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BILTEN – pregled člankov iz časopisja     [17. jan. -  30. jan. 2020]           [245]  

Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Iniciativa za ustanovitev »usklajevalnega gremija«. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 2 

Začudenje nad civilno pobudo SKUP  
https://www.novice.at/politika/iniciativa-za-ustanovitev-usklajevalnega-gremija/  
Celovec.  Iniciativa slovenski konsenz za ustavne pravice (SKUP) je v vednost medijem objavila 
dopis, ki ga naslavlja na osrednje organizacije koroških Slovencev. V njem predlaga ustanovitev 
»Koordinacijskega sveta koroških Slovencev«. Usklajevalno telo, za katero je član pobude Rudi 
Vouk, ki je tudi član Društva koroških slovenskih pravnikov, izdelal že pravila in so jih posredovali v 
vednost tudi medijem, naj bi po načrtih iniciative »Slovenski konsenz za ustavna vprašanja« 
konkretno bila nekaka »slovenska koordinacija«, ki bi naj v prihodnje odločala o vseh zadevah 
koroških Slovencev, z izjemo internih zadev posameznih organizacij. 
Usklajevalno telo, za katero je član pobude Rudi Vouk, ki je tudi član Društva koroških slovenskih 
pravnikov, izdelal že pravila in so jih posredovali v vednost tudi medijem, naj bi po načrtih 
iniciative »Slovenski konsenz za ustavna vprašanja« konkretno bila nekaka »slovenska 
koordinacija«, ki bi naj v prihodnje odločala o vseh zadevah koroških Slovencev, z izjemo internih 
zadev posameznih organizacij. 
Konkretno si SKUP zamišlja in predlaga ustanovitev 48-članskega usklajevalnega gremija, 
imenovanega Koordinacijski svet koroških Slovencev. Od teh 48 članov in članic KSKS naj bi 
krovne  politične organizacije imenovale vsaka po osem članov. Ostalih 24 članov pa naj bi izvolili 
vsi odborniki slovenskih društev in organizacij ter vsi slovenski občinski odborniki ali javno izvoljeni 
mandatarji v drugih ustanovah. 
Predlog so podpisali iniciatorji civilne pobude SKUP Rudi Vouk, Sonja KertWakounig, Feliks Wieser, 
Andrej Mohar, Gabriel Hribar in Matevž Grilc. 
SKUP omenja uvodoma poglavje o narodnih skupnostih v programu nove zvezne vlade, ki da je 
najobsežnejše in, kakor kaže, najbolj resen pristop k novemu oblikovanju manjšinske politike v 
zadnjih desetletjih in je od leta 1990 naprej prvič, da je neka vlada sama od sebe pripravljena 
razpravljati o modernizaciji in reformi manjšinske zaščite. Da pa bi bilo mogoče doseči čim boljše 
rezultate, predlaga SKUP v smislu modernizacije zastopstva manjšin ustanovitev Koordinacijskega 
sveta. 
Za stališča k objavljenemu predlogu iniciative smo vprašali predsednike krovnih političnih 
organizacij koroških Slovencev NSKS, SKS in ZSO. Njihove odgovore lahko preberete na naslednji 
strani. Predsedniki krovnih organizacij poudarjajo, da NSKS, SKS in ZSO zelo dobro sodelujejo ter v 
vseh vprašanjih, ki zadevajo vso narodno skupnost, nastopajo usklajeno. Koordinacijski gremij 
narodne skupnosti pa da lahko nastane in se razvija v dogovoru in sodelovanju med zastopniškimi 
organizacijami. Ofenziva zbuja presenečenje, ker je pobuda SKUP vseskozi trdila, da se želi 
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opredeljevati izključno vsebinsko, a se zdaj spušča v organizacijska vprašanja. Svarijo tudi pred 
ponovnimi vnašanjem sporov v narodno skupnost. 
 

• Valentin Inzko, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev. Intervju: Valentin Inzko. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 3 

https://www.novice.at/novice/intervju/valentin-inzko-predsednik-narodnega-sveta-koroskih-
slovencev/  
Katera so vaša stališča in Narodnega sveta koroških Slovencev k pobudi za ustanovitev tako 
imenovanega Koordinacijskega sveta (KSKS)? 
Valentin Inzko: Pozdravljamo vsako pobudo, ki koristi slovenski narodni skupnosti in doprinese k 
izboljšanju in večji učinkovitosti zastopstva koroških Slovencev. Končni cilj bi moral biti, da, kolikor 
je to mogoče, manjšina govori z enim glasom in zastopa svoje legitimne interese na skupen in 
enoten način. Vsakič, ko bo manjšina imela usklajena in skupna stališča, bo nastopanje narodne 
skupnosti pred koroško in avstrijsko vlado ali pa Vlado Republike Sloveniji lažje in uspešnejše. 
Koordinacijsko telo narodne skupnosti lahko nastane in se razvija v dogovoru in sodelovanju med 
zastopniškimi organizacijami.  
Kako se boste odzvali na povabilo k formiranju omenjenega KSKS, da naj bi imenovali po 8 
članov v gremij? 
Valentin Inzko: Predsedstvo Narodnega sveta koroških Slovencev bo imelo svoj prvi redni sestanek 
v tem letu v petek in bo tudi to vprašanje na dnevnem redu. 
 

• Bernard Sadovnik, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk. Intervju: Bernard 
Sadovnik. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 3 

https://www.novice.at/novice/intervju/bernard-sadovnik-predsednik-skupnosti-koroskih-
slovencev-in-slovenk/  
Katera so vaša stališča in Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk k pobudi za ustanovitev 
omenjenega koordinacijskega sveta? 
Bernard Sadovnik: Presenečen sem, da se SKUP spušča zdaj v organizacijska vprašanja, čeprav je 
od ustanovitve naprej trdila, da se želijo izključno vsebinsko opredeljevati. Predlog SKUP, ki je bil 
posredovan javnosti, pa dokazuje, da iniciativna skupina želi formirati neko novo obliko zastopstva. 
Glede tega pa je bilo že v preteklosti izdelanih nešteteto predlogov in so vedno privedli samo do 
konfliktne situacije. Osebno pa ravno v trenutku izrednega dobrega sodelovanja vseh treh 
političnih organizacij, takšen postopek vidim v prvi vrsti kot vnašanje konflikta in prepira v narodno 
skupnost in še posebej v naša kulturna društva in samostojne liste. Pri takšnem postopanju pa ne 
želim sodelovati. Seveda pa bomo o dogajanju in tudi o posredovanih vsebinah razpravljali v 
prihodnjih tednih v našem Upravnem odboru.  
Kako se boste odzvali na povabilo k formiranju omenjenega KSKS, da naj bi imenovali po 8 
članov v gremij? 
Bernard Sadovnik: Teža našega delovanja mora ravno v jubilejnem letu in leto dni pred zelo 
odločilnimi občinskimi volitvami biti usmerjena  v pogajanja predvsem na zvezni ravni. Paket 
zahtev, ki smo jih že neštetokrat naslovili na zvezno politiki, se mora zrcaliti v konkretnih ukrepih in 
pozitivnih spremembah v prid naše narodne skupnosti. Predvsem bo potrebno, da zagotovimo 
financiranje naše medijske oskrbe, kulturnih domov in izobraževalnih ustanov. Na področju jasli, 
otroških vrtcev in šolstva pa bo potrebno najti sistemske zakonske rešitve, ki bodo zagotavljale 
jezikovno rast in kompetenco. To je naša prioritarna skrb. V stalnem dogovarjanju, zelo dobrem 
sodelovanju vseh treh političnih krovnih organizacij in krepitvi medsebojnega zaupanja pa bomo 
sigurno našli tudi oblike, ki bodo odgovarjale potrebam časa in še posebno navdušile mlade za 
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politično delovanje. Prepira in razkola pa si v narodni skupnosti velika večina ne želi! Tega je bilo 
zaradi vprašanje zastopstva v preteklosti preveč in je onemogočil vsebinske napredke! 
 

• Manuel Jug, predsednik Zveze slovenskih organizacij na Koroškem. Intervju: Manuel Jug. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 3 

https://www.novice.at/novice/intervju/manuel-jug-predsednik-zveze-slovenskih-organizacij-na-
koroskem/  
Katera so vaša stališča in Zveze slovenskih organizacij k pobudi za ustanovitev Koordinacijskega 
sveta koroških Slovencev? 
Manuel Jug: S tem predlogom SKUP imamo prvič črno na belem, da iniciativi ne gre za to, da se 
uresničijo naše pravice, temveč za to, da predstavniki SKUP prevzamejo oblast.  
 Predlog so podpisale osebe, ki so že desetletja aktivne na področju narodnostne politike. Vse so 
bile v vodilnih funkcijah (2 bivša predsednika NSKS, 1 bivši predsednik ZSO, 1 bivša predsednica 
ZNP, 1 predsednik EL). SKUP je v zadnjih mesecih poskrbela za to, da se cepi enotnost med 
Koroškimi Slovenkami in Slovenci in se širi negotovost med pripadniki narodne skupnosti. Rezultat 
tega se je pa prikazal tudi na socialnih omrežjih, kjer je navijač iniciative SKUP objavljal osebno-
napadljive grožnje in črne liste. Vsakdo si naj ustvari svojo sliko o tej iniciativi.  
Kako se boste odzvali na povabilo SKUP k sooblikovanju KSKS, da naj bi imenovali po 8 članov v 
gremij? 
Manuel Jug: Vsi pripadniki narodne skupnosti imajo že zdaj možnost, da so aktivni v razno raznih 
odborih in telesih krovnih organizacij in imajo s tem tudi vso pravico do soodločanja in 
sodelovanja. Bolje bi bilo, da se zdaj osredotočimo na vsebinsko delo in se ne poigravamo s takimi 
neuresničljivimi predlogi o organizacijskih reformah. Sodelovanje med organizacijami je izredno 
pozitivno in prepričan sem, da bomo v naslednjih mesecih in letih marsikaj lahko premaknili 
naprej, tudi zato, ker je v koalicijskem dogovoru nove vlade zapisano kar nekaj pozitivnih točk, kot 
so to npr. financiranje tiskanega medija ali povišanje podpor za narodne skupnosti. To so teme, ki 
smo jih v sosvetu dolga leta zahtevali. Prvi korak je torej narejen, zdaj pa mora priti do pogajanj, da 
se te zadeve tudi uresničijo.  
 Prepričan sem, da bomo le v konstruktivnem medsebojnem spoštovanju izboljšali položaj narodne 
skupnosti, trajno ohranili naš jezik in kulturo ter razvili narodno skupnost v moderno smer naprej. 
 

• Izjava Klubov slovenskih študentk in študentov na Dunaju, v Gradcu in na Koroškem. Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 4 

Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem  
Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu 
Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju 
https://www.novice.at/forum/komentar/izjava-klubov-slovenskih-studentk-in-studentov-na-
dunaju-v-gradcu-in-na-koroskem/ 
 »Alle wußten, daß in diesem Kampfe nicht nur das Schikksal der Heimat entschieden wurde, 
sondern, daß es ein Kampf um deutschen Boden, um deutsches Grenzland, daß es ein Kampf um 
Deutschland war … Immer dachte der Kärntner deutsch. Seine ganze Liebe, sein Hoffen und seine 
Sorge galten Deutschland. Durch die Jahre seit der Volksabstimmung gingen weiter Ruf und das 
Mahnen durch das ganze Land ‘Haltet die Wacht an Deutschlands südlichster Grenze! Bleibt stark 
und haltet durch, denn die Karawanken sind nicht Österreichs, sondern des deutschen Vaterlandes 
Grenzberge’«. (Alois Maier-Kaibitsch: Kärntens deutscher Kampf, Kärntner Grenzruf, 10. Oktober 
1940, Sonderbeilage 20 Jahre Volksabstimmung) 
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Prispeli smo v leto 2020 in s tem do 100. obletnice koroškega plebiscita. Za to leto smo se vsi trije 
študentski klubi, KSŠŠK, KSŠŠD in KSŠŠG odločili, da je končno dovolj te zlaganosti o izpolnjenih 
obljubah. Dovolj je tega, da se Koroška na eni strani hvali s svojo »napredno manjšinsko politiko«, 
na drugi strani pa zajamčene pravice že 100 let zanemarja. Ne bomo si metali peska v oči, da na 
Koroškem obstaja konsenz med dvojezično- in nemškogovorečimi, saj je edina stvar, ki smo jo 
vedno prejemali, bil le kompromis na naš račun. In ne bomo dovolili, da se nemškonacionalna in 
rasistična praznovanja zavije v nov papir, natisnjen z »dobrim sožitjem« in »dvojezično Koroško«. 
Piše se leto 1920, leto po podpisu senžermenske pogodbe. Z izidom koroškega plebiscita (Cona A: 
59% za Avstrijo, 41% za Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev), se  je  južna 
meja  Republike  Avstrije  na novo  določila. Vodilna  propaganda je bila »republika ali monarhija«, 
napredek ali nazadovanje, ki pa je vsebovala tudi pomemben prizven: za bodočnost nemških tal na 
Koroškem. Izid volitev se je praznoval kot zmaga nad slovenstvom, nad nasprotnikom onstran in 
tostran meja. Boj »za svobodno in nerazdeljeno Koroško« se je v zgodovini zapisal kot prva jasna 
namera pridružitvi nemškemu rajhu. 
Temu primerno se je tudi praznoval. V prvih letih je praznovanje 10. oktobra organiziral KHD 
(Kärntner Heimatdienst), tudi znan pod imenom KHB (Kärntner Heimatbund). Za deseto obletnico, 
leta 1930, je organizacijo praznovanja 10. oktobra prevzel odbor, sestavljen iz članic in članov 
koroške deželne vlade. Ta dan je Avstrija skoraj v celoti praznovala s Koroško, saj so se prireditve 
udeležili najvišji predstavniki Avstrije. Takratna zvezna vlada je darovala določeno vsoto za 
nekdanjo Cono A, ki si jo je politika prilastila za svoje namene. Komentar predsednika Kärntner 
Heimatbunda (KHB), Vinzenza Schumyja, o porabi le-te: 
»Die Ausgestaltung der Bildungsanstalten wäre geeignet, die Germanisierung in diesem Gebiete zu 
beschleunigen und alle Versuche, Minderheitenschulen zu errichten, von vornherein zunichte zu 
machen«. (Haas/Stuhlpfarrer: Österreich und seine Slowenen, Wien 1977) 
Po priključitvi Avstrije k nemškemu rajhu se je izpolnila dolgoletna želja nemškonacionalnih 
Korošcev in Korošic. 10. oktober je postal deželni praznik in tako imenovani duh Abwehrkampfa je 
lahko končno v celoti zažarel v službi nacifašistične osvajalne politike. Kakor je Alois Maier--
Kaibitsch, kasneje eden glavnih, ki je bil pristojen za izseljevanje koroških Slovenk in koroških 
Slovencev, v svojem članku ob 20. obletnici plebiscita zapisal: 
»Und Kärnten meldete auch als erstes Land im März 1938 die Übernahme der Macht. Als der 
Führer kam, gab es keinen glücklicheren und auch keinen stolzeren Gau«. (Alois Maier- Kaibitsch: 
Kärntens deutscher Kampf, Kärntner Grenzruf, 10. Oktober 1940, Sonderbeilage 20 Jahre 
Volksabstimmung) 
Po prvem izseljevanju koroško-slovenskih družin aprila leta 1942, se je 10. oktober praznoval kot 
dan napredka za eliminacijo slovenske manjšine na Koroškem. V sklopu oktobrskih praznovanj sta 
bila ustanovljena Inštitut za Koroško deželno raziskovanje (Institut für Kärntner Landesforschung) 
in Koroška znanstvena družba (Kärntner Wissenschaftliche Gesellschaft) z namenom revizionirati 
zgodovino. Namen je bila sprememba zgodovine z »znanstvenimi« dokazi, da je bila Koroška že od 
nekdaj samo nemška oziroma germanska. 
Po koncu druge svetovne vojne, v kateri so koroške Slovenke in koroški Slovenci pustili s svojim 
antifašističnim bojem velik pečat, od 1945-1947 ni bilo javnih praznovanj 10. oktobra, saj je v 
državi zmagala miselnost strpnosti nad nacionalsocializmom in njegovo zaničevalno politiko.  
3. oktobra 1945 je prišlo do uveljavitve novega šolskega zakona, ki je na celotnem dvojezičnem 
območju predvidel dvojezični pouk za vse in ga je leta 1946 podprl deželni zbor. Četudi je do 
izvedbe tega prišlo le na določenem delu dvojezičnega območja, je bil to le majhen korak v smeri 
enakopravnosti. Država in dežela sta se koroškim Slovenkam in koroškim Slovencem opravičili za 
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nepravična dejanja, a istočasno začeli s prikrivanjem delovanja proti slovenski manjšini na 
Koroškem v predvojnem času. 
Po zahtevi deželnega glavarja Piescha, naj se 10. oktober odpravi kot deželni praznik, je prišlo do 
raznih diskusij. Vzrok za neuveljavitev ukinitve nam ni znan. Od leta 1948 dalje, se je na 
praznovanjih 10. oktobra protislovensko vzdušje nadaljevalo. Na dvojezičnem območju je prišlo do 
raznih bojkotov in protestnih akcij. 
Leta 1955 se je s podpisom avstrijske državne pogodbe Avstrija osamosvojila in tako zajamčila 
ustavne pravice avstrijskih manjšin, med drugim tudi te koroških Slovenk in koroških Slovencev 
zapisane v 7. členu avstrijske državne pogodbe. Temu so zastopniki VdU-ja nasprotovali, vendar so 
v državno pogodbo privolili z navedenim razlogom: 
»Unsere Vertreter haben schließlich für den Vertrag gestimmt, weil ihnen der Bundeskanzler im 
Bezug auf die Minderheitenschutz-Bestimmungen vergewissert hat, daß sich die Lage in Kärnten 
überhaupt nicht verändern wird.« (Neue Front, 8. 10. 1955. gl. tudi Lojze Ude, Naši razgledi, 8. 10. 
1955,) 
22. septembra 1958 je po pritisku nemškonacionalnih krogov na Koroškem prišlo do ukinitve 
obveznega dvojezičnega šolstva. 10. oktober se je ponovno praznoval z idejo 
»Der Kärntner spricht Deutsch!«, in po celovških ulicah se je zopet slišalo petje: 
»Wir wollen weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt, denn heute gehört uns Deutschland 
und morgen die ganze Welt!« 
Po ortstafelšturmu v sedemdesetih je Heimatdienst uspel z zahtevo po preštevanju manjšine, ki so 
jo olepšano imenovali »ljudsko štetje posebne vrsti«. Slovenska manjšina in solidarne sodržavljanke 
in sodržavljani so uspešno bojkotirali štetje. 
Tudi na naslednjih praznovanjih 10. oktobra so bili slovesni govorniki bivši člani NSDAP-ja. V zadnjih 
letih je skušala Koroška preobraziti praznovanje 10. oktobra v skupno praznovanje dobrega sožitja 
na Koroškem. Leta 2017 pa je dežela v svojo novo deželno ustavo jasno zapisala, da slovenščina ni 
deželni jezik. Enakopravnosti in enakovrednosti ne moremo doseči z izvedbo nekaj besedil in 
zapetih pesmi v slovenskem jeziku na ta dan. 
Zakaj se torej študentski klubi ne mislimo udeležiti praznovanja 10. oktobra? 
Ker ta dan mnogim še vedno predstavlja jasen namen združitve nemške zavesti in miselnosti. 
Ker ta praznik le poglablja vrzel in razdvojenost med dvo- ter enojezičnimi. Ker na ta dan prihaja do 
podoživljanja rasizma in šovinizma. 
Ker je ta dan v zgodovini in tudi sedanjosti za mnoge zapisan kot protislovenski praznik. 
Ker ga iz zgodovinskih razlogov ne moremo ločiti od nacionalsocializma. 
Ker se je s tem praznikom zanikalo obstoj koroških Slovenk in koroških Slovencev. 
Ob 100. obletnici plebiscita bi še radi prikazali ravnanje države Avstrije in dežele Koroške do 
koroških Slovenk in koroških Slovencev, odkar smo postali manjšina. Naše zajamčene pravice 
imamo zapisane tako v senžermenski mirovni pogodbi, kakor tudi v 7. členu državne pogodbe. Pred 
plebiscitom je provizorična dežela Koroška zapisala sledeči sporazum: 
»Sie erklärt daher im Bewusstsein der verantwortungsvollen Stunde namens der von ihr 
vertretenen Bevölkerung, dass sie den slowenischen Landsleuten ihre sprachliche und nationale 
Eigenart jetzt und alle Zeit wahren will und dass sie deren geistigem und wirtschaftlichem 
Aufblühen dieselbe Fürsorge angedeihen lassen wird, wie den deutschen Bewohnern des Landes. 
Eine genaue Ausarbeitung dieser Grundsätze wird nach durchgeführter Wiedervereinigung mit den 
Vertretern der Kärntner Slowenen vereinbart werden.« 
100 let slovenske manjšine na Koroškem nam je prineslo zmanjšanje števila koroških Slovenk in 
koroških Slovencev na 20% tedanjega prebivalstva. Dragi predstavniki, drage predstavnice, politiki 
in političarke, zastopniki in zastopnice, civilna družba. Pojasnite nam, kaj naj praznujemo? Vse, kar 
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imamo danes, so si naše prednice in naši predniki sami izborili in izborile, saj jim ni bilo nič 
podarjeno. Kdaj bosta Koroška in Avstrija spoznali, da dobro sožitje, enakopravnost in 
enakovrednost ljudi ne pomenijo le kompromisov na račun manjšine, ki je na koncu skoraj 
zdesetkana? Kdaj se bo spoznalo, da so manjšinske pravice del demokratične države? Da so 
manjšinske pravice tudi človekove pravice! 
Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem  
Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu 
Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju 
 

• Protislovja zaradi napačnega ocenjevanja jezikovne situacije? Franc Kukovica, Sele. Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 5 

https://www.novice.at/forum/komentar/protislovja-zaradi-napacnega-ocenjevanja-jezikovne-
situacije/  
K temu dvoje razmišljanj. 
» … da krepimo naš podeželski prostor in ohranimo s tem živečo dvojezičnost na našem podeželju.« 
– je tudi zapisano v božični številki NOVIC v intervjuju z B. Sadovnikom. Pojem »naše podeželje« 
razumem kot dvojezične občine in tam »živečo dvojezičnost« pa interpretiram po svoje. 
Če se sprehodiš po dvojezičnih občinah, v večini teh na in v poslopju občinske hiše ne boš našel 
napisov v obeh jezikih; uradovanje, razen tu in tam pogovor, navadno ni dvojezično; občinske seje, 
oglasi in podobno tudi ne; šole, gasilski domovi in druge občinske stavbe večinoma nimajo 
dvojezičnega napisa; občinska obvestila, časopisi in podobno so v zelo redkih slučajih deloma tudi v 
obeh jezikih; pri občinskih prireditvah kulturnega ali športnega značaja je večinoma vse nemško; 
pogovorni jezik v trgovinah je glede rabe slovenščine drugačen kot v gostilnah; pogovor v skupinah 
otrok ali odraslih se pogosto vrši slovensko le, če so vsi dvojezični; in še in še (gospodarstvo, šola, 
društva, cerkev, politične stranke) bi lahko »hodil po našem podeželju.« 
Gre za jezik, kar pomeni, da gre za obstoj slovenskega jezika kot nositelja »naše« kulture. Njegov 
obstoj tudi v bodoče zagotavlja nadaljnji uspešni prodor posameznikov npr. na področju kulture 
celo v evropski vrh. To za nas razveseljivo dejstvo izrabljajo mnogi politiki za prikrivanje dejanskega 
stanja na podeželju, za nadaljnje zamolčanje prikritega ponemčevanja. Prepričan sem, da je treba 
jezikovno situacijo slovenskega jezika »sanirati« v smislu, da se ga spravi na občinski ravni v 
javnost, mu izbori vrednotenje in poveča njegovo možnost uporabljanja. Zatiranje je treba razkriti v 
javnosti, tudi v mednarodni. Moja dokumentacija »Kadar se demokracija izniči« se v tako akcijo da 
dobro vključiti. 
V drugem delu razmišljanja bom ob »treh rozinah« iz istega intervjuja (strani 8 in 9) poskusil 
utemeljiti potrebo po spremenjenem načinu nastopanja pri uveljavljanju pravic iz člena 7 Avstrijske 
državne pogodbe iz leta 1955. Želim si, da bi stopili skupaj in dosegli, kar osrednje organizacije 
same ne zmorejo. Vsi vemo, da so imele o naših zadevah odločilno besedo vedno koroške politične 
stranke in protislovenska združenja, kar se ni spremenilo! Dunaj je le izvajalec koroške politike. 
Tretji stolpec intervjuja: » … Na žalost je zvezna raven od leta 2012 naprej v glavnem ignorirala vse 
naše zahteve.« 
Četrti stolpec : » … Vse to dokazuje, da smo enakopravni v tej deželi in da nimamo vzroka za 
jamranje.« 
Četrti in peti stolpec: »… Glede na vsebinske zahteve skupine (gre za SKUP) lahko samo ugotovim, 
da so zahteve skoraj vse identične z zahtevami, ki jih vse tri krovne politične organizacije že 
vseskozi izražamo. Za ignorantsko politiko Dunaja pa res nismo mi odgovorni.« 
Pa še vi pozorno preberite obe strani v Novicah in razmišljajte. 
Franc Kukovica, Sele 

https://www.novice.at/forum/komentar/protislovja-zaradi-napacnega-ocenjevanja-jezikovne-situacije/
https://www.novice.at/forum/komentar/protislovja-zaradi-napacnega-ocenjevanja-jezikovne-situacije/
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• Moje misli, stari časi, spomini, želje, pripombe, oporoka … Mihi Antonič, Reka. Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 5 

https://www.novice.at/forum/komentar/moje-misli-stari-casi-spomini-zelje-pripombe-oporoka/  
Nekaj mojih spominov na otroška in mlada leta iz skrbi za bodoče generacije za menoj, posebno za 
vnuke in nadaljnje rodove, ker bo današnji človek na naravo še dolgo brezbrižno in negativno 
vplival. 
Spomini me nesejo v predvojni čas in seveda na težka vojna leta. 
Od pomladi do jeseni se je po večerih na klopci pred bajto pelo in so se slišale tudi harmonika in 
citre. 
Ko pa se je vojna začela, je bilo vsega konec, ker so fantje in družinski očetje morali v vojno. 
Na vasi smo se vsi med seboj dobro poznali, od otrok do babic in dedejev. Stalno so bili stiki med 
sosedi. Pa tudi v zimskih časih, ko so bile kmečke keramične peči zakurjene, smo se radi srečavali in 
se ob njih greli. Posebno pri kolinah je bilo veselo, sosedje so pomagali in prva malica so bile vedno 
pečena jetrca z omako, in bilo je pijače (mošta in žganja). Dolgo v noč se je pelo in zabavalo. 
Sosedsko prijateljstvo je bilo še posebej zakoreninjeno. Danes pa večino ljudi ne poznaš več, 
posebno ne otrok in mlade generacije. 
V nedeljah so včasih šle cele kolone v sveti maši, od vsake hiše vsaj po en član. Danes pa je vas še 
enkrat večja, pa obiskovalce maš lahko našteješ na eni roki. Včasih si imel vtis, da so ljudje na vasi 
srečni in to kljub temu, da smo po dvakrat na dan jedli samo žgance, polento in fižol. Danes pa je, 
ko gledaš televizijo ali bereš časpise, toliko jamrinja. 
Posebno emancipirane ženske nočejo pokazati optimizma. Gredo špancirat z dvema kužkoma in 
cigareto, namesto da bi se pokazale z enim otrokom ali dvema. To bi bil znak za boljšo bodočnost. 
Lepo bi bilo, če bi spet malo prišli nazaj stari časi in bi bili spet kontakti na vasi in bi drug drugemu 
pomagali. 
Razgovarjanje prinese veselje in prispeva tudi k boljšemu zdravju. Poskusimo torej obdržati dobro 
vzdušje v družini in prispevajmo svoje k dobremu vzdušju na vasi! 
Tudi na občinski ravni je treba dopovedati zastopnikom, da je medsebojno spoštovanje nujno 
potrebno, četudi so mnenja različna. Četudi je moč nekaterih mogoče ogromna, je od časa do časa 
kompromis zlata vreden. 
Tudi v avstrijskem merilu že dalj časa doživljamo nepotrebno kreganje in osebne žalitve. So pa imeli 
več desetletij glavni komando in pri tem na malega človeka pozabili, bi pa zdaj od danes na jutri 
hoteli izboljšati stanje. V prejšnjih časih sta se delodajalec in delojemalec skupaj vsedla in se 
zglihala. 
Danes pa se najraje govori o demonstracijah. 
Dandanes je obrtnikov, trgovcev, podjetnikov in kmetov od leta do leta manj. Velepodjetja, 
veleindustrija , veletrgovski koncerni pa naprej rastejo. Če tako podjetje gre v stečaj, nastrada 
tisoče malih podjetij. Kakor je pred meseci neka turistična agencija s sedežem v Angliji z milijardami 
šla v stečaj in je pri tem oškodovala tisoče malih podjetij. To so tiste ameriške metode – v glavni 
sezoni je firma še fejst pokasirala, septembra nato pa je najavila stečaj. Nekaj sličnega je bilo pred 
12 leti. 
Najprej so banke v Ameriki plačevale za vloge 7-8 procentov in evropske banke so jim šle na lim. 
Morale bi vedeti, da to ne more biti realno. Nato je izbruhnila svetovna kriza. 
Če pa pogledamo na kratko v svet: en sam cirkus. Spredaj ameriški predsednik, ruski predsednik, 
kitajski predsednik, predsednik Severne Koreje, nato predsedniki Turčije, Izraela, Irana, pa še manjši 
vladarji, kakor madžarski, poljski, češki in slovaški. Podpore so jim dobrodošle, kuhajo pa svojo 
juho. 
Če vse to vidiš, kakšno zapuščino bomo zapustili našim vnukom in pravnukom! 

https://www.novice.at/forum/komentar/moje-misli-stari-casi-spomini-zelje-pripombe-oporoka/
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Iz srca bi želel, da bi se vse obrnilo na bolje in da bi generacije za nami dočakale bolj zdrav zrak, da 
bi se prepiri prenehali ali vsaj zmanjšali in da bi Evropa preživela še najmanj 75 let brez vojn. 
Narava pa naj bi postala zopet bolj zdrava. Vse je odvisno od človeka … 
V mojih otroških letih in tudi še dolgo po vojni je živel na vasi samo naš domači jezik. Še leta 1965, 
ko sem prvič kandidiral na občinskih volitvah, je bil v našem volilnem okolišu samo en priseljenec, ki 
pa je prihajal z Dunaja in ni govoril našega domačega slovenskega jezika. Drugače pa sem lahko v 
vsako hišo šel s pozdravom »Dober den«. 
Zdaj pa še lahko za začetek novega leta voščim vsem, ki še v zadružništvu delajo, posebno tudi še 
starejšim generacijam, ki so s posebno skrbjo prispevale za dobrobit le- tega, da je moglo 135 let 
rasti – kjer pa nas zdaj, kar nas je še, drugi komandirajo – posebno zdravo in zadovoljno leto 2020. 
Mihi Antonič, Reka 
 

• Zavzemajo se za učinkovitejše povezovanje obmejne regije. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 6 

Gospodarska združenja pri Šarcu 
https://www.novice.at/forum/komentar/zavzemajo-se-za-ucinkovitejse-povezovanje-obmejne-
regije/  
Ljubljana. Slovenci v zamejstvu potrebujejo močno gospodarstvo, sicer se slovenski jezik pri njih 
ne bo ohranil, so predsedniku vlade Marjanu Šarcu na srečanju v Ljubljani povedali predstavniki 
gospodarskih organizacij v štirih zamejstvih. 
V ponedeljek je predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec v Ljubljani na pobudo štirih 
gospodarskih organizacij slovenskih narodnih skupnosti v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in 
Madžarskem sprejel delegacijo zamejskih slovenskih gospodarskih organizacij – Slovenskega 
deželnega gospodarskega združenja iz Furlanije-Julijske krajine, Razvojne agencije Slovenske 
krajine iz Monoštra, Društva za razvoj civilne družbe EU korak in Zveze slovenskih društev na 
Hrvaškem z Reke ter Slovenske gospodarske zveze iz Celovca. SGZ sta zastopala predsednik 
Benjamin Wakounig in podpredsednik Feliks Wieser. 
Na srečanju so predsedniku vlade predstavili svoje delovanje in se pogovorili o možnostih za 
prihodnje sodelovanje. 
Jedro pogovora je bilo, da Slovenci v zamejstvu potrebujejo močno gospodarstvo, sicer se 
slovenski jezik ne bo ohranil ne v Italiji, ne v Avstriji, ne na Madžarskem, ne na Hrvaškem. 
Pomembna pa je tudi pomoč, ki jo zamejci lahko nudijo gospodarstvom v Sloveniji, konkretno na 
področju internacionalizacije malih in srednje velikih podjetji. 
Srečanje se je zaključilo s sklepom o ustanovitvi delovne skupine, v kateri bodo sedeli predstavniki 
kabineta predsednika vlade, ministrstva za gospodarski razvoj in zamejski gospodarstveniki in ki bo 
pomagala pri reševanju gospodarskih težav v zamejstvu in izdelala strategijo za bolj učinkovito in 
trajnostno sodelovanje, ki bo nazadnje koristilo celotni regiji. 
 

• Čestitke zmagovalcu in zmagovalkama govorniškega natečaja. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 6 

V preddverju Tischlerjeve nagrade 
https://www.novice.at/forum/komentar/v-preddverju-tischlerjeve-nagrade/  
Šentpeter. Na Višji šoli v Šentpetru je potekal finalni del letošnjega govorniškega natečaja, ki sta ga 
razpisala Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) kot vsako leto 
pred podelitvijo Tischlerjeve nagrade. 
Zmagovalec natečaja Luka Podlipnik bo svoj govor ponovil ob podelitvi Tischlerjeve nagrade v 
Celovcu.  

https://www.novice.at/forum/komentar/zavzemajo-se-za-ucinkovitejse-povezovanje-obmejne-regije/
https://www.novice.at/forum/komentar/zavzemajo-se-za-ucinkovitejse-povezovanje-obmejne-regije/
https://www.novice.at/forum/komentar/v-preddverju-tischlerjeve-nagrade/
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Nastopajoči so svoje govore pripravili po mnenju žirije vsi vestno in premišljeno, na kraju pa so 
vendarle odločile o zmagovalcu točke – teh pa je zbral največ Luka Podlipnik, ki ni osvojil prve 
nagrade prvič, temveč je ponovil svoj uspeh izpred dveh let, ko je že enkrat postal najboljši. Dijaku 
Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu pa sta bili tik za petami 
dijakinji  Višje šole Šentpeter in Dvojezične trgovske akademije v Celovcu, ki sta zasedli drugo in 
tretje mesto. Finalisti so izbirali med tremi temami in razen enega, ki je spregovoril o Europeadi, ki 
bo potekala letos na Koroškem, so se vsi ostali odločili za temo »Koroška – sto let po plebiscitu. In 
kako kaže z obstojem slovenščine?« 
Pri govorniškem natečaju so sodelovali dva dijaka in štiri dijakinje treh dvojezičnih izobraževalnih 
ustanov – Slovenske gimnazije v Celovcu, Višje šole Šentpeter pri Šentjakobu in Dvojezične 
zvezne  trgovske akademije v Celovcu. 
 Prizorišče finalnega govorniškega natečaja, s katerim hočeta NSKS in KKZ spodbujati mlade k 
razmišljanju o aktualnih temah ter jim nuditi možnost javnega nastopa, je bila v ponedeljek Višja 
šola Šentpeter, prav ustanova, ki ji bodo letos Tischlerjevo nagrado podelili. 

• Do jutranjih ur je vladalo veselo in sproščeno vzdušje. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 7 

Radiški ples 2020  
https://www.novice.at/novice/zabava/do-jutranjih-ur-je-vladalo-veselo-in-sprosceno-vzdusje/  
Radiše. Društveniki SPD Radiše so v soboto vabili na 44. Radiški ples. Z veliko vneme so pripravili 
dogodek, na katerem je do jutranjih ur vladalo veselo in sproščeno ozračje. V primerno okrašeni 
dvorani Kulturnega doma je številne obiskovalce najprej pozdravil domači mešani zbor pod 
vodstvom Sandre Lampichler, nato pa so prvič na Radiškem plesu poskrbeli za zabavo člani 
ansambla  »Vražji muzikanti«. Pet mladih izobraženih glasbenikov iz okolice Maribora in odlična 
pevka so navdušili s svojim nastopom. Člani društva so prispevali bogato izbiro pijač, med drugim 
so pri enem od šankov bili na voljo posebni koktejli. Ob polnoči je bilo na sporedu nagradno 
žrebanje, pri katerem so obiskovalce čakale lepe nagrade, večinoma dobrote, ki jih pridelujejo 
domači proizvajalci. V kletnih prostorih so se ljudje ob dobri malici in kapljici lahko odpočili od 
plesanja. 
 

• Polno plesišče pri Šteklu. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 7 
Podjunski ples 2020  
https://www.novice.at/novice/zabava/polno-plesisce-pri-steklu/  
Globasnica. Zelo dober je bil obisk na letošnjem Podjunskem plesu v gostilni Štekl v Globasnici. 
Društveniki SKD Globasnica s predsednico Marijo Markitz na čelu so ponovno organizirali izvrsten 
družbeni dogodek. Za polno plesišče je poskrbel ansambel Banovšek. Za pevski pozdrav pa je tradi-
cionalno zapel MePZ Peca pod vodstvom Petre Straunik.  
Posebno veliko aplavza je zbor požel za pesem »Kokodoka polka«. Markitz je na družabnosti lahko 
pozdravila župana Globasnice Bernarda Sadovnika, prvega podžupana Petra Hutterja, etnologa 
Engelberta Logarja in predsednika Enotne liste Gabriela Hribarja. Za polnočni vložek so zaplesale 
plesalke plesnega studia Kunauer. 
 

• Uspešen novoletni koncert. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, 
str. 13  

SPD Zvezda v Hodišah 
https://www.novice.at/kultura/uspesen-novoletni-koncert/  
Hodiše. Minulo nedeljo popoldne je potekal v nabito polni grajski štali v Hodišah novoletni 
koncert. Najprej je za pozdrav prešerno zaigrala domača tamburaška skupina Starabanda znane 

https://www.novice.at/novice/zabava/do-jutranjih-ur-je-vladalo-veselo-in-sprosceno-vzdusje/
https://www.novice.at/novice/zabava/polno-plesisce-pri-steklu/
https://www.novice.at/kultura/uspesen-novoletni-koncert/


10 
 

glasbe raznih vrst in dežel ter poskrbela za dobro vzdušje. Potem sta publiko začarala simpatična 
vrhunska glasbenika in mojstra kitare Marco Tamayo ter  Aldo Bontà. 
Marco Tamayo prihaja iz Kube in spada med najbolj znane kitariste sveta. Zdaj živi na Koroškem 
blizu Šentjakoba in poučuje na konservatoriju v Celovcu.  
Njegov bivši učenec Aldo Bontà prihaja iz Čileja, je nagrajenec raznih natečajev kitare in poučuje 
trenutno v zgornji Avstriji. Repertoar je segal od Bacha preko Mozarta do španskega skladatelja 
Franciska Tarregarja. Med navdušeno publiko smo mdr. opazili: Bernardo Fink ter Valentina Inzka, 
Sonjo Kert-Wakounig ter Benjamina Wakouniga, Mitjo Rovška in Janka Malleja, Magdo Errenst, 
Dorotheo Seebacher idr.  
 

• Predvsem političen in kot vedno na visoki ravni. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 14 

Pliberški pustni kabaret 2020  
https://www.novice.at/kultura/predvsem-politicen-in-kot-vedno-na-visoki-ravni/  
Pliberk. Pliberški pustni kabaret pod vodstvom Philippa Hainza velja za najbolj kakovostno  pustno 
prireditev na Koroškem. Odlikujejo ga odlični igralci, duhoviti teksti, profesionalna režija (Johanna 
Hainz) in čudovit orkester. Ob tem ne gre pozabiti številnih pomagačev, ki delajo za kulisami, od 
tehnike, kostumov in maske pa do organizacije predprodaje. Vse izvajalce imensko našteti je 
nemogoče, več kot 60 jih je vključenih v ta projekt, ki ga organizira kulturna iniciativa KIB 
(Kulturinitiative Bleiburg) s predsednikom Arthurjem Ottowitzem na čelu. 
Pa sem se takoj spomnil svojega starega očeta. Nekoč mi je rekel: če položiš svoje levo uho čisto 
rahlo na vročo štedilnikovo ploščo, lahko celo vohaš, kako neumen si.   Hermann Enzi -Gospod 
Charli 
Letošnji pustni kabaret je bil za razliko do prejšnjih let tudi bolj političen, upoštevajoč pač aktualne 
dogodke na deželni, regionalni in državni ravni. Lok je segal od gozdne razstave v celovškem 
stadionu (For Forest) in Ibize pa do dolgega čakanja na novega krškega škofa ter finančnih težav, v 
katerih se je znašla občina Železna Kapla (povezovalni tekst je napisal bivši režiser Michael Stöckl). 
Kljub temu niso nastradali zabavni prispevki, v katerih so bile v ospredju razne človeške šibkosti, 
zlasti še, ko je Charli (Hermann Enzi) čudovito odigral svojo vlogo. Pa še to: tudi Novice in Pliberöki 
časopis/ Bleiburger Zeitung sta bila omenjena in s tem dobila svoje potrdilo. 
 
Skratka, bilo je čudovito. Vsa čast prirediteljem!     

• Veliki Prešernovi nagradi letos fotografu in baletniku. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 15 

Slovenski poklon kulturi in umetnosti  
https://www.novice.at/kultura/veliki-presernovi-nagradi-letos-fotografu-in-baletniku/  
Ljubljana. Prešernovi nagradi za življenjsko delo prejmeta fotograf Stojan Kerbler in koreograf in 
baletni plesalec Milko Šparemblek. Nagrade Prešernovega sklada pa prejmejo oblikovalec Nejc 
Prah, igralka Nina Ivanišin, glasbenik Luka Juhart, režiser Rok Biček, prevajalka Suzana Koncut in 
kostumograf Alan Hranitelj, je naznanil odbor Prešernovega sklada. 
Kot piše v utemeljitvi Prešernove nagrade, je fotograf Stojan Kerbler nedvomno osrednja osebnost 
slovenske fotografije: »Kerbler je nepretenciozno, s svojo skromnostjo, ljubeznijo in odgovornostjo 
do sočloveka postavil visoka merila čiste črno-bele analogne fotografije in vzpostavil referenčni 
okvir humanistične fotografske senzibilnosti in estetike tudi za prihodnje rodove.« 
Drugi letošnji veliki nagrajenec, koreograf in plesalec Milko Šparemblek, sodi v generacijo svetovno 
znanih umetnikov, ki so s svojim delom prispevali k spremembi razmišljanja o plesu v današnjem 
času. Z 91 leti in sedmimi desetletji dolgo ustvarjalno potjo je najstarejši še aktivni koreograf na 

https://www.novice.at/kultura/predvsem-politicen-in-kot-vedno-na-visoki-ravni/
https://www.novice.at/kultura/veliki-presernovi-nagradi-letos-fotografu-in-baletniku/
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svetu, njegov opus pa obsega več kot 150 baletnih, opernih in dramskih predstav, piše v 
utemeljitvi Prešernove nagrade za življenjsko delo. 
Nagrade bodo tradicionalno podelili 7. februarja, na državni proslavi ob slovenskem kulturnem 
prazniku, Prešernovem dnevu. 
 

• Deseta Pisana promlad in zgodba o uspehu pri kreativnem pisanju. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 16 

Literarni natečaj za mlade  
https://www.novice.at/kultura/literatura/deseta-pisana-promlad-in-zgodba-o-uspehu-pri-
kreativnem-pisanju/  
Celovec. Do 16. marca je mogoče oddati prispevke za letošnjo Pisano promlad, jubilejni deseti 
natečaj pisanja v organizaciji Volbankove ustanove. 
Samo lani je uspelo Volbankovi ustanovi nagovoriti 613 šolarjev, dijakov in študentov med 8. in 25. 
letom starosti ter 31 izobraževalnih ustanov na Koroškem, da so s svojimi pisnimi izdelki sodelovali 
pri tedaj deveti Pisani promladi, natečaju pisanja v slovenski besedi. In četudi predsednica žirije 
Mateja Rihter pravi, da število ni tako važno, temveč da je pomembno predvsem spodbujanje 
pisanja v slovenščini med mladimi, s čimer se je treba strinjati, pa je številka vseeno impresivna. 
Besede o zgodbi o uspehu pri tem vsekakor niso samo puhlice, temveč potrjeno dejstvo. 
V letu 2020 bo Pisana promlad na sporedu desetič, natečaj bo tokrat torej jubilejen. Za štiri 
starostne skupine so na voljo štiri teme, nižja starostna skupina (3.-5. šolska stopnja) piše letos o 
temi Za rojstni dan …, srednja skupina (6.-9. stopnja) o Sreči, tema višje starostne skupine (10.-13. 
stopnja) je Čez most, za najstarejše ( do 25. leta) pa Ogledalo. O zastavljenih temah je mogoče 
pisati v obliki spisa, poročila, balade, intervjuja ali tudi kratke zgodbe, kreativnosti torej niso 
postavljene meje. Za najboljše izdelke po izboru žirije so pripravljene seveda nagrade, posebne 
nagrade pa so še za najboljše besedilo v narečju, za besedilo s šole, kjer slovenščina ni učni jezik, 
ter za strip (zgodbo v slikah in besedah). Podelili jih bodo na zaključni prireditve 28. maja v ORF-
teatru. Rok oddaje za prispevke je 16. marec letos, prvič pa jih bo mogoče oddati tudi neposredno 
na spletni strani promlad.at, ki bo v prenovljeni obliki dostopna konec januarja in kjer so že sedaj 
objavljeni vsi razpisni pogoji. 
Velike zasluge za izvedbo Pisane promladi imajo – zlasti pri mlajših udeležencih – mentorji in 
mentorke na koroških šolah, Volbankovo ustanovo pa pri izvedbi natečaja podpirata obe osrednji 
kulturni ustanovi, Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Natečaj pisanja bo ob 
jubilejni deseti izvedbi letos spremljalo deset posebnih dogodkov, vsak mesec pa bodo med 
udeleženci žrebali dodatno nagrado.  
Volbankova ustanova je poimenovana po Jožetu Volbanku (1897-1981), zdravniku iz Podjune, ki je 
po izgubljenem plebiscitu zbežal v Jugoslavijo in deloval v Kranjski Gori. Svoje premoženje je 
zapustil v korist slovenski mladini na Koroškem. 
 

• Skupni gledališki abonma za Koroško na obeh straneh meje. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 16 

Medregijsko kulturno sodelovanje  
https://www.novice.at/kultura/skupni-gledaliski-abonma-za-korosko-na-obeh-straneh-meje/  
Pliberk/Ravne na Koroškem.  Organizatorji abonmajskih predstav na Koroškem, Kulturni dom 
Pliberk, zavod ZKŠTM Ravne na Koroškem in Narodni dom Mežica ter občini Črna na Koroškem in 
Prevalje so združili moči in pripravili čezmejni Koroški abonma. Z njim želijo spodbuditi čezmejno 
obiskovanje gledaliških predstav in krepiti sodelovanje. 

https://www.novice.at/kultura/literatura/deseta-pisana-promlad-in-zgodba-o-uspehu-pri-kreativnem-pisanju/
https://www.novice.at/kultura/literatura/deseta-pisana-promlad-in-zgodba-o-uspehu-pri-kreativnem-pisanju/
https://www.novice.at/kultura/skupni-gledaliski-abonma-za-korosko-na-obeh-straneh-meje/
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Na Koroškem ima na področju kulture čezmejno sodelovanje na pevskem področju že več kot 
polstoletno tradicijo v okviru revije Od Pliberka do Traberka. Hkrati občine in ustanove iz obeh 
držav že več let uspešno sodelujejo tudi v okviru skupnosti Geopark Karavanke, ki je z novim letom 
dobil novo organizacijsko obliko. 
Ob vsem tem je že več let tlela tudi ideja o združevanju na gledališkem področju, ki so ga 
omenjene ustanove in občini zdaj uresničile pod okriljem čezmejnega projekta z imenom EUfutuR, 
podprtega z evropskimi sredstvi. 
Sodelujoči so izbrali pet predstav, ki bodo v okviru abonmaja in za izven na ogled od 23. januarja 
do 16. maja v Kulturnem centru na Ravnah, v Narodnem domu Mežica, Kulturnem domu v Črni na 
Koroškem, Kulturnem domu Pliberk in Družbenem domu Prevalje. Gre za različne predstave 
profesionalnih in ljubiteljskih gledališč, ki so deloma že vključene tudi v druge abonmaje. 
»Če ni skupnih ciljev, skupnih prireditev, potem tudi ni sodelovanja,« je v torek na predstavitveni 
novinarski konferenci na Ravnah na Koroškem povedal Milan Piko iz Kulturnega doma Pliberk. 
Prepričan je, da lahko meje presegamo samo tako, da se med seboj spoznavamo in sodelujemo. 
 

• Roman o poskusu, kako v labirintu vojne ohraniti ljubezen. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 17 

Drago Jančar v Musilovi hiši 
https://www.novice.at/kultura/literatura/roman-o-poskusu-kako-v-labirintu-vojne-ohraniti-
ljubezen/  
Celovec. V prepolni Musilovi hiši v Celovcu je Drago Jančar predstavil svoj nagrajeni roman In 
ljubezen tudi ter prevod v nemški jezik. 
»Nisem vedel, da je na Koroškem toliko bralcev, kaj šele bralcev mojih del. Občutek imam, da v 
Avstriji berejo moje knjige bolj kot v Sloveniji.« Tako presenečen je ta torek pozdravil Drago Jančar 
občinstvo v nabito polni Musilovi hiši v Celovcu, kjer je najbolj prevajani in mednarodno najbolj 
priznani slovenski pisatelj predstavil svoj roman In ljubezen tudi, za katerega je leta 2018 prejel 
nagrado kresnik za najboljši slovenski roman leta. Iz odličnega nemškega prevoda romana je 
skupaj z Jančarjem, ki je predstavil slovenski izvirnik, brala prevajalka Daniela Kocmut. Knjiga z 
nemškim naslovom Wenn die Liebe ruht se je povzpela na vrh ORF-ove lestice najbolj branih 
leposlovnih knjig v Avstriji. 
V pogovoru s strokovnim sodelavcem Musilovega inštituta Dominikom Sriencem je Jančar pojasnil 
tudi naslov knjige In ljubezen tudi, za katerega pravi, da je za njegove »predstave o literaturi 
nekoliko čuden, s težavo celo izgovorim to besedo v vsakdanjem življenju, kaj šele, da bi jo dal na 
naslov knjige, ampak tukaj ni šlo drugače.« Knjiga je namreč roman o ljubezni in o vojni, o poskusu, 
da se v labirintu vojne ohrani ljubezen, naslov pa je vzel iz pesmi Lorda Byrona »Ne pojdeva več.« 
Iz iste kitice te pesmi, a drugačen verz je tudi nemški naslov, v francoščini pa spet drug verz. 
V romanu nagovori dekle, Sonja, SS oficirja Ludeka, sedaj Ludwiga, ki ga pozna iz otroštva, da bi 
rešila svojega fanta, ujetega partizana Valentina, iz zapora. Namen ji sicer uspe, a Sonja zato plača 
strašansko visoko ceno. Kot je dejal Jančar, knjiga ni zgodovinski roman, ker takih po njegovem ni, 
vendar pa temelji na resničnem ozadju, četudi je zgodba nastala v domišljiji. »Dogaja se v 
atmosferi silne napetosti, nenehnega terorja, odpora in sredi leta 1944, ko na Maribor začnejo 
padati tudi bombe zavezniških letal, ker je bilo mesto važno industrijsko središče nemške letalske 
industrije. Sredi tega kaosa se dogaja roman, ki govori o ljubezni.« Knjiga In ljubezen tudi je na 
voljo v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu. 
  

https://www.novice.at/kultura/literatura/roman-o-poskusu-kako-v-labirintu-vojne-ohraniti-ljubezen/
https://www.novice.at/kultura/literatura/roman-o-poskusu-kako-v-labirintu-vojne-ohraniti-ljubezen/
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• Le tanka črta loči sedanjost od vsiljenega trpljenja preteklosti. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 17 

Razstava Helmuta Blažeja v Tinjah  
https://www.novice.at/kultura/umetnost/le-tanka-crta-loci-sedanjost-od-vsiljenega-trpljenja-
preteklosti/  
Tinje. Razčlovečenje prisilnih delavcev pri gradnji elektrarn na spodnji Dravi je ena izmed tematik 
najnovejše razstave slik Helmuta Blažeja v Domu Sodalitas v Tinjah. 
Za slike šmihelskega umetnika Helmuta Blažeja je značilna bela črta, ki deli platno na dva dela. 
Spodnji je manjši, v njem se simbolno izraža preteklost, mogoče tudi nezavedno, gornji del je večji, 
v njem spregovori prihodnost, tudi presežnost. Bela črta je tanjša, tanka kakor hipna sedanjost, ki 
je že minila, ko o njej spregovorimo. 
V preteklosti je tokrat navdih za ciklus slik, ki je del najnovejše Blažejeve razstave z naslovom 
Prijava – Odjava in ki so jo minulo soboto odprli v Mali galeriji v prvem nadstropju Doma prosvete 
Sodalitas v Tinjah. A tisti navdih je obenem tudi zadušljiv. Helmut Blažej se je slikarsko spoprijel z 
redko znano zgodovino gradnje dravske elektrarne v Žvabeku. Tako kakor tudi hidrocentrali v 
sosednjem Labotu in Dravogradu je bila postavljen med drugo svetovno vojno za zadovoljitev 
potreb nemškega vojnega elektrogospodarstva. Delavci so v veliki večini bili prisilni delavci – vojni 
ujetniki in tudi Judje. Zlasti slednji in predvsem ruski ujetniki so trpeli nečloveške razmere, pozimi 
jim je bila onemogočena celo možnost, da bi se vsaj za trenutek ogreli.  
Blažej je temačno zgodovino ponovno priklical v zavest javnosti, pri čemer tudi sam še ne dolgo 
tega ni vedel za te dogodke. Zanje je izvedel šele, ko je za občino Suha pripravljal skulpture za 
umetniško oblikovane kažipote in se je seznanil z zgodovino vzhodnokoroških krajev ob Dravi. Z 
ozadji dravskih elektrarn, posebej žvabeške, se je seznanil s študijem arhivskega gradiva, ki ga je – 
kot kopije – vpletel tudi v slike. Vanje je namreč v tehniki kolaža vključil sezname taboriščnikov, jih 
preslikal, dodal bodečo žico kot simbol jetnišnice ali pa besede in črke.  
Del Blažejevih slik s to tematiko je sicer še do konca februarja na ogled tudi v Hiši kulture v 
Žvabeku. 
Na razstavi v Tinjah pa so na ogled tudi Blažejeve »klasične« slike ter najnovejša dela, ki jih je 
ustvaril s starimi pleskarskimi valji, tistimi, ki so na stene nanašali vzorce in motive, prav te vzorce 
in motive pa je umetnik preslikal s svojimi impresijami. 
 

• SAK spreminja ekipo korak za korakom. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 2, 17. 
1. 2020, str. 18 

https://www.novice.at/novice/sport/sak-spreminja-ekipo-korak-za-korakom/  
Branilec Emir Velič je drugi novi igralec SAK in bo dobil pomembno vlogo v obrambi. 
Obramba SAK je lani jeseni dopustila 34 zadetkov, toliko kot nikoli poprej. Predvsem na levi strani 
je bil luknja v tekmah prav vidna, saj SAK nima nobenega učenega levičarja v obrambi. To vrzel bo 
zdaj zapolnil 20-letni Emir Velič. Do začetka leta 2019 je igral kot 19-letni za slovenskega 
drugoligaša NK Dob v Ljubljani. Preteklo leto pa je bil pri dveh klubih v Bosni in Hercegovini, pri 
Mladost Kakanj in od jeseni naprej pri NK Sanski Most.  
Na vsak način je imel levi branilec popolno prednost pri vseh transfernih prizadevanjih SAK.  
Pretekli ponedeljek je bil Velič že na prvem treningu v Welzeneggu, kjer ga je pozdravil nadaljnji 
novi igralec Alen Muharemovič (28), ki se je vrnil v klub in naj bi v sredini vodil režijo. Na testiranju 
je bilo že v prvem tednu nekaj igralcev, v prvi tekmi ta petek (17.00) proti Annabichlu pa bo v ekipi 
še kakšen nadaljnji igralec na probo. V celoti bi lahko prišlo 5 novih igralcev, toliko jih je SAK že lani 
odposlal. 

https://www.novice.at/kultura/umetnost/le-tanka-crta-loci-sedanjost-od-vsiljenega-trpljenja-preteklosti/
https://www.novice.at/kultura/umetnost/le-tanka-crta-loci-sedanjost-od-vsiljenega-trpljenja-preteklosti/
https://www.novice.at/novice/sport/sak-spreminja-ekipo-korak-za-korakom/
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Kakor je slišati, pa je za SAK že podpisal izredno dober in izkušen napadalec iz Hrvaške, ki je igral 
tudi nekaj časa na avstrijskem Štajerskem.  
Cilj SAK je obstoj v ligi, za to pa je potrebnih v 14 tekmah vsaj 20 točk (glej desno). Ker tudi 
konkurenca ne spi, bo ta naloga vse drugo kot enostavna. V pripravah ima SAK na programu šest 
pripravljalnih tekem, ekipa pa trenira 4 krat tedensko, kar je nekoliko več kot lani.  
 

• Po prvem porazu v uvrstitveni rundi tesna zmaga. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 2, 17. 1. 2020, str. 19 

Odbojka  
https://www.novice.at/novice/sport/po-prvem-porazu-v-uvrstitveni-rundi-tesna-zmaga/  
Pliberk. Neporaženi so Dobljani zaključili osnovni del avstrijskega prvenstva, v prvi uvrstitveni 
tekmi pa je sledil prvi poraz. Ključni igralci dalj časa ne igrajo na nivoju. Ekipa je odslovila Koleva, 
Stelmacha in Mlynarčika. 
Potem ko so Dobljani izgubili prvo tekmo v uvrstitveni rundi proti Waldviertlu z 1:3 v nizih, je bil 
tudi izid druge tekme precej tesen. V Gradcu je decimirana ekipa minulo sredo odločila tekmo šele 
v petem nizu – odbojkarji SK Zadruga Aich/Dob so dobili tekmo po 115 minutah s 3:2 (21:25, 
25:22, 25:18, 21:25, 17:15) v nizih. Največ točk za Dobljane sta naredila Max Landfahrer (18) in 
Thomas Tröthann (17). 
V zgornji uvrstitveni rundi igrajo prve štiri ekipe po osnovnem delu prvenstva, v spodnji uvrstitveni 
rundi ekipe, ki so osnovni del prvenstva zaključili med 5. in 8. mestom. Sledi četrtfinale, kjer igra 
prvi zgornje uvrstitvene runde proti zadnjemu spodnje uvrstitvene runde, drugi zgornje proti 
predzadnjemu spodnje itd. Dobljani imajo kot Gradec trenutno pet točk. Prvi zgornje uvrstitvene 
runde Waldviertel pa ima osem točk. Naslednja domača tekma v avstrijski zvezni ligi proti Riedu bo 
v sredo, 22. januarja v pliberški JUFA areni. 
Dobljani so odslovili tri igralce 
Nastopi članske ekipe Dobljanov so bili vso sezono nekonstantni, ključni igralci prve postave niso 
znali prepričati. Zato so pri SK Zadruga Aich/Dob minuli ponedeljek sporočili, da so odslovili kar tri 
igralce – to so Ivan Kolev, Kacper Stelmach in Peter Mlynarcik. Kolev in Stelmach sta zapustila 
ekipo že v nedeljo, Mlynarcik je v sredo proti Gradcu še igral. V igri proti Gradcu pa se je videlo, da 
brez ustrezne nadomestitve ne bo šlo. 
Pod dveh zmagah Dobljani drugi v MEVZI 
Dobljani so dobili zadnji dve tekmi v srednjeevropski ligi MEVZA proti Mariboru (3:1) in Kamniku 
(3:1) in so  tri tekme pred koncem osnovnega dela srednjevropske lige drugi na lestvici lige, sedem 
točk za braniteljem naslova ACH Volley Ljubljana. Za uvrstitev v final four MEVZE je potrebna 
uvrstitev med prve tri ekipe na lestvici MEVZE, saj je ekipa Waldviertel, ki bo gostitelj zaključnega 
turnirja začetek marca, že avtomatično kvalificirana. Že tekma to soboto v Zagrebu je lahko pred-
odločilna. 
 

• Sedem tehničnih smeri pa še gledališka dejavnost zraven. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 2 

Višja tehnična šola HTL Beljak  
https://www.novice.at/novice/sola/sedem-tehnicnih-smeri-pa-se-gledaliska-dejavnost-zraven/  
Beljak. Šola je največja na Koroškem, izstopa pa tudi zaradi nadpovprečno visokega deleža deklet 
med dijaki. Višja tehnična šola HTL Beljak vabi prihodnji petek, 31. januarja, na dan odprtih vrat. 
»Senzacionalno dobre. Podjetja se naravnost tepejo za naše ljudi.« Tako odgovarja predstojnik 
oddelka za visoko gradnjo na višji tehnični šoli HTL v Beljaku Gerhard Alberer na vprašanje, kakšne 
so poklicne možnosti za absolvente šole. In Gerd Wochein z oddelka za notranjo arhitekturo mu 
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pritrjuje in zagotavlja, da to velja za absolvente vseh smeri šole. Težav s poklicnimi perspektivami 
nimajo. Razen če sami res nočejo delati. 
HTL Beljak je s 1450 dijaki in dijakinjami največja šola na Koroškem, nadpovprečen je tudi delež 
deklet na njej. Na ravni celotne šole znaša – za avstrijske tehnično-izobraževalne ustanove 
nenavadnih – 25 odstotkov, pri notranji arhitekturi je celo 60-odstoten. Širok je tudi spekter 
izobraževalnih smeri, na beljaški HTL deluje šest oddelkov: za visoko gradnjo, nizko gradnjo, 
notranjo arhitekturo, informatiko, informatiko in menedžment, za IT-omrežno tehniko ter za IT-
medijsko tehniko. Vse te smeri je po petih letih mogoče zaključiti z zrelostnim in diplomskim 
izpitom (maturo), ki omogoča nadaljevanje šolanja na visokih šolah ali pa neposreden vstop v 
poklicno življenje. Poleg tega beljaška HTL ponuja štiriletno strokovno šolo za visoko gradnjo, 
mizarstvo in informacijsko tehniko, triletno strokovno šolo za gradnjo ter strokovne tečaje (t.i. 
Kollege) za maturante drugih šol na področju gradnje, notranje arhitekture in lesarstva ter 
informatike. 
Doma v šentprimoški gledališki skupini, v Beljaku v mizarski delavnici 
Med dijaki na oddelku za notranjo arhitekturo je Mateja Mlinar, doma iz Grabalje vasi in članica 
šentprimoške mladinske gledališke skupine. Na beljaško HTL se je vpisala po zaključeni nižji stopnji 
na Slovenski gimnaziji v Celovcu, čeprav je sprva načrtovala, da bo notranje oblikovanje študirala 
po gimnazijski maturi. »Ko sem si pa ogledala program na HTL, sem vedela, da mi to zelo ustreza.« 
Poleg osnov splošne izobrazbe šolanje sestavljata teorija in praksa poklicne strokovne izobrazbe. 
»En dan v tednu je povsem namenjen delu v mizarski delavnici,« pravi. Z opravljeno maturo bo 
Mateja Mlinar tako izučena tudi za mizarko, po treh letih praktičnega dela pa bo upravičena do 
poklicnega naslova inženir. O šoli meni, da je sicer zahtevna, »je pa zahtevnost seveda odvisna tudi 
od interesov.« Zaradi oddaljenosti od doma Mateja Mlinar v Beljaku stanuje v dijaškem domu, na 
šoli pa sicer obžaluje, da nima pouka slovenščine.  
Dijaška pomoč za lažji vstop v šolo 
Ker utegne prestop s splošne na višjo tehnično šolo biti tudi zahteven, imajo na beljaški HTL 
posebne podpornike, tako imenovane buddyje (ang. prijatelj, kolega). To so dijaki in dijakinje iz 
višjih letnikov, ki »prvošolčkom« stojijo ob strani z nasveti in pomočjo. »Pomagamo jim na primer 
v predmetih, kjer imajo težave. Če pa komu daješ inštrukcije, moraš snov prej sam ponoviti, kar 
pomaga tudi tebi samemu. In ko poučuješ, se naučiš drugačnih zornih kotov in se znaš vživeti tudi 
v učiteljevo vlogo,«pravita Lena in Muana, ki sta se za svojo vlogo »buddyjev« odločili tudi zato, 
ker radi pomagata. 
Tehnična šola z gledališko dejavnostjo 
Tehnična izobrazba je temeljno poslanstvo šole, gledališka dejavnost pa posebna dodana vrednost. 
»S takšno kulturno ponudbo dopolnjujemo splošno izobrazbo, ki je na tehničnih šolah nekoliko 
prikrajšana, pojasnjuje vodja šolskega gledališča Theater Lichterloh Günther Hollauf, sicer arhitekt 
in profesor na oddelku za visoko gradnjo. Sodelovanje pri gledališki skupini je prostovoljno in 
poteka zunaj rednega šolskega pouka, a letno lahko nagovorijo okoli 50 dijakov. Sad gledališke 
skupine je vsaj ena večja produkcija na leto, ki jo v veliki gledališki in prireditveni dvorani 
uprizarjajo tudi za javnost. Zaradi tehničnih znanj, ki jih premorejo na šoli, pa skoraj vsa potrebna 
dela opravijo kar sami – od izdelava rekvizitov in odrske opreme do marketinga in oglasov. Le 
tekstilno opremo, obleke torej, morajo vendarle dokupiti. 
Dan odprtih vrat bo na HTL Beljak prihodnji petek, 31. januarja, med 10. in 17. uro. 
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• Šola za gospodarske poklice in za socialno učenje. Skratka, šola za življenje Intervju: Stefan 
Schellander. Pogovarjal se je: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 3, 24. 1. 2020, str. 3 

Šola v Šentpetru, Tischlerjeva nagrajenka 2020  
https://www.novice.at/novice/sola/sola-za-gospodarske-poklice-in-za-socialno-ucenje-skratka-
sola-za-zivljenje/  
Šentpeter v Rožu. Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru bo danes prejela Tischlerjevo na-
grado. Ustanova s 112-letno zgodovino uspešno dokazuje  šolstvo brez meja – v dobesednem in v 
prenesenem pomenu. Prijave za novo šolsko leto so že odprte.  
»Za izobraževanje številnih generacij mladih, za prizadevanja za ohranitev slovenske jezikovne in 
narodne identitete, za povezovalno vlogo med nemško- in slovensko govorečimi na Koroškem kot 
tudi med obema sosednjima državama« prejme višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru 
Tischlerjevo nagrado 2020, sta zapisala Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških 
Slovencev v utemeljitvi odločitve. 
Šolo danes vodi ravnatelj Stefan Schellander. Prav v teh dneh in tednih sprejema prijave dijakinj in 
dijakinj za prihodnji letnik petletne šole, ki absolventkam in absolventom daje tako poklicno 
kot  maturitetno izobrazbo. 
Kakšen je pomen Tischlerjeve nagrade za šolo? 
Stefan Schellander: Nagrada je potrdilo za pošteno delo, za pravo pot in priznanje družbe 
rezultatom našega dela. To pa so naše absolventke in absolventi, ki jih je od uvedbe petletne šole 
že petsto. Je to tudi povratna informacija za učiteljski zbor in šolo, da smo bili uspešni v 
pedagoškem delu, in spodbuda  za delo naprej. 
Absolventi so torej dokaz za uspeh šole. Tudi njihove poklicne poti ga najbrž potrjujejo, saj so 
absolventi menda hitro zaposljivi. 
Absolventke in absolventi imajo solidno izobrazbo, so usposobljeni za takojšen vstop v poklicno 
življenje, lahko pa gredo tudi naprej študirat, za kar se jih kar nekaj odloči. Kar nekaj jih je tudi med 
dvojezičnimi učitelji. Z nadaljnjo potjo naših absolventov smo zelo zadovoljni. 
Brezposelnost je zanje kdaj problem? 
Večji problem je, za kaj naj se odločijo, ker je danes zanje zelo veliko ponudb, predvsem v 
gastronomiji in turizmu. V tem segmentu danes ne moreš biti brezposeln, razen da ponujenega 
dela ne sprejmeš.  
Značilno za šolo je, da precej dijakinj in dijakov prihaja iz Slovenije. Čezmejna povezanost je tako 
torej že del šolskega življenja. Kako se te vezi kažejo v poklicnem življenju absolventov? 
Te vezi ostanejo in so včasih tako močne, da kdo ostane tudi na Koroškem, bodisi da se tu poročijo 
ali tu najdejo delovno mesto. Lepo število slovenskih državljanov se po maturi odloči tudi za študij 
v Avstriji. 
V šoli se dijaki obvezno učijo slovenščine, nemščine, angleščine in italijanščine. Je ta jezikovna 
pahljača glavni plus pri pridobivanju dijakov? 
Težišče na jezikih je gotovo bistveno. Če ne bi bili dvojezični, ne bi bilo veliko razlogov priti v 
Šentpeter, ker podobnih enojezičnih šol je na Koroškem kar nekaj. Pouk poteka v slovenščini in 
nemščini, ob tem pa je še lepa izbira tujih jezikov, npr. ruščina ali latinščina. 
Posebnost šole je, da je del konventa šolskih sester. Je duhovna oskrba dodaten plus ali je samo 
fakultativna? 
Vsak, ki se vpiše na našo šolo, ve tudi, da smo zasebna katoliška šola in da praznujemo vse 
praznike cerkvenega leta. Zato imamo tudi kapelo v poslopju. Da živimo to, kar poučujemo, se vidi 
tudi pri šolskih prireditvah, socialnih projektih, dobrodelni tomboli in še pri marsičem drugem. 
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Ni samo šola za gospodarske poklice, temveč tudi šola za socialno učenje? 
Šola za življenje, pravimo mi. Zajeti skušamo vsak spekter življenja, ker je za nas važno, da vse 
absolventke in vsi absolventi srečno živijo tudi zasebno življenje. 
Dodatna posebnost je gledališka dejavnost, ki jo vodi režiser Marjan Štikar. Kakšen je odziv pri 
dijakih. 
Nadaljujemo dolgoletno tradicijo v Šentpetru, ker so tudi že prej v triletni šoli na zaključnih 
prireditvah uprizarjali igre. Odrska dejavnost tedaj še ni bila predmet, temveč so vaje imeli v 
prostem času v internatu. Marjan Štikar dela pri nas že več ko dvajset let, je pa to neobvezna vaja 
tri ure tedensko. Vsako leto smo presenečeni, da našemu režiserju uspe postaviti na oder tako 
kakovostno predstavo. Dijaki imajo veselje, veselje je tudi pri režiserju in učiteljskem zboru, ker s 
tako prireditvijo vedno lahko gremo v javnost. 
Z maturo so absolventom odprte vse študijske smeri. Katere so pa poklicne usposobljenosti, ki 
jih pridobijo v petih letih šolanja? 
Pripravljeni so za poklice v gastronomiji, turizmu, za restavracijski menedžment npr. ali za vodenje 
kuhinj. Pri kuhanju in strežbi pridobijo tudi poklicno izobrazbo z izpitom. Na voljo so jim tudi vse 
variante v gospodarstvu, od bančništva, špedicij, zavarovalnic in knjigovodstva do pisarniških del in 
samostojnega podjetništva. 
Kakšni so pogoji za vpis v šolo? 
Pozitivno zaključena osma šolska stopnja. Dober šolski uspeh pride dodatno prav, če je preveč 
povpraševanja. Koristno je tudi znanje obeh jezikov, lahko se pa nemščine ali slovenščine naučijo v 
petih letih pri nas.  
Šola je zunaj mestnih središč, dobesedno na vasi. Je to prednost ali ovira? 
Po eni strani velika prednost, ker to omogoča osredotočenost na učenje, saj ni toliko zunanjih 
dražljajev. Pri organizaciji šolskih prireditev pa je to včasih nekoliko zahtevno, na kar smo se pa 
navadili. Danes so povezave z javnim predmetom dobre. Za vse tiste, ki se ne morejo dnevno voziti 
domov, pa imamo internat, kjer so razne dejavnosti, krožki in se včasih učijo še kakšnega 
dodatnega jezika.   
 

• Odgovor na komentarje predsednikov ZSO in SKS v Novicah št. 02 z dne 17. januarja 2020. 
Sonja Kert-Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 4 

Sonja Kert-Wakounig, članica Iniciative SKUP 
https://www.novice.at/forum/dopisi/odgovor-na-komentarje-predsednikov-zso-in-sks-v-novicah-st-
02-z-dne-17-januarja-2020/  
Z začudenjem sem prebrala podtikavanja, s katerimi se predsednika ZSO in SKS odzivata na predlog 
Iniciative SKUP po koordinacijskem telesu za koroške Slovence. Predlog naj bi dokazoval željo SKUP 
po oblasti, tako očita Jug, ter vnašal razkol, tako Sadovnik, ki je pred nekaj leti z ustanovitvijo tretje 
organizacije sam razklal manjšino. Motivacije, ki ženejo podpornice in podpornike Iniciative SKUP, 
so celemu svetu jasno vidne na spletni strani www.skup.at, oba gospoda zastopnika pa jih 
ignorirata in iznajdevata vedno nove očitke in izgovore, da se z njimi ne bi bilo treba ukvarjati. Naš 
časopis Novice pa ju v tem podpira, saj smo doslej – kljub temu, da je iniciativo podprlo doslej 
vendarle okoli 550 ljudi – komaj kaj prebrali o inciativi in njenih vsebinah, če odmislimo plačani (!) 
prispevek. Ali pa se, kot v zadnji številki, le povzemajo podtikavanja navedenih gospodov. 
SKUP predlaga torej koordinacijsko telo. Zakaj je to nujno potrebno? 
Vsi vemo, da so slabe rešitve manjšinskih vprašanj v zadnjih letih predvsem posledica neenotnih 
stališč in soliranja posameznikov iz narodne skupnosti. »Ne moremo kaj zato, če nas na Dunaju 
ignorirajo,« je izjavil g. Sadovnik. Za prihodnost moramo najti poti, da nas Dunaj in tudi Koroška NE 
moreta ignorirati. Za to, da bomo naše vsebine lahko primerno plasirali in lahko pričakovali tudi 
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uspešno uresničitev, je v prvi vrsti potrebna učinkovita komunikacija, najprej navznoter – med 
koroškimi Slovenci/Slovenkami in našimi organizacijami – nato navzven do uradnih organov. 
Vladni program, na katerega zdaj vsi veselo kažejo, v točkah o narodnih skupnostih ni uspel zaradi 
tega, ker bi bile naše organizacije tako silno aktivne ali celo prodorne, temveč je nastal na podlagi 
»operativnega koledarja«, Spomenice 2020, ki jo je sestavila Iniciativa SKUP in jo tudi posredovala 
pristojnim organom. To pa zato, ker tega organizacije kljub pobudi niso hotele storiti. Torej ni res, 
da »ne morejo kaj za to«. Danes smo vsi veseli, da je Spomenica SKUP preko Olge Voglauer našla 
pot v pogajalski program Zelenih in s kar zajetnim delom naposled tudi v sam vladni program. Ena 
teh točk je izrecno tudi »modernizacija zastopstvene strukture«. K tej točki je Sadovniku in Jugu 
prišla na pamet le okrepitev preživetega in neustreznega strankarskega konstrukta narodnostnih 
sosvetov in tam celo ustanovitev dodatnega (!) telesa, konference predsednikov. Zastopnike v teh 
gremijih lahko izbere zvezni kancler, so le svetovalne – torej neobvezne – narave, v njih so 
zastopane avstrijske stranke vključno z FPÖ. Vsebinsko ta gremij nima nobene izvršne funkcije, 
temveč le razdeljuje denar in s tem vpliva na delovanje koroškoslovenskih društev, ki so tako 
prisiljena k všečnemu obnašanju. Okrepitev takega gremija bi pomenila konzervacijo in 
zacementiranje trenutnega slabega stanja, pomenila bi izgrajevanje možnosti, da nas Dunaj 
ignorira, in bi bila usoden korak nazaj. Naše prihodnje rodove bi tako okradli možnosti, da o svojih 
zadevah odločajo sami. V kali bi zatrli možnosti, ki se odpirajo mladim v težko doseženem boljšem 
ozračju. Našim mladim želimo zapustiti boljše politične instrumente, kakor smo jih imeli mi. 
Naše vsebine (glej Spomenico 2020 ali tudi doslejšnja skupna stališča organizacij) bomo lahko 
uresničili le z močnim skupnim interesnim zastopstvom oziroma s koordiniranim nastopanjem in 
transparentnimi odločitvami, za katerimi trdno stojimo vsi. 
 
Sonja Kert-Wakounig, članica Iniciative SKUP 

• Vrnimo se k SKUPnemu vsebinskemu delu! Rudi Vouk. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 4 

Rudi Vouk, član Iniciative SKUP 
https://www.novice.at/forum/dopisi/vrnimo-se-k-skupnemu-vsebinskemu-delu/  
Urednik Novic je k predlogu Iniciative SKUP za ustanovitev koordinacijskega sveta koroških 
Slovencev zapisal, da »ofenziva zbuja presenečenje, ker je pobuda SKUP vseskozi trdila, da se želi 
opredeljevati izključno vsebinsko, a se zdaj spušča v organizacijska vprašanja.« Presenečenje zbuja 
to mešanje poročila in komentarja v Novicah, saj je vsebinsko popolnoma zgrešeno. Če vprašanje 
zastopstva manjšine ni vsebinsko vprašanje, kaj pa potem? To je tako, kot da bi nekdo trdil, da so 
zakoni pravo, ustava pa ne. Očitno je tukaj nekdo spregledal, da je del novega vladnega programa 
med drugim tudi »modernizacija zastopstva narodnih skupin« ter da bo k temu ustanovljena 
delovna skupina. Že zaradi tega je potrebno razmišljati o vprašanju, kako se naj zastopamo.  
Nadalje je zapisano, da »predsedniki krovnih organizacij poudarjajo, da zelo dobro sodelujejo ter v 
vseh vprašanjih, ki zadevajo vso narodno skupnost, nastopajo usklajeno.« Oprostite, to je 
sprenevedanje in kratkomalo neresnično. Decembra 2019 je Zbor narodnih predstavnikov NSKS 
soglasno sklenil in poudaril, da sosvet ali dialog za forum ne moreta biti zastopstveni telesi narodne 
skupnosti. Predsednik SKS pa je v intervjuju začetka januarja poudaril, da si želi krepitev sosveta in 
foruma za dialog. Bolj nasprotovati si dve stališči sploh ne moreta. Pri vprašanju reforme 
dvojezičnega sodstva smo doživeli, da gredo stališča osrednjih organizacij popolnoma navzkriž. 
Glede dvojezične topografije in uradnega jezika je že leta 2011 Zbor narodnih predstavnikov NSKS 
takratni predlog, ki ga je predsednik Inzko sicer podpisal, zavrnil – obe ostali organizaciji sta ga 
sprejeli. Odslej so v vprašanju, ali je treba zahtevati npr. konec diskriminacije posameznih občanov 
v Dobrli vasi in Škocjanu in ali je treba zahtevati odprtostno klavzulo glede dvojezičnih napisov 
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menjena povsem deljena. Akcijo gospoda Kukovice je podprl predsednik Inzko, o ostalih ni bilo 
slišati nič. K Poročilu Deželne vlade o položaju slovenske narodne skupnosti je bilo sicer poslano na 
Deželno vlado skupno stališče, ki ga je v glavnem izdelalo Društvo koroških slovenskih pravnikov. 
Potem, na seji, kamor so bili predstavniki koroških Slovencev povabljeni, pa se je predsednik ZSO 
Jug kratkomalo distanciral od delov tega mnenja, ki ga je sam podpisal. V vprašanju, kako naj 
zgleda reforma dvojezičnega šolstva, ni enotnega mnenja. Edino vprašanje, kjer osrednje 
organizacije dejansko nastopajo usklajeno, je zahteva, da je treba povišati finančna sredstva za 
narodno skupnost. Vsaj nekaj. 
Če bi dejansko osrednje organizacije bile tako usklajene in bi tako dobro sodelovale, zakaj potem še 
nimamo skupnega predloga ali operacijskega koledarja, kaj si želimo za »rojstni dan manjšine« leta 
2020, kot to zahteva Iniciativa SKUP že leto in dan? Zakaj ni nobene skupne tiskovne konference 
naših predstavnikov, kjer bi predstavili, kaj pravzaprav zahtevajo? Zakaj je v nemški javnosti vtis, 
da o koroških Slovencih že leta dolgo ni slišati nič? Zakaj nihče ne nasprotuje mnenju, da so že vsa 
vprašanja urejena?  
Predsednik ZSO Jug pravi, da imajo že sedaj vsi pripadniki narodne skupnosti možnost, da so aktivni 
v raznih odborih. Ali se je morda že kdaj vprašal, zakaj je vedno manj ljudi pripravljenih, da so 
aktivni v raznih odborih in zakaj so z delovanjem prenehali tudi taki, ki so bili nekdaj zelo aktivni? 
Ker so pač trenutne strukture take, da večino zainteresiranih ljudi odvračajo od sodelovanja. To se 
dogaja predvsem zaradi tega, ker imamo strukturo, kot da bi imeli samo stranke, brez parlamenta, 
kjer se mnenja usklajujejo. Strukture so netransparentne, nihče ne ve, ali sploh in kaj se 
predstavniki narodne skupnosti s kom pogovarjajo za zaprtimi vrati. Kakšnega obveščanja javnosti 
kratkomalo ni, tudi v Novicah nič ni razbrati.  
Če predsednik Jug vidi problem v tem, da v iniciativi SKUP sodelujejo osebe, ki so nekdaj bile 
predsedniki ali odborniki osrednjih organizacij, me skoraj mika, da bi mu s Kreiskyjem odgovoril 
»Lernen Sie Geschichte«. Nekdaj smo imeli KOKS, nekdaj smo imeli poleg tega dva časopisa, Naš 
tednik in Slovenski vestnik, ki sta oba bila izredno politična in sta redno in obširno poročala o 
političnih predstavah zastopniških organizacij. Ni bilo težko izvedeti, kaj naši zastopniki hočejo. 
Sedaj pa vlada neinformiranost na najširši ravni, leta dolgo se nič ne sliši o tem, da ustavne pravice 
koroških Slovencev  sto let po obljubah iz koroškega plebiscita in 65 let po podpisu Avstrijske 
državne pogodbe še vedno niso uresničene. Kdor se bo letos upokojil, je svoje poklicno življenje 
zaman čakal na uresničitev Člena 7! 
O vsem tem je treba govoriti o skupnem, javnem in reprezentativnem gremiju. Kako si sicer 
predstavljamo, da bomo oblikovali predloge, da se med drugim uresničijo točke iz vladnega 
progama glede manjšin in morda še kaj več? Če predsednik ZSO Jug v vladnem programu vidi samo 
točki financiranja in pospeševanja medijev, je to vsekakor premalo. Kaj pa je s točko oblikovanja 
novega ustavnega določila? Ali se dejansko našim predstavnikom ta točka zdi nepomembna!? 
Če gospod Jug trdi, da gre Iniciativi SKUP za oblast, potem s tem samo dokazuje, da našega 
predloga niti ni prebral. V tem predlogu gre za koordinacijo osrednjih organizacij in se njihova 
vloga celo krepi, o Iniciativi SKUP ni niti besedice. V kolikor pa nam predsednik SKS Sadovnik očita 
»prepir in razkol«, pa se oglaša ta pravi: on je bil tisti, ki je šel ustanavljati celo tretjo organizacijo. 
Če za gospoda Sadovnika pomenijo zahteve za uresničitev pravic koroških Slovencev in efektivnejše 
zastopanje teh zahtev vnašanje prepira in razkola v narodno skupnost, to spominja na dikcijo, kot 
sta jo nekdaj uporabljala koroški Heimatdienst in deželni glavar Haider. Ravno gospod Sadovnik je 
žal edini, od katerega do danes na našo prošnjo za sestanek nismo dobili niti odgovora.  
Vrnimo se torej k vsebinskem delu, tudi kar se tiče naše organiziranosti.  
Rudi Vouk, član Iniciative SKUP 
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• Nerazumevanje za razveljavitveno sodbo. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 
24. 1. 2020, str. 5 

Slovensko vrhovno sodišče o Leonu Rupniku  
https://www.novice.at/forum/objave/nerazumevanje-za-razveljavitveno-sodbo/  
Ljubljana. Društvo koroških slovenskih pravnikov izraža svoje nerazumevanje za razveljavitveno 
sodbo slovenskega Vrhovnega sodišča v zadevi domobranskega generala Leona Rupnika. Pri 
slovenski veleposlanici v Izraelu pa je proti odločitvi o razveljavitvi ostro protestiral tudi Center 
Simona Wiesenthala. 
Slovensko vrhovno sodišče je sodbo iz leta 1946 zoper generala Rupnika, ki so ga zaradi izdaje in 
sodelovanja z okupatorjem septembra omenjenega leta potem usmrtili, razveljavilo in zadevo 
vrnilo okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje, saj da tedanja sodba vojaškega sodišča v 
nekaterih točkah ni bila obrazložena. 
Center Simona Wiesenthala je pri slovenski veleposlanici v Izraelu ostro protestiral zaradi 
razveljavitve obsodbe domobranskega generala. Kot so poudarili v centru, »ta sramotna odločitev 
pomeni pretresljivo izkrivljanje zgodovine holokavsta in grozljivo žalitev številnih Rupnikovih žrtev 
in njihovih družin.« V pismu slovenski veleposlanici v Izraelu je direktor za vzhodnoevropske 
zadeve pri centru Simona Wiesenthala Efraim Zuroff izpostavil aktivno sodelovanje Rupnika v 
zločinih holokavsta in kritiziral »sramotno odločitev sodišča«. 
Društvo koroških slovenskih pravnikov 
Instrument zahteve za varstvo zakonitosti »ne sme služiti rehabilitaciji ali videzu rehabilitacije 
storilcev,« je poudaril predsednik DSKP Rudi Vouk. »Če slovensko pravo odpira možnost, da se iz 
formalnih razlogov razveljavljajo obsodbe oseb, ki so prostovoljno, aktivno in zavestno podpirale 
nacistično okupacijo Slovenije, ki so bile soodgovorne za deportacijo Judov iz Slovenije in ki so 
dejansko delovale proti osvoboditvi, potem nekaj ni v redu s slovenskim pravom,« je povedal 
predsednik društva Rudi Vouk. »Po isti logiki, ki jo je Vrhovno sodišče uporabilo v razveljavitveni 
sodbi v zadevi domobranskega generala Rupnika, bi lahko prišli tudi do razveljavitvene sodbe v 
procesu Gauleiterja Friedricha Rainerja in drugih vojnih zločincev. Instrument zahteve za varstvo 
zakonitosti naj bo na voljo žrtvam totalitarnih sistemov, ne sme pa služiti rehabilitaciji ali videzu 
rehabilitacije storilcev,« poudarja Rudi Vouk. 
»Pozvan je zakonodajalec« 
»Verjamemo, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije postopalo strogo po veljavni slovenskih 
zakonodaji. Zato pa je slovenski zakonodajalec pozvan, da poskrbi za to, da ne bo prišlo do 
nadaljnjih razsodb, ki škodijo ugledu Slovenije v svetu in spodbujajo zgodovinski revanšizem,« 
zaključuje Vouk stališče Društva koroških slovenskih pravnikov. 
 

• Med presenečenjem in začudenjem. Avtor: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 5 

Komentar 
https://www.novice.at/featured/med-presenecenjem-in-zacudenjem/  
Pozivi v pismih bralcev – podobno bi tudi narekoval zdrav um -, da naj bi se vrnili k vsebinskemu 
delu ter da obetajo skupna prizadevanja vseh dejavnikov v narodnostni politiki boljše izglede za 
dosego ciljev v prid koroškim Slovencem, zvenijo pametno in logično in nihče jim ne bo oporekal. 
Tudi s presenečenji in začudenjem se po nepotrebnem ne bi bilo treba soočati, če bi delovanje in 
dogovarjanje pogosteje temeljilo na iskrenosti in odprtosti – brez kakršnihkoli alergij, ali celo 
prikritih nakan. Nobena skrivnost ni, da so melodije sestavljene iz zvokov, disonance pa marsikdaj 
lahko tudi motijo glasbo. Prav tako ni novo, da iz gozda odmeva, kakor v gozd zakličeš. 

https://www.novice.at/forum/objave/nerazumevanje-za-razveljavitveno-sodbo/
https://www.novice.at/featured/med-presenecenjem-in-zacudenjem/
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V Novicah smo v zadnji številki poročali o sporočilu, ki smo ga prejeli od iniciative SKUP ter povzeli 
tudi srž odzivov predstavnikov političnih organizacij nanj. Več v tiskanih Novicah z omejenim 
številom sodelavcev in obsegom tudi ni bilo načrtovano. Pa smo poleg predsednika Skupnosti 
koroških Slovencev in Slovenk, ki ga je presenetila pobuda SKUP z nenapovedanim »spuščanjem v 
organizacijska vprašanja«, in poleg avtorja pisma bralca, ki ga je, kakor piše, presenetilo »mešanje 
poročila in komentarja v Novicah«, bili s tem presenečenja deležni še v uredništvu Novic. Ni se 
nam namreč hotelo prav razkriti, kako mešanje je avtor odkril. Nekoliko jasneje, za kaj naj bi pri 
vsem tem šlo, je postajalo, ko je avtor pisma ošvrkal Novice še z dvignjenim prstom in namigom na 
Naš tednik in Slovenski vestnik, češ kako izredno politična sta bila itn. Za epohalno odkritje tega ne 
bi ravno označil, saj je bila to tudi njuna linija kot glasnika dveh konkurenčnih nazornih taborov. 
Novice pa prav to niso. Nasprotno. Zasnovane so kot skupni tednik koroških Slovencev, ki pa bi bil 
svoji zapovedani pluralistični podobi lažje kos, če ga ne bi eni in drugi vedno znova skušali vpreči v 
svoj voz. 
Z našega vidika povsem neprimerno nadučiteljsko očitavanje in ošvrkavanje Novic v pismih bralcev 
sicer ni povsem novo in tudi ne bogve kako pretresljivo. Presenetljivo – da ostanemo pri 
presenečenjih – pa vendarle je, ker bi ravno od angažiranih arhitektov blesteče koroško-slovenske 
prihodnosti pričakoval nekoliko več konstruktivnega odnosa do edinega slovenskega tednika, ki je 
tudi njihov. Pa morda tudi potrebno mero spoštovanja do uredniške svobode in uredniškega 
štatuta, ki je temelj delovanja časopisa. Ne pa morda celo poskusov rušenja le-tega s pristransko 
obarvanimi ekspertizami.  
 
Emanuel Polanšek 

• Obširna predstavitev lirike Josipa Murna in Otona Župančiča v dunajski reviji za mednarodno 
literaturo LOG. Avtor: 

Lev Detela. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 6 
https://www.novice.at/kultura/literatura/obsirna-predstavitev-lirike-josipa-murna-in-otona-
zupancica-v-dunajski-reviji-za-mednarodno-literaturo-log/  
Dunaj. Na Dunaju že enainštirideset let  izhaja revija za mednarodno literaturo LOG. Poleg izvirne 
proze, lirike in esejistike avtorjev in avtoric, ki pišejo v nemškem jeziku, so v vsaki številki objavljeni 
nemški prevodi literarnih besedil iz najrazličnejših jezikovnih skupnosti in kulturnih krogov. 
Na Dunaju že enainštirideset let  izhaja revija za mednarodno literaturo LOG. Poleg izvirne proze, 
lirike in esejistike avtorjev in avtoric, ki pišejo v nemškem jeziku, so v vsaki številki objavljeni 
nemški prevodi literarnih besedil iz najrazličnejših jezikovnih skupnosti in kulturnih krogov. Med 
drugim so bili v dunajski reviji natisnjeni prispevki prvotnih prebivalcev Avstralije in Nove Zelandije, 
pesmi in legende indijanskih skupnosti Severne in Južne Amerike in besedila piscev iz Afrike in 
Azije. 
Revija, ki so jo ustanovili leta 1978 na mednarodnem pisateljskem srečanju v Brezah – Fresachu 
Peter Kersche, Wolfgang Mayer König in avtor tega članka, že od vsega začetka objavlja tudi izvirne 
nemške prevode iz novejše slovenske književnosti. Med drugim so v LOGU izšle pesmi in esejistika 
Edvarda Kocbeka, proza Borisa Pahorja, Rudija Šelige in Marjana Tomšiča, lirika Daneta Zajca, 
Tomaža Šalamuna, Francija Zagoričnika, Valentina Polanška, Petra Semoliča in številnih drugih tudi 
mlajših besednih ustvarjalcev. 
V zadnjih dveh dvojnih številkah (161 – 162, 163 – 164) enainštiridesetega letnika 2019 je revija v 
novi seriji z naslovom Nekdanje avtorje obvarovati pred pozabo odprla vrata v starejša literarna 
območja, ki nudijo še vedno veliko miselnih in estetskih izzivov tudi današnjim bralcem. 
V  prvi dvojni številki LOGA za leto 2019 je v tem sklopu odkrivanja starejše literature objavljenih 
osem pesmi  Josipa Murna Aleksandrova v nemških prevodih  v Nürnbergu živeče Hilde Bergner. O 
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tem pomembnem pesniku slovenske moderne je prevajalka Hilde Bergner v uvodni besedi med 
drugim zapisala: »Ta pesnik mi je blizu zaradi  globinske elementarnosti in nežne subtilnosti.« 
In res. Ob branju v LOGU objavljenih Murnovih pesmi o žitu, ajdi, in žetvi se zazdi, da je Murn živel 
v lepoti svoje  notranje prirode, v pristnem, morda v slovenski literaturi najpristnejšem lirizmu, ki 
je širok, večstopenjski in globinsko podoživet. Leta 1879 v Ljubljani rojeni in tam leta 1901 umrli 
Murn je po gimnazijskih letih v Ljubljani nekaj časa živel tudi na Dunaju s štipendijo trgovske 
akademije, a je študij zaradi jetike prekinil. Njegove pesmi so nekaj posebnega. Kmečka domačnost 
se iskri v podobah dela, praznikov in pokrajine v najčistejši jezikovni muzikalnosti.   
V jesenski dvojni številki LOGA za leto 2019 pa je v novi rubriki Nekdanje avtorje obvarovati pred 
pozabo objavljenih šest pesmi drugega velikega predstavnika pesništva slovenske moderne Otona 
Župančiča v prevodih Hermanna Hiltbrunnerja, Lili Novy in v Župančičevih delno še neobjavljenih 
lastnih prevodih v nemščino. Tem prevodom je v spomin na lansko sedemdesetletnico 
Župančičeve smrti 11. junija 1949 v Ljubljani dodan obsežen esej znanega prevajalca in literarnega 
zgodovinarja Erwina Köstlerja, v katerem pisec natančno razčleni vse glavne Župančičeve življenske 
postaje in opiše tudi njegovo gledališko, prevajalsko in posredniško delo. Natančneje se zaustavi 
pri nekaterih pesnikovih domovinskih in socialnih motivih, omeni pa tudi Župančičeve pozne 
pesmi, povezane z narodnoosvodilnim bojem v drugi svetovni vojni, ki jih je objavil predvsem v 
zadnji pesniški zbirki iz leta 1945 Zimzelen pod snegom. 
 

• EUROPEADA gre v šolo. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 7 
»Skupaj enkratni – together unique« 
https://www.novice.at/novice/sport/europeada-gre-v-solo/  
Celovec. Europeada je nogometni turnir, ki prav tako kot evropsko nogometno prvenstvo poteka 
vsaka štiri leta. Tekmujejo ekipe iz cele Evrope, njihova posebnost pa je pripadnost eni od več kot 
400 avtohtonih evropskih narodnih skupnosti. Avstrija ima šest priznanih narodnih skupnosti, med 
katerimi so koroški Slovenci ter gradiščanski Hrvati. Obe ekipi sodelujeta tudi pri Europeadi 2020 
na Koroškem. 
Priprave na Europeado 2020 na Koroškem so v polnem teku in to ne le na nogometnih zelenicah, 
temveč tudi v šolskih klopeh. Velika želja organizatorjev letošnjega turnirja evropskih narodnih 
skupnosti je namreč ustvariti dogodek, ki ne bi pritegnil samo privržencev nogometa, temveč tudi 
vse ostale prebivalce Koroške obeh narodnih skupnosti.  
Otroci s svojo odprtostjo in neobremenjenostjo z lahkoto živijo geslo »skupaj enkratni«, ki je vodilo 
Europeade 2020. Prav zaradi tega je nastalo tudi zanimivo sodelovanje med lepim številom 
dvojezičnih ljudskih šol na Koroškem in Europeado. Sodelujoče šole se bodo tekom šolskega leta 
lahko po želji v najrazličnejših oblikah ukvarjale z Europeado ter sodelujočimi narodnimi 
skupnostmi. Šole se lahko poslužijo učnega gradiva, ki so ga odgovorni Europeade razposlali na vse 
dvojezične koroške šole. Omenjeno gradivo vključuje osnovne informacije o držav iz katerih 
prihajajo sodelujoče manjšine, podatke o manjšinah samih ter delovne liste za kreativno 
ustvarjanje in utrjevanje bralnih sposobnosti.  
Otroke sodelujočih šol bomo lahko videli tudi na kulturnem dnevu, ki bo tradicionalno v tednu 
Europeade potekal v sredo. Pri tej prireditvi se bodo sodelujoče manjšine predstavile s kulturnim 
sporedom, ki ga večinoma sestavljajo plesi in glasbeni prispevki. Na Koroškem se bo kulturni dan 
odvijal na Novem trgu v Celovcu, kjer bodo otroci na velikem platnu mogočnega odra v kratkih 
video-sekvencah predstavili nastopajoče manjšine.  
Pri tako imenovani »Europeada video-challenge« pa se koroška mladina že zdaj predstavlja na prav 
poseben način. Mesečno šole prejmejo kratko nalogo, ki se vsebinsko navezuje na Europeado, jo 
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posnamejo z mobilnim telefonom in jo pošljejo odgovornim. Izredno simpatične posnetke šolark in 
šolarjev poleg številnih drugih zanimivih informacij lahko najdete na spletni strani Europeade. 
Zelo lep primer obogatitve predpisanega učnega načrta z dodatnimi vsebinami je projekt LŠ 
Škocjan. Z razrednim učiteljem na čelu in dvema bodočima učiteljicama, ki sta opravljali obvezno 
šolsko prakso, so se učenke in učenci posvetili nemški manjšini na Danskem. Omenjena manjšina, 
kateri pripada približno 15.000 ljudi, ima s koroškimi Slovenci veliko skupnega. Tudi v Schleswig-
Holsteinu je leta 1920 tako kot na Koroškem potekal plebiscit. Južna cona je glasovala za Nemčijo, 
severni del pa s 75 % za Dansko. Omenjena manjšina je bila skupaj s koroškimi Slovenci tudi 
kandidatka za izvedbo Europeade 2020. Zaradi letošnje obletnice plebiscita teh dveh narodnih 
skupnosti bosta ekipi »Nordschleswig – ÆMannschaft« in ekipa »Team Koroška« odigrali tudi 
otvoritveno tekmo Europeade 2020, ki bo v soboto, 20. junija 2020 v Velikovcu. 
 
Sodelujoče šole pri »EUROPEADA  
video-challenge«:  
LŠ Bekštanj, LŠ Bilčovs, LŠ Brnca, LŠ Domačale,  
LŠ Galicija, LŠ Globasnica, LŠ Goriče, LŠ Grebinj, LŠ Ledince, LŠ Mohorjeva, LŠ Pliberk, LŠ Sele, LŠ 
Šentjakob, LŠ Škocjan, LŠ Šmihel, LŠ Vrba, LŠ 24 Celovec 

• Poimenovanje ceste po antifašistki Mariji Peskoller. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 8 

Pomemben dogodek v Beljaku 
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/poimenovanje-ceste-po-antifasitski-mariji-peskoller/  
V času, ko ponekod, na primer v Sloveniji, vrhovna sodišča razglašajo oprostilne obsodbe za vojne 
zločince, nacistične kolaboraterje, kvizlinge in hude antisemite, skratka izdajalce naroda v 
najtemnejših in bridkih časih njegove zgodovine, zelo dobro de poimenovanje ceste po antifašistki 
in žrtvi nacističnega terorja Mariji Peskoller minulo soboto, 18. januarja, v beljaški četrti 
Šentrupert.     
Beljak. Marija Peskoller, rojena 8. decembra 1902 na vzhodnem Tirolskem, je bila skupaj s 
sedmimi upornicami in uporniki 23. decembra 1944 v Gradcu obglavljena. Na celovškem deželnem 
sodišču je nacistični foksgerihtshof pod predsedstvom krvoloka Rolanda Freislerja skupino zaradi 
upora in veleizdajstva obsodil na smrt.  
Marija Peskoller je že za časa avstrofašizma pokazala svojo pokončnost z zbiranjem pomoči za 
zaprte socialdemokrate in komuniste. Za časa nacistične strahovlade pa je postala osrednja 
osebnost protinacističnega upora v Beljaku in okolici. Navezala je stike s slovenskimi koroškimi 
partizani, podpirala je upor v štajerskih industrijskih središčih in slednjič je v okolici Beljaka 
spodbudila partizansko skupino po vzoru slovenskega partizanstva. Dejavnost državnim organom 
ni ostala prikrita, junija 1944 so jo skupaj z drugimi člani skupine zaprli in decembra 1944 usmrtili. 
Po dolgih in mučnih razpravah je beljaški mestni svet sklenil poimenovanje ceste po Mariji 
Peskoller. Župan Günther Albl in podžupanja Gerda Sandriesser sta odkritje ceste označila kot 
važen korak, ker to dejanje služi odstiranju zgodovine in zatajenih krivic, obenem pa vrača čast, 
ime in dostojanstvo zamolčanim žrtvam. Zgodovinarka Liza Rettl je poudarila, da je povojna 
avstrijska politika laskanja bivšim nacistom podpirala izničenje spomina na žrtve nacizma, 
fizičnemu uničevanju je sledilo spominsko uničevanje in upor proti nacizmu je veljal za izdajstvo 
domovine. Marijo Peskoller je Rettlova imenovala simbol sočutja in človečnosti v času nasilja in 
teme.  
Helga Emberger, hči Marije Peskoller in skupaj z njo v gestapovskem zaporu, je v evangeličanski 
cerkvi v Šentruperu pri Beljaku, kjer je potekala spominska svečanost, prebrala judovsko molitev za 
pokojne, ker mama in njeni soborke in soborci nimajo groba. Vsa njena družina se je udeležila 
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odkritja spominske poti in spominske proslave za Marijo Peskoller in žrtve nacističnega nasilja. 
Ženski tercet Praprotnice pa je ob spremljavi Primusa Sitterja s pesmimi o upornosti in 
človekoljubju olepšal ta pomemben dogodek. 
 

• Venomer na stezah iskanja pravičnosti. Intervju: Franc Rasinger. Pogovarjal se je: Emanuel 
Polanšek. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 8-9 

Slikar Franc Rasinger  
https://www.novice.at/novice/intervju/venomer-na-stezah-iskanja-pravicnosti/  
Umetnik in vzravnan ter nikoli uklonjen koroški Slovenec Franc Rasinger je v Vojvodini, kjer živi 
in dela danes, nedavno praznoval okrogli osebni praznik – svojo 70-letnico. Prijatelji na 
Koroškem so pripravili »slikarju opomina« razstavo njegovih umetniških del v centru k & k v 
Šentjanžu, ki jo bodo odprli danes, v petek, ob 19.uri. V pogovoru nam je izdal nekaj utrinkov iz 
svojega življenja.     
Te dni si praznoval svojo 70-letnico življenja v Vojvodini v Srbiji, kjer danes živiš in ustvarjaš. 
Kako bi nanizal nekaj markantnih točk svojih življenjskih stopinj od mladosti v rožanskem 
šentpeterskem biotopu, prek dijaške in študentske dobe ter učiteljskih let vse do danes? 
Franc Rasinger:Vso življenjsko pot, ki se razteza od rojstva do smrti, le malokdaj človek lahko 
docela sam krojiš. In jasnoda je tako, da se na tej poti, človek tudi spreminjaš. Po maturi na 
Slovenski gimnaziji in učiteljišču sem bil poklicno 32 let učitelj. Že dolgo pred tem, preden sem 
dejansko poglobil še v slikarstvo, pa sem čutil v sebi neko slo ali nujo, ki me je gnala, da bi 
umetniško upodobil to bedo na svetu, ki je nisem mogel in hotel sprejeti in se ji tudi danes upiram 
na ta svoj način, ko sem razvil svojo slikarsko govorico. Ker nisem študiral slikarstva in sem takrat 
mislil, da mora vsak, ki slika, biti tudi akademski slikar, sem s tem dolgo odlašal in odlašal, dokler 
me ni enostavno »prijelo« in sem si rekel, zdaj pa moram. In sem začel. Sam verjetno nikoli ne bi 
šel v javni prostor in razstavljal, če me ne bi bil nagovoril Dušan Schlapper, ki je bil takrat primarij 
na kirurgiji v bolnišnici v Wolfsbergu. Podregal me je: Glej, jaz sem dobil nove hodnike in prostore, 
kjer je vse prazno in belo. Obesi, prosim, svoje slike! Tako se je začelo. Dušan je bil moj mentor in 
vedno, kakor tudi že njegov oče, navdušen nad vsebino mojih slik in nad tem, kar sem v svojih 
slikah pokazal.      
Kako so te kot mladega človeka notranje in družbeno oblikovale okoliščine, da si koroški 
Slovenec, ki je odraščal prav v tistih letih povojne osorno zaničljive narodnostne mržnje na 
dvojezičnem Koroškem? 
Doma pri nas ni bilo nobenega vprašanja, oče je bil Slovenec, mama je bila Slovenka. Zunaj pa si 
seveda občutil, da nisi tako sprejet in bi bilo bolj zaželjeno, da bi govoril nemško in tako naprej. Na 
predvečer 10. oktobra v Šentjakobu mi je oče nekoč rekel, če boš šel tja, kjer so se zbirali tisti t. i. 
domovinski krogi, te bom oklofutal. Pa si bil kot mlad človek kar v škripcih, ker je učitelj zahteval, 
da se udeležiš teh praznovanj, oče pa je to prepovedal. Tako sem jasno da že kot zelo mlad stal 
pred odločitvijo, da se opredelim in zavzamem stališče.    
Danes, v petek, bodo v centru k&k v Šentjanžu odprli umetniško razstavo tvojih del. Kdaj in zakaj 
si se nekega dne napotil v široki svet slikarstva in kako se je razpredala tvoja umetniška pot v 
njem?  
Že zelo zgodaj kot mlad fant, ki je bil katoliško vzgojen, sem čutil v sebi nekako dolžnost ali 
potrebo, da moraš v svojem življenju nekaj pametnega in smiselnega zapustiti. Ker me je privlačila 
umetnost, sem si dejal: Če delam kot slikar, lahko sočloveku nekaj pokažem, kar se tudi vidi. 
Nekdo, ki sliko gleda, pa potem sam po svoji dojemljivosti odloči, kaj ga privlači in kaj ne, kaj ga 
nagovori ali prevzame in na kak način sprejema tisto, kar mu s sliko sporočam.   

https://www.novice.at/novice/intervju/venomer-na-stezah-iskanja-pravicnosti/
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Kaj predvsem pripoveduješ svetu okoli sebe s svojimi deli, iz katerih govorijo močne barve in 
markantni slovanski simboli, hkrati pa iz njih odsevajo močno hrepenenje, ranljivi občutki in 
nenazadnje neuklonjena vitalnost?  
Mislim, da človek, če je iskren, s svojim slikarstvo izda sebe, pokaže  svojo notranjost, poglede in 
svoje hotenje. Jaz si prizadevam s svojimi slikami spremeniti pripoved slovenske zgodovine, ker 
niso Nemci tisti, ki so glavni v Evropi. Mi smo spredaj, ker so oni za nami prišli. Skozi vihre in 
dogodke v zgodovini, so prevzeli oblast, naši predniki pa so se enostavno uklonili. Med plemstvom 
in veljaki je veljalo, da si se moral priučiti njihovega jezika in sprejeti njihovo vero. Zato je v mojem 
slikarstvu vedno prisotna glagolica, predhodnica cirilice in po mojem vedenju je bila glagolica 
prvotna slovanska pisava. V grški pisavi sta ostali še črki e in š, vse druge pa so se spremenile. Skozi 
čas razvoja jezika, so izginili tudi mehki in trdi znaki, ki v glagolici še obstojajo.     
Vedno znova se danes vsepovsod, kjer živijo ljudje, porajajo tudi nečlovečnost, sebičnost, 
populizmi, fašizmi ipd. Za kako pomemben smatraš upor proti tem pojavom, saj si prav v 
razstavi v centru k&k označen tudi za slikarja opomina? 
Upornost je bistvena, ker le z njo bomo Slovenci mogli ohraniti svoj jezik in svoj ponos. S prisilno 
asimilacije so nas razredčili in vzeli bi nam vse do zadnjega, če popustimo. Zato pred vsemi temi 
razkrajalnimi strupi nikoli ne smemo kloniti.  
Vse te usodne struje, ki so že bile, in se danes širijo bliskovito s pomočjo radia, televizije, interneta 
in vseh oblik novih medijev so očitno neustavljive in ustvarjajo v meni včasih občutek, da z 
umetnostjo ne moreš ničesar zaustaviti in spremeniti. Očitno je pomembno samo, da obogatiš in 
imaš oblast, vse nekdanje vrednote kot solidarnost, medsebojna pomoč, hotenje po resnici in 
pravičnosti pa se odrivajo vedno bolj v ozadje.     
Kaj je bil povod, da si se zdaj v mirnejših zrelih letih, ko celo na Koroškem ozračje postaja 
vedrejše, preselil v Vojvodino v Srbiji? 
Ne vem, kje naj bi bilo zdaj vedrejše ozračje. Če preletim razvoj zadnjih desetletij in let, moram 
ugotoviti, da se vsa prizadevanja in politika vedno bolj nagibajo v nekakšen folklorizem. Za to pa se 
po mojem nismo borili. Temveč prizadevali smo si za brezkompromisno dosego pravic. Noben 
avstrijski politik mi ne more dokazati, da je bil člen 7 izpolnjen. Čakamo pa že od leta 1955. Čudno 
je, da je moral je priti deželni glavar Dörfler, ki nam je dal nekaj tabel, na vse drugo pa so pozabili. 
Zdaj iz distance dojemam vse to še jasneje. Pa tudi, da svojega bistva in svoje biti ne moreš zatreti 
in pozabiti. To je v meni in to je v naših ljudeh. Bil sem nad marsičem v svoji bližini tudi razočaran. 
Dobro pa se počutim živeti v krogu srbskih ljudi, o katerih smo že pozabili, kako blizu so nam v 
resnici. 
Koroške povsem zapustiti najbrž ne boš mogel. Saj te nanjo poleg še marsičesa veže tudi 
večdesetletno prijateljstvo z rojakom kirurgom Dušanom Schlapperjem … Kaj vaju je vsa leta še 
posebej povezovalo? 
Dušan Schlapper je moj najboljši osebni prijatelj in ne samo moj mentor na moji slikarski poti. 
Zaupam in verjamem mu brezpogojno, ne da bi začenjal zdaj pripovedovati celo zgodbo najinih 
življenjskih poti, saj bi to polnilo knjige. Dušan je človek, ki je vse svoje življenje ostal brezpogojno 
zvest svojemu izvoru in svojim načelom, ki so izrazito plemenita, kar vsakdo ve, ki ga je pobliže 
spoznal. Skratka, da strnem, tudi, da sem človeško in umetniško prispel do te točke, kjer sem, se 
imam zahvaliti njemu.  
Kaj načrtuješ za svojo prihodnost kot umetnik oz. kaj si predvsem želiš zase, za svoje in tudi za 
svojo slovensko manjšino na Koroškem?  
Za manjšino si želim, da bi spremenila pot, kako doseči svoje cilje, zase seveda, da bi ostal zdrav, 
kar pa se tiče mojega slikarstva, pa me ne skrbi, ker vrelec je še vedno poln.  
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• Šolski primeri s severa Evrope. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, 
str. 10 

Pedagoška konferenca v Estoniji  
https://www.novice.at/novice/sola/solski-primeri-s-severa-evrope/  
Talin. V Talinu, glavnem mestu Estonije, je pretekli teden potekala mednarodna pedagoška 
konferenca. Srečalo se je več kot 200 strokovnjakov z vsega sveta in izmenjavalo delovne izkušnje 
ter znanstvena dognanja. Iz Koroške sta se v Talin podali sodelavki projekta 7 ZGODB Maria 
Gabriela Pörtsch in Bernarda Volavšek Kurasch s Pedagoške visoke šole. Predstavili sta novo učno 
gradivo 7 ZGODB, ki je namenjeno pouku slovenščine v heterogenih skupinah v koroških 
dvojezičnih ljudskih šolah. 
Udeleženci konference so si ogledali izobraževalne organizacije estonskega šolskega sistema, ki je 
pri PISA-preverjanju 2019 dosegel najboljše rezultate na treh področjih: v matematiki, 
naravoslovju in branju. Strokovnjakinji iz Koroške sta se odločili za ogled dveh osnovnih šol, ki sta 
se uspešno prilagodili potrebam modernega načina življenja. 
Talinska privatna šola »GAIA KOOL« se je zapisala principom trajnosti in individualizacije. Več kot 
ena tretjina šolarjev je deležna domačega pouka. Primer: če starši svoje delo opravljajo deloma v 
»home office« na deželi, deloma pa na delovnem mestu v Talinu, njihov otrok obiskuje šolo le 
takrat, ko je družina v mestu. Odgovornost za napredovanje otroka nosi šola, starši pa se z 
učiteljico ali učiteljem dogovorijo za individualni učni program. Tako se šola prilagaja 
spreminjajočim se potrebam družin in delovnega trga. 
V mestu Narva na skrajnem severovzhodnem delu Estonije, kjer večina prebivalstva govori rusko, 
se je javna šola »NARVA VANALINNA RIIGI KOOL« odločila za imerzivni pouk po kanadskem 
modelu. Rusko govoreči otroci obiskujejo pouk, ki na začetku poteka le v estonščini. Pouk ruščine 
se začne v drugem razredu, pouk nekaterih predmetov v ruščini pa šele na višji stopnji. Učenci se 
učijo tudi angleščino in nemščino. Ravnateljica je poudarila, da njihova šola iz Rusov ne dela 
Estoncev, temveč razgledane osebe, ki po devetih letih obveznega izobraževanja in po obisku 
gimnazije, obvladajo dva jezika na ravni materinščine, dva tuja jezika pa tako dobro, da so 
pripravljeni na nadaljnji študij. Simbol šole je zmaj s tremi glavami. Zmaj predstavlja znanje, tri 
glave pa tri jezike: ruščino, estonščino in angleščino. Učenci so z nasmehom dodali, da ima zmaj 
nemški rep.  
 

• Slovenski inštitut na Dunaju podal delovno poročilo. Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 10 

Občni zbor SI Dunaj 
https://www.novice.at/kultura/slovenski-institut-na-dunaju-podal-delovno-porocilo/  
Dunaj. Kot vsako leto so se sredi januarja zbrali dunajski rojaki, da na eni strani prisluhnejo 
poročilom odbornikov o delovanju ter na drugi strani strokovno in vsebinsko kritično prerešetajo 
ponudbo in učinek delovanja Slovenskega inštituta. Predsedstvo je v zelo obširnem poročilu s 
ponosom podalo bero preteklega leta z nad 30 prireditvami, ki so privabile obilo obiskovalcev in 
interesentov. Vsebinsko osrčje sporeda tvorijo stalnice, kot jezik in materinščina, serija obletnic v 
zvezi z zgodovinskimi dogodki, kultura, umetnost in literatura. Vsekakor pa so bile prireditve v 
sklopu »hotspot« s predstavitvijo Podjune, občine Železna Kapla, ter  v zimskem polletju »Spodnji 
Rož – Borovlje« v središču pozornosti. Med najbolj priljubljene in obiskane prireditve štejejo 
Slovenski kulturni praznik s C. Lipuš, seminar o dvojezičnosti v velemestju, proslava O. Župančiča, 
branje S. Wakouniga, retrospektiva Marie Lasssnig, proslava ob 80. Letnici L. Detele, večer z 
Wolfgangom Petritschem in trojezičen prikaz »Trst-Triest-Trieste«. Predsednik Herbert Seher je v 
svojem poročilu podčrtal vsestransko sodelovanje – v prvi vrsti z veleposlaništvom R Slovenije, 

https://www.novice.at/novice/sola/solski-primeri-s-severa-evrope/
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Slovensko iniciativo in Inštitutom za avstrijske vede – ter še posebej omenil pomembnost podpore 
s strani članov, Republike Avstrije in R Slovenije. 
Pri volitvi novih odborov – še prej je bila izrečena iskrena zahvala vsem odbornikom – je prišlo do 
manjših zamenjav: Lidija Voler in Hanca Buch sta podpredsednici, Kristijan Ogris zamenja 
blagajnika Hanzija Omana in zgodovinarka Tamara Pečar vodi strokovni sosvet, Ludvik Karničar je 
njen zastopnik. Umetnostni zgodovinarLuka Ručigaj je nov član odbora, Hanzi Oman pa eden od 
računskih preglednikov.  
Po občnem zboru sta Slovenski inštitut in Inštitut za avstrijske vede vabila na predstavitev knjige 
Antona Traunerja, ki je svojo habilitacijo posvetil protestantski župniji v Mariboru. Zanimiv večer, 
ki ga je moderiral Vinko Rajšp, se je vsebinsko razdelili na besedo avtorja,  superintendenta Antona 
Traunerja in na koreferat teologa Karla Schwarza – po rodu iz Beljaka – in tudi sprožil razpravo o 
razgibani zgodivini mesta Maribor.  Ko je leta 1862 bila ustanovljena farna skupnost, so bili vidni še 
znaki liberalizma in že poznejšega nacionalizma. 
V času SHS – Jugoslavije je namreč ta verska skupnost postala platforma za nacionalistično gibanje, 
ki je privedlo do razvoja NS ideologije. Zavladalo je nemško – nacionalno stališče, usodo pa so 
prikrojili poznejši režimi, ki so po svoje vplivali na razvoj te skupnosti, ki je tudi danes še vidna.  
 

• Iz leta v leto navdušuje raznolikost obiskovalcev. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, 
št. 3, 24. 1. 2020, str. 11  

Ples Danice 2020  
https://www.novice.at/novice/zabava/z-leta-v-leto-navdusuje-raznolikost-obiskovalcev/  
Šentprimož. V soboto, 18. januarja, je povabilo društvo SPD Danica na 48. ples Danice v Kulturni 
dom. Za ples je igral  Ansambel gorenjski kvintet. Skupina okoli Gabi Rutar se je zopet pošteno 
potrudila, da je pripravila lep ambient. Mnogo prostovoljcev, društvenih članov je potrebnih za 
izpeljavo take prireditve. Vsakem posamezniku velja iskrena zahvala.   
Prireditev je otvoril prvič na zelo živahen način Mladinski zbor Danice. Predsednik Samo Wakounig 
pa je pozdravil številne obiskovalce. Potem pa se je napolnilo plešišče in bilo vseskozi polno. 
Ansambel je navdušil s klasičnimi melodijami, polkami in valčki, pa tudi z modernimi skladbami. 
Polnočni vložek je pripravila domača mladina, kot posebni gost je zaplesal Vany, prostovoljec iz 
Angole.   
K stalnicam plesa šteje bogat srečolov z lepimi dobitki. Z doma pripravljenim golažem, obloženimi 
kruhi in tortami  in seveda z različnimi pijačami so poskrbeli društveniki tudi za telesno dobro 
počutje.   
Vsako leto je društvo navdušeno nad raznolikostjo obiskovalcev. Nekateri so uživali glasbo in ples v 
dvorani, drugi so se zadržali več v Koči tekoči, kjer se je v prijetnem vzdušju razvil marsikateri 
zanimiv pogovor, drugi so srečavali ob stoječih mizah blizu teke, za bolj divje pa je bila diskoteka 
KULT v kleti.  
Konec januarja se bo lotilo društvo predelave vhodnega prostora s preložitvijo stranišč v novi 
prizidani del hiše in rampe za dostop kulturnega doma brez ovir. Pri prihodnjem plesu bo vhodni 
prostor, ki je bil doslej zmeraj pred začetkom kake prireditve in po tej prava ožina, bolj odprt in bo 
omogočil še daljše zadržanje v Kulturnem domu.  
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• Dobra glasba, da samorastništvu in prijeten nasmeh. Avtor: Franc Wakounig. Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 11 

Novoletni koncert SPD Šentjanž  
https://www.novice.at/kultura/oder/dobra-glasba-da-samorastnistvu-in-prijeten-nasmeh/  
Bistrica v Rožu. Novoletni koncert SPD Šentjanž se je razcvetel v pravi zimzelen kulturniškega in 
kulturnega vstopanja v novo leto. Ker je dvorana v k & k centru v Šentjanžu sčasoma postala 
pretesna, se je društvo za to prireditev »preselilo« v dosti večjo dvorano bistriškega kulturnega 
doma in tudi letos jo je občinstvo docela napolnilo. Lanski koncert je bil v znamenju zborovske 
pesmi, saj so nastopili in navdušili Kvartet Smrtnik in Smrtnikova dekleta, letos pa sta dve odlični 
instrumentalni skupini, in sicer Šentjanški tamburaši ter Rožanski muzikanti,  spremljali navdušeno 
občinstvo v novo leto. Mešanica pesmi iz različnih kulturnih sredin, pestrost glasbil in pa seveda 
odlična izvedba so docela zadovoljili pričakovanja poslušalk in poslušalcev od blizu in daleč. Štefan 
Feinig, pisatelj in deželni nagrajenec iz sosednjih Sveč, je v svojem nagovoru strnil svoja 
razmišljanja o duhovni in družbeni ožini v času, ko govorimo o globalni povezanosti. O ožini, ki jo je 
kot »jugopesnik, ki teka ob Dravi« sam občutil, ker je pač za določene ljudi in skupine bil nekdo 
izven norm. In to v deželi in času, kjer in ko so okviri in parceliranje na naš, vaš še zmeraj 
merodajni. Srž njegovih razmišljanj je strnjen v trditvi in spoznanju, da je vsakdo lahko jugo, 
autsajder, skratka samorastnik. Bitno je le, ali te zlomi ali  pa to presežeš, morda celo pozabiš? 
Na začetku koncerta je Štefan Pinter, predsednik SPD Šentjanž, vse pozdravil in zaželel srečno in 
uspešno novo leto ter se občini zahvalil za podporo. Vešče in nasmejanega obraza, kar je zelo 
dobra popotnica v novo leto, je med posameznimi točkami  povezovala Nadja Keuschnig. 
 

• Tischler in Cigan sta bila njegova življenjska vzornika. Avtor: Janko Kulmesch.  Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 15 

https://www.novice.at/novice/lokalno/tischler-in-cigan-sta-bila-njegova-zivljenjska-vzornika/  
Zgornja vesca.  Minulo leto, 26. februarja 2019, je v komaj 72. letu starosti umrla njegova žena 
Anneliese. Niti leto dni pozneje, v noči na minuli torek, 21. januarja 2020, pa je Gospodar življenja 
tudi njemu, po težki bolezni v 74. letu starosti, za vedno zaprl življenjsko knjigo. Zaprl življenjsko 
knjigo Jožku Kovačiču – pevcu, zborovodji, zbiratelju ljudskih pesmi, glasbeniku, skladatelju ter 
nekdanjemu profesorju glasbe in slovenščine na Slovenski gimnaziji. 
Slovenska glasba in pesem sta Jožka Kovačiča, ki se je rodil 23. oktobra 1946 v Podjerberku pri 
Šentilju, v Zgornji vesci pa si skupaj z ženo Anneliese ustvaril lasten dom in družino, spremljali 
domala vse življenje. Že  kot dijak Slovenske gimnazije je navdušil kot klarinetist legendarnega 
ansambla »Veseli študentje« skupaj s Francem Gröblacherjem, Gregorjem »Horijem« Metschino, 
Lekšom Kasslom in Zvonkom Hartmannom. Ansambel je spremljal gledališko skupino Oder mladje 
na njenih nastopih širom dvojezičnega ozemlja in očaral mlado in staro. Prav po Kovačičevi zaslugi 
ansambel »Veseli študentje« ni docela utihnil in se je  po letih spet večkrat pojavil na raznih 
prireditvah.  
Ko je Jožko Kovačič študiral v Gradcu slovenščino in glasbo, je pičlo leto vodil tudi moški zbor 
graških študentov, dokler ga ni nasledil Aleks Schuster. In ko je njegov mentor ter vzornik France 
Cigan pozimi leta 1971 umrl, ga je jeseni istega leta Jožko Kovačič nasledil kot profesorja glasbe na 
Slovenski gimnaziji. Po zgledu svojega predhodnika je vodil gimnazijske zbore in instrumentalne 
skupine ter dosegel z njimi zavidljive uspehe. Sicer pa se je svojemu bivšemu gimnazijskemu 
profesorju glasbe oddolžil zelo primerno: uredil je njegov celoten glasbeni opus (izdajatelj 
Krščanska kulturna zveza). 
Leta 1971 je Jožko Kovačič prevzel tudi MePZ J. P. Gallus, ki velja prav tako za Ciganovo dete, in ga 
vodil do leta 1977. V njegovem času je bil zbor Gallus izredno popularen. Kovačiču je z njegovim 
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sproščenim pristopom (in nastopom) uspelo tako pri pevcih kot pri poslušalcih sprožiti pravo 
navdušenje. Višek njegove zborovodstvene dobe pri Gallusu je bila Gallusova prva turneja onstran 
Velike luže ter prva gramofonska plošča. Pozneje je kot osrednji zborovodja in odbornik KKZ 
vsebinsko pripravljal osrednje koncerte (še posebej »Koroška poje«) in večkrat  uspešno prevzel 
vodstvo združenih zborov. Prav tako je organiziral in vodil več zborovskih in pedagoških 
seminarjev, pripravljal literaturo za Srečanja mladinskih zborov ter strokovno pomagal raznim 
glasbenim skupinam in zanje anranžiral številne pesmi. 
Pravo kulturno bogastvo so tudi njegove glasbene publikacije. Objavil je 78 slovenskih ljudskih 
pesmi za moški zbor, priredil je »Slovenske ljudske pesmi«  za mladinski zbor, »Duhovne pesmi«, 
objavil je zbirko »Sem zaljubljen bil«, pri Mohorjevi založbi v Celovcu je izdal dve šolski  pesmarici 
(»Poj z menoj«) ter učbenika »Slovensko berilo 3« in »Glas, glasba, glasbila«. 
Ob vsem tem  pa ni pozabil na svojo domačo občino. V Bilčovsu je nekaj časa vodil otroški zbor 
Bilka ter dve leti bilčovški mladinski zbor, prav tako pa nekaj časa skupaj z ženo Anneliese 
mladinski zbor v Lipi nad Vrbo. Nenazadnje pa je veljal za ustanovitelja legendarne skupine 
»Vaščani pojo« ter za dušo »Rožanskih muzikantov«, ki so minulo nedeljo sooblikovali novoletni 
koncert SPD Šentjanž. Pri tem je Kovačičevo mesto že ostalo prazno in bo ostalo prazno tudi v 
bodoče. 
Ohranili bomo Jožka Kovačiča, zasluženega glasbenika in žlahtnega pevca, v častnem spominu.  
PS: Pogreb bo v soboto, 25. januarja, ob pol dveh popoldne v Šentilju.  
 

• Podobe pokrajine-Wobrazy krajiny- Bilder einer Landschaft- Wobraze krajiny. Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 16 

MMKK-Koroški muzej moderne umetnosti  
https://www.novice.at/kultura/podobe-pokrajine-wobrazy-krajiny-bilder-einer-landschaft-
wobraze-krajiny/  
Celovec.  Po prikazu v Budyšinu na Saškem in Slovenj Gradcu v Sloveniji je štirijezična razstava z 
umetniki iz Avstrije, Slovenije in vzhodne Nemčije sedaj na ogled v celovškem MMKK. 
Pokrajine niso samo podobe narave, pokrajine so lahko tudi jezikovna, kulturna, politična okolja. In 
tako kakor je narava so lahko tudi te pokrajine ogrožene. Koroški muzej moderne umetnosti 
(MMKK) v Celovcu z razstavo Podobe pokrajine postavlja prav to širše pojmovanje v ospredje. In 
ne nazadnje zato je naslov razstave štirijezičen, poleg slovenskega tudi Bilder einer Landschaft, 
Wobraze krajiny v dolnjelužiški srbščini in Wobrazy krajiny v gornjelužiški srbščini. 
Razstava je skupni projekt Ustanove Lužiških Srbov in Lužiškosrbskega muzeja v Budyšinu v nemški 
zvezni deželi Saški, Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, celovškega MMKK ter 
Lužiškosrbskega muzeja v Chosebuzu v nemški zvezni deželi Brandenburški. Pobudnik razstave, ki 
je že bila na ogled v Budyšinu in Slovenj Gradcu, ter vezni člen med posameznimi deležniki, je 
koroški slovenski likovni umetnik in arhitekt Karl Vouk. 
Vouk je tudi eden izmed 12 umetnikov in umetnic na razstavi, po štirje iz vsake države. Iz Avstrije 
so to poleg Vouka Zorka L-Weiss, Marko Lipuš in Melitta Moschik, iz Slovenije Nika Autor, Jošt 
Franko, Marko Peljhan ter umetniški kolektiv Irwin, iz Nemčije oziroma Lužice pa Iris Brankatschk, 
Michael Kruscha, Frauke Rahr in Hella Stoletzky. 
V enajstih prostorih celovškega MMKK so na ogled pozicije o medkulturnem in interdisciplinarnem 
dojemanju pokrajine in kulture. »Na pokrajine je treba gledati kot na del kolektivne zavesti. V njih 
so zakoreninjene nacionalne in kulturne identitete. Izbrana umetniška dela na razstavi nas 
pozivajo, da se z njimi poistovetimo, zaznamo procese preobrazb in jih po potrebi postavimo pod 
vprašanj,« je o razstavi dejala direktorica MMKK Christine Wetzlinger-Grundnig. 
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Razstavo, ki so jo odprli to sredo, odprta pa bo do 12. aprila, spremlja obsežen okvirni program. 
Slovenski vodstvi po razstavi bosta prihodnji četrtek, 30. januarja, ob 18. uri ter v nedeljo, 29. 
marca, ob 11. uri – tedaj bo po razstavi vodil Karl Vouk. V četrtek, 6. februarja, pa bo ob 18. uri 
slovensko vodstvo po stalni zbirki del slikarskih mojstrov v MMKK. V petek, 6. marca, bo Marko 
Lipuš imel ob 16. uri dvourni umetniški atelje (zaželene so prijave), v sredo, 1. aprila, pa bo 19. uri 
koncert klasične in sodobne lužiškosrbske glasbe z zasedbo musica nova sorabica. 
 

• Kot v filmu. Intervju: Stefan Hafner. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 16-17 

Pogovor s Stefanom Hafnerjem 
https://www.novice.at/novice/intervju/hafnerjem-kot-v-filmu/ 
Vsak teden hitijo čez naše ekrane na lovu za naslednjim znakom, ali zasledujoč naslednjega tata oz. 
naslednjo tatico. Imajo ostra očesa in prodorno pamet. So vitezi 21. stoletja: detektivi in agentke. 
Napeti misteriji, vzburljive skrivnosti – to je vsakdanjost koroško slovenskega scenarista, režiserja 
in dramaturga Stefana Hafnerja. Hafner dela za film in televizijo. Napisal je snemalne knjige za 
nadaljevanke Tatort, Schnell ermittelt in Die Detektive. Nadalje je napisal scenarije za filme kot 
Harri Pinter, Drecksau ali Funny Games Ghost. Režiral je film F.A.Q. (Frequently asked questions), 
ki se bavi s slovensko manjšino na Koroškem. Pogovor s Hafnerjem o politiki, filmu in manjšini. 
Rodili ste se leta 1976 na Koroškem. 1970. in 1980. leta so bila za koroške Slovenke in Slovence 
turbulenten čas. Kako ste jih doživeli kot otrok? 
Stefan Hafner:1970-ih let se ne spomnim več dobro. Eden mojih prvih spominov je, da sem prišel v 
vrtec in se čudil, da ne govorijo vsi po slovensko. Tam sem prvič zaznal, da je biti koroški Slovenec 
nekaj drugega. To in smrt Johna Lennona sta mi vstala v spominu, ker sta brata bila takšna 
ljubitelja Beatlesov.  
Kaj pa politični akterji, kot je bil Haider? 
Ker je bil urad gozdarske uprave Rut na Bistrici blizu, je bil Haider nekdo, ki si ga večkrat videl. Prvi 
kontakt je bil, ko sem pri smučanju dobil pokal. Bil sem na tretjem mestu in nagrada je bila 
sponzorirana od »Dr. Jörg Haiderja«. Starša sta se začela močno smejati, ko sta videla od koga je ta 
pokal.  
Potem ste šli na Dunaj, kjer ste na univerzi za glasbo in umetnost študirali scenarij in 
dramaturgijo. Kaj vas je pritegnilo k temu študiju? 
Vzrok, zakaj sem se sploh začel baviti s filmom, je bila skupina Film Mladje, ki jo je ustanovil Miha 
Dolinšek. Na Slovenski gimnaziji smo v okviru likovne vzgoje delali projekte. Ob začetku so se javila 
samo dekleta, da bi sodelovala. Lahko se reče, da so me dekleta pripeljale do filma. (se smeji) 
Nekako sem si zamislil, da bom napisal scenarij za film. Moja prva snemalna knjiga se je imenovala 
»Govorice«, pri projektu pa sem prevzel tudi še režijo. 
O čem je pripovedoval film »Govorice«? 
To je zgodba mladega fanta, ki ne ve, ali je homoseksualen ali ne. Dva sošolca sta igrala glavni 
vlogi. Film je bolj eksperimentalen in brez besed. Nisem si še upal pisati dialogov.  
V manjšini je zelo malo diskurza o queer življenju in osebah. Kako so film recipirali? 
V bistvu zelo pozitivno. Vsaj meni nikoli ni kaj negativnega prišlo na ušesa. Malo sem se bal, mami 
in očetu nisem povedal, kakšen film smo naredili in slučajno sta brala v časopisu, ko smo pri 
avstrijskem amaterskem festivalu osvojili nagrado.  
Kako ste doživljali vaš študijski čas na Dunaju? 
Prva leta sem samo čakal, da mi bodo povedali, da je zame konec študija. Nisem mogel verjeti, da 
sem bil sprejet na tej šoli in da se smem ves dan baviti s filmom. Zame je to bilo veličastno. Bil sem 
star 18 let in sem neverjetno užival v tem študiju. Tisti, ki so bili malo starejši, tega pogosto niso 
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tako občutili. Študij je bil zelo zahteven – predvsem časovno zahteven. Čez teden si moral redno na 
univerzo. Jaz sem bil tega od šole vajen. Ob vikendih pa si moral delati na različnih projektih. Res 
sem iz vsega črpal, kar so nam na univerzi nudili. 
Kaj so bili ključni doživljaji, ki so na vas kot umetnika vplivali? 
Vedno spet kaka knjiga, ali kak film, ali pa glasba. Vedno spet sem imel faze, ko sem se z eno 
stvarjo ali osebo močno ukvarjal. Npr. s Fassbinderjem. Sposodil sem si vse filme, ki sem jih na 
filmski akademiji lahko dobil. Potem sem skozi tedne gledal celotno delo te osebe. To navado 
imam še danes, kar je seveda lažje, ker po internetu vse dobiš.  
Spomnim se še, ko je Haneke prišel na akademijo. Čeprav ne bi rekel, da je imel poseben vpliv 
name, je bilo genialno, da je takšna oseba postala moj učitelj, saj on piše tudi scenarije. Nekoč sem 
ga vprašal, koliko od tega, kar si on predstavlja, se ob koncu vidi na platnu. Čisto konkretno je 
rekel, da nekaj podobnega kot 24,5 %. Natančne številke se ne spomnim več. Ni bila šala, on je to 
povsem resno mislil. Bil sem presenečen, kako malo od zamišljenega se potem res vidi. 
Kako je to pri vaših filmih? Kako važna je za vas integriteta teksta? 
Ker že dolgo pišem samo še scenarije, je to zelo odvisno od tega, kdo film ali oddajo inscenira. 
Deloma je zelo blizu napisanega, deloma pa se močno oddalji – kar ni vedno dobro in ni vedno 
slabo.  Se mi je že zgodilo, da se je po mojem občutku preveč spremenilo od besedila. Sicer pa 
imam veliko sreče z režiserji in režiserkami. Pri filmu režiserji tudi nimajo navade, da bi se  močno 
spustili na tekst. V bistvu scenaristi s celotno posadko sodelujemo. Npr. pokliče  kostumograf ali 
kostumografka in vpraša, kaj si s Thomasom Weingartnerjem kot scenarista predstavljava za 
obleko nekega lika. Pri branjih z igralci in igralkami smo tudi prisotni in če rečejo, da jim neki stavek 
ne pride avtentično iz ust, potem skupno najdemo alternativo. Edino če slišim, da nek igralec reče: 
»To bomo potem pri snemanju naredili.«, postanem nervozen. Kot scenarist se baviš mesece ali 
celo leta s tekstom in ima razlog, zakaj je napisano tako in ne drugače. Pri snemanju lahko poskusi, 
kar hoče, ampak vsaj enkrat naj posnamejo tako, kot je bilo zmenjeno. 
 

• 4. Zimski Festival Ljubljana festivala posvečen Beethovnu. Avtor: Lovro Sodja. Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 18 

Beethovnovo leto - 250. obletnica rojstva l. van Beethovna  
https://www.novice.at/kultura/4-zimski-festival-ljubljana-festivala-posvecen-beethovnu/  
Ljubljana 16. decembra 2019 je dunajski župan Michael Ludwig v dunajski mestni hiši odprl 
začetek praznovanja 250. letnice enega najpomembnejših svetovnih skladateljev, očeta evropske 
himne Oda radosti, Ludviga van Beethovna, ki bi  
16. decembra 2020 dopolnil 250 let.  
Beethoven se je sicer rodil v Bonnu, deloval in ustvarjal je pa večinoma na Dunaju. Enega dela 
odprtja projekta Dunaj Beethoven 2020 smo bili deležni tudi v Ljubljani, ko je ljubljanski župan 
Zoran Jankovič 23. oktobra v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani gostil dunajskega župana 
Michaela Ludwiga in njegovo ekipo, ki jo vodi vodja projekta  Susanne Schicker. Dunaj se nam je 
takrat predstavil z raznimi svojimi dejavnostmi kot je turizem, položaj žensk, promet … , zelo 
zanimive so bile primerjave obeh mest. Podpisani sem vodji projekta izročil tudi svoj Zbornik 
»Enotni slovenski kulturni prostor v besedi in sliki, Regija Alpe-Jadran«, saj je na Dunaju delovalo in 
še vedno deluje tudi zelo veliko Slovencev. 
Ljubljana Festival bo že februarja na 4. Zimskem festivalu L. van Beethovnu posvetil kar tri 
koncerte, na katerih bo igral simfonični orkester Slovenske filharmonije. Na njih bodo izvajali v 
glavnem njegove klavirske koncerte in simfonije. Znano je, da je Beethoven leta 1819 postal častni 
član ljubljanske Filharmonične družbe in da je takrat poslal v Ljubljano prepis partiture svoje 
Pastoralne simfonije, ki je shranjen v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Prvi koncert v 
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okviru Zimskega festivala bo 2. februarja v Slovenski filharmoniji. Poleg uverture Leonora bomo 
poslušali dva klavirska koncerta, št. 1 v C-duru in št. 3 v c-molu. Izvedla ju bosta angleška pianistka 
Imogen Cooper in Aleksej Volodin. Dirigiral bo srbski dirigent Bojan Sudjić.  
Drugi (4.2.) in tretji koncert (6.2.) bosta v dvorani Konzervatorija za glasbo in balet na Ižanski cesti. 
Na drugem koncertu bosta izvedena dva Beethovnova klavirska koncerta št. 2 v B-duru in št. 4 v G-
duru. Prvega bo odigral kubanski panist Leonel Morales, ki deluje v Španiji.  Poučuje na Poletni 
glasbeni akademiji v Salzburgu in igra na vseh pomembnejših evropskih festivalih. Drugega bo 
odigrala slovenska pianistka Tatjana Ognjanovič, ki poučuje na ljubljanski Akademiji za glasbo. Bila 
je tudi članica mednarodnih strokovnih žirij, med drugim tudi leta 2005 na Beethovnovem 
tekmovanju na Dunaju. Poslušali bomo tudi Beethovnovo Simfonijo št. 1 v C-duru. Dirigiral bo 
madžarski dirigent Andras Keller. 
Na zadnjem koncertu 6. februarja bo na programu najprej Koncert za klavir in orkester št. 5 v Es-
duru, ki ga bo odigral goriški pianist Aleksander Gadžijev, eden najboljših slovenskih pianistov 
mlajše generacije. Kljub mladosti je igral že z mnogimi evropskimi orkestri in tudi s Tokijskim 
orkestrom. Za zaključek koncerta in Zimskega festivala bomo poslušali znamenito Beethovnovo 
Peto simfonijo v c-molu. Poleg devete simfonije je to eno od najpomembnejših Beethovnovih del. 
Koncert bo ob spremljavi simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije dirigiral angleški dirigent 
Jan Latham-Koening, umetniški vodja moskovskega gledališča Kolobov Nova, Filharmoničnega 
orkestra UNAM iz Mehike in Flandrijskega simfoničnega orkestra. Vsi koncerti se bodo pričeli ob 
19. uri. 
 

• Dialog med narodi, mislimi in koncepti kot vodilo Doma prosvete. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 19 

Dom v Tinjah – prvo polletje 2020  
https://www.novice.at/kultura/dialog-med-narodi-mislimi-in-koncepti-kot-vodilo-doma-
prosvete/  
Tinje. Katoliški dom prosvete v Tinjah letno gosti okoli 500 dogodkov. Širok spekter prireditev 
obeta tudi prvo letošnje polletje v domu. 
»Dialog, ime programskega lista tinjskega doma, ni modna beseda, temveč usmerjenost doma. In 
to ne samo pri jeziku, odprti smo tudi za misli drugih, tako pri programu kakor v pogovoru,« pravi 
rektor Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah Jože Kopeinig ob predstavitvi programskih 
težišč te izobraževalne hiše v prvem polletju tega leta. Program sta poleg Kopeiniga zasnovala 
strokovna sodelavca Daniel Sturm in Veronika Kušej. 
Stalnica v Tinjah so duhovne vsebine, saj je dom bil prvotno zasnovan kot hiša za duhovne vaje. 
Tako tudi letos spet predava Klaus Einspieler o svetopisemskih temah, Gregor Čušin bo predstavil 
Sveto pismo z zornega kota gledališkega igralca (5. marec), na sporedu bo tudi dvodnevni tečaj o 
svetopisemskem pogledu na nastanek sveta in stvarstvo (28.-29. februar), 13. februarja pa bo 
teolog in psihoterapevt Arnold Mettnitzer predaval o duhovnosti za neverujoče. 
Poseben poudarek v Tinjah velja umetnosti – 1. februarja bo razstavo lesenih figur odprl Franci 
Fugger, 15. februarja bo delavnica o »poetry slamu« z reperko in pesnico Yasmin Hafedh – Yasmo, 
22. februarja pa bo mogoče z Bredo Varl ustvariti lutko– in znanosti. O eksoplanetih in kozmologiji 
bo 3. februarja spregovoril znanstvenik pri evropski vesoljski agenciji ESA Marko Bavdaž. 
Tudi pedagoški program šteje med dolgoletne tinjske stalnice. 5. februarja se bo začel poseben 
trening za starše, tako imenovani coaching, z mesečnimi srečanji o perečih temah. Na uvodnem 
srečanju bo v središču obdobje od kljubovalne faze otrok do pubertete. 20. februarja bo 
informacijska prireditev o gibanju v zrelejših letih, dopustniški dnevi za starejše ljudi z Lenčko 
Kupper pa bodo na sporedu med 4. in 8. majem. 
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Poletno ponudbo tudi tokrat sestavljajo jezikovni tečaji za slovenščino, nemščino in angleščino (ki 
so na voljo tudi že prej), matematični tabor za zelo in za malo manj nadarjene ter poletna glasbena 
delavnica (9.-13. avgust) in mojstrski tečaj z Bernardo Fink in Markom Finkom (16.-21. avgust). 
Posebno poglavje bo letos namenjeno dvema projektoma ob stoletnici koroškega plebiscita. Že to 
soboto, 25. januarja, bo v Tinjah na sporedu prvi del »slovenskega open spacea,« ko bodo 
predstavniki slovenskih organizacij razpravljali o modelih za prihodnost koroških Slovencev. Vsi 
posamezniki pa bodo svoje misli in zamisli na skupnem srečanju lahko izrazili 5. in 6. junija. 24. in 
25. april bosta dneva za veliki plenum »splošnega« open spacea, na katerem bo vsakdo v Tinjah 
lahko podal svoje ideje za koroško prihodnost, ideje pa bodo zatem z interaktivnim kontejnerjem 
šle na pot po vaseh južne Koroške. »Rezultat tega procesa je popolnoma odprt, želimo pa biti oder, 
na katerem bi razvijali pomembne teme za prihodnost,« o tinjskem prispevku za projekt 
Carinthija2020 pravi Veronika Kušej. 
Vse informacije o programu Doma v Tinjah – letno je tam okoli 500 različnih dogodkov – so na 
voljo v programskem listu Dialog ter na spletni strani doma. 

• Pretresljiva Ivana Orleanska v ljubljanski Operi – sijajna Nuška Drašček kot Ivana. Avtor: Lovro 
Sodja. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 20 

Ljubljanska opera  
https://www.novice.at/kultura/oder/pretresljiva-ivana-orleanska-v-ljubljanski-operi-sijajna-
nuska-drascek-kot-ivana/  
Ljubljana. Prvič smo v zgodovini ljubljanske opere 18. januarja poslušali redko izvajano opero Petra 
Iljiča Čajkovskega Devica Orleanska. Libreto je Čajkovski po istoimenski tragediji Johanna Ch. 
Friedricha Schillerja pripravil kar sam. Pisal ga je na daljših potovanjih po Evropi. Nastal je v 
njegovem nesrečnem ustvarjalnem obdobju, ko je pobegnil iz svojega edinega dvotedenskega 
zakona. Te njegove traume so prišle do izraza v tej operi, ki je nabita s čustvenimi arijami in dueti. 
Zgodba vizionarske Ivane Orleanske, preproste kmečke deklice, ki s svojimi prerokbami preseneča 
Francoze, je znana. Vaščani ji ne verjamejo, ko napove smrt angleškega generala, pred katerim so 
prej Francozi bežali. Ko se to res zgodi,  začne nadškof verjeti v njeno božansko videnje in kralj jo 
imenuje za poveljnico francoske vojske. Premaga burgundskega viteza Lionela, ki se bori za 
Angleže, vendar ga pusti živeti in se celo zaljubi v njega. 
 Njen oče Thibaut Orleanski v Reimsu v jezi prekine kronanje in  hči Ivano razglasi za čarovnico. Ker 
ni več svetnica, se ne brani več, Ivano obtožijo čarovništva in jo sežgejo na grmadi. 
Orkester ljubljanske Opere je pod vodstvom dirigenta  Simona Krečiča sijajno opravil svojo nalogo. 
Krečič je partituro in spremljavo pevcev naštudiral do potankosti in priče smo bili eni najboljših 
predstav ljubljanske opere v zadnjih letih, kar je potrdilo tudi občinstvo z burnimi aplavzi. Sijajna so 
bila godala in kar nekaj odličnih dolgih solov flavte in klarineta. Sopranistka Nuška Drašček Rojko v 
vlogi Ivane je bila na začetku neomajna v svojih napovedovanjih, prepričljiva kot voditeljica 
francoske vojske in na koncu pretresljiva v svojem spoznanju, da je grešila. Tudi pevsko je svojo 
težko vlogo odlično opravila. Tudi David Jagodic v vlogi kralja Karla VII. je bil prepričljiv v vlogi 
razsodnika in v duetih s kraljico Agnes, ki jo je tudi zelo dobro odigrala in odpela Urška Arlič 
Gololičič. Sijajen je bil tudi Jiři Rajniš kot vitez Dunois. Veličasten je bil Robert Vrčon kot nadškof. 
Neusmiljen je bil  Ivanin oče (Dejan M. Vrbančič), ki je svojo nehvaležno vlogo prepričljivo odigral 
in odpel. Operni zbor p.v. Željke Ulčnik Remic je zelo dobro odigral in odpel svojo nelahko vlogo, 
nepozabni so bili prizori s križi, s katerimi so enkrat podprli Ivano, drugič so se je pa branili kot 
hudodelko. Sploh so bili nekateri prizori, zlasti molitev v 1. dejanju z mehko rusko glasbo 
Čajkovskega, nekaj edinstvenega – publika v dvorani je popolnoma utihnila, zgodil se je redek 
trenutek simbioze občinstva in molitve na odru! Celotno dogajanje so dopolnjevali sijajni svetlobni 

https://www.novice.at/kultura/oder/pretresljiva-ivana-orleanska-v-ljubljanski-operi-sijajna-nuska-drascek-kot-ivana/
https://www.novice.at/kultura/oder/pretresljiva-ivana-orleanska-v-ljubljanski-operi-sijajna-nuska-drascek-kot-ivana/
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efekti. Nepozabno! Pevci so peli v ruščini in marsikje smo ugotovili, kako sorodna je ruščina 
slovenščini. 
Režiser Belgijec  Frank Van Laecke, ki režira v mnogih opernih gledališčih po svetu, je v predstavo 
vnesel nekaj izrednih domislic kot je n.pr. simbolično Ivanino prižiganje vžigalic, pa tudi ko je v 
zadnjem dejanju postavil štiri soliste v dvorano v zgornje lože, moški in ženski zbor pa vsakega na 
svojo stran na galeriji. S tem je glasbeno dogajanje prenesel v dvorano, bili smo sredi dogajanja 
predstave, zvočni učinek je bil enkraten! Publika je na koncu nagradila odlične izvajalce z 
dolgotrajnimi aplavzi! 
 

• Simbol upora in osveščanja proti nasilju. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 21  

Podoba Terezije Mičej mlajše na pročelju deželnega arhiva 
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/simbol-upora-in-osvescanja-proti-nasilju/  
Celovec. Napovedano je bilo že dalj časa, a tehnične težave, pa ne samo te, so zadevo  zavlačevale 
sicer ne v nedogled, pa vendarle. Zdaj pa se je končno zgodilo. Na pročelju Deželnega arhiva v 
Celovcu je pred nedavnim bila nameščena podoba Terezije Mičej mlajše iz Šentvida v Podjuni, ki jo 
je 6. januarja 1945 na celovškem deželnem sodišču nacistični foksgerihtshof pod predsedstvom 
krvoloka in zloglasnega Rolanda Freislerja zaradi upora proti nacistični strahovladi skupaj z 
devetimi drugimi Korošicami in Korošci, polovica od njih Slovenke in Slovenci, obsodil na smrt. 12. 
januarja 1945 so bili v Gradcu obglavjeni. Slikar Manfred Bockelmann je upodobil lik Terezije Mičej 
z namenom, naj njena podoba na vidnem mestu opominja, da se je nasilju treba zoperstaviti. Pod 
sliko je samo nemški napis  »Terezija Mičej, 1922 – 1945, eine junge Kärntner Slowenin aus St. Veit 
im Jauntal/Šentvid v Podjuni, starb am 7.1.1945 unter dem Fallbeil der NS-Unrechtsjustiz«.  
Terezija Mičej ml. je bila hči Terezije in Andreja Mičej, znanega slovenskega kulturnika in slepega 
šentviškega organista in zelo aktivna v Slovenskem prosvetnem društvu »Danica«. Njena mama 
Terezija je prav tako bila obsojena na smrt in skupaj z njo obglavljena. Oče Andrej Mičej je šele 
mesece navrh zvedel, da sta žena in hči bili obglavljeni. 
Na pobudo Memoriala Kärnten-Koroška, platforme proti oživljanju nacizma, rasizma in 
antisemitizma, je leta 2013 pri celovškem deželnem sodišču bila odkrita dvojezična spominska 
stela za 47 oseb, ki sta jih zaradi veleizdaje in upora proti nacistični strahovladi na le-tem sodišču v 
letih 1941-1945 obsodila na smrt rajhovsko vojno sodišče in folksgerihtshof. Obglavljene so bile v 
Berlinu-Plötzensee, na Dunaju in v Gradcu. Večina žrtev so koroške Slovenke in Slovenci. V zadnji, 
januarja 1945 na smrt obsojeni skupini, so bili: Josefine Kampl iz Etne vasi v Labotski dolini, 
zakonca Irma in Markus Käfer iz Labotske doline, Ivan Klančnik iz Črne, mati in hči Terezija Mičej 
starejša in Terezija Mičej mlajša, obe iz Šentvida v Podjuni, hči in oče Elizabeta in Jožef Ročičjak, 
Komarjeva iz Male vasi pri Škocjanu, ter hči in oče Maria in Markus Zellnig iz Etne vasi v Labotski 
dolini. Obglavljeni so bili 12. januarja 1945 v Gradcu in so pokopani neznano kje. 
 

• Dvojezično na avstrijskem Štajerskem. Avtor: Boris Jaušovec. Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec, št. 3, 24. 1. 2020, str. 22 

474 dijakov vpisanih k fakultativni slovenščini 
https://www.novice.at/novice/sola/dvojezicno-na-avstrijskem-stajerskem/  
Štajerska. Včasih je prijavljenih k fakultativnem pouku slovenščine več otrok, včasih manj, a 
letošnje šolsko leto jih je spet nekaj več. Tudi, ker je na avstrijskem Štajerskem vse več zdomcev iz 
Slovenije. 

https://www.novice.at/kultura/zgodovina/simbol-upora-in-osvescanja-proti-nasilju/
https://www.novice.at/novice/sola/dvojezicno-na-avstrijskem-stajerskem/
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Predsednica Kulturnega društva sedmi člen za štajerske Slovence v Avstriji Susanne Weitlaner nam 
je omogočila vpogled v podatke o vpisu otrok k dodatnemu pouku slovenščine v tej avstrijski 
zvezni pokrajini. 
Veseli večjega vpisa 
Vseh vpisanih k fakultativni slovenščini, to je v štajerskih ljudskih, glavnih in novih srednjih šolah, je 
v letošnjem šolskem letu 474. Lansko šolsko leto jih je bilo 438. Weitlanerjeva je vesela večjega 
vpisa, vendar pravi: »No, ta vpis niha, včasih je pač več prijavljenih otrok, včasih manj.« Toda, če 
vzamemo, da je bilo prvo leto, ko so uvedli možnost dodatnega učenja slovenščine na avstrijskem 
Štajerskem, to je bilo v šolskem letu 2004/05, k njej vpisanih 199 učencev, je napredek vendarle 
zavidljiv. Slovenščina je dodatno ponujena skupaj na 22 različnih šolah in je na voljo v določenih 
ljudskih šolah v okrajih Radgona, Lipnica in Lonč/Deutschlandsberg, kar nekako ustreza zgodovinski 
naselitvi štajerskih Slovencev v Avstriji. 
Največ otrok se letos slovenščine uči v ljudski šoli v Ivniku/Eibiswaldu, namreč 80. Povejmo še, da 
je v radgonski Višji realni zvezni gimnaziji (Borg) k slovenščini vpisanih 55 dijakov, vendar vsi 
prihajajo iz Slovenije, največ iz Prekmurja. Na Borgu lahko ti dijaki maturo delajo iz slovenščine. V 
Brucku na Muri, to je na Višji zvezni šoli za gozdarstvo, pa slovenščino spoznava 22 učencev, a so 
vsi nemškogovoreči Avstrijci. 24 učencev se v Gradcu, v šoli Sankt Andrä, slovenščino dodatno uči 
kot materinega jezika, lani je bil en več, še 12, dva več kot lani, pa slovenščino spoznava kot tuji 
jezik oziroma se učijo nadaljevalno slovenščino. 
Priprave na dvojezični vrtec 
Susanne Weitlaner je v luči sprememb, ki jih je nova zvezna vlada na Dunaju napovedala glede 
boljše šolske in druge javne oskrbe avstrijskih manjšin, dejala, da si na Štajerskem želijo: »Za 
Štajersko bi se moralo nekaj premakniti, predvsem pri gledanju in razumevanju, da pač pripadniki 
manjšine v sodobnem svetu ne živijo zgolj na svojem avtohtonem področju. Spričo boljših 
možnosti šolanja, izobraževanja, zaposlitve in dela se tudi kam preselijo, ponavadi v večje urbane 
centre. Pri tem na štajerskem v Avstriji nimamo šolskega manjšinskega zakona, kakor ga imajo na 
Koroškem, takega zakona ni niti na Dunaju, čeprav so se tja preselili mnogi pripadniki slovenske 
manjšine pa tudi pripadniki gradiščanskih Hrvatov. Učenje materinega jezika za otroke tako pade 
povsem na njihova pleča.« 
Weitlanerjeva še doda, da medtem v Gradcu že tečejo priprave, da bi z novim šolskim letom 
vendarle dobili prvo dvojezično, torej nemško-slovensko skupino otrok v enem od tamkajšnjih 
vrtcev.«  
Občutek za jezik 
Željka Platzer-Papič uči otroke slovenščino na ljudski šoli v Ivniku/Eibiswaldu, kjer je statistika 
pravi, da je k temu pouku vpisanih največ učencev. Na šoli imajo namreč tako imenovani 
»družinski razred«, kjer otroci po vnaprejšnjem tedenskem načrtu izberejo, pri katerem predmetu 
bodo sodelovali. Željka Platzer Papič: »Na šolo pridem vsak torek in prvi dve uri lahko gredo z 
mano k slovenščini tisti otroci, ki to hočejo. Niso zmeraj isti, ni vedno ista skupina, ampak je število 
različno, udeleženci so različni, ima pa jih to možnost 80 v prvem in drugem razredu, torej otroci 
stari sedem in osem let.« Pouk nato traja okoli 25 minut in učiteljica jih v tem času nauči okoli šest 
besed. »Ni cilj, da bi se otroci popolnoma naučili slovenščine, saj je ne poznajo. Pač pa je cilj, da 
dobijo občutek za jezik, da znajo izgovoriti besede in da spoznajo osnovno komunikacijo.«  
Drugačen pouk slovenščine pa ista učiteljica izvaja na ljudski šoli v Strassu, kjer je vpisanih 23 
otrok. »Tam eno skupino poučujem v slovenščini kot tujem jeziku, drugo skupino pa v slovenščini 
kot materinem jeziku. Gre namreč za otroke zdomcev in teh je čedalje več.«  
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• SAK Posojilnica investira v novo obrambo. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 3, 
24. 1. 2020, str. 23 

Branilec Nejc Strajnar je naslednja okrepitev obrambe SAK, ki se novo formira. 
https://www.novice.at/novice/sport/sak-posojilnica-investira-v-novo-obrambo/  
Celovec. Korak za korakom predstavlja SAK svojo novo ekipo. Kot prvi je prišel nazaj domov Alen 
Muharemovič (28), ki je član avstrijske futsal reprezentance. On je predviden za režiserja v sredini. 
Naslednji je bil Emir Velič (20), ki je dolgo iskani levi branilec. Slovenec, ki je igral zadnje leto v BiH, 
je doslej zapustil odličen vtis. In ta teden je prišel v ekipo tudi Slovenec Nejc Strajnar (20), ki je 
odigral doslej 32 tekem v II. slovenski ligi in je prišel od ND Ilirije Ljubljane. S tem postaja obramba 
od tedna do tedna bolj stabilna, kar je bil eden glavnih ciljev trenerja  Gorana Lučiča.   
Na novo urejeno je vse  tudi pri vratarjih. Jeseni je SAK imel 4 vratarje, zdaj bosta samo še dva, in 
sicer Alexander Aineter (SAK I) in Timotej Antolič (SAK AM). Oba se bosta lahko tako v miru 
koncentrirala na svoje naloge. 
Predvidena sta še dva napadalca, ki sta že 14 dni pri ekipi in jih bo SAK verjetno vzel. Počakati bo 
treba še tekmo proti ATSV Wolfsbergu v soboto, kjer se bodo pojavili še novi kandidati. Konec 
prestopnega roka je 6. 2. Ob 23:59.  
Prvo tekmo proti Annabichlu je SAK gladko dobil s 3:0, igralo je 20 igralcev. 
Prva pripravljalna tekma SAK:  
SAK Posojlnica – Annabichl 3:0 (1:0) 
SAK do 45.min): Ainetter, Aleksič, Lausegger, Veliu, Riedl, Mevmedosky, Muharemovic, Jurinic, 
Mevmedosky, Josip, Camber, SAK od 46. min.): Ainetter, Aleksič, Sadnek, Stalekar, Velič, Skrajnar, 
Mevmedosky, Camber (Lupar), Josip (Hobisch), Eržen Poškodovani: Zdravko Koletnik, Marjan 
Koletnik, Steiner, Klarič 
strelci: Alen Muharemovič (12.), Eržen (56.), Darjan Aleksič (58. 11/m), Welzenegg, 55 Zuschauer 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Poljanka Dolhar, Gregor Božič. Pravljica o Benečiji, njenih ljudeh in jezikovni shizofreniji: 31. 
Tržaški filmski festival – Gregor Božič, režiser Zgodb iz  kostanjevih gozdov. Primorski 
dnevnik, št. 14, 17.1.2020, str. 12–13. 

• Peter Verč. Dopolnilu za Slovence so vrata zbornice odprta: Italija – poslanca Luca Sut (G5Z) 
in Debora Serracchiani (DS) o volilnem zakonu. Primorski dnevnik, št. 15, 18.1.2020, str. 2. 

• Ivan Lukan, Olga Voglauer. »Skupna vlada Zelenih in Ljudske stranke je projekt, na katerega 
z zanimanjem gleda vsa Evropa«: intervju - slovenska poslanka v avstrijskem parlamentu. 
Primorski dnevnik, št. 15, 18.1.2020, str. 3. 

• Jaruška Majovski, Matjaž Ivanišin. Porabje in njegovi lepi, povedni obrazi: 31. Tržaški filmski 
festival – Matjaž Ivanišin, režiser igranega filma Oroslan. Primorski dnevnik, št. 16, 
19.1.2020, str. 10. 

• (pv). V zakonu o družbeno koristnem kmetijstvu je izpadla slovenščina: FJK – opozorilo SSO, 
SKGZ in Kmečke zveze. Primorski dnevnik, št. 18, 22.1.2020, str. 3. 

• Jaruška Majovski, Marc Ramsay. “Pahorjeva izkušnja naj bo svarilo”: intervju – scenarist in 
producent Marc Ramsay pred projekcijo dokumentarca Človek, ki je videl preveč. Primorski 
dnevnik, št. 19, 23.1.2020, str. 11. 

• (sta, pv). Dodaten zagon postopku vrnitve Narodnega doma: Italija, Slovenija – pogovoru 
predsednikov dveh držav sledi sestanek. Primorski dnevnik, št. 20, 24.1.2020, str. 3. 

https://www.novice.at/novice/sport/sak-posojilnica-investira-v-novo-obrambo/
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• (ide). »Borisu Pahorju mesto v senatu«: FJK – stranka Slovenska skupnost ob začetku 
prelomnega leta. Primorski dnevnik, št. 21, 25.1.2020, str. 3. 

• Krepijo znanje slovenščine: Trst – na liceju Slomšek s pomočjo republike Slovenije. 
Primorski dnevnik, št. 21, 25.1.2020, str. 9. 

•  V Ukrajini prvi mednarodni posvet o stanju manjšin v širši regiji: ob koncu leta v 
organizaciji zveze FUEN. Primorski dnevnik, št. 22, 26.1.2020, str. 12. 

• Sprememba odnosova Angležev do irščine: novi dvojezični napisi na ulicah v Belfastu. 
Primorski dnevnik, št. 22, 26.1.2020, str. 12. 

• (roša). O Fojbah in sprenevedanju: Slovenija – predavanje Sama Pahorja v Ljubljani. 
Predsednika Pahorja je pozval, naj s slovenskimi raziskovalci ponudi pomoč Mattarelli. 
Primorski dnevnik, št. 25, 30.1.2020, str. 18. 

 
La Voce del Popolo, Reka 

• Dvojezičnost: Italijanska Unija se ponovno povzpenja, La Voce del Popolo, 22. januar 
2020, st. 4 

https://lavoce.hr/attualita/bilinguismo-lui-torna-alla-carica 
Komisija z dvojezičnost je določila prednostne naloge v zvezi z zaščito javne uporabe italijanščine. 
Komisija, ki jo je imenovala skupščina Italijanske Unije, se je v ponedeljek zvečer sestala v Bujah, v 
prisotnosti predsednika Maurizia Tremula, da bi razpravljala o tem, kako ukrepati za izboljšanje 
javne uporabe italijanskega jezika v skladu s pravicami, ki so dodeljene za italijansko narodno 
skupnost. 
Komisija je ocenila, da je potrebno ukrepanje. Med pobudami so bili predlagani naslednji predlogi: 
najem odvetniške družbe, ki bi presodila usklajenost zakonov in tiskanje letakov namenjeni 
Skupnosti italijanov, da bi rojake bolje seznanili s svojimi pravicami; druga poduba je bila, da bi 
Italijanska Unija morala pozvati Istrsko Regijo naj najame prevajalce, da bi občinam, ki imajo 
omejena finančna sredstva, pomagali prevesti v italijanščino ves material, ki ga po zakonu morajo 
izdelati v dvojezični obliki. 

• Hrvaška ponovno sprejela 16 tisoč migrantov. La Voce del Popolo. Reka, 23. januar 2020, 
st.2 

https://lavoce.hr/attualita/migranti-la-croazia-non-molla 
Hrvaški notranji minister, Davor Božinović, je v Bruslju ponovil, da Zagreb ne bo dovolil migrantom 
nezakonitega prestopa meje. Pojasnil je, da je Hrvaška pripravljena zagotoviti sprejem tistim, ki 
objektivno potrebujejo pomoč. Pojasnjuje, da je vse več ljudi, ki upajo, da se bodo lahko ustavili v 
eni izmed držav članic Evropske unije ter zaprosili za politični azil, čeprav nimajo pogojev.  
V poročilu, ki ga je pripravila Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Fortex), lahko opazimo, 
da se število nezakonitih migrantov v državah schengenskega območja zmanjšuje, hkrati pa, da je 
migracijski tok na zahodnem Balkanu doživel porast za 46%. 
Minister za notranje zadeve RS, Boštjan Poklukar, je izjavil, da je Slovenij lani ponovno poslala 
nazaj na Hrvaško 16 tisoč migrantov. Doda, da se je nezakoniti migrantski val v zadnjih štirih letih 
stopnjeval. 

• Edit, zaščitnik italijanske narodne skupnosti. La Voce del Popolo. Reka, 25. januar 2020, 
st. 2 

https://lavoce.hr/attualita/bradanini-alledit-baluardo-ditalianita-il-saluto-ai-lettori-video 
Novi generalni konzul Italije na Reki, Davide Bradanini, je bil na obisku pri založbi Edit, kjer se je 
srečal s predstavniki založbe. Bradanini je poudaril pomembno vlogo založbe za italijanske narodne 

https://lavoce.hr/attualita/bilinguismo-lui-torna-alla-carica
https://lavoce.hr/attualita/migranti-la-croazia-non-molla
https://lavoce.hr/attualita/bradanini-alledit-baluardo-ditalianita-il-saluto-ai-lettori-video
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skupnosti na Hrvašem in v Sloveniji. Kot je še povedal, je za založbo značilna dolga zgodovina in 
zaveza s katero se je posvetila širjenju italijanskega jezika in kulture. 
Direktor, Errol Superina, je spregovoril o vlogi in zgodovini založbe, ki je v dolgem delovanju uspela 
držati skupaj rojake in pri njih okrepiti občutek narodne pripadnosti. 

• Felice Žiža: »Predčasne volitve ne bi spremenile ravnotežje«. La Voce del Popolo. Reka, 
28. januar 2020, st. 2 

https://lavoce.hr/attualita/felice-ziza-il-voto-anticipato-non-cambierebbe-gli-equilibri 
Poslanec italijanske narodne skupnosti v Državnem zboru, Felice Žiža, je komentiral odstop 
predsednika vlade, Marjana Šarca. 
Žiža je povedal, da nad odstopom predsednika vlade ni bil presenečen, ker so bili problemi in kriza 
vlade že dolgo znani. Žiža je dejal, da bi bilo nedvomno boljše nadaljevati po ustaljeni poti. 
Predčasne volitne ne bi veliko pomagale, saj so dosedanja posvetovanja pokazala, da so politična 
ravnovesja v osnovi vedno enaka. 
 
 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• Razvojni načrti v novem letu 2020. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 16. januarja 2020 - Leto XXX, št. 3, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_3.pdf 
Državni sekretar pri Uradu predsednika Vlade, pristojen za cerkvene in narodnostne zadeve, 
Miklós Soltész je 6. januarja v popoldanskih urah obiskal Lendavo, kjer se je po srečanju s 
predstavniki lokalnih katoliških, kalvinističnih in evangeličanskih  skupnosti udeležil svečane 
madžarske maše ob prazniku svetih treh kraljev. 
Dan potem, 7. januarja dopoldne, se je predstavnik Vlade Madžarske mudil v Porabju, kjer se je na 
gornjeseniškem sedežu Državne slovenske samouprave sestal s predsednikom krovne organizacije 
Karlom Holcem in slovensko parlamentarno zagovornico Eriko Köleš Kiss. Gostitelja sta državnega 
sekretarja nato pospremila v rimskokatoliško cerkev v Števanovce, kjer je porabski župnik Tibor 
Tóth gosta seznanil s pripravami na obnovitev sakralne stavbe. Na kasnejši tiskovni konferenci na 
DOŠ Števanovci je Miklós Soltész poudaril, da je osrednji namen izkazovanja podpore Madžarom v 
zamejstvu oziroma narodnostim na Madžarskem ta, da bi – pred predvsem mladi – pripadniki 
skupnosti ostali na rodni grudi. »Za ta cilj smo že veliko storili s skupnimi močmi,« je državni 
sekretar sodelovanje z vodstvom DSS in zagovornico ocenil kot zelo uspešno.  

• »Nej je ške vse zgübleno«. Intervju: Erika Köleš Kiss. Pogovarjala se je: Silva Eöry. 
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 16. januarja 2020 - Leto XXX, št. 3, 
str. 3  

http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_3.pdf  
Erika Köleš Kiss, slovenska zagovornica, o leti 2020 
 Za Porabske Slovence je preminauče leto prineslo dosta nauvoga, med drügim sta nauviva 
predsednika daubili tüdi obej krovni organizaciji. Po rečaj slovenske zagovornice Erike Köleš Kiss je 
biu med bole fontoškimi datumi 28. oktober, gda je glij na den, gda je biu v Budimpešti na obiski 
pri predsedniki vogrske vlade Viktori Orbáni njegov slovenski kolega Marjan Šarec, vlada v 
Uradnom listi objavila sklep (határozat), ka podpera Razvojni program Slovenskega Porabja.  
In tak naj bi v štiri lejtaj (od 2020 do 2023) Porabje od rosaga za razvoj gospodarstva, 
infrastrukture, firm, obrtništva, gazdij 
in tak tadale daubilo 898,5 milijona forintov. »O tom, ka Porabski Slovenci nücamo razvojni 
program, sam sama pred štirimi leti prvo paut spregučala na zasedanji mejšane slovensko - 
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vogrske manjšinske komisije. Na zadnjom zasedanji té komisije, stero je bilou novembra 2017 na 
Brdi pri Kranji, smo te sprejeli priporočilo obema vladama, ka aj prižgeta zeleni posvejt za pripravo 
programa, steri de dau priliko za gospodarski razvoj Porabja,« je pravla Erika Köleš Kiss, stera vüpa, 
ka de ta podpora fontoško prispevala k razvoji krajine, tak ka do meli mladi več vole, ka ostanejo 
na rodni grüdi.  

• Vrtanek je nej zidina. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
16. januarja 2020 - Leto XXX, št. 3, str. 4  

http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_3.pdf    
100 dejstev o Prekmurju 
V Pomurskom muzeji so konec preminaučoga leta vödali nauvo knjigo z naslovom 100 dejstev o 
Prekmurju. Ob pomauči sodelavcov jo je pripravila direktorica soboškoga muzeja Metka Fujs: »Že 
dugo sam brodila, ka neka takšoga napravim. Steli smo napraviti eno takšo malo, žepno knjigo, 
stero leko vzemeš s sebov, kama koli deš, pa jo furt znauva leko šteš. 
Nej je  bilou tak enostavno vöodabrati samo stau dejstev. Ka de jih glij telko, smo steli zavolo 
proslavlanja stauletnice združitve prekmurskih Slovencov z matičnim narodom.« 
Sto dejstev o Prekmurju je strnjeni pregled zemljepisnih, naravnih, zgodovinskih, etnoloških, 
narodno-etničnih, vörskih, kulturnih, kulinaričnih, biografskih in drügih podatkov o pokrajini in 
njenih lidaj: »Najbole žmetno je bilou vöodebrati lidi, posameznike, stere smo te malo bole 
izpostavili. Nekak sam se držala toga, ka vöodaberemo tiste, steri so s svojimi deli fontoški v cejlom 
rosagi ali ške šurše.« Med politiki so bili v izbor dani narodni buditeli, Matija Slavič in Jožef Klekl pa 
drügi duhovniki, zaslüžni za priključitev Prekmurja Jugoslaviji oziroma Sloveniji.  
Od novodaubnih politikov mata gesli samo prvi  predsednik slovenskoga rosaga Milan Kučan in 
Vran, se pravi Anton Vratuša. Od pisatelov ma svoje geslo samo Miško Kranjec, dosta drügih pa je 
vključenih pod vküpni naslov Literatura. »Od športnikov je izpostavljena Marika Kardinar - Nagy, 
kegljačica, stera je z velkih tekmovanj domau prnesla več kak 40 medalj.  

• Začela se je proizvodnja novih PSA-motorjev v Monoštru. LRH. Porabje, časopis 
Slovencev na Madžarskem, Monošter, 16. januarja 2020 - Leto XXX, št. 3, str. 5  

http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_3.pdf     
V tovarni Opel v Monoštru se je 9. januarja 2020 začela proizvodnja novih PSA-motorjev. Naravi 
prijazne 1,2 cm3 »Pure Tech« motorje bodo proizvajali s 100 in 130 konjskimi močmi. Po načrtih 
bodo v monoštrskem obratu v tem letu proizvedli kakih 350 tisoč motorjev. 
Svečanega začetka proizvodnje so se udeležili namestnik zunanjega ministra Levente Magyar, 
francoska veleposlanica v Budimpešti Pascale Adreani in podpredsednik skupine PSA, odgovoren 
za proizvodnjo, Yann Vincent. Po pozdravnih besedah direktorja monoštrske tovarne Grzegorza 
Buchala je namestnik zunanjega ministrstra Levente Magyar izpostavil, da je inovacija monoštrskih 
strokovnjakov pomembna tudi za madžarsko nacionalno gospodarstvo, saj prispeva k temu, da bo 
avtomobilska industrija letno ustvarila 10 tisoč milijard forintov. 

• Ernest Ružič (1941-2020). Uredništvo Porabja. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 16. januarja 2020 - Leto XXX, št. 3, str. 5  

http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_3.pdf      
11. januarja je umrl Ernest Ružič, novinar, pisatelj in pesnik, naš dolgoletni sodelavec in velik 
prijatelj Porabskih Slovencev. Rodil se je 4. aprila 1941 v Peskovcih, osnovno šolo je prve štiri 
razrede obiskoval v Adrijancih, druge štiri razrede pa v  Šalovcih. 
Po osnovni šoli je tri leta delal na kmetiji, nato se je odločil vpisati na srednjo kmetijsko šolo v 
Rakičanu. Po srednji šoli je začel študirati na mariborski pedagoški akademiji, slovenski, 
srbohrvaški in makedonski jezik. Za svojo poklicno pot si je  
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izbral novinarstvo in se z njim ukvarjal od leta 1965, vseskozi je delal za RTV Slovenija. Ernest Ružič 
je bil tesno povezan tudi z nami, Porabskimi Slovenci. Oktobra 2011 je minilo kar 45 let, ko je prvič 
kot novinar - dopisnik iz Pomurja - tedanjega Radia Ljubljana, obiskal Porabje, natančneje osnovno 
šolo v Števanovcih. Že pred demokratičnimi spremembami je nastopal v Sombotelu in v Porabju 
skupaj s književniki iz severovzhodne Slovenije. 
Ernest je sodeloval pri nastanku naše organizacije, Zveze Slovencev na Madžarskem, pri 
ustanavljanju in koncipiranju tednika Porabje in v prizadevanjih za ustanovitev samostojne 
slovenske radijske postaje v Monoštru. Zlasti pomembna je bila njegova pobuda iz leta 1997, ko je 
predsedniku Zveze Slovencev predlagal, da bi tudi Porabski Slovenci oziroma Slovenci na 
Madžarskem imeli vsakoletni knjižni dar, kot je to na Koroškem v Avstriji in med Slovenci v Italiji. 
Pobudo je ZSM sprejela in od leta 1998 imamo stalni knjižni dar: Slovenski, zadnja leta Porabski 
koledar, prozno delo po možnosti ob knjižnem slovenskem jeziku še v porabskem narečju, in 
praznično številko tednika Porabje.  

• »Ne pozabite, kako je biti otrok«. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 23. januarja 2020 - Leto XXX, št. 4, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_4.pdf  
Aukillu«, »Njielu amirarush«, »D'r klein Prinz«, »Regulus«, »Ang Munting Prinsipe« ... Le redki 
vedo, da pomenijo ti izrazi v jeziku kečua, aromanščini, alzaškem narečju, latinščini in filipinščini 
isto - so namreč naslovi prevedenih inačic priljubljenega kratkega romana »Mali princ« izpod 
peresa francoskega pisatelja in pilota Antoina de Saint-Exupéryja. 
Če je kdo po 10. januarju vstopil v razstavni prostor Slovenskega doma v Monoštru, je lahko listal 
med več kot sto naslovnicami različnih izdaj te (ne le) mladinske pripovedi, ki jih je v preteklem 
desetletju zbrala profesorica angleščine na II. OŠ Rogaška Slatina Jožica Nuč. »Ta ljubezen se je 
začela davnega leta 1984, ko sem bila prvič v Veliki Britaniji in dobila v roke angleškega Malega 
princa,« se je spominjala zbirateljica, ki so jo pritegnile brezčasne misli v knjigi.  
Trenutno razpolaga z nad 350 izvodi kratkega romana, in sicer v 119 različnih jezikih ali narečjih. 
»Mreža zbirateljev je kar prepletena. Čeprav sem nekaj izvodov nabavila na svojih potovanjih, sem 
večino knjig izmenjala z zbiratelji širom po svetu. Smo združeni na socialnem omrežju,« je objasnila 
Jožica Nuč. 

• Komi de ravnica bejla. Valerija Perger. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 23. januarja 2020 - Leto XXX, št. 4, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_4.pdf  
Knjižno darilo porabskim bralcem 
» … Če izgubiš svoj jezik, izgubiš tudi svojo kolektivno dušo in postaneš novodobni zombi. Svet je 
poln teh ljudi, ki izkoreninjeni, brez substance tavajo po svetu … Ko so potovali Cigani, so s seboj 
nosili svoj jezik. Zato se je tudi njihova kolektivna duša selila z njimi. Mi, novodobni nomadi, pa ne 
nosimo s seboj svojega jezika, zato se izgubimo,« je Feri Lainšček, poet panonskih svetov, 
odgovoril v intervjuju (Delo, Sobotna priloga, 7. 12. 2019) na vprašanje novinarke, če se zaveda 
privilegija, da lahko jemlje iz ene od najbogatejših jezikovnih zakladnic, »iz panonskega Babilona«.  
Ohranjati svoj jezik, zven svoje primarne govorice duše, pisati v jeziku srca je rdeča nit obsežnega 
literarnega opusa pesnika, pisatelja, scenarista in dramatika Ferija Lainščka, katerega drobno 
knjižico pesmi v prekmurskem narečju in slovenskem knjižnem jeziku Komi de ravnica bejla/ Komu 
bo ravnica bela ste porabski bralci dobili kot knjižno darilo ob novoletni 
številki časopisa. To je že drugo porabsko knjižno darilo Lainščkovih pesmi v narečju – prva knjiga, 
Nigdar neboš znala, je bila darilo že davnega leta 2007. 
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• Zbaugom, Erni! Marijana Sukič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
23. januarja 2020 - Leto XXX, št. 4, str. 4 

http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_4.pdf 
Nikak sem nej dala valati, gda sem 11. januara zvedla, ka ga nejga več. Če rejsan sem vejdla, ka je 
trno betežen pa v špitalaj, sem itak vörvala, ka se vöpotegne, ka de bole krepek, kak je beteg. Vej 
mi je pa pred svetki ešče napiso, ka vse de mi poslo za prvo številko v leti 2020. 
Te pa gnauk samo nej bilau več pisem, nej bilau več odgovorov na moja pitanja ... Pa njega tö nej 
bilau več, kak če bi ga (s)piš odpino, »vijolični dim« ga zakrijo ... 
Ernest Ružič je bijo tisti novinar iz Slovenije, steri je najduže ojdo k nam v Porabje, najprva je prišo 
leta 1965, nazadnje je bijo geseni 2019. V tej 54-i lejtaj je nej bilau takšoga dogodka, programa, 
djilejša, kama bi on nej prišo, o sterom bi on nej piso ali poraučo slovenskim novinam, radioni ali 
televiziji. Ojdo je v tisti najbole težki, železni cajtaj, gda je z vogrske strani nej trno zaželeno bilau, 
ka se slovenski novinarge zanimajo, brigajo za tau, kak se kaj nam po naši slovenski vesnicaj godi. 
Prihajo je v časi mékoga socializma, gda je na videz tak vögledalo, ka je vse vredi z nami, slovensko 
skupnostjo, vej pa lepau spejvamo pa plešemo, dapa če smo malo globše poškrabali tau stvarnost, 
se je pokazalo, ka je po šaulaj malo slovenščine, ka se v cerkvaj premalo moli slovensko, ka mladi 
odhajajo z naše krajine itt. 
Vküper z nami je doživo, ka se je sistem (rendszer) spremejno pa smo se postavili na svoje noge, 
zorganizirali svoje slovenske organizacije, začnili vödavati novine pa se je oglaso slovenski radio v 
Varaši. Z nami vred se je veselijo, če se je nam kaj prišikalo, pa z nami žalostijo, če je kaj odplavalo 
po vodi. 
 

Delo, Ljubljana 

• Reševanje klinično mrtvega azilnega sistema. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 18. januar 
2020  

Vprašanje je, kakšen kompromis so pri delitvi bremen pripravljene sprejeti članice.  
https://www.delo.si/novice/svet/resevanje-klinicno-mrtvega-azilnega-sistema-270122.html 
Bruselj – Nova predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je ob izvolitvi napovedala nov 
pakt o migracijah in azilu, vključno z reformo dublinskih pravil. Odločanje držav članic glede tega je 
bilo v zadnjih letih blokirano.  
Katera so najkočljivejša vprašanja? 
Po izbruhu velike begunske krize v letih 2015/2016, ki je politično zatresla Evropo, se je Unija 
razdelila pri vprašanju solidarnosti. Sistem kvot iz leta 2015 je v praksi pokazal številne 
pomanjkljivosti. Sredozemske države, ki so bile pod največjim pritiskom (predvsem Grčija in Italija), 
so zahtevale učinkovit sistem premeščanja prosilcev za azil po vsej EU. Države, ki so cilj migracij, 
kot je Nemčija, so imele podobna pričakovanja. Na drugi strani so bile najglasnejše države 
Višegrajske skupine, ki so zavračale sprejem prosilcev in zagovarjale neprepustno zaščito zunanje 
meje. Bistvo veljavnega, a v praksi nedelujočega dublinskega sistema je, da je za prosilca pristojna 
država, v kateri je prvič stopila na tla EU. 
Kakšne so bile rešitve na mizi? 
Uniji je z okrepitvijo nadzora in sodelovanjem z državami na drugi strani Sredozemlja uspelo 
zmanjšati število prihodov na predkrizno raven. V Italijo je lani po podatkih UNHCR prišlo le še 
okoli 11.000 ljudi. Pred letom 2018 so bile številke višje od 100.000. Čeprav ni bilo soglasja o 
rešitvah, s katerimi bi se ob večjem pritisku na katero od vstopnih držav samodejno sprožil sistem 
solidarnosti. Ker ni bilo celovitih rešitev, so se države članice morale odločati za ad hoc ukrepe, 
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denimo v času, ko je bivši notranji minister Matteo Salvini zaprl italijanska pristanišča za ladje, ki 
so imele na krovu begunce, rešene na morju. 
Kaj bo ponudila Ursula von der Leyen? 
»Potrebujem nov način delitve bremen. Potrebujemo svež začetek,« je njeno vodilo. Tako naj bi 
zagotovili dovolj pomoči članicam pod pritiskom, saj da brez tega ne bo stabilnih meja. Evropa naj 
bi sicer ponudila zatočišče tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito, a mora zagotavljati, da se 
ljudje, ki nimajo pravice ostati, vrnejo domov. Ob boljši zaščiti zunanje meje bo treba z okrepljenim 
Frontexom, poiskati ključ do delitve bremen in na zahtevo ciljnih držav preprečevati tako 
imenovanja sekundarna gibanja migrantov iz ene države članice v drugo. Prvo preverjanja, ali 
prosilec izpolnjuje pogoje za azil, bi utegnilo potekati že na zunanji meji EU. 

• Dve zborovanji v Gorici: komemoracija fašistične X Mas in shod nasprotnikov fašizma. 
STA. Delo, Ljubljana, 18. januar 2020  

Udeležence protifašističnega shoda je združil slogan: »Nikoli več fašizma«.   
https://www.delo.si/novice/svet/dve-zborovanji-v-gorici-komemoracija-fasisticne-x-mas-in-
shod-nasprotnikov-fasizma-270382.html 
V Gorici sta dopoldne ob prisotnosti velikega števila pripadnikov varnostnih sil potekali 
komemoracija bivših borcev fašistične enote X Mas in protifašistični shod. Oba shoda sta se 
zaključila brez incidentov. 
Enota X Mas se je med drugo svetovno vojno v sklopu oboroženih sil fašistične t.i. Salojske 
republike oz. Italijanske socialne republike, nastale po padcu fašističnega režima in kapitulaciji 
Italije, skupaj z nacističnim okupatorjem borila proti partizanom v Italiji in na slovensko-italijanski 
meji.  
Njeni veterani so skupaj s svojci med krajšo slovesnostjo v goriški mestni hiši položili venec k 
obeležju občinskih uslužbencev, ki so bili ob koncu vojne odpeljani v Jugoslavijo. Po poročanju 
Primorskega dnevnika je bilo pred mestno hišo in v veži navzočih približno petdeset članov tako 
združenja X Mas kot skrajno desnega gibanja Casa Pound. Po besedah goriškega občinskega 
svetnika Fabia Gentileja, ki jih navaja italijanska tiskovna agencija Ansa, so se navzoči spomnili 
padlih v bitki v Trnovskem gozdu leta 1945. 
Združenje partizanov Italije opozarja na zločinska dejanja X Masa 
Sočasno s kratko svečanostjo v goriški mestni hiši pa je pod geslom »Nikoli več fašizma« po 
mestnih ulicah stekla protifašistična manifestacija, ki jo je organiziralo Vsedržavno združenje 
partizanov Italije (VZPI-ANPI). Po poročanju Anse je bilo udeležencev okoli tristo. Korakali so s 
transparenti, zastavami in borčevskimi prapori. 
Polemika se je v prejšnjih dneh dodatno razvnela spričo odločitve goriškega sodišča, da petje 
himne fašistične enote X Mas ni kaznivo dejanje, fašistični oziroma tako imenovani rimski pozdrav 
z iztegnjeno roko pa da je folklorna gesta. Združenje VZPI-ANPI je v sporočilu spomnilo, da je enota 
X Mas odgovorna za dolg niz zločinskih dejanj ter da so se njeni člani borili skupaj z nacisti in 
drugimi fašističnimi enotami proti slovenskim in italijanskim partizanom. Obenem opozarja, da je 
italijansko vrhovno sodišče lani potrdilo, da je tako imenovani rimski pozdrav kaznivo dejanje.  

• Preden bo Hrvaška vstopila v schengen, je treba prenoviti mejne prehode. Eva Milošič, 
Ptujinfo. Delo, Ljubljana, 21. januar 2020  

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na otvoritveni slovesnosti mejnega prehoda 
napovedal krepitev delovanja mejne policije.  
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/preden-bo-hrvaska-vstopila-v-schengen-je-treba-
prenoviti-mejne-prehode-271221.html 
Danes so slovesno odprli prenovljeno območje mednarodnega mejnega prehoda Ormož, ki deluje 
pod okriljem Postaje mejne policije Središče ob Dravi. Državna investicija je vredna okoli milijon 
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evrov, prav toliko potnikov pa na ormoškem mejnem prehodu letno naštejejo. 
Stari mejni prehod Ormož v skoraj treh desetletjih, kolikor jih je dočakal, ni bil deležen večjih 
investicij. Slovenski policisti, zadnjih šest let poleg njih tudi hrvaški, so mejno kontrolo izvajali v 
neustreznem delovnem okolju. V dotrajanih objektih so zatočišče pogosto poiskale miši in 
podgane, tu in tam menda tudi kače - celo v električnih omaricah. Zastareli kontejnerji v očeh 
tujcev tudi niso bili ravno promocija slovenske države. 
Lani so se zato lotili celostne prenove; na novo so zasnovali objekte, prometne in obračalne 
površine, komunalne instalacijske naprave in priključke, poskrbeli pa so tudi za zunanjo ureditev. 
Prometni tok so iz mesta preusmerili na obvoznico, da bi domačinom tako omogočili prijetnejše in 
varnejše življenje. Nov objekt ponuja ločene prostore za slovenske in hrvaške policiste, dve kuhinji, 
sanitarije in prostor za razgovore. Vsa dela so bila v pol leta zaključena. 

• Letalska linija med Beogradom in Prištino kot simbol. Milena Zupanič. Delo, Ljubljana, 21. 
januar 2020  

»To je velikanski korak k napredku dobrih odnosov in utrjevanju kosovske suverenosti,« je dejal 
ameriški diplomat Richard Grenell, specialni odposlanec predsednika ZDA za Zahodni Balkan.  
https://www.delo.si/novice/svet/letalska-linija-med-beogradom-in-pristino-kot-simbol-
271051.html 
Po 21 letih, odkar je bila zaradi stopnjujočih se oboroženih konfliktov na Balkanu ukinjena letalska 
zveza med Beogradom in Prištino, je bilo v Berlinu podpisano pismo o nameri za ponovno 
vzpostavitev te linije. Če bo letalska povezava tudi dejansko vzpostavljena, bo to pomemben 
mejnik tako za odnose med Srbijo in Kosovom kot tudi za hitrejše potovanje med prestolnicama. 
Edini javni prevoz med Beogradom in Prištino je zdaj avtobus, ki prevozi 450-kilometrsko pot v 
približno šestih urah. Le malo hitreje se je mogoče pripeljati z osebnim avtomobilom, seveda če na 
meji ni zastojev. Dobro uro trajajoči let med glavnima mestoma Srbije in Kosova bi tako bistveno 
olajšal potovanje med državama. Pred dvema desetletjema je to letalsko linijo vzdrževal večinoma 
slovenski letalski prevoznik Adria Airways, zdaj pa bo na njej letela nemška Lufthansa Eurowings. 
Ameriški diplomat Richard Grenell, specialni odposlanec predsednika ZDA Donalda Trumpa za 
dialog med Beogradom in Prištino, je pobudo označil kot »velikanski korak k napredku dobrih 
odnosov in utrjevanju kosovske suverenosti«. Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je 
dogovor pozdravil kot »pomemben korak, ki bo olajšal potovanje ljudi in kroženje blaga v regiji 
Zahodni Balkan«. Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Robert O'Brien pa, da gre za 
»zgodovinski dogovor«. 
Podpisa memoranduma o novi letalski liniji so se razveselili tako v Prištini kot v Beogradu. 
Predsednik Kosova Hashim Thaçi je na twitterju zapisal, da »je to pomemben korak za gibanje 
državljanov in proces normalizacije odnosov«. Direktor pisarne za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić 
je dejal, da gre za »dobro novico« in za »simboličen korak«, ki bo zbližal obe mesti in okrepil vezi 
med Beogradom in Prištino. Vendar je dejal tudi, da bo linija lahko zaživela šele, ko bodo ukinjene 
stoodstotne carine, ki jih je postavila Priština na blago iz Srbije. 
Za nadzor zračnega prometa nad Kosovom sta zadolženi mednarodni organizaciji Umnik in Kfor.  

• Se spet približuje Salvinijev trenutek? Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 22. januar 2020  
Izid lokalnih volitev v Emiliji - Romanji bo pomemben preizkus trdnosti vlade Giuseppeja 
Conteja.  
https://www.delo.si/novice/svet/se-spet-priblizuje-salvinijev-trenutek-271025.html 
V Italiji se začenja niz lokalnih volitev. Prve bodo v nedeljo v deželi Emilija - Romanja, veljajo za zelo 
pomembne in predstavljajo več od lokalne politike. Gre za tradicionalno levo italijansko regijo, 
novembra lani je tu nastalo protestno gibanje sardin. Povedno bo, kako se bo tokrat odrezala 
kandidatka desne Salvinijeve Lige. 
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Volitve bodo v osmih od 20 italijanskih dežel, zadnjo januarsko nedeljo poleg Emilije - Romanje še 
v Kalabriji na jugu, vendar je večina pozornosti usmerjene k Bologni oziroma severnoitalijanski 
pokrajini, eni od najbogatejših in najrazvitejših v Evropi. Po številnih regionalnih zmagah 
desnosredinskih strank preteklo leto bo zanimivo opazovati rezultat tukaj, kjer imajo leve stranke 
večdesetletno zgodovino uspešnega vladanja, dežela velja za simbolno trdnjavo levice. Salvinijeva 
Liga s kandidatko Lucio Borgonzoni si obeta zmago, ankete kažejo izenačenost levega in desnega 
političnega bloka. Po porazu v Umbriji, kjer je jeseni slavila desna koalicija – Liga, stranka Naprej, 
Italija in Bratje Italije –, bi bil morebiten ponoven poraz leve sredine pomemben pokazatelj. Za 
aktualno vlado premiera Giuseppeja Conteja, ki je šibka, bi predstavljal uničujoč poraz.  
Liga je še najmočnejša stranka 
Na nacionalni ravni je Liga še vedno najmočnejša politična stranka, ponaša se s približno 31 
odstotki podpore, drugouvrščena vladna Demokratska stranka ji sledi z 19 odstotki. Matteo Salvini 
je minulo poletje na hitro zapustil vlado, potem ko se je sesula koalicija z Gibanjem 5 zvezd. 
Voditelj Lige se je uštel, mislil je, da bo lahko vladal sam, vendar so dotedanji politični nasprotniki, 
Demokrati in populistično gibanje, presenetljivo oblikovali novo koalicijo ter se izognili predčasnim 
volitvam. 

• Prestopi in upad podpore usodni za Luigija di Maia. Jure Kosec. Delo, Ljubljana, 22. januar 
2020  

Kriza v največji italijanski vladni stranki se dogaja v najbolj neprimernem trenutku.  
https://www.delo.si/novice/svet/ugibanja-od-odstopu-luigija-di-maia-271421.html 
Največja italijanska vladna stranka bo le nekaj dni pred pomembnimi lokalnimi volitvami v deželi 
Emilija - Romanja ostala brez svojega voditelja, zunanjega ministra Luigija di Maia.   
Razmere v populističnem Gibanju 5 zvezd so se namreč močno zaostrile po nizu pomembnih 
poslanskih prestopov. Stranka je po poročanju italijanskih medijev v zadnjih tednih ostala brez 18 
poslancev v obeh domovih rimskega parlamenta, s čimer se je skupno število prestopov iz G5Z v 
tej legislaturi povzpelo na 31. 
Stranko pesti tudi nizka javnomnenjska podpora. Če bi bile parlamentarne volitve danes, bi zanjo 
volilo le okoli 16 odstotkov Italijanov oziroma polovica manj kot na zadnjih volitvah leta 2018. 
Prestopi in padanje podpore so pod drobnogled postavili usodo Luigija di Maia, 33-letnega 
italijanskega zunanjega ministra, ki je leta 2017 prevzel vodenje protiestablišmentskega gibanja od 
komedijanta Beppeja Grilla. Di Maio je po poročanju italijanskih medijev vladnim ministrom iz 
kvote G5Z že potrdil svoj odstop s položaja, javnosti pa naj bi ga naznanil v naslednjih urah. 
Premier Conte je v odzivu na poročila dejal, da bo spoštoval vsakršno ministrovo odločitev. 
Še vedno minister 
Di Maiev napovedan odstop z vrha stranke po mnenju analitika in nekdanjega glavnega 
ekonomista na italijanskem ministrstvu za finance Lorenza Cadogna ne bo bistveno vplival na delo 
Contejeve vlade, niti ne povečuje verjetnosti razpisa predčasnih volitev. »Njegov odstop je mogoče 
interpretirati kot še en znak implozije G5Z, lahko pa tudi kot poskus poenotenja stranke,« je 
Cadogno pojasnil za Delo. 
»Veliko bolje bi bilo, če bi odstopil kot minister, a najverjetneje gre zgolj za potezo, s katero želi 
omiliti kritike na svoj račun pred strankinim kongresom, ki bo potekal med 13. in 15. marcem, ko 
utegne znova kandidirati za najvišji položaj v G5Z,« je še dodal sogovornik.  

• Zidal je kulturne mostove na obeh straneh Karavank. Mateja Kotnik. Delo, Ljubljana, 23. 
januar 2020  

Jožko Hudl: Za dolgoletno vključevanje koroških Slovencev v slovenski kulturni prostor bo nocoj 
prejel priznanje javnega sklada za kulturne dejavnosti  
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https://www.delo.si/novice/slovenija/zidal-je-kulturne-mostove-na-obeh-straneh-karavank-
271314.html 
Pliberk – Jožko Hudl, 71-letni koroški Slovenec, se je kot mladenič nameraval profesionalno 
zapisati gledališču, a so starši želeli, da se najprej priuči kakšnega poklica. Postal je učitelj. 
Enainštirideset let je poučeval in ravnateljeval na ljudskih šolah po avstrijskem Koroškem in ves čas 
ohranjal ljubezen do gledališča. 
Star je bil komaj pet let, ko je prvič stopil na odrske deske. »Še brati nisem znal. Tekst sem se 
naučil z bratovo pomočjo,« se spominja sogovornik, ki se je rodil v številni kmečki družini v Železni 
Kapli. Odraščal je v Globasnici. »Bilo nas je šest bratov. Vsi smo se s čim ukvarjali in hodili na vaje. 
Starši so imeli velik posluh za to, čeprav doma ni manjkalo dela.« 
Pri šestnajstih je v Globasnici že pripravil kakšno predstavo, kot avtor in režiser skečev se je ob 
tabornem ognju izkazoval tudi pri skavtih. Štel jih je komaj dvaindvajset, ko je postal predsednik 
Krščanske kulturne zveze. »Nikogar ni bilo, ki bi hotel prevzeti to funkcijo,« se nasmeje. Do 
učencev, članov gledališkega ansambla, somišljenikov v društvih in kulturnih ustanovah ni bil nikoli 
strog. »Ljudi, s katerimi delaš, moraš spoštovati. Tudi mlade. Zame niso nič drugačni, kot smo bili 
mi. Morda so le bolj obremenjeni. Imajo veliko dejavnosti, a jih kar zmorejo. Zelo so zagnani.« 
Koncert z napakami 
Dvanajst let po upokojitvi še vedno poučuje. Seznam tistih, ki potrebujejo njegovo pomoč pri 
učenju nemščine ali slovenščine, je dolg, zato ima urnik več tednov vnaprej povsem zapolnjen. 
Pomaga učencem, ki iz Slovenije prihajajo na avstrijske gimnazije, mladim družinam, ki so se zaradi 
službe v Avstriji tam odločile za nakup zemljišča in gradnjo hiše, že štiri leta pa nemščine uči tudi 
migrante z Bližnjega vzhoda, nastanjene v družinskem gostišču Linde v Pliberku. 
Najbolj ponosen je, da je bil med ustanovitelji slovenske glasbene šole. Ko so za sodelovanje 
nagovorili štiri slovenske učitelje in objavili razpis za vpis, so pričakovali, da se bo prijavilo kakšnih 
pet otrok. »Prijav je bilo kar 37. Učitelji so otroke poučevali po domovih, kasneje smo dobili 
soglasje deželne vlade, da je pouk lahko potekal v popoldanskem času v prostorih ljudskih šol. 
Ljudje so bili navdušeni. Prvi koncert smo imeli komaj tri mesece po začetku pouka. Skoraj nihče 
med nastopajočimi ni bil brez napak,« pove Hudl, ki je šolo dolga leta tudi vodil. Pred tremi leti jo 
je pod finančno okrilje vzela deželna vlada, nekdanji učenci pa so danes že učitelji, ki znanje 
prenašajo na mlajši rod. 
Z Anito, Slovenko iz Kamnika, ki jo je življenjska pot kot mlado dekle pripeljala v Celovec, je o 
svojem kulturnem delovanju razčistil pred poroko. »Pogoj, da se vzameva, je bil, da mi tega dela 
ne bo preprečevala. To sem namreč opazil pri drugih in tega me je bilo strah,« je iskren. A tudi 
njegova žena ni od muh. Isto je ona zahtevala od njega. In tako sta se v kulturi dokazovala vsak po 
svoje, pogosto tudi skupaj. 
V sedemdesetih, ko so na avstrijskem Koroškem padale dvojezične topografske table, sta 
ustanovila Oder 73, saj slovensko prosvetno društvo Edinost, ki mu je Hudl predsedoval 
osemindvajset let, ni imelo gledališke skupine. »Sinovi Tomaž, Samo in Matej so bili med najinim 
delovanjem v društvu postavljavci stolov, čistilci, šepetalci, pevci, risarji, skladatelji in še kaj,« pravi 
Jožko Hudl, ponosen na vse svoje sodelavce, brez katerih, kot pravi, ne bi mogel. 
Zbovorovodja Jožko Kert: »Moje srečanje z Jožkom Hudlom sega v osemdeseta leta, ko sem na 
željo obolelega zborovodje plibrških pevcev Foltija Hartmana stopil pred ta odličen zbor, da 
začasno zapolnim nastalo vrzel. Stopiti pred izkušene pevce z več kot polstoletno tradicijo dobrega 
petja pod odlično roko centralnega zborovodje podjunskih zborov gospoda Foltija Hartmana – jaz 
pa s komaj desetletnim zborovskim stažem pri prevaljskem VRESU – ni bilo enostavno. Danes to 
ocenjujem kot predrzno dejanje.« Kert spomni, da je bilo delovanje kulturnih skupin, zlasti številno 
zborovstvo, nekdaj, pa tudi danes edino najmočnejše orožje v rokah koroških Slovencev 'zoper 
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nemškutarskim pritiskom'. Po njegovem prepričanju je težišče tega dela padlo na pleča kulturnih 
voditeljev.  

• Boris Pahor: Mladi ne vedo nič o fašizmu, zato se znova prebuja! Nataša Čepar. Delo, 
Ljubljana, 24. januar 2020  

V Trstu prikazali BBC-jev dokumentarec o Borisu Pahorju in dogajanju v koncentracijskem 
taborišču Natzweiler-Struthof.  
https://www.delo.si/kultura/film-tv/boris-pahor-mladi-ne-vedo-nic-o-fasizmu-zato-se-znova-
prebuja-272049.html 
»Ponavljam zmeraj isto. Rad bi, da bi ljudje vedeli tudi za tiste, ki so bili organizirani proti fašizmu 
in nacizmu, zaradi česar so bili obsojeni na smrt. Bili smo kulturniki, pisatelji, časnikarji, zdravniki, 
ki smo morali lačni delati v taborišču,« je včeraj povedal Boris Pahor, pisatelj, glasnik antifašizma in 
s 106 leti živa priča grozot, ki so se dogajale med drugo svetovno vojno. Sledil je bučen aplavz. 
V tržaškem gledališču Miela so, v okviru tržaškega filmskega festivala, o njem predvajali 
dokumentarni film, ki ga je letos posnela BBC. Te »evropske premiere« dokumentarca, z naslovom 
Človek, ki je videl preveč (The man who saw too much), sta se udeležila tako Pahor kot producent 
filma Marc Ramsay. Ta je s seboj prinesel tudi čisto sveži ponatis Pahorjeve knjige Nekropola v 
angleškem jeziku, 
»Mladi ne vedo nič o fašizmu, zato se znova prebuja!« je menil Pahor. Novim generacijam je, tako 
kot tudi njihovim staršem, položil na srce, da morajo gojiti in braniti narodno zavest, sicer bomo 
kot narod izumrli. Kot je poudaril, bi se morali mladi o tem tudi učiti v šolah, predstavniki države pa 
to glasno govoriti. Pahor je obenem spomnil, da poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-
kulturne komisije o dogajanju v polpretekli zgodovini še zdaj leži v italijanskih predalih. 
»Sem Slovenec, čeprav sem italijanski državljan. Ni res, tako kot mi očitajo levičarji, da poudarjanje 
nacionalne zavesti vodi v nacionalizem! To je trdil že Kardelj, ki nas je hotel pojugoslovaniti. Moraš 
biti zvest svojemu narodu, tako kot so zavedni Holandci, Poljaki in vsi drugi evropski narodi, ne 
glede na velikost. Mladini je treba to povedati!« je izpostavil. 
Pahorjeva zgodba prepričala BBC 
 »O taborišču Natzweiler-Struthof sem izvedel naključno, pri prebiranju neke knjige. Nenavadno se 
mi je zdelo, da zanj nisem še nikoli slišal, zato sem želel izvedeti več. Zakopal sem se v raziskovanje 
in izkazalo se je, da je bilo to prvo koncentracijsko taborišče, ki so ga leta 1944 odkrili zavezniki, a o 
tem niso takoj spregovorili, in edino, ki se je nahajalo v Franciji – na območju, kjer je bilo v 
tridesetih letih prejšnjega stoletja popularno smučišče,« razlaga producent dokumentarnega filma 
Marc Ramsay. 
Med iskanjem informacij o tem taborišču, kjer so bile tudi plinske celice, je naletel na Pahorjevo 
Nekropolo. »Prevzela me je njegova zgodba, zato sem ga želel obiskati v Trstu, kjer me je prijazno 
sprejel in bil pripravljen na sodelovanje,« nadaljuje. O originalnosti zgodbe je prepričal tudi vodilne 
na BBC in poznejšega avtorja filma, novinarja Alana Yentoba. 
Filmska zgodba se začne v Trstu, pri Borisu Pahorju doma, kjer Yentoba sprejmeta gostitelj in Neva 
Zajc, kulturna urednica na Radiu Koper, ki že dolgo spremlja Pahorjevo življenje in delo. Prijetno 
domače meščansko stanovanje in slikovite razglede na Tržaški zaliv pa kmalu zamenjajo temačni 
kadri, ki se začnejo pred železnimi in z bodečo žico obdanimi vrati v koncentracijsko taborišče 
Natzweiler-Struthof v Francoski Alzaciji. »Hribovita pokrajina je prelepa, a naše misli so bile 
osredotočene le na lakoto, mraz in telesno bolečino,« v filmu komentira Pahor. 
Pahorja so po kapitulaciji Italije nacisti zajeli kot člana odporniškega gibanja. Še pred tem je, leta 
1920 – zdaj bo sto let od tega - doživel požig Narodnega doma v Trstu, kar se mu je kot 
sedemletnemu dečku v spomin vtisnilo kot »konec sveta«. Prav v teh dneh pa sta se predsednika 
Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella, ob spominski slovesnosti ob 75. obletnici 
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osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau v Jeruzalemu, pogovarjala o vrnitvi 
na novo zgrajenega Narodnega doma slovenski manjšini v Italiji.  

• Prihodnji petek sodba o arbitraži. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 24. januar 2020  
Zadevala bo samo vprašanje dopustnosti in odločilo ali je sploh pristojno za obravnavo zadeve.  
https://www.delo.si/novice/svet/prihodnji-petek-sodba-o-arbitrazi-272278.html 
Sodišče EU bo v petek, 31.1. objavilo sodbo v slovenski tožbi proti Hrvaški glede arbitraže. 
Zadevala bo samo vprašanje dopustnosti. V njej bo sodišče odločilo, ali je sploh pristojno za 
obravnavo zadeve. 
Mnenje generalnega pravobranilca Priita Pikamäeja o slovenski tožbi proti Hrvaški glede 
neuresničevanja arbitražne odločbe, objavljeno 11. decembra, je bilo negativno. Kot je pojasnil 
generalni pravobranilec, sodišče EU ni pristojno za odločanje o mednarodnopravnem mejnem 
sporu, ki ne sodi pod pravo Unije. V svoji argumentaciji je sledil logiki Hrvaške. 
Sodišču je predlagal, naj se izreče za nepristojno za preučitev tožbe, ki jo je vložila Slovenija. 
Sodba bo objavljena razmeroma hitro. Očitno je poevano z brexitom, saj je bil sodnik poročevalec 
v zadevi Britanec Christopher Vajda. Sodnik poročevalec sicer pripravi osnutek sodbe. 
Strokovnjak za slovensko-hrvaško mejno vprašanje Thomas Bickl je po objavi mnenja izrazil 
številne dvome o ugotovitvah generalnega pravobranilca Pikamäeja. »Razmerje arbitražnega 
sporazuma in arbitražne razsodbe s področja mednarodnega prava s pravom EU je občutno 
močnejše kot predlaga generalni pravobranilec,« je zapisal. 
Nemcu Bicklu, ki je letos na univerzi Duisburg-Essen ubranil doktorat o slovensko-hrvaškem 
mejnem sporu, se Pikamäejeve ocene o dopustnosti slovenske tožbe zdijo »na enem koncu 
spektra pogledov o tej temi«. 
Sodišče lahko se lahko odloči, da je samo delno pristojno za obravnavo zadeve. Tako bi, denimo, 
lotilo samo vprašanje, ali Hrvaška krši pravo EU na področju ribolova. 
Ljubljana očita Zagrebu, da z neizvajanjem arbitraže krši pravo EU še na več področjih: glede načela 
lojalnega sodelovanja, schengna, prostorskega načrtovanja. 

• Avstrijske burke z burkami. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 24. januar 2020  
Polemika med zagovorniki osvobajanja muslimanskih deklic in nasprotniki državnega poseganja 
v pravice posameznikov.  
https://www.delo.si/novice/svet/avstrijske-burke-z-burkami-270230.html 
V Avstriji, ki je že sprejela nekaj ukrepov proti nošenju naglavnih pokrival v javnosti, buri duhove 
načrt nove vladne koalicije, da bo sedanjo prepoved nošenja religioznih oziroma islamskih rut v 
osnovnih šolah »podaljšala« in bo veljala za vse deklice, ki še niso dopolnile 14 let. 
»Zame so naglavna pokrivala pri otrocih ideološki, ne pa religiozni simbol. Kar zadeva njihovo 
prepoved, poznam veliko muslimanskih mater, ki se strinjajo z mano,« je včeraj v pogovoru za 
dnevnik Standard povedala nova ministrica za ženska vprašanja in integracijo Susanne Raab, ki 
prihaja iz vladajoče ljudske stranke. Hkrati so v tem časniku objavili gostujoči komentar Wolfganga 
Heckerja Prepoved naglavnih pokrival je protiustavna, v katerem je ta ustavni pravnik zatrdil, da v 
liberalni družbi, ki zagotavlja versko svobodo in pravice staršev, država ne more kar tako 
prepovedati nošenja rut. Podobno meni avstrijska islamska skupnost, ki se je pritožila na ustavno 
sodišče že zaradi dosedanje prepovedi, ki so jo pred dvema letoma najprej uvedli v vrtcih, lani pa 
še v osnovnih šolah. 
 »V duhu sekularizma« 
V Avstriji je pred tremi leti že vladna koalicija, v kateri so glavno vlogo še igrali socialdemokrati, 
sprejela zakon, ki v javnosti prepoveduje nošenje pokrival in prekrival glave, ki naredijo ljudi 
neprepoznavne. Že takrat se je razvnela zdaj ponovno obujena razprava, ki spominja na polemike, 
ko so pred 17 leti v Franciji »v duhu sekularizma« sprejemali zakon o prepovedi religioznih 
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simbolov v šolah, s katerim niso prepovedali zgolj preveč očitne muslimanske noše, temveč tudi 
nošenje večjih krščanskih križev in judovskih kip. Nasprotujoča si tabora ni enostavno ideološko 
opredeliti, saj že vladni stranki, ljudska in zelena, ki sta v koalicijsko pogodbo zapisali »raztegnitev« 
prepovedi do 14. leta, te ukrepe podpirata iz različnih razlogov. Čeprav tega javno ne razlagajo, se 
v vladajoči ljudski stranki zavzemajo za takšno politiko zato, ker so zagovorniki tradicionalnih (beri: 
katoliških) vrednot. Zeleni pa zagovarjajo takšno vmešavanje države v pravice posameznikov zato, 
ker so prepričani, da mlade muslimanke rut (hidžabov, čadorjev, nikabov in burk) ne nosijo 
prostovoljno, temveč so jih k temu prisilili starši. 

• Črna ovca EPP najbrž ostaja v suspenzu. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 24. januar 2020  
Pripravi poročila treh modrecev sledi odločanje o članstvu Fidesza v evropski ljudski stranki.  
https://www.delo.si/novice/svet/crna-ovca-epp-najbrz-ostaja-v-suspenzu-271775.html 
Bruselj – Čeprav v Evropski ljudski stranki (EPP) prevladujejo kritiki madžarskega premiera Viktorja 
Orbána, ni pričakovana skorajšnja izključitev njegovega Fidesza iz najmočnejše politične družine na 
stari celini. 
Politična skupščina EPP je lani marca zamrznila (suspendirala) članstvo Fidesza in imenovala svet 
treh modrecev, da proučijo delovanje stranke. Nekdanji predsednik evropskega sveta Herman Van 
Rompuy, nekdanji avstrijski kancler Wolfgang Schüssel in nekdanji predsednik evropskega 
parlamenta Hans-Gert Pöttering so že opravili svoje delo in rezultate predstavili novemu šefu EPP 
Donaldu Tusku. 
Kaj so ugotovili, ni znano. Po informacijah, ki so iz krogov EPP ušle v nemški časnik FAZ, so njihove 
ocene različne in stališča ustrezajo različnim smerem znotraj družine. 
Van Rompuy bi Orbána postavil pred vrata, Schüssel bi ga obdržal v skupini, Pöttering se je menda 
odločil za sredinsko držo. Znotraj njihove skupine v evropskem parlamentu prevladujejo 
zagovorniki izključitve, a po ocenah je v oceni okoli 30 odstotkov poslancev za nadaljevanje 
suspenza in desetina za popolno vrnitev Fidesza v članstvo. Zamrznitev članstva je pomenila, da 
Fideszevi poslanci niso mogli prevzemati funkcij. Tudi Orbán ne sme sodelovati na rednih srečanjih 
voditeljev EPP pred vrhi EU.  
Neenotnost v EPP 
V EPP se bodo vprašanja spet lotili na 3. februarja na zasedanju njihove politične skupščine, v 
katero sodijo vodilni predstavniki skupine in njenih strank. Svojo oceno bo predstavil še Tusk. Po 
naših informacijah iz EPP je skoraj gotovo, da se bo suspenz nadaljeval. 
Viri kot enega najpomembnejših razlogov za nadaljevanje sedanjega stanja navajajo, da bi 
odločitev v katero od drugih dveh smeri (izključitev ali popolna vrnitev) pokazala velik razkol 
znotraj družine. Čeprav bi EPP v primeru slovesa od Fidesza ostala največja skupina v evropskem 
parlamentu, se hočejo izogniti nadaljnji drobitvi. 
Njihova neenotnost se je pokazala prejšnji teden, ko so v evropskem parlamentu glasovali o 
resoluciji o postopkih proti Madžarski in Poljski, ki potekajo po znamenitem 7. členu, ker da obe 
državi utegneta kršiti temeljna načela EU. Resolucijo, v kateri ugotavljajo, da kljub postopkom in 
zaslišanjem ni napredka, je podprlo 89 poslancev EPP, 35 jih je bilo proti, 21 je bilo vzdržanih. 
Fidesz ima podpornike v Italiji, Franciji in Španiji. Od štirih poslancev EPP iz Slovenije sta oba iz SDS 
glasovala proti, Franc Bogovič (SLS) se je vzdržal, Ljudmila Novak (NSi) pa jo je podprla.  
Kja bo naredilo hrvaško predsedstvo? 
Ker državam članicam, ki v Svetu EU na obravnavah postavljajo predstavnikom Madžarske in 
Poljske vprašanja, menda ne uspe učinkovito uporabiti 7. člena, v evropskem parlamentu 
opozarjajo na spodkopavanje skupnih evropskih vrednot, vzajemnega zaupanja in verodostojnost 
EU kot celote. 
Ti postopki v skrajnem primeru lahko privedejo do uvedbe sankcij. Parlamentarci od hrvaškega 
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predsedstva Svetu EU pričakujejo, da ta redno organizira zaslišanja obeh držav. V predsedstvu so 
nam pojasnili, da kot cilj 7. člena razumejo odpravljanje pomanjkljivosti in pot do rešitev z 
dialogom. 
Velikih preobratov v vodenju postopkov proti Madžarski in Poljski ne napovedujejo. O njihovi 
organizaciji se usklajujejo z drugimi članicami in evropsko komisijo.  

• Orbánov oltar. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 24. januar 2020  
Novo vodstvo EU bo moralo biti še posebno pazljivo, da se na vzhodu Unije ne bi krepil občutek 
o slabši obravnavi.  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/orbanov-oltar-272032.html 
Ko so bili proti Madžarski in Poljski sproženi postopki po znamenitem 7. členu, so bili mnogi že 
prepričani o zgodovinski prelomnici. V Uniji je bila prvič uporabljena »jedrska opcija«, predvidena 
za države članice, ki da kršijo temeljne vrednote EU. Več kot dve leti po odločitvi evropske 
komisije, da prvič začne tak postopek proti Poljski, je v ocenah veliko več realizma. Tisti, ki so 
menili, da bo že sama sprožitev 7. člena spodbudila pozitivne premike, so razočarani. 
Ali res obstajajo hude kršitve, namreč ugotavljajo države članice na zasedanjih v Svetu EU. Na 
dosedanjih zaslišanjih predstavnikov madžarske in poljske vlade se je pokazalo, da med članicami 
ni veliko interesa za temeljito ukvarjanje z notranjimi razmerami v eni od njih. Tako se zdi, kot da 
zgolj kupujejo čas. Čakanje na napovedane nove predloge evropske komisije o analizi stanja 
pravne države v vseh državah članicah, je eden od povodov za odlašanje. 
Niti na Madžarskem in Poljskem premikov ni. V evropski komisiji že tako ugotavljajo, da so glede 
Varšave učinkovitejši s postopki pred Sodiščem EU kot z razpravami po 7. členu. Evropski 
parlamentarci, ki so predlani sprožili postopek proti Budimpešti, se jezijo, da se je v obeh državah 
položaj glede spoštovanja temeljnih načel še poslabšal. Zdi se, da bruseljski pritisk Viktorju Orbánu 
doma koristi za utrjevanje lastnega položaja. 
V takšnem kontekstu je politična družina EPP pred težko odločitvijo. Potekajo intenzivna 
posvetovanja voditeljev nacionalnih strank. Jasno je, da Orbán s svojim ravnanjem deluje proti 
vrednotam evropske krščanske demokracije, iz katere so prišli očetje evropske integracije, kot sta 
Konrad Adenauer in Robert Schuman. Po drugi strani je znotraj EPP veliko pragmatikov, ki 
ocenjujejo, da je Orbána in njegov Fidesz bolje imeti v lastnih vrstah vsaj za silo pod nadzorom in 
upati na boljše čase. 
Kakšna dilema bi se lahko rešila sama, če bi madžarski veljak presodil, da je poniževanja dovolj in 
da sam izstopi iz desnosredinske politične družine. Orbán bi se sicer lahko povezal z bolj desnimi 
strankami, a njegovo spogledovanje ne samo s poljsko stranko Zakon in pravičnost Jarosława 
Kaczyńskega, ampak tudi z vodjo italijanske Lige Matteom Salvinijem deluje bolj kot taktiziranje v 
bitki znotraj EPP. Tako želi najhujšim kritikom pokazati, da ima alternativo. 
V EPP bi moralo biti jasno postavljeno znamenje, da njihove temeljne vrednote, kot je opozoril 
novi šef Donald Tusk, ne bi smele biti žrtvovane »na oltarju varnosti in reda«. Novo vodstvo EU pa 
bo moralo biti še posebno pazljivo, da se na vzhodu Unije ne bi krepil občutek o slabši obravnavi, 
saj težave v delovanju pravne države niso posebnost le nekoč socialističnih članic. To bi bolj kot k 
napredku v obravnavi spornih zadev vodilo v poglabljanje jezu in odtujevanje znotraj Evrope. 

• ZDA nočejo izgubljati časa. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 24. januar 2020  
V središču obnove dialoga Beograda s Prištino naj bo gospodarstvo in ne politika.  
https://www.delo.si/novice/svet/zda-nocejo-izgubljati-casa-272283.html 
Če se Srbija in Kosovo ne bosta kmalu dogovorila za nadaljevanje dialoga, se bodo ZDA umaknile. 
Posebni odposlanec ZDA za pogovore med Beogradom in Prištino Richard Grenell je danes v 
Beogradu izpostavil, da mu predsednik Donald Trump ne bo dovolil, da dolgo dela, če ne bo 
napredka. 
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Nov ameriški predlog za obnovitev dialoga med Srbijo in Kosovom predvideva odpravo kosovskih 
carin na srbsko blago in konec srbske kampanje za umik priznanja Kosova. Da se mora to zgoditi 
istočasno, je dal Grenell včeraj vedeti tudi Prištini, kjer se je sestal s predsednikom Hashimom 
Thaçijem ter vodjema največjih kosovskih strank Iso Mustafo in Albinom Kurtijem. Grenell je 
pozval državi, naj se osredotočita na gospodarski razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest, ne pa 
na politična vprašanja.  
Srbija zavarača ameriški predlog 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zavrnil predlog z utemeljitvijo, da ne more sprejeti enačenja 
carin s kampanjo proti priznanju Kosova. Kot je poudaril, Priština ne more postavljati pogojev, ker 
grobo krši srednjeevropski sporazum o prosti trgovini (CEFTA). Beograd postavlja na prvo mesto 
lastne gospodarske interese. Srbija je zaradi carin, ki jih je uvedla Priština, ker je 
Beograd preprečil sprejem Kosova v Interpol, izgubila več sto milijonov evrov. 
Čeprav se ZDA mudi, hitre rešitve ni na pragu tudi zaradi Prištine, kjer je Thaçi šele tri mesece po 
predčasnih volitvah podelil mandat za sestavo vlade Kurtiju. Njegova stranka Samoopredelitev je 
zmagovalka volitev, vladajočo koalicijo pa skuša skleniti z Demokratsko zvezo Kosova pod 
vodstvom Musafe. Kamen spotike je razdelitev položajev, predvsem imenovanje predsednika 
države, ki ga voli parlament, ter položaj predsednika kosovskega parlamenta. 
Če Kurti in Mustafa v 15 dnevnem ustavnem roku, ki je začel teči v ponedeljek, ne bosta dosegla 
koalicijskega dogovora, bodo morali na Kosovu najverjetneje razpisati nove parlamentarne volitve. 
Thaçi bo najprej mandat za sestavo vlade podelil kateri od drugih parlamentarnih strank, vendar 
bo poskus obsojen na propad. Kurti in Mustafa sta proti sklenitvi koalicije z Demokratsko stranko 
Kosova, ki je bila na oblasti več kot deset let. Splošne volitve so pred vrati tudi v Srbiji, ki naj bi bile 
po zadnjih napovedih Vučića 19. ali 26. aprila. To pomeni, da dialog ostaja na mrtvi točki.  

• Od Kurza do Šarca ali črni božič za koroške Slovence. Andrej Lokar. Delo, Ljubljana, 
Sobotna priloga, 25. januar 2020  

V drugi polovici lanskega decembra je državni zbor s 44 glasovi za in 43 proti Angeliko Mlinar 
imenoval za novo ministrico brez resorja, pristojno za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Kaj 
nam mučno dogajanje v parlamentu pove o stanju duha?  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/od-kurza-do-sarca-ali-crni-bozic-za-koroske-slovence-
271312.html 
V času svojega brezlistnega mandata kot (bržkone nepreseženi) minister brez resorja, odgovoren 
za odnose med Republiko Slovenijo in avtohtono narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med 
Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, je prof. dr. Boštjan Žekš imel navado pripovedovati tole 
anekdoto: na nekem obisku pri Slovencih, ki živijo v Braziliji, se je seznanil s starejšim gospodom 
slovenskega rodu, ki je vsak teden na lastne stroške (v eno in drugo smer) prevozil 400 km iz 
nekega manjšega kraja, da bi se ob sobotah udeleževal tečaja slovenščine, ki so ga prirejali v São 
Paulu. Svojo pripoved je prof. dr. Žekš imel navado skleniti takole: če bi Republika Slovenija 
podeljevala častno priznanje za Slovence po srcu, bi si ga ta oseba brez nadaljnjega zaslužila. 
Ta zgodba lahko nedvomno obvelja kot paradigmatična. Domislil sem se je med spremljanjem 
zaslišanja članov parlamentarnih odborov za EU in gospodarstvo tedanje kandidatke za ministrico 
brez resorja, pristojne za razvoj in kohezijsko politiko, dr. Angelike Mlinar, ko je tisto mučno, 
malodane triurno dogajanje doseglo apogej in je povsem očitno prizadeta Angelika Mlinar začutila 
potrebo, da zasliševalcem – to se pravi parlamentarcem bivših vladnih in morebitnih bodočih 
vladnih strank, magistrom in doktorjem ter predstavnikom najuglednejših političnih teles 
Republike Slovenije – razloži, kaj sploh pomeni biti koroški Slovenec. Po mojem osebnem 
prepričanju: kaj torej pomeni biti Slovenec po srcu. Sam menim, da predstavlja tista ne ravno 
premnožična seja s peščico obrobnih sodelujočih eno od najnižjih točk v dekadenci slovenske 
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duhovne zgodovine – lahko bi ji z dokajšnjo mero posplošitvenosti in prisporejevalne ohlapnosti 
rekli: wannseejska konferenca za zamejske Slovence, za zdomske Slovence, za vse Slovence po 
svetu, to se pravi za vse Slovence po srcu. V isti sapi pa lahko obvelja tudi kot vzorčni prikaz stanja 
slovenskega samorazumevanja države in razumevanja ideologije, ne nazadnje kot odgovor na 
najzahtevnejše vprašanje slovenske identitete, s katero je nerazdružljivo povezana tudi vsakršna 
mogoča vizija prihodnosti: saj le kdor ve, kdo ali kaj je, lahko tudi ve, kaj hoče.  
Dobro in zlo 
Neizogibni čustveni odziv na dogajanje na zaslišanju Angelike Mlinar nedvomno otežuje 
kakršnokoli ocenjevanje, saj se je na njem, dasiravno fragmentarno in v drobcih, pokazala celotna 
paleta z vsemi bolj ali manj akutnimi simptomi naše zgodovinske, sociološke, antropološke, 
moralne krizne poškodovanosti ter civilizacijske zavrtosti. 

• Mali čudež. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, 28. januar 2020  
Levica je v nedeljo zmagala na pomembni fronti: Emilija - Romanja je zavrnila Mattea Salvinija.  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/mali-cudez-272762.html 
Čeprav je šlo samo za regionalne volitve, je bilo ves čas jasno, da je vložek velik. Nedeljske volitve v 
Kalabriji in Emiliji - Romanji, slednja je osrednja, bogata italijanska dežela, v kateri tri četrt stoletja 
vlada levica, so imele status nacionalnih. 
Celotna Italija, a tudi Evropa, je opazovala prestolnico regije, najbolj levičarske med vsemi, ki ni 
znana samo po pršutu in parmezanu, temveč tudi kot »rdeča« Bologna. Rezultat, ključen za 
politično prihodnost Italije in njene vlade, se je nazadnje iztekel v mali čudež; Liga je doživela 
poraz, njena kandidatka je precej zaostala za Demokratsko stranko. Levica je v nedeljo sicer gladko 
izgubila v južnoitalijanski Kalabriji, vendar je zmagala na pomembnejši fronti: Emilija - Romanja je 
zavrnila Mattea Salvinija. 
Salvini, ki se je moral minulo poletje preseliti v opozicijo in si je na vse kriplje prizadeval, da bi se 
vrnil na oblast, je vse stavil na volitve v Emiliji. Pretvoril jih je v referendum o njem osebno, to je 
bila očitno njegova vélika strateška napaka. Iz lokalnega glasovanja je naredil nacionalni spopad, 
ustvaril je vtis, da gre za izrekanje o vladi, Giuseppeju Conteju je napovedal vojno. »Če bomo 
zmagali v Emiliji, bom odšel v palačo Chigi in premieru izročil pismo o deložaciji.« Potem ko je 
osemkrat zapored triumfiral na regionalni ravni, je njegov sedanji poraz še večji. 
Je Matteo iz Milana pozabil na onega drugega Mattea iz Firenc? Na pisalni mizi vedno imejte 
Renzijevo fotografijo, je razvpiti nasvet enega od politikov iz stranke Liga in opozorilo o tem, kako 
hitro pokvarljiva roba je politika, kako naglo lahko v politiki izgubiš stik z realnostjo. Znano je, vase 
zaverovani bivši premier je bil zelo popularen, pa vendar je neslavno odšel v zgodovino. Potonil je 
dobesedno čez noč. 

• Kako močan je Salvini. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 25. januar 2020  
Če Liga zmaga v deželi Emilija-Romanja, potem lahko teoretično zmaga povsod.  
https://www.delo.si/sobotna-priloga/kako-mocan-je-salvini-271785.html 
Sredi poletja mu je spodletel načrt s predčasnimi volitvami in čez noč se je znašel v opoziciji. Toda 
Matteo Salvini je še vedno najmočnejši italijanski politik in Liga je še vedno največja politična 
stranka. Jutri bodo v severnoitalijanski Emiliji - Romanji deželne volitve, in če bo prevladal 
»nacionalni« ključ, lahko zmaga Salvini. Na vse načine poskuša zavzeti oblast, italijanska politika 
lahko spet postane popoln kaos. 
Koalicija Gibanja 5 zvezd in Demokratske stranke s premierom Giuseppejem Contejem na čelu 
traja samo štiri mesece, vendar so razpoke vidne in trenja stalna. Vlada je prepirljiva in 
neučinkovita, približno tako, kot je ob njenem začetku napovedal Salvini. Tudi z veliko politične 
domišljije si je težko predstavljati, da bi lahko vzdržala dlje kot letos. 
V takšnem političnem kontekstu je pomen deželnih volitev v Emiliji - Romanji, ki velja za simbolno 
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trdnjavo levice, velik. Kakršenkoli že rezultat za izvršno oblast formalno ne spreminja ničesar, vlada 
vendar temelji na parlamentarni večini, in ta se ni spremenila. In vendar so volitve, glasovanje na 
regionalni ravni bo hkrati tudi v Kalabriji na jugu, pomemben preizkus stabilnosti vlade. Morebitna 
zmaga desne sredine – triumfirala je že na osmih zaporednih lokalnih volitvah – bi pomenila zanjo 
zelo hud udarec. Voditelj Lige pa, ki si ne pomišlja glede ničesar, je v svojem značilnem slogu pred 
dnevi izjavil: »Če bomo zmagali v Emiliji, bom šel v palačo Chigi s pismom o deložaciji Conteja in 
njegove vlade.« 

• Levici uspelo ohraniti primat. STA. Delo, Ljubljana, 27. januar 2020  
Volitve v Emiliji - Romanji so veljale za pomemben preizkus za vladno koalicijo ter za Salvinija, ki 
je upal na ponovitev volilnega uspeha v Umbriji.  
https://www.delo.si/novice/svet/levici-uspelo-ohraniti-primat-272617.html 
Levici je glede na rezultate vzporednih volitev uspelo ohraniti primat na nedeljskih deželnih 
volitvah v Emiliji - Romanji, ki so bile pomemben preizkus za italijansko vladno koalicijo. Kandidat 
Demokratske stranke (PD) Stefano Bonaccini naj bi dobil 50 odstotkov glasov, kandidatka desne 
Lige Lucia Borgonzoni pa 43. 
Desničarski Ligi Mattea Salvinija tako, kot vse kaže, ni uspelo prevzeti oblasti v Emiliji - Romanji, ki 
velja za trdnjavo levice, saj tam vlada že več kot 70 let. A rezultati kažejo, da je desnica močno 
pridobila v manjših mestih in na podeželju te dežele s 3,5 milijona volilnimi upravičenci. 
Večja mesta te industrijsko bogate dežele sredi severa Italije pa so ostala zvesta levici, po 
poročanju francoske tiskovne agencije AFP še kažejo rezultati vzporednih volitev. 
Predvolilne ankete so sicer napovedovale zelo tesno tekmo med dosedanjim predsednikom 
deželne vlade Bonaccinijem in njegovo izzivalko, senatorko Lucio Borgonzoni. 
Odločilna za to, da se je tehtnica potem odločno nagnila na Bonaccinijevo stran, je bila menda 
predvsem visoka volilna udeležba, ki je bila s 67 odstotki skoraj še enkrat višja kot na zadnjih 
deželnih volitvah pred petimi leti, ko je bila 37-odstotna. Pomemben prispevek je menda dalo tudi 
gibanje Sardin, ki se bori proti desničarskemu populizmu v Italiji. 
Volitve v Emiliji - Romanji so veljale za pomemben preizkus za vladno koalicijo, ki jo sestavljata PD 
in Gibanje pet zvezd. Po drugi strani pa je bila tudi pomemben preizkus za Salvinija, ki je upal na 
ponovitev oktobrskega volilnega uspeha v Umbriji, v kateri je levica vladala 50 let. 
Čeprav je njegova kandidatka izgubila, pa Salvini tega ni sprejel kot poraz. »Po 70 letih je bila v 
Emiliji - Romanji vsaj prava tekma,« je komentiral zvezdnik italijanske, pa tudi evropske skrajne 
desnice. 
Deželne volitve so v nedeljo sicer potekale tudi v Kalabriji na jugu države, kjer pa je gladko slavila 
desnosredinska kandidatka Jole Santelli, dolgoletna zaupnica nekdanjega premiera Silvia 
Berlusconija. 51-letna odvetnica je vse od ustanovitve stranke leta 1994 članica Berlusconijeve 
Naprej, Italija. Na volitvah v Kalabriji sta ji podporo izrekli Liga in postfašistična stranka Bratje 
Italije. 
Italijo še pred poletjem čakajo deželne volitve v deželah Veneto, Ligurija, Toskana, Marke, 
Kampanja in Apulija.  

• Gorska veriga jih povezuje, ne ločuje. Mateja Kotnik. Delo, Ljubljana, 30. januar 2020  
Delovno skupnost na meji z Avstrijo preoblikovali v Evropsko združenje za teritorialno 
sodelovanje.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/gorska-veriga-jih-povezuje-ne-locuje-274290.html 
Suha/Neuhaus – Združenjem za teritorialno sodelovanje po vsej Evropi (EZTS), ki delujejo na 
različnih področjih, se je pridružilo novo na slovensko-avstrijski meji. Vanj je vključenih pet 
slovenskih in devet avstrijskih občin, ki so do zdaj delovale v delovni skupnosti Geopark Karavanke. 
Statusno preoblikovanje jim bo omogočilo, da bodo lažje kandidirali za evropska sredstva in širili 
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področja svojega delovanja. 
Koroški deželni glavar Peter Kaiser meni, da je Geopark Karavanke odličen primer sodelovanja s 
Slovenijo v korist prebivalstva ter tudi ohranjanja naravne in kulturne dediščine. »S tem projektom 
je štirinajst občin preseglo meje, ki jih je ustvarila narava,« je rekel Kaiser, ki je deželni glavar 
postal leta 2013, ko se je dežela Pod Peco vsebinsko, teritorialno in organizacijsko okrepila v 
delovno skupnost Geopark Karavanke. Kaiser je njenemu delovanju naklonjen že od začetka. 
»Kot član evropskega odbora regij se zavzemam, da se evropska sredstva za regije ne smejo 
zmanjšati,« je povedal Kaiser ob podpisu listine o ustanovitvi EZTS Geopark Karavanke v avstrijski 
občini Suha (Neuhaus). »Z ustanovitvijo EZTS na meji s Slovenijo je ta regija postala prva v Avstriji, 
ki je čezmejno sodelovanje okrepila v tej obliki in s tem pridobila privilegiran položaj pri 
financiranju Evropske unije, mogoča pa so tudi posebna financiranja iz programa Interreg,« je 
poudaril koroški deželni glavar. 
Na območju Geoparka Karavanke so od leta 2013 počrpali že 8,3 milijona evrov. Njihove aktivnosti 
kot partnerja v štiriletnem projektu Obzorje, z akronimom Ruritageta so ta čas usmerjene v 
pripravo novih turističnih paketov z različnimi kulturnimi doživetji, digitalizacijo geoparka, zaščito 
in organizacijo dostopa do Rozalijine votline na Gori sv. Heme ter pripravo romarske poti na 
omenjeno goro po vzoru Jakobove poti v Španiji in Marijine romarske poti v Romuniji. 

• Dan D za tožbo Slovenije proti Hrvaški. Suzana Kos. Delo, Ljubljana, 30. januar 2020  
Jutri zjutraj bo sodišče EU objavilo odločitev o svoji pristojnosti v tožbi zaradi kršenja evropskega 
pravnega reda kot posledice nespoštovanja arbitražne razsodbe.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/dan-d-za-tozbo-slovenije-proti-hrvaski-273366.html 
Ljubljana – Generalni pravobranilec Priit Pikamäe je decembra Sodišču EU priporočil, da se v tej 
tožbi razglasi za nepristojno. Pravobranilec je sicer menil, da so kršitve, ki jih Slovenija očita 
Hrvaški, »akcesorne«, torej podrejene vprašanju določitve meje med državama, ki pa spada pod 
mednarodno, ne evropsko pravo.  
Kako je do zdaj sodišče odločalo v podobnih primerih? 
Do zdaj je v treh od petih primerov, ko je ena država članica EU tožila drugo, sledilo mnenju 
generalnega pravobranilca, v dveh pa ne.  
Kakšne so mogoče odločitve sodišča? 
Možnosti so štiri. Prva je, da se razglasi za pristojno in se tožba nadaljuje. Sodišče se lahko razglasi 
tudi kot delno pristojno in v tem primeru se postopek v določenih točkah nadaljuje. Tretja možnost 
je, da presodi, da o dopustnosti ne more odločati, ne da bi postopek združilo s samo vsebino; tudi 
v tem primeru se postopek nadaljuje. Četrta možnost je, da sodišče pove, da argumentov ne bo 
poslušalo, in torej pritrdi stališču pravobranilca. To možnost, ki naj bi bila po neuradnih 
informacijah z bruseljskih hodnikov najverjetnejša, bi bila za slovensko stran negativno 
presenečenje.  
Je glede na razmeroma hitro odločitev sodišča mogoče napovedati odločitev? 
Ne. Hitrost odločitve ne omogoča napovedi, ali bo Slovenija v tožbi uspešna ali ne.  
Kaj bo sledilo, če bo postopek končan v škodo Slovenije? 
Slovenija bo še naprej vztrajala pri implementaciji arbitražne razsodbe, ki pomeni določitev meje 
med državama. Ta je uzakonjena, torej tudi sprememba vladne koalicije ne pomeni njene 
razveljavitve. 
Kakšni so odzivi stroke na stališče pravobranilca? 
Nemški analitik Thomas Bickl, ki je lani na univerzi Duisburg-Essen ubranil doktorat o slovensko-
hrvaškem sporu zaradi meje, je za Delo ocenil, da pravobranilec ni upošteval dejstva, da je 
arbitražna razsodba zavezujoča rešitev spora o meji. Razmerje arbitražnega sporazuma in 
arbitražne razsodbe s področja mednarodnega prava s pravom EU je precej močnejše, kot 
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predlaga generalni pravobranilec. Slovenska tožba očita Hrvaški, da z nepriznavanjem razsodbe 
Sloveniji onemogoča, da bi izvajala pravo EU (ribištvo, schengen, prostorsko načrtovanje) na 
svojem ozemlju. Bickl opozarja, da je generalni pravobranilec pri omenjanju pravne prakse prezrl 
vlogo odločitev mednarodnih sodišč in tribunalov kot obvezujočih. V svoji analizi še piše, da 
opazovalca zbegajo pravobranilčeve formulacije, saj arbitražno razsodbo označuje za sporno. 
Takšna sta, pravi, prej hrvaška zavrnitev priznanja odločitve arbitražnega tribunala in pristojnost 
tribunala za odločanje o lastnih pristojnostih.  
Zakaj se Slovenija ni pritožila na mnenje pravobranilca? 
Slovenija se na Sodišču EU ni uradno odzivala na mnenje generalnega pravobranilca Priita 
Pikamäeja, ker to postopkovno ni mogoče, čeprav je naša stran ocenila, da je argumentacija 
pravobranilca šibka.  

• Priprava nove bruseljske strategije za obnovo zamrznjenega dialoga. Vili Einspieler. Delo, 
Ljubljana, 30. januar 2020  

Nov šef evropske diplomacije Josep Borrell na prvem obisku v Srbiji in na Kosovu ne more veliko 
ponuditi Zahodnemu Balkanu.  
https://www.delo.si/novice/svet/priprava-nove-bruseljske-strategije-za-obnovo-zamrznjenega-
dialoga-274426.html 
Na Balkanu in v EU nihče ne pričakuje od novega šefa evropske diplomacije, da bo že na prvem 
obisku v Prištini in Beogradu razkril načrt za rešitev zamrznjenega dialoga Srbije s Kosovom. Bruselj 
v regiji ne govori z enim glasom, saj države članice EU še nimajo skupne vizije o zunanji in varnostni 
politiki. 
Visokega predstavnika EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepa Borrella, ki je danes 
obiskal Prištino, je pričakalo brezvladje. Mandatar za sestavo nove vlade Albin Kurti, ki ima do 4. 
februarja rok za predstavitev kabineta, ni dosegel dogovora o vladajoči koaliciji njegove 
Samoopredelitve z Demokratsko zvezo Kosova Ise Mustafa. Večina parlamentarnih strank hkrati 
nasprotuje rešitvi, da bi predsednik Hashim Thaçi nadaljeval dialog z Beogradom na predsedniški 
ravni.  
ZDA naj ne bi vodile igre 
Preboja tudi ne more prinesti jutrišnji obisk Borrela v Beogradu, ki je že sredi predvolilne kampanje 
za parlamentarne volitve. Njegovo srečanje s predsednikom Aleksandrom Vučićem, ki pogujuje 
nadaljevanje diloga s Prištino z ukinitvijo carin na srbsko blago, in predstavniki političnih strank in 
civilne družbe, je spoznavanje terena, na katerem EU kljub zamrznitvi širitve še ni izgubila vpliva. 
V Bruslju so prepričani, da bo tako tudi ostalo, čeprav se zavedajo vpliva Moskve na Beograd in 
Washingtona na Prištino. Po njihovem bo Borrell ostal glavni pogajalec, ne glede na to, da je 
ameriška administracija že razglasila zmago zaradi prvih korakov k obnovi letalske linije in 
železniškega prometa med Beogradom in Prištino.  
Stabilnost in varnost Balkana 
Tudi Borrell meni, da ZDA in predsednik Donald Trump ne bodo prevzele vodilne vloge v reševanju 
odnosov med Srbijo in Kosovom. Poznavalci tudi svarijo, da sta napovedana sporazuma še daleč od 
njihove izvedbe, ker bosta naletela na enake ovire kot že doseženi sporazumi v okviru bruseljskega 
dialoga o normalizaciji odnosov Beograda s Prištino. 
EU ne bo ohranila svojega vpliva, če Berlin in Pariz ne bosta dosegla soglasja o vprašanjih, ki 
zagotavljajo stabilnost in varnost na Zahodnem Balkanu. Beograd in Priština sta bila pripravljena 
sprejeti kompromise in skupne rešitve, ker sta računala na hitrejše približevanje EU. Ker se je 
perspektiva članstva odmaknila v daljno prihodnost, bo glavna Borrelova naloga odpravljanje 
blokad, kot je francoska zahteva spremembe metodologije širitvene politike.  
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Dnevnik, Ljubljana 

• Milanović: Za strateško partnerstvo s Slovenijo potrebna potrpežljivost. STA. Dnevnik  
Ljubljana, 17. januar 2020 

https://www.dnevnik.si/1042919801/svet/milanovic-za-stratesko-partnerstvo-s-slovenijo-
potrebna-potrpezljivost  
Novoizvoljeni hrvaški predsednik Zoran Milanović je v prvem velikem intervjuju po zmagi na 
predsedniških volitvah za televizijo Nova TV ponovil, da bi Slovenija morala biti strateški partner 
Hrvaške. Na vprašanje, kako to doseči glede na odprta vprašanja in odločna stališča Slovenije, pa 
je odgovoril, da s potrpežljivostjo. 
"Slovenijo vidim kot našo naravno najbližjo partnerko in zaveznico. Prepričan sem, da podobno 
menijo tudi mnogi v Sloveniji. To, kar nas obremenjuje, ni nič v primerjavi s problemi, ki jih imamo 
sami s seboj in z nekaterimi drugimi državami", je Milanović dejal v četrtkovem večernem 
pogovoru za hrvaško komercialno televizijo. 
Ocenil je, da so odnosi s Slovenijo kljub sporu o meji "skoraj optimalni". Na novinarsko vprašanje, 
ali razmišlja o moratoriju, da bi spor uredile prihodnje generacije, ker Ljubljana ne bo odstopila od 
svojih stališč, je odgovoril, da moratorij praktično že obstaja in ga ni potrebno formalizirati. 
V tem kontekstu je omenil na spor o meji med Portugalsko in Španijo v Estramaduri, ki se vleče še 
iz časov Napoleona. Gre za ozemlje velikosti otoka Rab, ki pripada Španiji, Portugalska pa tega ne 
priznava, je spomnil. O tem ne ve nihče nič, razen študentov mednarodnega prava. "Želim 
povedati, da so to zadeve, s katerimi se lahko živi", je dejal Milanović. 
Po Milanovićevi izvolitvi za predsednika so hrvaški politični analitiki napovedali njegovo skorajšnje 
srečanje s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem. Ta je tudi dejal, da je že sprejel povabilo 
na njegovo inavguracijo. Milanović pa je za Novo TV dejal, da na inavguraciji ne bo gostov iz tujine. 
Inavguracija bo 18. februarja 
Slovesnost ob inavguraciji bo, kot je napovedal, potekala v uradu hrvaškega predsednika na 
Pantovčaku, na njej pa bo navzoč zgolj najožji državni in vojaški vrh, ki vključuje dosedanjo 
predsednico države Kolindo Grabar-Kitarović, predsednike hrvaškega ustavnega in vrhovnega 
sodišča, parlamenta in vlade ter generalštaba hrvaške vojske. Omenil je tudi člane svojega 
volilnega štaba in soprogo. 
Na vprašanje, kaj, če si bo kateri od predsednikov sosednjih držav želel priti na inavguracijo, je 
odgovoril, da to ne bo možno. Pri tem je omenil, da v Sloveniji predsednik države priseže v 
parlamentu, kar bi bilo po njegovem mnenju možno tudi na Hrvaškem, a se je odločil za svoj urad, 
ki predstavlja predsednikovo delovno okolje. 
Kot so na twitterju napovedali Milanovićevi sodelavci, bo inavguracija 18. februarja, ko tudi poteče 
petletni predsedniški mandat Grabar-Kitarovićevi. 

• V Frontexu ocenjujejo, da bi bila prošnja za njihovo navzočnost na meji med Hrvaško in 
BiH legitimna. STA. Dnevnik  Ljubljana, 17. januar 2020 

https://www.dnevnik.si/1042919857/Svet/v-frontexu-ocenjujejo-da-bi-bila-prosnja-za-njihovo-
navzocnost-na-meji-med-hrvasko-in-bih-legitimna  
Glede na trend povečevanja nezakonitih prehodov zunanje meje EU po zahodnobalkanski poti bi 
bila prošnja za napotitev agencije Frontex na mejo med Hrvaško in BiH legitimna, je danes v 
Bruslju ocenil izvršni direktor Frontexa Fabrice Leggeri. A za navzočnost mora zaprositi članica 
EU in Hrvaška tega doslej ni storila, je izpostavil. 
Izvršni direktor Frontexa je danes v Bruslju predstavil poročilo o migracijskem položaju v EU v 
minulem letu, po katerem so lani na zahodnobalkanski poti zaznali približno 14.000 nezakonitih 
prehodov meje EU. To je več kot podvojitev številke iz leta 2018. 
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Na vprašanji, ali deli zaskrbljenost Slovenije zaradi strmega povečanja nezakonitih prehodov meje 
iz Hrvaške ter kako ocenjuje razmere na meji med Hrvaško in BiH, je Leggeri odgovoril, da 
omenjena statistika nedvomno kaže na porast nezakonitih prehodov tudi na tej meji, kar pa je 
neposredno povezano z dogajanjem v Grčiji, saj gre za eno migracijsko pot. 
Na vprašanje, ali bi po njegovem mnenju Frontex moral biti navzoč na meji med Hrvaško in BiH, pa 
je odgovoril, da glede na omenjen trend prošnja za navzočnost Frontexa na tej kopenski meji ne bi 
bila nelegitimna. A je izpostavil, da svoje sile namestijo, če članica zaprosi za podporo, česar pa 
Hrvaška doslej ni storila. Frontex sedaj le občasno pomaga hrvaškim organom na določenih mejnih 
prehodih. 
Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je v četrtek v pogovoru z STA v odgovoru 
na vprašanje glede očitkov o domnevno slabem ravnanju hrvaške policije z migranti dejala, da bi 
bilo treba zunanjo mejo okrepiti tudi z razlogom, da se zagotovi ustrezno obravnavo ljudi. 
Leggeri je danes glede očitkov o domnevno slabem ravnanju z migranti dejal, da berejo medijske 
članke in poročila nevladnih organizacij, a da Frontex doslej še nikoli ni bil priča takšnemu 
ravnanju. Pri tem je sicer izpostavil, da niso navzoči na meji, razen na določenih uradnih prehodih, 
kjer pa ljudje prečkajo mejo zakonito, tako da tam takšnih primerov niti ni pričakovati. 
Lani šest odstotkov manj nezakonitih prehodov  
Frontex sicer v lanskem letu ugotavlja šestodstotno zmanjšanje nezakonitih prehodov zunanje 
meje EU, in sicer na 139.000, zlasti zaradi upada takšnih prihodov po osrednji in zahodni 
sredozemski poti. To je 92 odstotkov manj od rekordnih številk leta 2015. 
Povečuje pa se tudi pritisk na vzhodnosredozemski poti, Frontex poroča o 46-odstotnem 
povečanju nezakonitih prehodov glede na leto prej. Več kot polovica zabeleženih nezakonitih 
prehodov po vzhodnosredozemski in zahodnobalkanski poti vključuje Afganistance in Sirce. 

• Orban je bil le korak od izstopa iz EPP. Aleš Gaube, Meta Roglič. Dnevnik Ljubljana, 17. 
januar 2020  

https://www.dnevnik.si/1042919812/svet/orban-fidesz-je-bil-v-cetrtek-tik-pred-izstopom-iz-
epp  
Nova resolucija evropskega parlamenta o slabšanju položaja vladavine prava na Madžarskem in 
Poljskem, za katero je glasovala več kot polovica Evropske ljudske stranke, je madžarskega 
premierja skoraj pripeljala do odločitve, da s Fideszom zapusti stranko. 
Pri razpravah, povezanih z vladavino prava, so slovenski evropski poslanci iz vrst Evropske ljudske 
stranke (EPP) pogosto razdeljeni. Tako tudi pri tokratnem odločanju o resoluciji, v kateri je 
navedeno, da so se razmere na področju vladavine prava na Poljskem in Madžarskem po sprožitvi 
7. člena pogodbe EU poslabšale. Poslanci članice EU še pozivajo, naj nadaljujejo začete postopke 
proti Madžarski in Poljski, ki so sicer v lanskem evropskem volilnem letu močno zastali. 
Za resolucijo je glasovalo 446 poslancev, proti pa jih je bilo 178. Njeno sprejetje so v precejšnji 
meri omogočili tudi poslanci EPP: od 182 jih je resolucijo podprla dobra polovica (99), 35 jih je bilo 
proti, 20 vzdržanih, 28 pa jih ni glasovalo. Precej enotno ali povsem soglasno so resolucijo podprli 
poslanci EPP iz Avstrije, Belgije, Cipra, Finske, Grčije, Litve, Finske, Luksemburga, Latvije, Malte, 
Poljske, Romunije, Švedske in Slovaške. Razdeljeni so bili poslanci EPP iz Nemčije (največje skupine 
poslancev v EPP), proti resoluciji pa so glasovali poslanci EPP iz Francije, Italije, Madžarske. Hrvaški 
poslanci EPP so se denimo vzdržali. 
Bogovič ocenjuje, da je bila resolucija izsiljena 
Od slovenskih poslancev EPP je Ljudmila Novak (NSi) resolucijo podprla, Franc Bogovič iz SLS, ki je 
v evropski parlament prišel na skupni listi SDS in SLS, se je vzdržal, poslanca iz vrst SDS Milan Zver 
in Romana Tomc sta glasovala proti. Zver je vladi Viktorja Orbana odločno stopil v bran. Poudaril 
je, da je ta v evropskem parlamentu že dolgo tarča pogroma. Po Zverovi oceni na Madžarskem ni 
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tveganja za hujše kršitve evropskih vrednot, medijski prostor je bolj pluralen kot v drugih državah 
članicah. »So pa države v uniji, v katerih ubijajo novinarje, koruptno črpajo evropska sredstva, so 
države, ki perejo denar za teroriste in nezakonito zapirajo vodje politične opozicije. Pa se osrednje 
evropske institucije ne zganejo,« je še dejal Zver.  
Bogovič, ki se je vzdržal že pri lanskem glasovanju o sprožitvi postopka na podlagi 7. člena pogodbe 
EU proti Madžarski, poudarja, da postopek ugotavljanja kršitev pravne države poteka v okviru 
Sveta EU. Ocenjuje tudi, da se kršitve vladavine prava pojavljajo v številnih evropskih državah in bi 
se torej lahko pogovarjali tudi o Malti, Slovaški, Romuniji, Španiji, morda tudi o Sloveniji. Meni še, 
da gre za izsiljeno resolucijo socialistov, liberalcev, zelenih in skrajne levice v evropskem 
parlamentu, s ciljem ustvariti razkroj znotraj EPP. Pa tudi, da Poljske in Madžarske ne gre metati v 
isti koš, saj da je slednja že odpravila nekatera neskladja.  
»Strinjam se, da se v EU uvedejo mehanizmi za nadzor delovanja pravne države v članicah EU. 
Očitno namreč je, da se v nekaterih članicah dogajajo kršitve človekovih pravic, kjer se dokazano 
nedopustno posega v neodvisnost delovanja sodstva in medijev,« pa nam je svoj glas za resolucijo 
pojasnila Novakova.  

• Begunsko taborišče na Samosu: Čakanje na azil med podganami in protesti. Chrissi 
Wilkens. Dnevnik, Ljubljana, 18. januar 2020  

https://www.dnevnik.si/1042919845/svet/begunsko-taborisce-na-samosu-cakanje-na-azil-med-
podganami-in-protesti  
Na otoku Samos, ki je le nekaj morskih milj oddaljen od turške obale, na stotine prosilcev za azil 
biva v klavrnih in neživljenjskih razmerah. Konservativna grška vlada se je namreč odločila, da bo 
s politiko zastraševanja skušala zmanjšati priliv prebežnikov v državo. Medtem ko si Evropa pred 
tem problemom zatiska oči, med domačini narašča sovražnost do tujcev. 
Sredi decembra, le nekaj dni pred božičnimi prazniki, je v družbenih medijih zakrožil videoposnetek 
s Samosa. Na njem je jezen moški skušal pregnati prosilce za azil, ki so demonstrirali na osrednjem 
trgu slikovitega glavnega mesta otoka. »Pojdi, pojdi! Odjebi! Izgini!« je slišati na videoposnetku. 
Moški, ki ga je ujela kamera, je Giorgos Stantzos, župan občine vzhodnega Samosa. Pred kamero 
pozove begunce, naj zapustijo otok, češ da ni druge rešitve. Stantzos se je kasneje za svoje vedenje 
opravičil; župan se je namreč kot potapljač že večkrat srečal s tragično usodo prebežnikov, ko je iz 
morja pobiral trupla utopljenih.  
Na dan posnetega dogodka v Vatiju je otok obiskal podpredsednik grške vlade Panagiotis 
Pikrammenos. »Grčija ne sme biti več privlačna za begunce,« je dejal ter med drugim poudaril, da 
se vlada zavzema za omejitev gibanja prosilcev za azil, da načrtuje zaprte namestitve in povečanje 
števila izgonov. Vlada v Atenah načrtuje, da bo do konca tega leta v Turčijo vrnila 10.000 oseb, s 
takšnimi obljubami skušajo ministri vlade pomiriti predvsem lastne državljane. Veliko število 
prispelih prebežnikov v zadnjih mesecih, prenapolnjeni begunski tabori in tujcem sovražna retorika 
nekaterih politikov v državi namreč ustvarjajo skrajno napeto razpoloženje. V javnomnenjskih 
raziskavah pred nekaj tedni so Grki odgovorili, da glavna tema ni več gospodarsko stanje ali visoka 
brezposelnost, temveč prav begunci. 
Trenutno je samo na egejskih otokih skoraj 42.000 prebežnikov. Še aprila lani jih je bilo le okoli 
14.000. Namestitveni centri, tako imenovani hotspots, so z več kot 38.100 osebami, ki iščejo 
zaščito, povsem preobremenjeni, njihova kapaciteta je le 6178 mest. Po navedbah Visokega 
komisariata OZN za begunce večina prosilcev za azil, ki so na egejskih otokih, prihaja iz 
Afganistana, Sirije in Palestine. Otrok je 34 odstotkov, med njimi jih je več kot polovica mlajša od 
12 let. 
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Ministra pričakali besni domačini  
Zaradi nizkih zimskih temperatur in ponavljajočih se močnih nalivov na tisoče prosilcev za azil živi v 
poplavljenih šotorih in mokrih oblačilih, saj primanjkuje vodoodpornih in izolirnih materialov. To še 
povečuje zdravstvena tveganja, ki so jim izpostavljeni. Na celini, kjer je trenutno okoli 70.000 
prebežnikov, pa so vse nastanitvene možnosti prav tako zasedene. Zaradi resnosti stanja se je 
grška vlada ta teden odločila, da ponovno vzpostavi ministrstvo za migracije, ki ga je ukinila pred 
šestimi meseci. Za ministra je imenovala Notisa Mitarakisa, ki je bil doslej namestnik ministra za 
delo. Že takoj ob nastopu svoje funkcije se je na otoku Hios, ki ga je obiskal v začetku tedna, da bi 
se dogovoril o postavitvi zaprtega taborišča za begunce, srečal z besnimi demonstranti, ki 
nasprotujejo tej nameri. 
V glavnem mestu otoka Samos Vatiju živi skoraj toliko prebežnikov, kot je domačinov. Kapaciteta 
namestitvenega centra je uradno nekaj manj kot 700 oseb, v taborišču, ki je zraslo na griču in okoli 
njega ob obrobju mesta, pa živi 7100 prosilcev za mednarodno zaščito, mnogi med njimi v 
improviziranih šotorskih naseljih. Večina jih je brez tople vode in elektrike, do nedavnega so bili 
tudi brez kakršnihkoli sanitarij. Vedno znova je mogoče opazovati, kako se ljudje trudijo, da bi ob 
slabih vremenskih razmerah zavarovali svoja bivališča z lesom ali polivinilnimi ponjavami, kako 
pečejo kruh v glinenih pečeh pred svojimi šotori ali pa prinašajo vodo iz pip na obrobju taborišča. 

• Cerar: EU v nadgradnjo operacije Sophia, Slovenija pripravljena sodelovati. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 20. januar 2020 

https://www.dnevnik.si/1042920071/slovenija/cerar-eu-v-nadgradnjo-operacije-sophia-
slovenija-pripravljena-sodelovati  
Zunanji ministri EU so danes v Bruslju sprejeli politično odločitev o nadgradnji pomorske 
operacije Sophia, tako da bo preprečevala dotok orožja v Libijo po morju in po zraku, je povedal 
vodja slovenske diplomacije Miro Cerar. Slovenija je po njegovih besedah pri tem pripravljena 
sodelovati v skladu s svojimi zmožnostmi. 
Zunanji ministri so danes v Bruslju razpravljali o tem, kako prispevati k uresničevanju sklepov 
nedeljske berlinske konference, na kateri se je mednarodna skupnost dogovorila o mirovnem 
procesu za Libijo. 
Za Slovenijo in celotno EU je po Cerarjevih besedah izjemno pomembno, da se zagotovi trajno 
premirje in začne mirovni proces, za kar je nujno naprej ustaviti dotok orožja iz različnih delov 
sveta in tako preprečiti možnost za nadaljnje spopade, ki krepijo trgovino z ljudmi in orožjem, 
teroristično grožnjo in nezakonite migracije. 
V tem kontekstu je izjemno pomembno čim prej nadgraditi operacijo Sophia v Sredozemlju, tako 
da bi EU prispevala svoje dejavnosti za preprečevanje trgovine z orožjem tako po morju kot po 
zraku, je pojasnil minister. 
Italija ohromila delovanje Sophie 
Tudi Italija, ki je lani zaradi migracijskih izzivov postavila pod vprašaj obstoj Sophie in tudi močno 
ohromila njeno delovanje, se po Cerarjevih besedah strinja z okrepljeno in nekoliko spremenjeno 
vlogo operacije. 
Slovenija, ki sodeluje v operaciji od začetka, je prepoznana kot zanesljiva in verodostojna 
partnerica, izpostavlja Cerar. Ob tem poudarja, da mora biti tudi v prihodnje vselej v prvih vrstah 
tistih, ki si prizadevajo za spoštovanje mednarodnega prava. "Prizadeval si bom, da bomo zraven. 
Kako, je pa vprašanje pristojnih ministrstev, obrambnega in drugih," je dodal. 
Operacija Sophia je bila vzpostavljena leta 2015, vodi jo Italija. A prav Italija je njen obstoj postavila 
pod vprašaj zaradi izkrcavanja migrantov, ki so jih v okviru operacije rešili v Sredozemlju. Rešene 
migrante so namreč izkrcavali v italijanskih pristaniščih, čemur je prejšnja vlada Lige pod vodstvom 
Mattea Salvinija in Gibanja pet zvezd ostro nasprotovala. 
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Marca lani so članice zato prekinile nadzor z ladjami in okrepile nadzor zračnega prostora, s čimer 
so operacijo močno ohromile. 
Sophia deluje v mednarodnem morju, ne pa tudi v libijskih ozemeljskih vodah, kar je bilo sicer 
dolgoročno predvideno ob njeni vzpostavitvi. Za ta korak potrebuje EU povabilo libijskih oblasti 
oziroma resolucijo ZN. 
Poleg temeljne naloge uničenja poslovnega modela tihotapcev migrantov in trgovcev z ljudmi v 
južnem osrednjem Sredozemlju ima še dve podporni nalogi: usposabljanje libijske obalne straže in 
mornarice ter pomoč pri uresničevanju embarga ZN na orožje na odprtem morju pred libijsko 
obalo. 

• #foto V Bologni množičen protest Sardin pred deželnimi volitvami. STA. Dnevnik, 20. 
januar 2020 

https://www.dnevnik.si/1042920040/svet/foto-v-bologni-mnozicen-protest-sardin-pred-
dezelnimi-volitvami  
Italijansko gibanje Sardine, ki se bori proti desnemu populizmu, je v nedeljo v Bologni pred 
deželnimi volitvami v Emiliji-Romanji priredilo proteste. Po poročanju tujih tiskovnih agencij se 
je demonstracij udeležilo okoli 40.000 ljudi. 
Demonstranti, ki so se popoldne zbrali na osrednjem trgu v mestu, so nosili modre balone in 
raznobarvne sardine, ki so simbol tega gibanja. Protesti so se končali zvečer z rock in rap 
koncertom. 
»Tukaj smo, da bi sporočili, da obstaja alternativa,« je novinarjem dejal eden od soustanoviteljev 
gibanja, 32-letni Mattia Sartori. Izrazil je upanje, da bodo demonstracije vplivale na izid volitev, 
poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
V Emiliji-Romanji, kjer je levica na oblasti že 75 let, ankete pred deželnimi volitvami prihodnjo 
nedeljo kažejo na izenačenost levega in desnega političnega bloka. 
Glede na javnomnenjsko raziskavo agencije SWG, izvedeno 9. januarja, levico pod vodstvom 
Demokratske stranke (Pd) podpira 47 odstotkov ljudi, desnico z Ligo Mattea Salvinija na čelu pa 45 
odstotkov. Na prejšnjih deželnih volitvah v Emiliji - Romanji leta 2014 je desnica dobila 29,8 
odstotka glasov. 
Gibanje sardin je vzniknilo 14. novembra prav v Bologni, ko je mesto obiskal vodja desne Lige 
Matteo Salvini pred volitvami v Emiliji-Romanji. Četverica mladih je hotela dokazati, da lahko 
zberejo več ljudi kot Salvini, in ko jim je to uspelo, je nastalo gibanje Sardine, ki se po navedbah 
pobudnikov bori proti nestrpnosti, nacionalizmu in skrajni desnici. Odtlej so priredili demonstracije 
v več italijanskih mestih. 
Salvini je Emilijo-Romanjo prekrižaril podolgem in počez ter v zadnjih tednih obiskal več kot sto 
občin v pokrajini, da bi si zagotovil zmago na deželnih volitvah. Upa namreč, da bo s tem lahko 
zrušil vlado premierja Giuseppeja Conteja. 
Emilija-Romanja je ena najbogatejših italijanskih pokrajin z le petodstotno stopnjo brezposelnosti, 
veliko nižjo od povprečja v državi. 

• V Španiji v zvezi s katalonskim referendumom začeli soditi nekdanjemu vodji katalonske 
policije. STA. Dnevnik  Ljubljana, 20. januar 2020 

https://www.dnevnik.si/1042920056/svet/v-spaniji-v-zvezi-s-katalonskim-referendumom-
zaceli-soditi-nekdanjemu-vodji-katalonske-policije  
V Španiji so danes začeli soditi nekdanjemu vodji katalonske policije Mossos d'Esquadra Josepu 
Lluisu Traperu in še trem nekdanjim visokim predstavnikom policije zaradi njihove vloge pri 
poskusu osamosvajanja Katalonije. Sojenje naj bi se končalo 19. marca, grozi pa jim do 11 let 
zapora. 
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Tožilstvo Traperu očita upor in zanj zahteva 11 let zapora. Upora sta obtožena tudi nekdanji visoki 
predstavnik katalonske policije Pere Soler in nekdanji visoki predstavnik katalonskega notranjega 
ministrstva Cesar Puig. Tudi zanju zahtevajo 11 let zapora. Nekdanja policistka Teresa Laplana pa je 
obtožena vstajništva in ji grozijo štiri leta zapora. 
Tožilci so sicer danes sporočili, da bodo preučili možnost blažje obtožbe vstajništva namesto 
upora. Nekdanji politični in civilnodružbeni voditelji so bili namreč oktobra lani obsojeni na do 13 
let zapora zaradi vstajništva. Tožilstvo pa jih je obtožilo upora. 
Višje sodišče na obrobju Madrida se bo osredotočilo na vlogo policije Mossos d'Esquadra pri 
organizaciji referenduma o katalonski neodvisnosti 1. oktobra 2017. Tožilstvo regionalni policiji 
očita "popolno pasivnost" pri preprečevanju referenduma. 
Trapero je na sojenju nekdanjim katalonskim voditeljem, ki je potekalo lani, zatrdil, da niso imeli 
nobenega načrta, "da bi olajšali glasovanje". Nekdanje politične voditelje je označil za 
neodgovorne. Dodal je, da so bili celo pripravljeni aretirati tedanjega katalonskega predsednika 
Carlesa Puigdemonta. 
V okviru sojenja, ki se bo predvidoma končalo 19. marca, bodo zaslišali okoli 110 prič, med njimi 
tudi nekatere zaprte nekdanje voditelje Katalonije. 
Španska vlada je vodstvo katalonske policije, vključno s Traperom, odstavila 28. oktobra, dan po 
tistem, ko je v skladu s 155. členom španske ustave prevzela nadzor nad Katalonijo. To je storila, 
potem ko je katalonski parlament enostransko razglasil neodvisnost Katalonije. 

• Šarec v Davosu govoril tudi s Plenkovićem. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. januar 2020 
https://www.dnevnik.si/1042920157/svet/sarec-v-davosu-za-clanstvo-drzav-zahodnega-
balkana-v-eu  
Premier Marjan Šarec je imel danes ob robu Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu 
tudi več dvostranskih srečanj. Med drugim se je na kratko pogovoril s hrvaškim premierjem 
Andrejem Plenkovićem in se sestal z generalno direktorico Mednarodnega denarnega sklada 
(IMF) Kristalino Georgievo, so navedli v kabinetu premierja. 
Šarec in Plenković sta izmenjala poglede na bilateralne odnose in izpostavila pomen napredka 
Zahodnega Balkana na poti k EU ter s tem povezanih pričakovanj v času hrvaškega predsedovanja 
Svetu EU, so sporočili. 
Premierja Slovenije in Hrvaške, ki sta v sporu glede spoštovanja arbitraže o meji med državama, se 
sicer redko srečata. Izjemoma se na kratko sestaneta ob robu srečanj na mednarodni ravni. 
Predsednik vlade je medtem z novoimenovano generalno direktorico IMF Georgievo govoril 
predvsem o trenutnih makroekonomskih in gospodarskih razmerah v Sloveniji ter dobrem 
medsebojnem sodelovanju. Izmenjala sta tudi mnenja o razmerah v EU in napovedih globalnih 
gospodarskih trendov. 
Kot so še navedli v Šarčevem kabinetu, se je premier srečal tudi s predsednikom Evropskega 
raziskovalnega sveta (ERC) Maurom Ferrarijem, s katerim sta se v pogovoru dotaknila predvsem 
odličnosti slovenske znanosti. Šarec je izpostavil interes slovenskih raziskovalcev za sodelovanje in 
uspešnost na razpisih Evropskega raziskovalnega sveta, katerega štipendije so med najbolj 
prestižnimi na svetu. 
Na srečanju s podpredsednikom Evropske investicijske banke (EIB) Alexandrom Stubbom pa je 
beseda tekla o nadaljnjem sodelovanju Slovenije in EIB, nadaljnji podpori banke pri večjih 
infrastrukturnih projektih in njeni vlogi pri evropskem zelenem dogovoru. Predstavniki EIB bodo v 
kratkem prišli v Slovenijo in bodo šli skozi vse projekte, ki so za Slovenijo zanimivi in so v teku, je 
Šarec dejal v izjavi za medije ob robu srečanja. 
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Glede prehoda na zelene tehnologije je poudaril, da Slovenija ni država, kjer bi bila učinkovita 
uporaba vsakega obnovljivega vira. "Treba je sicer izkoristiti potenciale vseh, a obnovljivi viri ne 
bodo dovolj," je dejal. 
Izziv za Slovenijo bo po njegovih besedah zlasti zaprtje šestega bloka Termoelektrane Šoštanj in 
Premogovnika Velenje. Tu bo potrebnega veliko dela in Slovenija bo lobirala tako za sredstva v 
okviru sklada za socialno pravičen prehod v ogljično nevtralnost do 2050 kot za posojila EIB, je 
dejal. 
Šarec se je v Davosu udeležil tudi delovnega kosila, na katerem je razprava tekla pod naslovom 
Ustvarjanje rasti za srednjo in vzhodno Evropo. Glavni poudarek so bile gospodarske razmere v 
državah srednje in vzhodne Evrope. Govorili so tudi o potrebnih ukrepih vladnih odločevalcev in 
poslovnežev, usmerjenih v spodbujanje trajnostnega razvoja. 
V Davosu se je danes začelo 50. jubilejno letno srečanje WEF, ki velja za eno najvplivnejših 
konferenc na svetu, na kateri se zbirajo številni svetovni gospodarski in politični voditelji. Med 
njimi sta tudi ameriški predsednik Donald Trump in nemška kanclerka Angela Merkel. 

• Albin Kurti ima petnajst dni časa za sestavo kosovske vlade. STA. Dnevnik, Ljubljana, 21. 
januar 2020 

https://www.dnevnik.si/1042920142/svet/1042920142  
Tri mesece in pol po volitvah je Albin Kurti dobil mandat za sestavo kosovske vlade, za kar ima 
časa dobra dva tedna. 
Predsednik kosovske stranke Samoopredelitev Albin Kurti, ki je zmagala na oktobrskih predčasnih 
volitvah, je od predsednika države Hashima Thacija dobil mandat za sestavo vlade, za kar ima zdaj 
na voljo 15 dni, kot določa ustava. 
Kurti bo koalicijo poskušal sestaviti z Demokratsko zvezo Kosova (LDK), ki jo vodi Isa Musafa. 
Strankama doslej kljub številnim srečanjem in maratonskim pogovorom ni uspelo doseči dogovora. 
Sporno je med drugim to, kdo bo imenoval predsednika države, ki ga voli parlament, ter 
predsednika parlamenta. Na ta položaj so sicer brez dogovora že izvolili poslanca stranke 
Samoopredelitev Glauka Konjufco. 
Če Kurtiju ne bo uspelo sestaviti vladajoče koalicije, naj bi Thaci mandat za sestavo vlade podelil 
kateri od drugih parlamentarnih strank. Če bo propadel tudi ta poskus, bodo morali razpisati nove 
parlamentarne volitve. 
Stranka samoopredelitev je na oktobrskih volitvah 120-članskega parlamenta dobila 29 poslancev, 
LDK pa 28. Obe zavračata sklenitev koalicije s tretjo veliko stranko v državi, Demokratsko stranko 
Kosova voditelja Kadrija Veselija, ki je bila na oblasti več kot deset let.  

• Di Maio odhaja s čela Petih zvezd. Mihael Šorl. Dnevnik  Ljubljana, 22. januar 2020 
https://www.dnevnik.si/1042920271/svet/1042920271  
Najmočnejša italijanska stranka Gibanje petih zvezd bo dobila novega voditelja. Po nezadržnem 
upadanju priljubljenosti in hudih notranjih trenjih je Luigi Di Maio odstopil s čela stranke. Veliko 
je ugibanj, kaj to pomeni za vladno koalicijo. 
Na vrhu italijanske populistične stranke Gibanje petih zvezd, ki ima v parlamentu največ poslancev 
in senatorjev, prihaja do spremembe. Dosedanji 33-letni voditelj Luigi Di Maio, ki je Gibanje na 
parlamentarnih volitvah marca 2018 popeljal do zmage s 33 odstotki prejetih glasov, je zaradi 
upada priljubljenosti stranke in hudih notranjih trenj ter prestopov poslancev k drugim strankam 
(že osemnajst od začetka decembra) danes odstopil s položaja vodje stranke, še naprej pa ostaja 
zunanji minister. Do marčevskega kongresa, ko naj bi izbrali novega voditelja, vodenje stranke 
začasno prevzema senator Vito Crimi. 
Zastavlja se vprašanje, kaj sprememba na vrhu Petih zvezd pomeni za vladno koalicijo, v kateri je 
še levosredinska Demokratska stranka, vodi pa jo nestrankarski premier Giuseppe Conte. Ta je 
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sicer dejal, da odstop Di Maia ne spreminja razmer v koaliciji. Nekateri komentatorji menijo, da gre 
res za notranjo zadevo stranke, ki ne bo vplivala na delo vlade, drugi dopuščajo možnost, da bi bila 
Di Maieva odločitev lahko usodna za koalicijo, ki se je oblikovala komaj septembra lani, po razpadu 
vlade Gibanja petih zvezd in populistične Lige Mattea Salvinija. 
Da gre za hude notranje spore v Gibanju, je v odstopni izjavi nakazal tudi sam Di Maio, rekoč, da 
»najhujši sovražniki delujejo od znotraj, oni so tisti, ki ne delajo za skupnost, ampak za lastno 
izpostavljenost«. Di Maio je sicer veljal za bolj naklonjenega sodelovanju z Ligo kot z demokrati. Po 
lanskem prestopu iz zavezništva z Ligo v koalicijo z demokrati, kar se je zgodilo tudi ob soglasju 
strankine eminence Beppa Grilla, je moralo Gibanje požreti kar nekaj svojih proklamiranih načel, s 
tem pa izgubilo marsikaterega privrženca. 
Hud padec v dveh letih 
A slabi trendi so se začeli že prej in vsekakor je Di Maiev odstop povezan z njimi. Na evropskih 
volitvah maja lani, še v času koalicije z Ligo, je Gibanje dobilo komaj 17 odstotkov glasov podpore, 
kar je pol manj kot na parlamentarnih volitvah leto prej. Že to nedeljo pa Pet zvezd čakata še 
veliko bolj ponižujoča poraza na regionalnih volitvah v bogati, pretežno levo usmerjeni Emiliji - 
Romanji ter revni Kalabriji. V Kalabriji jim ankete pripisujejo desetodstotno podporo, v Emiliji - 
Romanji pa v najboljšem primeru pet odstotkov glasov. Težko je sicer verjeti, da bo Di Maiev 
odstop povečal izkupiček Petih zvezd v teh dveh regijah, mu bo pa morda pripisano nekaj manj 
krivde za skromne volilne rezultate. 
Salvini nad trdnjavo levice  
V Emiliji - Romanji z glavnim mestom Bologno, ki velja za trdnjavo leve sredine, se na nedeljskih 
volitvah obeta predvsem napet boj med dosedanjim predsednikom regije Stefanom Bonaccinijem, 
ki ga od daleč podpira levosredinska Demokratska stranka, in Lucio Borgonzoni, ki je kandidatka 
Lige. Borgonzonijeva je bila sicer med volilno kampanjo skorajda nevidna, saj vso pozornost žanje 
Salvini, ki upa, da bi z zmago v Emiliji - Romanji morda zrušil vlado, izsilil predčasne volitve in si utrl 
pot nazaj na oblast (ravno zato, ker je hotel izzvati predčasne volitve in postati premier, je avgusta 
Liga sploh izstopila iz vlade).  
Proti Salvinijevim prizadevanjem za zmago v Emiliji - Romanji pa so se mobilizirale »sardine«, 
gibanje, ki je tudi z opiranjem na protifašistično tradicijo pred dvema mesecema vstalo proti 
Salvinijemu nacionalizmu, evroskepticizmu in ksenofobiji. V Bologni se je zbralo več kot 40.000 
»sardin«, s čimer so Salviniju odškrnili velik del medijske pozornosti.  

• Pahor z italijanskim kolegom o vrnitvi Narodnega doma v Trstu slovenski manjšini. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 23. januar 2020 

https://www.dnevnik.si/1042920367/Slovenija/pahor-z-italijanskim-kolegom-o-vrnitvi-
narodnega-doma-v-trstu-slovenski-manjsini  
Predsednik republike Borut Pahor se je pred današnjo osrednjo spominsko slovesnostjo v 
Jeruzalemu ob 75. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau srečal 
z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello. Poleg dvostranskih in mednarodnih tem sta 
pogovore namenila obeležitvi 100. obletnice požiga Narodnega doma v Trstu. 
Kot so sporočili iz urada predsednika republike, se je Pahor zahvalil italijanskemu predsedniku za 
angažma pri urejanju vrnitve Narodnega doma v Trstu slovenski manjšini, italijanski predsednik pa 
ga je seznanil z nekaterimi vidiki tega postopka. 
Slovesnost ob obletnici bo prav na dan stoletnice požiga, 13. julija. Slovenski predsednik je 
ponovno ocenil, da bosta slovesnost in prisotnost obeh predsednikov na slovesnosti potrdili 
iskreno prijateljstvo med dvema sosednjima državama in narodoma. Sogovornika sta tudi 
soglašala, da morata biti njena simbolika in sporočilnost usmerjeni v prihodnost. 
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Narodni dom, ki so ga gradili po načrtih arhitekta Maksa Fabianija, so odprli leta 1904. V stavbi sta 
imeli svoj sedež društvi Sokol in Edinost, v njem pa so bili tudi dvorana s štiristo sedeži, 
telovadnica, čitalnica, glasbena šola, dve restavraciji, kavarna, banka, tiskarna in hotel Balkan. 13. 
julija leta 1920 so italijanski fašisti dom požgali. 
Dom je bil obnovljen med letoma 1988-1990, ni pa bil še vrnjen slovenski manjšini. Trenutno je v 
njem sedež visoke šole modernih jezikov za tolmače in prevajalce, del tržaške univerze, od leta 
2004 tudi slovensko informativno središče. 

• Salvini povzročil ogorčenje z zvonjenjem na domu migranta. STA. Dnevnik, Ljubljana, 23. 
januar 2020 

https://www.dnevnik.si/1042920403/svet/salvini-povzrocil-ogorcenje-z-zvonjenjem-na-domu-
migranta  
Vodja italijanske desne Lige Matteo Salvini je z zadnjo provokacijo pred deželnimi volitvami 
požel ogorčenje. Nekdanji notranji minister je namreč nedavno v Bologni pozvonil na dom 
priseljenca in ga brez zadržkov vprašal, ali preprodaja droge. 
Salvini je v okviru predvolilne kampanje pred deželnimi volitvami v Emiliji-Romanji v torek obiskal 
Bologno in presenetil s svojim nastopom. V viralnem posnetku je Salvini ob spremstvu domačinke 
in številnih novinarjev pozvonil na domofon enega od stanovanj. Ko se je oseba oglasila, je Salvini 
rekel, da je slišal, da se v tem stanovanju prodaja droga in ali je to res. 
Ko je stanovalec prekinil zvezo, je Salvini vprašal množico okoli sebe: "Je to on? Je Tunizijec?". 
Tunizijski veleposlanik v Italiji Moez Sinaoui je danes za italijansko tiskovno agencijo AGI dejal, da 
ga skrbi sramotno dejanje Salvinija, označil ga je za provokacijo in menil, da ni spoštoval zasebnega 
prebivališča. 
V posnetku Salvini še enkrat pozvoni priseljencu in doda, da je le želel družini "vrniti dobro ime, saj 
je nekdo rekel, da preprodajate drogo skupaj s sinom". 
Po poročanju italijanskih medijev naj bi se sin, ki se je rodil v Italiji staršema iz Tunizije, že obrnil na 
pomoč odvetnika in preučuje, ali je mogoče pravno ukrepati proti Salviniju. "Nisem prekupčevalec 
drog. Igram nogomet. Čez nekaj mesecev bom oče," je dejal mladenič v posnetku, ki ga je objavil 
časnik La Repubblica. 
Salvini je v sredo na twitterju zapisal, da ne obžaluje svojih dejanj, saj pri Ligi zagovarjajo boj proti 
drogam. 

• Sodišče EU 31. januarja z odločitvijo glede pristojnosti v tožbi Slovenije proti Hrvaški. 
STA. Dnevnik, Ljubljana, 24. januar 2020  

https://www.dnevnik.si/1042920469/slovenija/sodisce-eu-31-januarja-z-odlocitvijo-glede-
pristojnosti-v-tozbi-slovenije-proti-hrvaski  
Sodišče EU je za 31. januar napovedalo objavo odločitve glede pristojnosti v tožbi Slovenije proti 
Hrvaški zaradi nespoštovanja prava EU v povezavi z nespoštovanjem arbitražne razsodbe o meji, 
je objavljeno na spletni strani sodišča. Generalni pravobranilec je decembra sodišču priporočil, 
da se razglasi za nepristojno. 
Generalni pravobranilec Priit Pikamäe je svoje mnenje, ki za sodišče sicer ni zavezujoče, objavil 11. 
decembra lani. 
V njem meni, da so kršitve, ki jih Slovenija očita Hrvaški, »akcesorne«, torej podrejene vprašanju 
določitve meje med državama, ki pa spada pod mednarodno in ne evropsko pravo. Sodišče EU zato 
po njegovem mnenju ni pristojno za odločanje v tem sporu. 
V Sloveniji so mnenje pravobranilca ocenili kot strokovno šibko in slabo utemeljeno. Vlada upa, da 
ji sodniki ne bodo sledili. 
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Odločitev sodišča se je sicer pričakovala nekje v prvih treh mesecih novega leta. Sodišče EU pa je 
danes na svojih spletnih straneh objavilo, da bo sodba v tem primeru objavljena 31. januarja ob 9. 
uri. 
Na isti dan bo sicer EU zapustila Velika Britanija. Morda je primer povezan tudi s tem, saj je sodnik 
poročevalec 15-članskega velikega senata Sodišča EU Britanec Christopher Vajda. 
Če bo sodišče potrdilo mnenje pravobranilca in torej ugotovilo, da za primer ni pristojno, se bo 
postopek s tem končal. Če pa se bodo sodniki odločili, da je tožba dopustna ali delno dopustna, pa 
bo sledila obravnava o vsebini ter nato še drugo mnenje pravobranilca in druga sodba. 
Slovenija sicer Hrvaški očita kršenje načel vladavine prava in lojalnega sodelovanja v EU ter kršenje 
uredbe o skupni ribiški politiki, schengenskih pravil in direktive glede pomorskega prostorskega 
načrtovanja. Na slovenski strani izpostavljajo, da pri tožbi ne gre za vprašanje meje, saj da je to 
rešeno z arbitražno razsodbo, ki je dokončna in pravnomočna. 

• Špansko vrhovno sodišče potrdilo suspenz Torre kot katalonskega poslanca. STA. 
Dnevnik, Ljubljana, 24. januar 2020 

https://www.dnevnik.si/1042920451/Svet/spansko-vrhovno-sodisce-potrdilo-suspenz-torre-
kot-katalonskega-poslanca  
Špansko vrhovno sodišče je v četrtek potrdilo odločitev španske volilne komisije, ki je 
katalonskega predsednika Quima Torro suspendirala kot katalonskega poslanca. Torra je zavrnil 
to odločitev in zatrdil, da ostaja poslanec in predsednik Katalonije. 
Španska volilna komisija je v začetku januarja Torri odredila prepoved opravljanja javnih funkcij za 
leto in pol. To odločitev je sprejela po decembrski obsodbi Torre zaradi neposlušnosti. Višje 
sodišče v Barceloni mu je namreč za 18 mesecev prepovedalo opravljanje javnih funkcij, ker med 
predvolilno kampanjo pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami v Španiji ni poskrbel za 
odstranitev simbolov v podporo katalonski neodvisnosti z javnih zgradb. 
Špansko vrhovno sodišče je zaenkrat potrdilo le odločitev o suspenzu Torre kot katalonskega 
poslanca. Odločiti pa bo moralo med drugim še o sodbi višjega sodišča, ki mu je prepovedalo 
opravljanje vsej javnih funkcij, vključno s predsedniško. 
Katalonski predsednik je zavrnil četrtkovo odločitev vrhovnega sodišča. "Sem poslanec in 
predsednik, nobenih sprememb ni. Ne bomo se uklonili," je poudaril. 
Volilna komisija v Barceloni je od katalonskega parlamenta že v četrtek zahtevala, da odstavi Torro 
z mesta katalonskega predsednika. Za to so parlamentu dali 48 ur časa. 
Zadnja odločitev vrhovnega sodišča bi lahko še podaljšala zastoj pri reševanju vprašanja katalonske 
neodvisnosti. Španski premier Pedro Sanchez je sicer napovedal, da se bo s Torro v začetku 
februarja kljub tej odločitvi srečal. To bo prvo srečanje predsednikov vlad Katalonije in Španije po 
več kot enem letu. 
Povsem izključen ni niti padec nove španske vlade, ki ji je potrditev v parlamentu omogočila 
stranka Katalonska republikanska levica (ERC) nekdanjega katalonskega podpredsednika Oriola 
Junquerasa. Ta zaradi vloge pri poskusu odcepitve Katalonije od Španije prestaja 13-letno zaporno. 

• Salvinijev politični pohod so ustavile sardine. Mihael Šorl. Dnevnik, Ljubljana, 27. januar 
2020 

https://www.dnevnik.si/1042920713/svet/sardine-razmisljajo-o-ustanovitvi-stranke  
Širjenje stranke Liga na severu Italije se je ustavilo v regiji Emilija - Romanja, kjer je doživela 
volilni poraz kljub veliki angažiranosti svojega voditelja Mattea Salvinija. Boleč poraz pa je 
doživelo vladno Gibanje petih zvezd. 
Skrajno desničarska stranka Liga si je na nedeljskih volitvah v tradicionalno bolj levi regiji Emiliji - 
Romanji obetala uspeh, pa ostala praznih rok. Porazila jo je leva sredina, to pa je tudi prvi večji 
volilni poraz vodje Lige Mattea Salvinija po strankinem preboju na parlamentarnih volitvah marca 
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2018. Emilija - Romanja z glavnim mestom Bologno je tako prva regija, ki je ustavila ekspanzijo Lige 
na severu Italije in se ni pustila zapeljati Salvinijevemu populizmu in demagogiji. »Tisti, ki so trdili, 
da je treba osvoboditi Emilijo - Romanjo, morajo vedeti, da je do osvoboditve prišlo pred 75 leti!« 
je dejal zmagovalec volitev Stefano Bonaccini, ki je bil z 51,4 odstotka glasov znova izvoljen za 
predsednika regije. 
150 govorov brez rezultata 
Kandidatka Lige Lucia Borgonzoni je dobila 44 odstotkov glasov, kar ni malo za regijo, ki velja za 
trdnjavo levice. A Salvini je v zadnjih tednih ves svoj čas in energijo posvetil tem volitvam. Samo 
januarja je govoril na 150 shodih! Iz teh volitev je pravzaprav naredil referendum o sebi. Vse je 
stavil na zmago v tej bogati regiji, ker je upal, da bo na tak način prišlo do krize v vladajoči 
Demokratski stranki, potem do vladne krize, do padca vlade in končno do predčasnih volitev, na 
katerih bi zmagal in postal premier.  
Ankete so pred volitvami v resnici kazale, da je Borgonzonijeva povsem izenačena z Bonaccinijem, 
ki je doslej vodil regijo. Obema so še prejšnji teden ankete napovedovale okoli 45 odstotkov 
glasov. Toda Bonaccini je v nedeljo dobil veliko več. Vsekakor je Salvini s svojo navzočnostjo 
marsikoga, ki sicer ne bi volil, privabil na volišče, da je oddal glas proti njemu.  
»Prvič v zadnjih 70 letih se je zgodilo, da je v Emiliji - Romanji prišlo do volilnega boja,« je dejal 
Salvini, potem ko je poraz njegove kandidatke postal očiten. V tej regiji je sicer od leta 1945 res 
vedno prepričljivo zmagovala levica, a to dejstvo ne more skriti Salvinijevega neuspeha po vsem 
njegovem obupnem prizadevanju, da bi zmagal. Ne nazadnje je pred tremi meseci zmagal v 
Umbriji, ki je prav tako veljala za trdnjavo levice. 
Zmaga sardin, katastrofa Gibanja petih zvezd 
Voditelj Lige je zdaj poskušal prikriti razočaranje tudi s tem, da je pohvalil 68-odstotno udeležbo, 
kar je kar 28 odstotkov več kot na volitvah leta 2014. Priznal je zmago Bonaccinija: »Ko voli 
ljudstvo, ima vedno prav.« S tem je hotel pravzaprav reči, da bi njegova stranka, ki je lani na 
evropskih volitvah prepričljivo zmagala s 34 odstotki glasov, morala voditi sedanjo vlado.  
Salvinijev poraz pa je tudi zmaga nestrankarskega gibanja sardin, ki je nastalo jeseni prav v Bologni, 
da bi se zoperstavilo njegovemu razpihovanju sovraštva, predvsem do migrantov. Tudi zaradi 
sardin je bila volilna udeležba zdaj tako visoka. Bonaccini se je sardinam zahvalil za pomoč.  

• Smrt romskega dojenčka: Otroci v barakah brez vode in elektrike. Uroš Škerl Kramberger. 
Dnevnik, Ljubljana, 30. januar 2020 

https://www.dnevnik.si/1042920974/slovenija/otroci-v-barakah-brez-vode-in-elektrike-
preizkusnja-za-drzavorrw4t  
Smrt dojenčka in odvzemi otrok v romskem naselju pri Ribnici so pretresli Rome in lokalne 
institucije. Prizadeta družina je več let živela v ekstremni revščini, brez vode in elektrike, v leseni 
baraki skoraj brez pohištva. Romi in Amnesty International Slovenije pozivajo državo, naj 
razmere v naseljih uredi, preden se zgodi še kakšna tragedija. 
Včeraj je minil mesec dni, odkar je v romskem naselju v Goriči vasi v občini Ribnica zaradi pljučnice 
umrl dvomesečni dojenček Amadej B. Opisi okoliščin smrti, ki so razvidne iz obsežne 
dokumentacije pristojnih institucij, ki smo jo pridobili, odsevajo ekstremno pomanjkanje in 
ogroženost. Romska družina s tremi otroki je več let živela v izraziti revščini, v slabo opremljeni in 
slabo izolirani baraki, brez vode in elektrike, skoraj brez pohištva. Postlali so si na odejah na tleh. 
Mater otroka, Jasno H., je še posebej prizadelo, da je na otroku po smrti odkrila tudi ugriz 
podgane. Povedala je, da je na tragično noč sicer ves čas ležala ob njem, a da v temi, ker ni 
elektrike, ni mogla videti, kaj se dogaja. Babica preminulega Amadeja, ki živi v sosednji baraki, nam 
je povedala, da se trudi zagotoviti preživetje otrokom in vnukom. Vendar vsi skupaj živijo v tolikšni 

https://www.dnevnik.si/1042920974/slovenija/otroci-v-barakah-brez-vode-in-elektrike-preizkusnja-za-drzavorrw4t
https://www.dnevnik.si/1042920974/slovenija/otroci-v-barakah-brez-vode-in-elektrike-preizkusnja-za-drzavorrw4t


66 
 

revščini, da je že povsem obupana. Družina se je včeraj, kot vsak dan, zbrala ob otrokovem grobu v 
Ribnici in pod belim križem prižgala sveče. 
Odvzemi otrok 
Amadejeva smrt je povzročila pretres med Romi, pa tudi v lokalnih uradnih institucijah. Center za 
socialno delo je dva dni po smrti dojenčka staršem začasno odvzel še oba druga otroka in ju 
namestil v krizni center v Grosupljem. Kot razlog za odvzem so med drugim navedene težke 
bivanjske razmere in nedostopnost vode, pa tudi pomanjkljiva skrb za otroke. Starša sta dobila 
nalogo, da morata urediti primernejše prostore za bivanje otrok. Takšne prostore sta našla v zidani 
hiši Jasninega brata v sosednjem naselju, vendar center za socialno delo otrok še ni vrnil. Je pa 
center odvzel še enega otroka drugi romski materi, ki je z Jasno H. živela v skupni baraki. Tej materi 
so otroka odvzeli že v porodnišnici, saj je rodila le nekaj dni po smrti Amadeja. Po dostopnih 
podatkih Center za socialno delo Kočevje trenutno pripravlja postopke za odvzem še sedmih otrok. 
Po naših informacijah pa so odvzemi romskih otrok, ne glede na težke razmere, sicer izjemno 
redki. 
Direktorica centra Katarina Hiti je v odgovoru na Dnevnikova vprašanja zapisala, da so ob 
tovrstnih tragedijah prizadeti. »Center za socialno delo družine pozna in se z njimi dogovarja o 
spremembah in ustrezni zaščiti najbolj ranljivih, to je njihovih otrok. Center se ves čas vključuje v 
reševanje stisk in težav v naselju,« je sporočila. 
V nemogočih bivanjskih razmerah v Sloveniji živi stotine romskih otrok in po raziskavi 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so smrti romskih dojenčkov štirikrat pogostejše kot 
pri neromskem prebivalstvu; smrti romskih otrok med prvim in četrtim letom pa so celo sedemkrat 
pogostejše kot v večinskem prebivalstvu. Statistični vzorec je sicer premajhen za dokončne 
zaključke, so opozorili na NIJZ. Podatki pa kažejo, da je umrljivost današnjih romskih otrok takšna, 
kot je bila med slovenskim prebivalstvom med letoma 1950 in 1960. 

• Hrvaški notranji minister: Policija bo še naprej nadzirala Piranski zaliv. STA. Dnevnik,  
Ljubljana, 30. januar 2020 

https://www.dnevnik.si/1042921008/Svet/hrvaski-notranji-minister-policija-bo-se-naprej-
nadzirala-piranski-zaliv  
Podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović je v današnjem pogovoru za 
regionalno televizijo N1 dejal, da bo hrvaška policija tudi v prihodnje nadzirala "vsako ped 
hrvaškega morja", vključno s tistim v Piranskem zalivu. Povedal je tudi, da so lani prijeli skoraj 
1000 tihotapcev ljudi. 
 »Hrvaška policija varuje vsako ped hrvaškega morja in meje na morju, vključno s Piranskim 
zalivom, in tako bo ostalo tudi v prihodnje,« je odgovoril Božinović na vprašanje, ali se bo po 
vstopu Hrvaške v območje schengna kaj spremenilo in ali hrvaška policija še vedno varuje 
sredinsko črto v Piranskem zalivu ter spremlja hrvaške ribiče. 
Božinović je tudi dejal, da bo odločitev o vstopu Hrvaške v schengen politična. Kot je poudaril, pa 
je tudi njegovim evropskim sogovornikom jasno, da je varnost EU ogrožena, če članica unije, ki ima 
najdaljšo kopensko mejo, nima dostopa do določenih baz podatkov in informacijskih sistemov, ki 
bi ga dobila z vstopom v schengenski sistem. 
Znova je zavrnil obtožbe proti hrvaški policiji zaradi nezakonitega ravnanja z migranti, ki jih je bil 
deležen tudi med ponedeljkovo predstavitvijo hrvaškega predsedovanja Svetu EU v odboru za 
državljanske svoboščine Evropskega parlamenta. Kot je dejal, obtožbe prihajajo izključno iz enega 
političnega spektra v Evropskem parlamentu, evropske levice. Vse obtožbe so narejene po enakem 
vzorcu in nobenih dokazov ni, ki bi kompromitirali hrvaške policiste, je zatrdil. 
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Božinović: Če ne želite sprejeti teh ljudi, jim ne dajte lažnega upanja 
Po besedah hrvaškega ministra je problem v tem, da migrantov ne želijo v nobeni evropski državi, 
Hrvaška pa je izpostavljena pritiskom, da bi odprla meje. »In kaj potem? Imamo žico na meji s 
Slovenijo in Madžarsko. Ti ljudje bi ostali na Hrvaškem. Naše sporočilo je humano - če ne želite 
sprejeti teh ljudi, jim ne dajte lažnega upanja,« je izjavil. 
Božinović ni povedal, koliko migrantov je na Hrvaško lani vrnila Slovenija, potem ko jih je ustavila 
na svoji meji. Novinar pa je omenil, da je šlo za 20.0000 migrantov. »Slišal sem 16.000. Ni 
spodobno, da bi se obmetavali s številkami, saj se 16.000 zagotovo ne nanaša na število oseb. 
Nekateri so tudi 17-krat ali več poskušali nezakonito prečkati mejo,« je povedal. 
Ni odgovoril niti na vprašanje, koliko migrantov je Hrvaška vrnila Bosni in Hercegovini, je pa 
ponovil, da tudi prosilci za azil na Hrvaškem ne želijo ostati v državi, ampak so njihov cilj države 
zahodne Evrope, kot sta Nemčija ali Švedska. 
Na novinarsko vprašanje, ali obstaja mobilna policijska enota z imenom Koridor, katere naloga je 
vračanje migrantov v BiH, pa je odgovoril, da je ta enota namenjena boju proti kriminalu, 
povezanemu z migracijami. Izpostavil je, da je hrvaška policija lani prijela 995 tihotapcev ljudi, 
samo januarja letos pa že več kot 80. 

• Grčija bo preizkusila plavajoče ovire za migrante na morju. STA. Dnevnik, Ljubljana, 30. 
januar 2020 

https://www.dnevnik.si/1042921023/Svet/grcija-bo-preizkusila-plavajoce-ovire-za-migrante-na-
morju  
Grška vlada je danes sporočila, da bo na morju preizkusila plavajoče ovire, s katerimi bi 
migrantom preprečili vstop v državo. Načrt je vznemiril grško javnost, čeprav še ni jasno, ali je 
sploh izvedljiv. 
 »Hočemo videti, ali je to mogoče izvesti in ali lahko deluje,« je za grško televizijo Skai danes dejal 
grški obrambni minister Nikos Panagiotopulos. Vlada je razpis za projekt plavajočih ovir objavila v 
sredo, do morebitne namestitve ovir pa naj bi minilo več mesecev. 
Ovire naj bi bile dolge tri kilometre in naj bi segale pol metra nad vodno gladino. Bile naj bi 
opremljene tudi z utripajočimi lučmi. Grški časniki jih primerjajo s plavajočimi ovirami za 
omejevanje naftnih madežev po izlitjih nafte. 
Strokovnjaki dvomijo, da bodo ovire dejansko preprečile migrantom, da bi iz Turčije po morju 
prispeli v Grčijo. »Ne razumem, kako bi ovire lahko preprečile ljudem, da pridejo v Grčijo,« je za 
dpa dejal neimenovani predstavnik grške obalne straže. »Če ne bodo mogli v Grčijo, bodo obtičali 
na morju in jih bo treba reševati v skladu s pomorskim pravom,« je dodal. 
Tiskovni predstavnik Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) v Atenah Boris Češirkov pa je 
Grčijo opozoril, naj spoštuje človekove pravice. »Številni, ki skušajo doseči obale Grčije, so 
begunci,« je poudaril. 
Tiskovni predstavnik Evropske komisije Adalbert Jahnz pa je opozoril, da ovire prosilcem za azil ne 
smejo onemogočiti vstopa v Grčijo. Je pa dejal, da sicer niso v nasprotju s pravom EU. Komisija pa 
ni seznanjena s podrobnostmi grških načrtov ter bo v stiku z grškimi oblastmi glede tega, je še 
pojasnil po poročanju dpa. 
Na otokih v vzhodnem Egejskem morju naj bi bilo skoraj 42.000 migrantov, vsak dan pa prihajajo 
novi iz Turčije. Na Lezbosu je v največjem centru nameščenih več kot 19.000 migrantov, čeprav 
ima kapaciteto le za 2840 ljudi. Zaradi pomanjkanja osebja zaenkrat vračanje migrantov v Turčijo 
ne deluje, čeprav so leta 2016 na ravni EU sklenili dogovor o tem. 
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Večer, Maribor 

• Avstrijci največji tuji investitorji v Sloveniji. Srečko Klapš. Večer, Maribor, 17.01.2020 
https://www.vecer.com/avstrijci-najvecji-tuji-investitorji-v-sloveniji-10116441 
Lanska blagovna menjava med državama je znašala 5,5 milijarde evrov oziroma okoli 2700 evrov 
na prebivalca. Medtem ko neposredne avstrijske investicije v Sloveniji dosegajo 3,6 milijarde 
evrov. 
Direktor gospodarskega oddelka avstrijskega veleposlaništva v Sloveniji Advantage Austria Peter 
Hasslacher je včeraj predstavil rezultate ankete investicijske in gospodarske klime z zornega kota 
podjetij v avstrijski lasti. "Lanska blagovna menjava med državama je znašala 5,5 milijarde evrov 
oziroma okoli 2700 evrov na prebivalca, kar je rekordno ne samo v Sloveniji, ampak na svetovni 
ravni. Medtem ko dosegajo neposredne avstrijske investicije v Sloveniji 3,6 milijarde evrov," je 
dejal Hasslacher in dodal, da v Sloveniji deluje več kot tisoč podjetij v večinski lasti avstrijskega 
kapitala, zaposlujejo pa več kot 20.000 ljudi. 
Največ avstrijskih vlagateljev z Dunaja, sledijo jim Korošci 
Polovica avstrijskih podružnic deluje v osrednjeslovenski regiji, medtem ko naraščajo naložbe v 
Podravju, Pomurju in Zasavju. Največ avstrijskih vlagateljev prihaja z Dunaja, na drugem mestu pa 
je avstrijska koroška. "Anketa kaže tudi, da tri četrtine vprašanih meni, da bo Slovenija zanimiva za 
investicije tudi v letu 2020, kar je veliko, a kljub temu za 16 odstotkov manj od lani," je dejal 
Hasslacher in dodal, da Slovenija ni izoliran otok in čuti napovedi gospodarskega ohlajanja. Za 
avstrijske investicije je naša država privlačna zaradi varnosti, geografske lege in predvsem zaradi 
Luke Koper ter dostopa do trgov držav jugovzhodne Evrope, je še dejal Hasslacher, ki mu je žal za 
Adrio Airways in njene dnevne povezave iz Ljubljane na Balkan. 
3,6 milijarde evrov znašajo neposredne avstrijske investicije v Sloveniji. 
1000 avstrijskih podjetij in družb deluje v Sloveniji. 
20.000 ljudi zaposlujejo podjetja v večinski avstrijski lasti.  
Med prednostmi, ki jih poudarjajo avstrijski investitorji, so izobražena in motivirana delovna sila, 
stabilno poslovno okolje, dostopnost javnih razpisov, med slabostmi pa so na prvem mestu davčne 
obremenitve dohodkov, nefleksibilnost trga dela, pomanjkanje delovne sile, v nekaterih primerih 
ležerna javna uprava in plačilna nedisciplina. 

• Orban: Fidesz je bil v četrtek tik pred izstopom iz EPP. STA,  A.L. Večer, Maribor, 
17.01.2020 

https://www.vecer.com/orban-fidesz-je-bil-v-cetrtek-tik-pred-izstopom-iz-epp-10116861 
Madžarska konservativna stranka Fidesz je bila v četrtek "le centimeter oddaljena od izstopa" iz 
Evropske ljudske stranke (EPP), je danes povedal vodja Fidesza in madžarski premier Viktor Orban. 
Večina evropskih poslancev EPP je namreč v četrtek podprla resolucijo, v kateri so zapisali, da se 
stanje vladavine prava na Madžarskem slabša. 
"Ko nas naši zavezniki izdajo, tako kot nas je včeraj večina (poslancev) EPP, potem nimamo več 
česa iskati v vaših vrstah," je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal za madžarski javni 
radio. Dodal je, da so videli, da so francoski, španski in italijanski poslanci EPP "jasno na naši 
strani", saj so glasovali proti resoluciji. 
Evropski poslanci so v četrtek sprejeli resolucijo, v kateri so poudarili, da se je stanje na področju 
vladavine prava na Poljskem in Madžarskem po sprožitvi 7. člena pogodbe Evropske unije 
poslabšalo. Resolucijo je podprlo 446 poslancev, proti jih je bilo 178, 41 pa vzdržanih. 
Od slovenskih evroposlancev iz vrst EPP je resolucijo podprla Ljudmila Novak (NSi), Franc Bogovič 
(SLS) se je glasovanja vzdržal, Romana Tomc in Milan Zver (oba SDS) pa sta glasovala proti. 
Vodstvo politične skupine EPP je sicer svoje poslance pozvalo, naj podprejo resolucijo. 
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EPP je marca lani sprejel odločitev o začasnem suspenzu Fidesza zaradi njegove sporne 
protimigracijske kampanje. V prihodnjih tednih naj bi sprejeli tudi dokončno odločitev o 
nadaljnjem članstvu madžarske vladajoče stranke v EPP. Po navedbah nemške tiskovne agencije 
dpa bi lahko Orban že sam izstopil, ko bo postalo jasno, da se njegovi stranki obeta izključitev. 
V današnjem pogovoru za madžarski radio je madžarski premier poudaril, da "bomo morali 
vzpostaviti novo evropsko krčansko-demokratsko gibanje", če EPP ne bo podprla Fidesza. "Imeli 
bomo zaveznike," je zatrdil po poročanju agencij. 

• Politični zaporniki v Evropi: Dobro jutro in srečno! Kristina Božič. Večer, Maribor, 
18.01.2020 

https://www.vecer.com/politicni-zaporniki-v-evropi-10116876 
Politični zaporniki, danes tudi v Evropi in Ameriki, sprožajo zadrego politikov, ki poudarjajo 
zavezanost demokratičnim načelom, a da drugačen politično-ekonomski sistem pač ni mogoč. 
Politični zaporniki so vztrajajoči opomin, da je bolj pravičen in human svet zamisljiv - in da 
obstajajo ljudje, ki vanj verjamejo ter so zanj pripravljeni tvegati marsikaj. 
Politični zaporniki so nekoč nekaj veljali. Tudi v družbenem spominu o poti do slovenske 
neodvisnosti igrajo politični zaporniki eno ključnih vlog. A pred 30, 40 leti je bilo političnih 
zapornikov precej in v nekem obdobju so postali skoraj del normalnosti, se spomni Matevž Krivic 
časa šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja. Leta 1984 je šel v Beograd 
na sojenje šesterici, v Sloveniji se je leta 1988 pridružil Odboru za varstvo človekovih pravic. Ta je 
bil ustanovljen nekaj dni po junijski aretaciji četverice JBTZ, ki so jo jugoslovanske oblasti obtožile 
razkritja vojaških skrivnosti. "Čutili smo, da je čas, da je treba nekaj narediti, in ni bilo dvoma, na 
kateri strani si," se je upokojeni ustavni sodnik in neuklonljivi borec za spoštovanje pravic najbolj 
ranljivih poskušal spomniti tedanjega trenutka. "Jasno je bilo, da je bil sistem v popolni krizi.  

• Milan Brglez: Predsednik Evropskega parlamenta se je odločil napačno. Intervju: Milan 
Brglez. Pogovarjala se je: Kristina Božič. Večer, Maribor, 18.01.2020 

Evropski poslanec Milan Brglez 
https://www.vecer.com/predsednik-evropskega-parlamenta-se-je-odlocil-napacno-10116882  
Evropski poslanec Milan Brglez o tem, zakaj včasih rešitve ležijo onkraj ozke interpretacije 
obstoječe zakonodaje, in kaj pomeni, da izvoljeni evropski poslanec iz Katalonije svojega mandata 
ne more nastopiti. 
Milan Brglez je med poslankami in poslanci 9. evropskega parlamenta edini slovenski član 
Platforme za dialog na ravni EU-Katalonija. Platformo je v času osmega parlamenta EU soustanovil 
slovenski poslanec Ivo Vajgl, članica je bila tedaj tudi Tanja Fajon. Mednarodni politolog in 
nekdanji predsednik slovenskega državnega zbora je prav tako med člani Odbora za podporo 
katalonskim zapornikom, ki je bil ustanovljen lani oktobra v Ljubljani. Iz Evropskega parlamenta je 
na naša vprašanja odgovoril pisno. 
Kakšne so vaše dejavnosti v parlamentu EU, ko sta temi situacija v Kataloniji in katalonski 
poslanci? 
"Vprašanje imunitete evropskih poslancev iz Katalonije je sicer bilo del spora med Španijo in 
Katalonijo, a ga je treba gledati ločeno od vprašanja prihodnjega političnega statusa Katalonije. Že 
dlje časa opozarjam, da gre za širše vprašanje, ki zadeva Evropski parlament kot celoto. Ta 
opozorila je potrdila nedavna odločitev sodišča EU v predhodnem odločanju na zahtevo španskega 
vrhovnega sodišča glede obsega in trajanja mandata evropskega poslanca. Na podlagi te odločitve 
sta dva poslanca, Toni Comin in Carles Puigdemont, lahko prevzela svoj mandat in uživata 
imuniteto, ki jo lahko odvzame zgolj Evropski parlament. Žal za tretjega poslanca, Oriola 
Junquerasa, zadeva ni tako enostavna, saj špansko sodišče vztraja, da ne more prevzeti mandata. 
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Skladno s tem se je odločil tudi predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Po mojem 
mnenju napačno." 
Kakšne posledice ima za vas angažirano delovanje glede teh vprašanj na strani Kataloncev? 
"Neposrednih posledic za zdaj ne občutim. Kar čutim pri kolegih, je neke vrste tiho odobravanje 
mojega zavzemanja za omenjene tri poslance. A nihče se ne želi zares izpostaviti. Gre za politično 
vprašanje, ki lahko v negativnem pomenu zaznamuje tvojo kariero v EU in doma. A sam sem vedno 
deloval skladno s svojimi prepričanji, čeprav mi to – vsaj na kratek rok – v politiki ni koristilo." 
Kaj prinaša nastop mandatov evropskih poslancev Puigdemonta in Comina ob praznem stolu, ki 
naj bi ga zasedel Junqueras? 
"Prinaša več miru. Čeprav gre zgolj za konec bitke, ne vojne. Menim, da bo proces šel naprej. 
Pričakujem, da bodo španske oblasti v teh primerih ravnale modro. Za zdaj vse kaže tako. 
Odločitev, ki jo je sprejel predsednik Evropskega parlamenta glede Junquerasovega mandata, pa 
Junquerasu odpira možnost novih pravnih poti, da dokaže svoj prav." 
Katalonska zgodba je odraz časa, v katerem živimo 

• V obrambo demokraciji za rešitev Evrope. Oriol Junqueras. Večer, Maribor, 18.01.2020 
https://www.vecer.com/v-obrambo-demokraciji-za-resitev-evrope-10116879 
Politični konflikt med Katalonijo in Španijo je evropski konflikt. 
Danes je katalonski boj za demokracijo in politične ter državljanske pravice resda domača zadeva, 
a evropska domača zadeva. Katalonija poziva k demokraciji, zahteva pravičnost. Evropa ima 
priložnost. 
Pretekli teden je špansko zatiranje prišlo v srce Evrope s pravosodnim sporom o položaju 
katalonskih članov Evropskega parlamenta, ki podpirajo neodvisnost. Moj položaj je za zdaj 
zamrznjen zaradi nepravilnega ravnanja tako španske volilne komisije kot španskih sodišč, a 
predsednik Carles Puigdemont in minister Toni Comin sta sedaj evropska poslanca. Videti kolega, 
kako sta zasedla svoja sedeža v parlamentarni dvorani, je bilo zame velikansko veselje in prepričan 
sem, da bom tudi sam ponovno evropski poslanec, kot sem bil leta 2009, in da se bom s kolegoma 
lahko kmalu objel v Evropskem parlamentu. 
Oriol Junqueras 
Sedanji predsednik skupine Evropske svobodne zveze, ki je v Evropskem parlamentu povezana z 
zelenimi, je bil podpredsednik in desna roka nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa 
Puigdemonta, ko je katalonska vlada 1. oktobra 2017 organizirala referendum o neodvisnosti, ki so 
ga španske policijske sile z nasiljem poskusile preprečiti. Profesor zgodovine na avtonomni univerzi 
v Barceloni je bil pred tem župan katalonske občine Sant Vicenc dels Horts, kjer je odraščal, in 
evropski poslanec, a je mandat leta 2012 prekinil, ko je postal poslanec v katalonskem parlamentu. 
Je tudi predsednik stranke Republikanska levica Katalonije. Pravi, da je začel podpirati neodvisnost 
Katalonije, ko je imel osem let. 
Aretiran je bil 2. novembra 2017 in odtlej je v španskem zaporu, kjer je lani pričakal 50 let. Maja 
lani je bil z okoli 1,2 milijona glasov izvoljen za evropskega poslanca. Oktobra je bil na španskem 
sodišču obsojen na 13-letno zaporno kazen zaradi pozivanja k vstaji in nezakonite porabe javnih 
sredstev, dosojena pa mu je bila tudi 13-letna prepoved zasedanja javnih funkcij. Po razsodbi je 
oče dveh otrok dejal, da je ponosen, da bo v zaporu, ker je postavil na volišča volilne skrinjice. “Če 
so mislili, da bomo odnehali zato, ker so zaprli demokrate in protestnike ter ker preganjajo 
politično gibanje, lahko opustijo to idejo: mi smo ti, ki se ne utrudijo in ki nikoli ne obupajo,” je 
poudaril demokratičnost, množičnost in nenasilnost katalonskega gibanja za neodvisnost. Španske 
oblasti ne priznavajo mandata Oriola Junquerasa kot evropskega parlamentarca niti poslanske 
imunitete, ki ščiti neodvisnost in integriteto parlamenta EU kot celote.  
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Vedno smo zagovarjali stališče, da gre za evropski konflikt, in danes to dokončno ni več vprašljivo. 
Špansko pravosodje je bilo osramočeno, ko je sodišče EU zelo jasno odločilo, da sem evropski 
poslanec, kot sta Puigdemont in Comin, zaradi demokratične volje državljanov in državljank, ne pa 
zaradi postopkov, ki mi jih je Španija odrekla. Ker sem evropski poslanec, uživam kot vsi drugi člani 
Evropskega parlamenta imuniteto, zaradi katere bi moja obsodba morala biti nemogoča, razen če 
bi mi bila imuniteta pred tem odvzeta na podlagi upravičenega zaprosila. Razsodba dokazuje 
dvoje: da sem evropski poslanec navkljub postavljenim oviram španske države in hkrati, da so mi 
kršene pravice, saj ne morem služiti kot evropski poslanec zaradi obsodbe, ki se je zgodila, ne da bi 
se prej primerno zaprosilo za odvzem moje imunitete. 

• Di Maio odstopil s čela Gibanja pet zvezd. STA, A.L. Večer, Maribor, 22.01.2020 
https://www.vecer.com/di-maio-odstopil-s-cela-gibanja-pet-zvezd-10119366  
Vodja italijanskega populističnega Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio je danes sporočil, da odstopa s 
čela stranke. Na položaju ga bo začasno nasledil 46-letni Vito Crimi, najstarejši poslanec iz vrst 
Gibanja pet zvezd. Bo pa 33-letni di Maio, kot je povedal na današnjem srečanju stranke v Rimu, 
ostal zunanji minister. 
"Danes sem tukaj, da odstopim kot vodja Gibanja pet zvezd," je v skoraj uro dolgem govoru, za 
katerega je med člani stranke prejel stoječe ovacije, sporočil Di Maio. Svojo stranko je tudi označil 
kot "vizionarski projekt, ki ga pred tem še nikoli ni bilo", poroča francoska tiskovna agencija AFP. 
Pred novico o svojem odstopu s položaja predsednika stranke je napovedal tudi novo organizacijo 
Gibanja pet zvezd. "Danes se zaključuje neko obdobje," je poudaril. 
Ob izpostavljanju dosežkov gibanja v zadnjih letih je Di Maio priznal, da je moral včasih sprejeti 
težke in občasno tudi težko razumljive odločitve. "Zavedam se, da je del stranke razočaran in se je 
oddaljil od nas," je dejal. Dodal je, da mora vlada iti naprej, saj se bodo na koncu videli rezultati. 
O svojem odhodu s čela stranke je Di Maio dopoldne za zaprtimi vrati po poročanju medijev 
obvestil ostale ministre iz vrst gibanja. "Pomembno je, da ostanemo enotni in skupaj izberemo pot 
za prihodnost," je po srečanju dejal minister za šport Vincenzo Spadafora iz Gibanja pet zvezd. 
Po poročanju tujih tiskovnih agencij bi dogajanje v Gibanju pet zvezd lahko dodatno zamajalo 
vlado Guiseppeja Conteja, ki jo sestavlja tudi levosredinska Demokratska stranka. Conte je sicer 
izrazil prepričanje, da turbulence v populistični stranki ne bodo negativno vplivale na vlado. 
Di Maio se je za odhod z vrha stranke odločil v ne ravno rožnatih časih za Gibanje pet zvezd. 
Stranka je na volitvah leta 2018 zmagala s 33 odstotki glasov, trenutno glede na javnomnenjske 
raziskave uživa še okoli 16-odstotno podporo. Na nedeljskih deželnih volitvah v Emiliji-Romanji in 
Kalabriji se stranki obeta polom. 
Poleg tega je Gibanje zapustilo že 31 od 334 poslancev, izvoljenih leta 2018, zadnja dva v torek. 
Večina med njimi se je pridružila nepovezanim poslancem. 

• Spomin na holokavst: Kjer se je smrt na smrt utrudila. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 
23.01.2020 

https://www.vecer.com/kjer-se-je-smrt-na-smrt-utrudila-10119501  
Ob spominu na holokavst in ob 75. obletnici osvoboditve Auschwitza v Mariboru razstave, filmi 
in mednarodno znanstveno srečanje. 
Letos zaznamujemo 75-letnice osvoboditve nacističnega uničevalnega koncentracijskega taborišča 
Auschwitz in kakor vselej ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, ki je sicer v 
ponedeljek, je tudi letos Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor v sklopu prireditev 
Šoa - spominjajmo se 2020 pripravil več spominskih dogodkov. 
Tako nocoj vabijo v mariborsko Sinagogo na spominsko slovesnost z naslovom "Tu se je smrt 
utrudila do smrti". Tak naslov ima namreč dokumentarna razstava ljudeh iz Slovenije v Auschwitzu. 
Odprli jo bodo po nagovoru častnega pokrovitelja prireditve ministra za kulturo Zorana Pozniča. 
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Kot je v vabilu zapisal avtor razstave Boris Hajdinjak, direktor centra, so nacisti med drugo 
svetovno vojno iz Slovenije v Auschwitz odpeljali okoli 2300 ljudi. Večina je bila Slovencev, bilo pa 
je tudi vsaj 350 judov, 78 Romov in en pripadnik Jehovovih prič. 1.300 odpeljanih se iz taborišča 
smrti nikoli ni vrnilo domov. Spremni video k razstavi je režiral Domen Kodrič, sledil bo še koncert 
komorne zasedbe Duo Sinergos. Sestavljata jo flavtistki Mina Čkojić in Ana Nikolić. Na 
premiernem nastopu v Sloveniji bosta predstavili svoj najnovejši repertoar z izborom skladb 
skladateljev judovskega porekla. 
Sicer pa bo v petek v Glazerjevi dvorani mariborske Univerzitetne knjižnice že enajsto mednarodno 
znanstveno srečanje Vsako leto eno ime. Seminar bo potekal od 9. do 15. ure, častna gostja 
srečanja bo prekmurska Judinja, preživela iz Auschwitza, Erika Fürst. S znanstvenimi predavanji 
bodo med drugimi sodelovali že omenjeni Hajdinjak s prispevkom o Jugoslovanskih Judih v 
Auschwitzu, Sindi Časar z ljubljanske Filozofske fakultete bo spregovorila o Judinjah v Prekmurju, 
Ivo Goldstein z zagrebške Filozofske fakultete bo predstavil deportacije Judov iz NDH. Milan 
Koljanin z Instituta za sodobno zgodovino iz Beograda bo razgrnil holokavst v Sremu, Renato 
Podbersič s Študijskega centra za narodno spravo v Ljubljani pa vlogo Auschwitza pri holokavstu 
nad Judi iz Julijske krajine. Anna Maria Grünfelder iz Zagreba bo spregovorila o statistiki 
holokavsta, Monika Kokalj Kočevar iz Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani bo predavala o 
Mauthausnu, Vojislav Martinov iz Muzeja Vojvodine je zbral pričevanja o trpljenju novosadskih 
Judov leta 1944, Mateja Huber iz Pokrajinskega muzeja Murska Sobota pa bo predstavila Josipa 
Ernesta Nadala, Sobočana, ki je preživel Auschwitz-Birkenau. Mojca Križanec iz Osnovne šole 
Jakobski dol bo za konec povedala, kako so učencem lani predstavili grozljivo temo šoe. 
Že v sredo so v razstavišču Avla Univerzitetne knjižnice Maribor odprli dokumentarno razstavo 
Potni list za življenje, ki je nastala s sodelovanjem Pileckijevega inštituta iz Varšave in poljskega 
veleposlaništva v Ljubljani. Zbrane je nagovoril poljski veleposlanik Paweł Czerwiński. Časni 
govornik je bil Uri Strauss, ki je holokavst kot otrok preživel prav zato, ker so mu poljski diplomati 
ob velikem tveganju na veleposlaništvu v švicarskem Bernu tako kot še okoli 3200 njegovim 
rojakom v rajhu priskrbeli ponarejeni paragvajski potni list. Po otvoritvi so si udeleženci ogledali še 
dokumentarni film Paragvajski potni listi režiserja Roberta Kaczmarka. Razstava bo odprta do 29. 
februarja. 

• Italijansko Gibanje 5 zvezd bledi. Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 23.01.2020 
https://www.vecer.com/italijansko-gibanje-5-zvezd-bledi-10120005  
Voditelj vladajočega Gibanja 5 zvezd Luigi Di Maio je odstopil, toda to ne bo pomagalo stranki na 
regionalnih volitvah. 
Razplet ni mogel biti drugačen. Odstop Luigija Di Maia z mesta vodje Gibanja 5 zvezd, trenutno v 
italijanskem parlamentu najmočnejše politične stranke, katere zvezde pa so vse od lanskih 
evropskih volitev v zatonu, ni veliko presenečenje. Morda je presenetljivo samo to, da je Di Maio 
odstopil štiri dni pred zelo pomembnimi regionalnimi volitvami v Emiliji - Romanji, ki bodo po 
mnenju opazovalcev bistveno vplivale na prihodnost italijanske politike. Navsezadnje se je samo 
izognil novemu volilnemu porazu. 
To mu namreč napovedujejo javnomnenjski rezultati. Stranka, ki je pred dvema letoma na 
parlamentarnih volitvah osvojila več kot 32 odstotkov glasov, naj bi po napovedih pristala na pičlih 
petih odstotkih glasov. Vendar bo poraz že hujši. Za mesto guvernerja dežele se borita dva 
kandidata: dosedanji predsednik Stefano Bonaccini, kandidat Demokratske stranke ter z njo 
povezanih manjših levosredinskih strank, in Lucia Borgonzoni, kandidatka Salvinijeve Lige ter z njo 
povezanih desnosredinskih strank. Po vseh napovedih bo izid zelo tesen, čeprav po zadnjih 
objavljenih raziskavah (v Italiji v zadnjih dveh tednih pred volitvami niso dovoljene nove objave) 
vodi Bonaccini. Če zmaga desna sredina, bo Gibanje 5 zvezd v očeh javnosti krivo, ker je s 
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postavitvijo svojega, tretjega kandidata dejansko odvzelo levi sredini tistih nekaj odstotkov, ki bi ji 
zagotovili zmago, če pa zmaga Demokratska stranka in ljudje izvolijo Bonaccinija, se bo izkazalo, da 
je vloga Gibanja 5 zvezd dejansko nična. 
Deželne volitve v Emiliji - Romanji bodo bistveno vplivale na prihodnost cele Italije 
Poslanci zapuščajo Gibanje 5 zvezd 
Poleg tega ima Di Maio velike probleme znotraj stranke. Približno 30 poslancev in senatorjev je že 
izstopilo iz parlamentarnih skupin gibanja; nekateri so prestopili v skupino nepovezanih poslancev 
in še vedno podpirajo vlado, nekaj jih je celo odšlo k desnici. V gibanju je naraščalo nezadovoljstvo 
in odstop Di Maia je bil torej samo vprašanje časa. Pravzaprav bi bil moral odstopiti že po 
evropskih volitvah, ko je gibanje izgubilo polovico glasov v primerjavi s parlamentarnimi volitvami 
leto poprej. Tega ni storil in dejstvo, da se je za ta korak odločil le nekaj dni pred volitvami, kaže na 
veliko nezrelost: skratka, izognil se je popolni blamaži. 

• Matej Tonin: Orbanov Fidesz se ne približuje demokratičnim vrednotam. M. St. Večer, 
Maribor, 23.01.2020 

https://www.vecer.com/matej-tonin-orbanov-fidesz-se-ne-priblizuje-demokraticnim-
vrednotam-10119939 
Predsednik NSi se je o razmerah v Evropski ljudski stranki, kjer je madžarski Fidesz zamrzjen od 
lani, pogovarjal z Donaldom Tuskom. Ta že ima poročilo odbora modrecev, a si ti glede prihodnosti 
Fidesza v ELS naj ne bi bili enotni 
Matej Tonin je o dogajanju znotraj Evropske ljudske stranke (ELS) včeraj govoril s predsednikom te 
največje politične skupine v evropskem parlamentu Donaldom Tuskom, so sporočili iz Nove 
Slovenije. Strinjala sta se, da bo treba na prihajajoči skupščini, ki bo tretjega febuarja, a zaprte 
narave, sprejeti odločitev o prihodnjem statusu Fidesza v ELS. Članstvo Fidesza v ELS je od marca 
lani zamrznjeno, takšno odločitev so v konzervativni evropski stranki sprejeli po sporni 
protimigranstki kampanji na Madžarskem. 
"V NSi sicer izboljšanja odnosov med Viktorjem Orbanom in ELS v času od zamrznitve Fideszovega 
statusa nismo zaznali, prav tako se Fidesz po naši oceni ne približuje demokratičnim vrednotam, ki 
jih zagovarja ELS," še menijo v Toninovi Novi Sloveniji. Iz tega gre razbrati, da bi NSi podprla 
izključitev madžarske vladajoče stranke, ki jo vodi premier Viktor Orban. V ponedeljek se je s 
kritičnim stališčem do Orbana in situacije na Madžarskem oglasila evropska poslanka, nekdanja 
predsednica NSi Ljudmila Novak. Nato se je po njej vsul plaz kritik in napadov iz SDS, ki je tesna 
zaveznica Fidesza in je že napovedala, da bi v primeru odhoda Madžarov iz ELS temu sledili tudi 
sami. Najprej je po Novakovi udaril Janez Janša, predsednik SDS, nato pa še podpredsednik DZ 
Jože Tanko, na koncu pa še poslanec Zvone Černač. 
Rompuy naj bi bil za izključitev, Schüssel za ohranitev članstva, Pöttering pa za srednjo pot. 
Donald Tusk že ima v rokah poročilo posebne skupine, odbora modrecev, v njem so bivši 
predsednik Evropskega sveta in belgijski premier Herman Van Rompuy, bivši avstrijski kancler 
Wolfgang Schüssel in bivši predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering. Ti so se od 
marca ukvarjali z oceno ravnanj Orbanove stranke in situacijo na Madžarskem. Poročilo je še tajno, 
nemški FAZ pa je poročal, da naj bi predlagali nadaljevanje suspenza. V mnenjih naj ne bi bili 
enotni: Rompuy naj bi bil za izključitev, Schüssel za ohranitev članstva, Pöttering pa za srednjo pot. 
A po drugih bruseljskih virih naj bi bila Rompuy in Pöttering v ocenah bolj enotna. In te naj bi šle v 
smeri, da bo skupno bivanje Fidesza in ELS zelo težko. Schüsslovo stališče v prid Orbana pa 
predstavlja svojevrsten problem za nemško CDU, ki je do Orbana zelo kritična. Predvsem pa si 
nihče v ELS ne želi, da bi madžarski premier in stranka izpadli kot žrtvi. 
Spomnimo: Evropski poslanci so prejšnji teden sprejeli resolucijo, v kateri so poudarili, da se je 
stanje na področju vladavine prava na Poljskem in Madžarskem po sprožitvi 7. člena pogodbe 
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Evropske unije poslabšalo. Resolucijo je podprlo 446 poslancev, proti jih je bilo 178, 41 pa 
vzdržanih. Od slovenskih evropskih poslancev sta proti glasovala poslanca SDS Milan Zver in 
Romana Tomc, Franc Bogovič (SLS) se je vzdržal, podprla pa jo je Novakova.  

• Kmalu bo znano, ali je sodišče EU pristojno za tožbo Slovenije proti Hrvaški glede 
arbitraže. STA, M.R. Večer, Maribor, 24.01.2020 

https://www.vecer.com/prihodnji-petek-bo-znano-ali-je-sodisce-eu-pristojno-za-tozbo-
slovenije-proti-hrvaski-glede-arbitraze-10120230 
Sodišče EU je za 31. januar napovedalo objavo odločitve glede pristojnosti v tožbi Slovenije proti 
Hrvaški zaradi nespoštovanja prava EU, povezanega z nespoštovanjem arbitražne razsodbe o meji, 
je objavljeno na spletni strani sodišča. Generalni pravobranilec je decembra sodišču priporočil, da 
se razglasi za nepristojno. 
Generalni pravobranilec Priit Pikamäe je svoje mnenje, ki za sodišče sicer ni zavezujoče, objavil 11. 
decembra lani. 
V njem meni, da so kršitve, ki jih Slovenija očita Hrvaški, "akcesorne", torej podrejene vprašanju 
določitve meje med državama, ki pa spada pod mednarodno in ne evropsko pravo. Sodišče EU zato 
po njegovem mnenju ni pristojno za odločanje v tem sporu. 
V Sloveniji so mnenje pravobranilca ocenili kot strokovno šibko in slabo utemeljeno. Vlada upa, da 
ji sodniki ne bodo sledili. 
Odločitev sodišča se je sicer pričakovala nekje v prvih treh mesecih novega leta. Sodišče EU pa je 
danes na svojih spletnih straneh objavilo, da bo sodba v tem primeru objavljena 31. januarja ob 9. 
uri. 
Na isti dan bo sicer EU zapustila Velika Britanija. Morda je primer povezan tudi s tem, saj je sodnik 
poročevalec 15-članskega velikega senata Sodišča EU Britanec Christopher Vajda. 
Če bo sodišče potrdilo mnenje pravobranilca in torej ugotovilo, da za primer ni pristojno, se bo 
postopek s tem končal. Če pa se bodo sodniki odločili, da je tožba dopustna ali delno dopustna, pa 
bo sledila obravnava o vsebini ter nato še drugo mnenje pravobranilca in druga sodba. 
Slovenija sicer Hrvaški očita kršenje načel vladavine prava in lojalnega sodelovanja v EU ter kršenje 
uredbe o skupni ribiški politiki, schengenskih pravil in direktive glede pomorskega prostorskega 
načrtovanja. Na slovenski strani izpostavljajo, da pri tožbi ne gre za vprašanje meje, saj da je to 
rešeno z arbitražno razsodbo, ki je dokončna in pravnomočna. 

• Salviniju tihi puč ni uspel. Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 27.01.2020 
https://www.vecer.com/salviniju-tihi-puc-ni-uspel-10121388  
Z zmago na deželnih volitvah v Emiliji - Romanji bi se stranka Liga Mattea Salvinija pripravila na 
pohod v Rim. 
Voditelj skrajno desne populistične stranke Liga Matteo Salvini je izgubil. To je glavni poudarek 
nedeljskih deželnih volitev v italijanski deželi Emiliji - Romanji. Njegova kandidatka Lucia 
Borgonzoni ni zmagala in predsednik druge najbogatejše italijanske dežele ostaja Stefano 
Bonaccini, predstavnik Demokratske stranke. Prejel je 51,4 odstotka glasov, Borgonzonjeva pa 
samo 43,6 odstotka. Zmaga leve sredine pa ni popolna, saj je v drugi deželi, kjer so potekale 
volitve, to je v Kalabriji, prepričljivo zmagala desna sredina s kandidatko Jole Santelli, ki pripada 
Berlusconijevi stranki Naprej, Italija, s skoraj 56 odstotki glasov. Liga je sicer v Emiliji - Romanji 
dobila 32 odstotkov podpore, s čimer je postala druga najmočnejša stranka v deželi, za 
Demokratsko stranko s 34-odstotno podporo. 
Dežela Emilija - Romanja ostaja v rokah politične levice 
Drugi pomemben podatek je velik poraz Gibanja 5 zvezd; predstavilo se je s svojima kandidatoma 
tako v Emiliji - Romanji kot v Kalabriji, kjer je bilo gibanje še lani prva politična sila z več kot 40-
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odstotno podporo, tokrat pa je njegov kandidat v Emiliji - Romanji zbral borih 3,3 odstotka glasov, 
v Kalabriji, kjer je bilo Gibanje zadnji dve leti na vseh volitvah prva stranka, pa 7,34 odstotka. 
Odločila visoka volilna udeležba 
Da je šlo tokrat zares, je bilo jasno že v nedeljskih dopoldanskih urah, ko so bili objavljeni podatki 
volilne udeležbe do 11. ure: že v prvih dopoldanskih urah je šlo v Emiliji - Romanji na volišča znatno 
več ljudi kot na prejšnjih volitvah pred petimi leti. Takrat se je podalo na volišča komaj nekaj več 
kot 30 odstotkov volivcev. Letos jih je bilo dvakrat več, na koncu 67 odstotkov. 
Dejstvo je, da je Emilija - Romanja simbolna dežela levice, ki v tej deželi vlada neprekinjeno od 
konca druge svetovne vojne. Za sedanjo vladno koalicijo je bila prav ta dežela ključnega pomena. 
Voditelj desničarske Lige Matteo Salvini je zato v volilni kampanji napel vse sile; na lanskih 
parlamentarnih volitvah je bila Liga v tej deželi prva stranka s 33 odstotki, dvema več kot 
Demokratska stranka. Njegova volilna kampanja je bila izredno agresivna, obhodil je vsa mesta in 
vasi, osredotočil se je na državno politiko, njegovo geslo je bilo, da bo zmaga na teh deželnih 
volitvah prisilila vlado k odstopu in posledičnem razpisu novih volitev. Salvini se je s tem že 
samokandidiral za predsednika bodoče vlade. In dolgo so mu javnomnenjske raziskave pritrjevale. 
Še dva dni pred volitvami je na televiziji napovedoval, da bo Liga premočno zmagala. 
Potem so se zbudile tako imenovane Sardine. Skupina mladih, ki se niso opredelili za nobeno 
stranko, ampak so se odločno opredelili proti Salviniju, se je zbirala na ulicah in trgih, v Bologni jih 
je bilo pred tednom dni 40.000, veliko več kot na Salvinijem zborovanju. Nikakor pa ni mogoče 
spregledati niti angažmaja kandidata Demokratske stranke Stefana Bonaccinija. Njegova volilna 
kampanja je bila v celoti osredotočena na deželne in krajevne teme. Emilija - Romanja je dobro 
upravljana dežela, od zdravstva do javnih prevozov, je ena najboljših v Italiji. Bonaccini v kampanji 
ni izpostavljal državnih tem, govoril je samoupravi, in ni se obkrožal z rimskimi politiki. Skratka, 
volivcem je ponudil kontinuiteto dobrega vladanja. To mu je zagotovilo zmago. 
Sardine razmišljajo o ustanovitvi stranke 
Sardine, spontano nastalo protipopulistično gibanje iz italijanske Bologne, ne izključuje možnosti, 
da bi se preobrazili v stranko. Za 14. in 15. marec so napovedali kongres na Siciliji, in to v zloglasni 
neapeljski četrti Scampia. Gibanje Sardine je sicer nastalo 14. novembra lani kot odgovor na prvo 
predvolilno zborovanje Salvinija pred deželnimi volitvami.  

• Pričanje je zasenčil razkol.  Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 28.01.2020 
Bojan Brezigar, Barcelona (od našega sodelavca)  
https://www.vecer.com/pricanje-je-zasencil-razkol-10121976  
Katalonska koalicija, ki si prizadeva za neodvisnost, politično ne obstaja več, Katalonci pa bodo 
šli na predčasne volitve razdeljeni kot že dolgo ne 
Veliko emocij, ploskanja in tudi kakšna solza so označevali vrnitev šestih političnih zapornikov, 
članov odstavljene katalonske vlade v poslopje katalonskega parlamenta v Barceloni. Prišli so zgolj 
na zaslišanje parlamentarne komisije, ki preučuje posledice uveljavitve 155. člena španske ustave, 
s katerim je vlada Mariana Rajoya odstavila katalonsko vlado in razpustila parlament. Po pričanju 
so jih spet odpeljali za zapahe, toda da so po dveh letih zapora spet prestopili prag parlamenta, je 
bil medijsko zelo odmeven dogodek, več sto novinarjev in fotoreporterjev, pa tudi precej ljudi se je 
že v jutranjih urah zbralo pred strogo zastraženim parlamentom. 
Največ zanimanja je bilo za odstavljenega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa, ki 
je neposredno "globoko državo" obtožil, da je oblikovala lažne dokaze, da jih je obsodila. 
"Referendum ni zločin, enostavno zato, ker tega ne določa kazenski zakonik," je dejal obsojeni na 
13 let zapora. Drugi člani vlade so mu pritrjevali. "Temeljne pravice državljanov so podrejene sveti 
enotnosti Španije, to je logika države," je dejal Jordi Turullin. Opozorili so, da jih zapor ni odvrnil 
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od politike. Odstavljeni zunanji minister Raül Romeva je z vso odločnostjo sporočil Madridu: "Ne 
bomo se odpovedali pravici, da poskusimo znova." 
Vendar pa je včerajšnje zaslišanje političnih zapornikov, ob čustvih, ki jih je izzvalo, in ob dejstvu, 
da veliko novih vsebin ni bilo, ker jih tudi ni bilo mogoče pričakovati, potekalo v senci 
ponedeljkovih dogajanj v skupščini katalonskega parlamenta, kjer se je zgodilo dejansko razbitje 
koalicije neodvisnosti. Na dnevnem redu je bila namreč razprava o odločitvi volilne komisije, da 
predsednik katalonske vlade Quim Torra ne more biti poslanec, ker mu je sodišče za leto dni 
prepovedalo opravljati javne funkcije. Sodniki so tako razsodili, ker Torra med lansko volilno 
kampanjo s pročelja predsedniške palače ni umaknil transparenta z napisom Svoboda političnim 
zapornikom. Volilna komisija je namreč ocenila, da gre za nedovoljeno volilno propagando. Torra 
je prijavila sodišču, ki je odločalo po hitrem postopku, ga oglobilo in mu prepovedalo opravljati 
javne funkcije. 

• Razpad katalonske koalicije. Bojan Brezigar. Večer, Maribor, 29.01.2020 
https://www.vecer.com/razpad-katalonske-koalicije-10122318 
V Kataloniji bi lahko šli na predčasne volitve že maja ali junija. 
Katalonija se, pričakovano, pripravlja na nove predčasne volitve. Po torkovih zaslišanjih članov 
odstavljene vlade, ki so potrdili različne poglede med glavnima strankama koalicije neodvisnosti, 
katalonsko republikansko levico ERC, ki jo vodi Oriol Junqueras, odstavljeni bivši podpredsednik 
vlade, obsojen na 13 let zapora, in sredinsko-liberalno stranko Junts per Catalunya, ki jo vodi 
odstavljeni predsednik prejšnje vlade Carles Puigdemont, v izgnanstvu v Belgiji, o tem ni več 
nobenega dvoma. Predsednik katalonske vlade Quim Torra je danes opoldne na tiskovni 
konferenci povedal, da je s koalicijo konec, četudi bo vlada sprejela deželni proračun, o katerem 
obstaja dogovor med koalicijo in stranko En comu podem, katalonsko vejo stranke Podemos. Ko 
bo parlament dokončno odobril proračun, bo razpisal nove volitve. Glede na dosedanjo prakso pri 
sprejemanju proračuna bi volitve lahko bile maja ali najkasneje junija. 
Spor med obema nekdaj zavezniškima katalonskima strankama je izrazito politične narave. ERC, ki 
je z vzdržanjem omogočila izvolitev predsednika španske vlade Pedra Sancheza, je pripravljena na 
pogajanja z Madridom in gleda na neodvisnost kot na dolgoročni cilj, morebiti z novim 
referendumom, medtem ko v Junts vztrajajo, da je bil osamosvojitveni referendum 1. oktobra 
2017 veljaven in da je treba nadaljevati postopek uveljavljanja neodvisnosti. 
Medtem pa Madrid čedalje močneje pritiska na Katalonce. Poleg zahteve ustavnega sodišča po 
obtožbi predsednika parlamenta, ker je dovolil razpravo o oktobrski obsodbi nekdanji ministrov, 
zdaj še računsko sodišče zahteva od vseh članov vlade, ki je izvedla referendum, in drugih 
takratnih vodilnih osebnosti plačilo 4,1 milijona evrov stroškov, kolikor naj bi bil Katalonijo stal 
referendum, češ da je šlo za nezakonito porabo javnega denarja. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Velik izziv je ohraniti »domanji« jezik. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, 19. 1. 2020  
https://vestnik.si/clanek/aktualno/velik-izziv-je-ohraniti-domanji-jezik-753862 
Madžarska vlada bo v štirih letih za Porabje namenila okrog 2,7 milijona evrov.  
Slovenci na Madžarskem, pri katerih je v letu 2019 prišlo do kadrovskih sprememb v vrhu obeh 
krovnih organizacij (maja je vodenje Zveze Slovencev na Madžarskem prevzela Andrea Kovacs, v 
začetku novembra pa je bil za predsednika Državne slovenske samouprave (DSS) izvoljen Karel 
Holec), so po besedah njihove zagovornice v madžarskem parlamentu Erike Köleš Kiss veliko 
pozornosti namenili tudi razvojnemu programu Porabja. »Med pomembnejšimi dnevi minulega 
leta je bil za nas prav gotovo 28. oktober, saj se je ravno na dan, ko je Budimpešto obiskal Marjan 

https://www.vecer.com/razpad-katalonske-koalicije-10122318
https://vestnik.si/clanek/aktualno/velik-izziv-je-ohraniti-domanji-jezik-753862


77 
 

Šarec, madžarska vlada zavezala, da bo v štirih letih, od leta 2020 do 2023, za Porabje namenila 
nekaj manj kot 900 milijonov forintov oziroma okrog 2,7 milijona evrov.« 
Na to, da potrebujejo program, ki bo omogočil gospodarski razvoj Porabja, so Slovenci že več let 
opozarjali tudi na zasedanju mešane slovensko-madžarske manjšinske komisije. Po zadnjem 
zasedanju, ki je bilo novembra 2017 na Brdu pri Kranju, je bilo sprejeto priporočilo obema 
vladama, da se lotita tega pomembnega projekta. »Denar bo namenjen za različna področja, 
vsekakor pa naj bi bistveno prispeval k temu, da bi našo mladino zadržali na rodni grudi. Finančno 
ministrstvo, ki bdi nad programom, nam je položilo na srce, da moramo na začetku podpreti tiste 
posameznike in podjetja, ki bodo zaposlovali delavce slovenske narodnosti,« je pojasnila Erika 
Köleš Kiss in dodala, da naj bi prve konkretne razpise delovna skupina, v kateri so poleg nje še 
predsednik in podpredsednik DSS Karel Holec in Martin Ropoš ter predstavniki ministrstva za 
finance, pripravila do konca februarja. Že kmalu za tem, predvidoma v drugi polovici marca, naj bi 
se v Budimpešti ali Porabju na svojem 18. zasedanju sešla tudi slovensko-madžarska manjšinska 
komisija. 
Potrebujejo nove metodološke rešitve za učenje slovenskega jezika 
»Upamo, da bo tudi Slovenija podprla naš razvojni program in bo tudi sama za naš gospodarski 
razvoj namenila nekaj sredstev. Sicer pa menim, da bomo morali poudariti še nekaj drugih tem, 
tudi s šolskega področja. Vsekakor bomo morali v prihodnje nekoliko drugače rešiti financiranje 
vzgojiteljic, ki prihajajo iz Slovenije pomagat našim vrtcem. To je za zdaj urejeno tako, da imajo 
pogodbe od začetka do konca koledarskega leta, kar pa za vzgojno-izobraževalne institucije ni 
najbolj primerno. Radi bi, da bi tako učitelji kot vzgojitelji, ki prihajajo iz Slovenije, dobili 
dolgoročne pogodbe, najmanj za pet let. Pomembno je, da malčke in šolarje spremlja ista oseba 
več let,« je prepričana sogovornica. Meni tudi, da potrebujejo poleg kadrovske pomoči iz Slovenije 
tudi nove metodološke rešitve za učenje slovenskega jezika. »Velik izziv je tudi to, kako ohraniti 
naš 'domanji' jezik. Na mlade, ki jih v naših kulturnih skupinah niti ni tako malo, je treba prenesti 
tudi znanje porabščine. To bo najbrž težko doseči, a menim, da še ni vse izgubljeno. Če bodo ljudje 
videli, da se bo razvijalo gospodarstvo, ki je bilo zaradi 40-letne odrezanosti in izoliranosti 
nerazvito, bo to zagotavljalo prebivalcem Porabja zadostno osnovo za normalno življenje, kakor 
tudi osnovo za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, kulture in identitete,« je še poudarila Erika 
Köleš Kiss. 

• V Lendavi obeležili dan madžarske kulture. Jože Gabor. Vestnik,  Murska Sobota, 20. 1. 
2020  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/v-lendavi-obelezili-dan-madzarske-kulture-754160 
V lendavski gledališki in koncertni dvorani so pripravili prireditev ob dnevu madžarske kulture  
Slavnostna govornica na prireditvi, ki jo je organiziral Zavod za kulturo madžarske narodnosti, je 
bila veleposlanica republike Madžarske v Sloveniji Edit Szilagyi Batorfi. V kulturnem programu sta 
nastopili Univerzitetna folklorna skupina Szökos iz Sombotela in folklorna skupina Gencsepatija z 
odrskim nastopom z naslovom Od Zselica do Füzesa – plesno potepanje po Karpatskem bazenu. 
Na prireditvi so podelili kulturna priznanja Györgyja Zale tistim, ki so s svojo kulturno 
ustvarjalnostjo na različnih področjih prispevali k negovanju in ohranjanju madžarske narodnostne 
kulture v Prekmurju. Ferenc Szabo je prejel priznanje za življenjsko delo za bogato vsestransko 
organizacijsko delo na področju kulture in izgradnje skupnosti. Eta Török je prejela priznanje za več 
desetletno delo na področju poučevanje ljudskega ročnega vezenja. Priznanje je prejel tudi Istvan 
Schmidt za dvig prepoznavnosti prekmurske madžarske recitatorske dejavnosti. Lucija Šetar je 
prejela priznanje za izražanje svoje madžarske narodne identitete skozi glasbo. Prejemnik 
priznanja je bil tudi Ferenc Kosa in sicer za velikodušno in obsežno posredovanje znanja o 
madžarski zgodovini, kot so zapisali v obrazložitvah. 
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Delovanje prekmurskih madžarskih kulturnih organizacij je iz leta v leto bolj intenzivno, pri čemer 
je enkrat v ospredju ena, drugič pa spet druga umetnostna zvrst, je v svojem nagovoru povedala 
madžarska veleposlanica v Sloveniji Edit Szilagyi Batorfi: »Po moji oceni so njihovo delovanje 
omogočili tudi ugodni finančni pogoji, saj jih podpirata tako slovenska, kakor tudi madžarska vlada. 
Zalo pomembno je, da se z otroci in mladimi ukvarjajo pedagogi, ki so za to usposobljeni.Le takšni 
bodo znali poskrbeti za to, da bo njihovo spoznavanje madžarske kulture lepa in uporabna 
izkušnja, ki jim bo koristila celo življenje.« 
Prekmurje je približno na pol poti med Ljubljano in Budimpešto. Na točki, kjer se srečujeta 
slovenska in madžarska kultura. To stičišče je odličen vir, iz katerega je mogoče črpati in ustvarjati 
nove stvari. Prekmurska dvojezična skupnost lahko veliko prispeva k temu, da bi se Slovenci in 
Madžari bolje razumeli, kar bo v prihodnje vedno pomembnejše.  

• V Monoštru so predstavili Madžarsko-slovenski spletni slovar. Silva Eöry, Vestnik, Murska 
Sobota, 26. 1. 2020  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/v-monostru-so-predstavili-madzarsko-slovenski-spletni-
slovar-755210 
Generalni konzulat RS v Monoštru je v svojih prostorih pripravil predstavitev Madžarsko-
slovenskega spletnega slovarja, ki je na portalu szotar.net brezplačno dostopen (potrebno se je le 
registrirati) od septembra lani.  
Ta veliki slovar, za izvedbo katerega je madžarska država v minulih štirih letih namenila 80 
milijonov forintov (234 tisoč evrov), je nastal v sodelovanju slovenistike na budimpeštanski 
univerzi ELTE (Eötvös Loránd Tudományegyetem) in založbe Akadémiai Kiadó. Slovar so predstavili: 
nosilec projekta profesor dr. István Lukács, odgovorna urednica dr. Marija Bajzek Lukač in urednica 
Brigitta Soós. 
Po besedah slovenske generalne konzulke v Monoštru Metke Lajnšček »gre za najbolj obsežno 
tovrstno zbirko doslej, ki je prilagojena zahtevam sodobnega časa.« Pobuda za nastanek slovarja je 
prišla z najvišje državne ravni leta 2012, ko sta ob obisku predsednika madžarskega vlade Viktorja 
Orbána v Sloveniji državi podpisali izjavo o nameri uresničenja projekta izdelave znanstvenega 
slovensko-madžarskega in madžarsko-slovenskega slovarja. Madžarska stran je svojo namero 
uresničila, po besedah Lajnščkove pa naj bi bila tudi slovensko-madžarska različica, ki jo 
pripravljajo na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, dostopna že letos. 
 »Veseli me, da je danes tukaj z nami tudi veliko mladih. Ko smo ustvarjali ta slovar, smo mislili tudi 
na vas, tako v Porabju kot Prekmurju, ki se učite obeh jezikov,« je poudarila dr. Marija Bajzek Lukač 
in razložila, da so pri nastajanju slovarja, ki vsebuje skoraj 74.000 slovarskih sestavkov, sodelovali 
še: uredniki Előd Dudás, György Rágyanszki, Brigitta Soós, Alma Várkonyi, Tímea Tomka, lektorja 
Natalija Ulčnik in Mladen Pavičić ter programer Zoltán Gál. 

• Simpozij letos posvečen Eriki Fürst. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, 27. 
1. 2020  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/simpozij-bo-letos-posvecen-eriki-furst-755375 
Številni dogodki v Murski Soboti in Lendavi, kjer bo osrednja slovesnost.  
Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, 27. januar, v Sloveniji zaznamujemo s številnimi 
prireditvami projekta Šoa – spominjajmo se. Koordinator je Center judovske kulturne dediščine 
Sinagoga Maribor, vključujejo pa se številni slovenski kraji, med njimi tudi Murska Sobota in 
Lendava, različne kulturne, raziskovalne in izobraževalne ustanove pa pripravijo zgovorne in 
močno sporočilne razstave, predavanja, znanstvena srečanja ter druge kulturne in spominske 
dogodke. 
Različni dogodki in prireditve potekajo od 14. januarja do 12. februarja, med drugim so v petek v 
Univerzitetni knjižnici Maribor pripravili mednarodno znanstveno srečanje, posvečeno Eriki Fürst, 
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Judinji iz Murske Sobote, ki je preživela Auschwitz. V koncentracijsko taborišče so jo kot 
trinajstletno deklico pripeljali spomladi leta 1944, tam je bila zaprta vse do osvoboditve taborišča 
27. januarja 1945. Kot častna gostja bo na srečanju nagovorila zbrane, sicer pa Fürstova o svoji 
tragični zgodbi in usodi svojih sorodnikov, prijateljev in someščanov že vrsto let pripoveduje 
mladim in opozarja na hude zločine, da se kaj podobnega ne bi več zgodilo. Poleg tega bo o 
Judinjah v Prekmurju spregovorila Sindi Časar s Filozofske fakultete v Ljubljani, Mark Krenn bo 
predstavil fotografa Julija Schönauerja, Sobočana Josipa Ernesta Nadaia, ki je preživel holokavst, pa 
Mateja Huber iz Pomurskega muzeja Murska Sobota. 
Letošnja osrednja spominska slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta in 
ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega taborišča Auschwitz z nagovorom predsednika države 
Boruta Pahorja bo 30. januarja v Lendavi. Takrat bodo odprli tudi dokumentarno razstavo 
spominskega centra holokavsta Jad Vašem Auschwitz – kraj na Zemlji: Auschwitz album. 
Fotografije so tudi iz maja 1944, ko so tja najbolj množično vozili ljudi iz Prekmurja. 
Holokavst je bil eden najhujših zločinov zoper človečnost, življenje je izgubilo okoli šest milijonov 
Judov, žrtve nacističnega preganjanja pa so bili tudi Romi, pripadniki slovanskih narodov, politični 
zaporniki, vojni ujetniki, Jehovove priče, homoseksualci, telesno in umsko prizadeti ljudje ter drugi 
za nacistični režim nesprejemljivi posamezniki. Samo v nemškem koncentracijskem taborišču 
Auschwitz, ki je bilo sestavljeno iz treh večjih taborišč in veliko manjših, je med 2. svetovno vojno 
umrlo več kot milijon ljudi, iz Slovenije je bilo v to taborišče, ki še danes velja za največje 
pokopališče v zgodovini človeštva, deportiranih več kot 2300 ljudi. Uradni slovesnosti, kjer 
pričakujejo predstavnike več kot 50 držav, bosta tudi v Jad Vašemu v Izraelu in v Ošvienčimu na 
Poljskem. 

• Hrvaška bi gradila nov most, Slovenija za to uradno ne ve. Majda Horvat. Vestnik Murska 
Sobota, 28. 1. 2020  

https://vestnik.si/clanek/aktualno/hrvaska-bi-gradila-nov-most-slovenija-za-to-uradno-ne-ve-
755632 
Mursko Središče pri projektu obvoznice in mostu čez Muro podpira partnerska občina Lendava. 
Hrvaški minister za zunanje in evropske zadeve napovedal, da bo zadevo prevzel njegov resor.  
Občina Mursko Središče na Hrvaškem pospešeno vodi pogovore o gradnji vzhodne obvoznice 
mesta Mursko Središče in v povezavi z njo tudi novega mostu za cestni promet čez Muro. Tega bi 
postavili nižje od zdajšnjega, ki je takoj za mednarodnim mejnim prehodom Petišovci-Mursko 
Središče, državna cesta od Lendave do Petišovec pa je tudi vse bolj pomembna tranzitna pot v 
smeri Hrvaške. 
Mursko Središče je za projekt že pridobilo močno podporo hrvaške vlade, ob tem pa je javnosti 
tudi sporočilo, da je hrvaško ministrstvo morja, prometa in infrastrukture o zadevi že tudi govorilo 
s slovensko vlado in zaprosilo za termin novega sestanka, vendar odziva na to ni bilo. Dodali so, da 
je prav zato na delovnem sestanku v Zagrebu Gordan Grlić Radman, hrvaški minister za zunanje 
zadeve, napovedal, da bo zadevo prevzelo njegovo ministrstvo in skušalo s slovensko stranjo v 
najkrajšem možnem času doseči sestanek, brez katerega ni mogoče izvajati nadaljnjih aktivnosti. 
Zgolj neformalno  
»Z omenjeno zadevo smo na ministrstvu za infrastrukturo seznanjeni zgolj neformalno,« so nam 
sporočili z našega ministrstva in zapisali še, da so jih z namero umeščanja obvoznice v prostor 
seznanili predstavniki Hrvaške na enem od sestankov lani. »Več informacij nimamo, vsekakor pa 
bodo morali, če je ideja, da bi del ceste potekal tudi po slovenskem ozemlju, formalno seznaniti z 
zadevo naše ministrstvo za infrastrukturo,« so še zapisali v odgovoru.  
Slovenska stran se torej sklicuje na uradni postopek, ki da mora za izvedbo projekta še steči med 
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državama, čakanje nanj pa je mogoče razumeti tudi kot nezainteresiranost Slovenije za čim hitrejši 
dogovor o sodelovanju pri izvedbi projekta. 
O sodelovanju in podpori sredi Mure  
A tega že podpira lendavski župan Janez Magyar, ki je tudi kot edini predstavnik slovenske 
(lokalne) oblasti sodeloval na obeh delovnih sestankih, ki sta bila v zvezi s projektom v prvi polovici 
januarja, najprej na sedežu Občine Mursko Središče in nekaj dni zatem še na ministrstvu za 
zunanje in evropske zadeve v Zagrebu. Na obeh sta sodelovala župana Lendave in Murskega 
Središča Janez Magyar in Dražen Srpak, ki je od decembra lani tudi hrvaški poslanec, maja lani pa 
sta simbolno na brodu na reki Muri podpisala sporazum o sodelovanju. Hrvaško vladno stran sta 
na sestankih zastopala zunanji minister Gordan Grlić Radman in minister za gospodarstvo, 
podjetništvo in obrt Darko Horvat, sodelovali pa so še drugi visoki državni uradniki in uslužbenci, ki 
so pomembni tako za prostorsko umestitev obvoznice kot za izvedbo projekta.  
Magyar je glede svoje udeležbe na omenjenih sestankih za nekatere medije izjavil, da gre za 
naložbo, ki lahko prinaša pozitivne učinke za obe strani predvsem na področju gospodarskega 
sodelovanja, in dodal, da morata rešitev glede mostu poiskati obe državi. Slovenija in Hrvaška se 
namreč morata dogovoriti o točki, kjer naj bi novi most prestopil reko Muro. Kajti prav na 
območju, kjer naj bi po idejnih zasnovah postavili most, slovenski kataster sega vse do struge 
Mure, po njem pa bi tudi morala potekati cesta, ki bi povezala obvoznico in most z zdajšnjo cesto 
med Murskim Središčem in Lendavo. Slovenski in hrvaški kataster tok Mure »preskakujeta« levo in 
desno nižje od Murskega Središča. 
Meja in izkušnje  
Prav zato je v ozadju projekta še vedno nerešeno vprašanje poteka meje med državama oziroma 
(ne)priznanje arbitražne razsodbe. Kljub temu je Dražen Srpak za nekatere medije izjavil, da je 
prepričan, da gre pri projektu za skupni interes obeh držav in da zato nerešeno arbitražno 
vprašanje nanj ne bo vplivalo. 
Na pogovore o morebitnem sodelovanju sosednjih držav pri projektu obvoznice in mostu na Muri 
pa bo najverjetneje vplivala tudi izkušnja v zvezi z omejevanjem tovornega prometa na mejnem 
prehodu v Petišovcih. Hrvaška je marca lani ustavila ves tovorni promet na tem prehodu s 
prepovedjo vožnje težkih tovornjakov skozi Mursko Središče, kar je Slovenija označila za 
enostransko dejanje. Slovensko-hrvaška delovna skupina, ki je reševala problem prestopanja meje 
za tovorna vozila na več mejnih prehodih, se je potem glede Petišovec dogovorila za omilitev 
režima. Avgusta so tako lahko skozi Mursko Središče spet vozila tovorna vozila s slovenskimi 
registrskimi oznakami in vozila z registrskimi oznakami z območja Medžimurja in Varaždina. Ta 
dogovor so pospremile izjave, da bi bila trajna rešitev za tovorni promet prav gradnja obvoznice z 
mostom čez reko Muro. 
Ob tem spomnimo, da je Mursko Središče idejno zasnovo umestitve obvoznice in mostu v prostor 
prvič predstavilo marca 2015, ob tem pa izrazilo pričakovanje, da bo pri izvedbi projekta, vrednega 
najmanj 20 milijonov evrov, in pri pridobitvi evropskih sredstev sodelovala tudi Slovenija. Toda 
dokumentacija o tem je do pred kratkim obležala v predalu, po mnenju poznavalcev prav zaradi 
mejnega vprašanja. 
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Primorske novice, Koper 

• Neva Blazetič. Od trde meje do skupnih evropskih projektov: Kobarid – jubilejno 50. 
srečanje Slovencev v Videmski pokrajini v Posočju z zavezo za tesnejše povezovanje. 
Primorske novice, št. 15, 20. 1. 2020, str. 2. 
https://www.primorske.si/primorska/goriska/pahor-v-kobaridu-o-nacionalni-in-
evropski-identite 

• Dokumentarec o Borisu Pahorju napolnil tržaško gledališče Miela. Primorske novice, št. 
19, 24. 1. 2020, str. 1. https://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih/dokumentarec-
o-borisu-pahorju-napolnil-trzasko-gle 

 
Mladina, Ljubljana 

• Sodišče EU 31. januarja z odločitvijo glede pristojnosti v tožbi Slovenije proti Hrvaški. 
STA. 24. 1. 2020   

                 Arbitraža 
https://www.mladina.si/195580/sodisce-eu-31-januarja-z-odlocitvijo-glede-pristojnosti-v-tozbi-
slovenije-proti-hrvaski/  
Sodišče EU je za 31. januar napovedalo objavo odločitve glede pristojnosti v tožbi Slovenije proti 
Hrvaški zaradi nespoštovanja prava EU, povezanega z nespoštovanjem arbitražne razsodbe o meji, 
je objavljeno na spletni strani sodišča. Generalni pravobranilec je decembra sodišču priporočil, da 
se razglasi za nepristojno. 
 
Reporter, Ljubljana 

• Rudi Vouk zaradi razveljavitve sodbe Rupniku meni, da "nekaj ni v redu s slovenskim 
pravom". STA. Reporter, Ljubljana, 17. jan. 2020  

https://reporter.si/clanek/slovenija/rudi-vouk-zaradi-razveljavitve-sodbe-rupniku-meni-da-
nekaj-ni-v-redu-s-slovenskim-pravom-753654 
V Društvu koroških slovenskih pravnikov zakonodajalca po razveljavitvi obsodbe Leona Rupnika 
pozivajo, naj z zakonskimi spremembami poskrbi, da ne bo prišlo do novih razveljavitev obsodb 
oseb, ki so prostovoljno, aktivno in zavestno podpirale nacistično okupacijo Slovenije. Tožilstva 
sicer podobne zahteve še vedno prejemajo. 
V Društvu koroških slovenskih pravnikov verjamejo, da je vrhovno sodišče postopalo strogo po 
veljavni slovenski zakonodaji, ko je nedavno razveljavilo obsodilno sodbo zoper domobranskega 
generala Rupnika, zato se s svojim pozivom obračajo na slovensko politiko oziroma zakonodajalca. 
Tega pozivajo, da s spremembami zakonodaje poskrbi, da ne bo prišlo do "nadaljnjih razsodb, ki 
škodijo ugledu Slovenije v svetu in spodbujajo zgodovinski revanšizem". 
"Če slovensko pravo odpira možnost, da se iz formalnih razlogov razveljavljajo obsodbe oseb, ki so 
prostovoljno, aktivno in zavestno podpirale nacistično okupacijo Slovenije, ki so bile soodgovorne 
za deportacijo Judov iz Slovenije in ki so dejansko delovale proti osvoboditvi, potem nekaj ni v redu 
s slovenskim pravom," sporočilo povzema besede Rudija Vouka, predsednika društva, ki ima svoj 
sedež v Celovcu. 
Izredni rok za vlaganje zahtevkov za varstvo zakonitosti za rehabilitacijo nezakonito, protipravno in 
krivično obsojenih v nekdanjem komunističnem režimu v obdobju po drugi svetovni vojni do leta 
1990, je sicer po pojasnilih generalnega državnega tožilca Draga Škete že potekel. Potomci tako 
obsojenih torej ne morejo več vlagati novih zahtevkov. 
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Še naprej pa jih lahko vlaga tožilstvo, tako da po besedah Škete podobne zahteve še vedno 
prejemajo. V teh primerih je tožilstvo tisto, ki presodi, ali je predlog za vložitev izrednega pravnega 
sredstva utemeljen. 
Šketa je glede Rupnika sicer izpostavil, da je vrhovno sodišče v celoti razveljavilo sodbo v postopku 
zoper Rupnika zato, ker je štelo sodbo kot celoto. Vendar pa je v obrazložitvi pojasnilo, pri katerih 
delih obsodbe so še lahko podani znaki posameznih kaznivih ravnanj. Vrhovno sodišče je pri petih 
dejanjih ocenilo, da niso bila z dejstvi in okoliščinami utemeljena vsa ravnanja, ki predstavljajo 
kaznivo dejanje, za katera je bil Rupnik obsojen. Za eno od dejanj je sodišče ugotovilo, da ne 
izpolnjuje znakov kaznivega dejanja. Pri nekaterih točkah iz obtožnice pa je zapisalo, da je treba 
razsoditi, ali je šlo v Rupnikovih ravnanjih za propagando ali za poveljniško funkcijo. 
V zvezi z razveljavitvijo Rupnikove obsodbe so se oglasili tudi v društvu Alternativna akademija. 
Predsednik društva Darko Štrajn je predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika vlade 
Marjana Šarca "kot najbolj izpostavljena predstavnika politične oblasti" pozval, da se jasno 
opredelita "do naših skupnih vrednot in zgodovinskih resnic v situaciji, ko se te v časih ekspanzije 
političnih laži in 'alternativnih' političnih faktografij zdijo ogrožene". Nedavno odločitev vrhovnega 
sodišča namreč vidi kot poskus rehabilitacije Rupnikovih dejanj, kar obsoja. 

• Priseljevanje v Slovenijo iz držav na Balkanu - tu so podatki! Aleš Žužek. Reporter, 
Ljubljana, 17. jan. 2020  

https://reporter.si/clanek/slovenija/priseljevanje-v-slovenijo-iz-drzav-na-balkanu-tu-so-
podatki-753668 
Največ dovoljenj za začasno in stalno bivanje Slovenija izda državljanom, ki prihajajo iz držav 
Zahodnega Balkana 
Slovenija je že več let cilj številnih ekonomskih priseljencev, ki prihajajo iz držav na Balkanu. 
Poglejmo si, kakšni so podatki po posameznih letih od leta 2000 naprej. Po podatkih ministrstva za 
notranje zadeve je bilo leta 2000 tujim državljanom v Sloveniji izdanih 45.607 dovoljenj za začasno 
bivanje, leta 2001 42.303, leta 2002 37.054, leta 2003 39.800, leta 2004 36.276, leta 2005 38.321 
in leta 2006 41.906. 
Za obdobje od leta 2007 do 2016 so nam z ministrstva poslali podatke o izdanih prvih dovoljenjih, 
v katera pa niso vključene članice EU. Leta 2007 je Slovenija izdala prva dovoljenja za začasno 
bivanje 23.693 državljanom tretjih držav, leta 2008 34.795, leta 2009 17.710, leta 2010 7995, leta 
2011 9687, leta 2012 9116, leta 2013 8233, leta 2014 10.406, leta 2015 11.365 in leta 2016 13.091 
državljanom tretjih držav (to je držav, ki so niso del EU oziroma Evropskega gospodarskega 
prostora). 
Podatki tudi jasno kažejo, da je od leta 2009 gospodarska kriza, ki je takrat udarila Slovenijo, precej 
zmanjšala število prosilcev za izdajo dovoljenj za začasno bivanje. Od leta 2014 naprej pa je število 
izdanih dovoljenj za začasno bivanje spet začelo rasti. 
Seveda so številni tuji državljani, ki so dobili dovoljenje za začasno bivanje, pozneje dobili tudi 
dovoljenje za stalno bivanje. 
Po državah je bilo med letoma 2000 in 2016 največ dovoljenj za začasno bivanje izdano 
državljanom Bosne in Hercegovine. Na primer leta 2000 je dovoljenje dobilo 18.017 Bosancev. 
Sledijo Hrvaška in druge države nekdanje Jugoslavije. Med letoma 2000 in 2005 je bilo na leto več 
kot tisoč dovoljenj za začasno bivanje poleg državljanom držav z jugovzhoda stare celine izdano 
samo še državljanom Ukrajine. 
Seveda so številni tuji državljani, ki so dobili dovoljenje za začasno bivanje, pozneje dobili tudi 
dovoljenje za stalno bivanje. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo stanje na dan 31. 
december 2017 naslednje. V Sloveniji je imelo takrat veljavno dovoljenje za prebivanje oziroma 
potrdilo o prijavi prebivanja 150.787 tujcev. 91.632 tujcev je imelo dovoljenje za stalno prebivanje 
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(od tega 80.482 iz tretjih držav), 59.155 tujcev pa d za začasno prebivanje, od tega jih je bilo 
43.950 iz tretjih držav, 15.025 pa iz članic Evropskega gospodarskega prostora ali Švice. 
Največ je bilo državljanov BiH, od katerih jih je 22.721 imelo začasno, 43.984 pa stalno dovoljenje 
za bivanje. Skupno torej 66.705. Na drugem mestu so bili državljani Kosova: 4457 začasno, 13.530 
stalno, skupaj 17.987. Tretji so Srbi: 7443 začasno, 7750 stalno, skupaj 15.193. Sledijo državljani 
Makedonije (med njimi najverjetneje prevladujejo Albanci) oziroma zdaj Severne Makedonije: 
3449 začasno, 9477 stalno, skupaj 12.926. 
Število dovoljenj za bivanje je v poznejših letih še vedno naraščalo. Leta 2018 je bilo 65.221 
državljanom tretjih držav izdano dovoljenje za bivanje, od tega 59.947 začasno in 5264 stalno. Do 
novembra lani je bilo državljanom tretjih držav izdanih 75.114 dovoljenj za bivanje, od tega 69.575 
začasno in 5539 stalno. 

• Prihaja Frontex na mejo med Hrvaško in BiH? STA.  Reporter, Ljubljana, 18. jan. 2020  
https://reporter.si/clanek/svet/prihaja-frontex-na-mejo-med-hrvasko-in-bih-753846 
Glede na trend povečevanja nezakonitih prehodov zunanje meje EU po zahodnobalkanski poti bi 
bila prošnja za napotitev agencije Frontex na mejo med Hrvaško in BiH legitimna, je včeraj v 
Bruslju ocenil izvršni direktor Frontexa Fabrice Leggeri. A za navzočnost mora zaprositi članica EU 
in Hrvaška tega doslej ni storila, je izpostavil. 
Izvršni direktor Frontexa je včeraj v Bruslju predstavil poročilo o migracijskem položaju v EU v 
minulem letu, po katerem so lani na zahodnobalkanski poti zaznali približno 14.000 nezakonitih 
prehodov meje EU. To je več kot podvojitev številke iz leta 2018. 
Na vprašanji, ali deli zaskrbljenost Slovenije zaradi strmega povečanja nezakonitih prehodov meje 
iz Hrvaške ter kako ocenjuje razmere na meji med Hrvaško in BiH, je Leggeri odgovoril, da 
omenjena statistika nedvomno kaže na porast nezakonitih prehodov tudi na tej meji, kar pa je 
neposredno povezano z dogajanjem v Grčiji, saj gre za eno migracijsko pot. 
Na vprašanje, ali bi po njegovem mnenju Frontex moral biti navzoč na meji med Hrvaško in BiH, pa 
je odgovoril, da glede na omenjen trend prošnja za navzočnost Frontexa na tej kopenski meji ne bi 
bila nelegitimna. A je izpostavil, da svoje sile namestijo, če članica zaprosi za podporo, česar pa 
Hrvaška doslej ni storila. Frontex sedaj le občasno pomaga hrvaškim organom na določenih mejnih 
prehodih. 
Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je v četrtek v pogovoru z STA v odgovoru 
na vprašanje glede očitkov o domnevno slabem ravnanju hrvaške policije z migranti dejala, da bi 
bilo treba zunanjo mejo okrepiti tudi z razlogom, da se zagotovi ustrezno obravnavo ljudi. 
Leggeri je včeraj glede očitkov o domnevno slabem ravnanju z migranti dejal, da berejo medijske 
članke in poročila nevladnih organizacij, a da Frontex doslej še nikoli ni bil priča takšnemu 
ravnanju. Pri tem je sicer izpostavil, da niso navzoči na meji, razen na določenih uradnih prehodih, 
kjer pa ljudje prečkajo mejo zakonito, tako da tam takšnih primerov niti ni pričakovati. 
Frontex sicer v lanskem letu ugotavlja šestodstotno zmanjšanje nezakonitih prehodov zunanje 
meje EU, in sicer na 139.000, zlasti zaradi upada takšnih prihodov po osrednji in zahodni 
sredozemski poti. To je 92 odstotkov manj od rekordnih številk leta 2015. 
Povečuje pa se tudi pritisk na vzhodnosredozemski poti, Frontex poroča o 46-odstotnem 
povečanju nezakonitih prehodov glede na leto prej. Več kot polovica zabeleženih nezakonitih 
prehodov po vzhodnosredozemski in zahodnobalkanski poti vključuje Afganistance in Sirce. 
Frontex, ki se je sicer preobrazil v agencijo mejne in obalne straže, a je pri komunikaciji z javnostjo 
ohranil svoje prvotno ime, je sedaj zmožen v normalnih časih napotiti od 1300 do 1500 
pripadnikov. 
Konec lanskega leta pa je začel tudi novačenje prvih 700 pripadnikov nove stalne enote, ki naj bi 
do leta 2027 štela 10.000 članov. Leggeri je izpostavil, da so dobili kar 7500 prijav, kar je močno 

https://reporter.si/clanek/svet/prihaja-frontex-na-mejo-med-hrvasko-in-bih-753846


84 
 

preseglo njihova pričakovanja. 
Stalna enota bo sestavljena iz treh kategorij: osebje EU, nacionalni pripadniki, napoteni za obdobje 
od dveh do štirih let, in dodatne nacionalne sile, ki bodo nameščene za obdobje do štirih mesecev. 
To bo tudi prvič, da bo Frontexovo osebje nadelo uniforme EU, torej ne bodo predstavljali svojih 
držav, temveč celotno EU, je še izpostavil izvršni direktor. Za namestitev na kateri koli zunanji meji 
EU bodo pripravljeni s 1. januarjem 2021. 
Ob tem v Frontexu izpostavljajo, da je njihov uspeh pri varovanju zunanje meje EU odvisen od 
tega, ali bodo dobili dovolj denarja za svoje delovanje, pri čemer poudarjajo, da je proračunski 
predlog Evropske komisije za to področje pravilna ocena tega, kar potrebujejo. 

• Minister španske levičarske vlade: Španija mora odpreti vrata za osem do devet milijonov 
migrantov. A. Ž. Reporter, Ljubljana, 18. jan. 2020  

https://reporter.si/clanek/svet/minister-spanske-levicarske-vlade-spanija-mora-odpreti-vrata-
za-osem-do-devet-milijonov-migrantov-753837 
Ekonomist José Luis Escrivá, ki je v novi levi španski vladi minister za socialno varnost, vključevanje 
in migracije, je prepričan, da mora Španija v prihodnosti sprejeti več milijonov migrantov. 
»Če želimo ohraniti zdajšnjo življenjsko raven, potem moramo biti pripravljeni na to, da 
sprejmemo dodatne migrante,« je Escrivá po poročanju agencije AFP dejal na forumu OECD v 
Parizu. 
Španski minister je govoril o sprejetju od osem do devet milijonov migrantov, če bodo v Španiji 
želeli ohraniti sedanjo število delovno aktivnega prebivalstva. 
Kot piše nemški časopis Junge Freiheit, Escrivá računa na to, da se bodo prebivalci Španija uprli 
uvozu več milijonov migrantov. »Naše družbe moramo pripraviti na to (na migracije, op. p.); jim 
razložiti, zakaj je to dobro za njih, za njihove otroke in prihodnje generacije,« je kot rešitev za 
umiritev nezadovoljstva Špancev predlagal Escrivá. 
Španija je nedavno dobila novo vlado, ki jo vodi socialst Pedro Sanchez in ki jo poleg socialistov 
sestavlja še levo radikalna stranka Unidas Podemos.  
Španiji, ki je bila v preteklosti eden od glavnih ciljev nezakonitih priseljencev iz Afrike, je sicer v 
zadnjem času uspelo znižati število nezakonitih priseljencev. 
To ji je uspelo tudi zato, ker je z Marokom sklenila sporazum o vračanju nezakonitih priseljencev. 

• Romske tolpe iz Žabjaka: Velika terenska raziskava o romski problematiki v Novem 
mestu. Nenad Glücks.  Reporter, Ljubljana, 19. jan. 2020  

https://reporter.si/clanek/slovenija/romske-tolpe-iz-zabjaka-velika-terenska-raziskava-o-
romski-problematiki-v-novem-mestu-754077 
Ob praznovanju novega leta je krogla iz avtomatske puške iz novomeškega romskega naselja 
Žabjak- Brezje za las zgrešila 11- letnega otroka. A okoličani streljanje iz tega naselja slišijo skoraj 
vsak dan. V Novem mestu smo ugotovili, da gre za pravi geto, razmere postajajo neobvladljive. 
Brezposelnost je 99- odstotna, le en odstotek Romov zaključi osnovno šolo... 
Koliko prebivalcev po ocenah zdaj živi v največjem romskem naselju na Dolenjskem (Žabjak- 
Brezje) in kolikokrat več je to kot pred 35 leti. 
Objavljamo zneske denarne socialne pomoči in otroškega dodatka, ki ga prejemajo romske 
družine, pri čemer naj bi bil v celotnem naselju zaposlen zgolj eden. 
Poznavalci so nam pojasnili, kako bi lahko prekinili dolgo trajajoči začarani krog nedela, 
neizobrazbe, vandalizma in kriminala, vendar politiki v Ljubljani tega nočejo slišati. 
Zakaj župan Novega mesta Gregor Macedoni trdi, da se je glede vse številčnejših romskih mladih 
zgodil »kolaps sistema«. 
Zakaj novomeški gasilci ob gašenju v naselju Žabjak- Brezje potrebujejo spremstvo policije. 
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Predstavnik Romov je povedal, na kakšen način bi država lahko več Romov pripravila do zaposlitve. 
Na zavodu za zaposlovanje poudarjajo, da razlog, zakaj delodajalci ne zaposlujejo Romov, ni 
diskriminacija. Objavljamo njihova pojasnila. 
Zakaj so morali v enem od primerov v zvezi z Romi v novomeški bolnišnici zapreti celotno območje 
urgentnega centra. 

• Nova evropska desnica: Nastaja nova ELS Viktorja Orbana in Janeza Janše. Igor Kršinar. 
Reporter, Ljubljana, 19. jan. 2020  

https://reporter.si/clanek/svet/nova-evropska-desnica-nastaja-nova-els-viktorja-orbana-in-
janeza-janse-754079 
 
Bruseljski mediji poročajo, da naj bi na februarskem vrhu Evropske ljudske stranke iz svojih vrst 
dokončno izključili stranko Fidesz Viktorja Orbana. 
Zato naj bi jo madžarski premier že pred tem zapustil in ustanovil svojo, novo Evropsko ljudsko 
stranko, v kateri naj bi se mu pridružili še poljska vladajoča stranka Pravičnost in zakon ter 
italijanska Liga Mattea Salvinija.  
Podobno naj bi ravnala tudi SDS Janeza Janše, ki že zdaj v Evropskem parlamentu glasuje po 
navodilih velikega madžarskega zaveznika in mecena. 
Hudo klofuto je Orban doživel tudi prejšnji teden, ko je Evropski parlament z resolucijo obsodil 
Poljsko in Madžarsko. Za resolucijo je glasovala večina njegovih zaveznikov iz EPP, od slovenskih 
poslancev sta mu v bran stopila Milan Zver in Romana Tomc iz SDS. 
Pišemo, zakaj bo Janševa SDS sledila Orbanu in ne EPP ter kako glasujejo poslanci SDS v Evropskem 
parlamentu, kadar so stališča madžarskega Fidesza drugačna od EPP. 
Kaj bi prinesel odhod SDS iz EPP in kdo bi v tem primeru sedel na Janšev stolček ob Angeli Merkel 
in Sebastianu Kurzu, kako bodo ravnali v SLS in NSI. 

• V romskem getu na obrobju Novega mesta. Nenad Glücks. Foto: Primož Lavre in 
Dolenjskanews. Reporter, 20.1.2010, št. 3 letnik 13, str. 18 – 23 

Ob tem ko si Ljubljana zatiska oči in osrednji mediji občasno poročajo le o streljanju iz romskih 
naselij okoli Novega mesta, tam raste neobvladljiv geto. Stanje je alarmantno, rešitve so, vendar 
jih »politično korektni« politiki nočejo slišati. 
Neuradno živi na območju Dolenjske in Bele krajine okoli 3300 Romov (od tega okoli 1100 v 
novomeški občini), večina v povsem ločenih romskih naseljih. Posebej je problematično največje 
naselje Žabjak - Brezje pri Novem mestu, kjer je v zadnjih 35 letih število prebivalcev zraslo z 200 
na sedanjih prek 700 (po ocenah). Osrednji mediji so (tudi tokrat) ob novem letu poročali o 
streljanju z avtomatskim orožjem iz naselja Žabjak - Brezje, pri čemer so nam Novomeščani zatrdili, 
da streljajo tudi iz drugih naselij. Ne le za novo leto, pač pa vse leto. Naboji padajo po okoliških 
naseljih »civilov« (kot Romi imenjujejo Nerome) ter tudi po samih mestnih soseskah. Zaradi večje 
natalitete število Romov hitro raste, ob tem pa jih po besedah župana Novega mesta Gregorja 
Macedonija 99 odstotkov prejema denarno socialno pomoč, enak odstotek je tudi brezposelnih. 
Začarani krog nedela, rasti prebivalstva, neizobrazbe in kriminala postaja prava socialna bomba. 
Nujne »denarne sankcije« 
Poznavalci trdijo, da sedanji sistem denarne socialne pomoči (za brezposelne iskalce zaposlitve) in 
otroških dodatkov Rome spodbuja k temu načinu življenja. Edini izhod bi bil, da se staršem, ki ne 
pošiljajo otrok v šolo, ukine denarna socialna pomoč in otroški dodatki. Enako bi se moralo 
Romom, ki povzročajo prekrške in kazniva dejanja, za plačila striktno trgati od teh prejemkov. 
Učinkovita bi bila uvedba socialne kartice: torej, da bi Romi, ki živijo neodgovorno (nepošiljanje 
otrok v šolo, kupovanje alkohola, petard ...), lahko v trgovinah s socialno kartico kupovali izključno 
življenjske potrebščine, oblačila za otroke ... Precej jih ima zdaj tudi po več tisoč evrov 
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neizterljivega dolga do države, saj se po sedanji zakonodaji od denarne socialne pomoči in otroških 
dodatkov ne sme trgati denar za globe, kazni, škodo ... Seveda bi takšna rešitev s socialno kartico 
veljala za vse državljane. Tisti, ki bi pošiljali otroke v šolo in bi živeli urejeno, pa bi bili upravičeni do 
denarnih prejemkov. Za primer - v celotnem naselju Žabjak - Brezje naj bi bil zaposlen zgolj en 
Rom, in to poštar, ki je nadomestil poštarja »civila«, ki so ga Romi pretepli. Potem »civili« niso več 
nosili pošte v naselje. 
Romski viri: položaj se slabša 
Iskali smo romske sogovornike (povzetek pogovora z Bogdanom Mikličem je v okviru), vendar je 
recimo novomeški romski svetnik Duško Smajek dejal, da se ne želi izpostavljati pred Romi. 
Govorili pa smo z nekaj Romi, ki so odšli iz romskih naselij živet med »civile«. Nihče se ni želel 
izpostaviti z imenom. Pravijo, da je v naseljih veliko alkohola in drog. Tudi sami Romi prijavljajo 
streljanje drugih Romov, a ne zaleže, policija ni učinkovita. Sprašujejo se, zakaj policija ne najde 
orožja. Razmere se bodo kvečjemu slabšale zaradi nespremenjenega načina življenja in zviševanja 
števila Romov. Manjši del Romov ima velike zaslužke od preprodaje drog, vlomov, precej je 
prisotno izposojanje denarja (drugim Romom) za oderuške obresti. Nekateri dobijo tako tudi po 
deset tisoč evrov mesečno. Tudi prebivalci okoli naselij se bojijo iz-postavljati. Dejali so nam, da jim 
Romi povzročajo škodo na njivah (kraje pridelkov, vandalizem - požigi pšenice, vožnja z avti po 
poljščinah ...) in drugo gospodarsko škodo. Veliko zadev sploh ne prijavijo, saj »nima smisla, so le 
težave«. 
Romske mladine je vse več, ne dela nič in postaja vse bolj objestna. 
Glede na informacije Novomeščanov, da imajo ob romskih naseljih in v njih veliko intervencij 
gasilci, smo se oglasili pri Gregorju Blažiču, poveljniku Gasilsko- reševalnega centra Novo mesto. 
Drži, da je okoli 80 odstotkov vseh travniških požarov na njihovem območju v bližini romskih 
naselij, nam je povedal Blažič. Najbolj moteč za okoličane je dim. Gasijo tudi v samih romskih 
naseljih - avtomobile, grmovje, kontejnerje. Gasilci se bojijo, da bi bila tam eksplozivna sredstva. 
Po navadi jih pri intervencijah v naseljih spremlja policija, saj se jim je že večkrat zgodilo, da so jih 
obmetavali s kamenjem. 
Kaj bo z varnostjo!? 
Kot pravi direktor PU Novo mesto Janez Ogulin, so med božično-novoletnimi prazniki okrepili 
prisotnost policije na območju Novega mesta, povezano (tudi) z izkušnjami s streljanjem v romskih 
naselij iz preteklih let. Poleg tega se tako ali tako na PU Novo mesto vsak dan soočajo z 
nezakonitimi migracijami, nadzorom prometa, gnečo na meji. Med božičnimi prazniki so imeli na 
območju romskega naselja Žabjak - Brezje na terenu okoli 50 policistov za zagotavljanje varnosti. 
Tudi ob novem letu so imeli policijske vrste okrepljene. A tako se ne da delati vsak dan, prav tako 
ne bi bilo prav, tudi če bi imeli dovolj kadra, saj to vpliva na opravljanje vseh drugih nalog. 
Rome ozaveščajo o nevarnostih streljanja, pri nekaterih žal to ne zaleže. Pred leti je bilo streljanja 
še več, ni pa to zgolj za božič ali novo leto, pač pa tudi med letom. Tokrat za zdaj niso našli orožja. 
Lani so na območju PU Novo mesto zasegli 2163 nabojev, 22 pištol, 10 pušk in osem lovskih pušk, 
kar je več kot leto prej. So lastniki tega orožja večinoma Romi? Te statistike po etnični pripadnosti 
ne morejo voditi, pravi Ogulin. Ob tem prejemajo prijave o streljanju tudi iz samih romskih naselij, 
saj se čutijo ogrožene tudi tamkajšnji Romi. Veliko delajo za preventivo, povezujejo se s 
predstavniki Romov, krajevnimi skupnostmi. 

• Nadaljevanje zgodbe o romski problematiki na Dolenjskem: Pretresljiva pričevanja žrtev 
Romov in države. Nenad Glücks. Reporter, Ljubljana, 26. jan. 2020  

https://reporter.si/clanek/slovenija/kriminal-na-dolenjskem-pretresljiva-pricevanja-zrtev-
romov-in-drzave-755292 
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Objavljamo nove izsledke o romski problematiki na Dolenjskem. Podatki o kriminalu Romov so 
šokantni. Povzeli smo pretresljiva pričanja, s čim vse se soočajo prebivalci v bližini romskih naselij. 
Koliko intervencij je imela v lanskem letu policija v največjem romskem naselju Žabjak- Brezje tik 
ob Novem  mestu in kaj to število pomeni, če ga postavimo na raven države. 
Za kolikokrat se je v zadnjih 36-ih letih povečalo število Romov na območju mestne občine Novo 
mesto. 
Katere občine v Sloveniji so na vrhu tistih po številu obsojencev na tisoč prebivalcev. 
Kaj vse je doživel podjetnik Bogdan Krašna iz občine Škocjan od Romov iz naselja Dobruška 
Gmajna. 
Tomaž Zoran iz krajevne skupnosti Bučna vas pri Novem mestu je pojasnil, zakaj se krajani nikakor 
ne počutijo varne in zakaj se varnostni problem zaostruje. 
Zakaj po besedah Silva Mesojedca iz regijske iniciative za reševanje romske problematike ne 
smemo čakati na boljšo izobraženost Romov. 

• Novomeščani besnijo: kakšno politično korektnost v zvezi z Romi si je privoščila Pop TV! 
Nenad Glücks. Reporter, Ljubljana, 30. jan. 2020  

https://reporter.si/clanek/slovenija/politicna-korektnost-pop-tv-v-zvezi-z-romi-je-razbesnela-
novomescane-755898 
Pri Reporterju smo v zadnjih dveh tednih Sloveniji predstavili šokantno resnico, s kakšnimi 
problemi v zvezi z Romi se soočajo v novomeški občini (in širše na Dolenjskem). A kot da bi živeli v 
drugem svetu, so na Pop TV minuli torek pripravili drugačen, »politično korekten« novinarski 
prispevek. Namesto da bi tudi oni predstavili realno stanje ter vzroke in odgovornost zanj, so spet 
govorili o nestrpnosti in celo pametovali v smislu, da bi se tudi Novomeščani morali integrirati z 
Romi. 
V zadnjih dveh tednih smo pri Reporterju objavili dva obširna članka o romski problematiki v 
Novem mestu in širše na Dolenjskem. V člankih smo podrobno analizirali, zakaj 99 odstotkov 
Romov z območja Novega mesta ne zaključi osnovne šole, zakaj jih je enak odstotek brezposelnih 
in zakaj jih večina prejema denarno socialno pomoč.  
Prišli smo do ugotovitev, da so seveda za to v prvi vrsti odgovorni sami Romi, katerih velika večina 
na Dolenjskem že generacije živi na plečih davkoplačevalcev. Poleg denarne socialne pomoči 
prejemajo še otroški dodatek, ki je zaradi povprečno večjega števila otrok, kot je povprečje v 
državi, na družino višji. Recimo družina z obema brezposelnima staršema in petimi mladoletnimi 
otroki prejme na mesec skoraj dva tisoč evrov vseh prejemkov. 
Pisali smo o kriminalu, kateremu so izpostavljeni prebivalci okoli romskih naselij: o streljanju, 
vandalizmu, nasilju, krajam, požigom, množici prometnih prekrškov... Prav tako smo objavili 
podatek, da trenutno ni niti enega romskega učenca v devetem razredu OŠ Bršljin, v katero hodi 
največ romskih otrok.  
Pa tudi, kakšne težave imajo z romskimi pacienti in njihovimi številnimi obiskovalci v novomeški 
bolnišnici in zdravstvenem domu. Številni drugi pacienti (»civili«, kot Romi imenujejo Nerome) ter 
njihovi svojci se pritožujejo zaradi obnašanja Romov, neupoštevanja nočnega miru... Zaradi več 
incidentov so morali večkrat sprožiti alarm in je ukrepala policija. Enkrat so morali zaradi varstva 
zaposlenih in obiskovalcev celo zapreti celotno območje urgentnega centra.  
Pri zavodu za zaposlovanje smo izvedeli, da razlog za to, da so skoraj vsi Romi na območju Novega 
mesta nezaposleni, ni diskriminacija. Ampak zelo enostavno: neizpolnjevanje razpisnih pogojev 
glede izobrazbe, delovnih izkušenj, veščin, znanja... Citiramo izjavo zavoda za zaposlovanje: »V 
primerih, ko je prišlo do zaposlitve, pa zaposlitve niso bile dolgotrajne, saj se je izkazalo, da nimajo 
takšnih delovnih navad, kot jih delodajalci pričakujejo.« Objavili smo tudi šokanten podatek s 
policije, da so morali lani v največjem novomeškem romskem naselju Žabjak- Brezje (prek 700 
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prebivalcev) ukrepati kar 438-krat! 
Poznavalci so poudarili, da sedanji sistem življenja na račun davkoplačevalcev pri Romih generira 
nemotiviranost za zaposlitev, izobrazbo. Pot je odprta za kriminal, tako med samimi Romi, kot 
usmerjen zoper »civile«. Namesto, da bi se tistim, ki izvajajo kazniva dejanja, prometne prekrške in 
drugim povzročajo škodo, kazni, globe in odškodnine striktno trgale od denarne socialne pomoči in 
otroškega dodatka, zakonodaja tega ne omogoča. Politiki v Ljubljani predpisov niso pripravljeni 
spremeniti.  
Niti toliko ne, da bi se ti prejemki večinoma izplačevali v blagu (za izključno življenjske potrebščine, 
ne pa recimo za alkohol) in namensko v obliki plačevanja položnic. Samo tako bi se stanje lahko 
začelo izboljševati in bi bi bili Romi bolj zainteresirani za integracijo v družbo ter odgovorni za svoja 
dejanja.   
Prav tako smo objavili pričevanja »civilov«, kaj vse jim povzročajo Romi, kakšnih napadov so 
deležni, kako krogle iz avtomatskega orožja letijo okoli njih... Poročali smo tudi, da se novomeški 
gasilci zaradi lastne varnosti podajo v romsko naselje Žabjak- Brezje samo v spremstvu policije. Pa 
da so poštarji »civili« prenehali nositi pošto tja, ker so enega od njih Romi pretepli... 
Očitno je bilo za osrednje »politično korektne medije« te resnice v Reporterju preveč. Urednica in 
voditeljica oddaje Preverjeno na Pop TV Alenka Arko se je odločila Slovencem, ki živijo v drugih 
delih države in niso dobro seznanjeni z razmerami, predstaviti »alternativno resnico«. Novinar Adi 
Omerović je v daljšem prispevku najprej prikazal romsko družino, ki živi v bedi v gozdu brez vode, 
elektrike, ogrevanja. Opozoril je še (korektno) na oderuštvo znotraj samih romskih skupnosti, ko 
eni posojajo denar drugim za visoke obresti. Prav tako je povedal o zlorabah otrok med samimi 
Romi. 
Toda predstavil ni niti enega samega pričanja prebivalcev okoli romskih naselij! Pač pa zgolj, da 
»prebivalce moti streljanje, predvsem ob praznikih.« A poudaril je, da »po podatkih policije število 
incidentov s streljanjem v zadnjih letih ne narašča.« Čudil se je, kako potem kljub temu župan 
Novega mesta Gregor Macedoni trdi, da imajo v občini že skoraj izredne razmere.  
Če bi Omerović govoril s »civili«, bi izvedel, da je iz romskih naselij slišati streljanje skoraj vsak dan 
(predvsem ponoči) in ne le ob praznikih. In da se bojijo za svoja življenja in življenja svojih otrok 
(pred kratkim je krogla za las zgrešila 11- letnega otroka). Sploh pa: novinar se čudi, zakaj župan 
govori o izrednih razmerah, če pa število incidentov s streljanjem vendar ne narašča!? Torej bi 
moral biti določen »odmerek« streljanja za Novomeščane pač del vsakdanjega življenja, ne gre za 
nobene izredne razmere!?  
In potem ko je župan opozoril, da 99 odstotkov romskih otrok ne zaključi osnovne šole ter da je 99 
odstotkov odraslih nezaposlenih, novinar komentira, da »nestrpnost ne bo rešila romske 
problematike«. Povedati resnico torej za novinarja pomeni nestrpnost. To je očitno kršenje 
osnovnih novinarskih standardov.  
Potem doda floskulo, da je treba »mladoletnim Romom omogočiti okolje, v katerem bodo varno 
odraščali in tako jih bo več končalo šolanje.« Ne pove pa, kdo jim je najprej dolžan to zagotoviti: 
njihovi starši. A ti se niso imeli namena šolati, niso zainteresirani za zaposlitev, živijo na račun 
drugih, mnogi izvajajo kriminal in ga celo prenašajo na lastne otroke... 
Potem pa pride novinar na dan z genialno ugotovitvijo, da »proces integracije vedno poteka v obe 
smeri, zato je kakršnokoli strašenje odveč.« Prav ste prebrali, novinar nam dopoveduje, da bi se 
morali Novomeščani integrirati z tamkajšnjimi Romi, torej, da bi se tudi oni vključili v romsko 
življenje in ne zgolj obratno!? Kaj konkretno je s tem mislil, ni pojasnil.  
Na koncu je postregel še z neresnično ugotovitvijo, da so se v zadnjih 30-ih letih bivanjske razmere 
v naselju Žabjak- Brezje še poslabšale. To ni res, za večino Romov so se bivanjske razmere 
izboljšale, izredno pa se je poslabšalo življenja okoliških prebivalcev, ki morajo trpeti vse zgoraj 
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opisano in to v vse večjih količinah, ker se je število tamkajšnjih Romov povečalo za skoraj trikrat. 
Niso se namreč spremenile življenjske navade večine dolenjskih Romov ne glede na ves denar, ki 
ga davkoplačevalci že desetletja zanje namenjamo. Žal so te navade prerasle v »kulturno izročilo« 
skoraj celotne skupnosti z redkimi izjemami, ki so se bili pripravljeni integrirati. 
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