS, italijansko Ligo in drugimi bi lahko sestavili pomembno politično skupino. Gre tudi za 
identiteto EPP, ki je do zdaj vedno želela biti pluralna in ponujati dom tako liberalnosredinskim kot krščanskodemokratskim 
in tradicionalno konservativnim strankam. Med predvolilnim bojem za evropski parlament so vsi ti dejavniki seveda videti 
drugače in nekatere zmerne stranke EPP so, če Fidesz ostane, same zagrozile z izstopom. 
Kako se bo Madžarska razvijala naprej? 
Ne glede na vprašanje članstva v EPP bo Orbán nadaljeval svojo usmeritev. Doma je trdno v sedlu, opozicija je šibka in 
heterogena. Država je gospodarsko uspešna in tesno prepletena z Nemčijo, zato bo večinoma nadaljeval tržno usmerjeno in 
industriji naklonjeno politiko. Tudi na evropski ravni se bo Fidesz še naprej zavzemal za restriktivno begunsko politiko, 
usmerjeno k varnosti, krepitev prostega trga in Evropo suverenih nacionalnih držav. Če bo moral iz EPP, bo Madžarska 
morda še bolj poudarjala svoje interese, še posebno pri stikih s tretjimi državami, kot so Rusija ali Kitajska in delno tudi ZDA. 
Sodelovanje s temi državami je že zdaj zelo dobro, v politiki do Rusije pa je Orbán do zdaj podpiral sankcije EU. Ni nujno, da 
bo vedno tako. 
Kako bi bilo torej treba ravnati z Orbánom, da madžarski zgled ne bo prevladal v Evropi? 
Madžarska je članica EU in bo to tudi ostala. Kot srednjeveropska država ima intenzivne politične, gospodarske in družbene 
odnose s svojimi sosedami in drugimi državami, kot je Nemčija. Kljub težavam je zdaj ne bi smeli osamiti, tam, kjer obstaja 
dvom o pravni državi, pa si EU ne bi smela izmišljati instrumentov, ampak dosledneje uveljavljati obstoječe. Če bi, na 
primer, uvedli sistem rednih letnih poročil o stanju pravne države v vseh državah članicah, kot predlagata vodilni kandidat 
EPP Weber in nekdanji nemški ustavni sodnik Udo di Fabio, bi morali paziti, da to ne bi bila le birokratska vaja. Če pa bi bila 
izplačila iz kohezijskega sklada povezana z upoštevanjem pravne države, bi bilo treba razmisliti, ali bi to izboljšalo položaj ali 
pa bi v prizadeti državi le še povečalo dvome o Evropi. Predvsem pa bi se morali v EU resno začeti pogovarjati o vrednotah 
in vsebinah. Kaj je jedro teh vrednot v politični praksi? Katere različice demokracije so združljive z načeli EU? Kako daleč gre 
pravica do »lastne ustavne identitete« in kje naj bo omejena z evropskimi vrednotami? 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Darsova odločitev glede druge cevi Karavank na državno revizijsko komisijo. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. marec 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042878690/Slovenija/darsova-odlocitev-glede-druge-cevi-karavank-na-drzavno-revizijsko-
komisijo-  
Dars je zavrnil oba zahtevka za revizijo njihove odločitve, da postopek javnega naročila za gradnjo druge cevi 
karavanškega predora zaključijo brez izbire, izvajalca pa izberejo prek pogajanj s šestimi ponudniki. O zadevi bo zdaj 
odločala državna revizijska komisija, ki je lani razveljavila Darsovo odločitev o oddaji javnega naročila Turkom. 
 
 
Dars bo o zavrnitvi zahtevkov za revizijo po neuradnih informacijah STA predvidoma še danes po pošti obvestil oba 
pritožnika, družbo Kolektor CPG ter konzorcij podjetij Gorenjska gradbena družba in češki Metrostav, pa tudi državno 
revizijsko komisijo, ki bi, upoštevaje zakonske roke, odločitev lahko sprejela do maja. 
Dars je sicer lani za izvajalca del izbral turško podjetje Cengiz, ki je z 89,3 milijona evrov podal za najmanj 15 milijonov evrov 
cenejšo ponudbo od ostalih osmih ponudnikov, a je postopek zaradi pritožb neizbranih ponudnikov romal na državno 
revizijsko komisijo. Ta je konec novembra odločila, da izbrana Cengizova ponudba zaradi sprememb v času samega 
postopka nedopustna in je odločitev o oddaji javnega naročila razveljavila. 
Dars je nato po temeljitem pregledu vseh ponudb ugotovil, da so vse ponudbe nedopustne, zato so postopek zaključili brez 
izbire, ob tem pa so se odločili izvajalca izbrati prek pogajanj s šestimi ponudniki, za katere je strokovna komisija ugotovila, 
da so dokazali usposobljenost, in da zanje ne obstajajo razlogi za izključitev. 
Poleg turškega Cengiza so k oddaji ponudb pozvani še Implenia Österreich v konzorciju z Implenia Švica in CGP Novo mesto, 
Gorenjska gradbena družba v sodelovanju s češkim Metrostavom, Kolektor CGP z Rikom in turškim Yapi Merkezijem, 
sarajevski Euroasfalt s Cestnim podjetjem Ptuj ter grški J&P Avax. 
Medtem ko so na avstrijski strani Karavank dela na drugi cevi predora, ki skupaj meri 7948 metrov, stekla že septembra lani, 
je zadeva torej pri nas že drugič pristala na državni revizijski komisiji. Po načrtih naj bi sicer Avstrija in Slovenija mejo prebili 
leta 2022. 

• Orban pozval k boju za zaščito evropske krščanske kulture. STA. Dnevnik, Ljubljana, 15. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042878744/svet/orban-pozval-k-boju-za-zascito-evropske-krscanske-kulture  
Madžarski premier Viktor Orban je ob današnjem nacionalnem prazniku pozval k boju za zaščito evropske krščanske 
kulture, saj po njegovem mnenju v Evropi drugače ne bo svobodnega življenja. Izrazil je prepričanje, da bo lahko ustavil 
propad Evrope in »da bo Evropa znova pripadala Evropejcem«. 
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»Če ne bomo zaščitili naše krščanske kulture, bomo izgubili Evropo in Evropa ne bo več pripadala Evropejcem,« je dejal na 
osrednji slovesnosti ob obletnici začetka marčne revolucije leta 1848. 
Nadaljeval je, da je ideal svobode "zakoreninjen v krščanstvu, ker so vsi ljudje in narodi enaki pred Bogom", navaja 
madžarska tiskovna agencija MTI. 
»Želimo si novega začetka, da se ustavi propad Evrope in da končamo z nočno moro združenih držav Evrope,« je dejal. 
Nekaj dni pred morebitno izključitvijo Orbanove stranke Fidesz iz Evropske ljudske stranke (EPP) je madžarski premier tako 
vztrajal pri svojem evropskeptičnem stališču, piše nemška tiskovna agencija dpa. »Želimo si močne nacionalne države in 
želimo si močne voditelje na vrhu Evrope,« je dodal Orban. 
Na slovesnosti je Orban danes gostil tudi poljskega premierja Mateusza Morawieckega. Med drugim je izpostavil tudi 
pomen trdnih poljsko-madžarskih odnosov. »Ko je Bruselj napadel Poljsko, je napadel celo Srednjo Evropo, tudi nas 
Madžare,« je dejal. 
Skupščina EPP bo sicer prihodnjo sredo sprejela odločitev o morebitni izključitvi Fidesza iz evropske stranke, 13 njenih članic 
je že uradno terjalo izključitev ali suspenz Fidesza. V SDS in SLS izključitvi nasprotujejo, NSi pa je za zamrznitev članstva. 

• Svetovalna invazija. Ivo Visković. Dnevnik, Ljubljana, 15. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042878577/mnenja/kolumne/zavezniska-invazija  
O naslovu te kolumne sem razmišljal dlje kot ponavadi. Prva ideja je bila, da ji dam naslov »Topniška priprava«, torej 
uporabim vojaško sintagmo, ki se nanaša na tisto, kar je pred pravim napadom. Toda napad je lahko, kot smo se 
nagledali v vojnih filmih, tudi napad pehote in napad konjenice. A bilo bi neumno, če bi voditelje velikih sil obravnavali 
kot pehoto, in neprimerno, če bi jih imeli za konjenico. Zato sem se na koncu odločil za ta naslov, ki, o tem sem prepričan, 
zbuja asociacijo na zavezniško invazijo v Normandiji leta 1944, kar pa tudi ni naključje. 
Gre seveda za vse pogostejše obiske odposlancev svetovnih voditeljev v Beogradu in Prištini, oziroma zdaj že v obrnjenem 
redu – v Prištini in Beogradu. Poslanci so različni, toda opazno je, da gre vse pogosteje za osebne svetovalce ali osebe s 
podobnimi nazivi, ki so v neposrednem ali zelo tesnem stiku z voditelji velikih sil. Zdi se mi, da to ni naključje in brez 
pomena, in sicer iz več razlogov. Niti eden pa ni podoben tistemu, ki ga je pred nekaj dnevi opisalo tukajšnje glavno pero 
tabloidnega novinarstva, ko je z naslovom čez celo naslovnico in tekstom na dveh straneh izrazilo svoje občudovanje 
»čudeža« osebnega odposlanca, ki ga je Putin poslal v Srbijo, da bi nadziral vso regijo, a je tajni agent (nekakšen ruski 007), 
ki govori sedem tujih jezikov, ubija na 77 načinov in razmišlja s hitrostjo 777 na uro. 
Pa šalo na stran. Poglejmo razloge, ki se zdijo pomembni meni.  
Prvi je, da se osebe, ki so blizu svetovnim voditeljem, ne pošiljajo kar tako na kakršnekoli obiske, sploh kadar tudi formalno 
dobijo status odposlanca. Sama bližina svetovnemu voditelju je dovoljšen dejavnik, ki govori o pomembnosti njihove vloge 
pri nečem, kar ima samo po sebi očitno velik pomen. Ni se težko strinjati glede tega, da kosovsko vprašanje sodi med takšna 
dogajanja.  
Drugič, odposlance se običajno pošilja v dveh primerih – ko je neki problem izjemno težko rešljiv in se voditelji bojijo, da bo 
v primeru, da bodo osebno obiskali krizno območje in jim samim ne bo uspelo najti rešitve, to za njih polom, ali pa ko se s 
tem obiskom pripravlja prihod samega svetovnega voditelja ob oceni, da lahko bistveno vpliva na reševanje problema in da 
se bo tak voditelj ovenčal s prestižem v mednarodni politiki in dobil dragocene politične točke doma. Za katerega od teh 
dveh primerov gre, ko gre za Srbijo in Kosovo, ni lahko odgovoriti, saj je za enega in za drugega nekaj indicev. Da nočejo 
doživeti poloma, kaže na primer dejstvo, da voditelji ohranjajo zadržanost (ta formulacija pa je v resnici videti kot 
diplomatski evfemizem za tisto, čemur se običajno reče nasprotovanje), da bi osebno obiskali recimo Beograd.  
Ko se Donald Trump dela gluhega ob večkrat ponovljenih pozivih, naj obišče Srbijo, ko je Emmanuel Macron iz različnih 
razlogov že večkrat preložil že odobren in javno napovedan obisk v Beogradu ali ko se kanclerka Angela Merkel izogiba 
temu, da bi sprejela povabilo, ki ji ga je v neposrednem pogovoru izrekel srbski predsednik, naj čim prej vrne obisk po 
njegovih nekaj obiskih v Berlinu – vse to so najbolj očitni primeri.  
Po drugi strani pa so vse pogostejši prihodi svetovalcev-odposlancev (nekdo, ki ima nekaj diplomatske prakse, to zlahka 
opazi), vse daljši pogovori, ki jih imajo ti v Beogradu in Prištini, in vse resnejši indici, da po vsej verjetnosti ne gre samo za 
izmenjavo informacij in neobvezno razmišljanje o različnih predlogih in idejah, ampak za pogovore o podrobnostih, pri 
čemer je cilj, da se pripravi tako imenovano končno rešitev problema. Saj se dveh ur dragocenega časa tukajšnjih voditeljev 
in svetovalcev-odposlancev (da pogovori s svetovalci nemške kanclerke trajajo toliko časa, je te dni ljudstvu osebno razglasil 
predsednik Vučić) ne zapravlja za pripovedovanje šal, ampak bodisi za mučno, a trmasto prepričevanje, da se nekaj sprejme, 
bodisi za sporazum o pomembnih podrobnostih dokončne rešitve.  
Zakaj ponavljam besedo podrobnosti? Deloma zaradi tistega, kar menijo Američani, kadar pravijo, da je hudič v 
podrobnostih, še bolj pa zaradi tega, ker se mi zdi, da se osnovni obrisi »dokončne rešitve« že kažejo, a da so številne 
sporne podrobnosti, ne protokolarnega, ampak političnega značaja, ki bi lahko imele neprijetne, celo nevarne posledice za 
tiste, ki bi te rešitve sprejeli in podpisali. Tukajšnji politični komentatorji vse pogosteje omenjajo primer pogovorov v 
Rambouilletu leta 1999, ki so propadli menda po tistem, ko so na dnevni red prišla povsem konkretna vprašanja.  
Za kaj torej gre: ali za vztrajne poskuse, da bi voditelje v Beogradu in Prištini šele prepričali o nečem, ali da bi se dogovorili o 
podrobnostih v osnovi že sklenjenega sporazuma o dokončni rešitvi? Balkan ne bi bil Balkan, prištinski in beograjski politiki 
pa ne to, kar so, če bi lahko na tako vprašanje zanesljivo odgovorili. Vprašanja dokončne rešitve in vprašanja političnih usod 
protagonistov, ki naj bi te rešitve sprejeli, so preveč povezana med seboj, da bi ti dovolili, da bi v javnosti prevladal vtis, da 
so se brez težav dogovorili o vprašanjih, ki so za mnoge državljane tako s čustvi nabita, kot so, kaj je čigavo, kdo ima kakšno 
pravico in podobno.  
Vedoč, da je kompromisna rešitev, ki bi jo našli, nujno povezana z neprijetnimi popuščanji, s katerimi se je treba sprijazniti, 
pa v zadnjih dneh, če uporabimo izraz hazarderjev, povečujejo vložek. Sprejemajo se platforme, potekajo krizni sestanki, na 
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dan prihajajo z osupljivimi izjavami o uporabi sile, pa tudi o vojni, a ne bi izključil niti možnosti, da se pripravljajo akcije, ki 
naj bi spremenile situacijo na terenu, da bi bilo manj lastnih popuščanj, s čimer bi v javnosti boljši vtis naredili tisti, za katere 
pravijo, da si želijo Nobelovo nagrado za doseženi sporazum. Aferim!  

• Janša za Jutarnji list: Arbitražna razsodba dopušča tudi dvostranski dogovor. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. marec 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042878984/slovenija/jansa-za-jutarnji-list-arbitrazna-razsodba-dopusca-tudi-dvostranski-
dogovor  
Odločitev arbitražnega sodišča je pravno zavezujoča, a hkrati dopušča tudi dvostranski dogovor za del ali celotno 
vprašanje meje, je izjavil predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša v pogovoru za današnji Jutarnji 
list. Ocenil je tudi delo slovenske vlade, razmere v Evropski uniji in Evropski ljudski stranki (EPP). 
 
 
Spor o meji med Slovenijo in Hrvaško je po njegovih besedah »ena izmed najbolj posebnih situacij v zgodovini", ki je nastala 
po nastanku novih držav. Kot je pojasnil, "je arbitražna razsodba po vseh realnih ocenah v prid Hrvaški in v škodo Slovenije, 
a jo Hrvaška zavrača, Slovenija pa pri njej vztraja«. 
Kot je dejal, so SDS in »skoraj polovica slovenskih volivcev« nasprotovali arbitražnemu sporazumu in so tesno izgubili na 
referendumu. »Nasprotovali smo, ker smo predvidevali, da se bo tako razpletlo glede na slabo besedilo sporazuma. Menim, 
da bi dve pametni vladi v prihodnosti lahko našli relativno eleganten izhod iz te situacije«, je dejal Janša. 
Na vprašanje, kako bi ravnal, če bi bil slovenski premier, je vodja slovenske opozicije odgovoril, da obstaja določen 
manevrski prostor, v katerem bi Hrvaška dobila dvostranski sporazum, Slovenija pa mejo, ki bi bila bolj logična kot ta, ki jo 
določa arbitražna razsodba. 
Janša še vedno čaka Sanaderjev klic 
Navedel je, da sta bila leta 2008 s takratnim hrvaškim kolegom in premierjem Ivom Sanaderjem blizu »nekakšni dvostranski 
rešitvi« brez vpletanja mednarodnih dejavnikov, ob morebitni pomoči nekaterih evropskih inštitucij. Povedal je, da po tej 
poti ni šlo naprej, ker je prišla druga slovenska vlada. 
Med drugim je dejal, da še zmeraj čaka na Sanaderjev klic, da bi nekdanji hrvaški premier izpolnil obljubo in pojasnil, zakaj je 
odstopil s položaja predsednika hrvaške vlade in HDZ. 
Janša je dejal, da aktualna slovenska vlada v šestih mesecih ni storila strateške napake, vendar se po njegovi oceni tudi ni 
lotila strateških vprašanj. Vlada, v kateri so manjše stranke, ki skupaj nimajo večine v parlamentu, nima niti večinske 
legitimnosti volilnega telesa, je poudaril in dejal, da je slovenska vlada v celoti odvisna od "ekstremistične" Levice. 
Strateška napaka bo lahko sprejetje razkošnega rebalansa proračuna, kot se je zgodilo leta 2009, ko je vlada nekdanjega 
premierja Boruta Pahorja zvišala javno porabo za približno osem odstotkov ob približno enakemu krčenju bruto domačega 
proizvoda (BDP). »Ceno te odločitve Slovenci plačujemo tudi danes v znesku milijarde evrov letnih obresti za posojila, ko so 
jih najeli po letu 2009,« je dejal Janša. 
Pred evropskimi volitvami SDS dela na tem, da bi dobila največ slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu, je dejal. Po 
njegovem je pretirano govoriti, da gre za zgodovinske volitve, a so politično pomembne, ker je samoumevnost prihodnosti 
EU najmanjša od njene ustanovitve. »Odprto je veliko poti, vse pa niso dobre,« je dejal. 
»Unija ne razpada, se je pa ustavila« 
»Z brexitom nastaja nevarna situacija, saj bi ob kakšni naslednji krizi lahko prišlo do izstopa katere druge članice, to pa bi 
privedlo do konca EU, kot jo poznamo. Unija ne razpada, se je pa ustavila,« je dejal Janša. 
Dodal je, da EU po finančni krizi, migracijah in brexitu potrebuje stabilizacijo in ne eksperimentov. Potrebna je prenova 
zavez iz Lizbonske pogodbe, ki bi omogočila vpliv tudi manjšim državam članicam EU, kot sta Hrvaška in Slovenija. 
Janša tudi meni, da je načrt kandidata EPP za novega predsednika Evropske komisije Manfreda Webra »obetavna 
paradigma«, ki predstavlja sodobno vizijo Evrope in ima podporo SDS. »Cenim gospoda Webra, ki je Nemec, a se je jasno 
postavil proti Severnemu toku«, je dejal. 
Janša je bolj naklonjen predlogu razvoja EU, ki ga ponuja predsednica nemške CDU Annegret Kramp-Karrenbauer kot 
predlogu francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki ga vidi kot »socialista ali liberalca«. 
Prepričan je, da se termin populizem zlorablja zaradi velikih koalicij na nemški in evropski ravni, ki iščejo »nekakšne tretje 
sovražnike«. Obenem meni, da nacionalizmi v negativnem pomenu besede prav tako predstavljajo problem. 
Orban ima »zgodovinsko pravilno stališče o migracijah« 
Predsednik SDS je tudi ocenil, da je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker začel spopad z madžarskim 
premierjem Viktorjem Orbanom znotraj EPP. Meni, da se Juncker kot predsednik Evropske komisije ne bi smel vmešavati v 
strankarsko politiko. 
Izpostavil je, da je bil madžarski Fidesz najbolj uspešna članica EPP na prejšnjih evropskih parlamentarnih volitvah glede na 
podporo volilnega telesa ter da ima Orban »zgodovinsko pravilno stališče o migracijah«. 
Pojasnil je, da je EPP konfederacija strank, ki se po marsičem razlikujejo. Med drugim je dejal, da si članice EPP s severa 
Evrope prizadevajo, da istospolno usmerjeni pari lahko posvojijo otroke, čemur SDS nasprotuje, vendar ne zahteva, da bi 
zaradi tega izključili te stranke. 
EPP potrebuje tako krščanske socialiste iz Luksemburga kot Fidesz z Madžarske, ker bo samo tako močna in vplivna. Velika 
škoda bi bila, če bi EPP razpadla, je izjavil Janša ter sklenil, da večina resnih strank članic EPP pričakuje kompromisno rešitev 
in celotni EPP. 

• Orban navedel tri pogoje za obstanek Fidesza v EPP. STA. Dnevnik, Ljubljana, 17. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042878983/svet/orban-navedel-tri-pogoje-za-obstanek-fidesza-v-epp  
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Madžarski premier Viktor Orban je danes navedel tri pogoje, pod katerimi je njegova stranka Fidesz pripravljena ostati v 
Evropski ljudski stranki (EPP). Politična skupščina EPP bo sicer v sredo odločala o morebitni izključitvi ali zamrznitvi 
članstva Fidesza. 
 
 
»Za Fidesz je vredno ostati v EPP, če se ta ne bo povsem pridružila zagovornikom migracij,« je po poročanju nemške 
tiskovne agencije dpa za madžarski državni radio dejal vodja Orbanovega kabineta Antal Rogan. 
Upravljanje meja mora biti v pristojnosti držav članic, svetu EU za notranje zadeve pa je treba zagotoviti vsa pooblastila pri 
odločanju o vprašanjih migracij in upravljanja meje. Poleg tega mora polovico stroškov upravljanja meja držav članic kriti 
EU, je navedel. 
Orban je že avgusta 2017 zahteval, da mora EU plačati polovico stroškov sporne mejne ograje, ki jo je Madžarska postavila 
na južni meji. Takrat je Budimpešta stroške ocenila na 800 milijonov evrov. 
Skupščina EPP bo o morebitni izključitvi ali zamrznitvi članstva Fidesz odločala v sredo v Bruslju. Izključitev ali zamrznitev 
članstva je zahtevalo 13 od 56 političnih strank iz te politične družine. 

• V Madridu množični protesti proti sojenju nekdanjim katalonskim voditeljem. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 17. 
marec 2019 

https://www.dnevnik.si/1042878976/svet/foto-v-madridu-mnozicni-protesti-proti-sojenju-nekdanjim-katalonskim-
voditeljem  
V Madridu je v soboto potekal protest proti sojenju nekdanjim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu 
odcepitve Katalonije od Španije. Po ocenah španske policije se je zbralo 18.000 ljudi, po ocenah organizatorjev pa okoli 
120.000. 
 
 
Protest, ki se je začel ob 18. uri, je potekal pod geslom »Samoodločba ni zločin«. Protestniki so v rokah držali fotografije 
obdolžencev in zahtevali »svobodo za politične zapornike«, poročajo tuje tiskovne agencije. 
Ljudi je na ulice španske prestolnice pozvalo okoli 50 katalonskih nevladnih organizacij in strank, med njimi tudi Katalonska 
narodna skupščina in Omnium Cultural, katerih vodje oziroma nekdanji vodje so tudi med obdolženimi. To je bil prvi tovrstni 
protest v Madridu, pred tem so jih več pripravili že v Barceloni. 
Sojenje 12 nekdanjim političnim in civilnodružbenim voditeljem Katalonije zaradi njihove vloge pri pripravi referenduma o 
odcepitvi te pokrajine od Španije in enostranski razglasitvi njene samostojnosti se je na španskem vrhovnem sodišču začelo 
sredi februarja. Špansko tožilstvo za obdolžence zahteva zaporne kazni v višini od sedem do 25 let, najvišjo za nekdanjega 
podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki je obtožen upora in zlorabe javnih sredstev. 

• Cerar: Janševa stališča o arbitraži so nevarna. STA. Dnevnik, Ljubljana, 18. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042879208/slovenija/cerar-janseva-stalisca-o-arbitrazi-so-nevarna  
Zunanji minister in vodja SMC Miro Cerar je danes v Bruslju ostro zavrnil izjave vodje SDS Janeza Janše, da arbitražna 
razsodba dopušča dvostranski dogovor Slovenije in Hrvaške o meji. Janševa stališča je ocenil kot škodljiva in nevarna, 
tudi »lovska«. Očital mu je, da »meša slovenski in strankarski interes«. 
 
 
Janša je v nedavnem pogovoru za Jutarnji list dejal, da je odločitev arbitražnega sodišča sicer pravno zavezujoča, a da hkrati 
dopušča tudi dvostranski dogovor za del ali celotno vprašanje meje. Ocenil je, da obstaja določen manevrski prostor, v 
katerem bi Hrvaška dobila dvostranski sporazum, Slovenija pa mejo, ki bi bila bolj logična kot ta, ki jo določa arbitražna 
razsodba. 
Cerar je v odzivu na te izjave poudaril, da se z Janšo nikakor ne strinja, pri čemer je naštel tri razloge. Prvič, da ne Janši ne 
nikomur drugemu doslej ni uspelo skleniti nobenega sporazuma s Hrvaško o meji, zato se je to moralo zgoditi po pravni poti 
prek arbitraže. Drugič, največja nevarnost nam je grozila prav takrat, ko je Janša sklepal sporazum z bivšim hrvaškim 
premierjem Ivom Sanaderjem. In tretjič, zdaj imamo določeno mejo po arbitražnem sporazumu in to je treba uresničiti. 
»Zakaj želijo Hrvati ponovna pogajanja? Ker želijo več. Zagotovo ne zato, da bodo odstopili od nečesa. Torej, Janša govori: 
pogajajmo se s Hrvati, da jim bomo dali še kaj več,« je še poudaril Cerar. 

• Konec tedna več kot sto ilegalnih prehodov meje, prijeli tudi voznike, ki so prevažali tujce. Dnevnik, Ljubljana, 
STA. 18. marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042879143/kronika/konec-tedna-vec-kot-sto-ilegalnih-prehodov-meje-prijeli-tudi-voznike-ki-
so-prevazali-tujce  
Policisti so konec tedna med varovanjem državne meje prijeli skupaj 102 tujca, ki sta nezakonito prestopila državno 
mejo. Pet tujcev je zaprosilo za mednarodno zaščito, ostali pa so še v postopku. Pri tem so ujeli tudi dve vozili, s katerimi 
so tujce nezakonito pripeljali čez mejo. 
 
 
Metliški policisti so v noči na soboto v Krmačini prijeli 11 tujcev oz. deset Afganistancev in Iranca, ki so nezakonito prestopili 
državno mejo. Ugotovljeno je bilo, da je tujce do meje med Hrvaško in Slovenijo pripeljal 22-letni voznik iz Velike Kladuše. 
Postopek z njim so prevzeli hrvaški varnostni organi. V soboto v jutranjih urah so policisti v okolici Semiča ustavili avtomobil 
italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da sta dva Pakistanca v vozilu prevažala še tri Indijce, tri 
Pakistance in Mjanmarca. Pet tujcev je bilo na zadnjem sedežu, še dva pa v prtljažniku. 
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Voznika z urejenim statusom v Italiji sta tujcem pomagala pri nezakonitem prehodu državne meje in jih skušala prepeljati v 
Italijo. Policisti so jima odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi nezakonitega prehajanje meje ali ozemlja 
države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zasegli so tudi osebni avtomobil. 
Novomeški policisti so od petka do danes med varovanjem državne meje izsledili in prijeli 57 tujcev - 27 Pakistancev, 12 
Irancev, devet Alžircev, pet Indijcev, dva Maročana in po enega Afganistanca in Kitajca. Tujci so nezakonito prestopili mejo 
na območju krajev Zapudje, Miklarji, Vukovci, Doblička Gora, Adlešiči, Miliči, Metlika in Mavrlen. 
S Policijske uprave Ljubljana pa so sporočili, da so policisti v zadnjih 24 urah prijeli in obravnavali 12 tujcev, ki so nezakonito 
prestopili državno mejo. Trije Alžirci in Tunizijec so zaprosili za mednarodno zaščito, za pet Alžircev, dva Libijca in Maročana 
pa policijski postopki še niso zaključeni. O nezakonitih prestopih meje poročajo tudi s Policijske uprave Koper, kjer so od 
petka do danes zjutraj obravnavali 15 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Gre za 
šest Pakistancev, štiri Alžirce, tri Maročane, državljana Kosova in Afganistanca, ki je sicer zaprosil za mednarodno zaščito, 
ostali pa so še v postopku. 

• V Jelšanah ustanovili Civilno iniciativo za varovano mejo. STA.  Dnevnik, Ljubljana, 19. marec 2019 
https://www.dnevnik.si/1042879387/Slovenija/v-jelsanah-ustanovili-civilno-iniciativo-za-varovano-mejo-  
Predstavniki krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica so po tistem, ko je občina ugotovila, da bi bil svetovalni 
referendum o sprejemno-registracijskem centru za migrante v nasprotju z veljavno zakonodajo, ustanovili Civilno 
iniciativo za varovano mejo. Med prvimi aktivnostmi bo zbiranje podpisov pod peticijo ter protestni pohod do meje. 
 
Na ustanovnem zboru civilne iniciative konec preteklega tedna so imenovali ožji koordinacijski odbor, ki ga sestavljajo 
predstavniki vseh političnih list in strank, ki so se zbora udeležili, ter predstavniki obmejnih krajevnih skupnosti Jelšane, 
Podgrad, Kuteževo, Novokračine in Zabiče. Za vodjo iniciative so izbrali predsednika Krajevne skupnosti Jelšane in 
pobudnika ustanovitve Civilne iniciative za varovano mejo Ivana Ceglarja. 
Civilna iniciativa poziva državo, naj varuje državno mejo, kot je to zapisano v zakonodaji. »Če bi bilo varovanje državne meje 
dobro, tudi sprejemno-registracijski center, ki ga načrtuje država na mejnem prehodu Jelšane, ne bi bilo potrebno,« je za 
STA povedal Ceglar. 
Ustanovitvi civilne iniciative je botrovalo predvsem vsakodnevno srečevanje z migranti, ki hodijo mimo hiš v neposredni 
bližini državne meje, krajanom vzbujajo strah, povzročajo škodo in puščajo za seboj odpadke. »Zdaj si že popoldan, kaj šele 
zvečer ali ponoči, mnogi ne upajo več na svoja dvorišča. Še posebej to velja za naše žene in dekleta,« je še dejal predsednik 
Krajevne skupnosti Jelšane, ki se tudi sam dnevno srečuje z ilegalnimi prebežniki. 
Zahtevajo dosledno varovanje državne meje 
Državno mejo mora Slovenija varovati po pravilih schengenskega območja, ki mora ostati za tiste, ki spoštujejo zakonodajo 
in prihajajo v Slovenijo z osebnimi dokumenti na mejnih prehodih, vedno odprta. Za to se bodo zavzemali tudi v Civilni 
iniciativi za varovano mejo ter od države zahtevali dosledno varovanje državne meje. 
Prebivalci obmejnega območja v Občini Ilirska Bistrica se povezujejo tudi z drugimi območji v Sloveniji, kjer so tudi 
načrtovane vzpostavitve sprejemno-registracijskih centrov v primeru večjega prihoda migrantov. 
V Jelšanah živi 250 prebivalcev, v načrtovanem centru, za katerega je ministrstvo občino že prosilo za lokacijsko informacijo, 
pa naj bi bilo deset zabojnikov ter dva šotora s 600 do 1000 ležišči. 

• Rudaš: Največja težava Romov je zdolgočasenost. Dragana Stanković. Dnevnik, Ljubljana, 19. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042879188/lokalno/dolenjska-in-bela-krajina/rudas-najvecja-tezava-romov-je-zdolgocasenost  
Varnostna situacija v romskih naseljih se izboljšuje, ugotavljajo pristojni. Hkrati pa se strinjajo z dejstvom, da je treba 
okrepiti preventivno delo, predvsem pa Rome zaposliti, sicer osebnostnega razvoja ne bo, poudarja predsednik Foruma 
romskih svetnikov Darko Rudaš. 
 

 
Slika: Varnostna situacija v romskih naseljih se izboljšuje tudi po zaslugi preventivnih aktivnosti policije v romski 
skupnosti. Foto: Jaka Gasar 
 
Udeleženci petega sestanka med romskimi svetniki in policijo, ki je bil včeraj v Novem mestu, trdijo, da se varnostna 
situacija pri Romih v jugovzhodni Sloveniji izboljšuje. Toda nedavni dogodki, denimo incident po hudi prometni nesreči na 
dolenjski avtocesti ali pa kršenje javnega reda in miru v noči na nedeljo v enem od črnomaljskih lokalov, ki je bilo podprto z 
grožnjami s kalašnikovko in razbijanjem inventarja, ne kažejo ravno na izboljšanje situacije.  
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»Ne pravimo, da problemov ni,« je po sestanku, ki je potekal za zaprtimi vrati, dejal Manuel Vesel, višji policijski inšpektor 
na Generalni policijski upravi. »Toda če pogledamo celostno, je stopnja varnosti na zadovoljivi ravni. Dejstvo je, da do 
posameznih dogodkov prihaja, na primer do kršitev javnega reda in miru, preglasne glasbe, streljanja na območjih, kjer živi 
romska skupnost. Vendar policija zagotavlja učinkovito intervencijo, splošno varnost ljudi in premoženja. Ugotavljamo pa, 
da posameznih problemov ne moremo reševati sami kot policija, ampak le v sodelovanju s posameznimi institucijami. 
Pomembno je torej medinstitucionalno reševanje težav.«  
Tudi Romi si želijo občutka varnosti 
Policija je v okviru nacionalnega programa ukrepov za Rome zadolžena za usposabljanja policistov za boljše delo na 
območjih z romskim prebivalstvom, usposabljanja drugih javnih uslužbencev in preventivo oziroma policijsko delo v 
skupnosti. Lani je po Veselovih besedah policija po vsej Sloveniji izvedla 300 preventivnih aktivnosti v romski skupnosti, kar 
je po njegovih besedah pravi pristop k reševanju problematike.  
Kot je po sestanku dejal predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš, si tudi Romi želijo občutka varnosti. »Je pa res, 
da moramo, če želimo uživati te pravice, izpolniti tudi svoj del odgovornosti in obveznosti.« Temeljni sklep včerajšnjega 
srečanja je, da tovrstne koordinacije nadaljujejo. Ustanovili naj bi tudi regijski sosvet, v katerem bodo poleg policistov in 
romskih svetnikov tudi predstavniki šol, vrtcev, zavoda za zaposlovanje in centra za socialno delo.  
»Kot smo ugotavljali danes, je v romskih naseljih velika težava zdolgočasenost. Romi imajo ogromno časa, v naseljih se nič 
ne dogaja. Mladi Romi nimajo nekega kulturnega središča, kjer bi se lahko zbirali, se pogovarjali, ni otroških igral, kot jih 
imamo v Prekmurju. Igrišča so krasna priložnost tudi za srečevanje staršev. Prav zaradi te zdolgočasenosti se dogajajo tudi 
neprimerne stvari. Res pa je, da gre pogosto za posamezne primere, ki jih družba preslikava in kolektivno kaznuje vso 
romsko skupnost,« ugotavlja Rudaš.  
Romski vrtovi tudi v Novem mestu? 
Po Rudaševih besedah je zelo pomembno narediti kakovosten premik iz represije v preventivo. »Problem tako hitreje 
prepoznamo in ga pravočasno odpravimo. Želim si, da bi policija prihajala v romska naselja večkrat, ne le takrat, ko mora 
posredovati. Tako bi se čim pogosteje pogovarjala z Romi in se tako tudi zbližala z njimi. V Prekmurju je ta praksa ustaljena 
in rad bi tovrstno prakso prenesel tudi v jugovzhodno Slovenijo. Moram reči, da smo na dobri poti.«  
A kot dodaja, čez noč ne gre. Pri tem Rudaš poziva tudi odgovorne institucije, od centra za socialno delo do šole, vrtca in 
predvsem zavoda za zaposlovanje. »Ljudje morajo začeti delati. Dokler ne bodo zaposleni, osebnostnega razvoja ne bo. 
Dokler ga ne bo, ne moremo pričakovati, da se bo otrok obnašal drugače kot zdaj, ko gre devetletnik s pištolo v šolo.« 
Eden pomembnih sklepov včerajšnjega sestanka je tudi ta, da bodo 8. aprila ob svetovnem dnevu Romov v romskih naseljih 
v vseh 20 občinah izpeljali čistilne akcije. Romi bodo čistili, občino pa bodo zaprosili za zabojnike. Po zgledu trebanjskega, 
izjemno uspešnega projekta pa bodo tudi novomeški občini predlagali, naj poišče primerno zemljišče in Romom omogoči 
ureditev vrtov.  
»To je več kot zgolj vrt. Gre tudi za druženje, Romi tudi ne bodo pobirali pridelkov drugod, ampak bodo pobirali svoje. Moj 
predlog je tudi ta, da se določi večje zemljišče, kjer bi Romi pridelovali zelenjavo za šole in vrtce. Ker smo Romi večinoma 
odvisni od socialne pomoči, bi na tak način tudi sami dali neki prispevek za otroke,« predlaga Rudaš.  

• Salvini znova opozarja humanitarne organizacije, ki rešujejo migrante. STA. Dnevnik, Ljubljana, 19. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042879316/svet/salvini-znova-opozarja-humanitarne-organizacije-ki-resujejo-migrante  
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je v ponedeljek znova opozoril nevladne humanitarne organizacije, ki želijo 
migrante, rešene na odprtem morju pred Libijo, izkrcati v Italiji, da zanje italijanska pristanišča ostajajo zaprta. 
 
 
To je v ponedeljek zvečer sporočil na Twitterju, potem ko je italijanska ladja Mare Jonio kolektiva humanitarnih organizacij 
Mediterranea od Italije zahtevala dovoljenje za izkrcanje 49 migrantov, ki jih je v ponedeljek rešila na odprtem morju blizu 
libijske obale. Ladja se je napotila proti italijanskemu otoku Lampedusa, ki je po njihovem v vse slabših vremenskih 
razmerah najboljša izbira, poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
»Italijanska pristanišča so bila in ostajajo zaprta«, je tvitnil Salvini. Njegovo ministrstvo pa je objavilo navodila na osmih 
straneh, v katerih Salvini spominja na zakone, ki zadevajo reševalne operacije humanitarnih nevladnih organizacij. Med 
drugim določajo, da kdor reši migrante v Sredozemskem morju izven italijanskih voda, ne da bi operacijo uskladil z italijanski 
oblastmi in se nato usmeri v italijanska pristanišču, krši državno varnost. To pomeni, da ladje s temi migranti nimajo dostopa 
do italijanskih pristanišč. 
V navodilih sicer reševanje migrantov, katerih življenja so ogrožena, označujejo za prioriteto, ob tem pa na sankcije 
opozarjajo tiste, ki "izrecno kršijo mednarodna, evropska in nacionalna pravila reševalnih operacij". 
Opozarjajo, da po tem, ko rešijo migrante, morajo organizacije spoštovati pravila, sicer bi jih lahko obtožili zaradi podpiranja 
trgovine z ljudmi. Opozarjajo tudi na nevarnost, da bi skupine migrantov lahko skrivale posameznike, vpletene v terorizem. 
Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala, da ladji Mare Jonio z 49 migranti danes niso dovolili vstopa v italijanske vode. 
Salvini pa je za televizijo SkyTg24 poudaril, da jim lahko pošljejo hrano, obleke in poskrbijo za njihovo zdravje, da pa v Italijo 
ne bodo vstopili. 
Rim, ki je pod novo populistično desno vlado izredno nenaklonjen migrantom, je že več nevladnih humanitarnih organizacij 
obtožil, da libijski obalni straži preprečujejo, da bi reševala migrante in jih odpeljala v Libijo. Organizacije za človekove 
pravice medtem opozarjajo, da Libija ni varen kraj za migrante. 

• Italijanske oblasti zasegle reševalno ladjo z migranti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 19. marec 2019 
https://www.dnevnik.si/1042879412/kronika/italijanske-oblasti-zasegle-resevalno-ladjo-z-migranti-  
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Italijanske oblasti so danes zasegle italijansko ladjo Mare Jonio kolektiva humanitarnih organizacij Mediterranea, ki je 
blizu libijske obale rešila 49 migrantov. Finančna policija je reševalno ladjo pospremila v pristanišče na otoku Lampedusa, 
v prihodnjih urah pa bodo predvidoma zaslišali posadko, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
 
Italijanski zunanji minister Matteo Salvini je pred tem ladji, ki pluje pod italijansko zastavo, prepovedal vplutje v italijansko 
pristanišče. Italijanska tiskovna agencija Ansa pa je zvečer poročala, da je sicilsko tožilstvo uvedlo preiskavo zaradi pomoči 
pri nezakonitih migracijah. 
Mediterranea je od Italije zahtevala dovoljenje za izkrcanje 49 migrantov, ki jih je v ponedeljek rešila na odprtem morju 
blizu libijske obale. Ladja se je kljub prepovedi Salvinija napotila proti italijanskemu otoku Lampedusa. 
Rim, ki je pod novo populistično desno vlado izredno nenaklonjen migrantom, je že več nevladnih humanitarnih organizacij 
obtožil, da libijski obalni straži preprečujejo, da bi reševala migrante in jih odpeljala v Libijo. Organizacije za človekove 
pravice medtem opozarjajo, da Libija ni varen kraj za migrante. 

• Zsolt Németh: Mi bomo Britance pogrešali. Intervju: Zsolt Németh. Pogovarjal se je: Ervin Hladnik Milharčič. 
Dnevnik, Ljubljana, 19. marec 2019 

Zsolt Németh je predsednik zunanjepolitičnega odbora madžarskega parlamenta 
https://www.dnevnik.si/1042879181/svet/zsolt-nemeth-mi-bomo-britance-pogresali  
Zsolt Németh je predsednik zunanjepolitičnega odbora madžarskega parlamenta. Hkrati je tudi podpredsednik Evropske 
ljudske stranke in eden najvplivnejših članov stranke Fidesz, ki jo skupaj z madžarsko državo vodi Viktor Orban. Med 
obiskom v Lendavi se je srečal s predsednikom zunanjepolitičnega odbora državnega zbora Matjažem Nemcem. V 
kratkem pogovoru za Dnevnik je pojasnil, kakšno je doktrinarno stališče Madžarske do brexita, evropskih volitev in 
glasovanja v Evropski ljudski stranki, kjer se ta teden odločajo o morebitni izključitvi Fidesza.  
 
Kako v vašem parlamentarnem odboru razpravljate o brexitu? Kako razumete izstop Velike Britanije iz EU?  
Odbor za zunanjo politiko je odgovoren za ves svet, razen za strogo definirane evropske zadeve. Za to obstaja poseben 
odbor. Seveda smo morali v zadnjih dveh mesecih večkrat razpravljati o brexitu. Povabil sem britanskega veleposlanika, ki je 
razložil britanske poglede. Prisotni so bili tudi vsi veleposlaniki članic EU. Mi bomo Britance pogrešali. To je madžarsko 
stališče do tega vprašanja. Nam se je ves čas zdelo zelo pomembno, da Britanci ostanejo del Unije. To smo izrazili kot naše 
uradno stališče, ko so se pripravljali na referendum.  
Kako vidite razloge za njihov izstop?  
Mislim, da odgovornost za takšen rezultat leži na obeh straneh. Delno pri Davidu Cameronu, ker je mislil, da bo lahko 
upravljal proces, na žalost pa ga ni mogel nadzorovati. Njegovo delovanje lahko razumemo kot neodgovorno. Na drugi 
strani pa se tudi zavedamo, da v zadnjih petih letih Bruselj ni bil sposoben pokazati pravega partnerskega odnosa do 
Britancev. To velja tudi za druge članice EU. Ideja Evropske unije kot prostovoljne oblike sodelovanja svobodnih držav ni bila 
nekaj, kar bi evropska komisija razumela. Bolj in bolj so razvijali intervencijsko politiko evropske komisije v zadeve držav 
članic. Članice so ves čas poskušali izobraževati in vzgajati. To so počeli tudi z Veliko Britanijo. Suverenističen refleks pa je bil 
v Veliki Britaniji vedno zelo močan. Mislim, da je pri referendumu prišlo do premočne reakcije na pritiske, ki so prihajali iz 
Bruslja. 
V pogajanjih je Michel Barnier dobro opravil svoje delo. Uspelo mu je, da so vse članice Evropske unije enotno delovale. Na 
mizi je dogovor, ki ga je bilo zelo težko doseči. Mislim, da ni nobene pametne alternative urejenemu izstopu Velike Britanije 
iz Evropske unije. Vendar je hkrati možnost, da se odločijo za najtršo obliko izstopa, tudi zelo velika. To pa bi za vse 
pomenilo veliko nevšečnosti. Postalo bi tudi precedens. Vendar tudi urejen in dogovorjen izstop predstavlja precedens in 
razrešitev tega mučnega položaja. Za ljudi, ki zahtevajo popoln prelom, je neurejen izstop ugodna rešitev. Zato ga 
zagovarjajo. Zelo težko pa je reči, kako se bo položaj razpletel v bližnji prihodnosti. Nekako se bo pač razrešilo. 
Treba je gledati v prihodnost. Treba je ohraniti čim tesnejše odnose med Evropsko unijo in Veliko Britanijo. Vsaj na najbolj 
vidnih področjih. Jasno, da potrebujemo trgovinski sporazum. Tudi če ne bo dogovora, potrebujemo urejene trgovske poti. 
To je prva prioriteta. Koordinirati bo treba zunanjo politiko in sodelovanje pri vprašanjih mednarodne varnosti. Velika 
Britanija ima največjo vojsko v Evropi, največ porabi za obrambo, so člani Nata, tukaj mora sodelovanje postati 
nedotaknjeno. 
Velika Britanija bo postala tuja država. Tam živi številna madžarska skupnost. Boste odnose med Madžarsko in Britanijo 
razrešili na enostaven način ali pričakujete težave?  
Britanci so se pokazali kot zelo radodarni. Upam, da se bodo držali obljub, ki so jih dali v tem procesu. Če ne bo sporazuma, 
bodo seveda vsa vprašanja ponovno odprta. Vključno s statusom več sto tisoč Madžarov, ki živijo v Britaniji. Če sporazuma 
ne bo, bo ostalo odprto vprašanje, ali lahko uživajo iste pravice kot britanski državljani. Pričakujemo in upamo, da bodo sto 
tisoči uživali iste pravice, kot so jih do zdaj. Tisti, ki bodo prišli po izstopu, pa bodo odprli novo poglavje odnosov. Če 
dogovor ne bo veljal, se bomo znašli v zelo težkem položaju. Mnogi se bodo morali vrniti domov na Madžarsko. To ima 
nekaj prednosti, ker so to zelo mobilni in sposobni ljudje. Odselili so se po letu 2004, ko se je Madžarska priključila Evropski 
uniji. Priključili smo se skupaj s Slovenijo in delimo iste probleme. V zadnjih petnajstih letih so tam naši državljani začeli nova 
življenja. Izselitev bi bila zelo težka in zapletena odločitev. Vendar so Britanci dali svoj podpis pod obljube, da bodo našim 
državljanom zagotovili iste pravice kot svojim državljanom. 
Ste v tem pogledu optimistični?  
Relativno. 
Kar koli relativno pač pomeni. Kaj v evropskem kontekstu razumete kot svoje prioritete?  
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Evropska unija je nedvomno ena od njih. Ampak zelo pomemben je odnos z Združenimi državami na eni strani in Rusijo na 
drugi strani. To je zapleteno, ker sta obe državi prek posrednikov vpleteni v vrsto konfliktov po vsem svetu. Sirija, Irak, 
Jemen in še nekaj drugih konfliktov na Bližnjem vzhodu, kjer je treba imeti stališče. Vprašanje Palestincev in Izraelcev je 
nekaj, čemur je treba posvečati stalno pozornost. Sam imam ob vprašanju naših prioritet nekaj stvari na seznamu. Če naj bo 
Evropska unija uspešna organizacija, mora ohraniti enotnost pri razvoju integracijskih procesov. Tukaj leži nevarnost. 
Zahodna Evropa ima tukaj nekaj spornih namer. Za krivce za sedanjo ekonomsko krizo Evropske unije hočejo postaviti 
države srednje in vzhodne Evrope. Češ da širitev zaradi nas ni bila uspešna. 
Govorijo o tem, da do širitve EU sploh ne bi bilo smelo priti. »Srednje- in vzhodnoevropske države so breme za celotno 
evropsko konstrukcijo.« To slišimo. »Območje evra je jedro zahodnoevropske konstrukcije in bi moralo imeti lastne 
institucije, parlament, ministrstvo za finance in druge nadzorne mehanizme.« Ideja Evrope dveh hitrosti ali Evrope več 
hitrosti za nas in za Evropsko unijo predstavlja najbolj resen izziv. Naše stališče je, da je treba ohraniti enotnost 
integracijskega procesa. Cilj držav srednje Evrope je želja po zgraditvi zavezništva znotraj Evropske unije, ki bi ohranjalo 
idejo enotne EU. Po mojem mnenju so regionalne oblike sodelovanja, kot so Višegrad ali Trimarium, ki je širša oblika 
sodelovanja, jasne v svojih namerah. Želijo ohraniti izvorni pomen in intenco procesa evropske integracije. To je za nas 
najbolj občutljivo vprašanje. 
Z brexitom nastaja nova notranja dinamika v Evropi. Vsi igralci bodo tukaj morali poiskati svoje vloge. Ključno vlogo bo pri 
teh odločitvah igrala Nemčija. Odločiti se bodo morali, ali bodo sledili konceptu Evrope dveh hitrosti, ki ga najbolj 
predstavljata francoski predsednik Emmanuel Macron in Francija, ali pa bodo sprejeli koncept srednjeevropskih držav o 
ohranitvi enotnosti Evropske unije. Mi sebe ne razumemo kot države, ki razcepljajo Evropsko unijo, ampak kot države, ki 
ščitijo integriteto celotne organizacije.  
Maja bomo imeli evropske volitve. Na volitve greste v sporu z lastno skupino EPP v evropskem parlamentu. Kaj 
pričakujete od njih?  
EPP bo ta teden imela sestanek skupščine. V Sloveniji so SDS in Krščanski demokrati naši sestrski stranki. Slovenija nas 
podpira pri tem, da ostanemo del skupne EPP. Tudi druge najpomembnejše stranke nas podpirajo. Nemci, Španci, Italijani, 
Francozi. Manjše stranke v Skandinaviji in Beneluksu nas ne podpirajo. Kritizirajo naš tradicionalizem. V nekaj dneh bo 
položaj jasnejši in vsi bomo modrejši. Celotna razprava pa ne teče o nas, ampak o prihodnosti Evropske ljudske stranke.  
Kaj pa pričakujete od volitev v evropski parlament?  
Pričakujem bolj fragmentirano politično strukturo evropskega parlamenta. Do podobne fragmentacije je prišlo v mnogih 
državah. Tudi v Nemčiji. Obe veliki stranki sta postali šibkejši, Zeleni, Afd in levica pa so dobili več poslancev. Tudi v Sloveniji 
imate relativno fragmentiran politični spekter. Isti rezultat pričakujem za evropski parlament. Mislim, da bo levica s socialno 
demokracijo bistveno šibkejša. Ne vemo, za koliko, vendar bomo videli tudi šibkejšo našo EPP. Če izključijo Fidesz, bo 
zmanjšanje še bolj radikalno. Če nas ohranijo, bo manjše. V vsakem primeru pa pričakujem nekoliko šibkejšo EPP. Ne gre 
samo za vprašanje številčne moči posameznih skupin, ampak za pomembnejše vprašanje ljudi, ki bodo prišli v parlament in 
katere stranke v skupinah bodo močnejše. 
Če ostanemo v EPP, se bo vloga Fidesza okrepila. Zdaj imamo 12 poslancev. Skupaj s sestrskimi madžarskimi strankami v 
sosednjih državah pričakujemo med 16 in 17 sedežev. To je več kot 10 odstotkov EPP. Linija krščanskih konservativcev v EPP 
se bo s tem okrepila. Upam, da bo tako, takšen rezultat pa bo pomemben za prihodnost Evropske unije.  

• Italijanski senat Salviniju ni odvzel imunitete. STA. Dnevnik, Ljubljana, 20. marec 2019 
https://www.dnevnik.si/1042879608/svet/italijanski-senat-salviniju-ni-odvzel-imunitete  
Italijanski senat je danes zavrnil odvzem imunitete italijanskemu notranjemu ministru Matteu Salviniju, ki je obtožen 
ugrabitve zaradi zadrževanja migrantov na morju. Tako so senatorji blokirali sodni postopek proti ministru. 
 
Obtožbe so povezane z zadrževanjem ladje italijanske obalne straže Diciotti, na kateri je bilo 190 rešenih migrantov, na 
morju avgusta lani. Po petih dneh je Italija 13 bolnim migrantom dovolila izkrcanje, preostalim 177 pa šele po nadaljnjih 
petih dneh na morju. Italijanskemu notranjemu ministru očitajo zlorabo oblasti in ugrabitev. 
Že pred glasovanjem je Salvini v senatu branil svoja dejanja, ki so bila po njegovem mnenju v interesu nacionalne varnosti. 
"Italijani plačujejo mojo plačo, da branim meje in varnost naše države," je povedal. 
Notranji minister je sicer v torek znova prepovedal vstop v italijansko pristanišče eni od ladij z rešenimi migranti. Italijanske 
oblasti so italijansko ladjo Mare Jonio kolektiva humanitarnih organizacij Mediterranea, ki je blizu libijske obale rešila 49 
migrantov, zasegle. Finančna policija je reševalno ladjo pospremila v pristanišče na otoku Lampedusa. 

• EPP naj bi danes začasno izključila Orbanovo stranko Fidesz, Janša s pismom poziva, naj se to ne zgodi. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 20. marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042879537/Svet/epp-naj-bi-danes-zacasno-izkljucila-orbanovo-stranko-fidesz  
Najvplivnejša evropska politična družina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) naj bi danes po napovedih 
neuradnih virov začasno izključila stranko madžarskega premierja Viktorja Orbana. Fidesz naj bi izgubil pravico do 
glasovanja na strankarskih srečanjih in pravico do kandidiranja za položaje. 
 
 
Orban se je le delno odzval na tri pogoje, ki mu jih je zastavil vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu Manfred 
Weber za normalizacijo odnosov, izpostavljajo viri. Ti trije pogoji so: da ustavi sporno protimigracijsko kampanjo, uperjeno 
tudi proti predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, da zagotovi nemoteno delovanje Srednjeevropske univerze 
v Budimpešti in da se opraviči za žaljive besede svojim kritikom v EPP, ki jih je imenoval "koristni idioti". 
Madžarski premier se je opravičil za žaljive besede in ustavil kampanjo. 
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Politična skupščina EPP bo tako danes po neuradnih napovedih glasovala o predlogu predsedstva za začasno izključitev 
Fidesza, po katerem bi Orbanova stranka izgubila pravico do glasovanja na vseh strankarskih srečanjih in pravico do 
kandidiranja za položaje. Fidesz tako ne bi bil več navzoč na srečanjih EPP. Poleg tega naj bi za spremljanje sodelovanja med 
EPP in stranko Fidesz vzpostavili poseben odbor pod vodstvom bivšega predsednika Evropskega sveta Hermana Van 
Rompuya. Po napovedih virov se pričakuje, da bo politična skupščina danes ta predlog podprla. Na to kaže tudi neuradna 
novica, da naj bi ključni igralki v EPP, nemška krščansko-demokratska unija (CDU) in njena sestrska bavarska krščansko-
socialna unija (CSU), podprli suspendiranje članstva Fidesza. Neuradni viri sicer ob teh napovedih ponavljajo, da je v 
primeru, če bi kazalo na izključitev oziroma zamrznitev članstva Fidesza, mogoče pričakovati tudi, da se Orban sam izključi iz 
stranke pred glasovanjem. Orban ima danes ob 17. uri v Bruslju predvideno novinarsko konferenco. 
Janša v pismu Daulu pozval k odpovedi ali preložitvi glasovanja  
Predsednik SDS Janez Janša je v pismu predsedniku stranke EPP Josephu Daulu pozval k odpovedi ali preložitvi glasovanja o 
usodi stranke madžarskega premierja Viktorja Orbana Fidesz, saj da v primeru glasovanja stranka izgubi ne glede na izid. 
Opozoril je, da EPP z glasovanjem tvega razdor v svojih vrstah in tudi zmago na evropskih volitvah. Janša v pismu s 
ponedeljkovim datumom izraža trdno prepričanje, da se mora EPP izogniti razdoru v svojih vrstah, saj mora v tem ključnem 
političnem trenutku ostati enotna in se enotno boriti za Evropo. 
Glasovanje po njegovem mnenju pomeni neizogiben razdor, in to sredi kampanje za evropske volitve, kar ne bi moglo biti 
bolj samouničevalno. To tudi ogroža zmago EPP na volitvah in možnosti, da vodilni kandidat EPP za volitve Manfred Weber 
postane naslednji predsednik Evropske komisije, svari Janša. V pismu, dolgem približno tri strani in pol, Janša med drugim 
izpostavlja, da je opis kršitev jedrnih vrednot EPP, ki se očitajo Fideszu, »ostal plitek« ter zastavi vprašanje, katere jedrne 
vrednote je kršil Fidesz. 
Isti teden, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron predstavil manifest o prihodnosti Evrope, so sestrske stranke EPP 
pozvale k izključitvi Fidesza, še izpostavlja Janša. Ob tem navede komentar »starega modrega prijatelja iz Avstrije«: »Kaj za 
boga delate v EPP? Macron je sprožil razpravo o prihodnosti Evrope, vi ste pa sprožili in se se ustrelili v koleno.« Na koncu 
pisma Janša navaja tudi besede Ivana Cankarja, potem ko je njegova stranka izgubila na volitvah pred sto leti: »Stranka ni 
videla ljudi in ljudje niso videli stranke.« 

• Orbana niso vrgli, zamrznil se je sam. Zoran Potič. Dnevnik, Ljubljana, 20. marec 2019 
https://www.dnevnik.si/1042879537/svet/epp-naj-bi-danes-zacasno-izkljucila-orbanovo-stranko-fidesz  
Velika drama v EPP se je končala z zamrznitvijo članstva Fidesza in ne z izključitvijo. Vodilna madžarska stranka do 
nadaljnjega ne bo imela glasovalnih pravic, njeni predstavniki se ne bodo smeli udeleževati sestankov in nihče iz Fidesza 
ne bo smel kandidirati za funkcije v EPP.  
 
 
Predsednik madžarske vlade Viktor Orban in njegova stranka Fidesz do nadaljnjega ne bosta smela sodelovati v delovanju 
največje evropske politične skupine, kar pomeni, da Fidesz ne bo sodeloval v predvolilni kampanji kot del Evropske ljudske 
stranke (EPP), njen predsednik Viktor Orban pa se ne bo smel udeleževati zborov EPP pred vsakim evropskim vrhom. Usoda 
Fidesza v Evropski ljudski stranki bo v rokah trojke, ki bo podala oceno o stanju demokracije na Madžarskem, ocenjevalci 
Viktorja Orbana pa bodo nekdanji predsednik sveta EU Herman Van Rompuy, nekdanji predsednik evropskega parlamenta 
Hans-Gert Pöttering (CDU) in nekdanji avstrijski kancler Wolfgang Schüssel.  
Avstrijski kompromis 
Takšna rešitev je na koncu večurne vroče debate za zaprtimi vrati dobila skoraj soglasno podporo, slovenski predstavniki v 
EPP pa so jo predstavljali kot kompromisno rešitev. Evropski poslanec Lojze Peterle (NSi) je po razpletu pojasnil, da je na 
skupščini predlagal rešitev po vzoru rešitve iz leta 2000, »tako imenovano avstrijsko rešitev, kjer je šlo za prostovoljni 
suspenz, to idejo pa je podprl tudi Janez Janša«. Gre za model kompromisa, ki so ga v EPP uporabili pred slabima dvema 
desetletjema, ko je njihova članica, avstrijska Ljudska stranka oblikovala koalicijo s svobodnjaki Jörga Haiderja, zaradi česar 
je bila Avstrija tedaj izolirana za nekaj časa, Ljudska stranka severne sosede pa se je samozamrznila za določeno obdobje. 
Takšno rešitev so uporabili tudi v primeru Fidesza, slednji se je formalno sam začasno izločil iz EPP, to pa je omogočilo 
poenotenje celotne politične skupine. Takšno rešitev so na koncu podprle tudi vse tri slovenske članice EPP. 
Janša se je boril za Orbana 
Pri poteku skupščine EPP je velik pečat pustil tudi prvak SDS Janez Janša (sicer velik zaveznik Viktorja Orbana), ki je v 
ponedeljek, dva dni pred srečanjem, naslovil na predsednika EPP Josepha Daula in vse članice skupine pismo, v katerem je 
pozval k odpovedi glasovanja o usodi Fidesza ali pa preložitev glasovanja. Na sami skupščini pa se je po pričevanju 
udeležencev srečanja ves čas zavzemal za ublažitev pogojev, ki so jih postavljali zlasti nemški krščanski demokrati, ali iz CSU 
ali CDU. Nemška predsednica konservativne stranke CDU Annegret Kramp - Karrenbauer je namreč pred skupščino dejala, 
da se morajo v Fideszu bolj potruditi in ponovno pridobiti njihovo zaupanje. Janša je v pismu zavzemal drugačno stališče, 
evropske konservativce je svaril, da tvegajo razdor v EPP, če bi izključili Fidesz in Viktorja Orbana iz največje evropske 
politične skupine. Medtem ko so številne stranke članice EPP očitale Fideszu, da s svojo protievropsko in protimigrantsko 
politiko krši evropske vrednote, se je Janša spraševal, katere jedrne vrednote naj bi Fidesz sploh kršil.  
Orban bo vztrajal pri svojem 
Prvak SDS je bil zadovoljen z razpletom, čeprav so pred tem v SDS (tako kot v SLS) nasprotovali kakršnim koli sankcijam, 
izključitve ali zamrznitve članstva pa niso podpirali. Z razpletom je bil zadovoljen tudi predsednik NSi Matej Tonin, ker so se 
zanj zavzemali od začetka. »Zamrznitev članstva Fidesza je ustrezna rešitev. Krščanskodemokratske vrednote so tisto, kar EU 
drži skupaj, zato od njih ne odstopamo. Sedaj ima Fidesz priložnost, da se k njim vrne,« je dejal Tonin. Po skupščini EPP je 
Viktor Orban na novinarski konferenci pojasnil, da ne namerava spreminjati svoje politike, še zlasti na področju migracij. 
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Viktor Orban je bil v zadnjem obdobju sicer tarča hudih očitkov, da omejuje samostojnost sodne veje oblasti v državi, ogroža 
svobodo medijev in onemogoča delovanje civilnodružbenim organizacijam.  
Violeta Bulc v super ekipi liberalcev 
Evropska komisarka iz Slovenije Violeta Bulc (SMC) ne bo nastopila na evropskih volitvah, bo pa del sedemčlanske ekipe 
evropskih liberalcev (ALDE). V tretji politični skupini po moči v evropskem parlamentu ne nastopajo z vodilnim kandidatom, 
ampak so namesto tega oblikovali skupino uglednih liberalcev, ki bodo na volitvah zagovarjali liberalne vrednote. Violeta 
Bulc je danes pojasnila, da bo v kampanji podpirala vse liberalne stranke v Sloveniji, še zlasti pa SMC. Družbo v ekipi ALDE ji 
bodo delali še komisarka Margrethe Vestager, nekdanji belgijski premier Guy Verhofstadt, nekdanja italijanska zunanja 
ministrica in evropska poslanka Emma Bonino, Španec Luis Garicano, Nemka Nicola Beer ter Madžarka Katalin Cseh.  
Neodobravanje konkurenčnih političnih taborov 
V konkurenčnih političnih taborih na evropski ravni odločitve EPP o zamrznitvi članstva Fidesza niso pospremili z 
odobravanjem. Vodja poslanske skupine liberalcev in demokratov ALDE Guy Verhofstadt je odločitev označil kot sramotni 
trik za to, da bi Viktor Orban na koncu ostal del EPP. Socialni demokrati pa so sporočili, da so v EPP ukrepali preblago in 
prepozno, da bi lahko ublažili grožnjo madžarski demokraciji, ki da jo predstavlja Viktor Orban.  

• Problem EPP ni Viktor Orban. Vojko Flegar. Dnevnik, Ljubljana, 20. marec 2019 
https://www.dnevnik.si/1042879381/mnenja/kolumne/problem-epp-ni-viktor-orban  
Črna internacionala, evropska ljudska stranka (EPP), bo danes morda izključila madžarski Fidesz, stranko predsednika 
vlade Viktorja Orbana. A če katera stavnica sprejema vplačila na izid glasovanja vodstva EPP, utegne biti najmanj 
tvegano položiti največji znesek na vmesno od treh možnosti: suspenz članstva Fidesza v EPP. Fidesz bo začasno izgubo 
glasovalnih pravic v internacionali evropskih konservativnih strank lahko prenesel, EPP pa bo pred evropskimi volitvami 
svojemu kandidatu za predsednika evropske komisije Manfredu Webru lahko zagotovila neokrnjeno podporo. In za to, 
kajne, navsezadnje gre: pravo družino, ki svoje zablojene člane s krščansko ljubeznijo in potrpežljivostjo vrača na pravo 
pot, najbolj pridnim pa na stežaj odpira vrata nebes. Kar bo vsej svoji užaljenosti zaradi Fideszovega plakata navkljub 
blagohotno razumel tudi Jean-Claude Juncker. 
Kajpak sta Fidesz oziroma Orban le na prvi pogled notranja zadeva EPP, več kot 70-članske družine strank, ki že četrt stoletja 
neprekinjeno drži v rokah položaj predsednika evropske komisije. Na nacionalni ravni so zelo redke stranke, ki so kadar koli 
v zgodovini tako dolgo obdobje brez prekinitve imele premierje ali predsednike, toda EU pač ni država. Vendar na njeno in 
nesrečo državljanov nekatere politične zakonitosti kljub temu veljajo. Denimo tista, da je četrt stoletja praviloma predolgo 
obdobje, da bi stranka na oblasti lahko ostala »vitalna«, bila sposobna analizirati in se ustvarjalno odzivati na ekonomske, 
družbene in geopolitične spremembe v okolju, da se ne bi na oblastni poziciji »zlizala« s korporacijskimi in drugimi 
posamičnimi interesi ter da ne bi vsega svojega dejanja in nehanja podrejala le še temu, da oblasti ne izgubi. 
Drugače rečeno, »problem«, ki ga ima EPP – in z njo EU – se ni začel z Viktorjem Orbanom in se z njim, četudi bi EPP danes 
po kakšnem čudežu Fidesz vendarle izključila, ne bo končal. Ne za EPP in še manj za EU. Nič ne ponazarja tega bolj zgovorno 
kot nemški odgovor na pismo francoskega predsednika Emmanuela Macrona evropskim državljanom. Kot že nekajkrat 
poprej je Macron pred dvema tednoma v njem predlagal reforme, s katerimi bi bilo po njegovem mnenju treba bodisi 
dopolniti/popraviti bodisi na novo vzpostaviti določene institucije Unije, in kot že nekajkrat doslej je Nemčija Macrona 
zavrnila. Tokrat odkrito in ne via facti, kot ima to z neljubimi pobudami navado početi (še) kanclerka Angela Merkel, kajti 
odgovor je spisala njena naslednica na položaju predsednice nemških konservativcev (CDU) in kanclerska pretendentka 
Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK). Morda ne v vnaprejšnjem dogovoru z Merklovo, vsekakor pa z njeno podporo po 
objavi, zato je stališča AKK mogoče šteti za uradno stališče Berlina vse dotlej, dokler bo kanclerski položaj v rokah CDU.  
Macronovim predlogom je mogoče očitati marsikaj: nejasnost, velikopoteznost, idealizem, naivnost, morda celo odvračanje 
pozornosti od notranjih francoskih problemov. In gotovo je, da ima Macron tudi v evropskem okviru precejšnje težave s 
solidarnostjo oziroma sedanjo ekonomsko-socialno doktrino: vprašanju enakopravnosti pri delitvi blaginje se z nekaj 
izjemami (denimo, ko govori o obdavčitvi korporacij in enotnih temeljih socialne varnosti, vključno z »evropsko minimalno 
plačo«) izogne. Česar Macronu ni mogoče oponesti, pa je, da – z omenjeno pripombo – zanika probleme evropske 
integracije, da nima celovitega predvolilnega programa, da njegovi predlogi niso »odprti za razpravo« in da v svoji reformni 
zavzetosti nima ves čas pred očmi – seveda (tudi) v francoskem interesu – »napredka« EU. 
Odziv AKK je bil, hm, tipično nemški: »inženirski« oziroma tehnokratsko-funkcionalističen, z izhodiščem, da je za EU dobro, 
kar je najprej dobro za Nemčijo. To pa »skupna sociala«, evropska podnebna banka, evropske ciljne vrednosti škodljivih 
emisij in kakršno koli spreminjanje fiskalnih pravil niso. Za kar gre Kramp-Karrenbauerjevi, so evropska bančna unija, 
globalna konkurenčnost evropskega gospodarstva, zaščita zunanjih meja, skupna evropska letalonosilka kot simbol skupne 
obrambne in varnostne politike in – sedež v varnostnem svetu OZN za EU. Nemška politologinja Ulrike Guérot (med drugim 
avtorica knjige Zakaj mora Evropa postati republika, s podnaslovom Politična utopija) je ob tem na twitterju prosto po 
francoskem sociologu in filozofu Pierru Bourdieuju zapisala, da hoče AKK očitno le desno roko EU (varnost, meje, vojska), ne 
pa tudi leve (solidarnost, socialna varnost, vzajemnost), ta enostranskost pa da lahko ugonobi evropsko idejo. 
Za kar se zavzemajo nemški konservativci (pravzaprav pa tudi koalicijski socialdemokrati, a to je že druga zgodba), je 
potemtakem še manj kot »zmerni napredek v mejah mogočega«. Je le »več istega«, torej politike odtujevanja Unije njenim 
državljanom z njeno »depolitizacijo« na eni (se kdo še spomni Junckerjeve obljube, da bo komisija v njegovem mandatu 
postala bolj politična?) in birokratsko-tehnokratskim diktatom na drugi strani. Politike, ki jo je EPP (pred poldrugim 
desetletjem) prevzela in s tem, ko je Webra razglasila za nosilca svoje liste za letošnje volitve, tudi zagrozila nadaljevati. 
Politike, ki – kot je enkrat lani zapisal britanski zgodovinar in kolumnist Timothy Garton Ash – ne »dojema resnosti 
trenutka«, še slabše, ki ne razume, v kolikšni meri je Viktorja Orbana proizvedla sama in koliko se je medtem tudi sama 
(pomislite le na občudovalca fašističnih infrastrukturnih dosežkov Antonia Tajanija, nad čigar »jasnimi besedami« je 
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navdušen Janez Janša, pa na bavarsko CSU, avstrijsko ÖVP, špansko PP, hrvaški HDZ itd.) orbanizirala. Ali, če vam je ljubše, 
koliko je EPP prevzela in nemara malce »pomeščanila« – omilila v slogu, ne pa v vsebini – Fidesz.  

• Trpke muke po Viktorjevem evangeliju. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 20. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042879626/mnenja/komentarji/trpke-muke-po-viktorjevem-evangeliju  
Vodja liberalcev Guy Verhofstadt je znan po svojih gorečih, pikrih, včasih pa tudi humorističnih pripombah. Danes, ko je 
evropska ljudska stranka potila pot ob odločanju o prihodnosti Fidesza v svojih vrstah, je na twitterju objavil šaljivo 
fotografijo mladeniča (Fidesz), ki se ob držanju svojega dekleta (EPP) za roko ozira za drugo prikupno mladenko (Severna 
liga). Ob fotografiji je delegatom EPP ponudil jasen namig: »Včasih je bolje, če ga odslovite.« 
A za EPP velja podobno kot za katero koli drugo stranko: ne stori ničesar, kar ti svetujejo politični nasprotniki. Pa četudi je 
edino pravilno. Na skupščini Evropske ljudske stranke se je danes odvijala drama za iskanje duše in vrednot stranke. Po več 
tednih razmišljanj in ultimatu vodilnega kandidata stranke za prihodnjega predsednika evropske komisije Manfreda Webra 
se je EPP znašla pred odločitvijo, kaj storiti s svojim enfant terriblom, Viktorjem Orbanom. Dva meseca pred evropskimi 
volitvami, ko stranki močno pada podpora, odločitev ni bila lahka. A v ta položaj se je spravila sama, ko je leta in leta zaradi 
tihega strinjanja večine članic z migracijsko politiko prvega novodobnega madžarskega križarja soglašala in jo trpela. 
Če bi postavili Orbana pred vrata in izgubili 13 Fideszevih poslanskih sedežev, bi bili sodeč po zadnjih projekcijah skorajda 
povsem izenačeni z drugouvrščenimi socialisti. Odločili so se za manjše zlo. Orbana so ohranili v politični skupini, pa čeprav 
je postal hudo breme za stranko. Tega niso storili zaradi evropskih krščanskih vrednot, ki si jih očitno vsako krilo v evropski 
ljudski stranki razlaga po svoje, temveč v želji, da bi po majskih volitvah še naprej vodili evropsko komisijo. In z Orbanom 
imajo za to več možnosti kot brez njega. 
Kdo je torej v velikem pokru za ohranitev oblasti in vpliva v Evropi in največji evropski politični skupini zmagal ali izgubil? 
Čeprav sta odločitev za Fideszevo začasno izključitev in zamrznitev glasovalnih pravic v stranki Orban in Weber poskušala 
prikazati kot skupno kompromisno odločitev, s katero je bila zaščitena enotnost stranke, to drži morda le na prvi pogled. V 
evropski politični melodrami zmagovalec zagotovo ni Manfred Weber. Z Orbanom je hotel navidezno graditi mostove in se 
pri tem ujel v trmo madžarskega premierja, ki ni hotel v celoti izpolniti niti enega od njegovih treh pogojev za ohranitev 
članstva – a je Fidesz na koncu ostal član EPP. 
Z vodstvenimi sposobnosti se Weber pri zgodbi z Orbanom zagotovo ni proslavil. V zadevah nacionalnega ponosa in 
evropskega interesa – in Orban svojo politiko do vladavine prava, Junckerja, Sorosa in migrantov razume kot edino pravilno 
– za madžarskega premierja ni moglo biti kompromisov. Prav nasprotno, postavil je svoje pogoje za to, da ne uresniči 
grožnje političnega prestopa leta in se iz EPP preseli v tabor Salvinija, Le Penove, Stracheja in Morawieckega, kamor po 
svojih politikah in stališčih vsekakor bolj spada. Edini razlog, da ni že zdavnaj pobral šil in kopit, je, da zunaj EPP postane ne 
zgolj izobčenec, temveč politični marginalec, ki ne more več računati na zaščito svojih strankarskih prijateljev. 
Tudi po svojem doslej največjem porazu v stranki je Orban kazal znake zmagoslavja. Še naprej je vztrajal pri mantri, da je 
skupaj s Salvinijem edini pravi zaščitnik evropskih kopenskih in morskih meja. V spreminjajočih se razmerjih moči znotraj 
EPP, kjer večjo težo dobiva CDU s konservativnejšo politiko Annegret Kramp-Karrenbauer, se Orban še vedno počuti dobro, 
čeprav je suspendiran. Pogled mu namreč že optimistično beži v povolilno obdobje, ko se bo EPP morala odločati, v katero 
politično smer bo zapeljala novo koalicijo – bo to na levo ali desno, proti populistom. 
Evropska ljudska stranka danes svojih krščanskih vrednot ni obnovila. Morebitni preporod je zgolj prestavila na povolilno 
obdobje.  
 

Večer,  Maribor 

• Ukinitev samostojnega Študijskega centra za narodno spravo? "Z zgodovino se spet dela otročje, objestno"   
Vanessa Čokl. Večer, Maribor, 15.03.2019 
https://www.vecer.com/ukinitev-samostojnega-studijskega-centra-za-narodno-spravo-z-zgodovino-se-spet-dela-otrocje-
objestno-6676530  
 
 
"Prizadevam si, da to izvem." To je odgovor direktorja Inštituta za novejšo zgodovino dr. Damijana Guština, ali je kaj na 
tem, da naj bi se načrtovala pripojitev Študijskega centra za narodno spravo k Inštitutu za novejšo zgodovino. 
Znano je, da je Študijski center za narodno spravo, delujoč od pomladi 2008, že nekaj mandatov ga, zdaj kot v. d., vodi dr. 
Andreja Valič Zver, zgodovinarka, poročena s podpredsednikom SDS in evropskim poslancem dr. Milanom Zverom in tudi 
visoko pozicionirana v SDS, trn v peti vsakokratni politiki levo od desne. Po Večerovih informacijah politika s SD na čelu 
(pristojnostno Študijski center sodi pod ministrstvo za pravosodje, ki ga v tem mandatu vodi SD z ministrico Andrejo Katič) 
zdaj kuha plan pripojitve k Inštitutu za novejšo zgodovino. Kar se na zunaj, vsebinsko, dozdeva celo logično, a naši viri 
pravijo, da bi morebitna združitev povzročila težave, vsebinske in personalne, na obeh straneh. Študijski center za narodno 
spravo je "stranski" produkt - iz politično ugodnega časa - intenzivnega razčiščevanja povojnih pobojev na ozemlju Slovenije. 
Tako kot tudi razčiščevanja pojmov: koliko je totalitarizmov, kateri so, kaj vse so povzročili.      
V državnem zboru je spet predlog, da se, 80 let od začetka druge svetovne vojne v Evropi, naposled potrdi deklaracija o 
podpori resoluciji evroparlamenta iz 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu 
Vedejevstvo se Valič Zverovi izteče letos avgusta. Kmalu bi moral biti zunaj nov razpis in trenutni svet Študijskega centra je 
sestavljen tako, da dosedanja direktorica posebnih težav s podporo, če se ponovno prijavi, ne bi smela imeti. Toda: aktualna 
vlada v svet svojih članov še ni imenovala. Direktor pa za dokončno ustoličenje potrebuje soglasje vlade. Tu pa bi znal biti 
kavelj ... 
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"Z zgodovino se spet dela otročje, objestno," komentira nekdanji član sveta Študijskega centra za narodno spravo dr. Jože 
Dežman, že nekaj mandatov predsednik vladne komisije za prikrita grobišča.    
Študijski center za narodno spravo je startal leta 2008, v zaključku prve Janševe vlade. Preučuje značilnosti in učinke 
fašizma, nacizma in komunizma na slovenski prostor. In v teh kontekstih zamolčane ali vsaj napol zamolčane teme.  
"Mi uradnih informacij nimamo," odgovori dr. Andreja Valič Zver. Ali se bo prijavila na razpis, ko bo, se še ni odločila. Na 
vsak način je ponosna na zadnjih deset let, Študijski center za narodno spravo je med bolj propulzivnimi institucijami te 
vrste v Evropi, tudi drugod po Evropi so to samostojne institucije, pravi, ne neki konglomerati ...     
Mimogrede. Prav danes ima državnozborski odbor za pravosodje na dnevnem redu zahtevo za izredno sejo poslancev in 
poslank, na kateri bi, po nekajkratnih neuspešnih poskusih v več mandatih, naposled izglasovali deklaracijo o podpori 
resoluciji evroparlamenta iz 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. V poslanski skupini SDS so prepričani, da je 80 
let od začetka druge svetovne vojne v Evropi (napad na Poljsko 1939) skrajni čas za "enoten zrel civilizacijski korak in da vsi 
skupaj obsodimo vse tri totalitarizme in avtoritarne režime, ki so grobo kršili človekove pravice in temeljne svoboščine". 

• Usodi Orbana in Fidesza ostajata nejasni. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 15.03.2019 
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Sporočila, ki prihajajo iz kritičnih članic EPP, ne kažejo, da bi jih madžarski premier Viktor Orban z opravičilom prepričal. 
Ali bo stranka Fidesz madžarskega premiera Viktorja Orbana po 20. marcu še članica Evropske ljudske stranke (EPP), 
največje politične skupine v Evropskem parlamentu, ostaja za zdaj nejasno. Članice EPP, ki so zahtevale glasovanje o 
izključitvi Fidesza, ostajajo neomajne, vendar pa je vprašanje, ali imajo na svoji strani večino članic EPP. Orban je doslej 
večkrat ponovil, da je njegova želja ostati v EPP in v tej luči je tudi mogoče razumeti njegov nagovor madžarskemu narodu 
ob nacionalnem prazniku. V primerjavi z govori, ki jih je imel v preteklosti, tokrat ni neposredno uperil ostrih kritik proti 
Bruslju. Njegov govor se je sukaj okoli pomena krščanske kulture za ohranitev Evrope. "Če ne bomo branili krščanske 
kulture, bomo izgubili svobodo in s tem tudi Evropo. Evropa ne bo več pripadala Evropejcem." Ob tem je poudaril, da si želi 
novi (evropski) začetek, močne nacionalne države, močne voditelje na čelu Evrope in konec nočne more, imenovane 
združene države Evrope. "Madžari kot narod s svojo državo imamo pravico sami odločati, kako bomo živeli," je dejal in v 
navzočnosti poljskega kolega Mateusza Morawieckega spomnil na zavezništvo s Poljsko. "Ko je Bruselj napadel Poljsko, je 
napadel celo srednjo Evropo, tudi nas Madžare." 
Če iz EPP vržejo madžarski Fidezs, gre tudi slovenska SDS 
Spomnimo. Do formalne zahteve trinajstih članic EPP iz devetih držav je prišlo po tem, ko je madžarska vlada v kampanji ob 
bok ameriškemu multimilijarderju Georgu Sorosu postavila predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja. 
Posredoval je vodilni politik EPP in tako imenovani špicenkandidat za novega predsednika Evropske komisije Manfred 
Weber, ki je Orbanu postavil tri pogoje, z izpolnitvijo katerih naj bi voditelj Madžarske dokazal, da vendarle spoštuje 
evropske vrednote in podpira svoboščine. Prvi, naj konča sporno kampanjo, je bilo najlažje uresničiti. Drugi je terjal 
opravičilo članom EPP, ki jih je prizadel z besedami o "koristnih idiotih". Orban je, da bi izpolnil ta pogoj, v četrtek prvakom 
trinajstih strank napisal pismo, v katerem je zapisal, da se jim opravičuje, če so jih njegove besede prizadele. A je obenem 
ponovil, da ne namerava spreminjati svojih stališč do migracij, zaščite krščanstva in prihodnosti EU. Ob tem pa jih je pozval, 
naj ponovno premislijo o svojem predlogu po izključitvi Fidesza, saj da je na tak način nesprejemljivo reševati nesoglasja. 
Toda tako Wouter Beko, predsednik flamskih krščanskih demokratov (CD&V) kot Luxemburžan Frank Engel, predsednik 
Krščansko-ljudske stranke, ki se zavzemata za izključitev, sta ocenila, da Orbnovo opravičilo ni iskreno oziroma, kot je dejal 
Beko: "Gre za spoštovanje evropskih vrednot in boljše sodelovanje pri varovanju zunanjih meja EU. V tem ne vidim nobene 
spremembe, zato (CD&V) vztraja: V EPP ni prostora za Fidesz." Ali bo uresničen tudi tretji pogoj, ohranitev Centralne 
evropske univerze v Budimpešti, še ni znano. 
Je pa v bran Orbanu tudi tokrat stopila slovenska SDS. Njen član in poslanec Branko Grims je za Demokracijo dejal, da če bo 
EPP izključila Orbanovo stranko, mora SDS takoj reagirati in iskati svoj prostor skupaj z Orbanom drugje. "V druščini, ki bi 
izključila ali drugače odrinila Orbana, nimamo niti minute več kaj iskati." V tem primeri bi, po Grimsu, SDS skupaj s Fideszom 
svoj prostor iskala v okviru višegrajske skupine. Evropski poslanec iz vrst SDS Milan Zver pa je ocenil, da do glasovanja o 
izključitvi ne bo prišlo, saj da bodo spor rešili še pred 20. marcem. V nasprotnem primeru bo EPP narejena velika škoda in to 
tik pred evropskimi volitvami, je pojasnil. 

• Slovenščina za dušo, nemščina iz koristi. Intervju: Amina Majetić. Pogovarjala se je: Darka Zvonar Predan. 
Večer, Maribor,  16.03.2019 

Amina Majetić: pesnica, pevka, voditeljica prireditev, slavistka 
https://www.vecer.com/intervju-slovenscina-za-duso-nemscina-iz-koristi-6677031 
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Slika: Amina Majetić. Foto: Arhiv Kok  
 
Amina Majetić. Kljub mladosti je ta iskriva, delovna, z več talenti obdarjena 27-letnica v kulturnem življenju slovenske 
skupnosti na avstrijskem Koroškem pustila že precej sledi. 
Kot pesnica, pevka, voditeljica prireditev, slavistka. Za diplomsko nalogo pri študiju slovenščine na celovški univerzi je 
analizirala ženski lik v slovenski literaturi, zaradi česar je v teh marčevskih dneh še posebno iskana. Po starših je Bosanka, a 
ko pride v Bosno, kamor gre zelo poredko in zelo na kratko, je tujka. Rodila se je na Jesenicah, kjer je končala osnovno šolo. 
Pravi, da se v Avstriji, kjer išče svoj prostor pod soncem, počuti kot Slovenka. Tudi koroška Slovenka. V slovenščini sanja, 
misli, pesni, šteje. Letos bo pri Mohorjevi izšla njena druga pesniška zbirka, prvo, Vse ali nič, je izdala založba Wieser. 
Glasbeni nastopi jo vodijo po Avstriji, Švici, Nemčiji, Sloveniji pa tudi drugam. Prejšnja leta je veliko sodelovala na 
mednarodnih festivalih in na Portugalskem dobila celo grand prix, zdaj nastopa z dvema bendoma, s Chaosom in triom 
Selection. 
Tole z identiteto je pri vas precej zapleteno? 
(Smeh.) "Najbrž res. Starši so prišli iz Bosne, iz Cazina, že pred vojno, v osemdesetih letih, v Slovenijo, na Jesenice. Tam sem 
se leta 1991 rodila in se po končani osnovni šoli vpisala na celovško Slovensko gimnazijo. Preselili smo se v Celovec …" 
Lahko poveste o starših kaj več? 
"Oče je strojni tehnik in tudi mama je končala višjo šolo za socialne poklice. Ko je mlada skupaj z očetom prišla v Slovenijo, 
je imela enak problem kot jaz na začetku svojega prihoda v Celovec, le da jaz nisem znala nemško, ona pa takrat ne 
slovensko. Danes govori odlično, tako da sploh ne opaziš, da ni rojena Slovenka, mi je pa pripovedovala, da je res ogromno 
brala v slovenščini in se tako učila." 
Kako se spominjate otroštva na Jesenicah? Kako ste govorili doma?  
"Mešano. Ko sem bila še majhna, je pri nas živela babica, očetova mama, ki nam je približala bosanščino. Drugače pa vsak 
dan mešamo doma najmanj tri jezike. Temu ustrezno imamo tudi večjezičnega psa, ki razume ukaze v vseh jezikih. (Smeh.) 
Vendar je moj prvi jezik slovenski. Vsekakor ga od vseh petih, ki jih obvladam, najboljše govorim, v njem razmišljam, sanjam, 
tudi štejem." 
Je bilo učenje nemščine kot novega jezika velik izziv? 
"Ko smo prišli v Celovec, sem imela že 15 let, to so leta, ko si sramežljiv in občutljiv in te je strah, da ne boš prav povedal 
stavka. Brat Armin, ki zdaj študira na celovški univerzi, je imel deset let in se je hitro vživel, se spoprijateljil tudi z nemščino, 
pri meni pa je malo trajalo. Vse dokler nisem zamenjala slovenske gimnazije za pol leta za avstrijsko, kjer je bil pouk samo v 
nemščini, in se potem vrnila. Čeprav sem imela željo in voljo učiti se, saj sem po naravi vedoželjna, vse me zanima, vse bi 
prebrala, sem imela občutek, da to nekako ni bilo dovolj. Res mi ni bilo lahko, vrh tega so se s tujim okoljem in jezikom 
mučili tudi starši. Kot najstnik se malo težje prebijaš skozi nov jezik. Z mislijo, da bom nemščino tako in tako potrebovala, 
sem jo šla potem študirat in študij tudi končala. Skupaj s slovenščino, ki sem jo izbrala, ker sem že pisala in se udeleževala 
literarnih tečajev. Skratka slovenščina je bila moja izbira za dušo, nemščina iz koristi. Med vsemi jeziki, ki jih govorim, je 
nemščina zame najbolj grob in najmanj speven jezik, če lahko to rečem kot glasbenica." 
Človek lahko vsak dan, kot jaz, govori vsaj tri jezike, razmišlja oziroma čuti pa v enem 
Poleg slovenskega, bosanskega in nemškega jezika gotovo govorite še angleško. Pa vaš peti jezik? 
"Italijanski. Na Slovenski gimnaziji sem se namreč vpisala v Kugyjev razred, kjer smo imeli pouk tudi v italijanščini, iz katere 
sem polagala tudi maturo." 
Imate na Slovensko gimnazijo in Kugyjev razred, ki naj bi utrjeval pripadnost alpsko-jadranskemu prostoru, lepe 
spomine? 
"Lepe. Imeli smo tudi ogromno izletov, to je bilo nekaj, česar se še danes rada spominjam. V Kugyjevem razredu je poudarek 
seveda na jezikih, ampak mislim, da se največ dogaja med dijaki samimi, ker ti prihajajo iz Slovenije, Avstrije, Italije in še od 
kod. Vse te narodnosti in jeziki se pomešajo, v odmorih je zanimivo opazovati, v kakšnem jeziku se pogovarja kdo s kom. 
Šola ponuja precej tekmovanj, prireditev, sama sem se, recimo, trikrat udeležila Tischlerjevega govorniškega natečaja …" 
In vsakič zmagala? 
"Tako je. Veliko mi je pomenilo, da sem se lahko vključevala, dokazala, potrdila, bila sprejeta. Koroški Slovenci imajo precej 
projektov, kjer se lahko mladi dokažejo, uveljavijo. Ker so me sprejeli, se danes uvrščam med Korošce. Pisala sem za 



Tischlerjev natečaj, Cankarjevo priznanje, se udeležila literarnega natečaja Pisana promlad in bila nagrajena, zdaj pa sem že 
nekaj let tudi sama članica žirije. Pesmi sem začela pisati prek glasbe, ker so mi rekli, zakaj pa si sama ne napišeš besedila. 
No, na koncu sem pisala pesmi, ampak nobena ni bila uglasbena." 
Ste napisali tudi kakšno v bosanskem jeziku? 
"Za zdaj še ne. So mi pa že večkrat očitali, da ker ne pišem v bosanščini, izdajam svojo lastno identiteto. Pa smo spet na 
začetku: človek lahko vsak dan, kot jaz, govori vsaj tri jezike, razmišlja oziroma čuti pa v enem. Prepričana sem, da je to 
povezano s čustvi. Nisem pesnica, ki sede k mizi, vzame papir in reče, tako, zdaj bom pa napisala pesem, ker je to moj 
poklic, moj načrt, ampak pišem po navdihu, o svojem doživljanju, čutenju, in to privre na papir pač v slovenščini." 
Kaj odvrnete, če vas kdo vpraša, kje se počutite doma? 
"Pravzaprav ne morem reči, da je to Celovec. Pri svojih 27 letih sem se kar devetkrat selila, tako izgubiš občutek domačnosti. 
V času študija sem se dvakrat preselila, prvič sem šla v Sarajevo, kjer sem z znanim bosanskim avtorjem uspešnic in pevcem 
Harijem Varešanovićem (Hari Mata Hari) delala glasbeni projekt, ker pa sem to težko združevala s študijem, sem se vrnila, 
drugič sem delček študija, en semester, preživela v Gradcu. Selila sem se zaradi glasbe, nastopov, študija. Zato pravim, 
doma sem tam, kjer so moji starši, brat, in ti zdaj živijo v Žrelcu pri Celovcu. Domov pridem, ker želim videti njih, ki jih 
pogrešam, načeloma pa mi je vseeno, kje živim." 
Kaj bi rekli o celovški univerzi, kakšna je njena slavistika? 
"Sama sem se med študijem zelo dobro počutila. Celovški slavistični inštitut ni velik, natanko se ve, kaj kdo poučuje, in 
študent ima občutek, da mu profesorji želijo pomagati, ga usmerjati, da ni samo številka." 
Kaj menite o novem projektu avstrijskega ministrstva za izobraževanje, znanost in raziskovanje Prihodnost visoke šole, ki 
vzbuja v manjšini skrb, da bi lahko v prihodnosti prišlo do okrnitve slavističnih inštitutov na univerzah v Celovcu in 
Gradcu? Tudi vi delite to bojazen? 
"Zdaj že nekaj časa nisem več na univerzi. So obdobja, ko je na slavistiki študentov več, potem spet manj. Ampak so in se 
zanimajo za študij slavistike. Situacijo lahko opišem preko literarnega natečaja Pisana promlad. Lahko rečem le, da je 
najmanj prijav prav iz starostne skupine, v katero sodijo študenti. Prijavljeni so namreč uvrščeni v štiri starostne skupine in 
najstarejša, od 18 do 24 let, je najmanj številčna. Ne vem, ali je to zato, ker študente študij preveč zaposluje in nimajo časa 
za literarno ustvarjanje ali pa jih res zelo malo piše. Verjamem pa, da bi s takim korakom število prijav v tej starostni skupini 
še močneje upadlo. Kakorkoli že, vsekakor je dobro in prav, da ima celovška univerza svojo slavistiko." 
Vsi imajo skupni cilj, ohranitev in utrditev slovenstva, okrog tega istega cilja pa je toliko tekmovalnosti, kdo bo boljši, bolj 
opazen, temu primerno se potem naredi premalo 
Diplomirali oziroma magistrirali ste iz analize ženskega lika v slovenski literaturi. Zdaj vidim, da vas s to temo precej 
vabijo na branja in posvete od Celovca do Ljubljane. Očitno ste prišli do zanimivih ugotovitev. Katero bi izpostavili? 
"Predvsem so zanimive analize. Primerjala sem namreč berila in antologije, kolikšna je prisotnost avtoric v njih, pa tudi 
sistem Cobiss, koliko avtoric je izposojenih v primerjavi z avtorji. Zanimalo me je, koliko je žensk, pisateljic in pesnic, v 
društvu slovenskih pisateljev tako v Avstriji kot v Sloveniji in kakšna je razlika, če je urednica nekega berila ali antologije 
ženska." 
Je temeljna ugotovitev, da govorijo vsi rezultati o prevladi moških, da pa se stanje v korist žensk vendarle izboljšuje? 
"Prisotnost žensk res narašča, po letu 2000 in potem 2005 je opazen celo nekakšen boom, a mislim, da bo trajalo še precej 
časa, preden bo prišlo do uravnoteženega razmerja med spoloma, torej do približno enakega števila avtoric in avtorjev, saj 
so ta razmerja, ki se vlečejo iz zgodovine, močno zakoreninjena." 
Kakšno je to razmerje v številkah? 
"70:30, morda v kakšnem obdobju celo 60:40." 
Ali velja tudi v literaturi tako kot v politiki, da ženske ne volijo žensk? Ali pa ženske urednice v berila in antologije 
vendarle uvrščajo več žensk, drugače kot njihovi moški kolegi? 
"Predvsem lahko izpostavim berila, kajti ženske so, poleg gospodinjskih nasvetov in podobnih reči, najprej pisale za otroke. 
Seveda so bila ta njihova besedila primerna za berila in bi jih lahko uvrstili vanje, a je dejstvo, da je avtoric v berilih še vedno 
veliko manj kot avtorjev, čeprav so bile teme, o katerih so pisale, za otroke morda celo ustreznejše. Tudi če berilo ureja 
ženska, to ne igra nobene vloge, razmerje v korist žensk avtoric se ne izboljša. Enako velja za antologije. Mislim pa, da je 
tako zato, ker so ženske tudi nasploh manj pisale." 
Razlike 
"Po tematiki koroška literatura gotovo odstopa. Če avtorice na Slovenskem pišejo o tem, da so zatirane, da ne smejo pisati, 
in je to zapostavljenost v njihovih besedilih čutiti, se avtorice na Koroškem s tem ne obremenjujejo. Njihova tematika je 
vojna, pišejo o zatajevani narodnostni identiteti, ki je ne smejo izražati navzven, tudi vera je v njihovih besedilih bolj 
prisotna. Čeprav je tudi na Koroškem avtoric v antologijah, ki so izšle pri Mohorjevi in Dravi, manj kot avtorjev, pa jih je 
vseeno več kot v antologijah v Sloveniji, tukajšnji založbi namenita v kakšni antologiji avtoricam celo več prostora kot 
avtorjem. Tudi če primerjam Društvo slovenskih pisateljev v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem, je žensk avtoric povsod 
manj kot moških, a je delež žensk v pisateljskem društvu na Koroškem vseeno večji kot v Sloveniji."  
Kar pa za današnji čas ne velja več? 
"Še, a v veliko manjši meri. Sploh mlajša generacija, moji vrstniki in vrstnice, se s tem ne obremenjuje, še manj se bo 
generacija za nami. Že nam je nepojmljivo, s čim so se ženske ustvarjalke morale boriti nekoč, saj danes objavljamo, kjer 
hočemo, in pišemo o vseh tematikah." 
Svojo sobo za ustvarjanje, prosto po Virginii Woolf, torej imate, kaj pa službo? 
"S to pa je težko. Študirati sem začela, ko se v Avstriji še nisem niti dobro vživela, borila sem se sama, med študijem veliko 
nastopala, bila ogromno na poti, zato ni bilo preprosto doštudirati, po vsej tej borbi pa spoznanje, da ne dobiš dela. Ko 



študiraš, kaj takega res ne pričakuješ. Za nekatere sem prekvalificirana, drugi spet ne iščejo tega, kar sem študirala. Se mi 
zdi, da imajo mladi kljub izobrazbi v današnjem času težavo najti ustrezno službo." 
Nekaj izkušenj v svojem poklicu že imate, saj ste nekaj časa kot nadomestna moč poučevali na višji šoli za gospodarske 
poklice v Šentpetru, ki jo obiskuje tudi veliko učencev iz Slovenije. Kako je bilo? 
"Prve tri mesece zelo težko. Moram reči, da smo imeli na fakulteti veliko premalo prakse v razredu. Ko pa sem preživela že 
nekaj časa v razredu in sem ugotovila, da to, kar daš, tudi dobiš vrnjeno, sem začela resnično uživati. Čutila sem, da so me 
učenci zelo dobro sprejeli, in vsak dan je bil nekaj posebnega, saj sem se tudi sama vsak dan kot profesorica naučila česa 
novega. Učenci ti lahko veliko dajo, če vidijo, da nisi profesor, ki samo stopi v razred in narekuje svoje formule ali slovnična 
pravila, ampak si v razredu res zanje. Učencem, sploh najstnikom, to, da jih obravnavaš, kot da so odrasli, enakopravni 
ljudje, veliko pomeni. Če jim daš vedeti, da si tu zanje, da si jih pripravljen poslušati, so pripravljeni sodelovati. Po navadi 
postaneš profesor zato, ker te je nekdo motiviral, ali pa ravno obratno in si želiš to spremeniti in biti nekega dne boljši 
profesor - jaz sem imela oboje." 
Se vam zdijo mladi koroški Slovenci drugačni od vrstnikov v Sloveniji? 
"Nasploh se mi zdijo ljudje tukaj drugačni. Naj ne bo razumljeno kot žalitev, ampak mislim, da smo v Sloveniji toplejši, da 
delujemo drugače, bolj s čustvi, v Avstriji, Nemčiji, Švici pa je vse skupaj bolj urejeno, po pravilih, včasih me ljudje 
spominjajo na navito uro. Zato se mi zdijo tudi mladi v Sloveniji in južneje od nje bolj temperamentni, zdi se mi, da si upajo 
več. Kako človek potem s tem ravna v razredu, je odvisno od vsakega posameznika, vsekakor so mladi v Avstriji, vsaj na 
Koroškem, bolj umirjeni, morda tudi zato, ker so vzgojeni v bolj verskem duhu. Da je temperamenta tukaj manj, pa ne velja 
samo za mlade, ampak res za vse." 
V življenje slovenske manjšine ste vključeni prek kulture, kaj pa politika, ta vas ne zanima? 
"Bolj ne kot da. Spremljam, kaj se dogaja, skozi razne literarne in glasbene dogodke sem v stiku s političnim svetom. Eno naj 
ne bi bilo povezano z drugim, a na žalost - poudarjam na žalost - je! Čisto kot primer lahko vsako leto opazujemo dogajanje 
na Evroviziji. Nisem prepričana, da je to še vedno samo glasbeno tekmovanje. Evrovizija že nekaj časa služi pošiljanju 
političnih sporočil." 
Slovenija na Evroviziji 
"Zmagovalca letošnje Eme se mi zdita simpatična samosvoja umetnika. Že s svojo pojavo, sramežljiva in preprosta, sta v 
svetu, kjer prevladujejo kilogrami ličil in bleščic, povsem drugačna, zato sem si, že ko sem ju prvič videla, rekla, končno nekaj 
čisto normalnega, kar bo ljudem, sploh mladim, prineslo drugačno sporočilo. Dva mlada, sveža človeka, ki jima ni mar, kako 
deluje ta mašinerija, ki gresta prek vsega tega pompa lepo po svoje, to mi je res všeč. Naj mi je njuna glasba blizu ali ne, jima 
želim v Tel Avivu vso srečo in držim pesti zanju."  
Kaj pravite na to, da so koroški Slovenci razdeljeni na več političnih organizacij? Pa na to, da v njih ni mladih? 
"To, da na Koroškem ni mladih, me vse manj preseneča in to že nekaj časa na Koroškem predstavlja tudi težavo. Predvsem 
mladi potrebujejo gotovost in delo, da bi lahko razmišljali o družini in prihodnosti. Zato se mi zdi povsem normalno, da 
odhajajo na Dunaj in drugam. V politiki nisem doma dovolj, da bi lahko dajala sodbe, lahko rečem le, da se mi včasih zdi, da 
je okoli vsega preveliko dvigovanje prahu. Po mojem bi bilo marsikdaj lažje, če bi na Koroškem sedli skupaj ob kakšni kavi in 
se lepo pogovorili, kako naprej, namesto da urejajo stvari prek vseh teh oglasov, razglasov, skupin, kjer gre veliko časa v nič 
… V vsem tem je, se mi zdi, preveč tekmovalnosti. Vsi imajo skupni cilj, ohranitev in utrditev slovenstva, okrog tega istega 
cilja pa je toliko tekmovalnosti, kdo bo boljši, bolj opazen, temu primerno se potem naredi premalo." 
Za konec še malo o glasbi: je razlika med glasbenim trgom v Sloveniji in Avstriji? 
"Avstrija je večji trg, na njem lahko dosežeš večji delež občinstva. To sem videla, ko sem leta 2012 sodelovala v televizijskem 
šovu Deutschland sucht den Superstar, Nemčija išče zvezdo. To je bila odskočna deska, da sem se začela redno pojavljati na 
odrih, tudi do 120-krat letno. Drugače pa tudi za Avstrijo velja: glasba so zveze, podpora, denar. Preveč je mladih 
glasbenikov, ki bi radi uspeli, preveč talentov, a talent danes sploh ni dovolj, ljudje so že tako nasičeni, da jim moraš vzbuditi 
zanimanje kako drugače in je glasba včasih postranskega pomena. Komur uspe samo zaradi glasbe oziroma z njo, brez vsega 
drugega pompa, klobuk dol. Danes ljudje gledajo vse drugo okrog tebe in na tebi in te z veseljem popljuvajo. Včasih je bilo 
drugače, lažje, ljudje so cenili glasbo zaradi glasbe. Danes, ko igramo, mlajše generacije niti ne plešejo več in moraš se 
presneto potruditi, da zvabiš plesalce na oder." 

• Teža odločitve. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 16.03.2019 
https://www.vecer.com/teza-odlocitve-6676899  
 
Teža odločitve, pred katero so člani Evropske ljudske stranke (EPP), največje politične skupine v Evropskem parlamentu, le 
dva meseca pred volitvami, nikakor ni lahka. Predlog, da Fidesz madžarskega premiera Viktorja Orbana izključijo, je razklal 
članice skupine. Za liberalnejše stranke v skupini so njegovi pogledi na demokracijo in vladavino prava, predvsem pa napadi 
na Bruselj in spodkopavanja ugleda EPP z zadnjo kampanjo, v kateri je pribil na pranger tudi predsednika Evropske komisije 
Junckerja, nesprejemljivi. Za mnoge, med njimi tudi SDS, je Orban junak, branitelj Evrope in krščanske kulture. Zato napoved 
poslanca Grimsa, da mu mora SDS v primeru izključitve slediti, ne čudi. Ne nazadnje je ob finančnih injekcijah, ki jih je SDS v 
zadnjih letih dobila iz krogov blizu Orbanu, in identičnih pogledih na migracije, medije in Sorosa, povsem samoumevna. A 
prav zaradi te razklanosti in političnih kalkulacij v tem trenutku nikakor ni samoumevno, da bodo člani EPP prihodnji teden 
večinsko sklenili, da je tokrat Orban vendarle prestopil mejo dopustnega. Pa čeprav bi si s tem v EPP povrnili vsaj nekaj 
verodostojnosti pri priseganju na evropske vrednote. 
Vodilni v EPP, vključno s sedanjim kandidatom za predsednika Evropske komisije Nemcem Manfredom Webrom, so namreč 
dolgo mižali in zaščitniško tolerirali Orbanovo početje ter s tem tudi drugim populistom in nacionalistom po Evropi kazali, 
kako tolerantni so, ko gre za njihove člane. A tokrat Webru, ki za sabo v primerjavi z dosedanjimi predsedniki komisije nima 
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bogate politične kariere, ni preostalo drugega, kot da se odzove odločno. In s tem poskuša pokazati, da je politik, ki ima 
sposobnosti reševanja na videz nerešljivih problemov. 
Postavitev treh pogojev, pri čemer se je izpolnitev tretjega, ohranitev Soroseve univerze v Budimpešti, zunanjemu 
opazovalcu zdela misija nemogoče, je bila spretna poteza. In bo, kot kaže, z Webrovo pomočjo nemške finančne pomoči 
tudi uresničena. Orbana kot političnega stratega ni mogoče podcenjevati. Vedno je znal presoditi, kdaj je nastopil kritičen 
trenutek in je treba stopiti korak nazaj. To je dokazal tudi z včerajšnjim govorom, kjer se je vzdržal neposredne kritike 
Bruslja. 
Tako bo prihodnji teden pri odločanju, kaj storiti s Fideszom, na mizi predvsem premislek, ali bi EPP, ki se je sicer znašla v 
globoki krizi, z izločitvijo Orbana izgubila preveč. Projekcije kažejo, da bo EPP na račun populistov po tokratnih volitvah ob 
skoraj petdeset poslanskih sedežev. Napovedanih trinajst sedežev, ki naj bi jih zasedli Orbanovi, ob tem nikakor ni 
zanemarljiva številka. Orban, ki ne skriva želje ostati znotraj EPP in postati pomemben politični igralec na evropskem 
parketu, to še predobro ve. Kakor tudi, da bi izključitev, čeprav se bo poskušal prikazati kot žrtev, zanj pomenila hud udarec. 
Zato se bo boril z vsemi sredstvi. Do zadnjega trenutka, da obstane v EPP. 
V tem trenutku izključitev Orbana iz EPP ni samoumevna 

• EPP pred odločitvijo: Orbana izključiti ali ohraniti v svojih vrstah. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 20.03.2019 
https://www.vecer.com/epp-pred-odlocitvijo-orbana-izkljuciti-ali-ohraniti-v-svojih-vrstah-6678651  
 
 
Zadnje dni se kot najverjetnejša možnost omenja zamrznitev članstva Fidesza ob določitvi jasnih pogojev.  
Člani politične skupščine Evropske ljudske stranke (EPP), največje politične skupine v evropskem parlamentu, bodo danes 
razpravljali in predvidoma tudi odločili, o nadaljnji usodi svoje članice, stranke Fidesz, katere predsednik je madžarski 
premier Viktor Orban. Slednji bo tudi na čelu Fideszove delegacije na tokratni  skupščini. Izid glasovanja - člani bodo opravili 
tajno glasovanje, je negotov. 
Po pisanju časopisa Magyar Nemzet se bo Orban v svojem nagovoru osredotočil na boj proti migracijam in zaščito 
krščanskih vrednot v Evropi in znotraj EPP. V igri je več možnosti, pri čemer se v zadnjem tednu najpogosteje omenja 
zamrznitev članstva ob jasno določenih pogojih, ki naj bi jih morala izpolniti Fidesz za nadaljnje članstvo. 
V EPP se že dlje časa soočajo z očitki nekaterih političnih skupin, zlasti S&D, ALDE in Zelenih ter nevladnih organizacij, da ne 
ukrepajo zoper Orbana, ki da krši evropske vrednote, spodkopava vladavino prava in mu je uspelo skorajda povsem utišati 
kritične glasove na Madžarskem. Nezadovoljne pa so tudi liberalnejše članice EPP, ki jim je dokončno prekipelo, ko je 
madžarska vlada v protimigracijski kampanji napadla tudi sedanjega predsednika evropske komisije in enega 
najpomembnejših članov EPP Jeana-Clauda Junckerja, ki ga je prikazala kot podpornika nezakonitih migracij. Trinajst EPP-
jevih članic iz devetih držav je tako zahtevalo glasovanje o izključitvi Fidesza. Vodja poslanske skupine EPP in vodilni 
kandidat za predsednika evropske komisije Manfred Weber je Orbanu postavil tri pogoje, ki bi povečali možnosti za obstoj 
Fidesza v EPP. Prvi dve, umik sporne kampanje in opravičilo članicam EPP, ki jih je označil za koristne idiote, je Orban 
uresničil, a so iz strank, ki so zahtevale glasovanje, ocenili, da njegovo opravičilo ni bilo iskreno. Videti želijo konkretne 
ukrepe za zaščito vladavine prava in demokratičnih vrednot v naši vzhodni sosedi. Ob tem pa tudi še ni jasno, ali bo izpolnil 
tretji pogoj, ohranitev Srednjeevropske univerze, katere ustanovitelj je George Soros, v Budimpešti. 
Želi ostati v EPP 
Orban, ki je že večkrat ponovil, da si želi ostati znotraj EPP, je le nekaj dni pred odločanjem tudi sam postavil pogoje za 
obstanek v tej politični skupini. Zahteva, da EPP sledi ostri migracijski politiki, da imajo članice EU popolno suverenost nad 
zaščito svojih meja in da polovico stroškov za varovanje nacionalnih meja krije evropski parlament. Ob tem je ponovil svojo 
zavezanost protimigrantski politiki in krščanski kulturi, ki je, po njegovem, ključna za ohranitev svobodne Evrope. 
Izključitev Fidesza je za EPP, kljub očitkom, ki jih je deležna, občutljiva zaradi prihajajočih evropskih volitev, na katerih se 
Orbanovi stranki obeta odličen rezultat. Obenem bi z izključitvijo Fidesza EPP pokazala, da ji je resnično mar za evropske 
vrednote in da ne podpira populistov in nacionalistov tipa Orban. Po drugi strani bi bila izključitev tudi hud udarec za 
Orbana samega. Cilj slednjega je, potem ko na domačem parketu ne vidi več izzivov,  postati pomemben igralec na evropski 
ravni.  To pa bo sila težko uresničil s povezovanjem tako s poljsko vladajočo stranko Zakon in pravičnost kot tudi z italijansko 
Ligo, ki jo vodi notranji minister Matteo Salvini. Z obema razen nasprotovanja migracijam nima skupnih točk. 
V primeru izključitve pa ni dvoma, da se bo pred domačo javnostjo poskušal prikazati kot žrtev zarote Sorosa in njegovih 
promigrantskih zaveznikov, saj so režimski mediji v minulih tedni objavili že kar nekaj člankov, ki so napeljevali v to smer. 

• Viri: EPP naj bi začasno izključila Orbanovo stranko Fidesz. Janez Janša: Nikar! Madžarska že 30 let brani 
svobodo in človekove pravice. STA, VČ. Večer, Maribor, 20.03.2019 

https://www.vecer.com/viri-epp-naj-bi-zacasno-izkljucila-orbanovo-stranko-fidesz-6679044 
 
 
Najvplivnejša evropska politična družina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) naj bi danes po napovedih 
neuradnih virov začasno izključila stranko madžarskega premierja Viktorja Orbana. Fidesz naj bi izgubil pravico do 
glasovanja na strankarskih srečanjih in pravico do kandidiranja za položaje. 
Orban se je le delno odzval na tri pogoje, ki mu jih je zastavil vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu Manfred 
Weber za normalizacijo odnosov, izpostavljajo viri. 
Ti trije pogoji so: da ustavi sporno protimigracijsko kampanjo, uperjeno tudi proti predsedniku Evropske komisije Jean-
Claudu Junckerju, da zagotovi nemoteno delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti in da se opraviči za žaljive 
besede svojim kritikom v EPP, ki jih je imenoval "koristni idioti". 
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Madžarski premier se je opravičil za žaljive besede in ustavil kampanjo. 
Je bil v zadnjih desetih letih na Madžarskem kak politični zapornik? Se je madžarska justica obrnila proti opozicijskemu 
liderju? Je bil poškodovan ali ubit kak novinar? To sprašuje predsednik SDS, članice EPP, Janez Janša v pismu vrhu EPP, v 
katerem apelira, da odločanje o izključitvi Fidesza - ki ji Janševa stranka nasprotuje - vsaj prestavijo na čas po evropskih 
volitvah. 
Orbanovska Madžarska da je na strani obrambe svobode, človekovih pravic in političnih svoboščin že 30 let, kolikor je minilo 
od padca "totalitarnih komunističnih režimov". Medtem ko je bil v Sloveniji malo pred parlamentarnimi volitvami 2004 v 
zapor poslan opozicijski voditelj (ergo: Janša), pred leti skoraj do smrti pretepen novinar (Miro Petek), tožilstvo se je 
nedavno obrnilo proti Tadeju Strehovcu, državni zbor ni potrdil resolucije evroparlamenta proti totalitarizmom, v Bruselj 
piše Janša.     
Politična skupščina EPP bo tako danes po neuradnih napovedih glasovala o predlogu predsedstva za začasno izključitev 
Fidesza, po katerem bi Orbanova stranka izgubila pravico do glasovanja na vseh strankarskih srečanjih in pravico do 
kandidiranja za položaje. Fidesz tako ne bi bil več navzoč na srečanjih EPP. Poleg tega naj bi za spremljanje sodelovanja med 
EPP in stranko Fidesz vzpostavili poseben odbor pod vodstvom bivšega predsednika Evropskega sveta Hermana Van 
Rompuya. 
Po napovedih virov se pričakuje, da bo politična skupščina danes ta predlog podprla. 
Na to kaže tudi neuradna novica, da naj bi ključni igralki v EPP, nemška krščansko-demokratska unija (CDU) in njena sestrska 
bavarska krščansko-socialna unija (CSU), podprli suspendiranje članstva Fidesza. 

• Orbanov Fidesz ne bo izključen iz EPP. U.M., A.L. Večer, Maribor, 20.03.2019 
https://www.vecer.com/orbanov-fidesz-ne-bo-izkljucen-iz-epp-6679407  
 
 
Začasno bodo zamrznili članstvo in odvzeli glasovalne pravice do ocene treh modrecev. Peterle in Janša v bitki za Orbana. 
Najvplivnejša evropska politična družina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) je s 190 glasovi za in tremi proti 
začasno zamrznila članstvo stranke madžarskega premierja Viktorja Orbana Fidesz. S tem so zgubili pravico do glasovanja 
na strankarskih srečanjih, pravico do kandidiranja za položaje, njeni člani pa ne bodo mogli biti prisotni na sestankih 
EPP. Članstvo je zamrznjeno, dokler posebni ocenjevalni odbor ne pripravi poročila o stanju. V tem odboru naj bi bili 
Herman Van Rompuy, Hans-Gert Poettering in Wolfgang Schüssel. 
Tričlanski odbor modrecev, kateremu bo predsedoval nekdanji predsednik evropske komisije, Belgijec Herman von Rompuy, 
bo spremljal uresničevanje naloženih zavez. Med drugim bodo spremljali, ali bo Orban izpolnil tri pogoje, ki jih je postavil 
vodilni kandidat EPP Manfred Weber; in sicer končanje kampanje zoper EU in nadaljnje delovanje Srednjeevropske univerze 
(CEU) v Budimpešti. Orban je sicer že pred odločanjem sporočil, da se strinja, da CEU nadaljuje z delom v madžarski 
prestolnici s pomočjo munchenske tehniške univerze, prav tako pa je končal s kampanjo, kjer je bil ob Sorosu glavna tarča 
predsednik evropske komisije Jean Claude Juncker. 
S figo v žepu pa se je opravičil tudi vsem v EPP, ki jih je označil za koristne idiote. A to niso edini pogoji. Omenjeni odbor 
modrecev naj bi spremljal tudi, ali je Fidesz zavezana evropskim načelom in vladavine prava ter varovanju demokracije in s 
tem človekovih pravic kar izhaja tudi iz posebne resolucije, ki so jo lani na zasedanju EPP sprejeli v Helsinkih prav zaradi vse 
bolj naraščajočega nezadovoljstva nekaterih članic EPP z Orbanovim ravnanjem na Madžarskem. V njej so zapisali, da 
"populistični in nacionalistični ekstremizem, dezinformacije, diskriminacija in grožnje vladavini prava predstavljajo največjo 
grožnjo svobodi in demokraciji v Evropi po padcu železne zavese." 
Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je razpravo opisal kot resno in z zelo različnimi stališči, je poudaril, da je te odločitve 
vesel, ter da so jo sprejeli tako tisti, ki so bili za izključitev Fidesza, kot tisti, ki so Orbana branili. Prevladalo je prepričanje, da 
je treba najti kompromis, sprejemljiv za vse, je poudaril. (STA)  

• Orbanova zmaga: Fideszu le zamrznili članstvo. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 20.03.2019 
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Zmagala kompromisna rešitev, medtem pa je Orban napovedal, da se ne namerava odreči dosedanji politiki. Prerivanje med 
SDS in NSi. 
Stranka Fidesz madžarskega premiera Viktorja Orbana ne bo izključena iz Evropske ljudske stranke (EPP). Na zasedanju 
njenih članov so kljub prvotnemu predlogu predsedstva EPP, da se Fidesz za nedoločen čas izključi, dosegli kompromis med 
zagovorniki izključitve in njenimi nasprotniki. Članstvo Fidesza je v soglasju z Orbanom začasno zamrznjeno, in sicer do 
ocene odbora treh modrecev o tem, kako stranka sledi izpolnjevanju določenih ji pogojev. Do takrat stranka ne bo imela 
glasovalnih pravic, prav tako ne bo smela predlagati svojih kandidatov in se udeleževati sestankov EPP. Omenjeno rešitev je 
podprlo 190 delegatov, trije so ji nasprotovali. 
Orban: Fidesz se ne bo odrekel svoji politiki 
Orban, ki je izrazil zadovoljstvo z rešitvijo in sam sebe označil za starega bojnega konja evropske politike, je v isti sapi zatrdil, 
da se Fidesz ne bo odrekel svoji politiki. "Še naprej bomo vodili protimigrantsko politiko in se zavzemali za krščanske 
vrednote." Obenem je izrazil željo, da bi bila to skupna kampanja EPP, v kateri bo Fidesz še naprej podpiral za vodilnega 
kandidata Nemca Manfreda Webra. Slednji je po glasovanju prav tako izrazil zadovoljstvo, saj da so Orbanu jasno pokazali, 
kje je meja. A očitno vsi ne delijo tega mnenja. Vodja poslanske skupine ALDE Guy Verhofstadt je zapisal, da je EPP s to 
odločitvijo izgubila moralno avtoriteto, da bi vodila Evropo. "Pogoji, ki so bili določeni, da bi Fidesz ubranili pred izključitvijo, 
nimajo povezave z realnostjo na Madžarskem danes." Judith Sargentini, poslanka Zelenih, ki je avtorica poročila o kršenju 

https://www.vecer.com/orbanov-fidesz-ne-bo-izkljucen-iz-epp-6679407
https://www.vecer.com/orbanova-zmaga-fideszu-le-zamrznili-clanstvo-6679485


evropskih vrednot in človekovih pravic na Madžarskem, na podlagi katerega je Evropski parlament Evropsko komisijo lani 
pozval k sprožitvi 7. člena evropske pogodbe, pa je resignirano ugotovila, da se vladavina prava ne bo vrnila na Madžarsko. 
Tudi SDS ostaja v EPP 
Predsednik SDS Janez Janša je v začetku tedna v pismu pozval predsednika Evropske ljudske stranke (EPP) Josepha Daula, 
naj odpove oziroma preloži glasovanje o usodi stranke Viktorja Orbana v najmočnejši politični skupini. Janša je ocenil, da bo 
stranka ne glede na izid zgubila, saj bo z glasovanjem tvegala razdor v svojih vrstah in tudi zmago na evropskih volitvah. 
Podpora SDS Orbanu ni presenetljiva, saj so ljudje blizu madžarskemu premieru v minulih letih vložili nekaj milijonov evrov v 
lastništvo in delovanje medijev v Sloveniji, ki so naklonjeni prvemu možu slovenske opozicije. Poslanec SDS Branko Grims je 
tako za tednik Demokracija pred dnevi celo dejal, da bi morala SDS slediti Fideszu, če bo ta izključen iz EPP. Zdaj bo lahko 
tudi SDS ostala v največji politični skupini.  
Trije pogoji 
In kakšni so ti pogoji EPP? Odbor treh modrecev, ki ga bodo tvorili nekdanji predsednik Evropske komisije Belgijec Herman 
von Rompuy, nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Nemec Gert Pottering in nekdanji avstrijski predsednik vlade in 
član Avstrijske ljudske stranke Wolfgang Schussel, bo preverjal, ali je Orban izpolnil tri pogoje, ki mu jih je za obstanek v EPP 
določil Weber. Ti so končanje kampanje proti Junckerju, opravičilo vsem v EPP, ki jih je zaradi zahteve po izključitvi njegove 
stranke označil za koristne idiote, ter zagotovitev nadaljnjega delovanja Srednjeevropske univerze v Budimpešti. Po oceni 
nekaterih članov EPP teh zahtev v celoti še ni izpolnil. Člani odbora pa bodo preverjali tudi, ali Fidesz sledi resoluciji EPP, ki 
so jo sprejeli konec lanskega leta v Helsinkih, da bi pomirili vse več nezadovoljnih članic zaradi Orbanovih potez na 
Madžarskem. V njej je zapisano, da "EU temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, 
enakosti, pravne države", in to morajo spoštovati, ščititi in spodbujati vse članice EPP. 
Guy Verhofstadt: "EPP je s to odločitvijo izgubila moralno avtoriteto, da bi vodila Evropo" 
Čeprav je prvotni predlog predvideval začasno izključitev stranke, so se v EPP pred parlamentarnimi volitvami odločili za 
kompromis, saj je med drugim Orban jasno dal vedeti, da bo v primeru izključitve Fidesz sam odšel iz EPP. Med zagovorniki 
ohranitve Fidesza v največji politični skupini naj bi bil zelo aktiven prvak SDS Janez Janša. Slednji naj bi bil, kot je na twitterju 
zapisala evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc, predlagal spremembo člena, ki se je nanašal na izključitev in ki je 
privedel do kompromisa. A se je kmalu zatem, prav tako na twitterju, oglasil tudi Lojze Peterle (NSi), ki je zapisal: "Skupščini 
sem predlagal rešitev situacije po vzoru tako imenovane avstrijske rešitve iz leta 2000, kjer je šlo za prostovoljni suspenz. To 
idejo je kot naslednji govornik podprl tudi Janša." Spomnimo. EPP je leta 2000 začasno suspendirala Avstrijsko ljudsko 
stranko, ki je sklenila koalicijo s svobodnjaki. Odločitev o začasni zamrznitvi članstva Fidesza v EPP so podprli vsi prisotni 
delegati iz vrst SDS, NSi in SLS. 

• Z begunci do nove blagovne znamke. Andreja Kutin Lednik. Večer, Maribor, 21.03.2019 
https://www.vecer.com/z-begunci-do-nove-blagovne-znamke-6680118  
 

 
Slika: Projekt Akupara so v Galeriji Epeka na Koroški cesti predstavili Tomaž Tomljanovič, Petra Hazabent, Jana 
Milovnanovič in Staša Dabič Perica. Foto: Igor Napast  
 
Okoli 50 priseljencev skupaj z rokodelci, umetniki in zadružniki ustvarja zgodbo z več pozitivnimi učinki. 
S projektom Akupara, ki povezuje področja rokodelstva, zadružništva in kulturne produkcije, konzorcij kulturnih in zadružnih 
delavcev vključuje v družbo priseljence. Skupaj želijo begunci in kulturniki oblikovati etično blagovno znamko, v sklopu 
katere bodo skušali izdelke tudi prodati in priseljencem tako zagotoviti nekaj zaslužka. 
"Priseljenci in begunci v nova kulturna okolja prinašajo znanje, talente in veščine, ki ob ustrezni podpori lahko predstavljajo 
velik prispevek državi, v katero so se priselili. Pravzaprav so zdaj del kulturne dediščine v nastajanju, saj z ustvarjanjem teh 
predmetov soustvarjajo kulturno dediščino države, v katero so prišli," pravi Jana Milovanovič, vodja projekta, v katerem 
sodeluje okoli 50 priseljencev, ki obiskujejo delavnice bolj redno, kot so pričakovali. 
"Priseljenci in begunci v nova kulturna okolja prinašajo znanje, talente in veščine" 
Ime je projekt dobil po želvi (po prepričanju hindujcev Akupara nosi na hrbtu slone, ti pa podpirajo svet) - tudi zato, ker se je 
na delavnicah doslej izkazalo, kako zelo je v afriških pripovedih želva spoštovana žival. Ker je počasna, a močna in na koncu 
zaradi tega velikokrat zmaga, je vzporednice s projektom integracije priseljencev povlekla Milovanovičeva. 
Delavnice, kjer nastajajo izdelki, so različne - izdelujejo iz tekstila in keramike, oblikovali bodo pohištvo ter nakit ter se učili 
vizualnega pripovedovanja. S tem, kako izdelke ponuditi kupcem, se bodo ukvarjali na tečajih zadružništva. "Tudi zadruge 
veljajo za počasne, a so veliko bolj odporne proti krizam kot tradicionalna podjetja," pravi Petra Hazabent iz CAAP-a. Delajo 
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z ekološkimi materiali, saj želijo širiti trajnostni način ravnanja. Ker imajo izdelki tudi kulturno vrednost, upajo, da bodo z 
njimi prodrli na festivale in v galerije. Razstava Dnevna soba, nekakšna predhodnica letošnjega projekta Akupara, je bila lani 
že postavljena v Tate Modern v Londonu. 
Vodja projekta je Društvo Terra Vera iz Kostanjevice na Krki v sodelovanju s partnerji v Mariboru in širše - CAAP-om 
Maribor, društvom Nagib in društvom Prostor vmes iz Krškega. Projekt sofinancirata država in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada, vreden je 79 tisoč evrov. 

Vestnik, Murska Sobota 

• Mejni prehod v Petišovcih »zaprt« za tovorni promet. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 12, 
21. marec 2019, str. 6 

Nova enostranska poteza Hrvaške  
Hrvaška prepovedala vožnjo težkih tovornjakov skozi Mursko Središče, s tem spremenila uporabnost mejnega prehoda v 
Petišovcih 
Hrvaška je prepovedala tovorni promet skozi Mursko Središče, s tem pa je posredno zanj zaprla tudi medna-rodni mejni 
prehod v Petišovcih. Zaradi  te  enostranske  odločitve  Hrvaške  so  prevozniki  na  nogah,  s  tem  problemom in s 
problemom prestopanja mej za tovorna vozila na splo-šno pa naj bi se zdaj ukvarjala vladna delovna skupina. 
 
 
Ustavili promet 
Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je 27. februarja objavilo odlok o uporabi posameznih cest  za  
tovorna  vozila,  ki  presegajo  maso 7,5 tone, in na seznamu cest z omejitvijo  tovornega  prometa  se  je  znašla tudi cesta 
skozi Mursko Sredi-šče do mednarodnega mejnega prehoda Petišovci. Odlok je začel veljati 7. marca, hrvaško cestno 
podjetje pa je že tudi postavilo prometne znake s prepovedjo.  
Tej odločitvi nasprotujejo tako hr-vaški kot slovenski prevozniki, saj jih sili v vožnjo po daljših poteh bodisi čez  Madžarsko  
ali  proti  Središču  ob  Dravi in k prestopanju meje na drugih mednarodnih mejnih prehodih. S prepovedjo tovornega 
prometa je torej Hrvaška omejila uporabnost mejnega prehoda v Petišovcih, ki ima po slovenski  uredbi  o  določitvi  mejnih  
prehodov  status  mejnega  prehoda  za mednarodni cestni potniški in tovorni promet brez omejitev za tovor-na vozila. 
Predloga za prekategorizacijo ni bilo 
Prebivalci Murskega Središča so se že  nekaj  let  upravičeno  pritoževali  zaradi vse večjega tovornega prometa skozi mesto, 
ki se je zelo hitro sto-pnjeval po juniju 2013, ko je Hrvaška postala  članica  Evropske  unije.  Župan  mesta  Dražen  Srpak  je  
že  pred  dobrima dvema letoma iskal podporo  takratnega  lendavskega  župana  Antona Balažka za prekategorizacijo 
mejnega prehoda iz mednarodnega v meddržavni  mejni  prehod  za  tovorna vozila, s tem da bi po županskem predlogu 
mednarodni status ohranil za potniški promet. Prekategorizacija  bi  bila  namreč  po  mnenju  Hrvaške in zaradi pravil 
Evropske unije o nediskriminaciji tudi edina možnost za omejitev tovornega prometa skozi mesto, a kot so nam sporočili iz 
Ljubljane,  ministrstvo  za  notranje  zadeve pobude Hrvaške za ta korak ni prejelo.  
 

 
Slika: Mursko Središče si je že nekaj let prizadevalo, da se omeji tovorni promet skozi mesto, ki se je stopnjeval z 
vstopom Hrvaške v EU, in da država zgradi obvoznico. Fotografija: Nataša Juhnov 
 
Hrvaška se torej vprašanja mejnega prehoda ni lotila s predlogom za spremembo  namembnosti  mejnega  prehoda, ampak 
s prepovedjo vožnje težkih tovornjakov takoj za mejo ali že po mostu čez reko Muro. S tem je ustvarila problem, ki presega 
nacionalno raven, po prepričanju nekaterih  tudi  zaradi  ustvarjanja  pritiska,  da se pospešijo aktivnosti za gradnjo 
obvoznice mesta Mursko Središče in novega mostu čez Muro. 
Vladna delovna skupina 
V  zvezi  s  tem  in  drugimi  problemi prevoznikov na mejnih prehodih, zlasti  dolgim  čakanjem,  je  13.  marca potekal 
sestanek v prostorih Obrtne  zbornice  Slovenije  (OZS).  Predstavniki sekcije za promet pri OZS in združenja za promet pri 
Gospodarski zbornici Slovenije so se srečali z ministrom  za  notranje  zadeve  Boštjanom Poklukarjem in ministrom za  javno  
upravo  Rudijem  Medvedom. Po predlogu Medveda naj bi se s problemom pretočnosti na mejnih prehodih Obrežje, 
Gruškovje in Petišovci  zdaj  ukvarjala  posebna  delovna skupina vlade, s katero naj bi zaradi kompleksnosti problema 
zagotovili  tudi  medresorsko  sodelovanje. 



• Manjšini denar za prestižno poslopje. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 12, 21. marec 2019, 
str. 6 

Finančna pomoč Madžarske  
Doslej 3 milijone evrov za 300 kmetov in malih podjetnikov, zdaj novih 3,3 milijona evrov – Kdo bo pripravil razpis? 
Pomurska  madžarska  samoupravna  narodna skupnost (PMSNS) si v Lendavi  ogleduje  več  stavb,  kamor  bi  iz  
nekdanjega   objekta   zdravstvenega   doma preselila svoj sedež. Madžarska vlada ji je za ta namen zagotovila 700 milijonov 
forintov, kar je okoli 2,3 milijona evrov. »Končne odločitve glede izbire novega sedeža še ni,« je pove-dal  Ferenc  Horvath,  
predsednik  PM-SNS. Poslopje iščejo v središču mesta, po naših informacijah se že nekaj časa zanimajo za nakup imenitne 
stavbe v Glavni ulici, ki je v lasti Kmetijske zadruge Lendava. 
 

 
Slika: Stavba Kmetijske zadruge Lendava (opečnate barve), o kateri potekajo pogovori z manjšinsko krovno organizacijo o 
nakupu. Stika se s stavbo lendavskega sodišča. Fotografija: Majda Horvat 
 
Mestna hiša 
Gre  za  zgodovinsko  mestno  hišo  tik ob spomeniško zaščitenem objektu lendavskega sodišča s preloma 19. in 20. stoletja, 
ki je v neposredni bli-žini  sedanje  mestne  hiše.  Kot  možni  objekt  se  v  javnosti  omenja  tudi  nekdanja  upravna  stavba  
Nafte  Lendava,  ki  se  po  nekaj  neuspelih  draž-bah zdaj razmeroma ugodno prodaja v  stečajnem  postopku  Nafte  
Petrochem. V poslopju naj bi prostore do-bilo tudi uredništvo Népújsága, tednika  madžarske  narodne  skupnosti,  ki  je 
zdaj prav tako kot PMSNS v prostorih  nekdanjega  zdravstvenega  doma  zunaj mesta, in morda še kdo. Katere ustanove 
bodo dobile pisarne v »novi stavbi«, je odvisno predvsem od njene velikosti,  pove  Ferenc  Horvath,  sam  pa  si  želi,  da  bi,  
če  bo  dovolj  velika,  v njej ponudili možnost delovanja še zavodom, ustanovam in društvom. 
3,3 milijona evrov za podjetništvo 
Ob  sredstvih  za  nakup  stavbe  bo  imela PMSNS letos na voljo še milijardo forintov ali približno 3,3 milijona evrov za 
finančno pomoč madžarske države pri ohranjanju in spodbujanju podjetniške  iniciative  ter  gospodarskega  razvoja  na  
območju,  kjer  živi  manjšina.  Sredstva  je  zagotovilo  ministrstvo za zunanje zadeve in gospodarstvo Madžarske, razpis  pa  
naj  bi  bil  po  pričakovanju  Ferenca  Horvatha  objavljen  najpozneje maja. Horvath tudi pove, da bo objavo razpisa in 
njegovo tehnično izvedbo izpeljal Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava Profutura. 
Toda direktor zavoda Jože Horvath pravi, da kljub izraženi politični volji in pričakovanjem zavod ni v stanju in tudi  ne  izvaja  
nobenih  aktivnosti  za  pripravo razpisa. 
Tokratni zneski pomoči za malo gospodarstvo  in  kmetijstvo  bi  bili  višji  kot lani, ko so prejemniki dobili naj-več 15 oziroma 
20 tisoč evrov. V letih 2017 in 2018 sta bila izvedena dva razpisa, skupaj pa je bilo na voljo približno tri milijone evrov. 
Pomoč je prejelo 300 upravičencev. 

• Kmalu se bomo lahko sprehodili po Prekmurskem trgu v Ljubljani. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, 
leto LXXI, št. 12, 21. marec 2019, str. 11 

100. obletnica združitve  
Slavnostni govornik na osrednji prireditvi avgusta v Beltincih bo najverjetneje predsednik vlade Marjan Šarec 
Odbor za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slo-vencev  z  matičnim  narodom,  ki  mu  predseduje  
prvi  predsednik  Republike  Slovenije  Milan  Kučan,  se  je  vnovič  sestal  v  Murski  Soboti  in  pri  tem predstavil aktivnosti, 
ki potekajo.  Kot  pravi  Kučan,  se  bodo  kmalu  začeli  nekateri  s  tem  povezani  dogodki  v  Ljubljani,  saj  po  njegovem  
mnenju program ne sme biti omejen samo na Prekmurje, temveč je bil ves čas  zamišljen  kot  vseslovenski  program.  Med  
drugim  se  v  Ljubljani  že  pripravlja   ureditev   Prekmurskega   trga,  kjer  bo  tudi  spomenik,  posvečen  prelomnim  
dogodkom.  Trg  bo  po  Kučanovih  besedah  ob  Poljanski  cesti v bližini Ambroževega trga. Slo-venska  akademija  znanosti  
in  umetnosti (SAZU) pa pripravlja mednarodni simpozij, ki se bo po dveh dneh iz Ljubljane preselil v Mursko Soboto. V 
odboru želijo, da bi slovenska vlada prevzela pokroviteljstvo nad letošnjim  dogajanjem  in  da  bi  bil  predsednik vlade 
Marjan Šarec slavnostni govornik na osrednji prireditvi avgusta v Beltincih. Poleg tega tudi soboška škofija in teološka 
fakulteta pripravljata  cerkveni  simpozij  o  vlogi  katoliških  duhovnikov  v  pripravah  na pariško mirovno konferenco. 
 



 
Slika: Člani odbora za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom Marjan 
Šiftar, Milan Kučan, Aleksander Jevšek in Darja Potočnik. Fotografija: Timotej Milanov 
 
Priložnost, da se pokaže razvoj Prekmurja 
»Proslava mora biti obrnjena v prihodnost,  ne  v  preteklost,  ki  je  lahko  boleča za naše sodržavljane madžarske  
narodnosti,«  pravi  Kučan.  Kot  je  znano,  prekmurski  Madžari  iste  dogodke  doživljajo  kot  nacionalno  bolečino, saj je 
Madžarska s trianonsko pogodbo  izgubila  dve  tretjini  državnega  ozemlja.  »Ne  želimo,  da  bi  bila  proslava  neke  vrste  
zmagoslavje  v  zvezi  s  tedanjimi  dogodki,«  še  pove  Kučan,  ki  dodaja,  da  želijo  v  sklopu  dogodkov  Prekmurje  
afirmirati  kot  majhno  in  multikulturno  skupnost.  »To  je  tudi  priložnost,  da  se  pokaže  razvoj Prekmurja.« V aktivnosti 
se bo zato vključila Pomurska gospodarska zbornica  z  organizacijo  ekonomsko -razvojnega foruma, posvečenega razvojnim 
perspektivam regije. Marjan Šiftar  iz  Ustanove  dr.  Šiftarjeva  fundacija  je  poudaril,  da  sta  bila  na  tokratni  seji  odbora  
tudi  soboški  škof  Peter  Štumpf  in  častni  škof  Evangeličanske cerkve Geza Erniša, ob osrednjem dogodku avgusta bo tudi 
ekumenska maša za domovino. Program obsega že 74 različnih dogodkov, končal  pa  se  bo  marca  prihodnje  leto  z  izdajo 
zbornika o omenjenem simpoziju SAZU. Soboški župan Aleksander Jevšek pravi, da pri izvajanju programa sodelujejo tudi 
druge prekmurske občine. Soboška občina pa načrtuje še postavitev  posebnega  spomenika  na  Trgu zmage v Murski 
Soboti. Program praznovanja 100. obletnice združitve je ovrednoten na 250 tisoč evrov, organizacija proslave v Beltincih pa  
v Beltincih pa bo stala 50 tisoč evrov. 

• Okrogla miza Kaj je dom? Vida Toš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 12, 21. marec 2019, str. 16 
»Migranti nam lahko veliko dajo«  
Evropski projekt o migracijah Mind ozavešča o sprejemanju migrantov – 70 milijonov ljudi brez doma 
V   dvorani   soboške   župnije   je   bila   okrogla miza z naslovom Kaj je dom?, ki  jo  je  v  okviru  triletnega  projekta  Mind  
pripravila  Slovenska  karitas.  Projekt  se  izvaja  drugo  leto,  z  njim  pa želijo – kot je v uvodu povedal generalni  tajnik  
Slovenske  karitas  Cveto Uršič, ozaveščati javnost, zakaj ljudje migrirajo. »Vsi si želimo, da bi bili sprejeti, da bi nam bilo 
toplo in bi lahko  bili  to,  kar  smo.«  Projekt  Mind,  ki  ga sofinancirata Evropska unija iz programa za globalno učenje in 
ozaveščanje javnosti ter slovensko ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja dvanajst organizacij Karitas v enajstih evropskih 
državah.  Koordinatorica  akcije  Saša  Eržen je povedala, da si je Slovenska karitas  postavila  nalogo,  da  migrante 
sprejmemo. »Ozavestiti želimo čim več  ljudi,  zato  bo  maja  letos  izdana  tudi publikacija o stanju migracij. Mi imamo 
podatek, da je na svetu 70 milijonov ljudi, ki nimajo prostora, ki bi mu lahko rekli dom.« 
 

 
 
Slika: Slavka Cekuta (stoji) je bila enajst let misijonarka v Albaniji. Fotografija: Vida Toš 
 
Zbrani  so  si  najprej  ogledali  kratek  film o tem, kaj komu pomeni dom, ki so ga skupaj pripravile vse sodelujoče 
organizacije Karitas, nato pa so spregovorili  gostje:  prostovoljec  Škofijske  karitas Murska Sobota Mirko Gajšek, Slavka 
Cekuta,  ki  je  bila  enajst  let  misijonarka v Albaniji, Felicitas Nwabueze iz Nigerije, ki že petnajst let živi v Sloveniji, Vael  
Hanuna,  prostovoljec  slovensko--palestinskih  korenin,  Irma  Šinkovec  s slovenskega zunanjega ministrstva in Jana Lampe, 
vodja humanitarne pomoči pri Slovenski karitas. 



Slavka  Cekuta  je  povedala,  da  po  njenih izkušnjah nihče ne želi zapustiti  prvotnega  doma,  a  so  nekateri  ljudje v to 
prisiljeni zaradi prevelike revščine.  »Ljudje  se  morajo,  če  želijo preživeti, če želijo ustvariti boljšo prihodnost, preseliti. Ne 
gredo zato, ker bi jim bilo tam, kjer so, dobro. Na-sprotno.« Mirko Gajšek, ki je ob valu beguncev  pred  leti  kot  
prostovoljec  pomagal v Šentilju, je povedal, da je pomagal ljudem. »Ne priznavam stereotipov, pomagal sem človeku. Člo-
vek je človek. Migranti imajo res druge  navade,  a  saj  jih  imamo  tudi  mi.  Nekateri  migrante  sprejemajo  take,  kot so, 
drugi ne. Kot da tudi Slovenci ne  bi  bili  migranti.  Tudi  mi  smo  vedno  migrirali  in  vedno  bomo.«   
 

 
 
Slika: Vael Hanuna ima slovenske in palestinske korenine, Felicitas Nwabueze prihaja iz Nigerije in že petnajst let živi v 
Sloveniji. Fotografija: Vida Toš 
 
Felicitas Nwabueze se je v Slovenijo preselila  zaradi  svojega  poklica  in  je  povedala, da so migracije povsem človeški  
pojav,  ki  se  je  začel  takrat  kot  človeštvo. »Zakaj se danes ljudje izseljujejo iz Nigerije? Številni zaradi revščine,  mnogi  
zaradi  ljubezni,  drugi  zaradi študija in dela. Mnogi pa, ker si  želijo  le  nabrati  novih  spoznanj.«  Za Slovence je povedala, 
da bi se lahko malo več smejali. »Veste, kaj si že-lijo migranti, ko pridejo? Toplo besedo, nasmeh ... sprejmite jih s smehom 
(smeh).«  
S tem se je strinjal Vael Hanuna. »Res, Slovenci smo zaprti, se ne smejemo.  Včasih  gledam  ljudi,  kako  grdo se držijo, ko 
sedijo za volanom (smeh). In drži, kar pravi sestra Felicitas – migranti so potrebni nasmeha, topline, občutka, da so 
razumljeni. Ne da se do njih kdor koli vede, kot da so izmeček ali odpadek. Migranti so do-dana vrednost, če jim le damo 
priložnost.«  
Felicitas Nwabueze pa dodaja, da si želi, »da bi Slovenci razumeli, da imajo migranti v sebi mnogo, kar nam lahko dajo. In mi 
lahko mnogo dobimo od njih. Zato se ne bojmo migrantov, imajo veliko darov in talentov. A le, če jim odpremo srce, bomo 
vse to lahko odkrili. Če pa se zapremo, ogromno izgubimo.« 
Vael Hanuna opomni tudi na politično plat. »Dokler bosta Amerika in Evropa  kradli,  bomo  ostali,  kjer  smo.  'Kradejo'  
diamante,  zlato,  banane,  saj  jih  kupujejo  za  en  cent,  prodajajo  pa  za  evro in več.« Pri sprejemanju migrantov se mu 
zdi najpomembnejša integracija. »To ne pomeni, da se kdor koli asimilira – mi nočemo, da se migranti asimilirajo. A so se 
Slovenci v Argentini asimilirali? Ne, ostali so Slovenci, kar je prav. Tudi pri nas naj migranti ostanejo, kar so, s tem da seveda 
spoštujejo vse, kar v tej državi velja – zakone in tako naprej – ter da spoštujejo druga verstva. Integracija je pomembna z 
obeh strani.« 

• »Obstanejo močni in samozavestni narodi«. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 12, 21. marec 
2019, str. 19 

Ob madžarskem narodnem prazniku v Lendavi 
Spomin na marčno revolucijo in osvobodilni boj na Madžarskem 
V Lendavi so madžarski narodni praznik proslavili z osrednjo prireditvi-jo v gledališki in koncertni dvorani, prej  pa  so  
predstavniki  madžarske  narodne  skupnosti  in  gostje  položili vence k spomenikoma Szechenyija in Kossutha v starem 
mestnem jedru Lendave. S prireditvijo so se spomnili na marčno revolucijo in osvobodilni boj na Madžarskem. 
 

 
Slika: Ob praznovanju so predstavniki madžarske narodne skupnosti in gostje položili vence k spomenikoma Szechenyija 
in Kossutha. Fotografija. Jože Gabor 



 
Ob  položitvi  vencev  je  po  krajšem  kulturnem  programu  navzoče  najprej  nagovorila  predsednica  sveta Madžarske 
samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava Judit Vida Törnar, ki je ob spominu na pomlad narodov  in  marčno  
revolucijo  ter  osvobodilni boj na Madžarskem v le-tih 1848 in 1849 poudarila pomen takratnih dogodkov in vrednot, na 
katerih  temeljijo  sedanji  odnosi  med narodi. Župan Občine Lendava Janez Magyar je ob položitvi vencev dejal, da v lokalni 
skupnosti ljudje živijo v sožitju ter z jezikom, kulturo in de diščino  bogatijo  to  pokrajino.  »Zahvaljujoč Evropski uniji meje 
danes niso  več  pomembne.  Pomembno  je,  da  so  tukaj  svoj  dom  našli  Madžari,  Slovenci, Hrvati in pripadniki drugih 
narodov.« 
Na osrednji slovesnosti v gledališki in koncertni dvorani so v kulturnem programu, ki so ga pripravili v organizaciji  Zavoda  
za  kulturo  madžarske narodne skupnosti Lendava, nastopili otroci iz dvojezičnih vrtcev in učenci  dvojezičnih  osnovnih  šol  
ter  kulturni ustvarjalci iz dvojezičnih občin. Zbrane je najprej nagovoril predsednik  sveta  Pomurske  samoupravne narodne 
skupnosti in poslanec v državnem zboru Ferenc Horvath, ki je povedal, da številni Madžari v Prekmurju doživljajo ohranitev 
svojega maternega jezika in kulture kot plemeniti  cilj.  »To  pomeni  bodisi  z  besedo,  pisnim  izražanjem,  molitvami  in  
vzdihljaji,  bodisi  s  petjem  ali  vezenjem ročnih del. V Sloveniji in na Madžarskem je vprašanje avtohtonih skupnosti vzorno 
urejeno. Seveda to ne pomeni, da je vse v redu in da nimamo več nobenih nalog.« Horvath je ob tem čestital prekmurskemu 
pesniku Lajosu Benceju, ki je prejel najvišje  madžarsko  državno  priznanje  na  področju  književnosti,  priznanje  Jozsefa 
Attile. 
Gost  prireditve,  predsednik  odbora za zunanjo politiko državnega zbora Madžarske Zsolt Nemeth, pa je dejal, da je s 
pomladjo narodov leta 1848 tudi  Evropa  postala  bolj  razvita,  sodobna,    demokratična,    meščanska,    svobodna in 
enakopravna. Na prireditvi so prebrali tudi sporočilo, ki ga je madžarskim zamejcem ob slovesnosti poslal predsednik vlade 
Viktor Orban. V  njem  je  zapisal,  da  enako  kot  leta  1848 tudi danes velja, da »lahko proti grožnjam imperijev obstanejo 
samo močni  in  samozavestni  narodi,  ki  za  svojo prihodnost nastopajo skupaj«. 

• Predstavili knjigo Stric Geza gre v Zaturce. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 12, 21. 
marec 2019, str. 20 

Nepričakovano sporočilo, ki skoraj spremeni zgodovino 
Več kot družinska zgodba, je literarni spomenik Prekmurcem in Porabcem, borcem na vzhodni fronti 
S pripovedovanjem družinskih zgodb in  obujanjem  spominov  si  ob  dnevu  mrtvih  radi  razbijamo  novembrsko  sivino  in  
melanholijo,  pravi  pisatelj  Štefan  Kardoš,  tudi  kresnikov  nagrajenec.  Izjemen  pripovedovalec  družinskih zgodb je tudi 
njegov stric Geza  Bačič,  ki  najraje  pripoveduje  o  svojem  dedku  Petru  Kutošu,  borcu  na vzhodni fronti prve svetovne 
voj-ne. Nekoč je padla ideja, da bi obiska-li kraje, kjer je hodil in se boril Kutoš. To so uresničili lani, odpravili so se po poti 
usode Petra Kutoša, ki je potekala skozi Porabje, naprej po madžarski ravnici  do  krajev  nekdanje  Galicije,  med  njimi  so  
tudi  Zaturci  v  Ukrajini. Potovanje pa ni bilo le družinsko, ampak  tudi  strokovno,  saj  so  se  jim  pridružili  člani  
Slavističnega  društva  Prekmurja, Prlekije in Porabja ter snemalec Jože Glažar. Tako je nastal roman Stric Geza gre v Zaturce, 
film in še  nekaj  več,  kjer  ima  glavno  vlogo  Geza, ki se zlahka prelevi v glavnega pripovedovalca,  filmskega  igralca  ali  
zgodovinarja. 
 
 
 
 
 

 
Slika: O romanu in popotovanju se je z avtorjem Štefanom Kardošem pogovarjal Franci Just, ki je bil z njimi v Ukrajini. 
Fotografija: A. Nana Rituper Rodež 
 
Peter Kutoš je bil med vojno v veliki bitki leta 1916 v Zaturcih v Ukrajini hudo ranjen, da je preživel, so mu pomagali njegovi 
prijatelji iz Križevec, v boj  pa  se  ni  več  vrnil.  O  vojskovanju je pripovedoval svojemu vnuku Gezi. Temu so se pripovedi 
globoko vtisni-le v dušo in ga spodbudile k preučevanju zgodovinskega gradiva in preiskovanju  arhivov,  s  pripovedjo  pa  je  
ohranjal spomine nanj in njegove soborce. Geza, ki je bil zelo navezan na svojega dedka Petra, je v tem romanu resnični in 
tudi literarni lik in ta pot je bila za marsikoga, sploh pa za Gezo, zelo čustvena. 



Spominsko pot v Ukrajino so spremljali tudi različni stereotipi in predsodki, zakoreninjeni v ljudeh, do Rusov,  slutljive  sanje,  
vraže,  ki  segajo  v  poganske  čase,  kar  je  pisec  spretno  vpletel v zgodbo romana in še filma. Vpletena je tudi simbolika 
sanj, ki napovedujejo prihodnost, in »smrtelnega ptiča«, ki naznanja smrt. Tega vreščečega ptiča je, se spominja Kardoš, iz  
sadovnjaka  tudi  sredi  noči,  če  je  bilo treba, podila njegova babica, Kutoševa hčerka. Naključje je hotelo, da je ta ptič pred 
potovanjem priletel na češnjo  ob  piščevem  oknu,  a  ta  kljub  svarilu »zaradi enega ftiča ni hotel odpovedati  potovanja  in  
gostovanja  na  lvovski univerzi«. »Smrtelni ptič« jih je spremljal tudi na poti. 
V roman je Kardoš vpletel tudi ljudsko izročilo Križevec v Prekmurju, pri tem omenja Gergorni breg in Nedelskega  breg,  o  
katerem  znajo  vaščani  povedati, da naj bi se od tod nekoč videlo vse do Blatnega jezera. S tem da nihče še ni srečal 
nikogar, ki je to zares videl. Vplete tudi reko Zalo, ki izvira  v  Porabju  blizu  Farkašovec  in  je  posebna zato, ker se ne izliva v 
Donavo kot preostale madžarske reke, ampak spremeni smer, obrne svoj tok in se izliva v Blatno jezero. 
Na  poti  so  nepričakovano  doživeli  tudi  zaplet,  saj  so  dobili  sporo-čilo  mariborskega  arhiva,  da  se  Kutoš sploh naj ne 
bi boril v tej bitki. Na fronto naj bi bil namreč, tako pišejo iz arhiva, vpoklican leta 1917, bitka pa je potekala leto prej. 
»Pomislil sem,« pravi Kardoš, »da so si zgodbo z borbo križevski fantje kratko malo izmislili,  da  bi  ranjenec  v  vojni  dobil  
invalidsko  pokojnino.«  Bralcu  romana  se razkrije, ali si je Kutoš vso zgodbo o  bojih  in  fronti  izmislil  ali  je  resnica kje 
drugje. 
Roman je več kot družinska zgodba, meni Franci Just, lahko ga razumemo tudi  kot  literarni  spomenik,  ki  ga  je  avtor  ob  
stoti  obletnici  konca  prve  svetovne vojne postavil ne le dedu Petru Kutošu in njegovim križevskim so-borcem,  temveč  
vsem  prekmurskim  in porabskim vojakom v prvi svetovni vojni. Tragična usoda Slovencev, ki so se borili na soški fronti, je 
popisa-na  v  romanu  Doberdob  Prežihovega  Voranca,  s  tem  pa  zgodba  borcev  vzhodne fronte. Na tem bojišču je Slo-
venska okroglina plačala visok krvni davek, saj je že prvo leto padlo okoli tisoč Prekmurcev. 
Roman  Stric  Geza  gre  v  Zaturce / Geza bači dé v Zaturce je izšel v slovenskem in porabskem jeziku kot 21. zvezek  knjižne  
zbirke  Med  Rabo  in  Muro, izdalo pa ga je Društvo za humanistična  vprašanja  Argo  ob  sodelovanju Zveze Slovencev na 
Madžarskem.  

 
Primorske novice, Koper 

• Težak teden predsednika Aleksandra Vučića. Borut Šuklje. Primorske novice, Koper, 15. 03. 2019 
                  Borut Šuklje, strateški analitik 
https://www.primorske.si/2019/03/14/tezak-teden-predsednika-aleksandra-vucica 
 

 
Slika: Borut Šuklje. Regionalni horizonti 15. 03. 2019. Foto: Primorske novice 
  
Fotografije posameznih političnih dogodkov lahko, če jih znamo “brati”, povedo več kot uradna sporočila. Izvrsten primer so 
bile fotografije Carle del Ponte, glavne tožilke mednarodnega sodišča za vojne zločine, storjene na ozemlju bivše Jugoslavije, 
ko je na pogovoru s predsednikom hrvaške vlade Ivico Račanom obdržala na obrazu velika temna sončna očala. Uradno 
sporočilo, ki ga je kasneje objavila hrvaška vlada, je postalo v hipu nepomembno, saj je posnetek tožilke kazal, da je bil 
pogovor z Račanom neuspešen. 
Podobno je bilo ob zadnjem obisku ruskega predsednika Vladimirja Putina v Srbiji. Slavnostna sporočila o ruskih načrtih 
velikih projektov in naložb v tej balkanski državi so izpuhtela, saj so fotografije govorile o vsem, samo o poslih ne. Ob 
nekaterih dogodkih pa je tudi takšnih sledi, ki peljejo k razumevanju pogovorov, malo ali jih sploh ni.  
Iskanje najširšega mogočega soglasja o normalizaciji odnosov s Kosovom je tudi edina možnost za sedanjega srbskega 
predsednika. 
Tako je bilo tudi ta teden v Beogradu. Nemška kanclerka Angela Merkel je na obisk k srbskemu predsedniku poslala svoja 
odposlanca Jana Heckerja, novega šefa kabinetne službe za zunanjo in varnostno politiko, in Matthiasa Lutemberga, 
svetovalca za Balkan. Prinesla sta dve sporočili. Pravzaprav najprej vprašanje, zakaj Beograd, podobno kot oblasti v Prištini, 
ne pripravi pogajalske platforme za zaključek pogajanj o popolni normalizaciji odnosov z republiko Kosovo. In nato 
sporočilo, da se čas pogajanj v trikotniku Beograd-Priština-Bruselj izteka. Evropske oblasti končujejo svoj mandat, nemški 
kanclerki se čas oblasti izteka, pa tudi ameriški politični aparat se pripravlja na nove predsedniške volitve.  
Pogovora Vučića z obema odposlancema niso spremljale kamere in fotografski aparati, ga je pa, vsaj deloma, za srbsko 
nacionalno televizijo v pogovoru dan kasneje omenil predsednik sam. In bilo je dovolj, da se je dalo umakniti vsa uradna 
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sporočila. A obenem premalo za politične ter finančne in bančne analitike. Za prve, ker so imeli težave z umeščanjem 
Vučićevega spomina na predsednika srbske vlade Zorana Đinđića in tudi pisatelja Dobrice Ćosića v povezavo z aktualnimi 
političnimi razmerami. Za druge, ker niso dobili kazalnika poti, kako spremljati usodo svojih naložb v regiji in kdaj ter kam 
vlagati nov denar.  
Vučić je povedal, da je čas pomemben dejavnik tako v politiki kot v življenju posameznika. Ter to splošno resnico prevedel v 
politični jezik. Če Srbiji ne bo uspelo rešiti problema s Kosovom, bo cena visoka: še ena izgubljena generacija.  
In nato temu dodal ključni del. Da je danes Srbija v težjem položaju in ima manj pogajalskega prostora kot v času Đinđića in 
Ćosića. A da bi kar naenkrat želeli več. Ter tudi to prevedel v uporaben politični jezik. Če bi takrat sprejeli njuna predloga o 
razmejitvi z Albanci, bi bila Srbija danes članica Evropske unije. To je verjetno res. Vendar je aktualni predsednik pozabil 
dodati, da je bil Đinđić tudi zaradi teh predlogov 12. marca 2003 ubit.  
Toda vrnimo se k Vučićevi omembi Ćosića in Đinđića. 15. marca 1999 Ćosić, bivši predsednik Zvezne republike Jugoslavije, 
napiše vladi Republike Francije, dejansko pa predsedniku države Jacquesu Chiracu, posebno pismo s povsem nedvoumnim 
naslovom: Predlog za zgodovinski kompromis na Kosovu. Pismo, ki je danes bolj ali manj - to sem pred tedni opazil tudi na 
pogovorih v Parizu - pozabljeno, so sedaj ponovno odkrili Vučićevi svetovalci. V njem je najprej nekaj ocen. Da sta albanski 
in srbski narod najbolj razdvojena balkanska naroda. Saj da že od Berlinskega kongresa, torej od od leta 1878 dalje, želijo 
Albanci združiti svoj etnični prostor v eno državo ter da je to zgodovinsko legitimen cilj. Toda, piše Ćosić, Kosovo je tudi 
zibelka srbske državnosti, jedro srbske duhovnosti in religioznosti. Po drugi svetovni vojni sta Srbija in Jugoslavija na Kosovu 
zgradili nova moderna mesta, tovarne, ogromne termoelektrarne, celotno infrastrukturo ter komunikacije. Ćosić je to oceno 
tudi ovrednotil z navedbo, da je bil delež srbskega kapitala v teh velikih investicijah približno 18 milijard ameriških dolarjev. 
Po tem uvodu (bilo je leto 1999) nadaljuje s tezo, da teritorialne meje pokrajine Kosovo niso etnične meje, temveč rezultat 
pragmatičnih administrativnih odločitev ter da so prav zato mejna območja naseljena pretežno s prebivalci srbske 
narodnosti.  
Po oceni, da je Kosovo bilo in bo prostor nasprotujočih si nacionalnih interesov, ponudi Ćosić predsedniku Chiracu tudi 
trajno rešitev stoletnih albansko-srbskih sporov, ki, kot napiše, pretresajo celoten balkanski prostor. Zgodovinski kompromis 
bi bila teritorialno razmejitev med Srbi in Albanci, delitev Kosova. Predlog je Ćosić tudi politično operacionaliziral. Okoli 
velikih srbskih samostanov in srbskih etničnih enklav na Kosovu bi morali oblikovati majhne samostojne državice, podobne 
Andori, San Marinu, Vatikanu, Liechtensteinu. Srbske predele na severu Kosova, ki so ji “od osvoboditve izpod Turkov pa vse 
do leta 1958 pripadali”, pa bi priključili Srbiji.  
Ćosić seveda pisma ni pisal po naključju. Samo slabo leto pred tem, septembra 1989, je svojevrstno pošto prinesel v Prištino 
ameriški diplomat, posrednik v takratnih pogajanjih Beograda in Prištine, Christopher R. Hill. Prvemu kosovskemu 
predsedniku Ibrahimu Rugovi je predal tako imenovan ameriški predlog rešitve statusa Kosova. Dokument je bil seveda 
daleč od Ćosićevega zgodovinskega kompromisa, toda obenem je že določal svojevrstne avtonomistične rešitve in bil 
svojstven test, do katere meje pogajanj so v Prištini pripravljeni iti.  
Leto po Ćosićevem pismu prevzame oblast v Srbiji Zoran Đinđić. Zgodovinski čas mu je bil naklonjen. Kot je sam 
pripovedoval, je država dobila možnost, kot je še ni imela v svoji zgodovini: popolno podporo Evrope. Sedaj ali nikoli, je 
ponavljal na srečanjih. Ocenjeval je, da lahko Srbijo rešijo samo velike in hitre spremembe, takšne, s katerimi se ne 
spreminjajo zgolj zakoni in plače, temveč predvsem navade, načini življenja in mentalitete. Zato je želel tudi takoj rešiti 
vprašanje statusa Kosova, ki je, kot je ocenjeval, postajalo spontano vse bolj neodvisno. Vedel je, da mora za tako odločilno 
dejanje dobiti politične zaveznike tudi izven svoje vladne koalicije. 12. januarja 2003 se je začel o možnostih - danes bi rekli 
popolne normalizacije odnosov s Kosovom - pogovarjati s Ćosićem. 
Iskanje najširšega mogočega soglasja o normalizaciji odnosov s Kosovom je tudi edina možnost za sedanjega srbskega 
predsednika. Zaveznike bo moral iskati tudi izven svoje vladajoče stranke in koalicije. Začeti bo moral pogovore z vsemi 
političnimi strujami v Srbiji, ki vedo, da je čas dokončne odločitve o Srbiji in Kosovu sedaj. 
 
 

MMC RTV SLO   
 

• Gradnja druge cevi predora Karavanke se spet seli na revizijsko komisijo. G. C. MMC RTV SLO, STA. 15. marec 
2019  

Dars želi izvajalca določiti po neposrednih pogajanjih s ponudniki 
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/gradnja-druge-cevi-predora-karavanke-se-spet-seli-na-revizijsko-komisijo/482711 
 
 
Dars je zavrnil zahtevka za revizijo njihove odločitve, da postopek javnega naročila za gradnjo druge cevi karavanškega 
predora zaključijo brez izbire, izvajalca pa izberejo prek pogajanj s šestimi ponudniki. 
O Darsovi odločitvi bo zdaj odločala državna revizijska komisija, ki je lani razveljavila Darsovo odločitev o oddaji javnega 
naročila Turkom. 
Dars bo o zavrnitvi zahtevkov za revizijo po neuradnih informacijah po pošti obvestil oba pritožnika, družbo Kolektor CPG 
ter konzorcij podjetij Gorenjska gradbena družba in češki Metrostav, pa tudi državno revizijsko komisijo, ki bi, upoštevaje 
zakonske roke, odločitev lahko sprejela do maja. 
Za izvajalca del je Dars izbral turško podjetje Cengiz, ki je z 89,3 milijona evrov podalo za najmanj 15 milijonov evrov cenejšo 
ponudbo od preostalih osmih ponudnikov, a je postopek zaradi pritožb neizbranih ponudnikov romal na državno revizijsko 
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komisijo. Konec novembra je odločila, da izbrana Cengizova ponudba zaradi sprememb v času samega postopka 
nedopustna in je odločitev o oddaji javnega naročila razveljavila. 
Vse ponudbe nedopustne? 
Dars je nato po temeljitem pregledu vseh ponudb ugotovil, da so vse ponudbe nedopustne, zato so postopek končali brez 
izbire, ob tem pa so se odločili izvajalca izbrati prek pogajanj s šestimi ponudniki, za katere je strokovna komisija ugotovila, 
da so dokazali usposobljenost in da zanje ne obstajajo razlogi za izključitev. 
Poleg turškega Cengiza so k oddaji ponudb pozvani še Implenia Österreich v konzorciju z Implenia Švica in CGP Novo mesto, 
Gorenjska gradbena družba v sodelovanju s češkim Metrostavom, Kolektor CGP z Rikom in turškim Yapi Merkezijem, 
sarajevski Euroasfalt s Cestnim podjetjem Ptuj ter grški J&P Avax. 
Medtem ko so na avstrijski strani Karavank dela na drugi cevi predora, ki skupaj meri 7.948 metrov, stekla že septembra 
lani, je zadeva torej pri nas že drugič pristala na državni revizijski komisiji. Po načrtih naj bi sicer Avstrija in Slovenija mejo 
prebili leta 2022. 

• Župan občine Cankova: Država bi se morala posvetiti obmejnim občinam. A. S., Ksenija Horvat. MMC RTV SLO.  
16. marec 2019  
Predstavljamo prekmurske župane: Danilo Kacijan 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-obcine-cankova-drzava-bi-se-morala-posvetiti-obmejnim-
obcinam/482692  
Brezposelnost, nizki osebni dohodki in neenakopraven položaj romske skupnosti v primerjavi z romskimi skupnostmi 
drugod po Sloveniji so po mnenju župana Kacijana največje težave njegove občine. 
Tudi občino Cankova pesti staranje prebivalstva in slabša zaposlenost. Kakšne možnosti razvoja vidi župan Danilo Kacijan? 
Predstavljamo prekmurske župane 

 
Slika: Danilo Kacijan je po jesenskih lokalnih volitvah prevzel vodenje občine od dolgoletnega župana Draga Vogrinčiča. 
Foto: Občina Cankova  
 
Kako boste v vaši občini obeležili obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom?  
Občina Cankova bo vse leto na raznih prireditvah in predvsem ob 20. obletnici obstoja Občine poudarjala in obujala pomen 
stoletnice priključitve Prekmurcev k matičnemu narodu.  
Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?  
Poudarek bi moral biti na enakopravnosti za celotno regijo, hkrati pa je treba v povezavi z zaznamovanjem 100-letnice 
priključitve Prekmurja k Sloveniji zaznamovati tudi pomembnost prebivalstva, ki živi na tem območju.  
Katera prekmurska zgodovinska osebnost ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna?  
Največja zgodovinska in splošna osebnost v zadnjem stoletju je nedvomno dr. Anton Vratuša, ki je imel neprecenljiv pomen 
za obstoj in prepoznavnost regije.  
Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija?  
Dr. Anton Vratuša, Milan Kučan in Miško Kranjec. 
Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva? 
Nekega posebnega dogodka, ki bi moral biti posebej poudarjen, v naši občini nismo imeli. 
Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem? 
Vsi so venci vejli  
Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani? 
Povest o dobrih ljudeh, Miško Kranjec. 
Katero zvrst kulture v vaši občini najbolj razvijate?  
Folkloro, slikarstvo in romske plese. 
Kaj je naravna ali pa kultura dediščina, na katero ste v vaši občini najbolj ponosni?  
Rojstna hiša Avgusta Pavla, kateremu v spomin je v parku pred občino Cankova postavljen tudi doprsni kip. 
Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini? 
Ohranjanje neokrnjene narave in obujanje starih običajev (žetve in mlatitve po domače) in skrbno negovanje Krajinskega 
parka Goričko). 
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Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo? 
V občini dajemo velik poudarek ohranjanju romske kulture, katere populacija prebivalstva je sestavni del naše občine. 
Bi ustanovitev Pomurske pokrajine vaši občini koristila? 
Ne samo, da bi koristila, ampak smo mnenja, da je neobhodno potrebna ustanovitev pomurske pokrajine za razvoj in ne 
nazadnje obstoj naše regije.  
Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti? 
Takoj bi morali začeti izvajati vitalne projekte, dolgoročno pa zagotoviti enakopraven razvoj vseh občin v omenjeni naši 
pokrajini.  

 
Slika: Spomenik pisatelju in duhovniku Jožefu Borovnjaku pred Vilo Vogler. Foto: Občina Cankova  
 
Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako? 
V tem trenutku je to težko oceniti, saj konkretnih rezultatov na podlagi omenjene razglasitve še ni. 
Kako sta na razvoj pokrajine učinkovala projekta NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?  
Konkretnih učinkov projekta do zdaj nista dokazala, ljudje, ki živijo na tem območju, so zaradi omenjenih projektov v 
določenih segmentih v podrejenem položaju. Na tem področju bo treba postoriti še marsikaj in ljudem, ki živijo na tem 
območju, omogočiti normalno življenje, če hočemo, da bosta omenjena projekta živela v osnovi, kot sta tudi bila 
ustanovljena, predvsem za ohranjanje neokrnjene narave in okolja. 
Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev? 
Občina Cankova neposredno ne meji s porabskimi Slovenci, vendar z njimi tesno sodeluje predvsem na kulturnem področju 
in jih vabi na kulturne prireditve, ki se odvijajo v okviru občine, prav tako občina sodeluje na njihovih prireditvah, na katere 
je povabljena.  
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti? 
Drobno gospodarstvo, turizem, neizkoriščeno zasnovana projektna ideja Sončne Terme, Ledavsko jezero v Kraščih, ki leži 
skoraj v osrčju Krajinskega parka Goričko in je idealna lokacija za ohranjanje več vrst ptic ter pomembna, zanimiva 
sprehajalna in poučna turistična točka. 
Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine? 
Sončne Terme v naselju Korovci, tesno sodelovanje s sosednjimi občinami in občinama iz sosednje Avstrije Bad Radkersburg 
in Kloch pri ustanavljanju kolesarskih poti, sprehajalnih poti ter ponudba gostinskih in drugih storitev in izdelkov, ki jih ljudje 
pridelajo doma. 
V čem, na katerem področju vidite poglavitno razvojno perspektivo občine? 
Drobno gospodarstvo, turizem, neokrnjena narava. 
Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine? 
Zato, ker je že sama zgodovina sestavljena s sožitjem in sodelovanjem večetničnega in multikonfesionalnega značaja regije 
in ljudi, ki so živeli in živijo v Pomurju. 
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Statistični podatki o občini v primerjavi s slovenskim povprečjem. Foto: Surs  
 
Katere so največje socialne težave v vaši občini?  
Brezposelnost, nizki osebni dohodki in neenakopraven položaj romske skupnosti v primerjavi z romskimi skupnostmi drugod 
po Sloveniji. 
Ali bi bilo treba zakonsko določiti koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav? 
Absolutno, država bi morala obvezno sprejeti dolgoročni strateški načrt in ugotoviti, katera tuja vlaganja so v Sloveniji 
potrebna in jih sami ne moremo oz. ne znamo zagotoviti, predvsem bi država morala obvezno posvetiti večjo pozornost 
obmejnim občinam, saj se nobeni državi v prihodnje ne piše nič dobrega, če ne bo imela razvitega in zadovoljnega 
obmejnega prebivalstva. Temu primerno je treba v tem trenutku z vso odgovornostjo jemati način delovanja Madžarske, 
Avstrije, Italije po želji in pretenziji po ozemlju v obmejnih krajih naše države. 
Katere prekmurske medije redno spremljate? 
Radio Murski val, Radio Maxi, Radio Prlek in TV AS, TV Idea in občasno druge lokalne oz. regionalne medije. 
Kako je po vaši oceni Prekmurje pokrito v slovenskih medijih? 
Zelo skromno in bi bilo treba na tem področju postoriti še marsikaj, v nasprotnem primeru bo glavno mesto vedno bolj 
oddaljeno od Pomurja. 

• Janez Janša za Jutarnji list: Arbitraža dopušča tudi dvostranski dogovor. La. Da. Zagreb - MMC RTV SLO, STA.  
                 17. marec 2019  
"Skoraj polovica slovenskih volivcev je nasprotovala arbitražnemu sporazumu" 
https://www.rtvslo.si/slovenija/janez-jansa-za-jutarnji-list-arbitraza-dopusca-tudi-dvostranski-dogovor/482890 
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Odločitev arbitražnega sodišča je pravno zavezujoča, a hkrati dopušča tudi dvostranski dogovor za del ali celotno 
vprašanje meje, je izjavil predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša v pogovoru za hrvaški Jutarnji list.  
Spor o meji med Slovenijo in Hrvaško je po besedah Janeza Janše za hrvaški dnevnik "ena izmed najbolj posebnih situacij v 
zgodovini", ki se je pojavila po nastanku novih držav. Kot je pojasnil, "je arbitražna razsodba po vseh realnih ocenah v prid 
Hrvaški in v škodo Slovenije, a jo Hrvaška zavrača, Slovenija pa pri njej vztraja". 
Kot je dejal, sta SDS in "skoraj polovica slovenskih volivcev" nasprotovala arbitražnemu sporazumu in so tesno izgubili na 
referendumu. "Nasprotovali smo, ker smo predvidevali, da se bo tako razpletlo glede na slabo besedilo sporazuma. Menim, 
da bi dve pametni vladi v prihodnosti lahko našli relativno eleganten izhod iz te situacije", je dejal Janša. 
Na vprašanje, kako bi ravnal, če bi bil slovenski premier, je vodja slovenske opozicije odgovoril, da obstaja določen 
manevrski prostor, v katerem bi Hrvaška dobila dvostranski sporazum, Slovenija pa mejo, ki bi bila bolj logična kot ta, ki jo 
določa arbitražna razsodba. 
Navedel je, da sta bila leta 2008 s takratnim hrvaškim kolegom in nekdanjim premierjem Ivom Sanaderjem blizu "nekakšni 
dvostranski rešitvi" brez vpletanja mednarodnih dejavnikov, ob morebitni pomoči nekaterih evropskih institucij. Povedal je, 
da po tej poti ni šlo naprej, ker je prišla druga slovenska vlada. Med drugim je dejal, da še zmeraj čaka na Sanaderjev klic, v 
katerem bi izpolnil obljubo in pojasnil, zakaj je odstopil s položaja predsednika hrvaške vlade in HDZ-ja. 
Janša: Manjšinska slovenska vlada odvisna od ekstremistične Levice 
Janša je za Jutarnji list ocenil tudi delo slovenske vlade, razmere v Evropski uniji in Evropski ljudski stranki. Kot je dejal, 
aktualna slovenska vlada v šestih mesecih ni storila strateške napake, vendar se po njegovi oceni tudi ni lotila strateških 
vprašanj. Vlada, v kateri so manjše stranke, ki skupaj nimajo večine v parlamentu, nima niti večinske legitimnosti volilnega 
telesa, je poudaril in dejal, da je slovenska vlada v celoti odvisna od "ekstremistične" Levice. 
Nekatere članice EPP-ja se zavzemajo, da istospolni lahko posvojijo otroke, pa SDS zato ne zahteva, da bi jih izključili iz 
stranke 
Po njegovem mnenju je pretirano govoriti, da bodo majske evropske volitve zgodovinske, čeprav bodo pomembne, ker je 
samoumevnost prihodnosti EU-ja najmanjša od njene ustanovitve. Kot je pojasnil, EU po finančni krizi, migracijah in brexitu 
potrebuje stabilizacijo in ne eksperimentov.  
Janša tudi meni, da je načrt kandidata EPP-ja za novega predsednika Evropske komisije Manfreda Webra "obetavna 
paradigma", ki predstavlja sodobno vizijo Evrope in ima podporo SDS-a. "Cenim gospoda Webra, ki je Nemec, a se je jasno 
postavil proti Severnemu toku," je dejal. 
Glede spora znotraj Evropske ljudske stranke je Janša dejal, da je spopad z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom 
zanetil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, ob čemer je dejal, da se Juncker kot predsednik Evropske 
komisije ne bi smel vmešavati v strankarsko politiko. Poudaril je, da je bil madžarski Fidesz najuspešnejša članica EPP-ja na 
prejšnjih evropskih parlamentarnih volitvah glede na podporo volilnega telesa ter da ima Orban "zgodovinsko pravilno 
stališče o migracijah". Pojasnil je, da je EPP konfederacija strank, ki se po marsičem razlikujejo. Med drugim je dejal, da si 
članice EPP-ja s severa Evrope prizadevajo, da istospolno usmerjeni pari lahko posvojijo otroke, čemur SDS nasprotuje, 
vendar ne zahteva, da bi zaradi tega izključili te stranke. EPP potrebuje tako krščanske socialiste iz Luksemburga kot Fidesz iz 
Madžarske, ker bo samo tako močna in vplivna. Velika škoda bi bila, če bi EPP razpadel, je izjavil Janša ter sklenil, da večina 
resnih strank članic EPP-ja pričakuje kompromisno rešitev in celotni EPP. 

• Župan občine Tišina: Brez financ bi bila regija samo mrtva črka na papirju. A. S., Ksenija Horvat. MMC RTV SLO  
18. marec 2019  
Predstavljamo prekmurske župane: Franc Horvat 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-obcine-tisina-brez-financ-bi-bila-regija-samo-mrtva-crka-na-
papirju/482954 
 

 
Slika: Franc Horvat je na jesenskih lokalnih volitvah v drugem krogu prejel 68 % glasov in ostal na čelu občine. Foto: 
Občina Tišina  
 
"Na regije je treba prenesti del pristojnosti države in tudi občin. Prav tako pa je treba zagotoviti financiranje regij," ob 
pred kratkim oživljeni razpravi o potrebnosti regij poudarja župan občine Tišina.  
Župane vseh prekmurskih občin smo povabili, da nam v odgovorih na enaka vprašanja predstavijo svojo občino in razkrijejo 
načrte za razvoj, stališča do perečih vprašanj in pomembne gradnike Prekmurja.  
Občina Tišina spada med občine z največjim deležem kmetijskih zemljišč v uporabi, zato župan stavi na dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah in kmečki turizem. Kakšne možnosti razvoja vidi župan Franc Horvat? 
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Kako boste v vaši občini počastili obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom? 
O počastitivi priključitve se še pogovarjamo z našimi društvi. Vsekakor pa bomo tudi v naši občini zaznamovali obletnico 
priključitve Prekmurja. 
Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?  
Po mojem mnenju je premalo poznano sožitje med različnimi verami (katoličani, evangeličani, …). To sožitje med različnimi 
verami je lahko primer dobre prakse tudi za druge dele Slovenije in navsezadnje tudi Evropo.  
Katera prekmurska zgodovinska osebnost ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot sta je deležna?  
Prepričan sem, da preostala Slovenija premalo pozna narodne buditelje, kot so Franc Ivanoci, Jožef Klekl st., Jožef Klekl ml., 
Ivan Baša, Jožef Sakovič, Ivan Jerič …, ki so s svojim delom med preprostimi ljudmi poskušali ohranjati slovenski jezik in 
slovensko identiteto.  
Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija? 
Franca Ivanocija, Jožefa Klekla st., Antona Vratuša. 
Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva? 
V naši občini deluje Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, ki že več let organizira, skupaj z OE-jem Zavoda za šolstvo iz Murske 
Sobote, literarni natečaj za osnovne in srednje šole Moj ograček mladih talentov. Tematika natečaja je vedno povezana z 
aktualno temo, večinoma pa so to teme s področja domoznanstva. 
Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem? 
Zrejlo je žito. 
Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani? 
Ivanocijeva skrivnost Jožefa Smeja. 
Katero zvrst kulture v vaši občini najbolj razvijate?  
Naši občani se najbolj udejstvujejo v ljudski glasbi.  
Kaj je naravna ali pa kultura dediščina, na katero ste v vaši občini najbolj ponosni?  
Naravna dediščina, ki so jo velja pogledati v naši občini, je mokrišče Zaton na Petanjcih, kjer domuje žaba Plavček, ki je zelo 
redka. Na področju kulturne dediščine pa si velja ogledati župnijsko cerkev Marijinega rojstva na Tišini, katere začetki segajo 
v 13. stoletje in je ena izmed najstarejših gotskih cerkva v Sloveniji. 
Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini? 
Občina Tišina je v preteklem mandatu, skupaj z zasebnim partnerjem, obnovila Bathyanijev dvorec. V letošnjem letu pa 
bomo sofinancirali obnovo pročelja na župnijski cerkvi Marijinega rojstva. 
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo? 
Naravno in kulturno dediščino smo predstavili v brošuri Pozdravljeni v Občini Tišina, v kateri našo naravo in kulturno 
dediščino s ponosom predstavljamo. 

 
Slika: Ob glavni cesti proti Gederovcem stoji stebrno kamnito znamenje ''Ecce homo'' (Glejte človek) iz leta 1740, 
poimenovano tudi "Beli križ". Foto: Občina Tišina  
 
Bi ustanovitev pomurske pokrajine vaši občini koristila? 
Ne vem, ali bi samo ustanovitev ene pokrajine prinesla kaj Prekmurju! Za učinkovito delovanje pokrajin je treba sprejeti in 
dopolniti zakonodajo. Na regije je treba prenesti del pristojnosti države in tudi občin. Prav tako pa je treba zagotoviti 
financiranje regij. Brez financ pa bi bila to samo mrtva črka na papirju. 
Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti? 
Kratkoročni cilj je seveda ustanovitev pokrajin. Dolgoročni cilj pa sprejetje učinkovite zakonodaje, ki bo služila njenim 
prebivalcem, in ne povečevanju birokracije. Ob tem pa je treba zagotoviti tudi stabilno financiranje pokrajin, ki ne bodo 
odvisne od "dnevne politike". 
Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako? 
Razglasitev Biosfernega območja Mura je seveda priložnost za Prekmurje. Predvsem z vidika, da bi se lahko lokalno 
pridelana hrana tržila po višjih cenah, enotnih standardih in seveda s skupno promocijo – enotno blagovno znamko. 
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Kako sta na razvoj pokrajine učinkovala projekta NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?  
Ustanovitev Krajinskega parka in Nature 2000 posledično zavira razvoj na teh območjih. Veliko je birokracije, ki odvrača 
vlagatelje. Na drugi strani meje v Avstriji se, če omenimo samo en primer, se lahko ob reki Muri asfaltira kolesarska pot. V 
Sloveniji bi bilo to "bogokletno" dejanje, pa sta obe območji v Naturi 2000.  
Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev? 
Predvsem s sofinanciranjem povezovanj in projekti obmejnega sodelovanja prekmurskih in porabskih Slovencev.  

 
 
Statistični podatki za občino Tišina v primerjavi s slovenskim povprečjem za leto 2016. Foto: Surs  
 
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti? 
Največjo priložnost vidim v razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in kmečkem turizmu. 
Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine? 
Največji turistični potencial naše občine vidim v kmečkih turizmih in ponudbi lokalno pridelane hrane. 
V čem, na katerem področju vidite poglavitno razvojno perspektivo občine? 
Razvoj občine vidim v razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in večji ponudbi lokalno pridelane hrane v povezavi s 
kmečkimi turizmi. 
Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine? 
Ker je po mojem mnenju to primer dobre prakse sožitja več ver in tudi narodnosti, ki ga tukaj resnično živimo. In ne, da se o 
njem samo govori. 
Katere so največje socialne težave v vaši občini?  
Največji težavi sta staranje prebivalstva in odseljevanje mladih, ki se po študiju ne vrnejo v domače kraje. S staranjem 
prebivalstva se socialne težave samo večajo in povečujejo se tudi stroški občin na tem področju. 
Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav? 
Zaradi EU-zakonodaje je skoraj nemogoče zakonsko določiti oz. uzakoniti omejitve za državljane EU-ja. Predvsem bi bilo 
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treba sprejeti zakonodajo, ki bi omogočala enake pogoje poslovanja, kot jih imajo tuji, sosednji vlagatelji v svojih državah. S 
tem bi povečali investicije podjetnikov iz Slovenije. Predvsem mislim na manjšo obremenitev plač z davki in prispevki. 
Katere prekmurske medije redno spremljate? 
Zelo malo spremljam prekmurske medije, še največ tednik Vestnik. 
Kako je po vašem mnenju Prekmurje pokrito v slovenskih medijih? 
Prekmurje je v slovenskih medijih zelo slabo pokrito. Predvsem pogrešam poročanje o uspešnih zgodbah in dokončanih 
projektih. Še najbolj pa pogrešam poročanje o dogajanju na kulturnem, športnem in preostalih področjih, ki se pripravlja po 
naših vaseh in občinah. 

• Sinteza: Želja po dobičku pri gradnji karavanškega predora prešla vse meje. G. K. Ljubljana - MMC RTV SLO, STA  
                 19. marec 2019  
"Vzorec plenitve javnih sredstev se že nakazuje"  
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/sinteza-zelja-po-dobicku-pri-gradnji-karavanskega-predora-presla-vse-meje/483093 
  
 
Želja po dobičku od gradnje druge cevi karavanškega predora je po oceni predsedujočega Sintezi – Koaliciji civilne družbe 
za prenovo Emila Pintarja prešla vse meje.  
Emil Pintar je na novinarski konferenci v Ljubljani med drugim dejal, da so v Sintezi dolgo verjeli, da gre pri zapletih pri 
javnih naročilih za večje infrastrukturne projekte za posamične primere, "potem pa se je zgodilo, da so se začeli ti primeri 
gostiti in povezovati eden z drugim". "Popolnoma jasno je, da ne more iti za naključje," je poudaril. 
Ocenjujejo, da se je slovenska družba "razplastila, da imamo ob tistem, kar je javno, še neko podzemno strukturo, v kateri 
nastopajo enaki subjekti, del politike, gospodarstva in strokovnih služb". Pri tem je Pintar izpostavil, da ima Slovenija pred 
sabo tri velike projekte, in sicer drugo cev karavanškega predora, drugi tir med Divačo in Koprom ter tretjo razvojno os. 
"Ko smo začeli opazovati te projekte, smo presenetljivo ugotovili, da se vzorec ali scenarij, ki ga nazadnje lahko označimo kot 
obliko plenitve javnih sredstev, že nakazuje," je še opozoril Pintar in dodal, da so konflikte v primeru Karavank pričakovali. 
 

 
Slika: Predsednik Sinteze Emil Pintar je opozoril, da se "vzorec plenitve javnih sredstev že nakazuje". Foto: BoBo  
 
Tri možnosti revizijske komisije 
Pintar je strnil postopek javnega naročila za gradnjo druge cevi predora Karavanke. Potem ko je Dars na razpisu izbral turško 
družbo Cengiz Insaat, sta se neizbrana ponudnika pritožila na državno revizijsko komisijo, ki je Darsovo odločitev razveljavila 
in postopek vrnila upravljavcu državnih cest. Ta je nato zavrnil vse ponudbe in se odločil za neposredna pogajanja s 
ponudniki, a sta se družbi GGD in Kolektor ponovno pritožili in postopek se je še drugič znašel na državni revizijski komisiji. V 
Sintezi ocenjujejo, da ima ta zdaj tri možnosti. 
"Prvi scenarij je, da odreagira korektno, zavrne obe pritožbi in vrne stvar v neposredna pogajanja z vsemi izvajalci, ki so v 
cenovnem okviru," je dejal Pintar. Drugi dve možnosti sta po njegovih besedah "sumljivi", saj bi komisija lahko sprejela obe 
pritožbi in Darsu naložila, naj izbere med njima, kar bi "že pomenilo, da je odločitev položena v izbiro", ali pa bi komisija 
ugodila eni pritožbi, drugo pa zavrnila, s čimer bi komisija po Pintarjevih besedah neposredno določila izvajalca, "kar je 
nezakonito". 
Ko smo začeli opazovati te projekte, smo presenetljivo ugotovili, da se vzorec ali scenarij, ki ga nazadnje lahko označimo kot 
obliko plenitve javnih sredstev, že nakazuje. 
Pintar o projektih karavanški predor, 2. tir in 3. razvojna os 
"Dejanje iz kapitalskega pohlepa" 
Tudi če državna revizijska komisija odloči, naj Dars v neposrednih pogajanjih izbere izvajalca, pri čemer bi se lahko zgodilo, 
da Dars spet izbere Cengiz, bi to po Pintarjevi oceni pomenilo, da so vse te pritožbe, zamude, škode, človeška življenja, samo 
neke vrste "dejanje iz kapitalskega pohlepa". 
Pismo premierju Šarcu 
Sinteza je na premierja Marjana Šarca naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj "preseka gordijski vozel neskončnih 
pravnih prerekanj, pritožb in manipulacij". "Ustavite državno revizijsko komisijo, ki je očitno interesno vpletena, in prepustite 
Darsu, da opravi izbor po svojih strokovnih kriterijih in predvsem s svojo polno odgovornostjo," so zapisali v pismu. 

• Ustanovili civilno iniciativo za varovano mejo v Jelšanah.  G. K. Jelšane - MMC RTV SLO, STA. 19. marec 2019  
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Med prvimi dejavnostmi protestni pohod do meje 
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/primorje/ustanovili-civilno-iniciativo-za-varovano-mejo-v-jelsanah/483104 
 
Predstavniki krajevnih skupnosti v občini Ilirska Bistrica so po tem, ko je občina ugotovila, da referendum o sprejemno-
registracijskem centru za prebežnike ni mogoč, ustanovili civilno iniciativo za varovano mejo.  
Na ustanovnem zboru civilne iniciative konec preteklega tedna so imenovali ožji koordinacijski odbor, ki ga sestavljajo 
predstavniki vseh političnih list in strank, ki so se zbora udeležili, ter predstavniki obmejnih krajevnih skupnosti Jelšane, 
Podgrad, Kuteževo, Novokračine in Zabiče. Za vodjo iniciative so izbrali predsednika Krajevne skupnosti Jelšane in 
pobudnika ustanovitve civilne iniciative za varovano mejo Ivana Ceglarja. 
Zdaj si že popoldan, kaj šele zvečer ali ponoči, številni ne upajo več na svoja dvorišča. Še posebej to velja za naše žene in 
dekleta. 
Ivan Ceglar 
Civilna iniciativa poziva državo, naj varuje državno mejo, kot je to zapisano v zakonodaji. "Če bi bilo varovanje državne meje 
dobro, tudi sprejemno-registracijski center, ki ga načrtuje država na mejnem prehodu Jelšane, ne bi bil potreben," je povedal 
Ceglar. 
Ustanovitvi civilne iniciative je botrovalo predvsem vsakodnevno srečevanje s prebežniki, ki hodijo mimo hiš v neposredni 
bližini državne meje, krajanom vzbujajo strah, povzročajo škodo in puščajo za seboj odpadke. "Zdaj si že popoldan, kaj šele 
zvečer ali ponoči, številni ne upajo več na svoja dvorišča. Še posebej to velja za naše žene in dekleta," je še dejal predsednik 
Krajevne skupnosti Jelšane, ki se tudi sam dnevno srečuje z nezakonitimi prebežniki. 
Zahteva doslednega varovanja meje 
Državno mejo mora Slovenija varovati po pravilih schengenskega območja, ki mora ostati za tiste, ki spoštujejo zakonodajo 
in prihajajo v Slovenijo z osebnimi dokumenti na mejnih prehodih, vedno odprta. Za to se bodo zavzemali tudi v civilni 
iniciativi za varovano mejo ter od države zahtevali dosledno varovanje državne meje. 
Prebivalci obmejnega območja v občini Ilirska Bistrica se povezujejo tudi z drugimi območji v Sloveniji, kjer so tudi 
načrtovane vzpostavitve sprejemno-registracijskih centrov v primeru večjega prihoda prebežnikov. 
V Jelšanah živi 250 prebivalcev, v načrtovanem centru, za katerega je ministrstvo občino že prosilo za lokacijsko informacijo, 
pa naj bi bilo deset zabojnikov ter dva šotora z od 600 do 1.000 ležišči. 

• Italija zasegla reševalno ladjo z 49 prebežniki. A. P. J., J. R.  Rim - MMC RTV SLO, STA. 19. marec 2019  
Notranji minister Salvini italijanski ladji prepovedal vplutje v pristanišča Italije 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-zasegla-resevalno-ladjo-z-49-prebezniki/483047  
Italijanske oblasti so zasegle italijansko ladjo Mare Jonio kolektiva humanitarnih organizacij Mediterranea, ki je blizu 
libijske obale rešila 49 prebežnikov. Finančna policija je reševalno ladjo pospremila v pristanišče na otoku Lampedusa. 
 
Na Lampedusi nameravajo zaslišati posadko. Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala, da je sicilsko tožilstvo uvedlo 
preiskavo zaradi pomoči pri nezakonitih migracijah. 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je pred tem opozoril nevladne humanitarne organizacije, ki želijo prebežnike, 
rešene na odprtem morju pred Libijo, izkrcati v Italiji, da zanje italijanska pristanišča ostajajo zaprta. 
Ladja Mare Jonio je sicer od Italije zahtevala dovoljenje za izkrcanje 49 prebežnikov, ki jih je v ponedeljek rešila na odprtem 
morju blizu libijske obale. Ladja se je napotila proti italijanskemu otoku Lampedusa, ki je bil po njihovem mnenju zaradi vse 
slabših vremenskih razmer najboljša izbira. 
Salvini je poudaril, da ljudem na ladji lahko pošljejo hrano, obleke in poskrbijo za njihovo zdravje, da pa v Italijo ne bodo 
vstopili. Njegovo ministrstvo je objavilo navodila na osmih straneh, v katerih Salvini spominja na zakone, ki zadevajo 
reševalne operacije humanitarnih nevladnih organizacij. 
Med drugim določajo, da kdor reši prebežnike v Sredozemskem morju zunaj italijanskih voda, ne da bi operacijo uskladil z 
italijanskimi oblastmi, in se nato usmeri v italijanska pristanišča, krši državno varnost.  
Nevarnost, da bi jih obtožili trgovine z ljudmi 
V navodilih sicer reševanje prebežnikov, katerih življenja so ogrožena, označujejo za prioriteto, ob tem pa na sankcije 
opozarjajo tiste, ki "izrecno kršijo mednarodna, evropska in nacionalna pravila reševalnih operacij". Opozarjajo, da morajo 
organizacije, potem ko rešijo ljudi, spoštovati pravila, sicer bi jih lahko obtožili zaradi podpiranja trgovine z ljudmi. 
Opozarjajo tudi na nevarnost, da bi skupine prebežnikov lahko skrivale posameznike, vpletene v terorizem. 
Rim, ki je pod novo vlado zelo nenaklonjen prebežnikom, je že več nevladnih humanitarnih organizacij obtožil, da libijski 
obalni straži preprečujejo, da bi reševala prebežnike in jih odpeljala v Libijo. Organizacije za človekove pravice medtem 
opozarjajo, da Libija ni varen kraj za prebežnike. 

• Italijanski senat Salviniju ni odvzel imunitete. K. S. Rim - MMC RTV SLO, STA. 20. marec 2019  
Notranji minister brani svoja dejanja 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/italijanski-senat-salviniju-ni-odvzel-imunitete/483206 
 
Italijanski senat je zavrnil odvzem imunitete italijanskemu notranjemu ministru Matteu Salviniju, ki je obtožen ugrabitve 
zaradi zadrževanja migrantov na morju. Tako so senatorji blokirali sodni postopek proti ministru. 
Obtožbe so povezane z zadrževanjem ladje italijanske obalne straže Diciotti, na kateri je bilo 190 rešenih migrantov, na 
morju avgusta lani. 
Po petih dneh je Italija 13 bolnim migrantom dovolila izkrcanje, preostalim 177 pa šele po nadaljnjih petih dneh na morju. 
Italijanskemu notranjemu ministru očitajo zlorabo oblasti in ugrabitev. 

https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/primorje/ustanovili-civilno-iniciativo-za-varovano-mejo-v-jelsanah/483104
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/italija-zasegla-resevalno-ladjo-z-49-prebezniki/483047
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/italijanski-senat-salviniju-ni-odvzel-imunitete/483206


Že pred glasovanjem je Salvini v senatu branil svoja dejanja, ki so bila po njegovem mnenju v interesu nacionalne varnosti. 
"Italijani plačujejo mojo plačo, da branim meje in varnost naše države," je povedal. 
Notranji minister je sicer v torek znova prepovedal vstop v italijansko pristanišče eni od ladij z rešenimi migranti. Italijanske 
oblasti so italijansko ladjo Mare Jonio kolektiva humanitarnih organizacij Mediterranea, ki je blizu libijske obale rešila 49 
migrantov, zasegle. 
Finančna policija je reševalno ladjo pospremila v pristanišče na otoku Lampedusa. 

• Janša predsedniku EPP-ja: Odpovejte glasovanje o Fideszu ali tvegamo razdor v stranki. A. P. J. Bruselj - MMC 
RTV SLO, Reuters, STA. 20. marec 2019  

Po neuradnih virih naj bi bil Fidesz začasno izključen 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/jansa-predsedniku-epp-ja-odpovejte-glasovanje-o-fideszu-ali-tvegamo-razdor-v-
stranki/483153 
 
Pred glasovanjem o usodi madžarske stranke Fidesz v Evropski ljudski stranki (EPP) je Janez Janša predsednika EPP-ja 
pozval, naj odpove današnje glasovanje, sicer "EPP-ju grozi delitev tik pred evropskimi volitvami". 
Po napovedih neuradnih virov naj bi največja in najvplivnejša evropska politična družina, desnosredinski EPP, popoldne 
začasno izključila stranko madžarskega premierja Viktorja Orbana. Fidesz bi tako izgubil pravico do glasovanja na 
strankarskih srečanjih in pravico do kandidiranja za položaje. Fidesz tako ne bi bil več navzoč na srečanjih EPP-ja. Poleg tega 
naj bi za spremljanje sodelovanja med EPP-jem in stranko Fidesz vzpostavili poseben odbor pod vodstvom nekdanjega 
predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuya. 
Orban se je namreč le delno odzval na tri pogoje, ki mu jih je zastavil vodja politične skupine EPP-ja v Evropskem 
parlamentu Manfred Weber za normalizacijo odnosov. Ti trije pogoji so: da ustavi sporno protimigracijsko kampanjo, 
uperjeno tudi proti predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, da zagotovi nemoteno delovanje 
Srednjeevropske univerze v Budimpešti in da se opraviči za žaljive besede svojim kritikom v EPP-ju, ki jih je imenoval 
"koristni idioti". 
Madžarski premier se je opravičil za žaljive besede in ustavil kampanjo. 
CDU podpira začasno izključitev 
Po napovedih virov se pričakuje, da bo politična skupščina danes ta predlog podprla. Na to kaže tudi novica, da naj bi ključni 
igralki v EPP-ju, nemška krščansko-demokratska unija (CDU) in njena sestrska bavarska krščansko-socialna unija (CSU), 
podprli suspendiranje članstva Fidesza. Predsednica CDU-ja, ki je največja stranka v EPP-ju, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
je namreč pred glasovanjem izjavila, da podpira začasno suspendiranje Fidesza, ne pa njegove izključitve: "Dokler Fideszu ne 
bomo v celoti znova zaupali, ne more računati na polno članstvo," je dejala. Z njo se strinja tudi avstrijski kancler Sebastian 
Kurz. 
 
Predsednik Evropske komisije Juncker podpira izključitev Orbanove stranke iz EPP-ja. "Menim, da je Orban močno oddaljen 
od temeljnih krščanskodemokratskih vrednot," je dejal v sredo. 
Janša opozarja na slab volilni izid 
Popolnoma drugačno mnenje pa ima predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša. Po poročanju portala 
Euractiv je v pismu, ki ga je poslal predsedniku EPP-ja Josephu Daulu in nekaterim članom EPP-ja, pozval k odpovedi 
glasovanja.  
"Prosim, naredite vse, da se izognemo razkolu v družini EPP-ja prav na začetku kampanje za evropske volitve. Odpovejte ali 
prestavite glasovanje. Kakršen koli že bo izid, vsi bomo izgubili, saj bo neizogibno prišlo do delitve EPP-ja. Čas glasovanja ne 
bi mogel biti bolj samouničevalen," je zapisal Janša. Glasovanje tudi ogroža zmago EP-jaP na volitvah in možnosti, da vodilni 
kandidat stranke za volitve Manfred Weber postane naslednji predsednik Evropske komisije, 
svari Janša. 
Kaj zaboga delate v EPP-ju? Macron je sprožil razpravo o prihodnosti Evrope, vi ste pa sprožili in se ustrelili v koleno. 
Janez Janša v pismu predsedniku in članom EPP-ja 
S prstom je neposredno pokazal na Junckerja: "Pred zadnjim kongresom v Helsinkih smo se strinjali, da pred evropskimi 
volitvami ne bomo razpravljali o Fideszovem članstvu v EPP-ju. A Juncker (ki bi se moral načeloma kot predsednik Evropske 
komisije odmakniti od strankarske politike) je bil tisti, ki je javno pozval k izključitvi Fidesza iz EPP-ja." Izrazil je tudi skrb, da 
bi EPP brez Fidesza na majskih volitvah v Evropski parlament v srednji in vzhodni Evropi imela velike izgube. 
"Kaj zaboga delate v EPP-ju?" 
V pismu, dolgem približno tri strani in pol, Janša med drugim izpostavlja, da je opis kršitev jedrnih vrednot EPP-ja, ki se 
očitajo Fideszu, "ostal plitek", ter zastavi vprašanje, katere jedrne vrednote je kršil Fidesz. 
Isti teden, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron predstavil manifest o prihodnosti Evrope, so sestrske stranke EPP-
ja pozvale k izključitvi Fidesza, še dodaja Janša. Ob tem navede komentar "starega modrega prijatelja iz Avstrije": "Kaj 
zaboga delate v EPP? Macron je sprožil razpravo o prihodnosti Evrope, vi ste pa sprožili in se ustrelili v koleno." 
Na koncu pisma Janša navaja tudi besede Ivana Cankarja, potem ko je njegova stranka izgubila na volitvah pred sto leti: 
"Stranka ni videla ljudi in ljudje niso videli stranke." 

• Članstvo Fidesza v EPP-ju bo zamrznjeno. A. P. J., K. S. Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters, STA. 20. marec 2019  
Janša predsedniku EPP-ja: Odpovejte glasovanje o Fideszu ali tvegamo razdor v stranki 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/clanstvo-fidesza-v-epp-ju-bo-zamrznjeno/483153  
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Največja evropska politična družina, desnosredinska Evropska ljudska stranka, je po dolgi razpravi ob strinjanju Fidesza 
zamrznila njegovo članstvo za nedoločen čas.  
V predlogu predsedstva, ki so ga člani politične skupščine EPP-ja podprli s 190 glasovi za in le tremi proti, piše, da se 
"predsedstvo EPP-ja in Fidesz strinjata o zamrznitvi članstva Fidesza do poročila ocenjevalnega odbora". Vseh osem 
slovenskih članov EPP-ja, ki so se udeležili tajnega glasovanja na politični skupščini EPP-ja, po dva iz SLS-a in NSi-ja ter štirje 
iz SDS-a, je predlog predsedstva podprlo. 
Zamrznitev pomeni, da se člani Fidesza ne bodo udeleževali strankarskih sestankov, da ne bodo imeli glasovalnih pravic in 
pravice kandidirati za položaje. 
Članstvo je zamrznjeno, dokler posebni ocenjevalni odbor ne pripravi poročila o stanju. V tem odboru naj bi bili Herman 
Van Rompuy, Hans-Gert Poettering in Wolfgang Schüssel. 
Madžarski premier Viktor Orban je po glasovanju v Bruslju poudaril, da je njegov Fidesz enostransko zamrznil svoje pravice, 
ki izhajajo iz članstva v EPP-ju. "Ne moremo biti izključeni ali suspendirani, zmagali smo na štirih zaporednih volitvah," je 
dejal. Poročilo treh modrecev bo po njegovih besedah odločilo o dolgoročni prihodnosti EPP-ja ter odnosu med EPP-jem in 
Fideszom, ki svoje politike ne spreminja. 
 
Predsednik SDS-a Janez Janša je po glasovanju poudaril, da gre za podoben kompromis kot pred 19 leti, ko je šla avstrijska 
ljudska stranka (ÖVP) v koalicijo s Haiderjevimi svobodnjaki in se je ravno tako na predlog te stranke ustanovila skupina, ki 
je to preučila, ta čas pa se je stranka sama odpovedala pravicam članstva. 
Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je razpravo opisal kot resno in z zelo različnimi stališči, je poudaril, da je te odločitve 
vesel in da so jo sprejeli tako tisti, ki so bili za izključitev Fidesza, kot tisti, ki so Orbana branili. Prevladalo je prepričanje, da 
je treba najti kompromis, sprejemljiv za vse, je poudaril. 
Evroposlanka Romana Tomc pa je prek Twitterja sporočila, da je EPP znova dokazal, da je stranka razuma in sposobnosti 
preseganja delitev.  
Z razpletom so zadovoljni tudi v NSi-ju. "Zamrznitev članstva Fidesza je ustrezna rešitev, ki smo jo v NSi-ju vseskozi 
zagovarjali, namreč krščanskodemokratske vrednote in vladavina prava so tisto, kar EU drži skupaj, zato od tega ne 
odstopamo. Fidesz ima pa zdaj priložnost, da se znova vrne k tem vrednotam," je povedal član NSi-ja Valentin Hajdinjak. 
Orban le delno izpolnil tri pogoje 
Orban se je namreč le delno odzval na tri pogoje, ki mu jih je zastavil vodja politične skupine EPP-ja v Evropskem 
parlamentu Manfred Weber za normalizacijo odnosov. 
Ti trije pogoji so: da ustavi sporno protimigracijsko kampanjo, uperjeno tudi proti predsedniku Evropske komisije Jean-
Claudu Junckerju, da zagotovi nemoteno delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti in da se opraviči za žaljive 
besede svojim kritikom v EPP-ju, ki jih je imenoval "koristni idioti". 
Madžarski premier se je opravičil za žaljive besede in ustavil kampanjo. 
CDU podpira začasno izključitev 
Ključni igralki v EPP-ju, nemška krščanskodemokratska unija (CDU) in njena sestrska bavarska krščanskosocialna unija (CSU), 
sta podprli suspendiranje članstva Fidesza. Predsednica CDU-ja, ki je največja stranka v EPP-ju, Annegret Kramp-
Karrenbauer, je namreč pred glasovanjem izjavila, da podpira začasno suspendiranje Fidesza, ne pa njegove izključitve. 
"Dokler Fideszu ne bomo v celoti znova zaupali, ne more računati na polno članstvo," je dejala. Z njo se strinja tudi avstrijski 
kancler Sebastian Kurz. 
 
Predsednik Evropske komisije Juncker je podpiral izključitev Orbanove stranke iz EPP-ja. "Menim, da je Orban močno 
oddaljen od temeljnih krščanskodemokratskih vrednot," je dejal v sredo. 
Janša opozarja na slab volilni izid 
Popolnoma drugačno mnenje pa ima predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša. Po poročanju portala 
Euractiv je v pismu, ki ga je poslal Daulu in nekaterim članom EPP-ja, pozval k odpovedi glasovanja.  
"Prosim, naredite vse, da se izognemo razkolu v družini EPP-ja prav na začetku kampanje za evropske volitve. Odpovejte ali 
prestavite glasovanje. Kakršen koli že bo izid, vsi bomo izgubili, saj bo neizogibno prišlo do delitve EPP-ja. Čas glasovanja ne 
bi mogel biti bolj samouničevalen," je zapisal Janša. Glasovanje tudi ogroža zmago EPP-ja na volitvah in možnosti, da vodilni 
kandidat stranke za volitve Manfred Weber postane naslednji predsednik Evropske komisije, svari Janša. 
S prstom je neposredno pokazal na Junckerja: "Pred zadnjim kongresom v Helsinkih smo se strinjali, da pred evropskimi 
volitvami ne bomo razpravljali o Fideszovem članstvu v EPP-ju. A Juncker (ki bi se moral načeloma kot predsednik Evropske 
komisije odmakniti od strankarske politike) je bil tisti, ki je javno pozval k izključitvi Fidesza iz EPP-ja." Izrazil je tudi skrb, da 
bi EPP brez Fidesza na majskih volitvah v Evropski parlament v srednji in vzhodni Evropi imel velike izgube. 
Kaj zaboga delate v EPP-ju? Macron je sprožil razpravo o prihodnosti Evrope, vi ste pa sprožili in se ustrelili v koleno. 
Janez Janša v pismu predsedniku in članom EPP-ja 
"Kaj zaboga delate v EPP-ju?" 
V pismu, dolgem približno tri strani in pol, Janša med drugim navaja, da je opis kršitev jedrnih vrednot EPP-ja, ki se očitajo 
Fideszu, "ostal plitek", ter zastavi vprašanje, katere jedrne vrednote je kršil Fidesz. 
Isti teden, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron predstavil manifest o prihodnosti Evrope, so sestrske stranke EPP-
ja pozvale k izključitvi Fidesza, še dodaja Janša. Ob tem navede komentar "starega modrega prijatelja iz Avstrije": "Kaj 
zaboga delate v EPP-ju? Macron je sprožil razpravo o prihodnosti Evrope, vi ste pa sprožili in se ustrelili v koleno." 
Na koncu pisma Janša navaja tudi besede Ivana Cankarja, potem ko je njegova stranka izgubila na volitvah pred sto leti: 
"Stranka ni videla ljudi in ljudje niso videli stranke." 



 
 

 

• Dolgoletne sanje na dosegu roke. MMC RTV SLO. 18. marec 2019  
https://svsd.rtvslo.si/svsd/italija/dolgoletne-sanje-na-dosegu-roke/482981  
 

 
Slika: Čupa si bo nov sedež uredila na območju kopališča Castelreggio. Foto: Primorski dnevnik/FotoDamj@n  
 
Nov sedež jadralnega kluba Čupa ni več fatamorgana. Odločitev o njem je zdaj v rokah njegovih članov. Ti bodo na 
prihodnjem občnem zboru, 47. po vrsti, ki bo na sporedu v petek zvečer, v roke dobili finančni načrt s predvideno oceno 
stroškov za postavitev novega sedeža na območju sedanjega kopališča Castelreggio. Če bodo člani odobrili načrt Čupine 
predsednice Nade Čok, bo Dežela FJK lahko nadaljevala že začeti birokratski postopek o dodelitvi koncesije. Na ta način bi 
jadralni klub Čupa po dolgoletnih prizadevanjih končno dobil lasten sedež. 
In koliko denarja bi Čupa potrebovala za zgraditev novega sedeža na območju sedanjega vhoda kopališča Castereggio? Po 
oceni predsednice bi za postavitev novega sedeža potrebovali 350.000 evrov, načrt, ki ga je pripravil arhitekt in Čupin član 
Igor Spetič, pa predvideva 80 kvadratnih metrov veliko skladišče, 120 kvadratnih metrov bivalnih prostorov, člani in jadralci 
bi imeli na voljo še približno 800 kvadratnih metrov zunanjih površin. Na preostalih površinah Castelreggia bi svoja sedeža 
postavili še dve društva: Diporto nautico Sistiana in Sistiana 89. Po zanesljivih informacijah so člani enega društva že odobrili 
finančni načrt za ureditev novega sedeža, drugi klub bo o tem razpravljal v prihodnjih tednih. 
»Če bodo naši člani sprejeli načrt, bomo na dobri poti, da uresničimo prizadevanja naših predhodnikov. Zadnjih 30 let so se 
vsi Čupini odbori ukvarjali z aktivnim iskanjem stalnega sedeža za jadralni klub. V ta namen so bili zelo varčni, vstopne kvote 
novih članov so dosledno dajali na stran in na ta način privarčevali lepo vsoto denarja, s katero se bomo zdaj naposled lahko 
lotili uresničevanja dolgoletnih sanj,« je razložila predsednica Nada Čok. »Privarčevani denar pa ne bo dovolj, morali bomo 
poiskati še druga sredstva,« je povedala sogovornica in na naše vprašanje, če bodo zaprosili za javne prispevke, odgovorila, 
da na te ne bodo mogli računati, ker bi ti avtomatično pomenili, da bi klub dobil krajšo koncesijo. »Priložnost moramo čim 
bolje izkoristiti, še nikoli nismo bili tako blizu novemu sedežu kot v tem trenutku,« je položaj ocenila Nada Čok. 
In kako si nov sedež Čupe predstavlja arhitekt Igor Spetič? Iz računalniške simulacije je razvidno, da se je arhitekt odločil za 
minimalno belino, ki ji posebno vrednost daje modrina morja in zelenica. Čisto drugačna podoba, kot jo ima klub Čupa 
sedaj, kjer člani ne morejo, kot večkrat pravijo v šali, niti žeblja zabiti ... (sč) 

• 'Če imaš glas, ga je treba tudi uporabiti!'. Intervju: Svetlana Wakounig. Pogovarjala se je: Mateja Železnikar. 
MMC RTV SLO.  Avstrija - Radio Slovenija. 20. marec 2019  

27-letna Svetlana Wakounig je podpredsednica krovnega Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). Danes pravnica je 
odraščala v prostorih te krovne organizacije, ki jo je nekaj let vodil tudi njen oče Jože Wakounig, dolgoletni funkcionar pri 
NSKS. 
https://svsd.rtvslo.si/svsd/avstrija/ce-imas-glas-ga-je-treba-tudi-uporabiti/483168  
https://www.rtvslo.si/slozamejci/avstrija/ce-imas-glas-ga-je-treba-tudi-uporabiti/483168  
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Slika: Svetlana Wakounig. Foto: MMC RTV SLO 
 
Da ima politiko v krvi, je jasno že po nekaj minutah pogovora, ko jo vprašamo, koliko mlade rojake zanima narodnostna 
politika. 
»Če se mlade vpraša, ali jih politika zanima, jih veliko reče ne. Če pa pomislimo, kaj narodnostna politika pomeni, da so to 
kultura, kulturna društva, da je to šport in, in, in. Potem bodo rekli, ja seveda, to me pa zanima. Tako, da se na to ne more 
gledati ozko, da je to samo politika v smislu avstrijske vlade.« 
Izvolitev 21-letnega Manuela Juga za predsednika druge krovne Zveze slovenskih organizacij in njeno podpredsedniško 
mesto sta lahko dodatna motivacija za mlade, toda, pravi, v NSKS je v Zboru narodnih predstavnikov, ki je njegov najvišji 
organ, veliko mladih.  
Pa so slišani? 
»To je odvisno od tega, kakšen tip človeka si. Sem pač tak tip, da se me posluša. Nisem takšna, da bi bila tiho. Če imaš glas, 
ga je treba tudi uporabljati.« 
Za razliko od mnogo svojih koroških vrstnic in vrstnikov, ki so po končanem študiju ostali na Dunaju, se je Svetlana 
Wakounig vrnila domov na avstrijsko Koroško. Kot pravi, je bila to osebna odločitev, saj ljubi naravo, ljubi gore. Ampak 
vrnila se ni samo zaradi narave. 
»Tudi zaradi koroških Slovencev in Slovenk. Sem koroška Slovenka in na Dunaju si predvsem v nemški družbi.« 
Profesionalna funkcija v NSKS je ne zanima. Cilj je, da ta organizacija nekega dne neha delovati in bodo imeli skupno 
zastopstvo. 
»Ta cilj mi, kot edina organizacija zasledujemo in če bo idealno, čez deset let ne bo več Narodnega sveta koroških Slovencev, 
temveč skupno zastopstvo vseh koroških Slovenk in Slovencev.« 
In v to resnično verjame, saj, kot pravi, drugače tega cilja ne bi zasledovala. 
»Sem optimist. Misli, da je to to, kar bi nam najbolj pomagalo.« 

• Gostom je vedno treba ponuditi nekaj novega. MMC RTV SLO. 20. marec 2019  
https://svsd.rtvslo.si/svsd/madzarska/gostom-je-vedno-treba-ponuditi-nekaj-novega/483167  
 

 
Slika: Vodja Razvoje agencije Slovenska krajina Andreja Kovač. Foto: MMC RTV SLO 
 

 
Slika: Vzorčna kmetija Foto: Radio Slovenija/Silva Eöry 
 
Slovenska vzorčna kmetija na Gornjem Seniku je po zimskem premoru vnovič odprla vrata za obiskovalce. In teh že v prvih 
dneh nove sezone ni manjkalo, pojasni vodja Razvoje agencije Slovenska krajina Andreja Kovač, ki upravlja kmetijo. Že lani 
so izpolnili zastavljeni cilj in dosegli, da se kmetija v celoti financira iz lastnih prihodkov. 
»Več si tudi ne moremo želeti.« 
Gre namreč za nekakšno družinsko kmetijo s petimi zaposlenimi. Trije, zadolženi za področje turizma, skrbijo za stacionarne 
in izletniške turiste, dva pa za kmetijsko dejavnost, ki obsega poljedelstvo, živinorejo, pridelavo in predelavo sadja ter za 
samo kmetijo. 
Uvajanje novosti pa je stalnica na vzorčni kmetiji, pravi Andreja Kovač v pogovoru s Silvo Eöry. Kmetija je postala znana po 
teletini in govedini. Vsak meni ima tako štiri jedi iz telečjega mesa, pripravljajo povsem domači hamburger, sami spečejo 
tudi žemljice in odziv gostov je zelo pozitiven. 
»Vedno moramo biti pripravljeni, da uvedemo kakšne novosti, saj tako pridobivamo še nove goste.« 

https://svsd.rtvslo.si/svsd/madzarska/gostom-je-vedno-treba-ponuditi-nekaj-novega/483167
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Med novosti sodi tudi zastekljena terasa, še kako dobrodošla v še nekoliko hladnih spomladanskih dneh, pa domače žganje 
iz jabolk, ki jih lani res ni manjkalo. V okviru čezmejnega projekta Ethos Land pa iščejo lokalne pridelovalce, ki bi sodelovali z 
njimi in svoje pridelke ponujali v njihovi trgovinici. Če bi turisti želeli kupiti večje količine, pa bi jih povezali s samimi 
lokalnimi pridelovalci. 
»Razvijati turizem pomeni, da moraš turistu nekaj ponudit. V Porabju je ponudba lokalnih produktov zelo skromna… Vsi 
bomo uspešni, če se bomo povezali.« 

• Sladke skrbi lektorja za slovenski jezik. MMC RTV SLO. 20. marec 2019  
https://svsd.rtvslo.si/svsd/hrvaska/sladke-skrbi-lektorja-za-slovenski-jezik/483162 
Na Reki so lani odprli lektorat za slovenski jezik, po Zagrebu in Zadru tretji na Hrvaškem. Deluje v okviru oddelka za 
kroatistiko na reški filozofski fakulteti in sredi marca so se začela tudi predavanja. Odziv študentov je odličen, zadovoljno 
pravi v pogovoru z Marjano Mirković lektor dr. Klemen Lah, ki že več kot deset let poučuje slovenščino tudi na lektoratu v 
Zadru. 
 

 
Slika: dr. Klemen Lah. Foto: Marjana Mirković 
 

 
Slika: Od marca letos Slovenščina tudi na reški univerzi Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković 
 

 
Slika: Slovenski predavatelji pogosto na Reki Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković 
 
Na Reki so lani odprli lektorat za slovenski jezik, po Zagrebu in Zadru tretji na Hrvaškem. Deluje v okviru oddelka za 
kroatistiko na reški filozofski fakulteti in sredi marca so se začela tudi predavanja. Odziv študentov je odličen, zadovoljno 
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pravi v pogovoru z Marjano Mirković lektor dr. Klemen Lah, ki že več kot deset let poučuje slovenščino tudi na lektoratu v 
Zadru. 
»Zelo živo je, prijetno pa je tudi zato, ker predavalnica poka po vseh šivih, kar pomeni, da je interes za slovenski jezik zelo 
velik. Veliko je vprašanj, veliko zanimanja in lepšega si ne bi mogel želeti, niti si nisem mogel predstavljati.« 
Zaradi velikega števila prijavljenih, do zdaj jih je bilo 36, je moral zaprositi za omejitev, saj drugače ne bi mogel zagotoviti 
kakovostnega pouka. 
»Če želimo ohraniti nivo, moramo sprejeti tudi ta nepriljubljen ukrep. Ampak, pravim, boljše so sladke skrbi kot premajhen 
vpis.« 
Razlogi za študij slovenščine so, ugotavlja, zelo različni. Eni imajo slovenske prednike in si želijo obnovitvi njihov jezik, za 
druge je to samo predmet, ki ga morajo vpisati, tretji želijo študij in poklicno pot nadaljevati v Sloveniji. Vsem pa je skupno, 
da so motivirani za spremljanje 2 ur predavanj in ure seminarja tedensko. 
Tako kot so različni razlogi za študij, je različno tudi predznanje študentov. Odvisno je tudi od tega, od kod prihajajo, pravi 
dr. Klemen Lah. 
»Tisti, ki so iz t.i. kajkovske regije, nad Zagrebom ali iz Istre, zelo hitro usvajajo slovenski jezik. Pred nekaj leti, ko so 
slovenski televizijski kanali segali preko meje, je bilo kar nekaj študentov, ki so odlično obvladali slovenščino. Študenti, ki 
niso blizu meje, pa imajo kar nekaj težav. Imajo pa predznanje nekateri študenti, ki imajo slovenske prednike in je to tudi 
njihov motiv.« 
Različne pa so tudi možnosti za zaposlitev po končanem študiju. Znanje slovenščine bi lahko bilo dobrodošlo tudi v turizmu. 
»Goreča želja, ki jo vsako leto polagam na srce študentom, je, če so Slovenci ena izmed najbolj številčnih turističnih skupin 
na hrvaški obali, si najbrž zaslužijo tudi kakšen prevod.« 
Zato sistematično delajo na tem, da bi se nekoč v restavracijah, hotelih in podobnih turističnih objektih pojavila slovenščina. 
Za zdaj sicer še ne kaže tako dobro, ampak to je eden od manjših ciljev našega sogovornika. 
»Slovenci smo zelo samoumevni, zato nas Hrvati jemljejo kot svoje, saj vedo, da bomo hrvaščino sprejeli. Ni pa to tako 
samoumevno, kot se nam zdi. Mogoče moramo pokazati, da bi nam veliko pomenilo, če bi bili nagovorjeni v slovenščini, 
kljub svojemu odličnemu znanju ali pa vsaj razumevanju hrvaščine.« 
 

 
Slika: Filozofska fakulteta na Reki Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković 
 
Dr. Klemen Lah, lektor za slovenščino na reški Filozofski fakulteti, pa ugotavlja tudi, da se čuti, ko se zapletejo meddržavni 
odnosi, saj se s študenti, ko govorijo o geografiji in omeni Piranski zaliv, razvije razprava. 
»To je koristno, saj tako lahko predstavim tudi slovenski zorni kot. .. Vloga lektorja je malce tudi veleposlaniška.«  
 

Mladina, Ljubljana 
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Ksenija Dobrila: Manjšinam je treba zagotoviti politično predstavništvo z vpisom te pravice v ustavo. 
»Nič od našega nam ne sme biti tuje« 
Ksenija Dobrila,  nova predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze  (SKGZ), ), ene izmed dveh predstavniških 
organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji 
https://www.mladina.si/190057/ksenija-dobrila-manjsinam-je-treba-zagotoviti-politicno-predstavnistvo-z-vpisom-te-
pravice-v-ustavo/  
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Slika: Ksenija Dobrila po izvolitvi za novo predsednico SKGZ na sobotnem kongresu v Kulturnem domu v Trstu. Foto: 
© Fotodamj@n 
 
Na sobotnem kongresu Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), ene izmed dveh predstavniških organizacij slovenske 
narodne skupnosti v Italiji, so člani z dvotretjinsko večino izvolili za novo predsednico Ksenijo Dobrila. Nekdanja učiteljica in 
ravnateljica, ki je bila v minulih štirih letih predsednica Institucionalnega paritetnega odbora, ki bdi nad udejanjanjem 
zaščitnega zakona iz leta 2001, je zamenjala prejšnjega predsednika Rudija Pavšiča. V času njegovega 23-letnega 
predsedovanja Zvezi je bil odobren zaščitni zakon, Slovenija je vstopila v Evropsko unijo in zgodila se je finančna in 
gospodarska kriza, kar vse je vplivalo na politični in gospodarski položaj Slovencev v Italiji. Zdaj so pred narodno skupnostjo 
Slovencev v Italiji novi izzivi, povezani s političnimi spremembami v Evropi, zlasti pa s spremembo političnega vzdušja v 
Italiji, ki ga v vladni koaliciji krojita populistično Gibanje petih zvezd in nacionalistična Liga. 
Morda se je res, kot so poročali mediji, novi predsednici SKGZ med predstavitvijo programa na sobotnem kongresu malce 
tresel glas, kar sama pripisuje »teži odgovornosti«, ki jo z vodenjem Zveze prevzema na svoja pleča. Vendar ima Ksenija 
Dobrila, prva ženska na čelu Zveze, zelo jasno, tudi operativno uresničljivo vizijo, kako v novih političnih razmerah v Italiji 
zagotoviti ne le obstoj, temveč tudi razvoj slovenske skupnosti v Italiji; vizijo, utemeljeno tudi na projektih, ki jih je 
usmerjala, vodila in spodbujala kot predsednica paritetnega odbora. 
V pogovoru po izvolitvi ste na vprašanje Primorskega dnevnika o vaših prvih ukrepih na mestu predsednice SKGZ 
odgovorili, da morate najprej dobiti vse informacije, povezane z organizacijo. A že napis na govorniškem odru je 
napovedal »čas sprememb«. Kakšnih? 
Prepričana sem, da mora Slovenska kulturno-gospodarska zveza postati – ne nazadnje ji to veleva tudi opredelitev v njenem 
nazivu – bolj povezovalna in bolj prepoznavna na vseh ključnih področjih delovanja naše narodne skupnosti v Italiji, obenem 
pa se še bolj uveljaviti tudi kot pomemben dejavnik v ustvarjanju odprtega in večkulturnega čezmejnega prostora. Za 
udejanjanje teh ciljev bi moral vsak deležnik v »mreži«, ki nas povezuje v SKGZ, zasnovati načrt svojega delovanja, z jasno 
opredeljenimi strategijami in z navedbo operativnih dejavnosti. Tako bi morali ravnati na vseh področjih delovanja narodne 
skupnosti, šolskem, jezikovnem, pravnem, upravnem, družbenem, medijskem, športnem in gospodarskem. To velja še 
posebej za šole, steber naše skupnosti, saj se zaradi padanja natalitete in izseljevanja mladih iz našega okolja srečujemo s 
skrb zbujajočim trendom zmanjševanja števila slovensko govorečih. Potrebujemo strategijo deasimilacije in pridobivanja 
novih govorcev. Z jezikom obstanemo ali pademo. Obenem pa si moramo prizadevati za večjo pojavnost našega jezika in 
mu, saj je v minulih stoletjih pomembno prepojil tukajšnje kulturno in politično življenje, zagotoviti priznanje in 
dostojanstvo, kakršni si zasluži. 
Minula štiri leta, pred izvolitvijo na mesto predsednice SKGZ, ste bili na čelu paritetnega odbora, ki bdi nad udejanjanjem 
zaščitnega zakona, sprejetega v letu 2001. Toda zakon je, čeprav je geografsko območje zaščite manjšine določeno, po 
mnenju poznavalcev mrtva črka na papirju, saj se določbe o zagotavljanju dvojezičnosti v javni upravi ne izvajajo povsod 
tako, kot bi se morale. V času vašega predsedovanja paritetnemu odboru je vzniknila pobuda za nekakšno 
»horizontalno« povezovanje vseh deležnikov, ki skrbijo za uvajanje slovenskega jezika v javno upravo. Na njeni podlagi je 
nastal deželni Centralni urad za slovenščino, ki koordinira uporabo slovenščine v javnih upravah. Zdi se, da je Urad 
nekakšen odgovor na pomanjkanje politične volje za udejanjanje členov zakona. Je tako?  
Zelo sem ponosna, da je do ustanovitve urada prišlo v času mojega predsedovanja paritetnemu odboru. Centralni urad ima 
sicer večplastno vlogo. Je koordinator občin, zdravstvenih domov, trgovinskih zbornic, tudi koncesionarjev javnih uprav, 
torej vseh izpostav na lokalni ravni, ki ponujajo jezikovne storitve tudi v slovenščini. Pred njegovo ustanovitvijo so bile vse te 
izpostave nepovezane, vsaka izmed njih je imela svoje smernice delovanja, kar je botrovalo temu, da je bila ponekod raven 
storitev v slovenskem jeziku visoka, drugod pa zanemarljivo nizka. Zgodilo se je celo, da je nekdo iz dolinske občine imel na 
osebni izkaznici jezikovno drugače strukturiran zapis kot njegov sosed na goriški strani. Prek Urada smo ljudi, ki so zaposleni 
v teh izpostavah, povezali, uslužbenci Urada pa so jim dali enotne smernice za delovanje. Veliko dela je Urad opravil tudi pri 
jeziku. Jezikovne prakse pri ponujenih storitvah v slovenščini so bile namreč prej različne, saj so vsaka občina in druge 



izpostave po svoje prevajale pravilnike in uredbe, ki so nastajali v italijanskem jeziku. Ta jezikovni »babilon« je bilo treba 
povezati na temelju jezikoslovne znanosti in hkrati s smernicami delovanja zagotoviti uporabo enotne terminologije. 
»Vztrajamo, da je treba manjšinam zagotoviti politično predstavništvo z vpisom te pravice v ustavo.« 
Ena izmed bolečih točk slovenske narodne skupnosti je vrnitev Narodnega doma v Trstu. Poslopje, ki so ga leta 1920 
požgali fašisti, je bilo konec osemdesetih obnovljeno, zdaj pa sta v njem sedež Univerze v Trstu in ena izmed njenih 
fakultet. Njegovo vrnitev slovenski skupnosti predvideva zaščitni zakon, predlani pa sta se o vrnitvi dogovorila zunanja 
ministra Italije in Slovenije. Bo Narodni dom do leta 2020, ob stoletnici požiga, vrnjen slovenski narodni skupnosti? Kako 
daleč ste v pogovorih z italijanskimi oblastmi glede tega?  
Smo v zagati, saj pravzaprav ne vemo, s kom se naj pogovarjamo o vrnitvi doma. Prvi sogovornik je seveda tržaška univerza, 
saj ji je dežela pred desetletji podarila poslopje v lastništvo. Rektor je načeloma naklonjen vrnitvi doma slovenski skupnosti, 
a opozarja, da bi bila za samo univerzo selitev njenega sedeža in fakultete, ki domuje v njej, prevelik finančni zalogaj. Nekdo 
iz italijanskih oblasti bo zato moral vztrajati pri selitvi univerze in zanjo nameniti finančna sredstva. Paradoksalno bi bilo, če 
bi selitev, ki stane po nekaterih ocenah več milijonov evrov, plačali Slovenci, kajti italijanske oblasti so nam objekt odvzele, 
ukradle. Upam, da nas bo pri naših prizadevanjih podprla Slovenija, saj je o selitvi doma podpisala sporazum z italijanskim 
zunanjim ministrstvom. Slovenija mora od italijanske strani terjati odgovor, zakaj vrnitev še ni udejanjena. Kot predsednica 
paritetnega odbora sem na italijanskem ministrstvu za deželne zadeve izpostavila ta problem, a sogovorniki so se odzvali le 
z dodatnimi vprašanji, ukrenili pa niso ničesar. Tudi z guvernerjem Furlanije - Julijske krajine se pogovarjamo o vrnitvi doma. 
Več kot vztrajati, da se zakoni spoštujejo, ne moremo narediti. 
Predstavniki Slovencev v Italiji večkrat opozarjate na poskuse odtegovanja finančnih sredstev, ki jih Rim, skladno z 
določbami zaščitnega zakona, namenja delovanju vaših institucij. Lani je bil zaradi napovedane nižje podpore časnikom v 
Italiji ogrožen obstoj vaših medijev. Kako v takšnih razmerah zagotoviti stabilnost financiranja narodne skupnosti? 
Vaš opis financiranja našega delovanja ne drži povsem. Prejšnja vlada je skladno z zaščitnim zakonom uredila finančni dotok 
manjšinskim organizacijam. Če ne bodo v prihodnje italijanske vlade, sedanja za zdaj tega še ni storila, posegle v ta proračun 
s krčenjem finančnih sredstev, namenjenih manjšinam, je to vprašanje urejeno. Žal pa zaščitni zakon ne »pokriva« 
financiranja naših medijev, založniških hiš, tudi radia in televizije ne. Financiranje naših medijev ureja skupni italijanski 
zakon o medijih. Lani, ko je italijanska vlada napovedala občutno krčenje sredstev za časopise, je bil zato ogrožen tudi obstoj 
naših medijev. Vendar nam je složno, vsem našim organizacijam, matici, tudi meni kot predsednici paritetnega odbora, 
oblasti v Rimu uspelo prepričati, da so iz krčenja izvzeti naši mediji, tudi Primorski dnevnik. Drugo bitko na področju naših 
medijev bijemo na področju slovenskega radiotelevizijskega programa, saj sta državna radiotelevizija RAI in vlada že petkrat 
podaljšali že zapadlo konvencijo o delovanju, ne da bi jo vsebinsko nadgradili. 
»Žal bi mi bilo vsakega razpuščenega cerkvenega zbora, saj je naša pojavnost v družbi zelo pomembna.« 
Slovenci že dolgo opozarjate, da vaša pravica do olajšanega zastopstva predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem 
parlamentu in v senatu, ki jo predvideva tudi zaščitni zakon, ni udejanjena. Njegova izvolitev v obeh domovih 
italijanskega parlamenta je bila doslej pogojena s kandidaturo na volilnih listah drugih strank. Kaj še lahko storite?  
Drži. Vsa povojna leta so bili predstavniki slovenske narodne skupnosti poslanci ali senatorji le tako, da so kandidirali na 
volilnih listah drugih strank, v prvih letih najprej na listi Komunistične partije Italija, nato pa na listi Demokratske stranke. 
Danes, ko se povsod po Evropi, tudi v Sloveniji in v Italiji, volivci množično odvračajo od klasičnih strank, je tudi izvolitev 
Slovenca ali Slovenke na kateri izmed italijanskih etabliranih strank negotova, kajti tudi volilno telo Slovencev v Italiji je 
razpršeno. Zato vztrajamo, da je treba manjšinam zagotoviti politično predstavništvo z vpisom te pravice v ustavo. Mislim, 
da je iztočnica o olajšanem zastopstvu predstavnikov manjšine v parlament ali v senat, zapisana v zaščitnem zakonu, dovolj 
natančna, vendar žal ni bilo politične volje, da bi o njej razpravljali denimo ob nedavnem spreminjanju členov ustave, ki 
zadevajo število članov italijanskega parlamenta obeh domov. A le vpis v ustavo daje manjšinam zagotovilo, da bo njihov 
glas slišan v italijanski politiki. Seveda je to težko udejanjiti, saj je postopek spreminjanja ustave v Italiji zelo dolgotrajen. 
Sama se zato zavzemam, da bi člen o olajšanem zastopstvu pripadnikov manjšin vpisali v statut dežele Furlanije - Julijske 
krajine, saj ima njen statut ustavnopravni značaj. 
Slovenci v Italiji imate zdaj dve predstavniški organizaciji, poleg SKGZ še bolj katoliško usmerjen Svet slovenskih 
organizacij, ki ga vodi Walter Bandelj. Vaš predhodnik Rudi Pavšič se je zavzemal za proces postopnega združevanja obeh 
organizacij, kajti po njegovem bi bili Slovenci v Italiji močnejši z enotnim predstavništvom. Kako se vi opredeljujete do 
takšnih pobud za združevanje obeh organizacij? Je to prava pot? 
Zagotovo. Če bi združili znanje, strokovnost in moči, ki jih je v obeh predstavništvih obilo, bi bili zagotovo močnejši. Toda s 
poroko se morata strinjati obe strani. Danes smo v usklajevanju naših vizij že zelo blizu. Tudi sama sem s predsednikom SSO 
Walterjem Bandljem v zelo dobrih odnosih. Do spojitve organizacij pa seveda ne more priti čez noč. Mislim pa, da smo v 
zamejstvu, če lahko tako rečem, naprednejši v zbliževanju različnih političnih vizij, utemeljenih na drugačni ideološki 
paradigmi, kot ste v Sloveniji. Naše odnose gradimo na podlagi priznavanja in sprejemanja različnosti. V procesu 
dogovarjanja in sodelovanja smo pokopali veliko starih zamer. Sama menim, da bi do spojitve lahko prišlo s postopno 
nadgradnjo strukture obeh predstavništev. Če bomo pametni, preudarni, lahko pride do spojitve, vendar takšne, ki spoštuje 
našo različnost, bodisi laičnost naše organizacije bodisi katoliško usmeritev organizacije, ki jo zastopa Walter Bandelj. Nič od 
našega nam ne sme biti tuje. Cenim delovanje katoliških organizacij v prizadevanjih za obstoj slovenstva v Italiji. Žal bi mi 
bilo vsakega razpuščenega cerkvenega zbora, saj je naša pojavnost v družbi zelo pomembna. Bistveno je, da drug drugega 
spoštujemo, se uskladimo glede prednostnih nalog in si zanje složno prizadevamo. Primarne so jezik, šolstvo, kultura, šport 
in gospodarstvo. Če na teh področjih delujemo enotno, se lahko naše delovanje obrestuje, kar lahko vodi v združitev. 
Kako Slovenci v Italiji občutite menjave oblasti v Rimu, zlasti seveda nastop zdajšnje, sestavljene iz populističnega 
Gibanja petih zvezd in Salvinijeve Lige?  



Po volitvah sem imela občutek, da smo vsi v slovenski narodni skupnosti nekako izgubljeni, saj smo izgubili 
politične sogovornike. Na novo smo morali razmisliti o našem mestu znotraj novih političnih koordinat. Sicer pa v Gibanju 
petih zvezd ne zaznavam posebnih znakov zanimanja za specifičnosti manjšinske problematike. Ne le v odnosu do 
slovenske, temveč do vseh dvanajstih italijanskih manjšin. Tudi posebne strategije ali smernic za vključevanje, integracijo ali 
sodelovanje s priznanimi manjšinami pri tej stranki nisem zasledila. Kar je nenavadno, saj bi morala imeti vladajoča stranka 
politično vizijo glede manjšinskega vprašanja. Drugače v odnosu do manjšinskega vprašanja ravnajo politiki iz stranke Liga. 
Tisti, s katerimi največ sodelujemo, denimo z guvernerjem dežele Fedrigo in resornim odbornikom Robertijem, sicer izražajo 
pripravljenost na pogovor in dogovor, govorijo o sožitju in sobivanju, vendar ne preidejo od besed k dejanjem. Povedno je, 
da podsekretar na notranjem ministrstvu, odgovoren za sklicevanje institucionaliziranega vladnega omizja, pomembnega 
telesa za razpravo o položaju manjšin, omizja doslej še ni sklical. Morda je takšen odnos kazalnik, da nismo na njihovem 
zaznavnem polju, ali pa imajo druge prioritete. 
»Od odločitev politikov stranke Liga je odvisno, ali se bomo tudi manjšine znašle med grešnimi kozli.« 
Italijanski predsednik Evropskega parlamenta Tajani je z govorom ob dnevu spomina v Bazovici znova obudil strah pred 
italijanskim iredentizmom. Matteo Salvini, italijanski notranji minister in predsednik Lige, mu je s svojim odzivom le 
prikimal. Slovenci v Italiji ste dogajanje zagotovo spremljali z mučnim nelagodjem v srcu.  
Njune besede smo doživeli kot hud udarec našim prizadevanjem za sobivanje z italijansko večino, ki se je v zadnjih 
desetletjih občutno izboljšalo. Spraševali smo se, kaj lahko sledi, če bi prevladala takšna smernica delovanja. Bomo spet na 
zatožni klopi, kot smo bili v povojnih letih? Vemo, da so manjšine vedno lahko priročno sredstvo za politično manipulacijo. 
Vemo, kako to deluje. Ključni problem Italije je propadanje gospodarstva. Če hoče politika umiriti socialno nelagodje, mora 
pogled množic preusmeriti v grešne kozle. Zdaj ga v imigrante. Od odločitev politikov Lige, ta čas v italijanski politiki 
dominantne sile, je odvisno, ali se bomo tudi manjšine znašle med grešnimi kozli. Stare zamere je mogoče zlahka pogreti, so 
hitro unovčljive. Takšno ravnanje je zelo zelo nevarno, vemo, kam lahko vodi. Zagotovo ne v družbeni razvoj, tudi h 
gospodarskemu napredku ne prispeva, saj v razmerah razbohotenega sovraštva in nezaupanja tudi gospodarstvo ne more 
cveteti. Slovenci v Italiji smo bili v dvajsetih letih 20. stoletja žrtve fašizma, v obdobju hladne vojne so na plečih sovraštva do 
Slovencev vznikale politične stranke, kot je Lista za Trst, in tudi danes lahko slišimo glasove, ki obujajo nestrpnost do 
Slovencev v Italiji. Le upam, da ne bodo dovolj glasni. 

• Weber opozoril Orbána. In Janšo.  Borut Mekina. Mladina, Ljubljana, št. 11, 15. 3. 2019   
V SDS so morali ta teden ploskati svarilom pred vznikom nacionalizma 
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Ker so politiki mojstri leporečenja, je mogoče več razbrati iz njihovih dejanj kot iz izbranih besed. Tako je recimo Manfred 
Weber, kandidat Evropske ljudske stranke (EPP) za predsednika evropske komisije, ta teden pred obiskom madžarskega 
predsednika Viktorja Orbána najprej šel pozdravit rektorja budimpeške univerze CEU Michaela Ignatieffa, ki ga madžarski 
premier meče iz države, šele nato je zavil k »prijatelju« Orbánu. Sporočilo je bilo jasno: to je bil ultimat. Podobnemu 
dogodku smo bili pred tem priča v Sloveniji. K nam je prvi vodja evropske desne sredine prišel na obisk na povabilo sestrske 
NSi. Weber je najprej pozdravil Mateja Tonina, šele nato je zavil na ločeno slovesnost k SDS, tam pa je v govoru člane 
stranke večkrat posvaril pred nacionalizmom in sebičnostjo. 
Evropska desnica ima z Orbánom težave, s katerimi je Webra lani jeseni skorajda vizionarsko seznanil francoski predsednik 
Emmanuel Macron, ko je dejal, da je prišel čas za razjasnitev položaja: EPP, je poudaril, ne more hkrati podpirati politike 
Angele Merkel in politike Viktorja Orbána. Marsikdo med tema politikama vidi nepremostljivo razliko. Orbán politiko gradi 
na razdoru, na iskanju sovražnikov, Merklova stopa po klasični poti evropske desnice. A ta dilema zdaj, pred evropskimi 
volitvami, ne razdvaja in ne razjeda le evropske desnice, ampak tudi desnosredinske stranke in njihove podpornike. Recimo 
nekdanjega kulturnega ministra in člana SDS Žigo Turka, ki se je odločil, da na evropskih volitvah kandidira na listi NSi. V 
Sloveniji so zaradi teh dilem nastale večje razpoke med SDS in NSi. V SDS vztrajajo pri Orbánu, v NSi se od njega oddaljujejo. 
Pravzaprav je nazadnje NSi Janezu Janši ponudila roko sprave. Matej Tonin se je, ko je postal predsednik stranke, pred 
parlamentarnimi volitvami s povabili na kavo trudil zgladiti odnose s SDS, celo tako daleč je šel, da se je bila NSi pripravljena 
odpovedati vstopu v koalicijo Marjana Šarca, če v njej ne bo Janeza Janše. A zaupanje do SDS je v nekaj mesecih spet 
splahnelo. Prve razpoke so se pokazale pri ustavni obtožbi zoper Marjana Šarca zaradi financiranja zasebnih (katoliških) šol, 
ki je v NSi niso podprli, še bolj pa so razlike med strankama očitne zdaj, pred evropskimi volitvami, v odnosu do Viktorja 
Orbána. V NSi, kjer si prizadevajo za zamrznitev članstva njegove stranke Fidesz v družini EPP, so pri tem veliko bliže jedru te 
zveze strank kot SDS, kjer so se odkrito postavili na Orbánovo stran in ga častijo kot branilca evropske ideje, kot jedro EPP. 
Toda internacionala skrajno desnih strank, ki na prvo mesto postavljajo sebe, svoj izvor, svojo nacijo, če ne celo svoje rase, 
seveda ne more obstajati. Takšna, orbánovska politika je lahko uspešna za zaprtimi mejami, znotraj izolirane skupnosti, širše 
nima možnosti za uspeh. Tudi tako bi lahko razumeli sporočilo Manfreda Webra stranki SDS ta teden v Sloveniji. Sporočil ji 
je: ste na napačni poti, obrnite se, vaša logika ne vodi nikamor, koalicija nacionalistov ni mogoča, lahko pa obstaja 
internacionala strank, ki so zavezane skupnim vrednotam. Zabavno je bilo ta teden opazovati enega najvplivnejših evropskih 
političnih konservativcev na obisku v Sloveniji, kako se je zavzemal za strpnost do drugačnih, kako je poudarjal akademsko 
svobodo, svobodo medijev, kako si je odrezal kravato v znak protesta proti diskriminaciji žensk. Marsikdo bi ga v Sloveniji 
lahko hitro uvrstil bliže levemu političnemu polu. 
Res je, SDS ima sicer največ evropskih poslancev med vsemi članicami EPP iz Slovenije. A je kljub temu njen vpliv zaradi 
politike, ki jo stranka zagovarja, vse manjši. Samo pomislite: Hrvaška ima v EPP prav toliko poslancev kot Slovenija, pa so 
njihova mnenja v tej politični skupini – glede zaščite terana in arbitraže – hitro prevladala. 

https://www.mladina.si/190065/weber-opozoril-orb-na-in-janso/
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• Janša podaril Hrvatom izjemno darilo za sabotiranje arbitražnega sporazuma. Nenad Glücks. Reporter, 
Ljubljana, 18. mar. 2019  
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Potem, ko Hrvaška že skoraj dve leti vztrajno zavrača arbitražno odločbo o meji, Slovenija pa pred mednarodno skupnostjo 
vztrajno zahteva uveljavitev odločbe, je predsednik SDS Janez Janša zaplesal na hrvaške takte. V intervjuju za hrvaški Jutarnji 
list je kot »elegantni izhod« iz sedanje situacije glede meje ponudil dvostranski dogovor. 
Pri največji opozicijski stranki SDS so se, ko gre za mednarodne odnose, v kratkem času še drugič ustrelili v koleno. Prvič je 
bilo prejšnji mesec, ko je predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani v Bazovici pri Trstu klical »naj živi italijanska 
Istra, naj živi italijanska Dalmacija«. Ob Tajanijevem izpadu so evropski poslanci iz vrst SDS sprva v svojem odzivu celo 
povzeli Tajanijevo sprenevedanje, češ da »njegova izjava ne more biti razumljena kot nacionalistična« in da se je vedno 
zavzemal za sožitje Italijanov, Hrvatov in Slovencev. Namesto, da bi nemudoma protestirali zoper ozemeljske težnje 
italijanskega predsednika Evropskega parlamenta, je bil njihov začetni odziv medel, v smislu, da so »zaskrbljeni nad izjavo«. 
Eden od primorskih znancev, ki sicer vedno voli desne stranke, mi je zatrdil, da so si s tem zapravili del volivcev zahodno od 
Postojne. 
Toda, kot da to ne bi bilo dovolj, je predsednik SDS Janez Janša v včerajšnjem daljšem intervjuju za hrvaški dnevnik Jutarnji 
list prav tako ravnal v nasprotju s slovenskimi interesi. Novinar ga je spraševal, kako komentira stanje glede meje v 
Piranskem zalivu. Janša je odvrnil, da je bila njegova stranka (tudi na referendumu) proti arbitražnemu sporazumu, saj so 
predvideli, da bo šla odločba v korist Hrvaške, kar se je po njegovih besedah tudi zgodilo. Nato je dodal, da so glede na slabo 
vsebino arbitražnega sporazuma predvideli, da bo prišlo do sedanjega položaja. »Mislim, da bi v prihodnosti dve pametni 
vladi lahko našli relativno eleganten izhod iz te situacije.« Na vprašanje, kako bi se kot premier tega lotil, pa je pojasnil, da je 
odločba arbitražnega sodišča res pravno zavezujoča, toda »hkrati dopušča tudi dvostranski dogovor za en del ali za celotno 
mejo.« Po njegovem obstaja določen manevrski prostor, da bi Hrvaška dobila dvostranski sporazum, Slovenija pa mejo, ki bi 
bila bolj logična, kot jo določa arbitražna odločba. 
Lahko ste prepričani, da je hrvaška politika komaj čakala na tovrstno darilo s slovenske strani in ga bo v nadaljevanju kar 
najbolj izkoristila pri nadaljnjem sabotiranju arbitražne odločbe. 
Ta besede so v neposrednem nasprotju s slovenskimi nacionalnimi interesi in gredo v prid stališču hrvaške politike, ki 
arbitražne odločbe sploh ne priznava kot veljavne in pravno zavezujoče. Na Hrvaškem so politiki, ne glede na to, ali gre za 
tiste na oblasti, ali tiste v opoziciji, glede tega enotni. Skratka, prepričani so, da gre odločba njim v škodo, posebej glede 
razdelitve Piranskega zaliva, kjer so arbitražni sodniki zarisali mejo, po kateri je slovenskega okoli 80 odstotkov zaliva. 
Vse od sprejema arbitražne odločbe junija 2017 je bilo uradno slovensko stališče, da je meja določena in gre v bodoče zgolj 
še za uveljavitev odločbe. Seveda, začrtana meja je daleč od optimalne, toda je tudi posledica popolne nepripravljenosti 
Hrvaške na kakršenkoli razumni dvostranski dogovor. Po več kot dveh desetletjih takšne hrvaške neverodostojne politike, ko 
je kristalno jasno, da do sprejemljivega dvostranskega dogovora nikoli ne bo prišlo (hrvaški sabor sporazuma Drnovšek-
Račan ni potrdil), bi nas Janša torej spet vrnil na začetek. 
Medtem ko skuša slovenska diplomacija mednarodne subjekte prepričati, naj podprejo naše stališče o določenosti meje in 
uveljavitvi arbitražne odločbe, predsednik najmočnejše stranke v državnem zboru razglasi možnost »elegantnega izhoda iz 
te situacije« z dvostranskim dogovorom. Lahko ste prepričani, da je hrvaška politika komaj čakala na tovrstno darilo s 
slovenske strani in ga bo v nadaljevanju kar najbolj izkoristila pri nadaljnjem sabotiranju arbitražne odločbe. 
Janševo ravnanje je povsem usklajeno s stališčem hrvaške vladne stranke HDZ, s katero je SDS v evropski družini strank EPP. 
V tej veliki srečni družini je tudi Tajanijeva stranka Naprej, Italija. 

• Če bo Orban osebno pogumen, bo sam odšel iz ELS in se pridružil zvezi evropskih konservativcev. Aleš Žužek. 
Reporter, Ljubljana, 20. mar. 2019  
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Madžarski premier Viktor Orban, ki ga skušajo zlasti skandinavski konservativci čim prej vreči iz Evropske ljudske stranke 
(ELS), je politik, ki je jeseni 2015 zaradi odločnega nasprotovanja nemški kanclerki Angeli Merkel in njeni politiki odprtih vrat 
postal politični zvezdnik svetovnega slovesa in ikona evropske desnice. 
Ta politični kapital, ki ga je s svojo nepopustljivostjo in odločnostjo skoval jeseni 2015, še vedno ni do konca porabil. In prav 
ta politični kapital dela Orbana, ki je voditelj relativno majhne in gospodarsko šibke države (glede na BDP na prebivalca je 
Madžarska peta najrevnejša članica EU), za pomembnega dejavnika na evropskem političnem parketu in za zgled številnim 
drugim evropskim politikom. 
Orbanu ni mogoče očitati, da nima osebnega poguma, saj je v primerjavi s številnimi politiki, ki so pogosto previdno 
preračunljivi, dokaj odkrito napoveduje boj tistemu, s čimer se ne strinja. To je dokazal že leta 1989, ko je kot mladenič 
zahteval odhod sovjetske Rdeče armade iz Madžarske, ali spomladi 2015, ko se je kot edini težkokategornik ELS odločno 
zoperstavil migrantskim kvotam (mimogrede, takrat so jih še podpirale vse slovenske članice ELS) in jih označil za norost. 
Podobno je ravnal junija 2015, ko je, ne meneč se za ogorčenje zagovornikov odprtih mej, napovedal gradnjo ograje na meji 
s Srbijo. Na koncu se je zgodaj jeseni leta 2015 kot madžarski David uprl nemškemu Goljatu v podobi Merklove, ki je takrat 
še žugala srednjeevropskim državam in jim poskušala vsiliti svojo politiko neomejenega sprejemanja prosilcev za azil. 
Če pa bo Orban pragmatičen, bo verjetno poskušal na vse pretege ostati v ELS in se iz današnjega spopada v Bruslju v 
Budimpešto vrniti kot zmagovalec. 
Toda po drugi strani je Orban tudi pragmatičen politik (pogosto mu to pragmatičnost narekujejo madžarski nacionalni 
interesi), ki ne glede na zahodne sankcije tesno gospodarsko sodeluje s Putinovo Rusijo in nasprotuje članstvu Ukrajine v 
Nato paktu ter kljub slovesu branilca krščanske Evrope pred muslimansko invazijo skupaj s turškim islamističnim 
predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom v Budimpešti nasmejan odpira obnovljeno grobnico nekemu turškemu 
pesniku in vojščaku iz obdobja krvavega turškega osvajanja Evrope. 
Če bo Orban osebno pogumen, bo sam odšel iz ELS in se pridružil poljski vladajoči stranki PiS v zvezi evropskih 
konservativcev. To ne bo prvič, da bo Fidesz zamenjal tabor. Spomnimo se, da je stranka, ki je svojo pot začela kot liberalna 
stranka, leta 2000 zapustila Liberalno internacionalo in odšla k ELS. Če pa bo Orban pragmatičen, bo verjetno poskušal na 
vse pretege ostati v ELS in se iz današnjega spopada v Bruslju v Budimpešto vrniti kot zmagovalec. 

• Janša pisal šefu EPP in se zavzel za Orbana: Glasovanje o izključitvi sredi volilne kampanje je samouničevalno 
STA. Reporter, Ljubljana,  20. mar. 2019  
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Predsednik SDS Janez Janša je v pismu predsedniku stranke EPP Josephu Daulu pozval k odpovedi ali preložitvi glasovanja o 
usodi stranke madžarskega premierja Viktorja Orbana Fidesz, saj da v primeru glasovanja stranka izgubi ne glede na izid. 
Opozoril je, da EPP z glasovanjem tvega razdor v svojih vrstah in tudi zmago na evropskih volitvah. 
Janša v pismu s ponedeljkovim datumom izraža trdno prepričanje, da se mora EPP izogniti razdoru v svojih vrstah, saj mora 
v tem ključnem političnem trenutku ostati enotna in se enotno boriti za Evropo. 
Glasovanje po njegovem mnenju pomeni neizogiben razdor, in to sredi kampanje za evropske volitve, kar ne bi moglo biti 
bolj samouničevalno. To tudi ogroža zmago EPP na volitvah in možnosti, da vodilni kandidat EPP za volitve Manfred Weber 
postane naslednji predsednik Evropske komisije, svari Janša. 
V pismu, dolgem približno tri strani in pol, Janša med drugim izpostavlja, da je opis kršitev jedrnih vrednot EPP, ki se očitajo 
Fideszu, "ostal plitek" ter zastavi vprašanje, katere jedrne vrednote je kršil Fidesz. 
Isti teden, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron predstavil manifest o prihodnosti Evrope, so sestrske stranke EPP 
pozvale k izključitvi Fidesza, še izpostavlja Janša. Ob tem navede komentar "starega modrega prijatelja iz Avstrije": "Kaj za 
boga delate v EPP? Macron je sprožil razpravo o prihodnosti Evrope, vi ste pa sprožili in se se ustrelili v koleno." 
Na koncu pisma Janša navaja tudi besede Ivana Cankarja, potem ko je njegova stranka izgubila na volitvah pred sto leti: 
"Stranka ni videla ljudi in ljudje niso videli stranke." 

• Neuradno: EPP naj bi začasno izključila Orbanovo stranko Fidesz. STA. Reporter, Ljubljana, 20. mar. 2019  
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Najvplivnejša evropska politična družina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) naj bi danes po napovedih 
neuradnih virov začasno izključila stranko madžarskega premierja Viktorja Orbana. Fidesz naj bi izgubil pravico do 
glasovanja na strankarskih srečanjih in pravico do kandidiranja za položaje. 
Orban se je le delno odzval na tri pogoje, ki mu jih je zastavil vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu Manfred 
Weber za normalizacijo odnosov, izpostavljajo viri. 
Ti trije pogoji so: da ustavi sporno protimigracijsko kampanjo, uperjeno tudi proti predsedniku Evropske komisije Jean-
Claudu Junckerju, da zagotovi nemoteno delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti in da se opraviči za žaljive 
besede svojim kritikom v EPP, ki jih je imenoval "koristni idioti". 
Madžarski premier se je opravičil za žaljive besede in ustavil kampanjo. 
Politična skupščina EPP bo tako danes po neuradnih napovedih glasovala o predlogu predsedstva za začasno izključitev 
Fidesza, po katerem bi Orbanova stranka izgubila pravico do glasovanja na vseh strankarskih srečanjih in pravico do 
kandidiranja za položaje. Fidesz tako ne bi bil več navzoč na srečanjih EPP. Poleg tega naj bi za spremljanje sodelovanja med 
EPP in stranko Fidesz vzpostavili poseben odbor pod vodstvom bivšega predsednika Evropskega sveta Hermana Van 
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Rompuya. 
Po napovedih virov se pričakuje, da bo politična skupščina danes ta predlog podprla. 
Na to kaže tudi neuradna novica, da naj bi ključni igralki v EPP, nemška krščansko-demokratska unija (CDU) in njena sestrska 
bavarska krščansko-socialna unija (CSU), podprli suspendiranje članstva Fidesza. 
Neuradni viri sicer ob teh napovedih ponavljajo, da je v primeru, če bi kazalo na izključitev oziroma zamrznitev članstva 
Fidesza, mogoče pričakovati tudi, da se Orban sam izključi iz stranke pred glasovanjem. Orban ima danes ob 17. uri v Bruslju 
predvideno novinarsko konferenco. 

• Orban ne bo izključen iz EPP, članstvo Fidesza bo zamrznjeno. STA. Reporter, Ljubljana, 20. mar. 2019  
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Največja evropska politična družina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) je danes v Bruslju po dolgi in razgibani 
razpravi ob strinjanju Fidesza zamrznila njegovo članstvo za nedoločen čas, in sicer do priprave poročila posebnega odbora, 
ki bo ocenil ravnanje stranke. Časovnega roka za poročilo niso opredelili. 
Prvi je novico po Twitterju potrdil predsednik stranke EPP Joseph Daul. Zamrznitev pomeni, da se člani Fidesza ne bodo 
udeleževali strankarskih sestankov ter da ne bodo imeli glasovalnih pravic in pravice kandidirati za položaje, je pojasnil Daul. 
V predlogu predsedstva, ki so ga člani politične skupščine EPP podprli s 190 glasovi za in le tremi proti, piše, da se 
"predsedstvo EPP in Fidesz strinjata o zamrznitvi članstva Fidesza do poročila ocenjevalnega odbora". 
V tem odboru, ki se ga je neuradno prijelo ime "odbor treh modrecev", bodo bivši predsednik Evropskega sveta in belgijski 
premier Herman Van Rompuy, bivši avstrijski kancler Wolfgang Schüssel in bivši predsednik Evropskega parlamenta Hans-
Gert Pöttering. 
Odbor pod Van Rompuyevim vodstvom bo ocenil izpolnjevanje treh pogojev, ki jih EPP zastavlja Fideszu: takojšen umik 
plakatov in drugega oglaševalskega gradiva, uporabljenega za kampanjo lažnih novic proti predsedniku Evropske komisije 
Jean-Claudu Junckerju, da se vzdržijo takšnih napadov v prihodnje ter da se razčisti odprta pravna vprašanja glede 
Srednjeevropske univerze. 
Vseh osem slovenskih članov EPP, ki so se udeležili tajnega glasovanja na politični skupščini EPP, po dva iz SLS in NSi ter 
štirje iz SDS, je predlog predsedstva podprlo. 
Predsednik SDS Janez Janša je po glasovanju poudaril, da gre za podoben kompromis kot pred 19 leti, ko je šla avstrijska 
ljudska stranka (ÖVP) v koalicijo s Haiderjevimi svobodnjaki in se je ravno tako na predlog te stranke ustanovila skupina, ki 
je to preučila, ta čas pa se je stranka sama odpovedala pravicam članstva. 
Izid glasovanja po Janševih besedah jasno pomeni, da je bila splošna želja znotraj stranke, da se kompromis najde. 
Današnji izid po Janševi oceni tudi krepi položaj vodilnega kandidata EPP za volitve Manfreda Webra, sicer vodje politične 
skupine EPP v Evropskem parlamentu. 
Weber je kandidaturo za predsednika Evropske komisije nastopil pod geslom, da smo skupaj močnejši in da je graditelj 
mostov, danes mu je uspelo zgraditi ta most znotraj največje politične družine in s tem je dokazal, da je mož beseda, je 
ocenil Janša. Če mu to ne bi uspelo, bi imel velike težave pri nadaljnji kandidaturi, je dodal. 
Na vprašanje, kako bo ravnala SDS v primeru izključitve Fidesza iz EPP, ki ob današnji zamrznitvi še vedno ni povsem 
izključena, je Janša odgovoril, da to ni zamrznitev in da se je Fidesz sam prostovoljno odpovedal nekaterim pravicam, ki 
izhajajo iz članstva, za čas, dokler bo delal omenjena komisija. 
"Mi nismo ničesar suspendirali, ampak je skupščina vzela na znanje dogovor med predsedstvom in Fideszom, da se Fidesz 
odpoveduje glasovalnim pravicam za čas, dokler ta komisija dela," je dejal predsednik SDS, ki se je pred skupščino v pismu 
Daulu zavzel za odpoved ali preložitev glasovanja. 
Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je razpravo opisal kot resno in z zelo različnimi stališči, je poudaril, da je te odločitve 
vesel, ter da so jo sprejeli tako tisti, ki so bili za izključitev Fidesza, kot tisti, ki so Orbana branili. Prevladalo je prepričanje, da 
je treba najti kompromis, sprejemljiv za vse, je poudaril. 
Z razpletom so zadovoljni tudi v NSi. "Zamrznitev članstva Fidesza je ustrezna rešitev, ki smo jo v NSi vseskozi zagovarjali, 
namreč krščansko-demokratske vrednote in vladavina prava so tisto, kar EU drži skupaj, zato od tega ne odstopamo. Fidesz 
ima pa sedaj priložnost, da se ponovno vrne k tem vrednotam," je povedal član NSi Valentin Hajdinjak. 
Na vprašanje, ali verjame, da se bo to dejansko zgodilo, je Hajdinjak odgovoril, da upajo na najboljše. Časovnega roka za 
poročilo ocenjevalnega odbora po njegovih besedah niso zastavili, si pa v NSi želijo, da bi se to zgodilo čim prej. 
Pred skupščino se je kot najverjetnejši možnosti neuradno napovedovalo zamrznitev članstva oziroma začasno izključitev 
Fidesza iz EPP ali da stranka madžarskega premierja Viktorja Orbana v primeru, da bi kazalo na zamrznitev ali izključitev, 
sama izstopi. Današnji izid je tako kompromis. 
Orban je po glasovanju v Bruslju poudaril, da je njegov Fidesz enostransko zamrznil svoje pravice, ki izhajajo iz članstva v 
EPP. "Ne moremo biti izključeni ali suspendirani, zmagali smo na štirih zaporednih volitvah," je dejal. Poročilo treh 
modrecev bo po njegovih besedah odločilo o dolgoročni prihodnosti EPP ter odnosu med EPP in Fideszom, ki svoje politike 
ne spreminja. 
Orban je tudi vztrajal, da je bila kampanja proti Junckerju, ki je bila povod za sprožitev postopka za izključitev Fidesza, le 
"informacijska kampanja" o namerah EU glede migracij. 
Odzivi drugih političnih družin so kritični. V politični skupini evropskih socialdemokratov (S&D) pravijo, da je to "premalo in 
prepozno za preprečitev orbanizacije EPP in škode madžarski demokraciji". Evropski liberalci (Alde) pa komentirajo, da je 
dogovor EPP in Fidesza "politični trik", sramota in strahopetna odločitev, ki daje Orbanu priložnost, da ostane. 
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