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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec


27. januarja se je svet spominjal grozot holokavsta. Novice, slovenski tednik za Koroško,
Celovec, št. 4, 31. 1. 2020, str. 2
https://www.novice.at/forum/komentar/27-januarja-se-je-svet-spominjal-grozot-holokavsta/
Svet je minuli ponedeljek obeležil mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, ki ga je Generalna
skupščina Združenih narodov razglasila novembra 2005. Vojaki rdeče armade Sovjetske zveze so
na ta dan pred 75 leti osvobodili preživele v koncentracijskem taborišču Auschwitz – Birkenau in
drugih dveh kacetov Auschwitza. Danes po vsem svetu žrtve in njihovi potomci 27. januarja na
neštetih različnih slovesnostih obujajo spomin na ta nepojmljivi zločin človeštva ter ob čustvenem
poklonu skozi besede še živih prič časa in govorcev opominjajo na skupno odgovornost za spomin
na holokavst. Glavno sporočilo spominjanj se glasi: Nikoli več takih grozot!
Pred petinsedemdesetimi leti, 27. januarja 1945, so sovjetske enote Rdeče armade osvobodile eno
izmed najhujših in največjih nacističnih taborišč smrti Auschwitz – Birkenau (poljsko Oświęcim) na
Poljskem, ki leži približno 60 kilometrov zahodneje od Krakova. V tej nedoumljivi sramoti človeštva
in predvsem evropske civilizacije sredi 20. stoletja so nacistični krvniki po ocenah zgodovinarjev v
manj ko petih letih umorili več ko 1,1 milijona ljudi.
Milijoni otrok, žensk in moških iz skoraj vse okupirane Evrope so bili v obdobju druge svetovne
vojne pregnani v koncentracijska, delovna in uničevalna taborišča, imenovana tudi taborišča smrti,
iz katerih so se le redki rešili. Svetovne velesile so pred in med obdobjem druge svetovne vojne le
pasivno, nemo in nezainteresirano spremljale nacistično politiko, temelječo na ideologiji sovraštva
nacistov, fašistov in njihovih številnih zaveznikov iz posameznih držav. Nacisti in njihovi zavezniki
so tako med izvrševanjem svoje uničevalne politike v taborišča smrti prepeljali skoraj eno tretjino
judovskega prebivalstva ter pripadnike številnih drugih narodov in manjšin. V taboriščih smrti so
umrli tudi številni Slovenci. Tedanje velesile, na primer z bombardiranjem železniških prog ali
mostov, niso niti poskušale ustaviti vlakov, ki so vozili ljudi v taborišča smrti.
Te podobe so zapisane v naš kolektivni spomin, v našo identiteto in dolžnost vseh nas, še posebej
vseh tistih, katerih beseda seže v javni prostor, je, da bdimo nad tem, da ta spomin ne zbledi ter da
prav tako ne pozabimo strahotnih trpljenj, ki so jih doživljali preživeli.


Zoperstavite se antisemitizmu, rasizmu in nacizmu. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski
tednik za Koroško, Celovec, št. 4, 31. 1. 2020, str. 2
Mednarodni dan spomina na holokavst - 75 letnica osvoboditve Auschwitza
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/zoperstavite-se-antisemitizmu-rasizmu-in-nacizmu/
Celovec. V ponedeljek, 27. januarja, je bil mednarodni dan spomina na holokavst oz. šoa. Na dan
pred 75 leti je Rdeča armada osvobodila največje nacistično uničevalno koncentracijsko taborišče
Auschwitz-Birkenau, ki so ga Nemci marca leta 1941 ustanovili blizu poljskega mesta Oswiencim za
načrtno uničevanje predvsem Judov.
S posebno matinejo se je mesto Celovec tega dne spomnilo v nedeljo, 26. januarja 2020 in kot
slavnostnega govornika oz. kot živo pričo nacističnega terorja nad Judi povabilo Ericha Richarda
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Finschesa z Dunaja, ki je preživel koncentracijski taborišči Auschwitz in Dachau in njegovo
podružnico Mühlbach am Inn.
Celovška županja Maria-Luise Mathiaschitz je naglasila, da so najnovejše gonje v socialnih medijih
proti posameznikom, na primer proti ministrici Almi Zadić, zaradi njihove narodnosti, vere, barve
kože, najboljše svarilo pred tem, da bi zgodovino pometli v kot pozabe, češ, enkrat je pa treba
napraviti črto. Profesor Peter Gstettner je kritiziral ohlapen odnos republike Avstrije do
spominjanja na strahotno nacistično krivdo in zapuščino ter poudaril, da je Auschwitz naša stalna
preteklost, le z njo bomo kos izzivom sedanjosti.
Leta 1927 na Dunaju rojeni Erich Richard Finsches je kot desetleten otrok doživel nacistični
prevzem oblasti marca 1938 in že po nekaj mesecih je družina občutila nasilje rjavih oblastnikov.
Nacisti so družino vrgli na cesto in stanovanje arizirali, očeta in še ne dvanajstletnega Ericha zaprli,
mamo pa pokončali v enem od smrtnih taborišč. Njega so po nekaj mesecih mučenja in sramotenja
poslali v poboljševalno taborišče Erzberg na Štajerskem, od koder pa mu je uspelo zbežati. Več kot
dve leti je podtalno živel na Dunaju in se skrival. Po ponovnem gestapovskem priporu in ukazani
zaposlitvi pri nekem podjetju je zbežal v Budimpešto in se tam začel učiti električarja, obenem pa
je navezal stike z uporniškim gibanjem, med drugim z jugoslovanskimi partizani. Pravi, da so
njegovi stiki bili tako važni, da se je v bližini Subotice celo srečal s Titom. V okviru deportacije okoli
500.000 madžarskih Judov v uničevalno taborišče Auschwitz vigredi 1944 je Nemcem tudi Erich
Finsches padel v roke. Z veliko sreče in neverjetno življenjsko voljo je preživel taborišči Auschwitz
in Dachau.
Svobodo je dočakal maja 1945 na Bavarskem. Po vojni se je vrnil na Dunaj in postavil na noge
trgovsko podjetje. Nad šestdeset svojcev je Erich Richard Finsches izgubil v nemških uničevalnih
fabrikah. V nedeljo je predvsem mladino pozval, naj bo kritična, »mislite s svojo glavo, ne
verjemite slepo vsega, kar vam govorijo politiki in zoperstavite se rasizmu, antsemitizmu in
nacizmu.«
 Jože Marketz bo posvečen v nedeljo za škofa. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št.
4, 31. 1. 2020, str. 3
https://www.novice.at/novice/lokalno/joze-marketz-bo-posvecen-v-nedeljo-za-skofa/
Koroška. V nedeljo, 2. februarja, od 14. ure naprej, bo posvečenje novega škofa krške škofije
Jožeta Marketza. Na slovesnosti pričakujejo 1200 obiskovalcev, vstop v stolnico pa bo možen le z
vstopnico. Pred stolnico bo še šotor za 400 oseb, kjer bodo dogodek prenašali v živo na ekranih. Za
nadaljnjih 200 oseb bo prostora v Tischlerjevi dvorani, kjer bodo posvečenje prav tako prenašali v
živo. V živo pa bo ogled mogoč tudi na ORF 2 Kärnten, ORF III in na www.kath-kirche-kaernten at.
Radijski prenos v živo bodo nudili Radio Kärnten (od 13.30), Radio Maria in slovenski spored ORF
(od 14.00) na frekvenci AGORA 105,5 (pred tem so ob 13.00 v oddaji AGORA Divan na sporedu
pogovori s sopotniki in prijatelji novega škofa). Televizijski spored iz Koroške se bo začel že ob
običajnem času oddaje Dober dan, Koroška, ob 13.30 uri, ko boste lahko sledili portretu škofije in
novega škofa Jožeta Marketza. Oddajo pripravljata Waltraud Jäger in Marijan Velik.
 Erika Fürst, še živa priča šoe. Avtor: Boris Jaušovec. Novice, slovenski tednik za Koroško,
Celovec, št. 4, 31. 1. 2020, str. 3
75 let od osvoboditve Auschwitza
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/erika-furst-se-ziva-prica-soe/
Znanstveno srečanje Vsako leto eno ime, Erika Fürst nagovaraja udeležende. Maribor, 24.
januarja 2020
Slovenija. Center judovske kulturne dediščine Sinagoga iz Maribora je pripravil mednarodno
znanstveno srečanje o holokavstu nad Judi iz Jugoslavije.
Ta teden je v ponedeljek minilo 75 let osvoboditve nacističnega uničevalnega koncentracijskega
taborišča Auschwitz. Na ta dan je bil tudi mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Center
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judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor je ob tem v sklopu prireditev Šoa – spominjajmo se
2020 pripravil več spominskih dogodkov, kar 60 po vsej Sloveniji.
Eden od vrhuncev prireditev je bilo enajsto mednarodno znanstveno srečanje Vsako leto eno ime.
Udeležence srečanja v Univerzitetni knjižnici v Mariboru je po videu pozdravila Erika Fürst. Živih
pričevalcev šoe je zavoljo narave stvari seveda vse manj, zato je bilo njeno živo pričevanje toliko
bolj dragoceno. Prekmurska Judinja je grozote Auschwitza, kjer je izgubila očeta, preživela kot
otrok. Z njeno pomočjo sta uničevalno taborišče čudežno preživeli njena mama in starejša sestra.
»26. april 1944 je bil moj najbolj tragični dan v življenju. Po našo družino so prišli Madžari, nas
odpeljali v soboško sinagogo, nato v Čakovec in Nagykanizso, kjer sem očeta videla zadnjič, in od
tam v Auschwitz,« je tudi številnim mladim udeležencem, mariborskim gimnazijcem, s platna
povedala 89-letna Fürstova. V Maribor ni mogla pripotovati, saj se je bila nekoliko poškodovala.
Na znanstvenem srečanju je z analiziranjem holokavsta nad Judi iz Jugoslavije sodelovalo ducat
strokovnjakov iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Srbije. Kaj meni o nedavni odločitvi slovenskega
vrhovnega sodišča, da razveljavi povojno smrtno obsodbo domobranskega poveljnika Leona
Rupnika, smo povprašali direktorja Sinagoge Maribor Borisa Hajdinjaka, ki je na znanstvenem
srečanju predstavil deportacije Judov iz Jugoslavije v Auschwitz: »Naj izpostavim Marico Melik.
Novembra 1944 so jo 17-letno zgrabili domobranci. Očeta in 14-letnega brata so ji takoj ubili v
Kozlerjevi gošči, njo in še 44 žensk pa predali nacistom. V Auschwitz so prispele decembra 1944.
Glava tega kolaboracionističnega početja, izročanja Judov in odpornikov nacistom, je bil Rupnik.
Žrtve ne morete ločiti od povzročitelja. Melikova, Slovenka, kristjanka in zagotovo ne komunistka,
se je iz Auschwitza vrnila, a težka komaj 27 kilogramov. Kmalu je umrla v Valdoltri. Francoski
predsednik Emmanuel Macron se zmeraj posipa s pepelom, ko je govor o Vichyjski Franciji. V tej
marionetni fašistični tvorbi so francoski policisti tudi izročali Jude Nemcem.« Podobno vprašanje
smo zastavili zagrebškemu zgodovinarju Ivu Goldsteinu, ki je predstavil deportacije Judov iz NDH:
»Kaj, ko bi kdo z današnjim pravnimi vatli skušal razveljaviti nürnberške procese zaveznikov zoper
vodilne naciste? Kajti tistim obsodbam, nemalokrat smrtnim, bi mogel očitati, da obsojeni niso
imeli možnosti pritožbe. Sodba je namreč obveljala na prvi stopnji. Za nameček je razveljavljanje
sodb posameznim vojnim zločincem nož v hrbet individualizaciji krivde. Če ni posameznih krivcev,
krivda hitro postane kolektivna.«
Na seminarju je s svojim znanstvenim prispevkom sodelovala tudi zgodovinarka in teologinja, ki
živi v Zagrebu, prihaja pa iz avstrijske Koroške, Anna Maria Grünfelder. Govorila je o Aushwitzu,
kjer so nacisti ubili okoli 1,3 milijona ljudi, med njimi več kot milijon Judov. »Auschwitz je bil tako
kakor Jasenovac uničevalno in hkrati delovno taborišče. Ko je nemška vojska izgubila bitko pri
Stalingradu, vojaška logistika ni več delovala, oskrbovalni transporti za nemško vojsko so imeli
velike težave, Nemci pa so na frontah mesečno izgubili 60 tisoč vojakov. No, vlaki so v Auschwitz še
naprej nemoteno vozili.« Grünfelderjeva je predstavila tudi brutalno natančno nemško statistiko
za delovno silo v Auschwitzu. »Auschwitz so v bistvu sestavljala štiri taborišča in za Monowitz, kjer
je bila kemična tovarna IG Farben AG pa težka industrija Krupp, so vkalkulirali, da bo na mesec
življenje izgubilo 200 prisilnih, bolje rečeno suženjskih delavcev. V povprečju je nadčloveške
napore ob takem delu taboriščnik zdržal le devet mesecev.« Povedala še je, da so nacisti zapisali,
kako šest konzerv ciklona B zadostuje za umor 1500 ljudi.
Nato se je posvetila ustaški vnemi pri iztrebljanju Judov. »Ustaške oblasti se niso izognile
preganjanju Judov, kakor je skušala početi fašistična Italija do kapitulacije ali pa druge nemške
marionetne države, recimo Slovaška, pa Madžarska do leta 1944 in tudi Romunija ter Bolgarija z
izjemo zasedene Makedonije. Manevrski prostor je torej obstajal tudi za NDH, toda niso se hoteli
zameriti nacistom in jih prepričevati, da Jude morda nujno potrebujejo v industriji ali kje drugje. Iz
NDH je v Italijo, večinoma v tako imenovano drugo cono, to je v tedanjo Ljubljansko provinco,
Primorsko, dele Dalmacije in Črne gore, zbežalo okoli 2700 Judov. Večina si je tako vsaj do
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kapitulacije Italije rešila življenje. Nato pa so kvizlinške oblasti po nemški zasedbi tudi tu začele
delati spiske Judov in jih izročati gestapu.«
 Privatni vlagatelji rešili poslovanje in delovna mesta. Novice, slovenski tednik za Koroško,
Celovec, št. 4, 31. 1. 2020, str. 4
Občni zbor Zadruge Market Pliberk
https://www.novice.at/novice/gospodarstvo/privatni-vlagatelji-resili-poslovanje-in-delovnamesta/
Pliberk. V zadnjih letih je doživela Zadruga precej razburkane čase. Iz poročil predsednika Štefana
Domeja in prejšnjega in novega poslovodje Reiterja smo na občnem zboru poslušali vso dramatiko
razvoja in rešitve: odpoved kreditov s strani banke, prodaja zadružnega premoženja najprej na
holdinško podjetje Posojilnice z opcijo ponovnega prevzema s strani novih investitorjev, iskanje
privatnih vlagateljev, vzdrževanje likvidnosti, menjava posojilodajalca, vmes pa še nove uspešne
strategije prodaje, povečanje prometa in marže, milijonska investicija v Železni Kapli in in …
Čutiti je bilo, da so se vsi pristojni malo oddahnili. Našli so se investitorji, našla se je druga banka,
stranke niso le ostale zveste podjetju, ampak so pridobili tudi mnogo novih strank. Nadvse važen
pa je bil in je dober, prodoren in strokoven poslovodja, ki je prišel kar iz podjetja, ki je napravilo
strateški in poslovni načrt za bodočnost podjetja.
Zadruga Market Pliberk kot zadruga z omejenim jamstvom ostaja in ima še 103 člane s 190 tisoč
evrov bilančne vsote, od tega za pribl. 140.000 deležnega kapitala. Njena naloga je, da samo še
upravlja svoj 15-odstotni delež pri novo ustanovljenem ZMP Holding GmbH Bleiburg/Pliberk, ki
ima pribl. 1,3 milijona evrov osnovnega kapitala. Ostalih 85 % je prispevalo 13 privatnih
investitorjev iz Avstrije in Slovenije, pri čemer obvlada največji družbenik skoraj 24 % in najmanjši
manj kot odstotek osnovnega kapitala. Holding upravlja s premoženjem, je pristojen za
financiranje in imenuje poslovodstvo.
Holding sam je ustanovil podjetje ZMP Zadruga Market GmbH kot operativno podjetje za vodenje
vseh nakupnih in prodajnih poslov. Tu so zaposleni vsi sodelavci v Pliberku, Globasnici, Dobrli vasi,
Železni Kapli in Kotmari vasi. Poslopja v Pliberku in Železni Kapli so že v lasti Holdinga, medtem ko
so poslovni prostori na ostalih mestih še v lasti ali Posojilnice ali drugega lastnika. Obstaja pa
interes, da jih prevzame.
Poslovodja je poročal, da je bil razvoj prometa v poslovnem letu 2019 zelo dober. Načrti so bili
doseženi, promet in surovi donos sta nadpovprečno rasla. Znamka ZADRUGA je danes sila, je
menil.
Bilanco Zadruge z omejenim jamstvom je potrdila revizija. V odbora so bili potrjeni: Stefan Domej,
Daniel Pasterk (predsednika odborov), M. Jernej, M. Nachbar, A. Wakounig, B. Wakounig, K. Hren,
P. Krištof, M. Tomažej (odborniki).
 Jožko Hudl – neutrujeno srce za slovensko kulturo in sočloveka. Intervju: Jožko Hudl.
Pogovarjal se je: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 4, 31. 1.
2020, str. 4-5
Srebrna plaketa JSKD zavzetemu pliberškemu kulturniku
https://www.novice.at/novice/lokalno/jozko-hudl-neutrujeno-srce-za-slovensko-kulturo-insocloveka/
S kakšnimi občutki ste sprejeli vest, da vam je JSKD podelil Srebrno plaketo?
Jožko Hudl:Ko mi je bivši poslovodja SPZ Janko Malle rekel, da naj napišem svoj življenjepis oz.
pregled svoje kulturne dejavnosti, nisem imel pojma, zakaj naj bi to storil. Zadevo sem realiziral
šele, ko sem prejel sporočilo, da prejmem Srebrno plaketo. Odlikovanje pojmujem kot zahvalo
vsem sotrudnikom, ki so me spremljali pri mojem kulturnem udejstvovanju. Sam bi tega dela
nikakor ne mogel opraviti.
Jožko Hudl se je rodil 7. junija 1948 v Železni Kapli. Doraščal je pri Grajnarju v Globasnici, maturiral
na Slovenski gimnaziji, kot učitelj pa je deloval od leta 1969 do upokojitve leta 2003, v zadnjih
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desetih letih kot ravnatelj ljudske šole Božji grob. Kulturno se je začel udejstvovati že kot otrok.
Prvič je stal na odru globaškega kulturnega društva pri Šoštarju, ko je imel pet let. Udejstvoval se je
tudi v gimnazijskih letih, mdr. v šolskem zboru, pri mladinskih prireditvah v dijaškem domu
Heimlinger in pri odrskih predstavah, npr. v Kolpingovi dvorani v Celovcu, ko je celovško Slovensko
kulturno društvo vabilo na odrske predstave v režiji Karla Rojška, očeta Tischlerjeve Marice. Tam je
spoznal tudi svojo bodočo ženo Anito (umrla 1. oktobra 2012).
Od kod vaš angažma in aktivna povezanost s slovensko kulturo domala od otroških let?
Že v družini smo vsrkavali ljubezen do slovenske kulture ter slovenstva. Še posebej so bili moji
vzorniki moja medtem že pokojna brata Janez in (župnik) Franc in brat Fric (lastnik Šteklove
gostilne v Globasnici) ter globaška kulturna scena z Jomrovimi (Smrečnik) in Homrovimi (Gregorič)
na čelu. Pa tudi moja mama Marija, rojena Pernat. Prihajala je z Bistrice pri Pliberku. Njen stric
Luka Viternik je bil brat mamine mame oz. moje babice Marije Viternik, Šuštarjeve v Šmihelu pri
Pliberku. Iz tega rodu izhaja tudi znameniti slovenski skladatelj in zborovodja Radovan Gobec
(1909-1995), bratranec moje mame. Moj oče Janez Hudl pa je bil izučen mlinar in je še pred 2.
svetovno vojno na Bistrici delal v mlinih. Njegov dom je bil pri Kerbicu (danes Čik) na Blatu, njegova
sestra Julka pa je bila poročena s Cirilom Rudolfom, Bognarjem na Bistrici oz. z očetom moje
bratrančije Lenčke Kupper. Grajnarjevo posestvo v Globasnici so moji starši kupili, predvsem s
pomočjo babice, leta 1936.
Pliberčani vas poznajo (ne samo) kot dolgoletnega predsednika SPD Edinost (1975-2003). Kakšni
pa so vaši spomini na čas, ko ste se udejstvovali v globaškem kulturnem društvu?
S petimi leti, ko še brati nisem znal, sem stal prvič na odru. Hkrati se spominjam, da so globaški
kulturniki prepovedali otrokom do 12. leta gledati igro »Rozamunda«, ker so bile na sporedu
scene, v katerih so se vojskovali s sabljami. Kljub temu sem šel na igro, pa me je zagledal brat Fric
in takoj poslal domov. Pozneje, še v gimnazijskih letih, sem pripravljal materinske proslave, pri
katerih mi je pomagal gimnazijski sošolec Hermann Fritz iz Podkloštra. Dobro pa se spominjam tudi
1. Kulturnega festivala leta 1972. Takrat je bil društveni predsednik moj brat Luka. V okviru
festivala smo izvedli tudi anketo na temo skupno manjšinsko zastopstvo. Pobudnik je bil takratni
tajnik Kluba slovenskih občinskih odbornikov Franc Wedenig, anketa pa se je izvedla z ozirom na
občinske volitve 1973. Izsledki ankete: ljudje niso bili zadovoljni s funkcionarji v Celovcu.
To je bilo v vročem narodnopolitičnem času ortstafelöturma in ugotavljanja manjöine. Joûko Hudl
in njegova ûena Anita sta nanj naöla primeren kulturni odgovor: ustanovila sta Oder 73, ki je, kot
piöe v utemeljitvi za Srebrno plaketo, ªz zabavnim političnim kabaretom koroöki javnosti predočil
absurdnost nacionalistično motiviranega početja.´ äe prej, med letoma 1971/72, je bil niti celo leto
ne predsednik Kröčanske kulturne zveze (KKZ). Nasledil je Erika Prunča, ki je zaradi sluûbenih
obveznosti na graöki univerzi predčasno odstopil.
Zakaj ste bili samo kratko predsednik Krščanske kulturne zveze?
Poleg časovnih razlogov – poučeval sem v Beli in bil tudi režiser Farne mladine Železna Kapla – sem
bil v konfliktu zlasti z odbornikoma Ivanom Matkom in Vinkom Zaletelom. To zato, ker sem
zagovarjal dobro sodelovanje s Slovensko prosvetno zvezo (SPZ) in Slovenijo. Za to si je prizadeval
tudi Prunč in mi svetoval, da naj nadaljujem po tej poti.
Od leta 1976 do danes ste odbornik SPZ. Če primerjate vaše izkušnje s KKZ in SPZ: kako bi jih
opisali?
Pri SPZ so moje delo bolj cenili kot pri KKZ.
Ko ste leta 1975 bili izvoljeni za predsednika SPD Edinost Pliberk, je bila prva večja društvena
akcija slovenski šotor na travniku pliberškega jormaka. Kakšne so bile okoliščine?
Idejo za šotor je imel rajni Štefan Breznik, najbolj pa se je za to zavzemal Sigej Stropnik iz Libuč.
Sam sem bil proti šotoru, ker nisem imel nobenih izkušenj. Toda v odboru so me preglasovali.
Začeli smo se ubadati s številnimi težavami: občina je privolila šele, ko je videla, da je podpisala
koncesijo Breznikova žena Marija; šotor nam je za prvi dve leti dalo na razpolago gasilsko društvo
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Globasnica, krožnike in pribor Šoštarjeva Rozka, kozarce za pivo Šteklova gostilna, kruh in žemlje
pa pekarna Greiner v Globasnici. Za kuhinjo nam je na priporočilo Frica Kerta uspelo pridobiti
Tončko Kulmesch, pivovarna Sorgendorf pa nam ni hotela dati miz, dokler ji nismo zagrozili, da
bomo obiskovalce postregli s pivom Union iz Ljubljane.
Veljate za pobudnika Slovenski glasbene šole. Kako in kdaj se je rodila vaša pobuda?
O Slovenski glasbeni šoli smo s pomočjo SPZ začeli razmišljati že leta 1975. Rajna Milka Cvelf je bila
na občini in predlagala pliberškemu županu glasbeno šolo. Župan je bil mnenja, da ni možnosti.
Nato je Milka nam predlagala, da naj naredimo posebno društvo. Srečal sem ravnatelja ravenske
Glasbene šole v Sloveniji Lojza Lipovnika, ki je takrat igral pri ansamblu Fantje iz Podjune. Rekel mi
je, da ima že tri učence iz naših krajev, med njimi Štefana Petjaka iz Štebna in (poznejöega
pivovarja, op.) Friedlna Korena s Ponikve. Lipovnik je bil takoj pripravljen strokovno sodelovati. V
okviru SPD Edinost smo jeseni 1977 izvedli razpis za občino Pliberk; takoj se je prijavilo 37 otrok,
vsa organizacija pa je bila na mojih rameh. S poukom smo začeli 22. februarja 1978, leto pozneje
pa so začeli z Glasbeno šolo tudi v Rožu. Danes deluje Glasbena šola od Pliberka pa do Zilje.
Jožko Hudl je pozneje postal v periodah dveh let predsednik društva Glasbena šola (do leta 1996).
Bil pa je tudi tisti, ki je dal pobudo za gradnjo kulturnega doma v Celovcu. Ko se je izkazalo, da se
načrt ne bo uresničil, je že leta 1975 dal prvo pobudo za gradnjo Kulturnega doma Pliberk (načrt je
izdelal Janez Oswald, financirala ga je SPZ). Danes je vesten tajnik društva Kulturni dom Pliberk, od
leta 2011 tudi prizadeven predsednik pliberških upokojencev. Še posebej pa si je vse od začetka
močno prizadeval za sodelovanje s Slovenijo, kar izrecno poudarjajo tudi v utemeljitvi njemu
namenjene Srebrne plakete. Nenazadnje pa je Jožko Hudl mož z izrazitim socialnim čutom in že
nekaj let poučuje pribežnike brezplačno.
Kaj vas najbolj motivira pri vašem udejstvovanju ?
Naši predniki so vztrajali kljub največjim težavam. Skušam se jim vsaj malo oddolžiti. Hkrati skušam
ustvarjati dobro vzdušje. Na živce mi gre, če se kdo krega na druge. Samo s pozitivnim pristopom je
možno tudi nekaj doseči.
 700 kmečkih dobrot za jubilejni 30. Kmečki ples. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec,
št. 4, 31. 1. 2020, str. 6
Kmečki ples 2020
https://www.novice.at/novice/700-kmeckih-dobrot-za-jubilejni-30-kmecki-ples/
Pliberk. Kmečki ples je tudi po 30 letih še vedno eden najbolj priljubljenih plesov južno od Drave.
Prvega je Stefan Domej priredil leta 1990 v Vogrčah, kjer so kmetje plesali nekaj let vsak januar,
nato v Globasnici pri Šoštarju, dokler se ni po gradnji Kulturnega doma 1993 preselil v Pliberk, kjer
vsako leto napolni dvorano do zadnjega sedeža.
Tudi jubilejni ples je bil spet razprodan, že ob 20. uri so bile mize in klopi polne tako kot vedno.
Kmetje so pač točni! Ples je letos pevsko olepšala Vokalna skupina Lipa iz Velikovca s
predsednikom Martinom Kuchlingom, ansambel Veseli Begunjčani pa je z Avsenikovimi melodijami
zabaval in z znanimi, deloma že ponarodelimi melodijami skrbel za prijetno domače ozračje.
Humorista »Pohorska asa« in ob polnoči »Plesna šola Kunauer« sta zaokrožila ples.
Višek pa je kot vedno bil velik kmečki srečelov, letos s skoraj 700 kmečkimi nagradami, klobasami,
salamo, »špehom«, domačim kruhom in velikimi kmečkimi košarami.
Uspelega plesa so se veselili zbornični svetniki SJK Stefan Domej, F. J. Smrtnik, Maria Mader
Tschertou in Marjan Čik, župana Stefan in Gerhard Visotschnig, podžupani Vladimir Smrtnik,
Wolfgang Stefitz, Gabriel Hribar, Anton Brezovnik in Daniel Wriesnig, m. sv. Marko Trampusch,
Bernarda Fink-Inzko in predsednik NSKS Zdravko Inzko, predsednik SGZ Benjamin Wakounig,
direktor kmetijske zbornica Hanzi Mikl, Doris-Grit Schwarz, šef kmetov SPÖ Franz Matschek, dekan
Ivan Olip in predsednik Kluba prijateljev lova Janez Kaiser.
Novi gostilničar v »Domu« Janez Žižek pa je obiskovalce prepričal z res izvrstno kulinariko.
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Zadnji krik mode. Intervju: Tamina Katz. Pogovarjala se je: Ana Grilc. Novice, slovenski tednik
za Koroško, Celovec, št. 4, 31. 1. 2020, str. 8-9
Pogovor s študentko mode Tamino Katz
https://www.novice.at/novice/zadnji-krik-mode/
Svila, bombaž, til in žamet. Karo, pikčasto, monokromatično in progasto. Nabrano, zglajeno, v
plasteh in zarobljeno. Iz preprostega kosa blaga lahko nastane marsikatera umetnina. Obleke so v
pravem pomenu besede druga koža. So ekstenzija našega telesa, naše osebnosti. Lahko pokaže
kdo smo, kakšni in kašne smo ali kakšni bi radi bili in kakšne bi rade bile. Obleka naredi človeka.
Toda kdo je človek, ki nam naredi obleko? Koroška Slovenka Tamina Katz je študentka mode.
Obiskovala je modni koleg Herbststraße na Dunaju in nato začela študij na University of Derby v
Angliji. Pogovor o modi, razvoju branže in Brexitu.
Kaj vas je prvotno privlačilo v modni panogi?
Tamina Katz: Ko sem bila še čisto mlada, sva z babico vedno skupno šivali. Vedno, če sem jo
obiskala, sva izginili v sobo, kjer je stal njen šivalni stroj, in šivali obleke za punčke ali popravljali
strgana oblačila. Kot desetletna sem potem polnila risalne knjige, ki so bile namenjene skiciranju
oblek. Nato sem tudi začela prosto risati figure, ki so potem tudi bolj ustrezale potrebam kakega
osnutka za obleko.
Če pogledam nazaj, bi zame bilo verjetno bolj smiselno, če bi obiskovala WiMo (Višja šola za
ekonomijo in modo). Toda ne obžalujem časa na Slovenski gimnaziji, ker sem se na ta način lahko
tudi izven družine vključila v koroško slovensko družbo in se tudi naučila knjižnega jezika na višjem
nivoju.
V sedmem razredu sem si potem zamislila, da bi rada študirala modno oblikovanje. Sicer si nisem
bila gotova, če je pravi poklic zame, toda mislila sem si, da bi gotovo obžalovala, če ne bi vsaj
poskusila in se prijavila. Začela sem študirati na Dunaju in tudi v tem času še nisem vedela, ali je to
pravi študij zame. Saj je zelo zahtevna panoga. Vendar konec koncev je moj interes premagal
negotovost.
Po zaključku študija na modnem kolidžu v Herbststrasse ste se napotili v Anglijo, kjer zdaj
študirate. Kako si lahko človek predstavlja vsakdanjik na modni univerzi?
Mislim, da je angleški izobraževalni sistem za modni študij boljši od avstrijskega. V Avstriji niti ne
moreš doseči bachelorja. To se mi zdi zelo škoda. Zaradi tega se študenti ali študentke mode
potem odselijo.
Na moji sedanji univerzi največ časa delam samostojno. Mislim, da je to zelo smiselno. Absurdno
je, če ti kdo reče: »V tem časovnem okviru moraš biti kreativna!« Na Dunaju smo imeli tak urnik.
Zdaj imamo le rok za oddajo, ampak proces je odvisen od tebe. V bistvu imamo le dva predmeta.
Ob četrtkih moramo biti na univerzi in delati na svoji kolekciji. V bistvu si itak ves teden tam in
delaš, ampak ob četrtkih ti lahko profesorji pomagajo in dajejo nasvete. Ob ponedeljkih pa imamo
teoretični predmet, ki pa je bolj osredotočen na pripravo za »bachelorsko« delo. Pri teh dveh
terminih tudi vsakdo prezentira, v kateri meri je napredoval s svojim delom.
 Liharda – povest o zgodovini in izjemni ženski. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec,
št. 4, 31. 1. 2020, str. 14
Roman o koroški svetnici
https://www.novice.at/kultura/literatura/liharda-povest-o-zgodovini-in-izjemni-zenski/
Tinje. V okviru čezmejnega evropskega projekta SmartTourist je izšel roman o Lihardi Kamenski,
koroški svetnici iz 10. stoletja. V nemščini jo je napisala Regina Schaunig.
To nedeljo se bo pri cerkvi na Kamnu v Podjuni zbrala množica, da prejme tako imenovane štruceje
ali kržeje. Tradicionalno metanje blagoslovljenih kruhkov se dogaja v spomin na dobrodelnost
Liharde Kamenske, svetnice iz 10. stoletja, o kateri je ljudsko izročilo spletlo bogato legendo. O
Lihardi in njenem času je germanistka in bivša sodelavka Musilovega inštituta v Celovcu Regina
Schaunig napisala knjigo Liharda – Das Leben der Hildegard von Stein, ki je izšla v okviru
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čezmejnega evropskega projekta SmartTourist (partnerji so celovška Mohorjeva družba, časopisno
podjetje Gorenjski glas iz Kranja in celovško računalniško podjetje Xamoom).
Liharda, kakor je slovensko prebivalstvo Koroške udomačilo njeno nemško ime Hildegard, se je
rodila okoli leta 910. Bila je žena plemenitega Albuina, gospodarja gradu Prosnica pri Škrbini na
vzhodnem koncu Gur. Njun istoimenski najstarejši sin Albuin je bil eden prvih škofov v
južnotirolskem Brixnu.
Po legendi naj bi Lihardo med odsotnostjo moža Albuina zalezoval njegov brat Pero, a ona ni
podlegla njegovemu dvorjenju. Zavrnjeni snubec se je odločil za maščevanje in ko se je Albuin
vrnil, je Lihardo zatožila zlobna dekla Lupa, češ da žena svojemu možu ni bila zvesta. Ta se je tako
razsrdil, da je ljubosumen in v besu vrgel Lihardo in njeno deklo Dorotejo skozi okno gradu
Prosnica v prepad. A angeli so ju prestregli in ju odnesli v graščino na skali v Kamnu na drugi, južni
strani Drave. Po čudežni odrešitvi je Liharda sklenila, da bo odtlej živela tam.
Ko je Albuin zagledal okamnelo deklo Lupo, je uvidel svoj zločin in se skesal. Zjokal se je in prelil
toliko solz, da je oslepel. Liharda mu je tedaj že odpustila, prosila ga je le, da naredi pokoro. Slep je
odšel na romanje v Oglej, Rim, Santiago de Compostela in v Jeruzalem, ob vrnitvi pa je umrl v
Mohličah, čisto blizu doma, kjer je pokopan v tamkajšnji cerkvi. Njegova vdova Liharda je po tistem
skrbela za otroke, služila Bogu in pomagala revežem, katerim je njen grad postal pribežališče.
Anton Martin Slomšek je o njej zapisal: »Bila je usmiljena mati Slovencev, kateri so ob krajih Drave
živeli, in tudi po svoji smerti jih pozabila nij, kajti je sporočila, naj se vsako leto na dan njene smerti
ubogim gosti narede, ki se na Kamenu pri božjem opravilu snidejo.«
Regina Schaunig je roman o Lihardi zasnovala kot življenjepis Liharde Kamenske in kot poglobljeno
ilustracijo njenega obdobja. Pri tem ji je šlo za »čim bolj zanesljivo rekonstrukcijo njene življenjske
zgodbe in okoliščin ter za prikaz obdobja, kulture in družbe. Nastal je torej zgodovinski roman,
lahko pa rečemo tudi ženski roman, čeprav je zasnovan tako, da bralec lahko preklaplja med
žensko in moško perspektivo.«
Knjiga je kot del evropskega projekta brezplačno na voljo med drugim v Mohorjevi knjigarni v
Celovcu.
 Priznanje za samopomoč, trdoživost in inovativnost. Novice, slovenski tednik za Koroško,
Celovec, št. 4, 31. 1. 2020, str. 15
Podelitev Tischlerjeve nagrade višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru
https://www.novice.at/novice/priznanje-za-samopomoc-trdozivost-in-inovativnost/
Celovec. »Šentpeter je kraj vzgoje za duhovno, versko, kreativno, sočutno, solidarno in socialno
rast mladih – in s tem šola za življenje,« je dejal predsednik KKZ Janko Krištof ob podelitvi
Tischlerjeve nagrade višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru.
Pevski zbor dijakinj in dijakov, dopolnjen s celotnim učiteljskim zborom in celo nekaterimi starši je
na začetku slovesnosti minuli petek v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu ob podelitvi
Tischlerjeve nagrade višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru odlično ponazoril program
ustanove, ki temelji na celostni vzgoji, vzajemnosti in skupnosti. Ali, kakor je dejal predsednik
Krščanske kulturne zveze Janko Krištof na koncu svojega slavilnega govora: »Šentpeter je kraj
vzgoje za duhovno, versko, kreativno, sočutno, solidarno in socialno rast mladih – in s tem šola za
življenje.«
Narodni svet koroških Slovencev in KKZ sta se za podelitev 41. Tischlerjeve nagrade šentpetrski šoli
odločila zaradi njenih zaslug »za izobraževanje številnih generacij mladih, za prizadevanja za
ohranitev slovenske jezikovne in narodne identitete, za povezovalno vlogo med slovensko in
nemško govorečimi na Koroškem kot tudi med obema sosednjima državama,« torej med Avstrijo
in Slovenijo. Pomembne za šolo, njeni začetki segajo v leto 1908, so vseskozi bile šolske sestre, saj
»so bile tiste, ki so desetletja delovale na izobraževalnem področju in so s svojim neusahljivim
idealizmom in neskončno energijo pripravljale pot današnji šoli,« je dejal predsednik NSKS Valentin
Inzko.
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Šola je izraz samopomoči koroških Slovencev, je v osrednjem nagovoru poudaril predsednik KKZ
Krištof, saj jo je župnik Matej Ražun kot zasebno ustanovo pred 112 leti ustanovil zaradi
nasprotovanj deželnih oblasti javni slovenski šoli. »Brez take samopomoči, ki jo kot primer dobre
prakse predstavljajo šola v Šentpetru, samostojne slovenske liste na občinski ravni, Skupnost
južnokoroških kmetov, Mohorjeva ljudska šola v Celovcu itd., bi bila slovenska narodna skupnost
že zdavnaj docela ponemčena.«
Šola je izraz trdoživosti slovenskih struktur na Koroškem, saj si je »kljub težavam in viharjem utrla
pot skozi celotno stoletje,« je menil Krištof. In šola je tudi izraz inovativnosti med koroškimi
Slovenci. Prvi slovenski vrtec na Koroškem je nastal leta 1945 prav v Šentpetru, »organizacijska
oblika šole se je v dolgi dobi izobraževalnega in vzgojnega dela vedno znova spreminjala: od
dvojezične enoletne gospodinjske šole leta 1966, prek triletne strokovne šole leta 1974 do
petletne višje šole za gospodarske poklice z maturo od leta 1989 naprej. S tem uspešnim razvojem
je šola sooblikovala izobrazbo in vzgojo celih generacij koroških Slovenk in Slovencev.« Šola, nekdaj
ustanovljena za koroške Slovenke, se je odprla tudi moškemu spolu, na njej so šolajo dijakinje in
dijaki z nemško materinščino ali pa s slovenskim državljanstvom. »Šola je zato danes tudi most
med obema narodoma na Koroškem ter med obema sosednjim državama.
S pridobljeno izobrazbo so absolventkam in absolventom na široko odprta vrata na delovni trg in
do univerzitetne izobrazbe, »šola se odlikuje po strokovnosti, vsestranski splošni izobrazbi pa tudi
po obšolskih dejavnostih,« kakor so predavanja, razstave, literarna branja, ekskurzije in številni
drugi projekti, je sklenil Krištof.
Ravnatelj šole Stefan Schellander je v zahvalnih besedah zatrdil, da se učitelji zavedajo, »da
delamo za pomembno ustanovo slovenske narodne skupnosti in za nas delo z mladino ni samo
navadno delovno mesto, temveč srčna zadeva,« ter se zahvalil šolskim sestram, ki »so od vsega
začetka skrbele za dobro vzgojeno srce.« V njihovem imenu se je za nagrado zahvalila sestra
prednica Veronika Supan in skromno pripomnila, da ne ve, če so si to zaslužile, »a je močna
spodbuda, da se vedno spet trudimo, s priznanjem ali brez, mladim posredovati to, kar nam je
dragoceno – materni jezik; to, kar življenju daje smisel in oporo – vera; in to, kar naše življenje
naredi lepše in toplejše – srčna kultura«.
 Brezposelnosti absolventi ne poznajo. Delujejo pa na vseh celinah. Intervju: Hanzi Pogelschek.
Pogovarjal se je: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 4, 31. 1.
2020, str. 17
Dvojezična trgovska akademija v Celovcu
Ravnatelj Hanzi Pogelschek
https://www.novice.at/novice/brezposelnosti-absolventi-ne-poznajo-delujejo-pa-na-vsehcelinah/
Celovec. V treh desetletjih delovanja se je dvojezična trgovska akademija v Celovcu s svojim
gospodarskim in jezikovnim profilom uveljavila kot eden izmed treh koroških stebrov šolanja v
slovenščini na višji šolski stopnji.
Ob ustanovitvi dvojezične trgovske akademije v Celovcu leta 1990 ne Avstrija ne Slovenija še nista
bili del skupnega gospodarskega prostora v EU, šola pa je že tedaj svoje dijake uvajala v
ekonomsko sodelovanje med obema država, v skupni Evropi ter v globaliziranem svetu. Do konca
meseca februarja velja vpisni rok za novo šolsko leto. Ravnatelj Hanzi Pogelschek med prednostmi
šole poudarja, da absolventi po maturi takoj lahko najdejo zaposlitev. Zanje se podjetja in
ustanove zanimajo celo že pred zaključkom šole.
Jeseni bo minilo 30 let, odkar je dvojezična trgovska akademija odprla svoja vrata. Zdi se, da je v
njej uresničena marsikatera zamisel evropskih povezovanj.
Hanzi Pogelschek: Šola je bila za slovensko manjšino na Koroškem ustanovljena ne nazadnje po
zaslugi tedanjega državnozborskega poslanca Zelenih Karla Smolleja. Od vsega začetka je bila
zasnovana kot čezmejno odprta šola. Tedaj ne Avstrija ne Slovenija še nista bili v EU, šola je s svojo
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vizijo, da je odprta za dijake iz sosednjih držav, bila pred časom. Odprta je tudi za dijake, ki niso
pripadniki manjšine in bi se slovenskega jezika radi naučili ter se v njem izobraževali.
Čezmejnost in jezikovna odprtost sta najbrž dodana vrednost šole, ker dijaki lahko že med
šolanjem navežejo stike v širši regiji.
Slovenska gospodarska zveza to dokazuje s projektom MAJ – Mreža Alpe Jadran, v katerem
povezuje mlade Slovence iz vseh držav nekdanje avstro-ogrske monarhije. Naša šola je od samega
začetka podpirala čezmejno ekonomsko sodelovanje. Eno prvih gesel šole, ki ga uporabljamo še
danes, je bilo: Danes sošolci, jutri poslovni partnerji. To je danes res uresničeno, ker absolventi
delujejo na vseh celinah, predvsem pa v naši regiji. S tem se potrjuje, da absolventi najdejo
delovno mesto. Večjezična izobrazba pomeni tudi, da slovenščina odpira svet slovanskih jezikov, z
nemščino je odprt prostor največje ekonomske sile v Evropi, angleščina je tako že samoumevna,
italijanščina pa prihaja iz romanske skupine. To so tisti štirje jeziki, ki jih obvladajo naši absolventi,
nekateri jih pa znajo še več. Obenem je šola vseskozi bila dobra opcije za dijake iz priseljeniških
družin.
Zaposljivost za absolvente ni problem?
Ni. Vedno spet prihajajo ponudbe za delovna mesta. Nazadnje je bil tukaj predstavnik iz koroškega
sodstva, kjer potrebujejo ljudi z znanjem slovenščine tako v upravnem sistemu kakor tudi kot
izšolane sodnike.
Kakšno je razmerje med dijaki, ki se zaposlijo takoj po maturi, in med tistimi, ki se odločijo za
nadaljnji študij?
Med 600 absolventi se je skoraj polovica odločila za takojšnjo zaposlitev, večji del pa gre študirat.
Nekateri absolventi so kasneje ustanovili celo lastna podjetja.
Šola je ekonomsko usmerjena, gospodarstvo živi tudi od praktičnih izkušenj. Kako šola živi
razmerje med teorijo in prakso?
Z leti je šola razširila izobraževalni profil in danes dijaki po drugem letniku izberejo eno izmed štirih
težišč. To so informacijsko-komunikacijska tehnologija, tako imenovani electronic business, ki je
standardiziran po vsej Avstriji. S šolsko avtonomijo smo dodali menedžment za šport in kulturo, ki
je posebej zanimiv in potreben za manjšino. Dodatno smo razvili menedžment za okoljevarstvo in
energetiko ter kot četrto težišče kombinirano ekonomsko-tehnično izobrazbo za okoljsko tehniko v
sodelovanju z višjo tehnično šolo HTL. Absolventi tega programa lahko na primer pridobijo
certifikat za energetskega svetovalca. Na šoli imamo še štiri učne firme ter s t.i. Junior Company
tudi realno ekonomijo.
Kooperacije z drugimi ustanovami so za trgovsko akademijo najbrž posebej pomembne.
Vedno imame povezave. To je lahko SGZ s projektom MAJ, pri katerem sodelujejo naši dijaki in
navežejo stike s slovensko govorečimi v drugih državah. Sodelujemo v evropskem programu
Erasmus+, pri katerem dijaki in profesorji opravijo prakse v tujini, kar posebej podpiramo.
Partnerstva za izmenjave imamo tudi z drugimi šolami, tudi v tujini. V sodelovanju z univerzo v
Celovcu ponujamo intenzivne jezikovne tedne, ki so ob začetku šolanja pomembni za dijake, ki
prihajajo iz Slovenije ali Italije, istočasno v sodelovanju z univerzo v Ljubljani za dijake, ki morajo
utrditi znanje slovenščine. Poleg tega so številni projekti del rednega programa. Ob stoletnici
plebiscita sodelujemo v dveh projektih za Carinthija2020. Že leta pa velja pri nas geslo Zdrava šola,
povezano z zdravo prehrano. Pri tem je mogoče pridobiti dodatno izobrazbo.
Kakšne so možnosti za opravljanje obveznih učnih praks?
Poleg vsakoletne ekskurzije tretjih letnikov v središče EU na evropski ravni sodelujemo pri
obveznih praksah v že omenjenem programu Ersamus+, dobro sodelujemo tudi s številnimi
domačimi podjetji in ustanovami, od Gospodarske zbornice do bank in proizvodnih podjetij.
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Kakšni so pogoji za vpis na dvojezično trgovsko akademijo?
Enaki kakor za vse druge poklicno-izobraževalne višje šole. Pogoji za sprejem so odvisni od
rezultatov na nižji stopnji gimnazije ali v srednji šoli, pri nas pa je slovenščina kot drugi učni jezik
obvezna. Kdor je ne obvlada dosti, mora biti pripravljen, da se je nauči.
 2020 se je začelo z zmagami. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 4, 31. 1. 2020,
str. 18
SAK je na novo zastavil ekipo in je prvi dve tekmi gladko zmagal.
https://www.novice.at/novice/sport/2020-se-je-zacelo-z-zmagami/
V četrtek, 6. februarja, se ob 23:59 zapre zavesa letošnjega prestopnega roka. Slovenski atletski
klub je že po koncu jesenskega prvenstva vedel, da bo treba temeljito spremeniti ekipo, sicer bo
klub v jubilejnem letu 50. obletnice ustanovitve zdrsnil v podligo.
Temu ustrezno preudarno je spreminjal ekipo. Trije novi so že v ekipi: Alen Muharemovič (28),
Emir Velič (20) in Nejc Strajnar (22) so skrbno izbrani novi igralciin so že v prvih dveh tekmah
pokazali, da so res velike okrepitve. Predvsem je obramba dobila stabilnost, ki je jeseni v nobenem
oziru ni imela in je prejela v 16 tekmah kar 34 zadetkov.
V ekipi je tudi četrti novi igralec, ki pa bo prišel sprva v prvi vrsti v poštev za amatersko ekipo. Je to
21-letni Valentin Štalekar, ki je iz nogometne šole NK Dravograd in je pol leta igral za Akumulator
Mežica.
Do 6. februarja bo SAK prijavil še dva nova napadalca, ki sta že v ožji izbiri. Zato pa se je SAK
poslovil od cele vrste igralcev, ki niso ustrezali, med njimi Krcič, Palčič, Kukavica, Benkovič,
Ivanovič, Zitterer. Pri Amaterjih je SAK oddal skoraj vse legionarje (Čeglaj, Sahinovič, Tadič) in bo
igral s čisto mlado ekipo.
Po zmagi proti ASV (3:0) je zmagal SAK tudi proti regionalistu ATSV Wolfsberg preprečjivo 3:1.
 Iz ljudstva za ljudstvo. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec,
št. 5, 7. 2. 2020, str. 3
Jože Marketz je 66. krški škof
https://www.novice.at/novice/lokalno/iz-ljudstva-za-ljudstvo/
Celovec. V nedeljo, 2. februarja 2020, na svečnico popoldne, je bil Jože Marketz, dosedanji
ravnatelj koroške Caritas, posvečen za 66. škofa krške škofije. Po daljši sedisvakanci, predhodnik
Alojzij Schwarz je postal škof v Nižji Avstriji, je druga najstarejša škofija v Avstriji dobila novega
nadpastirja. Po Glinjčanu Jakobu Peregrinu Paulitschu (Pavliču) je Jože Marketz drugi koroški
Slovenec na vrhu krške škofije.
Že samo imenovanje, predvsem pa posvetitev Marketza za škofa, sta sprožila izreden odmev in
zanimanje med ljudmi, v medijih in sploh v javnosti. Krška stolnica, svoječasna protestantska
cerkev, je bila v nedeljo do zadnjega zasedena, med gosti so bili visoki in najvišji predstavniki
države, dežele Koroške, Republike Slovenije, koroških Slovencev, uprave in drugih
družbenopolitičnih ter civilnih ustanov.
Pesem in aplavz
V šotoru pred stolnico in v prostorih Mohorjeve družbe so mnogi na zaslonih sledili bogoslužju in
obredu posvečenja, ki ga je v živo prenašala televizija, pred posvečenjem pa so razni zbori, med
njimi Mešani pevski zbor Radiše (vodila Sandra Lampichler), slovenski in nemški cerkveni zbor iz
Borovelj (vodil Roman Verdel), zbora iz Trga in Katschtala ter selski pevke in pevci, ob spremstvu
Pavla Zablatnika in Christopha Mühltalerja ustvarili vzdušje skupnosti in ekumene. Za svoje
pastirsko oz. škofovsko geslo je Jože Marketz izbral besede iz 1 Jn 4,16 »Deus Caritas est – Bog je
ljubezen«.
Veliko duhovnikov in okoli trideset nadškofov in škofov ter opatov iz Avstrije, Slovenije, Južnega
Tirola in Srbije, med njimi nuncij Pedro Lopez Quintana, kardinal Christoph Schönborn, apostolski
administrator Werner Freistetter, beograjski nadškof Stanislav Hočevar, evangeličanski škof
Manfred Sauer, vsi slovenski škofje z nadškofoma Stanislavom Zoretom (Ljubljana) in Alojzijem
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Cviklom (Maribor) na čelu, je pevajoč spremljalo Jožeta Marketza v razsvetljeno stolnico.
Posvečevalec je bil salzburški nadškof Franz Lackner, pridigar pa predarlski škof Benno Elbs.
Po branju papeževega pisma o imenovanju Jožeta Marketza za krškega škofa (»naloge in
pastoralne izkušnje te za to usposabljajo«), dvojezičnem berilu in evangeliju je sledila pridiga škofa
Elbsa. Osrednja misel je bila posredovanje Gospoda v vsej njegovi ljubezni, kar je ob vseh tegobah
pesmizma, izstopov iz cerkvenega občestva (»mislim, da tega tudi ti ne boš mogel preprečiti«)
naloga dušnega pastirstva. V tej zvezi pa še posebej skrb za revne, za tiste, ki so na robu družbe, ki
so v stiski.
Na strani ubogih
Kajti zavzemanje za uboge in revne je zmeraj bilo najbolj verodostojna oblika oznanjenja
blagovesti. Revščina je materialna in duševna, podpora tistim, ki nimajo lobija, je glavna naloga
kristjanov, prav posebej pa škofa. Kot bivši predsednik Caritasa pa škof Marketz prav dobro pozna
bedo in revšino ter človeške skrbi. Škof Elbs pa je tudi dejal, da mora biti Cerkev drugačen kraj in
prostor, kjer ne vladajo zakoni in logika gospodarstva, profita in napredka, kjer ni mesta za
nečimrnost, oblastništvo in svetohlinstvo. To je kraj skromnosti, ponižnosti, odkritosti, svobode in
ljubezni do drugega.
»Ich bin bereit – Pripravljen sem«
Škofu posvečevalcu Franzu Lacknerju je škofovski kandidat v obeh jezikih »Ich bin bereit –
Pripravljen sem« zaobljubil, da bo svojo službo krškega škofa izvrševal odgovorno. Po dvojezičnih
litanijah vseh svetnikov je sledil obred posvečenja s polaganjem rok, maziljenjem glave, izročanjem
evangelijske knjige, prstana, mitre in pastirske palice. Pri darovanju in med obhajilom sta pela
cerkvena zbora iz Šentlipša in Železne Kaple pod vodstvom Boža Hartmanna, ki sta skupaj s stolnim
zborom (Thomas Wasserfaller) pevsko in glasbeno svečano uokvirila posvečenje. Kot kaplan v
Borovljah je Jože Marketz pel pri Moškem zboru SPD »Borovlje«.
Imenovanje kot znak samoumevnosti
V svoji prvi pridigi
se je škof Jože Marketz, ki mu navlaka navidezno zvišenih nagovorov ne pomeni dosti, zahvalil
predvsem družini za vero, pa tudi vsem, ki so ga spremljali na njegovih poteh, da je srečal Boga, ki
je ljubezen. Caritas je bila zanj velika izkušnja z revščino, stisko in z ljudmi na robu družbe. Cerkev,
do katere je tudi kritičen, je krhka posoda, predvsem pa naj bo odprta skupnost, v kateri se
najrazličnejši ljudje počutijo dobrodošle in sprejete.
Jože Marketz ni tajil,
da se je zelo težko odločil za službo škofa, ker se mu je zdela prevelika. Spomin na babico, ki je bila
lik premnogih slovenskih vernic in vernikov, ter podpora iz vrst koroških Slovencev, sta mu to
odločitev olajšala. In v duhu sinode ter pomena in potrebe po samoumevni enakovrednosti obeh
jezikov in narodov v deželi je kot prvi škof v zgodovini krške škofije samoumevno, vsebinsko
bogato, ne le z nekaj praznimi floskulami, spregovoril in nagovoril ljudstvo v slovenščini. Naglasil
je: »Zavedam pa se seveda, da je imenovanje koroškega Slovenca za škofa tudi političen znak, ki ni
prvi in zato pomaga okrepiti trend, da na Koroškem tudi Slovenci lahko prevzemajo odgovorne
službe za vso družbo. In da je samoumevno, da materni jezik lahko brez ovir uporabljamo v koroški
javnosti. To je vsekakor razveseljivo in s ponosom in z zadoščenjem lahko rečem, da je Cerkev k
temu razvoju mnogo prispevala in kličem tiste nazaj k sooblikovanju cerkvene skupnosti, ki so jo
zapustili iz upravičenih razlogov. Predvsem pa si iz srca želim, da bi skupno naprej delali na družbi,
v kateri ima vsak človek dostojanstven prostor, neodvisno od izvora, jezika, verske pripadnosti in
drugih označb.« Z besedami »Z vami sem kristjan, za vas sem škof« in s prošnjo »To službo se
moram šele naučiti oblikovati in na tem mestu vas v vsej ponižnosti prosim za sodelovanje in
podporo« je škof zaključil svoj govor. Slovesnost se je končala s škofovim blagoslovom in skupno
pesmijo »Je angel Gospodov«.
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Novega škofa Jožeta Marketza
je pred stolnico pričakala množica in z njim iskala stik. Nasmejani nadpastir je brez pridržkov in
odprto, kot je pač njegov način, stiskal roke, prejemal darila in »pohavžval« z ljudmi. Slovenski
verniki in zbori pa so mu zapeli neminljivo »Rož, Podjuna, Zila«. Takoj je prevzel in očaral vse.
Skratka, dobili smo škofa iz ljudstva za ljudstvo!
 Koroška na dobri poti v prihodnost. Avtor: Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za
Koroško, Celovec, št. 5, 7. 2. 2020, str. 4
Ob dogodku
https://www.novice.at/forum/komentar/koroska-na-dobri-poti-v-prihodnost/
Leto 2020, sto let po koroškem plebiscitu, bo brez dvoma šlo v zgodovino slovenske narodne
skupnosti na Koroškem. Pred dvajsetimi ali celo desetimi leti bi si še težko predstavljali, da bo na
čelu krške škofije duhovnik iz vrst slovenske narodne skupnosti. Kaj šele, da bi najvišji predstavnik
Koroške označil imenovanje koroškega Slovenca za škofa kot »posebno naključje v jubilejnem letu
plebiscita in veliko podporo sožitju med obema narodoma v deželi«, kot je to storil deželni glavar
Kaiser na slovesnem posvečenju novega krškega škofa Jožeta Marketza. Vzdušje, ki je te dni
zaobjelo deželo na senčni strani Kravank, je bilo nadvse spodbujajoče za prihodnost Koroške. In če
se bo uveljavil duh, ki preveva projekt CARINTHIja 2020 ob 100-letnici plebiscita in ga lahko
razberemo iz pogovora z vodjem kulturnega oddelka deželne vlade Igorjem Pruckerjem (str. 7),
potem lahko z upanjem gledamo v prihodnost – nenazadnje tudi zato, ker zavzema upanje poleg
ljubezni osrednje mesto v krščanstvu.
Imenovanje Jožeta Marketza za novega krškega škofa je seveda dokaj več kot samo (razveseljivo)
poglavje v odnosih med obema narodoma na Koroškem. Gre predvsem za verodostojnost Cerkve.
Ko je Marketz postal direktor koroške Caritas, je v intervjuju z Novicami poudaril: »Pri svojem
pastoralnem delu čutim, da je Cerkev predvsem tedaj verodostojna, če služi človeku, zlasti pa tudi
ljudem v stiski.« Sam je bil verodostojen že v mladostnih letih, ko je kot diakon delal v domu za
nego bolnikov v Salzburgu, ali bil leto dni v neposrednem stiku z zapostavljenimi v Južni Ameriki.
Prav tako, ko je bil kot študent pol leta v Indiji in spoznal mater Terezijo, ki »me je po dolgem
osebnem pogovoru leta 1978 spet spravila na duhovniško pot, ki sem jo že zapustil.«
Na pot verodostojnosti v smislu pristne krščanske ljubezni bo moral kot novi krški škof pripeljati
tudi koroško Cerkev, ki se je v bližnji preteklosti ubadala (in se še vedno ubada) s številnimi
problemi, razhajanji in nasprotji. Posledice so znane: mnogi člani jo zapuščajo, mnogi se čutijo
zapuščene. Osebno sem prepričan, da bo Jožetu Marketzu s svojim pristopom do ljudi in
vsebinskih izzivov uspelo pripeljati čoln v smer sončne obale. Sicer ne bo lahko, toda moč, ki jo
črpa iz ljubezni do ljudi in pastoralnega poslanstva, bo premaknila tudi te gore. Ob tem pa bi še
dodal: neodvisno od tega, kako se bo iztekla zgodba Marketzevega predhodnika Aloisa Schwarza,
naj ne bi pozabili: Schwarz je bil prvi škof, ki se je v imenu krške škofije opravičil izseljencem.
 Med brezmejno ljubeznijo, tihotapljenjem in strahom pred graničarji. Novice, slovenski tednik
za Koroško, Celovec, št. 5, 7. 2. 2020, str. 6
Življenje ob meji
https://www.novice.at/kultura/med-brezmejno-ljubeznijo-tihotapljenjem-in-strahom-predgranicarji/
Žvabek. Med brezmejno ljubeznijo, tihotapljenjem in strahom pred graničarji – pripovedniki so se
v Hiši kulture v Žvabeku spominjali življenja ob nekdanji avstrijsko-jugoslovanski meji.
»Leta 1914 si nihče ni mogel predstavljati, da štiri leta kasneje ne bo več Avstro-ogrske države.« V
tem kratkem stavku zgodovinarja Štefana Pinterja, izrečenega na večeru pripovednikov minuli
petek v Hiši kulture v Žvabeku z naslovom Živeti ob meji, je že zajet šok, ki je pretresel ljudi po
izbojevani, na avstro-ogrski strani izgubljeni vojni. Meja med novo nastalimi državami se je
marsikje globoko zarezala med ljudi, sorodnike, sosede, v posestva in gospodarske odnose. Silovito
so novo mejo občutili v spodnji Podjuni, zlasti na območju današnjih občin Suha in Pliberk. Ljudje
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so nenadoma bili odrezani od stoletja trajajočih vezi. V Libeličah, ki so po izgubljenem plebiscitu
pripadle Avstriji, so si leta 1922 vendarle izborili priključitev Jugoslaviji, v Šmarjeti nad Pliberkom
pa so tri domačije dosegle priključitev Avstriji. Ne zato, ker bi jim dunajska republika bila bolj pri
srcu. Pač pa zato, ker bi drugače bile ločene od družinskih grobov na šmarješkem pokopališču, je
pojasnil Pinter.
Večer pripovednikov v Hiši kulture v Žvabeku je bila prva izmed okoli 300 prireditev v nizu
Carinthija2020 ob 100-letnici koroškega plebiscita. Udeležila sta se je tudi vodja oddelka za kulturo
pri koroški deželni vladi Igor Pucker in kustos razstave Carinthija2020 Peter Fritz, sicer pa je bila
žvabeška dvorana skoraj pretesna za številno občinstvo.
Da tudi v Libeličah niso bili vsi za Jugoslavijo, je pojasnil Adrijan Zalesnik iz Muzeja koroškega
plebiscita. Nekaj posameznikov je kraj celo zapustilo – in s seboj so v Avstrijo vzeli celotno
občinsko, župnijsko in šolsko dokumentacijo ter za povrhu še gasilsko vozilo z brizgo. Libeliški
mežnar Franc Perovnik, ki je vojna leta moral kot izseljenec preživeti v Srbiji (tja je družino izselil
nemški okupator), se je življenja ob meji in tihotapljenja spomnil z jedrnatim stavkom: »Šmuglali
smo zato, ker je pač meja bila.« Jugoslovanski graničarji so bili pri nadzoru tako temeljiti, da so z
roko segli celo v njegove umazane in smrdljive gumijaste škornje, je dejal.
Ostre graničarje, ki so na avstrijsko-jugoslovansko mejo bili poslani iz južnih republik, ima v
spominu tudi Raimund Grilc, ki je v Lokovici odraščal v neposredni bližini meje. Starši so otrokom
strogo zabičali, naj se nikar ne približajo mejnikom, da jih ne bi jugoslovanski varuhi reda in
nadzora aretirali. V spominu so Grilcu ostali prestrašeni obrazi beguncev pred njihovo domačijo, ki
niso vedeli, ali so že prestopili mejo.
Še danes hrani materialne spomine na tihotapsko preteklost Hanno Glawischnig z avstrijske strani
Libelič. Nekega dne se je pri njem oglasil mladenič in v polomljeni nemščini vprašal, če lahko pusti
kavo pri njem, ker so na meji tisti dan napačni graničarji in se ne upa čez. Bo pa naslednjič prišel po
blago, je zatrdil. Mladeniča nikdar več ni bilo, Hanno Glawischnig pa še danes hrani kavo znamke
Alvorada, ki ji je rok potekel 7. 7. 1986.
In četudi je meja – kdaj bolj, kdaj spet malo manj – otežila medsebojno povezovanje, pa ga nikdar
ni mogla preprečiti. O tem govori življenjska zgodba Nežke Srienc. Odraščala je na Strojni v
Jugoslaviji. Ko je Citronkov Vili iz suške občine na drugi strani meje iskal delavce za zidavo hiše, je
zagledal njo, ko je pasla krave. »O podrobnostih pa sedaj ne bom govorila,« je dejala gospa v
Žvabeku. Rezultat je tako ali tako znan. Poročila sta se, ona pa se je preselila v neposredno bližino,
ampak čez mejo.
Bogato zakladnico zgodb o življenju ob meji ima Dolfej Krivograd iz Šmihela, ki jih je dal popisati v
svoji biografiji Lažje prišparaš, kot zaslužiš (Mohorjeva založba). Njegova mati je bila doma z
Belšaka na avstrijski strani, sam je odraščal v Jugoslaviji, dokler mu ni bilo zadosti zatohlosti in je
pobegnil v Avstrijo, kjer je kasneje z ženo ustanovil trgovsko podjetje. Izkušnje si je, takšno je pač
življenje ob meji, pridobil tudi s tihotapljenjem, o tihotapcih pravi, da so najbolj brihtni ljudje.
»Kdor nima zdrave pameti, ne more šmuglati.« Na vprašanje, če ga je bilo kdaj med tihotapljenjem
strah, pa je odrezavo dejal: »Kaj strah? Veselje!«
 Kritični in izzivajoči projekti ob upoštevanju tradicije. Intervju: Igor Pucker. Pogovarjal se je:
Janko Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 7. 2. 2020, str. 7
CARINTHIja 2020 ob 100-letnici plebiscita
Igor Pucker (63) prihaja iz Labotske doline, živi v občini Škocjan in je vodja projekta CARINTHIja
2020 ob 100-letnici koroškega plebiscita – pri tem pa je pristojen za realizacijo kulturnih
projektov in tekoče razstave.
https://www.novice.at/kultura/kriticni-in-izzivajoci-projekti-ob-upostevanju-tradicije/
Celovec. Igor Pucker (63) prihaja iz Labotske doline, živi v občini Škocjan in je vodja projekta
CARINTHIja 2020 ob 100-letnici koroškega plebiscita – pri tem pa je pristojen za realizacijo
kulturnih projektov in tekoče razstave.
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Igor Pucker je v Salzburgu študiral nemščino, zgodovino in publicistiko. Vodi kulturni oddelek
koroške deželne vlade, ki ima svoj sedež v celovškem gradu (Burg). V gradu je imela v dobi
nacionalsocializma tajna policija gestapo svoj sedež, kjer so tudi trpinčili nasprotnike nacistične
ideologije in politike, med njimi iz vrst slovenske narodne skupnosti na Koroškem. V pogovoru z
Novicami je povedal: »Moje delovno mesto se nahaja na kraju, kjer se pri vsakem koraku zavedam
tudi njegove grozne preteklosti.«
V katerem duhu se bodo odvijale prireditve ob 100-letnici plebiscita z naslovom CARINTHIja
2020?
Igor Pucker: Projekt CARINTHIja 2020 temelji na treh stebrih: a) uradne prireditve dežele Koroške,
b) potujoča razstava, c) na osnovi razpisa izbrani projekti (89) pod naslovom »Kultura: umetnost in
običaji«, »Znanost« ter »Izobraževanje in šolstvo«, ki se bodo izvedli na celotnem plebiscitnem
območju, od Bekštanja pa do Laboda. Na eni strani gre za spoštljivo spominjanje, hkrati pa naj bi
prišli do izraza raznolikost in identiteta Koroške, to predvsem preko vloženih projektov. Kot
deželna vlada nismo rekli, mi smo tisti, ki bomo določili program ob 100-letnici plebiscita, temveč
smo pozvali ljudi, naj se vnesejo z raznimi pobudami oz. projekti.
Kakšna so tematska težišča razpisanih projektov?
Tematska težišča razpisanih projektov na osnovi koncepta, ki ga je izdelal kurator Peter Fritz, se
nanašajo na teme a) identiteta in kultura spominjanja, b) mreženje, sosedje in dialog, c) migracija,
č) razvoj demokracije in d) infrastruktura, (gospodarski) razvoj in prostor(sko načrtovanje).
Katero sporočilo naj bi se preko teh tematskih težišč posredovalo širši javnosti?
Zame pomeni sporočilo ob 100-letnici plebiscita: nič ni samoumevno, lahko bi prišlo tudi do
popolnoma drugačnega razvoja na Koroškem.
Danes doživljamo Koroško kot demokratično deželo, ki se lahko veseli, da lahko obhaja 100-letnico
plebiscita. Hkrati gre za to, kako pomembno je, da se aktivno vneseš v demokratično družbo ter v
njen nadaljnji razvoj in da si prizadevaš za dober odnos med obema narodnima skupnostima na
Koroškem.
Omenili ste težišče identiteta in kultura. Kako hočete napolniti ti težišči z življenjem?
To skušamo prikazati z od žirije izbranimi projekti. Iz tega nastaja napet, poseben pristop ter nova
oblika pri obravnavanju te teme.
In za kaj gre konkretno pri težiščih sosedje ter dialog?
Na temo so se odzvale številne institucije in iniciative iz vrst slovenske narodne skupnosti na
Koroškem. Ravno minuli petek je bila prva prireditev na to temo v Hiši kulture v Žvabeku (o njej
objavljamo posebno poročilo na str. 6, op.).
Kakšen je bil odziv iz vrst večinskega naroda?
Z istim angažmajem kot iz slovenske narodne skupnosti.
Pristojni ste tudi za potujočo razstavo. Kaj je njena vsebina?
Nositelj potujoče razstave je koroški deželni muzej, ki jo je razvil skupaj s kulturnim oddelkom
deželne vlade. Vsebinsko jo spremlja skupina znanstvenikov, med njimi Helmut Konrad, Wilhelm
Wadl, Brigitte Entner, univerza Alpe-Adria v Celovcu, Fritz Breitfuß in Peter Tropper. Prikazala bo
zgodovinska ozadja koroškega plebiscita ter segmente razvoja na Koroškem v minulih 100 letih.
Tema bodo tudi zgodovinski kraji in kraji spominjanja, prav tako pa statistični prikaz deželnega
razvoja. Nadalje bo vsebovala nemško-slovenske jezikovne igre in pospremila obiskovalca razstave
do današnje in bodoče Koroške.
Bo razstava prikazala tudi obdobje nacionalsocializma na Koroškem?
Jasno, vključeno je v prikaz koroške zgodovine.
Pred plebiscitom 10. oktobra 1920 je koroški deželni zbor slovesno izjavil, da bo zagotovil zaščito
slovenske manjšine. Kot vemo, po plebiscitu ni izpolnil te obljube. Bo tudi to tema projekta
CARINTHIja 2020?
V potujoči razstavi vsekakor.
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Kaj je cilj potujoče razstave?
Medtem ko se 89 projektov omejuje na nekdanje plebiscitno področje, bo razstava na ogled v vseh
okrajnih mestih ter v Celovcu in Beljaku – in s tem tudi v vseh koroških regijah. Z njo hočemo
nagovoriti vse generacije, hkrati pa bodo na razpolago tudi intenzivna vodstva. Prav tako je
predvideno spremljajoče povpraševanje, pri katerem bo sodelovala celovška univerza. Cilj pa je
predočiti koroško zgodovino in ustvariti zavest, da se je treba angažirati v družbenem kontekstu. K
temu spadajo kritični in izzivajoči projekti, prav tako pa običaji in tradicija.
Kako se financira projekt CARINTHIja 2020?
Umetnostne in kulturne projekte (53) financira do 60 % kulturni oddelek deželne vlade (skupni
znesek 1,6 mio evrov); za ostalih 40 % morajo nosilci projektov poskrbeti sami. Več kot milijon
evrov je dodatno predvidenih tudi za razne organizacijske potrebe. Poleg tega je predvidenih
800.000 evrov s strani občinskega oddelka za infrastruktune projekte v občinah Železna Kapla,
Djekše, Velikovec, Pliberk in Šentpavel v Labotski dolini (v koperaciji z občino Ruda). 520.000 evrov
je s strani kmetijskega oddelka deželne vlade predvidenih za regionalni razvoj.
Je enakopravno upoštevana tudi slovenščina?
Vseskozi! Pri potujoči razstavi pa sta poleg nemščine in slovenščine upoštevani tudi italijanščina in
angleščina.
Bo projekt CARINTHIja 2020 enkratni dogodek ali pa dogodek s trajnostnim učinkom?
Zelo važno je, da bo moč teh projektov segla tudi daleč čez leto 2020. Trajnostni učinek bo nastal
preko raznolikosti projektov ter srečanj z ljudmi. Prav tako bo potujočo razstavo koristil deželni
muzej, vrsta projektov v okviru CARINTHIje 2020 pa je sploh naravnana s trajnostnim učinkom.
 Potvarjanje zgodovine je nesprejemljivo. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 7.
2. 2020, str. 8
Spominska svečanost ZKP v Svečah
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/potvarjanje-zgodovine-je-nesprejemljivo/
Sveče. Letošnja spominska svečanost v nedeljo, 2. februarja 2020, na sveškem pokopališču pri
partizanskem grobišču, kjer počivajo padli partizani in domače žrtve nacističnega nasilja, narodni
heroj Matija Verdnik-Tomaž, Aleksander in Ivan Čero, Aleš Einspieler, Valentin Švarc, Florjan
Križnar, Ivana Mežik, Franc Lipovec in še trije neznani partizani, je bila v znamenju spomina na vse
žrtve nacizma iz bistriške okolice, pomembnih obletnic in sočasnih dogodkov.
Po pozdravni pesmi, ki jo je zapel Moški zbor »Bilka« iz Bilčovsa pod vodstvom Marjana Gasserja,
je tajnik ZKP Andrej Mohar napovedal vznik mladinske sekcije ZKP in skupno platformo
antifašističnih pobud v deželi. Kot nesprejemljivo je ocenil postavitev spominskega obeležja
vodilnemu koroškemu nacistu in antisemitu Hansu Steinacherju, ki so si jo zamišljali. Enako
nesprejemljivo je ustaško zborovanje na Libuški gmajni. Težišči letošnjega spominskega leta da sta
75 obletnica osvoboditve izpod nacizma in 65-letnica podpisa Avstrijske državne pogodbe.
Za domačine iz občine Bistrica v Rožu je udeleženke in udeležence proslave pozdravila občinska
odbornica Tatjana Feinig in poudarila, da so ti pokončni ljudje, ki se jih spominjamo, ravnali po
svoji vesti in človeški etiki, vedeli so, kaj je dobro in kaj zlo, in so doprinesli svoj delež, k temu, da
danes lahko živimo v demokraciji, z ustavo, v kateri so človekove pravice zasidrane kot sestavni del
vsakega političnega delovanja. Spomnila je, da je pred 75 leti Rdeča armada osvobodila kraj
največje groze, uničevalno taborišče Auschwitz.
Milan Wutte, predsednik ZKP je vse obvestil, da je Zvezni urad za spomeniško varstvo spomenik v
Velikovcu in njegovo, pri Peršmanu postavljeno obnovljeno skulpturo, zaradi zgodovinske,
umetniške in kulturne pomembnosti postavil pod spomeniško varstvo. Državnozborski poslanki
Olgi Voglauer, ki prihaja iz partizanske in uporniške družine, se je zahvalil, da so v vladnem
programu zasidrane tudi težnje koroških Slovenev. Novemu škofu Jožetu Marketzu, ki izhaja iz
zavedne družine, je zaželel vse najboljše in pri tem omenil, da so slovenski koroški duhovniki bili
16

prva tarča nacističnega nasilja, na primer Vinko Poljanec, številni so umirali v kacetih in
pregnanstvu ter podpirali uporniško gibanje. To so storili tudi škofovi predniki.
Slavnostni govornik je bil novi predsednk Zveze borcev NOB Slovenije Marjan Križman. Izrazil je
ogorčenje nad razveljavitvijo obsodbe generala in vojnega zločinca ter okupatorskega
kolaboraterja Leona Rupnika. On je sinonim za izdajstvo in hlapčevstvo tujcem.
V minuti molka pa so se vsi poklonili spominu umrlega »očeta naroda« Janeza Stanovnika,
častnega predsednika ZB NOB Slovenije in tudi častnega člana Zveze koroških partizanov.
 Odplesali so v zlato prihodnost. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 7. 2. 2020,
str. 9
Gimnazijski ples 2020
https://www.novice.at/forum/objave/odplesali-so-v-zlato-prihodnost/
Vrba. » THE GOLDEN 20’s – odhod v zlato prihodnost« je bilo geslo letošnjega maturantskega
plesa Slovenske gimnazije. Ritmi zlatih dvajsetih let prejšnjega stoletja, moda iz tega obdobja, jazz
glasba in podobno bodo v ospredju večera, bi si marsikdo mislil.
Maturantke in maturanti Slovenske gimnazije pa so se na letošnjem plesu gibali v dveh sferah – v
zlatih dvajsetih letih 20. stoletja ter v dvajsetih letih 21. stoletja.
Že za polonezo je bila velika dvorana v Casineumu v Vrbi nabito polna – maturantke in maturanti
so prvo nalogo opravili zelo dobro. Kot že mnoge maturantske letnike pred njimi je tudi aktualne
maturante pripravil plesni učitelj Gregej Krištof.
Navzoče sorodnike, prijatelje, učitelje, nekdanje učence in častne goste sta v imenu maturantov
pozdravila Daniel Trampusch in Helena Zakeršnik in povedala bodrilne besede o zlati prihodnosti
maturantk in maturantov: »Kot najpomembnejše pa smo obrnili nov list življenja – postali smo
odrasli. Čas je, da spoznamo, kaj si želimo v življenju početi, za kaj se želimo izobraziti.«
Zahvalila sta se staršem in profesorjem in ugotovila: »Vsak izmed nas je odrastel v svojo osebnost
in vsak izmed nas je unikaten.« Spregovorili so še direktorica Zalka Kuchling, oče maturanta Hanzi
Wuzella in Magdalena Kulnik, razredničarka 8. A razreda ter Nikoline Poljski, razredničarka 8. B
razreda.
Polnočni vložek, ki so ga maturatni pripravili s plesno učiteljico Valentino Kunauer, pa je bil pravi
dvoboj dvajsetih let 20. in 21. stoletja.
Maturantom, ki so tako dobro pripravili in izpeljali ples, pa tudi zrelostni izpit ne bi smel biti večja
ovira v zlato prihodnost.
 Ko soočenje z družinsko zgodovino ublaži tegobe. Novice, slovenski tednik za Koroško,
Celovec, št. 5, 7. 2. 2020, str. 15
Razstava v Dobrli vasi
https://www.novice.at/kultura/ko-soocenje-z-druzinsko-zgodovino-ublazi-tegobe/
Dobrla vas. V kulturnem domu v Dobrli vasi je Helene Wernig odprla razstavo Pod površino,
Hemma Schliefnig pa je brala iz življenjskih zgodb Korošcev.
Posttravmatska stresna motnja (PTSM), takšen je strokovni izraz za duševne in telesne težave, ki
jih oseba lahko doživi po hudem dogodku. PTSM se lahko tudi prenaša, podeduje, potuje iz roda v
rod. Še tretja generacija danes trpi zaradi bolečih doživetij iz druge svetovne vojne. Med njimi je
tudi Helene Wernig. Ali, mogoče bi celo lahko rekli, da je bila. Da je trpela in da se je začela
osvobajati izpod jarma preteklosti. Tudi z likovno umetnostjo.
Helene Wernig izhaja iz Gradišnikove družine iz Podkraja pod Peco. Njena stara mama je bila, tako
kot dobrih tisoč drugih koroških Slovencev, leta 1942 izseljena. Služiti je morala pri enem največjih
zločincev nacionalsocialističnega stroja. Bila je dodeljena v gospodinjstvo Reichsführerja SS
Heinricha Himmlerja.
»Služba pri Heinrichu Himmlerju je povzročila rane, brazgotine, travme. Osvoboditev je prišla tisti
dan, ko je Heinrich Himmler propadel in storil samomor. Bil je dan, ko se je osvobodila tistega
kraja, toda ni se osvobodila tega, kar je doživela.« Tako je Helene Wernig sama zapisala o svoji
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stari mami Heleni, ki jo je triletna tlaka duševno zaznamovala za vse življenje. »Ko se vrnila domov,
ni bila več Gradišnikova Lenčka.«
Travme svoje prednice je morala prenašati tudi sama, dokler ni spregovorila in začela razmišljati o
temni zgodovini svoje družine. Bila je prva v družini, ki se je soočila s temi demoni. Spopad z njimi
je zanjo pomenil osvobajanje. Pomenil je tudi pot v kreativnost, v likovno umetnost.
Dela Helene Wernig, ki jih je minulo soboto dala na ogled javnosti na odprtju razstave Pod
površino v kulturnem domu Slovenskega prosvetnega društva Srce v Dobrli vasi, v središče
postavljajo praviloma človeka ali skupine ljudi. Elementi, kot so bodeča žica ali brezoblični obrazi,
so zgovorna simbolna govorica, prav tako tudi na glavo postavljen napis Angel pozabe ob pravilno
postavljenem nemškem zapisu – travmatična zgodovina je preobrnila tudi jezikovne razmere.
Slikam so dodane občuteno izdelane skulpture iz keramike, tudi v njih se odraža človekova
ranljivost, ne pa jekleno junaštvo.
Na odprtju razstave je iz knjige Sprachwurzelgeschichten brala Hemma Schliefnig, ki raziskuje
globinske fenomene koroške potlačitve slovenskega jezika in naroda. Sama je šele pri 38 letih
ugotovila, da ima neposredne slovenske prednike. Martin Kušej pa je s pokušnjo vin, ki so
primerna tudi za histaminske alergike, predstavil svojo vinoteko David v Šmihelu.
 Fascinacija slikarstva Zorana Mušiča v dveh celovških galerijah. Novice, slovenski tednik za
Koroško, Celovec, št. 5, 7. 2. 2020, str. 15
Razstava del svetovno znanega slovenskega umetnika
https://www.novice.at/kultura/fascinacija-slikarstva-zorana-musica-v-dveh-celovskih-galerijah/
Celovec. V celovški Mestni galeriji in v galeriji Magnet v palači Fugger v neposredni bližini so od 24.
januarja do 1. marca na razstavi z naslovom Fascinacija slikarstva na ogled dela mednarodno
najbolj znanega slovenskega likovnega umetnika Zorana Mušiča. Predstavljenih je okoli 180 grafik
in slik, nastalih od 40. let minulega stoletja do umetnikovega poznega ustvarjalnega obdobja.
Razstavljen je širok tematski razpon Mušičevega opusa: podobe pokrajin iz Dalmacije, Toskane in
Umbrije, portreti, scene z ribiči in kmeti, mestne vedute Benetk in Pariza, dela iz serije Konjički ter
njegove presunljive podobe iz serije Nismo poslednji, ki prikazuje travmatična doživetja v
koncentracijskem taborišču Dachau, kjer je bil Mušič zaprt od leta 1944.
Zoran Mušič se je rodil leta 1909 v Vipavski dolini. Po koncu prve svetovne vojne je nekaj časa živel
v Grebinju na Koroškem, kjer je bil njegove oče učitelj. V Velikovcu je Mušič obiskoval glavno šolo,
maturiral pa je leta 1923 v Mariboru. Večino zrelega življenja je preživel med Benetkami in
Parizom. Umrl je 25. maja leta 2005, pokopan je v Benetkah.
 O koroškem plebiscitu 10. oktobra 1920. Avtor: Lev Detela. Novice, slovenski tednik za
Koroško, Celovec, št. 5, 7. 2. 2020, str. 16
Slovenski inštitut na Dunaju
https://www.novice.at/kultura/zgodovina/o-koroskem-plebiscitu-10-oktobra-1920/
Dunaj. Na skupni prireditvi Slovenskega inštituta in Inštituta za avstrijske vede je Teodor Domej iz
različnih zornih kotov osvetlil dramatične zaplete in razplete okrog koroškega plebiscita, na
katerem se je pred sto leti, 10. oktobra 1920, večina glasovalcev odločila, da s Slovenci naseljena
koroška področja ostanejo v Avstriji.
Po razpadu Avstro-Ogrske je mirovna pogodba v Saint Germainu z novo Republiko Avstrijo 10.
septembra 1919 sicer skušala določiti mejo med Avstrijo in novo južnoslovansko državo. Spor je
nastal predvsem zaradi Koroške, katere južni del so ob hudem odporu krajevnih nemških
brambovcev zasedle čete novo nastale južnoslovanske Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev
(SHS), kot se je prvotno imenovala poznejša Jugoslavija. Na konferenci so se zaradi neenotnosti
sodelujočih držav oblikovale različne komisije, da bi na terenu ugotovile voljo prebivalstva.
Ustanovili so dve coni. Cona A z Velikovcem je bila zasedena s četami Kraljevine SHS, cona B s
Celovcem in območjem severno od Vrbskega jezera pa je ostala pod avstrijsko upravo. Določili so,
da se glasovanje izvede najprej v coni A. Če se bo tam večina odločila za novo jugoslovansko
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državo, se mora plebiscit izvršiti tudi v coni B. Do tega ni prišlo, ker se je v pretežno s Slovenci
naseljeni coni A odločilo za Avstrijo kar 59% prebivalstva, za Kraljevino SHS pa le 40% oziroma
15.279 prebivalcev.
Vzroki za to usodno odločitev so bili različni in mnogoštevilni. Slovenska propaganda je nastopala
precej nespretno in protinemško, medtem ko je avstrijska propaganda poudarjala solidarnost
nemško govorečega prebivalstva s koroškimi Slovenci, ki da bodo imeli v Avstriji vse pravice, in
omenjala ekonomske koristi, če se odločijo za Avstrijo.
Posledice plebiscita so bile dolgoročne in segajo v današnji čas. Mnogi Slovenci, ki so na plebiscitu
večinsko glasovali za Avstrijo, so se v sledečih radikalizacijah političnega položaja približali
vindišarski teoriji in se postopoma asimilirali v večinski narod. Zavedni Slovenci na Koroškem pa so
postali manjšina. Zagotovljene so jim sicer bile nekatere pravice, vendar pa se po mnenju Domeja
mirovna pogodba v Saint Germainu ni kaj dosti ozirala na zaščito manjšin. Nasprotno: zaželena je
bila takoimenova postopna »državna homogenizacija«, torej spajanje manjšinskega prebivalstva z
drugojezično večino, kar naj bi zagotovilo državno enotnost, stabilnost in mir. To strategijo
neupoštevanja drugačnosti so v svoji politiki marljivo uporabile številne države, fašistična Italija, a
tudi Jugoslavija, ko je kralj Aleksander uvedel diktaturo in iz treh priznanih narodov Srbov, Hrvatov
in Slovencev skušal oblikovati nekakšno skupno narodno občestvo.
Plebiscit zasejal nezaupanje
Predavatelj Teodor Domej, ki je bil do upokojitve strokovni nadzornik za slovenščino na koroških
višjih in visokih šolah in je avtor številnih znanstvenih publikacij in strokovnih člankov, je v svojem
razvejenem dunajskem predavanju opozoril na vrsto bolj ali manj znanih dejstev, ki so
zaznamovala tedanje dogajanje. Predvsem je opozoril na asimetrijo med nemško govorečim in
slovenskim koroškim prebivalstvom. Socialna struktura slovenskega prebivalstva se je velikokrat
ločila od strukture nemškega prebivalstva, ki se je nagibalo k nemškemu liberalizmu. Večinoma je
bilo v ekonomsko boljšem položaju kot pretežno slovensko katoliško prebivalstvo na podeželju.
Menil je, da bi bilo bolje, ko bi se zgodovina drugače zasukala in plebiscita ne bi bilo. Ta je namreč
zasejal nezaupanje med ljudi. Delitve na zavedne Slovence in manj zavedne in nezavedne Slovence
ter narodne odpadnike – renegate so bile na dnevnem redu. Istočasno se je med nemškim
prebivalstvom odpor do drugačnega slovenskega sodeželana stopnjeval v agresivni nacionalizem in
nudil ugodne pogoje za razrast ahumane nacionalnosocialistične miselnosti.
Teodor Domej je svoj referat o dramatičnih letih 1918 – 1920 na Koroškem razpel v širok lok med
regionalnim in mednarodnim dogajanjem s skrbno podano analizo nacionalno – nacionalističnega
časa v obdobju koroškega plebiscita. To se je bistveno razlikovalo od prednacionalnega obdobja
sto in več let nazaj. Značilna je bila tudi njegova ugotovitev, da je bilo na Koroškem za slovensko
vztrajanje zaradi stalne izpostavljenosti v nemštvo vedno potrebno veliko »avtodidaktične
energije«, saj je bila izobrazba v slovenskem jeziku kljub uram slovenščine v celovški gimnaziji že v
drugi polovici 19. stoletja in kljub utrakvističnemu dvojezičnemu delno slovenskemu pouku v
ljudskih šolah pomanjkljiva.
Še več dogodkov v SI na Dunaju
Referenta Domeja je po pozdravnem nagovoru predsednika dunajskega Inštituta za avstrijske
vede, univerzitetnega profesorja Ernsta Bruckmüllerja, podrobneje predstavil zgodovinar in
univerzitetni profesor Walter Lukan, ki je med drugim avtor znane publikacije Habsburška
monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni. Ob zaključku se je predsednik Slovenskega inštituta
Herbert Seher zahvalil predavatelju in številnim obiskovalcem za dober obisk in naklonjenost in
napovedal več novih kulturnih dogodkov, med drugim spominski večer, ki bo ob slovenskem
kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, posvečen pokojni slovenski koroški pesnici Milki
Hartman. Prireditve o koroškem plebiscitu se je udeležilo več pomembnih gostov, med drugim
avstrijski diplomat, nekdanji visoki predstavnik Združenih narodov v Bosni in Hercegovini in politik
s slovenskimi koroškimi koreninami Wolfgang Petritsch.
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Komunikacija brez strahu in pritiska je za posredovanje jezika odločilna. Intervju: Brigitta
Busch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 7. 2. 2020, str. 17
Brigitta Busch o dvo- in večjezičnosti
https://www.novice.at/kultura/komunikacija-brez-strahu-in-pritiska-je-za-posredovanje-jezikaodlocilna/
Celovec. Občasnih jezikovnih napak naj se ne bojimo, jezik ni samo nevtralno sredstvo
komunikacije, z njim se vzpostavijo tudi socialni odnosi, pravi jezikoslovka in komunikologinja
Brigitta Busch.
Kakšna je vloga odličnosti in kakšna je vloga sprejetosti in neobremenjenosti pri učenju jezikov,
zlasti v jezikovno mešanih okoljih? To je bila ena izmed središčnih tem predavanja jezikoslovke in
komunikologinje Brigitte Busch prejšnji ponedeljek na LŠ 24, bolje znani kot javni dvojezični ljudski
šoli v Celovcu. Predavateljica je poudarila, da mora imeti komunikacija brez pritiska in strahu
osrednji pomen, treba pa je biti tudi potrpežljiv in otrokom v jezikovno mešanih okoljih ali
partnerstvih dovoliti, da med svojim razvojem preklapljajo med jeziki, kakor jih je volja.
Brigitta Busch je dolgo živela med člani kooperative Longo Mai pri Stoparju v Lobniku nad Železno
Kaplo, kjer se je rojena Dunajčanka naučila slovenščine. Po študiju na celovški univerzi je danes
zaposlena na oddelku za jezikoslovje Univerze na Dunaju. Je strokovnjakinja Sveta Evrope za
Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin. Raziskuje soodvisnosti med migracijami,
večjezičnostjo in travmatičnimi izkušnjami.
Kaj pravijo novejše znanstvene ugotovitve, kako najbolje posredovati jezik v mešanem zakonu
ali v jezikovno mešanem okolju?
Brigitta Busch: Bistveno je, da odvzamemo v družbi močno prisotno poudarjanje enojezičnosti in
perfektnega obvladovanje jezika. Treba je zagotoviti svobodo, da otroci v družini lahko
komunicirajo brez strahu. In da niso pod pritiskom jezikovnih ideologij, ki za merilo določajo
dominantni jezik.
Otroci naj torej govorijo tako, kakor se jim ravno zdi?
Treba jih je pustiti govoriti. To ne pomeni odpoved standardnemu jeziku ali narečju enega izmed
staršev, temveč njegovo vključevanje. Resno pa je treba vzeti potrebo odraščajočega, da se
preizkuša v jeziku.
Starši naj ne popravljajo, če otroci razvijejo nekakšno jezikovno mešanico, na primer med
slovenščino in nemščino?
Ne, tega ne mislim. Smiselno in upravičeno je, da starši v družini uporabljajo jezikovno različico, ki
jim je blizu in ki jo želijo dati naprej. Pomembno pa je, da upoštevamo in sprejmemo, če se otroci v
določenem obdobju razvijajo drugače, kakor si to želimo. Pritisk v smer večinskega jezika in
enojezičnosti je v družbi neznansko močen, zato je pomembno, da se mu upremo tudi tako, da
starši ali stari starši uveljavimo tisto jezikovno podobo, v kateri se počutimo dobro.
Za preizkušen način pri posredovanju jezika v večjezičnem okolju velja pravilo ena oseba-en
govorec. Starši torej ne smejo preskakovati med jeziki, ostanejo naj pri ciljnem jeziku. To pravilo
še velja?
Ogledala sem si številne aktualne študije o družinskem jeziku in tudi mene je presenetilo, da v
družinah, v katerih se odločijo za to načelo, načelo nikoli ni do črke izpolnjeno. Jezik namreč ni
samo nevtralno sredstvo komunikacije, z jezikom se vzpostavijo tudi socialni odnosi. Pogosto igrajo
vlogo družinsko-dinamični vidiki, zaradi katerih otroci uporabijo ta ali oni jezik in med njimi
preklapljajo. Iz študij je po mojem mogoče tudi razbrati, da mora imeti komunikacija brez pritiska
in strahu osrednji pomen.
Načela ena oseba-en jezik se torej ni treba strogo držati?
Menim, da je dobra opora, ki pomaga uveljaviti prisotnost dvo- ali večjezičnosti v družini, treba pa
jo je videti kot pomembno vodilo. A ne smemo pozabiti, da tega načela ne moremo izvajati strogo
in to se v resnici tudi ne dogaja.
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Med predavanjem ste nagovorili tako imenovani jezikovni sram, ki je poznan tudi med koroškimi
Slovenci, saj se njihova slovenščina praviloma razlikuje od standardnega slovenskega govora. Da
bi si prizadevali za čim bolj standardno slovenščino – je to napačna pot?
Ne bi rekla, da je to napačna pot, vendar je slovenščina, ki jo govorimo na Koroškem, legitimna,
povsem veljavna slovenščina, ki se pač v določenih ozirih razlikuje od slovenščine, ki jo govorijo v
Ljubljani. Za tem je treba stati in to je treba priznati.
In na tem graditi?
Mislim, da. Tudi sama sem se slovenščine naučila na Koroškem in doživljala pomisleke, da
tukajšnja slovenščina ni čisto prava. Doživela pa sem pri marsikom tudi ponos na to koroško
slovenščino. To priznati je pomembno. Seveda so prisotne izposojenke iz nemščine in čedalje bolj
iz angleščine, to pa velja tudi za ljubljansko slovenščino. Tega naj se ne bi bali. Če pa najdemo
boljše izraze, tudi prav. Toda zakaj ne bi med iskanjem boljšega izraza kdaj uporabili tudi izraza, ki
nam je ravno pri roki.
 Ljubljana se klanja koroški umetnosti. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 7. 2.
2020, str. 18
Unikumova razstava Proti:gibanje
https://www.novice.at/kultura/ljubljana-se-klanja-koroski-umetnosti/
Ljubljana. Sodobna koroška umetnost se bo predstavila v slovenski prestolnici na razstavi
Proti:gibanje. Unikum organizira avtobusni prevoz v Ljubljano.
Že več ko 30 let, od leta 1987, celovški univerzitetni kulturni center Unikum izvaja sodobne
umetniške projekte onkraj jezikovnih, kulturnih ali institucionalnih meja. Ljubljanska galerija
Vžigalica na Trgu francoske revolucije pa ponuja prostor za predstavitev regionalnim umetniškim
iniciativam iz vse Slovenije – tokrat tudi onkraj državnih meja. V četrti izvedbi projekta Ljubljana se
klanja Sloveniji je galerija Vžigalica k sodelovanju povabila celovški Unikum, ki je za slovensko
prestolnico pripravil pregledno razstavo Proti:gibanje.
V Ljubljani se bodo s svojimi deli predstavili posamezniki in kulturne iniciative, ki deloma že
desetletja sodelujejo z Unikumom, med njimi tudi Slovensko prosvetno društvo Rož (Teža
spomina), filmska ustvarjalka Milena Olip (Sine legibus – po poteh 1976), pesnik Jani Oswald (Telo
Wadi / Turn, Off) ali pa likovna umetnica Nataša Sienčnik (Time for Revolution).
Odprtje razstave Proti:gibanje v galeriji Vžigalica bo v torek, 11. februarja, ob 19. uri. Unikum na
dan odprtja organizira avtobusni prevoz v Ljubljano (odhod iz Celovca ob 16. uri). Prijave in
informacije na unikum@aau.at ali na 0463 2700 9712.
 Dodatno težišče Caritas bo novi direktor namenil izobraževanju. Novice, slovenski tednik za
Koroško, Celovec, št. 5, 7. 2. 2020, str. 18
Predaja poslov
https://www.novice.at/novice/dodatno-tezisce-caritas-bo-novi-direktor-namenilizobrazevanju/
Celovec. Dan po posvetitvi v krškega škofa je Jože Marketz ta ponedeljek pred javnost stopil s
svojim naslednikom na mestu direktorja koroške Caritas Ernstom Sandriesserjem. Službo na čelu
cerkvene dobrodelne organizacije bi z veseljem opravljal še naprej, je dejal Marketz, za
Sandriesserja se je odločil, ker je prepričan, da v sebi združuje bistvene kompetence: pozna
strukture koroške Caritas, pri kateri je opravil civilno službo, je strokovno usposobljen in
organizacijsko šolan ter kot študirani teolog tudi človek z duhovnim ozadjem, je pojasnil krški škof.
Ker je čas za imenovanje naslednika priganjal, niso mogli izvesti razpisa za direktorsko mesto, za
katero bi lahko kandidirale tudi ženske. Bo pa Marion Fercher ostala poslovna direktorica koroške
Caritas.
Sandrieser, rojen leta 1967 in doma z Bistrice v Dravski dolini, bo službo pri koroški Caritas v
polnem obsegu nastopil junija, saj je za zdaj še zvezni poslovodja Foruma katoliškega izobraževanja
odraslih na Dunaju. Dotlej bo na Koroškem prisoten občasno in se bo pobliže seznanil z novimi
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obveznostmi. Posebno težišče bo vsekakor na izobraževalnem področju, »ker je dobra izobrazba
najboljša osnova za socialni napredek in boljše življenje,« vendar konkretnih odgovorov
Sandriesser na predstavitveni tiskovni konferenci v celovški socialni restavraciji Magdas še ni
mogel podati. Dosedanji vodja koroške Caritas, škof Marketz, sicer napoveduje, da še naprej želi
dajati pobude tudi na socialnem področju, da se pa jasno tudi zaveda, do kod lahko vpliva na delo
svojega naslednika.
 S petimi novimi v prvenstvo. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 5, 7. 2. 2020, str.
19
https://www.novice.at/novice/sport/s-petimi-novimi-v-prvenstvo/
Pet novih pri SAK. Občni zbor je potrdil vodstvo SAK za dve leti.
Josip Fuček (34) je bil željeni napadalec SAK in ga je SAK tudi oktobra in novembra spremljali na
tekmah NK Jaruna Zagreb. Levi napadalec je pričel nogometno pot pri NK Zagreb, igral mdr. v
Srbiji, na Norveškem, v Romuniji, na Štajerskem pri Hartbergu in Kapfenbergu, ter rešil
Mettersdorf s svojimi goli pred izpadom.
Fuček trenira že 14 dni pri SAK in je navdušil s svojo hitrostjo in nepreračunljivim strelom z levo
nogo trenerja in celotno ekipo. Na vsak način se zdaj lahko pripravijo nasprotniki na nov veter v
napadu SAK. To je bil peti novi igralec v zimskem prestopnem roku. Pred njim so prišli Emir Velič
(branilec 20 let / NK Mladost Kakanj / BiH), Nejc Strajnar (branilec 22 let /ND Ilirija Ljubljana), Alen
Muharemovič (sredina, 28 let / SV Ruden) in Ernest Grvala (napadalec, 23 let /Triglav Kranj). S temi
petimi novimi je SAK prepričan, da bo uspel preobrat in obstoj v ligi.
SAK je oddal dva vratarja (Kodič, Austria; Zitterer, ASV). Žan Palčič je šel nazaj v Ljubljano, Amer
Krcič h konkurentu KAC. Amaterji SAK so oddali tri legionarje, Ivanoviča (SLO), Sahinoviča (SLO),
Tadiča (Gallizien) in Čeglaja. Iz Mežice je na novo prišel Valentin Štaleker (20 let)
Vodstvo SAK potrjeno za naslednji dve leti
Na občnem zboru je SAK potrdil doslejšnje vodstvo, ki bo klub vodilo tudi naslednji dve leti. Cilj je
letos obstoj v ligi, sanacija športnega parka Welzenegg, dogradnja klubske dvorane ter razvoj
naraščaja. SAK ima v letu 2020 skupno 5 igrišč, 16 ekip in 250 nogometašev.
Občni zbor je pozdravil tudi ustanovni predsednik Zdravko Inzko in ugotovil, da je lahko celotna
narodna skupnost ponosna na svoj SAK.
Odbor SAK: predsednik: Marko Wieser, podpredsednika: Mirko Isopp, Gusti Zablatnik, gen.
sekretar: Silvo Kumer,
blagajnik: Milan Blažej, odborniki: Stefan Wieser (vodja naraščaja), Igor Ogris, Marko Kulmesch,
preglednika računov: Jurij Perč, Vinko Wieser, kuratorij: Ivan Ramšak, Marjan Sturm, Lojze
Dolinar, Stanko Gregorič, Stefan Lesjak, Paco Wrolich, Marjan Velik, Benjamin Smrtnik, Lukas
Kordesch
Primorski dnevnik, Trst





Jaruška Majovski. Rehabilitirati ni mogoče, izničiti sodbo pa je: Trst – usoda bazovoiških
junakov 90 let po ustrelitvi. Primorski dnevnik, št. 26, 31.1.2020, str. 5.
(ag) Nestrpnost srhljivo raste: Italija – Zavod Eurispes. Primorski dnevnik, št. 26, 31.1.2020,
str. 3.
Aleksander Koren. V Trstu imamo ulico, ki je posvečena pobijalcu Tržačanov ... : Tržaška prof. Privitera o izvoru in poimenovanju krajevnih imen. Primorski dnevnik, št. 27, 1.2.2020,
str. 7.
Zakon je bil pomembna prelomnica za Italijo, njegovo izvajanje pa v marsičem šepa :
razmišljanje Marca Stolfa ob 20-letnici zakona za zaščito jezikovnih manjšin. Primorski
dnevnik, št. 28, 2.2.2020, str. 12.
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Sandor Tence. Predsednik republike bo samostojno odločal tudi o Borisu Pahorju : Italija imenovanje dosmrtnih senatorjev. Primorski dnevnik, št. 28, 2.2.2020, str. 3.
Zakaj slovenščina ni tržana prednost? : izbor rezultatov iz Slorijeve ankete o stanju
slovenskih podjetij na Tržaškem in Goriškem. Primorski dnevnik, št. 28, 2.2.2020, str. 14/15.
Ob fojbah in eksodusu vsak na svoj idejni breg: FJK – v Deželnem svetu spet odmevala
polpretekla zgodovina. Primorski dnevnik, št. 29, 4.2.2020, str. 3.
(vpa) Bazovski šoht in »slovensko lažno samopomilovnje«: Bazovica – svečanost in
spremljevalni dogodki ob dnevu spomina na fojbe in eksodus. Primorski dnevnik, št. 29,
4.2.2020, str. 7
Adriano Sofri, Poljanka Dolhar. "Tigrovci niso nacionalistični in protiitalijanski domoljubi" :
intervju - Adriano Sofri, avtor knjige Il martire fascista. Primorski dnevnik, št. 30, 5.2.2020,
str. 4
Sara Sternad. Tri višje smeri več kot podvojile število prvošolcev : Trst - začasni podatki o
spletnem vpisovanju za šolsko leto 2020/2021. Primorski dnevnik, št. 31, 6.2.2020, str. 5.
(pd). »Vedno sem se počutil v vseh ozirih Tržačan«: Koper – predstavili zbirko citatov Borisa
Pahorja. Primorski dnevnik, št. 31, 6.2.2020, str. 15.
Vesna Pahor. Če mladim zamolčiš, jim narediš krivico: Trst – ravnatelji na slovenskih višjih
šolah o ohranjanju spomina. Primorski dnevnik, št. 32, 7.2.2020, str. 6.
Giampaolo Penco, Jaruška Majovski. Vidali, poklicni revolucionar z (vsaj) štirimi
identitetami : Trst - danes v kinu Ariston projekcija dokumentarnega filma Io non sono
quello che fui. Primorski dnevnik, št. 32, 7.2.2020, str. 10.
Peter Verč. V spomin na fojbe vključili Slovenca : Trst - stranka Fratelli d'Italia bi se za žrtev
pobojev ob koncu druge svetovne vojne spomnila s tlakovci. Primorski dnevnik, št. 34,
9.2.2020, str. 3
Po sedmih letih vendarle na mizi Evropske komisije: v Bruslju uradna predstavitev
državljanske pobude Minority SafePack. Primorski dnevnik, št. 34, 9.2.2020, str. 13.
Brez preobrata v javnih politikah ne bo razvoja : predsednik Kmečke zveze o stanjih in
ukrepih. Primorski dnevnik, št. 34, 9.2.2020, str. 16.
Aleksija Ambrosi. Njeno osebno izkaznico je nekdo drug izgubil v Aosti: Doberdob – težav z
dvojezičnimi dokumenti očitno še ni konec. Primorski dnevnik, št. 34, 9.2.2020, str. 19.
Vesna Pahor. Sporen spomin: Bazovica – slovesnost na šohtu s polemiko: predstavniki DS
protestno odšli. Primorski dnevnik, št. 35, 11.2.2020, str. 3.
Vojmir Tavčar. Prodorni in odprti reformatorji tarča ultralevih teroristov : Italija - pred 40
leti Rdeče brigade umorile pravnika Vittoria Bacheleta. Primorski dnevnik, št. 35, 11.2.2020,
str. 24.
S programom Ekstra na študij v Ljubljano: FJK – Slovik za dijake slovenskih šol. Primorski
dnevnik, št. 35, 11.2.2020, str. 26.
Peter Verč. Dva možna odgovora na italijanske ekscese: fojbe – Slovenija in manjšina
deljeni na jastrebe in golobice. Primorski dnevnik, št. 36, 12.2.2020, str. 3.
Sara Sternad. Čez prag vrtcev in osnovnih šol septembra nekaj več otrok: Tržaška – vpogled
v podatke o vpisu v šolskem letu 2020/21. Primorski dnevnik, št. 36, 12.2.2020, str. 4
Costanza Frandolic. V Doberdobu padec, v Gorici slika stabilnejša: Goriška – vpis v
slovenske vrtce in osnovne šole v šolskem letu 2010/21. Primorski dnevnik, št. 36,
12.2.2020, str. 12

23

La Voce del Popolo, Reka
 Arbitraža. Sodišče Evropske Unije ni pristojno, La Voce del Popolo, 1. februar 2020, str. 3
Evropski sodniki so se odločili, da ne bodo nadaljevali zadeve, ki jo je v mejnem sporu vložila
Slovenija proti Hrvaški.
Sodišče Evropske Unije je razglasilo, da ni pristojno za razpravo o tožbi, ki jo je Slovenija vložila
proti Hrvaški zaradi neizvajanja sodbe arbitražnega sodišča. Zato se je sodišče omejilo na povabilo
obeh držav k dialogu, da bi našli skupno rešitev, ki bo skladna z načeli mednarodnega prava. Glede
na mnenje Predsednika Sodišča, Koena Lenaertsa, bi bilo boljše, če bi se državi dogovorili in našli
medsebojni dogovor.
Zagreb ima utemeljene razloge za zadovoljstvo, zato se je sodišče razglasilo za nepristojno v tej
zadevi, ker bi možna tožba zaradi neizvajanja arbitraže bila zavezujoča v vseh vidikih.
Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter


Obisk državnega sekretarja v Ljubljani. Erika Köleš Kiss, slovenska parlamentarna
zagovornica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 6. februarja 2020 Leto XXX, št. 6, str. 2-3
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_6.pdf
Na povabilo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika sem se kot
slovenska parlamentarna
zagovornica z državnim sekretarjem Miklósem Soltészom 20. in 21. Januarja mudila na uradnem
obisku v Ljubljani.
Srečanje se je pripravljalo že od obiska ministra in državne sekretarke Olge Belec v Budimpešti,
kjer se zaradi natrpanega
programa z državnim sekretarjem, odgovornim za cerkvene in narodnostne zadeve, nista mogla
bolj podrobno pogovoriti o problemih slovenske narodnosti na Madžarskem.
Stališče Vlade Madžarske in tako tudi Državnega sekretariata za cerkvene in narodnostne zadeve
pri Uradu predsednika Vlade je, da je treba pripadnikom narodnosti zagotoviti pogoje za
preživljanje tam, kjer živijo. In ker to velja tudi za Porabske Slovence, je bila najina pot z državnim
sekretarjem Soltészom namenjena vprašanju, kako lahko obe državi prispevata k boljšim
življenjskim pogojem, gospodarskemu razvoju, ohranjanju slovenske kulture, kulturne in sakralne
dediščine ter razvijanju dvojezičnega šolstva v Porabju. Predloge za nadaljnja srečanja med najinim
obiskom v Ljubljani je podala veleposlanica Madžarske v Ljubljani Edit Bátorfi Szilágyi.
 Strokovna delavnica za pripravo strategije MURABA EZTS. se. Porabje, časopis Slovencev
na Madžarskem, Monošter, 6. februarja 2020 - Leto XXX, št. 6, str. 3
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_6.pdf
veliki sejni dvorani lendavske mestne hiše je minuli teden potekala strokovna delavnica za pripravo
strategije MURABA EZTS
(Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), ki so jo leta 2017 skupaj ustanovile Državna
slovenska samouprava, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost ter lendavska in
monoštrska občina.
V okviru štirih sekcij je tekla beseda o petih tematskih sklopih, in sicer o socialni regiji in
medgeneracijskem sodelovanju, sodelovanju na področju kulture, izmenjavi informacij v obmejni
regiji, medsebojnem sodelovanju podjetij in razvoju gospodarstva ter infrastrukturi za kakovostno
in čisto okolje.
Kot je bilo slišati na delavnici, želijo s pripravo strategije partnerji določiti dolgoročne in
srednjeročne cilje, ki odražajo skupne zamisli članov, v skladu s cilji in zamislimi ostalih regionalnih
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akterjev ter na podlagi tega pripraviti razvojne predloge, ki bodo ob pomoči sredstev EU in
domačih virov izvedljivi po letu 2020.
Na delavnici, ki je potekala dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku, je bilo največ besed
izrečenih o turizmu. Kot primer dobre prakse sta bili predstavljeni razpršeni hotel Vinarium Zavoda
za turizem in razvoj Lendava ter Slovenska vzorčna kmetija na Gornjem Seniku.
 Izlet v Budimpešto. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 6. februarja
2020 - Leto XXX, št. 6, str. 3
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_6.pdf
Člani Društva za lepšo vas in ohranjanje tradicije Števanovci in njihovi podporniki so v soboto, 25.
januarja 2020, priredili izlet v Budimpešto. Program se je začel ob 11. uri v Parlamentu, kjer jih je
pozdravila zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss, nato si je 43-članska
skupina pod njenim vodstvom ogledala notranjost Parlamenta. V času obiska, ki je trajal skoraj uro
in pol, so lahko izletniki izvedeli manj znane informacije o zgodovini zgradbe in si ogledali insignije
kronanja, ter so bili seznanjeni z vsakdanjim delom v Parlamentu.
 Na turnirju veteranov se je pomerilo dvanajst moštev. LRH. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, Monošter, 6. februarja 2020 - Leto XXX, št. 6, str. 3
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_6.pdf
V Monoštru so osmič priredili turnir v malem nogometu za veterane z nazivom »Andante Retro
Öregfiúk«. Dvanajst ekip se je za prvo mesto borilo v štirih skupinah. Nogometaši ekipe »Hétház«
iz Slovenske vesi so se dobro odrezali, kljub temu pa niso napredovali iz skupine. Končno zmago je
osvojilo moštvo »All Stars« iz Monoštra, in sicer pred ekipo »Prekmurje« iz Slovenije.
 Trnok rad čüje porabski guč. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem,
Monošter, 6. februarja 2020 - Leto XXX, št. 6, str. 4-5
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_6.pdf
Marjan Kardinar - župan Občine Dobrovnik
Dobrovniški župan Marjan Kardinar je med tistimi prekmurskimi župani, steri trnok radi dejo v
Porabje. »Gda sam na sobočkom radioni poslüšo oddaje o Porabji, sam si furt brodo, ka bi bilau
fajn te kraje osebno pogledniti tö. Sploj zatau, ka trnok rad čüjem porabski guč, sam ga sto v živo
tö čüti,« mi je prva pravo čistokrvni Prlek, steri že duga lejta, po tistom, ka se je oženo z eričnov
športnicov Marikov Nagy-Kardinar, žive v ženinom rojstnom kraji Dobrovnik, gde je od leta 1998
župan tö.
»Moja rojstna vesnica je Zgornje Krapje, stero leži pri reki Müri. Pet mlajšov, tri sestre in dva brata,
smo gorrasli na gazdiji, po tistom pa kak lasnice odleteli po svejti,« je raztomačo sogovornik in
cujdau, ka ga je najprva paut odpelala v kmetijsko šaulo v Rakičan, po tistom pa dale v Maribor,
gde je zgotovo visiko šaulo za agronomijo: »Moja prva slüžba je bila v Ljutomeri, tau pa na
Kmetijskoj zadrugi (szövetkezet) Kmetovalec, po tistom pa sam si delo najšo v Murskoj Soboti, v
firmi ABC Pomurka, v kmetijskoj zadrugi Panonka, stera je bila edna najvekši in najbaukši zadrug v
nekdešnjoj Jugoslaviji. Tistoga cajta smo leko tak pavri kak tisti, steri smo v toj firmi delali, trnok
dobro živeli.«
 Uspešni natečaji na Dolnjem Seniku. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem,
Monošter, 6. februarja 2020 - Leto XXX, št. 6, str. 5
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_6.pdf
Preko uspešnih natečajev se bo na Dolnjem Seniku obnovilo pokopališče, Ulica ob potoku
(Patakszeri utca) in Ulica Sončni žarek (Napsugár utca) pa bosta tlakovani. »Vsega skupaj ima
občina na voljo 32.491.225 forintov nepovratnih sredstev,« nas je informiral župan vasi Zsolt
Monek.
Za obnovitev dolnjeseniškega pokopališča in njegove okolice, za odstranitev starih pločnikov v
notranjosti in ureditev novih ter postavitev opornih zidov in ograj lahko občina nameni 4.999.999
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forintov. Urad predsednika Vlade in Madžarska državna zakladnica sta za trajno tlakovanje
občinskih cest in ureditev njihovih bankin zagotovila 27.491.226 forintov.
Na tridelnih občinskih cestah v dolžini 700 metrov bodo v bližnji prihodnosti tudi dvignili
kanalizacijske pokrove do nivoja vozišča.
»Naložbe želimo po načrtih izvesti do letošnjega oktobra, trudili pa se bomo, da bi se dela čim prej
končala,« je na koncu našega pogovora poudaril dolnjeseniški župan Zsolt Monek.
 Prva letošnja slovenska maša v Monoštru. FS. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, Monošter, 6. februarja 2020 - Leto XXX, št. 6, str. 12
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_6.pdf
Na nedeljo Božje besede (3. med letom) so se v letu 2020 v monoštrski baročni cerkvi Marijinega
vnebovzetja prvič zbrali slovenski verniki iz Monoštra in okolice. Sveto mašo je daroval gospod
Zoran car, župnik iz Črenšovcev, somaševal je monoštrski župnik Imre Bodorkós.
 »Če si srečen ali v stiski, zapoj po domače«. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, 13. februarja 2020 - Leto XXX, št. 7, str. 2-3
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_7.pdf
V dvorani kraljuje popolna tema, ki jo predira le svetloba drobnih sveč ... Od nekod daleč se sliši
nerazločljiv šum, ki ga počasi prepoznamo kot zvok varjenja ... Na oder stopajo otroci, v roki enega
od njih se nenadoma zaiskri ... U. m. e. t. n. o. s. t. ... i. s. k. r. a. Umetnost se iskri ...
S slednjim stavkom je scenaristka - režiserka Valentina Novak (sicer slovenska učiteljica- asistentka
na gornjeseniški DOŠ Jožefa Košiča) naslovila otroško-odraslo predstavo na slavju ob slovenskem
kulturnem prazniku, ki sta ga 7. februarja v dopoldanskih urah v monoštrskem gledališču skupaj
priredili Zveza Slovencev na Madžarskem in Državna slovenska samouprava.
Praznična uprizoritev je bila multimedijska v vseh pogledih: v njej so dobili mesto glasbeni vložki (v
izvedbi odlične violinistke Mirjam Mah Pintarič), videoprojekcija (v kateri smo prleškega kiparja
Roberta Juraka videli variti železne skulpture) in zvočni posnetki (med drugimi pozdrav z začetka
lanske decembrske mladinske oddaje »Porabski mlajši« na Radiu Monošter). Madžarska himna je
torej prav tako zazvenela s starega gramofona, slovensko in »porabsko« pa sta odpeli Janja Šinko
oziroma Štefanija Dravec.
Predsednica ZSM Andrea Kovács je v svojem prazničnem nagovoru izpostavila, da je kultura
vrednota sama po sebi, preko katere se je slovenski narod oblikoval in bo tudi ostal, kar je.
Poudarila je pomen ljubiteljske kulturne dejavnosti v Porabju in se vsem domačim gledališčnikom,
folklornikom in pevcem zahvalila za trud. Po njenih besedah je življenje v manjšini na stičišču držav
včasih naporno, lahko pa je koristno za vse, če sprejmemo dosežke večinskega naroda in smo
odprti za dialog. Kakor je zaključila, lahko slovenski skupnosti pri ohranjanju identitete in
materinščine največ pomaga vztrajnost in odločnost prednikov.
Predsednica Slovenske zveze je še prebrala pismo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu
Petra Jožefa Česnika, ki se zaradi bolezni ni mogel udeležiti slavja v Monoštru. V svojem sporočilu
je minister poudaril, da je bil v Porabju vsakokrat toplo in prisrčno sprejet, tukaj se je počutil kot
doma. Kakor piše, se starejša generacija narodnostnih voditeljev umika, s svojo dediščino pa ostaja
prisotna - to naj bi zagotavljalo uspešno vodenje skupnosti tudi v bodoče.
Slavnostna govornica, državna sekretarka Olga Belec, je v svojem nagovoru izpostavila, da je 8.
februar od leta 1945 ne le praznik kulture, temveč tudi domoljubja in identitete, in sicer tako za
Slovence v domovini, kakor tudi v zamejstvu in po svetu. Govornica je poudarila, da krepi kultura
sodelovanje in omogoča sožitje, je torej most med narodi in državami. Čeprav današnji hitri časi
globalizacije silijo k ekonomskemu razmišljanju, je Porabce pozvala, naj s pomočjo Slovenije in
Madžarske še naprej ohranjajo svojo kulturo.
Državna sekretarka Olga Belec je nato v imenu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
izročila listini o priznanju in zahvali obema jubilantnima organizacijama - ob 20. obletnici delovanja
Radia Monošter je bilo letošnje slavje namreč namenjeno tudi obeležitvi 25. Jubileja ustanovitve
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Državne slovenske samouprave. Priznanji za izjemen prispevek na področju ohranjanja slovenske
narodnostne skupnosti sta prevzela direktor RM Francek Mukič in dolgoletni predsednik
DSS Martin Ropoš.
 Letošnje Prešernove nagrade brez nagrajencev za književnost. Valerija Perger. Porabje,
časopis Slovencev na Madžarskem, 13. februarja 2020 - Leto XXX, št. 7, str. 4
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_7.pdf
Začetek februarja se v slovenskem kulturnem prostoru vsako leto odvija v znamenju praznovanj
slovenskega kulturnega praznika, 8. februarja, datuma smrti največjega slovenskega pesnika
Franceta Prešerna. Pravzaprav je malo nenavadno, da si narod za svoj kulturni praznik izbere
datum smrti najpomembnejšega pesnika in ne datuma njegovega rojstva. Morda pa je prav to za
slovensko kulturo, posebej za literarno ustvarjanje, nek skrit simbol …
Na osrednji slovenski proslavi v Cankarjevem domu v Ljubljani se dan pred praznikom podeljujejo
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada kot najvišja priznanja Republike Slovenije za
dosežke na področju umetnosti. Prve nagrade so podelili že davnega leta 1947, po Francetu
Prešernu pa so jih poimenovali leta 1955. Izmed prekmurskih književnikov je veliko Prešernovo
nagrado za življenjsko delo doslej dobil le pisatelj Miško Kranjec, medtem ko so Suzana Tratnik,
Evald Flisar, Feri Lainšček in pokojni Milan Vincetič bili deležni nagrade Prešernovega sklada.
Število podeljenih nagrad se je spreminjalo, skoraj 3 desetletja pa se podeljuje dve Prešernovi
nagradi (največkrat za življenjsko delo) in največ šest nagrad Prešernovega sklada (za izjemne
dosežke zadnjih treh let). Z nagradami se spodbuja in podpira vrhunska ustvarjalnost
posameznikov, ki so posebej pomembno prispevali k bogatenju slovenske kulture.
Kdo so torej letošnji Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada?
Veliki Prešernovi nagradi za življenjsko delo prejmeta baletnik in fotograf! Prvi, svetovno znani
plesalec, koreograf in režiser Milko Šparemblek, je s svojimi 91. leti najstarejši, še aktiven baletni
koreograf na svetu. Živi v Zagrebu. Za njim je več
kot sedem desetletij ustvarjalnega dela v največjih svetovnih baletnih hišah. Drugi, fotograf Stojan
Kerbler, je s svojim šestdesetletnim ustvarjanjem osrednja osebnost slovenske fotografije.
Svojih motivov ni iskal po svetu, ampak je središče njegove umetniške fotografije človek iz
soseščine, predvsem z okolice Ptuja, kjer umetnik še danes živi in ustvarja.
Nagrade Prešernovega sklada pa so prejeli: prevajalka Suzana Koncut za prevode francoskih
literarnih in teoretskih besedil; akordeonist (glasbenik, ki igra na klavirsko harmoniko, op. avt.) in
skladatelj Luka Juhart za skladateljske in izvajalske presežke; gledališka igralka Nina Ivanišin za
vrhunsko odigrane vloge na odru ljubljanske Drame; režiser Rok Biček za film Družina; oblikovalec
Nejc Prah za odlične oblikovalske dosežke in kostumograf Alan Hranitelj za razstavo Vzporedni
svetovi Alana Hranitelja.
 Rekordni 21. pohod ob svetovnom dnevi mokrišč. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev
na Madžarskem, 13. februarja 2020 - Leto XXX, št. 7, str. 5
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_7.pdf
2. februara leta 1971 je bila v iranskom varaši Ramsar sprejeta Konvencija o mokriščih (Ramsarska
konvencija), zatau je biu té den vöodabrani za svetovni den mokrišč (vizes élőhelyek). In ka so
mokrišča? Tau so tisti tali na sveti, gé je dosta vode, na zemli ali pod njauv. In mokrišča so tüdi
pouleg reke Müre, zatau naravovarstveniki, steri so povezani v mednarodni odbor Naša MuraUnsere Mur, že duga leta v začetki februara pripravlajo pohode ob toj reki.
V letošnjom leti so pohod pod geslom V mokriščaj ob Müri je žitek pripravili na Rovaškom, v
medžimurski občini Podturen. Vreme je bilou bole sprtoletno kak zimsko, zatau je prišlo rekordno
dosta, več kak 700 pohodnikov z Rovaške, Slovenije, Avstrije, pa tüdi z Vogrskoga. Pohodnike iz
štirih rosagov so pouleg načelnika Občine Podturen Perice Hajdarovića pozdravili ške Bernard
Wieser iz Avstrije, Stanka Dešnik iz Slovenije in v imeni domačinov Siniša Golub. Izpostavili so, kak
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trno fontoško je, ka je Biosferno območje Mura - Drava - Donava prišlo pod zaščito Unesca. Čüli
smo tüdi, ka je človek v zadnjih 300 lejtaj vničo več kak 87 procentov mokrišč po sveti.
 Forum zagovornice na Gornejm Seniku. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, 13. februarja 2020 - Leto XXX, št. 7, str. 6
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_7.pdf
Slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss – kot je to že tradicija – se bo
tudi letos srečala s svojimi volivci in pripravila forume zanje. Do prvega srečanja je prišlo 31.
januarja na Gornjem Seniku. Navzoče je seznanila z aktualnimi stališči madžarske vlade na
področju narodnostne politike, govorila je o lastnem delu in prizadevanjih za prihodnost skupnosti
ter o razvojnih načrtih območja.
Pogovarjali so se tudi o vsakodnevnih vprašanjih narodnostne stvarnosti, o možnostih ohranitve in
razvoja maternega jezika in slovenske kulture ter o vlogi slovenskih narodnostnih samouprav in
civilnih organizacij. Zbrane je informirala tudi o Gospodarskem razvojnem programu Slovenskega
Porabja, ki ga je madžarska vlada podprla v vladnem odloku. Govorila je predvsem o aktualnih
možnostih programa, ki se bo začel izvajati letos. Omenila je tudi vladni program pod imenom
»Madžarska vas«, ki ponuja nadaljnje možnosti tudi za razvoj porabskih vasi. Opozorila je tudi na
pomembnost popisa prebivalcev leta 2021.
Do foruma je prišlo v soorganizaciji Slovenske narodnostne samouprave Gornji Senik.
 Med dobitniki priznanj tudi Valerija Perger. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na
Madžarskem, 13. februarja 2020 - Leto XXX, št. 7, str. 6
Kulturni praznik v Prekmurju
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_7.pdf
Slovenski kulturni praznik so proslavili prav tako v številnih prekmurskih občinah. V Lendavi in
Murski Soboti so podelili tudi priznanja kulturnikom. V lendavski gledališki in koncertni dvorani,
kjer je bila osrednja občinska slovesnost ob prazniku, je Janez Magyar podelil županova priznanja
za dosežke na področju kulture. Prejeli so jih Valerija Perger, Pia Novak, Katja Ferenc in Društvo
zbirateljev Pomurja Lindva.
Valerija Perger je prejela priznanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenskega jezika med
Porabskimi Slovenci. Kot je pisalo v obrazložitvi, je devet let poučevala slovenščino na Dvojezični
srednji šoli Lendava, zdaj pa je že več kot dve desetletji na Zavodu RS za šolstvo višja pedagoška
svetovalka za narodnostno šolstvo Slovencev v Porabju. Ves čas poudarja, da se ohranjanje
manjšinskega jezika začne in konča v družini, kar dokazuje s svojim zgledom. Njeno delo vodi
predvsem en cilj, boljše znanje slovenščine pri porabskih otrocih.
 Oroslan je tadale na konji. mr. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 13. februarja
2020 - Leto XXX, št. 7, str. 7
http://www.porabje.hu/pdf/2020/2020_7.pdf
Film Oroslan, prvi porabski velki film, je z evropski festivalov znouva tak malo domou prišo. Zaprav,
njegvomi režiseri Matjaži Ivanišini so se poklonili v Slovenski kinoteki v Lublani. Tam je doubo
priznanje Franceta Brenka pa tou ranč za film Oroslan. Tou vsikšo leto dobi tisti režiser, steri je s
svojim filmom naredo nika nouvoga, pa takši film, ka rejsan na šörko odmejvle.
France Brenk (1912-1990) je biu velki slovenski filmski delavec. Eden od prvi je začno s filmsko
kritiko na Slovenskom, piso je od filmske teorije, biu je tudi dramatik, pisatel pa režiser. Zavolo
njegvoga velkoga opusa pa za tou, ka je kcuj dau k slovenskomi filmi, se po njem zové tou velko
priznanje.
Ivanišin se je publiki prišo poklonit fčasin po festivali v Trsti, kama je Oroslan tö biu pozvani. Filma
eške tadale dé na druge festivale, tak de se porabska rejč eške tadale čüla po Evropi pa eške kama
bole dale de tö sejgala. O tejm vam kaj drgouč napišemo.
Leko povejmo, ka »našomi« Matjaži gratulejramo za eške eno velko priznanje za njegvi pa naš film
ranč tak.
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Delo, Ljubljana
 Še eno nadaljevanje arbitražne sage. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 31. januar 2020
Znano bo, ali je Sodišče EU sploh pristojno za obravnavo slovenske tožbe proti Hrvaški.
https://www.delo.si/novice/slovenija/se-eno-nadaljevanje-arbitrazne-sage-274541.html
Luxembourg – Sodišče EU bo danes ob 9. uri razglasilo sodbo v tožbi Slovenije proti Hrvaški glede
spoštovanja arbitražne razsodbe. Odločitev bo zadevala izključno dopustnost tožbe. Tako bo
sodišče ugotovilo, ali je sploh pristojno za vsebinsko obravnavo zadeve.
Kratek povzetek sodbe bo prebral eden od članov velikega senata. Kot so nam pojasnili na sodišču,
bo sodba prebrana v hrvaščini, ki je bila uradni jezik postopka (ker je Hrvaška tožena stranka). To
branje naj bi trajalo vsega nekaj minut.
Generalni pravobranilec na sodišču Priit Pikamäe je 11. decembra predlagal, naj se Sodišče EU
odloči, da ni pristojno za odločanje o mednarodnopravnem mejnem sporu, ki ne sodi pod pravo
Unije.
Tako da ni pristojno za obravnavo zadeve. Slovenija med drugim očita Hrvaški, da z neizvajanjem
arbitražne razsodbe krši načelo lojalnega sodelovanja iz pogodbe o EU.
Glede konkretnih kršitev (ribiška politika, nadzor meje, prostorsko planiranje) je opozoril, da
razsodba o meji v odnosih med državama ni izvršena. Sklepal je, da z vidika prava Unije meja med
Slovenijo in Hrvaško ni bila določena.
Pred objavo sodbe bi veljalo za presenečenje, če sodišče ne bi prišlo do enakega sklepa kot
pravobranilec. K temu napeljuje še kontekst obravnave zadeve na sodišču. Predsednik sodišča
Koen Lenaerts je, denimo, kar javno podvomil o primernosti postopka tožbe, za katerega se je
odločila Slovenija.
Sodišče sicer lahko pride do enakega sklepa kot pravobranilec tudi z drugo argumentacijo. S
slovenskega vidika bi moralo biti jasno povedano, da je arbitražna razsodba veljavna.
Dogajanje na sodišču v Luxembourgu bomo spremljali v živo.
 Sodišče EU ni pristojno za tožbo proti Hrvaški. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 31. januar
2020
Hladna prha za Slovenijo. A sodišče je opozorilo, da bi morali državi narediti vse za izvršitev
arbitražne razsodbe.
https://www.delo.si/novice/slovenija/sodisce-eu-ni-pristojno-za-tozbo-proti-hrvaski274577.html
Luxembourg – Sodišče EU ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško.
Opozarja pa, da sta državi skladno s pogodbo o EU zavezani, da si prizadevata za vzpostavitev
dokončne pravne rešitve tega spora v skladu z mednarodnim pravom.
Namen tega bi bila zagotovitev neovirane uporabe prava EU na zadevnih območjih. To bi po oceni
sodišča lahko naredili tudi s predložitvijo tega spora s posebnim sporazumom po 273. členu
pogodbe o delovanju EU.
Tako kot generalni pravobranilec Priit Pikamäe je tudi sodišče ugotovilo, da sodišče ni pristojno za
odločanje o razlagi mednarodnega sporazuma, ki sta ga sklenili članici in katerega predmet ne
spada na področja pristojnosti Unije. Očitane kršitve, ki so v slovenski utemeljitvi, po njihovi
presoji temeljijo na premisi, da je bila meja že določena.
Po sodbi so očitane kršitve podrejene domnevni hrvaški kršitvi dvostranskega sporazuma, ki ni del
prava EU. Tudi nevtralnega sklicevanja na arbitražni sporazum v hrvaški pristopni pogodbi ni
mogoče razumeti na način, da so bile z njim v pravo EU vključene zaveze iz mednarodnega
sporazuma.
Ne arbitražni sporazum ne arbitražna razsodba po oceni sodišča ni del prava EU. Je pa sodišče
posebej opozorilo, da morata v skladu z arbitražnim sporazumom narediti vse potrebno za
izvršitev arbitražne razsodbe.
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Slovenska agentka: Nevaren precedens
Slovenska agentka Maja Menard je opozorila, da odločitev odstopa od ustaljene sodnega prakse
sodišča: »S stališčem sodišča glede odnosa prava EU do mednarodnega prava ustvarja precedens,«
je povedala. Ocenjuje tudi, da lahko to odpre vrata za kršitve prava EU s sklicevanjem na
domnevna odprta mednarodna vprašanja ali spore med njimi.
V njenih očeh se postavlja vprašanje, kako bo ravnalo Sodišče EU in evropska komisija pri kršitvah
ribolovne uredbe in schengenskega zakonika na mejnem območju. Vprašanje je, denimo, katera
od držav bo obravnavana kot kršiteljica.
Tudi Menardova je opozorila na izrecen poziv sodišča Sloveniji in Hrvaški, da implementirata
arbitražno razsodbo na meji. »Za arbitražno razsodbo in mejo, ki jo določa, današnja sodba ne
spreminja ničesar,« je prepričana Menardova.
Usodno za Balkan?
Vodja sektorja za meje na zunanjem ministrstvu Marko Vrevc je opozoril, da je Slovenija že takoj
po razglasitvi arbitražne razsodbe ugotovila težave pri uveljavljanju pravnega reda in nanje
opozorila evropsko komisijo. »Sodišče se je odločilo – očitno tako kot evropska komisija – da
resnega problema ne vidi,« je povedal.
Pričakuje, da bi morali s Hrvaško sesti za mizo in se pogovoriti o izvršitvi arbitražne razsodbe. Vrevc
pričakuje, da bo imela današnja odločitev negativen vpliv na Zahodni Balkan. »Temeljno sporočilo,
da je dovolj, če daš v nekem postopku obljubo, ki je kasneje ni treba izvršiti, je za regijo, kjer je
veliko bolečih vprašanj, ki so zahtevale žrtve in še niso pozabljena, usodno in ne prispeva k
stabilizaciji območja,« je ocenil.
Strokovnjak Bickl: Poudarek zavezi glede arbitraže
Strokovnjak za slovensko-hrvaško mejno vprašanje Thomas Bickl je ocenil, da sodišče ni
upoštevalo vloge EU pri nastajanju arbitražnega sporazuma, brez katere ne bi bilo mogoče rešiti
blokade hrvaških pristopnih pogajanj.
Opozoril pa je, da je »sodišče izrecno poudarilo, da morata strani uveljaviti arbitražno razsodbo iz
leta 2017, ker je mednarodnopravno zavezujoča. Temu je Hrvaška vedno oporekala.« Po njegovem
mnenju se bo povečal pritisk na pogajalsko rešitev, ki bi lahko bila dosežena po hrvaškem in pred
slovenskim predsedovanjem Svetu EU.
Plačilo stroškov
Slovenija mora poravnati stroške. Državni proračun je postopek doslej stal okoli 400.000 evrov.
Delo Sodišča EU se financira iz bruseljske blagajne. Hrvaška bo morala Sloveniji priglasiti stroške za
plačilo. Slovenija sicer pričakuje veliko nižji znesek, saj je Hrvaška le spodbijala postopek.
 Cerar: Sporočilo Sodišča EU je jasno. S. S. Delo, Ljubljana, 31. januar 2020
Miro Cerar meni, da je sodišče pritrdilo stališčem Slovenije.
https://www.delo.si/novice/slovenija/cerar-o-odlocitvi-sodisca-eu-274612.html
Sodišče EU ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško. Opozarja pa, da
sta državi skladno s pogodbo o EU zavezani, da si prizadevata za vzpostavitev dokončne pravne
rešitve tega spora v skladu z mednarodnim pravom.
Zunanji minister, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar je poudaril, da še vedno stojimo za
mnenjem, da Hrvaška krši evropski pravni red, čeprav evropska institucija ne sprejema odločitve
okoli tega. »Obžalujem, da Sodišče EU ni zbralo dovolj poguma, da bi odločilo o pomembnem
pravnem vprašanju v EU.«
Odločbo še preučujejo, a kot je izpostavil Cerar, se je sodišče jasno izreklo o arbitražni odločbi.
»Izrecno je pritrdilo Sloveniji, da arbitražna odločba velja, kar je nam v veliko zadovoljstvo.«
Sodišče EU je sporočilo, da je treba storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne odločbe, ki je
določila mejo med obema državama. »Sodišče ne bo presojalo, kar obžalujemo, a prinaša pravno
spoznanje, da je arbitražna odločba zavezujoča tudi za Hrvaško in jo ta mora implementirati.«
Dodal je, da sodba Sodišča EU ni pravna zmaga Hrvaške. »Vsak teden jo bomo spomnili, da mora
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spoštovati arbitražno razsodbo.« Ocenil je, da bi sodniki gotovo odločili, da Hrvaška krši evropski
pravni red, če bi šli v vsebinsko odločanje.
Cerar je poudaril, da smo mejo uzakonili, Hrvaška pa se temu upira. »Slovenija mora biti
potrpežljiva, pravo je na naši strani. Razloga za hitenje in vznemirjenje ni, moramo pa izvrševati
pravni pritisk na Hrvaško.«
Cerar je poudaril, da je Slovenijo tožba zdaj stala od 300.000 do 400.000 evrov. Poudaril je, da
cena ni visoka, ker so pridobili takšno mnenje Sodišča EU.
Odziv na hrvaške komentarje
Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je ocenil, da je današnja odločitev Sodišča Evropske
unije v Luxembourgu zmaga argumentov, ki jih je Hrvaška predstavila na sodišču.
»Kaj pa naj drugega reče? Pravne zmage Hrvaške ni. Hrvaška je lahko zadovoljna, le ker sodišče ne
bo odločalo. Ker bi po moji oceni sodišče ugotovilo, da kršijo pravni red. To ni zmaga, to kaže
odnos Hrvaške do vladavine prava,« se je odzval Cerar.
Pahor: Sodišče poziva obe državi
Predsednik republike Borut Pahor je na twitterju zapisal, da nam je »v skoraj tridesetih letih
samostojne Slovenije uspelo s sosednjimi državami urediti tako rekoč vsa odprta vprašanja.
Rešeno je tudi vprašanje meje s Hrvaško.«
»Glede tega sosednja in prijateljska Hrvaška še ni pripravljena spoštovati sprejetih obveznosti,
vendar sem prepričan, da se bo to prej ali slej zgodilo. Današnja odločitev Evropskega sodišča nič
ne spreminja. Sodišče v sodbi obe državi poziva, da implementirata razsodbo,« je poudaril.
 Šarec: Ni ravno čas, da bi sosedje odpirali šampanjce. S. S., V. U. Delo, Ljubljana, 31.
januar 2020
Premier v odstopu Marija Šarec meni, da glede slovenske vložitve tožbe ni mogoče govoriti o
napaki, Miro Cerar pa, da je sodišče pritrdilo stališčem Slovenije.
https://www.delo.si/novice/slovenija/cerar-o-odlocitvi-sodisca-eu-274612.html
Sodišče EU ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško. Opozarja pa, da
sta državi skladno s pogodbo o EU zavezani, da si prizadevata za vzpostavitev dokončne pravne
rešitve tega spora v skladu z mednarodnim pravom.
Na odločitev se je popoldan odzval premier v odstopu Marjan Šarec. Kot poroča STA, je ob robu
današnjega sprejema za diplomatski zbor na Brdu pri Kranju glede današnje odločitve Sodišča EU,
da ni pristojno v primeru slovenske tožbe proti Hrvaški, povedal, da »ni ravno čas, da bi sosedje
odpirali šampanjce«. Kot je izpostavil, bodo morali slej kot prej spoznati, da je arbitražna sodba
veljavna in tudi današnja sodba je poudarila pomen spoštovanja mednarodnega prava.
Pojasnil je, da je sodba povedala le, da sodišče ni pristojno odločati v tožbi, ki jo je Slovenija proti
Hrvaški vložila zaradi nespoštovanja evropskega prava v povezavi z uresničevanjem arbitražne
razsodbe. »Je pa zato drugje jasno zapisano, da je arbitraža veljavna in da je treba spoštovati
mednarodno pravo. Tako da tukaj je bitka za interpretacijo,« je poudaril Šarec.
Na novinarsko vprašanje, ali je bila vložitev tožbe morda napaka, je povedal, da je to težko soditi.
»Tožbo je vložila še vlada v odhodu. Takrat je bila odločitev taka,« je dejal, a izpostavil, da ni
mogoče govoriti o napaki, saj »ta sodba ponovno poudarja, da je treba spoštovati mednarodno
pravo«.
Cerar: Sporočilo Sodišča EU je jasno
Zunanji minister, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar je poudaril, da še vedno stojimo za
mnenjem, da Hrvaška krši evropski pravni red, čeprav evropska institucija ne sprejema odločitve
okoli tega. »Obžalujem, da Sodišče EU ni zbralo dovolj poguma, da bi odločilo o pomembnem
pravnem vprašanju v EU.«
Odločbo še preučujejo, a kot je izpostavil Cerar, se je sodišče jasno izreklo o arbitražni odločbi.
»Izrecno je pritrdilo Sloveniji, da arbitražna odločba velja, kar je nam v veliko zadovoljstvo.«
Sodišče EU je sporočilo, da je treba storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne odločbe, ki je
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določila mejo med obema državama. »Sodišče ne bo presojalo, kar obžalujemo, a prinaša pravno
spoznanje, da je arbitražna odločba zavezujoča tudi za Hrvaško in jo ta mora implementirati.«
Dodal je, da sodba Sodišča EU ni pravna zmaga Hrvaške. »Vsak teden jo bomo spomnili, da mora
spoštovati arbitražno razsodbo.« Ocenil je, da bi sodniki gotovo odločili, da Hrvaška krši evropski
pravni red, če bi šli v vsebinsko odločanje.
Cerar je poudaril, da smo mejo uzakonili, Hrvaška pa se temu upira. »Slovenija mora biti
potrpežljiva, pravo je na naši strani. Razloga za hitenje in vznemirjenje ni, moramo pa izvrševati
pravni pritisk na Hrvaško.«
Cerar je poudaril, da je Slovenijo tožba zdaj stala od 300.000 do 400.000 evrov. Poudaril je, da
cena ni visoka, ker so pridobili takšno mnenje Sodišča EU.
Odziv na hrvaške komentarje
Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je ocenil, da je današnja odločitev Sodišča Evropske
unije v Luxembourgu zmaga argumentov, ki jih je Hrvaška predstavila na sodišču.
»Kaj pa naj drugega reče? Pravne zmage Hrvaške ni. Hrvaška je lahko zadovoljna, le ker sodišče ne
bo odločalo. Ker bi po moji oceni sodišče ugotovilo, da kršijo pravni red. To ni zmaga, to kaže
odnos Hrvaške do vladavine prava,« se je odzval Cerar.
Pahor: Sodišče poziva obe državi
Predsednik republike Borut Pahor je na twitterju zapisal, da nam je »v skoraj tridesetih letih
samostojne Slovenije uspelo s sosednjimi državami urediti tako rekoč vsa odprta vprašanja.
Rešeno je tudi vprašanje meje s Hrvaško.«
»Glede tega sosednja in prijateljska Hrvaška še ni pripravljena spoštovati sprejetih obveznosti,
vendar sem prepričan, da se bo to prej ali slej zgodilo. Današnja odločitev Evropskega sodišča nič
ne spreminja. Sodišče v sodbi obe državi poziva, da implementirata razsodbo,« je poudaril.
 Plenković pozval Slovenijo k dv5ostranskim pogajanjem. STA. Delo, Ljubljana, 31. januar
2020
Andrej Plenković je ocenil, da je odločitev Sodišča EU zmaga argumentov. Oglasila se je tudi
Kolinda Grabar-Kitarović.
https://www.delo.si/novice/svet/plenkovic-pozval-slovenijo-k-dvostranskim-pogajanjem274651.html
Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je ocenil, da je današnja odločitev Sodišča Evropske
unije v Luxembourgu zmaga argumentov, ki jih je Hrvaška predstavila na sodišču. Pri tem je znova
pozval Slovenijo k dvostranskim pogajanjem za obojestransko sprejemljivo rešitev spora o meji.
»Današnja sodba Sodišča Evropske unije, ki se je razglasilo za nepristojno za odločanje v postopku,
ki ga je Slovenija sprožila proti Hrvaški, je zmaga hrvaških argumentov, ki smo jih izpostavili v
ugovoru o pristojnosti,« je zapisal Plenković v prvem tvitu.
»Zato znova pozivam Slovenijo k dialogu in dvostranskim pogajanjem, da bi prišli do obojestransko
sprejemljive in trajne rešitve vprašanja o meji,« je dodal.
Pričakovati je, da bo hrvaški premier odločitev Sodišča EU komentiral tudi pred novinarji.
Grabar-Kitarović: Skrajni čas je, da se Slovenija vrne k dialogu
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović se je na današnjo odločitev Sodišča EU odzvala na
Twitterju. »Skrajni čas je, da se Slovenija vrne k dialogu s Hrvaško in da državi to vprašanje rešita
dvostransko v dobri veri,« je tvitnila Grabar-Kitarovićeva, ki bo petletni predsedniški mandat
sklenila 18. februarja.
Pred tem je že predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković vnovič pozval Slovenijo k dvostranskim
pogajanjem, ki bi privedla k za obe strani sprejemljivi rešitvi spora o meji. Ocenil je, da je današnja
odločitev Sodišča Evropske unije v Luxembourgu zmaga argumentov, ki jih je Hrvaška predstavila
na sodišču.
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 Nov krog arbitražnega vrtiljaka. Peter Žerjavič. Delo, Ljubljana, 31. januar 2020
Zagreb lahko vztraja v zanikanju arbitražne razsodbe, saj za svojo držo še ni plačal nobene
politične cene.
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/nov-krog-arbitraznega-vrtiljaka-274693.html
Razplet tožbe proti Hrvaški glede arbitraže je bil udarec strategiji, za katero se je odločila vključena
slovenska stroka, politika in diplomacija.
Pričakovanja, da bo Sodišče EU svoje pristojnosti razumelo široko in nato ugotovilo hrvaške kršitve
evropskega prava, se niso izpolnila. Izbor sodne instance v Luxembourgu za poskus urejanja zadeve
se je pokazal za napačno presojo.
To samo po sebi ni polomija. Ker se evropska komisija, ki je pred več kot desetletjem botrovala
arbitražnemu sporazumu, ni hotela vpletati in uporabiti vzvodov za pritisk na Hrvaško, je bil poskus
na Sodišču EU ena od razpoložljivih poti. Ne glede na občutek zmagoslavja v Zagrebu se z
negativno odločitvijo v samem bistvu arbitražne zgodbe ni spremenilo nič.
Kljub temu je Sloveniji, ki je že dolgo videti, kot da se arbitražne zgodbe loteva na napačnih koncih
in z napačnimi sredstvi, spet spodrsnilo. Tako kot prejšnja evropska komisija pod Jean-Claudom
Junckerjem so sodniki videli mejo kot dvostransko vprašanje, ne da bi kakorkoli omajali trdnost
veljavnosti arbitražne razsodbe, ki je postavila mejo na morju in kopnem.
Z bolj medlim besednjakom, a jasnim sporočilom so Hrvaško spomnili, da je arbitražni sporazum
del mednarodnega prava in da je treba njegovo razsodbo o meji izvršiti. To je sicer na vseh ravneh
široko priznano dejstvo, ki mu oporeka le Hrvaška. Zato njegovega omenjanja Slovenija ne more
razglašati za uspeh sam po sebi. To namreč ni bila glavna tema na sodišču.
Zagreb lahko vztraja v zanikanju arbitražne razsodbe, saj za svojo držo še ni plačal nobene politične
cene. Pričakovati je, da bodo oživele zamisli o dvostranskem reševanju zadeve, a Hrvaška tako pri
meji na morju kot pri znamenitem območju stika z mednarodnimi vodami želi dobiti več, kot je
presodila arbitraža. Ljubljana po drugi strani vztraja pri arbitraži.
Če se bo Slovenija v prihodnjih letih odločila za uporabo pritiska, kakršen bi bil veto na vstop v
schengensko območje, se bo v evropskem kontekstu odločila za tvegan korak. Znamenj, da bi
drugačen politični kontekst na eni ali drugi strani meje privedel do večjih premikov, ni. Arbitražna
saga se bo z manjšo ali večjo intenzivnostjo nadaljevala še v prihodnjih letih.
 Zdaj je uradno: slovesno odprtje džamije bo junija. Manja Pušnik. Delo, Ljubljana, 03.
februar 2020
Celotna investicija je ocenjena na okoli 34 milijonov evrov.
https://www.delo.si/novice/slovenija/zdaj-je-uradno-slovesna-otvoritev-dzamije-bo-junija275483.html
Ljubljana – Muslimani v Sloveniji bodo po več kot pol stoletja končno dobili svoj verski in kulturni
objekt. Muslimanski kulturni center Ljubljana, kot se uradno imenuje džamija, bo do konca
septembra odprt tudi za (laično) javnost, verski obredi, kulturne in izobraževalne dejavnosti pa se
bodo za vernike začele že v prihodnjih dneh.
Na okoli 12.176 kvadratnih metrov velikem zemljišču ob Parmovi bo končno zaživela džamija, na
katero so muslimanski verniki čakali več let. Pred dobrega pol stoletja je namreč prvič padla ideja,
da bi muslimanski verniki pri nas dobili svoj verski objekt. »Ko sem 6. junija 2006 prvič stopil pred
novinarje, se nisem zavedal, zakaj je vprašanje džamije v Ljubljani za slovensko javnost tako
pomembno. Mi smo namreč navadni ljudje, ki želimo imeti svoj prostor, v katerem bomo častili
boga in delali vse, kar je z zakonom dovoljeno za versko skupnost v Sloveniji. To pomeni
izobraževanje, organiziranje obredov in verouka ipd.« S temi besedami je predstavnike medijev ob
današnji predstavitvi projekta nagovoril mufti Nedžad Grabus. Pojasnil je, da so leta 2006 želeli
džamijo zgraditi ob Cesti dveh cesarjev, vendar so idejo kasneje opustili.
»Spoznali smo, da projekta tam ne bomo mogli uresničiti,« je dejal mufti. Ko pa so leta 2008 kupili
zemljišče ob Parmovi, se po Grabusovih besedah niso zavedali, da bodo naleteli na problematično
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zemljišče. »Šele pred dvema mesecema smo namreč končno rešili lastniške odnose za cesto, ki
vodi do džamije. Zdaj smo jo že predali v upravljanje Mestni občini Ljubljana. Za reševanje
lastniških odnosov na tej cesti, ki je dolga slabih 500 metrov, pa smo porabili več časa kot za
celoten projekt džamije,« je poudaril mufti Grabus.
 »Vprašajmo Sodišče EU, ali je arbitražna razsodba zavezujoča«. Peter Žerjavič. Delo,
Ljubljana, 03. februar 2020
Evropski komisar Janez Lenarčič je naklonjen ponujeni rešitvi iz Luksemburga, sporazumnim
vprašanjem sodišču.
https://www.delo.si/novice/slovenija/vprasajmo-sodisce-eu-ali-je-arbitrazna-razsodbazavezujoca-275604.html
Bruselj – Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je prepričan, da je Sodišče EU
dovolj jasno povedalo, da od Hrvaške in Slovenije pričakuje izvajanje arbitražne razsodbe.
»Na drugi strani je ubralo zelo ozko tolmačenje svoje pristojnosti,« je povedal v izjavi za slovenske
dopisnike v Bruslju. Po njegovem mnenju bi se sodišče lahko odločilo, da je pristojno za odločanje
o kršitvah evropskega prava v tej izjavi
V razliki med dikcijo sporočila za javnost in besedilu sami sodbe ne vidi težav. V izjavi da je sodišče
opisalo kontekst, v katerem je sodbo sprejelo. Tako je omenilo arbitražno razsodbo, ki jo je treba
izvršiti. »V sodbi je jezik drugačen, saj se nanaša zgolj na tožbeni zahtevek – kršitve prava EU,« je
povedal Lenarčič.
Slovenija ni spraševala sodišča glede veljavnosti arbitražne razsodbe, ki je mednarodnopravno
dejstvo, veljavna in zavezujoča, je pojasnil.
Kot rešitev je ponudilo vabilo državama, da lahko uporabita 273. člen Pogodbe o delovanju EU, po
katerem državi lahko sporazumno predložita svoj spor sodišču. V Lenarčičevih očeh je vprašanje
lahko preprosto: »Ali arbitražna razsodba zavezuje obe strani?« Ker Hrvaška temu oporeka, naj bi
Sodišče EU povedalo, kako vidi stanje.
Po 273. členu pogodbe o delovanju EU je sodišče pristojno v vseh sporih med državami članicami,
ki se nanašajo na predmet pogodb, če mu je bil spor predložen v skladu s posebnim sporazumom
med strankami.
Bruselj vztraja pri arbitraži
Govorec evropske komisije Christian Wigand nam je sporočil: »Naše stališče se ni spremenilo.
Stranki sporazuma morata narediti potrebne korake za izvršitev arbitražne razsodbe.« To naj bi
naredili v duhu lojalnega sodelovanja in ob polnem spoštovanju mednarodnega prava. Naše
vprašanje je bilo, ali evropska komisija vztraja pri stališču iz 4. julija 2017, da od Slovenija in Hrvaški
pričakuje izvršitev arbitražne razsodbe.
Predstavnik zunanjega ministrstva Marko Vrevc je sicer v petek po objavi sodbe v Strasbourgu
izrazil nenaklonjenost ponujeni poti po 273. členu. To je pripisal strokovni želji predsednika sodišča
Koena Lenaertsa, da dobi v obravnavo tak primer.
Sicer sta se za uporabo tega člena že odločili Avstrija in Nemčiji v zadevi, povezani z izogibanjem
dvojnemu obdavčevanju.
Člen 273 je bil po Lenarčičevem mnenju vedno dobra možnost; potrebujemo soglasje obeh strani.
»Težko si predstavljam, da bi bila možna kakšna druga pot do rešitve tega spora razen poti, v kateri
bi odločal kdo tretji,« je povedal, komisar Lenarčič.
Glede vloge nove evropske komisije v tej zadevi je povedal, da je prejšnja v času predsednika JeanClauda Junckerja jasno povedala, da je razsodbo treba izvršiti. »To ostane,« je prepričan Lenarčič.
Opozoril je tudi na možne negativne posledice petkove odločitve, saj se lahko pojavijo primeri, ko
sodišče ne bo želelo ali moglo razsojati v zadevah, ki so kršitve prava EU, ker izvirajo iz nekega
drugega pravnega področja, mednarodnega prava.
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 Plavalec v morju sardin. Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 03. februar 2020
Demokratska stranka je zmagala na deželnih volitvah, ki imajo nacionalni pomen – toda v
kampanji je bil Zingaretti neviden.
https://www.delo.si/sobotna-priloga/plavalec-v-morju-sardin-270684.html
Redkokdaj je nasmejan. Slika po nedeljskih deželnih volitvah v Emiliji - Romanji pa ne bi mogla biti
bolj drugačna od tiste, ki smo je vajeni. Veselo razpoloženi Nicola Zingaretti, brezskrbnega,
sproščenega videza. In Matteo Salvini s praznim pogledom, dolgim obrazom. Pred glasovanjem v
»rdeči regiji« se je zdelo, da voditelja Lige ne more nič več ustaviti – v pičlih dveh letih je stranko
povzdignil s 17 na 34 odstotkov, na osmih regionalnih volitvah zapored je porazil levico. In vendar
se je zgodil mali čudež. Emblematična Bologna je ostala v rokah Zingarettijeve Demokratske
stranke.
Zmaga dosedanjega predsednika regije Stefana Bonaccinija je prinesla globok vzdih olajšanja, tako
na naslovu Largo del Nazareno, kjer je sedež demokratov, kot v palači Chigi, domovanju vlade.
Druga Contejeva vlada, koalicija levosredinske stranke in populističnega gibanja, lahko, ne glede na
številne notranje probleme, nadaljuje delo. Pri čemer se je odnos moči v koaliciji bistveno
spremenil: os med ministrskim predsednikom Giuseppejem Contejem in voditeljem demokratov
Zingarettijem se je okrepila, Gibanje 5 zvezd je potisnjeno na obrobje. Na deželnih volitvah v Emiliji
je stranka tik pred tem odstopljenega Luigija Di Maia dobila samo 3,5 odstotka, postala je
nerelevantna. Demokrati so v regiji zmagali sami, G5Z se je skupnemu nastopu odpovedalo.
Razmerja, oblikovana poleti, ko je v Rimu nastala nova vlada, so se podrla, strateškega zavezništva
med koalicijskima partnericama ni več. Odslej bo tempo določal zmagovalec Zingaretti.
Čeprav je tačas videti general, so njegove zasluge manjše, kot se zdi. Zmaga levice v osrednji
severnoitalijanski deželi ima simbolno vrednost in kaže rezistenco levice, vendar je predvsem
osebni uspeh Bonaccinija, ki je v minulem mandatu vodil dobro politiko. Je zelo priljubljen, deželi
gre nasploh dobro, javni servisi v Emiliji - Romanji delujejo bolje od italijanskega povprečja.
Pomenljivo je, da je volilna kampanja potekala brez strankarskih simbolov. Obnesla se je strategija
nevidnosti Zingarettija, v nasprotju z vseprisotnostjo Salvinija, je komentiral L'Espresso.
Demokratska stranka je zmagala na emilijskem teritoriju, vendar brez posebne podpore
nacionalnega sekretariata.
 Kosovo ima še enega uporniškega voditelja. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 03. februar
2020
Albin Kurti postal premier Kosova, a ni po okusu Washingtona.
https://www.delo.si/novice/svet/kosovo-ima-se-enega-uporniskega-voditelja-275567.html
Čeprav je uporniški voditelj Samoopredelitve Albin Kurti postal novi predsednik kosovske vlade
proti volji Washingtona, to ne pomeni, da ZDA ne bodo več pritiskale na Prištino. Prazen prostor v
regiji, ki je nastal zaradi EU, so zapolnile ZDA, ki so imenovale kar dva posebna odposlanca za
Balkan.
Na prvem plenarnem zasedanju kosovskega parlamenta so včeraj poslanci dveh največjih strank,
Samoopredelitev in Demokratska zveza Kosova (LDK), in etničnih manjšin pričakovano izvolili vlado
na čelu s premierom Albinom Kurtijem. Za njegovo vlado je glasovalo 86, proti pa 10 od 120
poslancev. Ne glede na to, da ima vlada na videz udobno parlamentarno večino, je to pisana in
šibka koalicija brez resnih možnosti za preživetje, če se ne bo uklonila ameriškim interesom.
Nespremenljivost meja
Vodji Samoopredelitve Kurti in LDK Isa Mustafa sta dan pred iztekom roka dosegla koalicijski
dogovor, predmet pogajanj od volitev 6. oktobra lani pa je bila delitev položajev v vladni
administraciji. Po tem dogovoru se je Samoopredelitev odpovedala položaju predsednika
parlamenta, čeprav je bil nanj že imenovan njihov poslanec Glauk Konjufca, o izvolitvi predsednika
države pa se bodo pogajali, ko bo sedanjemu vodji države Hashimu Thaçiju potekel mandat.
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Po programu nove vlade tema dialoga o normalizaciji odnosov Srbije s Kosovom ne more biti
sprememba obstoječih meja in zamenjava ozemelj. Ta ideja še ni mrtva, v igri pa je bila, ko sta
Thaçi in njegov srbski kolega Aleksandar Vučić poskusila presekati kosovski gordijski vozel. Na
kosovski strani bo vodil dialog Kurti in ne Thaçi, in sicer na podlagi platforme, ki jo bo sprejel
parlament. Cilj je, da bo Srbija priznala neodvisnost Kosova.
Ne spreglejte niti pogovora novinarja Vilija Einspielerja z Albinom Kurtijem, ki je bil objavljen v
Sobotni prilogi februarja 2018: Kosovo ima pravico do združitve z Albanijo.
 Center, na katerega so čakali dobrega pol stoletja. Manja Pušnik. Delo, Ljubljana, 04.
februar 2020
Muslimanski kulturni center bo za vernike odprt v prihodnjih dneh. Vstop tudi za (laično)
javnost.
https://www.delo.si/novice/slovenija/center-na-katerega-so-cakali-dobrega-pol-stoletja275439.html
Ljubljana – »Gre za enega najlepših muslimanskih kulturnih centrov v Evropi, ki lahko sprejme
okoli 1400 vernikov,« pravi mufti Nedžad Grabus. Muslimani v Sloveniji bodo po več kot 50 letih
dobili svoj verski in kulturni objekt. Čeprav finančna konstrukcija še ni končana, projekt v lslamski
skupnosti ocenjujejo na dobrih 34 milijonov evrov.
»Ko sem 6. junija leta 2006 prvič stopil pred novinarje, se nisem zavedal, zakaj je vprašanje džamije
v Ljubljani za slovensko javnost tako pomembno. Pozneje mi je postalo jasno, zakaj, in zdaj to tudi
razumem. Vendar, mi smo le navadni ljudje, ki želimo imeti svoj prostor, v katerem bomo častili
boga in delali vse, kar je z zakonom dovoljeno za versko skupnost v Sloveniji. To pomeni
izobraževanje, organiziranje obredov, verouka in podobno.« S temi besedami je mufti Nedžad
Grabus ob predstavitvi ob končanju projekta nagovoril predstavnike sedme sile.
24 milijonov evrov znašajo stroški celotne gradnje in opremljanja.
Leta 2006 so, pravi, želeli džamijo zgraditi ob Cesti dveh cesarjev, vendar so idejo pozneje opustili.
Dve leti pozneje so zato kupili 12.176 kvadratnih metrov veliko zemljišče med Parmovo in
Kurilniško ulico, kjer je zdaj Muslimanski kulturni center. Po njegovih besedah končanje tega
projekta pomeni prelomnico v življenju muslimanov pri nas. »Slovenija je namreč zadnja država na
območju nekdanje Jugoslavije, ki je dobila tovrstni objekt. Islamska skupnost pa je s tem
postavljena na svetovni verski zemljevid. Do zdaj namreč nismo imeli svojega verskega in
kulturnega objekta,« je dejal Grabus.
 Prve ideje o džamiji v Ljubljani so vzniknile pred več kot 50 leti.
 Muslimanski kulturni center je delo biroja Bevk Perović arhitekti.
 Vrednost investicije je ocenjena na okoli 34 milijonov evrov.
 Vsi drugačni, a ne vsi enakopravni. Manja Pušnik. Delo, Ljubljana, 04. februar 2020
Gradnja džamije v Ljubljani je več let vznemirjala javnost, tako prebivalce glavnega mesta kot
tudi vso državo.
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/vsi-drugacni-a-ne-vsi-enakopravni-275447.html
Nekateri so podprli odločitev, da bodo muslimanskim vernikom po dobrega pol stoletja (od
začetkov prve ideje o džamiji) vendarle omogočili opravljanje verskih obredov ter drugih kulturnih
in izobraževalnih dejavnosti na enem mestu, drugi so temu ves čas nasprotovali. In še vedno
svojega prepričanja niso spremenili. Tako se je, denimo, laična javnost (na glas ali potiho)
spraševala, ali bomo sredi prestolnice poslušali klicanje k molitvam. In tudi, da v Islamski skupnosti
Slovenije za ta projekt namenjajo (preveč) denarja.
Slišali smo tudi namigovanja o tem, češ, le kaj bodo donatorji iz Katarja želeli v zameno za njihov
milijonski denarni vložek v gradnjo džamije sredi slovenskega glavnega mesta. O vseh teh
»nejevernih Tomažih« (ali pa nasprotnikih) lahko rečem, da gre pri vsem tem za tipično (slovensko)
nevoščljivost, natolcevanja in versko nestrpnost.
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Dejstvo je, da je islamska skupnost druga po številu vernikov pri nas, menda jih je okoli 80.000.
Zato si seveda zaslužijo skupni prostor, kjer se verniki muslimanske veroizpovedi lahko tudi družijo,
izobražujejo in molijo. Ni dolgo tega, ko smo v televizijskih prispevkih videli, kako so se
muslimanski verniki ob večjih verskih praznikih »gnetli« v majhni športni dvorani na Kodeljevem.
Po mojem mnenju je bilo to za mlado državo sredi civilizirane in versko pestre Evrope (v 20.
oziroma 21. stoletju) z eno besedo: sramotno.
Minimalistično urejeni objekti, namenjeni izobraževanju, molitvi, športu in stanovanjski rabi, so
lahko zgled prestolnici.
Po včerajšnjem ogledu Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani pa lahko odkrito priznam, da
sem bila nad arhitekturno rešitvijo navdušena in da so arhitekti iz biroja Bevk Perović (skupaj z
gradbinci, nadzorniki in drugimi izvajalci) opravili izjemno delo. Center je namreč estetsko zelo
dovršen. In, ker gre za sodobno gradnjo, je objekt seveda tudi energetsko varčen in samozadosten.
Šest belo obarvanih objektov, izdelanih iz betona, jekla, stekla in lesa, obdanih z belo železno
konstrukcijo, dajejo temu delu mesta, kjer smo še vedno priča degradiranemu območju, poseben
čar in toplino. Minimalistično urejeni objekti, namenjeni izobraževanju, molitvi, upravljanju,
športnim dejavnostim in stanovanjski rabi, so lahko zgled prestolnici.
In zdaj Ljubljano končno lahko postavimo na svetovni zemljevid religij, kot je dejal mufti Nedžad
Grabus. In ne nazadnje: center bodo odprli tudi za (laično) javnost, prav tako bomo lahko uživali ob
hrani v muslimanski restavraciji, ki pa jo bodo oddali v komercialni namen. Prav tako si bo mogoče
ogledati verski objekt, a le v času, ko ne bo molitev. Vse to kaže na odprtost Islamske skupnosti pri
nas. In, če nam državljanom, verniki različnih veroizpovedi ponujajo roko, je od nas odvisno, ali to
roko tudi sprejmemo.
 Bela hiša stavi na vročekrvne peteline. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 04. februar 2020
Napredek v procesu približevanja Kosova in Srbije ni možen brez bolečih kompromisov sprtih
strani.
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/bela-hisa-stavi-na-vrocekrvne-peteline-275901.html
Novega kosovskega premierja Albina Kurtija čaka zahtevna naloga. Če želi ohraniti oblast, ne sme
razočarati svojih volivcev. Pokazati jim mora, da resno misli, in presekati začarani krog korupcije,
nepotizma in stagnacije. Če vladi ne bo uspel politični in reformni preobrat, ne bo preživala,
priložnost za spremembe pa bo znova zamujena.
Preizkusni kamen bo tudi sojenje nekdanjim borcem Osvobodilne vojske Kosova, osumljenim za
vojne zločine, ki jih ljudje slavijo kot narodne heroje. Nekdanji politični upornik si ne more
privoščiti ignoriranja njihovih nacionalnih čustev, ker se lahko kaj hitro zgodi, da bi oblasti ušel
nadzor iz rok.
Po zaslugi pritiskov ZDA in politične realnosti je Kurti že popustil z imenovanjem dveh ministrov
Srbske liste, ki je pod nadzorom Beograda. V ta korak je bil prisiljen, kljub očitkom opozicije, da gre
za koalicijo srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ker zagotavlja legalnost in legitimnost
njegove vlade. Ustava ga obvezuje, da politični opciji, ki je dobila na volitvah največ glasov
manjšinske srbske skupnosti, omogoči participacijo v izvršni oblasti.
Na ta način je pokazal, da spoštuje vladavino prava in politično zrelost. Vključitev Srbske liste v
vlado je mogoče razumeti tudi kot dokaz Kurtijeve odločnosti, da začne dialog s kosovskimi Srbi. To
je v skladu z njegovimi predvolilnimi obljubami, da bo pred nadaljevanjem bruseljskega dialoga
ugotovil dejanske potrebe srbske manjšine, ki ima svoj prostor na Kosovu. Srbska lista tudi nima
enake moči, kot v predhodni vladi, ker ni v vladajoči koaliciji in nima več vloge jezička na tehtnici.
Razmerje sil v parlamentu odraža delitev kosovske družbe, ko so v igri pogajanja o normalizaciji
odnosov s Srbijo. Največja prepreka vladi bodo stranke vojnega krila, ki bodo močna opozicija.
Napredek v procesu približevanja Kosova in Srbije ni možen brez bolečih kompromisov sprtih
strani. Pritisk Washingtona in Bruslja je vse močnejši, časa pa je vse manj.
Čeprav si ZDA prizadevajo po hitrem postopku presekati kosovski gordijski vozel, vsiljene rešitve
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brez soglasja Rusije, ki želi ohraniti vpliv v regiji, ne bodo zagotovile dolgoročni mir in stabilnost.
Prazen prostor na Balkanu, ki je nastal, ker je EU znova odpovedala na Balkanu, so zapolnile ZDA,
regija pa je postala igrišče Washingtona. Po receptu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki v
volilnem letu potrebuje poceni zunanjepolitični uspeh, naj bi vročekrvni petelini rešili vse konflikte.
V tem primeru sta to Vučić in njegov kosovski kolega Hashim Thaçi. Bele hiše ne moti, da je bila
Thaçijeva stranka kaznovana na minulih volitvah. Če uporniški Kurti ne bo dovolj dojemljiv za
ameriške interese, bo z grobo diplomacijo, s katero je nastopil Trumpov posebni odposlanec
Richard Grenell, čez noč poskrbela, da bo Thaçi znova prevzel vajeti. To ne bo težko, ker se je Kurti
povzpel na oblast po oblikovanju pisane in šibke vladajoče koalicije.
 Viktor Orbán bo vsaj še eno leto član Evropske ljudske stranke. Mirt Bezlaj. Delo,
Ljubljana, 04. februar 2020
Zamrznitev članstva madžarske vladajoče stranke Fidesz v Evropski ljudski stranki je podaljšana
za eno leto.
https://www.delo.si/novice/svet/viktor-orban-bo-vsaj-se-eno-leto-clan-evropske-ljudskestranke-275822.html
Bruselj - Kljub temu, da je bil predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Donald Tusk na včerajšnji
skupščini stranke madžarski članici izrazito nenaklonjen, udeleženci niso glasovali o izključitvi
Fidesza. Namesto tega so zamrznitev članstva podaljšali za eno leto.
Skoraj celotno zasedanje skupščine EPP je bilo posvečeno vprašanju Fidesza, čigar članstvo v
stranki po mnenju mnogih njenih članic kazi njen ugled. Tusk je v svojem govoru izrazil dvom o
tem, da Fidesz izpolnjuje pogoje članstva v EPP in dejal, da bo na naslednji skupščini aprila
predstavil svoje predloge. Namignil je tudi, da bi lahko v začetku prihodnjega leta prišlo do
izrednega kongresa, na katerem bo EPP odločala o dokončni usodi Fidesza.
Članstvo stranke Viktorja Orbána v EPP je bilo zamrznjeno pred evropskimi volitvami lani, ko je
Fidesz na svojih predvolilnih plakatih prikazal takratnega predsednika evropske komisije JeanClauda Junckerja kot sodelavca Georga Sorosa, poslovneža judovskega rodu, ki je stalna tarča
napadov madžarske vladajoče stranke. V praksi zamrznitev pomeni, da se člani Fidesza ne smejo
udeleževati strankarskih sestankov, nimajo glasovalnih pravic in ne morejo kandidirati za položaje.
Neenotnost v EPP
Po zamrznitvi članstva je EPP Fideszu postavila pogoje, naj nemudoma preneha s kampanjo lažnih
novic, uperjeno proti Junckerju, in naj razčisti odprta pravna vprašanja glede Srednjeevropske
univerze, privatne univerze v Sorosevi lasti. To so zaradi pritiska madžarske vladajoče stranke iz
Budimpešte preselili na Dunaj.
Ustanovljen je bil tudi tako imenovani odbor modrecev, ki je zadolžen za spremljanje in
ocenjevanje izpolnjevanja teh pogojev. Vendar pa odbor, ki ga sestavljajo nekdanji predsednik
Evropskega sveta Herman Van Rompuy, nekdanji avstrijski kancler Wolfgang Schüssel in nekdanji
predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering, o izpolnjevanju pogojev ni predstavil
enotnega mnenja.
Ta neenotnost odraža vse bolj izrazit razkol v celotni EPP. Zmernejše članice, zlasti iz severne in
severozahodne Evrope, želijo izločiti populistični Fidesz, vendar pa ima ta številne zaveznike. Med
njimi je še posebej glasen vodja Slovenske demokratske stranke Janez Janša, ki se je na kongresu
EPP v Zagrebu novembra lani navduševal nad uspešnostjo Fidesza in trdil, da nima smisla kaznovati
najuspešnejše članice v skupine.
EPP se je torej znašla pred neljubo izbiro – ali tolerirati vse bolj skrajne članice ali tvegati odhod
dela stranke k populistični desnici, ki vse bolj konkurira tradicionalnim strankam, na katero pa
očitno še nima odgovora.
 Boris Pahor, pri 106. letih, tako misli. Nataša Čepar. Delo, Ljubljana, 05. februar 2020
Tržaški pisatelj je v Kopru predstavil svojo novo knjigo, z naslovom Tako mislim, v kateri
povzema svoja življenjska spoznanja.
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https://www.delo.si/kultura/knjiga/boris-pahor-pri-106-letih-tako-misli-276196.html
»Gre za izmišljotine in antislovenstvo,« je pospremil pisatelj Boris Pahor aktualne komentarje ob
italijanskem dnevu spomina na fojbe – o jugoslovanskih teroristih in njihovi odgovornosti pri
požigu tržaškega Narodnega doma. Kot je dejal, je jasno, čigava je odgovornost, tudi če se
dogajanja izpred toliko časa ne more z jasnimi dokazi rekonstruirati. To so bili časi, ko ni bilo
slovenskih šol, ko se ni smelo govoriti slovensko in ko je bil že sam obstoj slovenstva
problematičen.
Preteklik v njegovem primeru ni na mestu
Tako je pospremil izid svoje nove knjige, izdane pri Mladinski knjigi, v Domu knjige v Kopru. Kot so
izpostavili pri založbi, so ob stotem rojstnem dnevu Borisa Pahorja izdali veliko monografijo
Tatjane Rojc o tržaškem pisatelju in jo naslovili Tako sem živel. »Skoraj sedem let zatem nas Pahor
opominja, da preteklik v njegovem primeru ni ravno na mestu, zato povzetke svojih življenjskih
spoznanj naslavlja Tako mislim,« so zapisali. Pogovor s pisateljem je povezoval urednik Zdravko
Duša, misli iz knjige pa je prebirala kulturna urednica Radia Koper Neva Zajc.
»Čutim se Tržačana v vseh ozirih. Rojen sem v Trstu, navzel sem se jezika svojih staršev –
slovenskega tržaškega narečja, naučil pa sem se tudi jezika sosedov,« je dejal Pahor, ki pri svojih
dobrih 106. letih še ni izgubil govorniškega žara in se je občinstvu celo opravičil, če je bil predolg.
Kot je nadaljeval, se je čutil slovenskega človeka v domačem okolju, kmalu pa je moral spoznati, da
oblast od njega zahteva, da postane Italijan. Država Italija, poudarja, ni nikoli obračunala s svojo
fašistično zgodovino in to se kaže še dandanes, ko parcialno prikazujejo zgodovino, molčijo o zanje
neprijetnih resnicah in še naprej gojijo protislovenske občutke.
Še veliko ima povedati o življenju
Po drugi strani pa Pahor poudarja, da tudi slovenska država in njena politika ne daje temu
zadostnega pomena. Do Trsta, ki je tudi slovensko obmorsko mesto in so mu dali pečat številni
slovenski intelektualci, se matična država obnaša mačehovsko in kot da bi bilo to zanjo neko
nepotrebno breme. Obeleževanje obletnic, kot je osvoboditev koncentracijskega taborišča
Auschwitz in trpljenje Judov, je seveda nujno, ne smemo pa pozabiti, je izpostavil, niti na rojake, ki
so trpeli v Alzaciji ali v Trstu.
»Vselej govorim o tako imenovanih rdečih trikotnikih, ki smo bili politični interniranci,« je opozoril.
S tem je povezan spomin na primorsko udeležbo v narodnoosvobodilnem boju pa tudi na
krščanskega socialista Edvarda Kocbeka, ki je temu boju dal evropski značaj, ter poznejše delovanje
jugoslovanskih komunistov, pa vse do pregona Italijanov iz Istre, ker jih je Titova vojska pavšalno
imela za fašiste.
Pisatelj se je obregnil tudi ob Katoliško cerkev, ki dva tisoč let po Jezusu večkrat pozablja na
njegove nauke. »Čeprav bi nekdo mislil, da bi moral govoriti o smrti,« je dejal, pa ima še veliko za
povedati o življenju. Človek mora, kot se je zavzel, najti smisel, zakaj obstaja in po lastnih močeh
prispevati k humanistični dediščini, da nekoč na svetu ne bo več revnih, lačnih, žejnih in
preganjanih.
 V Trstu o »jugoslovanskih teroristih«, odgovornih za požig Narodnega doma. V. U. Delo,
Ljubljana, 05. februar 2020
Salvini bo ob dnevu spomina na fojbe znova na Bazovici, prišla bo tudi predsednica skrajno
desnih Bratov Italije Giorgia Meloni.
https://www.delo.si/novice/svet/v-trstu-o-jugoslovanskih-teroristih-odgovornih-za-pozignarodnega-doma-275997.html
Vajeni smo že, da dva dneva po slovenskem kulturnem prazniku iz sosednje Italije prihajajo
besede, ki prostoru onkraj italijanske vzhodne meje niso naklonjene in ustvarjajo vtis, da so bolj
kot za izvoz na drugo stran Jadrana namenjene notranjim obračunom med desnim in levim polom.
Na domačih, italijanskih geografskih koordinatah.
V Italiji bo 10. februarja znova dan spomina, mlad, leta 2004 vzpostavljen praznik, namenjen
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spominu na vojne in povojne poboje Italijanov v tako imenovanih fojbah ter množično povojno
izselitev iz Istre in Dalmacije. Na tragedije, ki niso prizadele le Italijanov.
Italijanski tisk in tržaški Primorski dnevnik že najavljata, kdo se bo udeležil slovesnosti ob fojbi v
Bazovici, s katere so lani prišle besede: »Živel Trst, živela italijanska Istra, živela italijanska
Dalmacija!«
Slavnostno jih je izrekel Antonio Tajani, tedaj predsednik evropskega parlamenta, ki je kritiziral
osimske sporazume, enačil nacizem in komunizem, fašizma pa ni omenil. Besede so odmevale v
Sloveniji in na Hrvaškem. Odzvala se je uradna politika, iz Slovenije predsednik republike Borut
Pahor, premier Marjan Šarec, zunanji minister Miro Cerar, stranke in evropski poslanci. Tajani se
je dva dni po slavnosti opravičil v slogu, češ da so ga v Sloveniji in na Hrvaškem najbrž narobe
razumeli.
Če bi v svojo izjavo dodal preprost tudi in govoril tudi o italijanskih Istri in Dalmaciji, bi ga gotovo
razumeli bolje. Tajani je bil lani v Bazovici v družbi notranjega ministra in podpredsednika rimske
vlade Mattea Salvinija, ki je fojbe pri Bazovici primerjal z Auschwitzem, seveda je tudi v njegovem
primeru za opomin na žrtve fašizma zmanjkalo besed.
Znano je, da bo Salvini v Bazovici tudi letos. Z manj naslovi in oznakami. Ni več podpredsednik
vlade in minister, le še vodja opozicijske Lige. Kot je znano doslej, aktualnih nosilcev visokih
državnih funkcij iz Rima ne bo.
Obujanje zgodovine in »zgodovine«
Dnevi v bližini praznika so tudi letos v znamenju obujanja zgodovine in »zgodovine«. Kot piše
Primorski dnevnik, je vsedržavno združenje italijanskih partizanov VZPI-ANPI v senatni knjižnici v
Rimu pripravilo posvet o obmejnem fašizmu in o drami fojb z udeležbo zgodovinarjev Giovannija
De Lune, Anne Marie Vinci, Franca Cecottija in Marte Verginella. Nekatera desno usmerjena
združenja so mu nasprotovala, oglasila se je tudi Giorgia Meloni iz skrajno desnih Bratov Italije.
Tudi ona bo poskušala v Bazovici priti do novih tržaških političnih točk. S Salvinijem sta v opoziciji,
visokih predstavnikov italijanske države v Bazovici za zdaj ne napovedujejo.
Primorski dnevnik je objavil še napoved pogovora »o slovenskem lažnem samopomilovanju« od
Avstro-Ogrske monarhije do zavezniške uprave, ki bo 13. februarja v deželni dvorani Tessitori v
Trstu, vabilo pa je opremljeno z uradnim logotipom tržaške občine.
Z iztegnjeno desnico proti koronavirusu
Dva dni kasneje bo še srečanje, na katerem se bodo posvetili »resnici o jugoslovanskih teroristih«
iz leta 1920 ter o njihovi odgovornosti pri požigu tržaškega Narodnega doma. Obžalovanje in
presenečenje nad tovrstnim dogajanjem sta v pismu tržaškemu županu Robertu Dipiazzi izrazila
predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih
organizacij Walter Bandelj.
»Nikomur ne stisnite roke, okužba je usodna. Uporabite rimski pozdrav, protivirus in
protimikrobe,« je napisal v tvitu. Kmalu ga je umaknil.
 Na obzorju konec blokade širitve. Peter Žerjavič. Delo. Ljubljana, 05. februar 2020
https://www.delo.si/novice/svet/na-obzorju-konec-blokade-siritve-275794.html
Komisija bo predstavila reformo širitvenega procesa, ki bi omogočala povratnost in več koristi za
ljudi na Balkanu.
Bruselj – Evropska komisija naj bi danes izpolnila želje Francije in podprla predlog reforme procesa
širitve EU, kakršno si želi Pariz. Tako bi se utegnila odpreti vrata začetku pristopnih pogajanj z
Albanijo in Severno Makedonijo.
Pričakovano odločitev o začetku pogajanj s Skopjem je konec leta preprečila Francija. Glede
Albanije sta se ji pridružili še Danska in Nizozemska. Francoskega predsednika Emmanuela
Macrona je pri odločanju navdajalo globoko nezadovoljstvo s širitvenim procesom. Tega marsikdo
v Bruslju vidi ne samo kot Francozov pogled na Balkan in Turčijo, ampak na celotno širitev na
vzhod od leta 2004. Po tej logiki je površno izvedeno prilagajanje »evropskim standardom«
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povzročilo, da ima več članic med Baltikom in Črnim morjem težave z delovanjem pravne države,
pravosodja in svobode medijev.
Reverzibilnost pogajanj
Podrobnosti predlagane metodologije bo danes predstavil evropski komisar za širitev Olivér
Várhelyi. Ena ključnih točk bo reverzibilnost pogajanj, zato napredovanje ne bo več samodejno.
»Če se položaj pri izpolnjevanju pogojev slabša, mora proces v obratno smer,« pravijo o pravilu
naši viri. Že do zdaj je bilo sicer uradno izvedljivo, da se pogajalska poglavja (kot so pravna država,
transport ali okolje) spet odprejo, a v širitveni praksi takšnih odločitev ni bilo. V očeh Francije želijo
članice manj tehničen in bolj politično voden proces.
Najbolj znan je primer Turčije, ki se o polnopravnem članstvu pogaja že poldrugo desetletje, a je
približevanje po odmiku Turčije od začrtane poti bolj ali manj zamrznjeno. Tehnično gledano bi
države lahko končale pristopne procese le s soglasjem. Ena od dilem v zvezi z novo metodologijo je
način glasovanja pri odločitvah o nazadovanju v pogajanjih. Nove rešitve bodo veljale le za članice,
ki se bodo šele začele pogajati. Črna gora in Srbija sta namreč že sredi pogajalskega procesa in
spreminjanje pravil zanju naj ne bi bilo predvideno.
Po vrhu EU in Zahodnega Balkana
Cilj je, da bo odločitev o začetku pogajanj s Skopjem in Tirano sprejeta spomladi. Na najvišji ravni
bi bila potrjena na vrhu EU konec marca. V Franciji pričakujejo, da bodo članice najprej potrdile
novo metodologijo. Več vetra v jadra bi širitveni proces nato lahko dobil na vrhu EU in Zahodnega
Balkana na začetku maja v Zagrebu. V Franciji so prepričani, da bi kandidatke med pogajalskim
procesom morale imeti več koristi, če bodo izpolnjevale pogoje. Pridruževanje bi potekalo
postopno, v etapah. Denar bi lahko dobivale iz evropskih skladov in sodelovale v programih EU.
»Cilj niso 15 let trajajoča pogajanja, koristi pa je treba pustiti za konec,« je v ponedeljek v Bruslju
zatrdila francoska državna sekretarka za evropske zadeve Amélie de Montchalin. Nova
metodologija naj bi bila nova paradigma, in sicer manj frustrirajoča za balkanske države, saj bo
prebivalstvu prinesla več koristi. Tudi s tujimi vplivi v regijah se menda ne bo spopadla v pravniških
debatah, ampak z gospodarskimi naložbami. Namignila je, da je Francija zadovoljna s predlogi
Várhelyija. Po diplomatskih ocenah, je pričakovan tudi premik Pariza. A gotovosti ni.
 Slovenščine se učijo po vsem svetu. Milena Zupanič. Delo, Ljubljana, 06. februar 2020
Pouk v 25 državah, študij na slovenskih lektoratih pa v 61 univerzah na vseh celinah, razen v
Avstraliji.
https://www.delo.si/novice/svet/slovenscine-se-ucijo-po-vsem-svetu-276227.html
Kar 597.500 Slovencev živi po oceni vlade zunaj Slovenije, in sicer v večjem številu v 38 državah,
največ v Argentini, ZDA, Kanadi in Avstraliji, posamezniki pa takorekoč povsod. »V tujini občutimo
dragocenost svojega maternega jezika precej globlje kot sredi Slovenije, kjer je govoriti slovensko
samoumevno,« je povedala dr. Maja Đukanović, profesorica slovenščine na Filološki fakulteti
Univerze v Beogradu.
Slovenija omogoča učenje slovenskega jezika po vsem svetu, ne samo zaradi ohranjanja jezika in s
tem nacionalne identitete na tujem živečih Slovencev in njihovih potomcev, ampak tudi zaradi
stikov Slovenije s svetom. Tako imenovani dopolnilni pouk za Slovence in njihove potomce poteka
v 19 evropskih in šestih čezmorskih državah. Letos je vanje vključenih okoli 2000 tečajnikov, od
tega kar 500 v Srbiji. Za plačilo 14 napotenih in 22 honorarnih učiteljic in učiteljev, ki poučujejo v
90 krajih po Evropi, namenja denar ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Za seznanjanje s slovensko kulturo in jezikom pa so na kar 61 univerzah na vseh celinah, razen v
Avstraliji, organizirani lektorati slovenščine. Tudi za lektorat je največ zanimanja v Srbiji: od okoli
2500 študentov po svetu jih kar 900 obiskuje najmanj enega od izbirnih predmetov na lektoratu na
beograjski filološki fakulteti. Po besedah vodje programa Slovenščina na tujih univerzah dr. Mojce
Nidorfer Šiškovič s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so lektorati kot nekakšna vrata
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Slovenije v svet, saj marsikateri študent pozneje poslovno ali kulturno sodeluje s Slovenijo.
Pol milijona razpetih usod
»Želim izpopolniti svoje znanje slovenskega jezika, saj sem ga že precej pozabila, čeprav je moj
materni jezik, med učenjem pa se tudi spoznavamo in družimo,« je na tečaju slovenščine v
Pančevu pri Beogradu povedala Kristina Weber s hrvaško-črnogorskimi in slovenskimi koreninami.
Življenjska pot jo je razpela med Slovenijo in Črno goro, zdaj pa že deset let živi v Vojvodini, kjer se
je poročila. Dopolnilni pouk slovenščine obiskuje poleg nje v Pančevu še 20 tečajnikov. Poučuje jih
Milena Spremo, diplomirana filozofinja.
Tudi Milena Spremo je razpeta med Slovenijo, kjer se je rodila v mešanem srbsko-slovenskem
zakonu, in Srbijo. Do svojega 28. leta je živela v Domžalah, nato se je s starši in bratom vrnila v
očetov rojstni kraj Zrenjanin v Vojvodini in si tam ustvarila družino. Usod, kakršni sta Kristinina in
Milenina, je nič koliko ali – natančneje – najbrž več kot pol milijona, kolikor je Slovencev in
Slovenk, ki so iz različnih razlogov odšli v svet. V kar 25 državah je zanje in njihove potomce
organiziran pouk slovenskega jezika. Poučuje jih 14 napotenih in 22 honorarnih učiteljev in
učiteljic. Ena od njih je prav Milena Spremo, ki poučuje slovenski jezik v več krajih Vojvodine že
devet let. Kdo pride na tečaj?
Želijo se naučiti maternega jezika in priti v Slovenijo
»Prihajajo mladi, ki imajo slovenske korenine, a ne znajo jezika, v Sloveniji pa si želijo študirati ali
delati. Prihajajo tudi taki, ki se želijo le naučiti maternega jezika, ker bodo morda Slovenijo obiskali.
Pridejo tudi taki, ki so se poročili s Slovencem ali Slovenko in se nameravajo preseliti. Pouk pa
obiskujejo tudi starejši člani društev Slovencev, ki želijo jezik ohraniti in se med seboj družiti,« je
povedala Milena Spremo.
Glede na to, da živi zunaj Slovenije skoraj 600.000 Slovencev in Slovenk, dopolnilnega pouka
slovenskega jezika – presenetljivo – ne obiskuje veliko tečajnikov. V 90 krajih po 19 evropskih
državah jih nanj prihaja okoli 2000, od tega kar 500 v Srbiji. Zakaj je tolikšen odziv prav v Srbiji?
Po besedah profesorice dr. Maje Đukanović z lektorata za slovenščino na Filološki fakulteti v
Beogradu je vzrok občudovanje in spoštovanje Slovenije. Tudi ona je povedala, da bi marsikdo
želel Slovenijo obiskati, tu delati ali se vanjo preseliti. Koliko časa potrebuje tuje govoreči, da se
nauči slovensko, je po izkušnjah sogovornic zelo različno, odvisno od tega, koliko jezikov že zna,
kako je motiviran in koliko časa nameni učenju. »Jezikoslovec, ki že zna več jezikov, se nauči
hitreje,« je pojasnila Maja Đukanović, ki se srečuje predvsem s srbskimi študenti.
»Poučevala sem zdravnika, ki je prihajal na intenzivni individualni pouk dvakrat na teden, doma se
je ves čas lahko pogovarjal s Slovenko, gledal je tudi slovensko televizijo. Po letu in pol je naredil
izpit iz slovenščine v Sloveniji na višji ravni,« je povedala Milena Spremo.
Skoraj 600.000 Slovencev in Slovenk živi zunaj Slovenije.
V 19 evropskih državah jih k pouku slovenščine hodi okoli 2000.
V Srbiji se slovenščine uči kar 500 slovenskih izseljencev.
 Več sto pribežnikov ujetih na nikogaršnji zemlji. STA. Delo, Ljubljana, 06. februar 2020
Za dogajanje naj bi bile odgovorne nevladne organizacije, ki naj bi migrante obvestile, da so
meje odprte.
https://www.delo.si/novice/svet/vec-sto-pribeznikov-ujetih-na-nikogarsnji-zemlji-277167.html
Madžarska policija je s premičnimi ovirami zaprla mejni prehod s Srbijo Tompa-Kelebija, da bi
preprečila večji skupini migrantov vstop v državo. Najmanj 200 migrantov je sedaj ujetih na
nikogaršnji zemlji med državama. Trdijo, da bodo tam ostali, dokler jim ne dovolijo vstopa na
Madžarsko, poročajo tuje tiskovne agencije.
Migranti, ki naj bi po lastnih navedbah bili večinoma iz Sirije, so se organizirali preko družbenih
omrežij in se popoldne iz več sprejemnih centrov v Srbiji napotili k omenjenemu mejnemu
prehodu. Tam pa jih je pričakala zaprta meja in kordon madžarske policije v polni opremi, poroča
hrvaška tiskovna agencija Hina.
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Migranti zahtevajo, da jim dovolijo vstop na Madžarsko, da bi nadaljevali pot v druge članice
Evropske unije. Po navedbah madžarskih medijev trdijo, da se jih bo zbralo še več, če jim ne bodo
dovolili naprej. Med njimi so tudi otroci, ki držijo napise Naši otroci zaslužijo boljše življenje in
sporočila, da so zbežali iz vojne.
Madžarska tiskovna agencija MTI navaja poročanje madžarske javne televizije, da je na območju
med državama med 400 in 500 migrantov, med njimi tudi 50 otrok. V angleščini vzklikajo Odprite
vrata! Protest sicer poteka mirno, migranti pa so si postavili šotore in razgrnili spalne vreče, poroča
francoska tiskovna agencija AFP.
Mejni prehod na srbski strani Kelebija je danes zvečer obiskal srbski obrambni minister Aleksandar
Vulin, ki je izrazil prepričanje, da so za dogajanje odgovorne nevladne organizacije, ki da so
migrante obvestile, da so meje odprte. »Ne bomo dovolili, da kdorkoli pripelje do spora med Srbijo
in Madžarsko,« je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.
 Madrid in Barcelona se pogovarjata. Mimi Podkrižnik. Delo, Ljubljana, 06. februar 2020
Srečanje med Pedrom Sánchezom in Quimom Torro je simbolno pomembnen korak iz krize.
https://www.delo.si/novice/svet/madrid-in-barcelona-se-pogovarjata-276443.html
Dialog je vedno dober znak, tudi današnje srečanje med španskim predsednikom vlade Pedrom
Sánchezom in katalonskim kolegom Quimom Torro je znamenje, da bi se odnosi med Madridom in
Barcelono vendarle lahko spremenili. Vsaj simbolno je bil sestanek, ki se je začel točno opoldne ter
končal uro in pol pozneje, poveden, čeprav je odprto še malone vse in je Torra morda v odhajanju;
kajti že kmalu naj bi bile v Kataloniji predčasne volitve. A Sánchez je predlagal, da bi »se v okviru
bilateralnega odbora ministrov in s ciljem ponovno splesti vezi začeli pogovarjati že v februarju«.
Voditelja sta po več ko letu dni za skupno mizo sedla v Barceloni, najbrž z zavedanjem, da v resnici
potrebujeta drug drugega in da si to tudi dolgujeta, sploh očiten pa je dolg državljanom. Španski
socialist je pred časom namreč obljubil, da bo v zahvalo, ker ga je pri ustoličenju na čelo
manjšinske vlade podprla independentistična Republikanska levica Katalonije (ERC), pristal na
pogajanja z vladajočo katalonsko politiko. In zato je kot predsednik španske vlade prvič po več kot
desetih letih prestopil prag Palau de la generalitat; nazadnje je to storil José Luis Rodríguez
Zapatero, prav tako socialist.
Zaplet ni neizogiben
Torra sicer prihaja iz ERC konkurenčne stranke, iz Skupaj za Katalonijo (JxCat) Carlesa
Puigdemonta, kjer vztrajajo pri radikalnem reševanju katalonske krize – pri udejanjanju pravice do
samoodločbe, koncu represije in amnestiji –, in se tačas sooča s številnimi notranjimi problemi.
Pred nedavnim je zato napovedal, da bo takoj po sprejetju proračuna za 2020 razpisal predčasne
volitve; kar lahko pomeni, da so njegovi predsedniški dnevi šteti, poslanski pa so mu bili tako in
tako odšteti že pred časom, ko so mu zaradi nespoštovanja odločbe španske volilne komisije, da
mora med volilno kampanjo s pročelja vladne palače umakniti independentistične simbole, odvzeli
pozicijo regionalnega parlamentarca.
Medtem ko je v Kataloniji kemija med ERC in JxCat že vse od odcepitvene polomije oktobra 2017
slaba, polna zamer in hkrati zelo tekmovalna, so ERC in španski socialisti sklenili politični dogovor o
podpori, kar bi Sánchezu zagotovilo manj zapleteno manjšinsko vladanje in po katerem naj bi imeli
zadnjo besedo katalonski volivci: na koncu naj bi na posebnem glasovanju potrdili ali ovrgli
izkupiček pogajanj med obema stranema. Vse to je slišati lepo in prav, čeprav zaplet ni neizogiben:
v ERC resda modro in spravljivo zagovarjajo dialog, a že vse od ustanovitne pred skoraj stotimi leti
se zavzemajo tudi za neodvisno katalonsko republiko, medtem kot so v Madridu jasni, da naj bi
Katalonci resda glasovali o sporazumu, a takem, katerega cilj je rešitev katalonske krize, ne pa
odcepitev Katalonije od Španije.
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Podpora »zgodovinskemu« Radiu Capodistria. Nataša Čepar. Delo, Ljubljana, 7. februar
2020
RTV Slovenija je stopila korak nazaj glede odvzema frekvence, medtem v Italiji množično izražajo
podporo manjšinskemu radiu.
https://www.delo.si/novice/slovenija/podpora-zgodovinskemu-radiu-capodistria-276456.html
Koper – »V teh dneh sem bil na pogovorih z direktorjem RTV Slovenija Igorjem Kaduncem in
ministrom Rudijem Medvedom, ki sta mi zagotovila, da bo Radio Capodistria za zdaj zadržal svojo
najpomembnejšo frekvenco, s katero pokrivajo velik del Furlanije - Julijske krajine in hrvaške
Istre,« je dejal poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža. V Italiji kljub temu zahtevajo
jasna zagotovila glede slišanosti tega zgodovinskega radia, ki deluje že od leta 1949.
Težava je nastala, ker je RTV Slovenija izgubila dovoljenje za obratovanje na frekvenci 97,1 MHz za
oddajanje Radia SI. Pred dnevi so dokončno ukinili oddajnik na Zajčici, ki pokriva območje med
Kozino in Senožečami, v manjšem delu pa sega na italijansko stran (Opčine, Prosek, Križ …).
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS ni dobila odobritve italijanskega regulatorja, zato
dovoljenja za to frekvenco niso mogli podaljšati.
25.000 poslušalcev ima po zadnji meritvi Mediane (2013) Radio Capodistria na območju Furlanije
- Julijske krajine
Med Italijo in Slovenijo sicer poteka kar 15 sporov glede uporabe frekvenc, saj nastajajo motnje v
poslušanosti posameznih radijskih programov. Na RTV Slovenija so tako začeli proučevati možnost,
da bi frekvenco 103,1, ki jo sicer uporablja Radio Capodistria, dodelili Radiu SI.
»Odzvali smo se na informacijo, da utegnejo Radiu Capodistria odvzeti njihovo najpomembnejšo
frekvenco, na kateri so slišani v Italiji in hrvaški Istri. Tako smo želeli preprečiti tak razvoj
dogodkov, kot se je, na primer, zgodilo ob ukinitvi satelitskega oddajanje programa Televizije
Koper/Capodistria. Ko je bila prejeta odločitev, nismo mogli ničesar več rešiti,« je pojasnil Žiža.
Poskus reševanja Radia SI
»Oddajanje Radia Capodistria na frekvenci 103,1 MHz – z Nanosa – je bistveno pri pokrivanju
narodnostno mešanega območja od severno-vzhodne Italije do dela hrvaške Istre, kljub temu pa
imamo pri tem še številne sive lise,« je pojasnil Antonio Rocco, pomočnik generalnega direktorja
Regionalnega RTV-centra Koper/Capodistria. S tem se po njegovih besedah vsaj delno uresničuje
ustavna pravica italijanske narodne skupnosti do stikov z matičnim narodom in preostalim delom
manjšine.
Odgovorni urednik Radia Capodistria Aljoša Curavić je opozoril, da želijo biti solidarni z
mariborskimi kolegi Radia SI in pri iskanju rešitev z Italijo so jim pripravljeni tudi pomagati, vendar
ne v lastno škodo. Italijanska skupnost se je v zvezi s težavo Radia SI že obrnila na italijansko
veleposlaništvo v Sloveniji.
V Italiji so zaskrbljeni
»Radio Capodistria ni zgolj radio, je pomemben del zgodovine, ne le za italijansko skupnost v Istri,
ampak za vse nas,« se je včeraj oglasil deželni svetnik Furlanije - Julijske krajine Massimo
Moretuzzo, ki je skupaj s kolegom iz stranke Pakta za avtonomijo zahteval odziv deželnega sveta
na morebitno utišanje tega radijskega programa v Italiji. Poudaril je, da Radio Capodistria
predstavlja pomembno središče za kulturno izmenjavo. Že pred Moretuzzem pa so se za ohranitev
ključne frekvence Radia Capodistria zavzeli tudi v italijanski Ligi, kjer so napovedali še ukrepe na
državni ravni, podporo pa sta jim izrekla tržaška Komunistična stranka in predsednik dežele Veneto
Roberto Ciambetti.
Včeraj pa se je na dogajanje glede Radia Capodistria odzvala tudi italijanska senatorka slovenskega
rodu Tatjana Rojc, ki je napovedala, da bo o tem govorila tudi z ministrom za zunanje zadeve
Luiigjjem di Maiom.
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 Slovenska kultura pod berlinskim nebom. Igor Bratož. Delo, Ljubljana, 07. februar 2020
Gregor Jagodič: Čim širša bo slovenska pahljača pred gostovanjem na knjižnem sejmu v
Frankfurtu leta 2022, bolje bo.
https://www.delo.si/kultura/razno/slovenska-kultura-pod-berlinskim-nebom-275897.html
SKC Berlin je druga kulturna ustanova Republike Slovenije v tujini, skupni projekt ministrstva za
kulturo in zunanjega ministrstva, ki deluje na slovenskem veleposlaništvu v Berlinu. Slovenski
kulturno-informacijski center v Avstriji (Skica) je začel delovati leta 2011, berlinski center leta
2016. Od začetka ga vodi Gregor Jagodič.
Lani ste poudarili, da je slovenska kultura v Berlinu oziroma Nemčiji pomembna, saj predstavlja
naše vrhunske umetnice in umetnike, ki se lahko postavijo ob bok sodobnim evropskim trendom
tako po raznovrstnosti kot po visoki umetniški ravni. Koliko nas poznajo, kako smo navzoči?
Slovenska kultura je v Berlinu vse bolj prisotna, še posebno zaradi Slovenskega kulturnega centra,
v stiku nismo le s pomembnejšimi kulturnimi in drugimi institucijami po Berlinu, ampak po vsej
Nemčiji, povezujemo umetnike, pripravljamo skupne koncepte in skupne projekte, v katere so
vključeni tako nemški kot slovenski avtorji, del našega delovanja pa sega tudi v Slovenijo,
pomembno se mi zdi, da nemški umetniki pridejo ustvarjat v Slovenijo. Tako spoznavanja
omogočajo nove izmenjave, tako slovenska kultura potuje v Nemčijo in nemška k nam.
Koliko k prepoznavnosti pripomorejo rezidence, ki jih ministrstvo za kulturo omogoča od leta
2004?
Rezidence služijo namenu, za katerega so bile vzpostavljene, zdaj se gostujoči umetniki mesečno
menjajo, z vsakim od njih poskušamo narediti še dodaten projekt, že ob prihodu jih sprejmemo na
veleposlaništvu in se pogovorimo o možnostih, da bi njih in njihovo umetniško ustvarjanje še
dodatno in bolje uvedli v nemški kulturni prostor.
Slovenski kulturni center ima samo enega zaposlenega, pomagam jim s svojimi kontakti, trudim se
jih povezati z nemškimi kolegi, usmeriti k novim izzivom, ne nazadnje jim center pomaga tudi
finančno podpreti projekt, ki ga že načrtujejo, če se pokaže možnost, ga tudi skupaj organiziramo.
»Ministrstvo za kulturo je to leto razglasilo za leto spomina na Huga Wolfa, slavimo tudi
Beethovnovo leto, zato je vsebina naših dogodkov tako intonirana.«
 Ljudi premestili v begunske centre, meja znova odprta. A. V. Delo, Ljubljana, 07. februar
2020
Prehod na srbsko-madžarski meji so spet odprli danes ob sedmih zjutraj.
https://www.delo.si/novice/svet/ljudi-premestili-v-begunske-centre-meja-znova-odprta277192.html
Potem ko je madžarska policija s premičnimi ovirami zaprla mejni prehod s Srbijo (TompaKelabija), da bi preprečila večji skupini vstop v državo, so srbske oblasti ponoči premestile ljudi v
begunske centre, poroča RTS.
Mejni prehod so spet odprli danes ob sedmih zjutraj, zaprt pa je bil od četrtka ob 16. uri, ko je
okoli tristo ljudi prišlo do madžarske meje in želelo vstopiti na območje Evropske unije.
Večina beguncev je iz Sirije, med njimi tudi okoli petdeset otrok. Organizirali so se preko družbenih
omrežij in se iz begunskih centrov v Srbiji napotili proti meji.
Ko so naleteli na zaprto mejo, so mirno protestirali, postavili šotore in razgrnili spalne vreče,
ponoči pa so jih spet premestili v begunske centre.
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Slovenska kultura na sto osamljenih let. Janez Markeš. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga,
08. februar 2020
O čem razmišljamo, ko obeležujemo slovenski kulturni praznik? Boris Pahor ima odgovor na to
vprašanje, ki je vse kaj drugega, kot enoumno.
https://www.delo.si/sobotna-priloga/slovenska-kultura-na-sto-osamljenih-let-270689.html
Če koga v tem trenutku vidimo kot poosebljenje slovenskega kulturnega praznika, je to tržaški
pisatelj Boris Pahor. Ko rečemo v tem trenutku, mislimo v širših, skorajda kontroverznih
okoliščinah, v katerih se je znašla Slovenija. Po naravi praznika bi se nemara morali zamejiti strogo
na ozko vprašanje kulture, toda vseeno bi se kazalo vprašati, kako je praznik Prešernovega dneva
kot slovenski kulturni praznik sploh nastal. Praznuje se ga od leta 1945 in skliceval se je na dvoje:
potiho na tradicijo praznovanja vseslovanske enotnosti, naglas pa na pesnika Franceta Prešerna, ki
je z idejo pomladi narodov pesniško premislil kulturno, narodno in končno politično pomlad
Slovenije. Politično tedaj ni pomenilo niti samostojne države niti strankarske demokracije, toda
njegova Zdravica je nazadnje, kot nekakšna simbolna sinteza kulturno-zgodovinskega postajanja,
pristala v ustavi samostojne države Slovenije.
Boris Pahor je človek, ki je kot mladenič videl fašistični požig Narodnega doma v Trstu, velja za
nekoga, ki narodno vprašanje, slovensko narodnost (in slovenski jezik), postavlja tako rekoč na
prvo mesto. V tem stališču je lahko skritih veliko konceptualnih protislovij, tudi nesporazumov,
zlasti če vemo, da je prav v nacionalističnih taktih italijanskega supremacizma v Trstu z(a)gorel tudi
Narodni dom. V tej politično-filozofski sledi so mnenja lahko in mestoma celo morajo biti različna
od njegovega.
Toda njegova prepričanja v resnici nikoli niso bila uperjena zoper druge narode, temveč v
samoobstoj njegovega (tudi slovenskega jezika), ki je bil samo v njegovi osebni izkušnji ogrožen in
zapostavljan več kot sto let.
Na eni strani imamo torej Prešernovo »Živé naj vsi narodi ...«, ki uveljavlja romantično idejo
pomladi narodov svojega časa, in »… da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak«, torej
splošno nastrojenost do človekovih pravic, do svobode, enakosti in bratstva, torej do temeljnih
postulatov porevolucionarne novoveške Evrope, da ne rečemo EU.
Na drugi strani imamo Pahorjevo izkušnjo, ki danes, ko je star 106 let, podčrtuje naraščajočo
nacionalno in jezikovno ogroženost Slovencev v Italiji, Orbánov velikomadžarski nacionalizem v
Prekmurju. Tudi sto let nerazvozlane temeljne nesporazume glede dvojezičnosti na Koroškem,
glede položaja slovenske manjšine in nenehno vzbujanje slovenske kulturne manjvrednosti v tem
delu Avstrije. Potem je tu še »razmejitveno« razmerje s Hrvaško, v katerem soseda skuša po zgledu
treh severnih in zahodnih vzornic igrati vlogo gospodarja, slovenska stran pa se v seriji spodrsljajev
pravne in politične narave trudi, da bi ponovila popolnoma vse napake s seznama napak, ki so bile
na ravni »visoke politike« storjene pri obravnavanju mednarodnih okoliščin koroškega plebiscita
1920.
Pahorjeva izkušnja je izkušnja Slovenije in moment, s katerim je to izkušnjo nevtraliziral, je
moment osebne suverenosti in ustvarjalnosti. Je v svetu najbolj prepoznan in priznan slovenski
pisatelj, kar je lahko le informacija, toda šteje njegova drža, ki ultimativno ni drža hlapca, potem ko
je bilo za gospostvo nad njim nešteto kandidatov. Iz te drže je mogoče potegniti produktivne vidike
za razumevanje aktualnega problema aktualne Slovenije, kajti ta država je na ravni najmanj
političnih, če ne še drugih elit, globoko neustvarjalna, nevarno neavtonomna in zanesljivo ne v
poziciji gospodarja.
Pahor ima v mislih osebno svobodo
Z nekaj tveganja bi lahko v primerjavo pripeljali Heideggrovo razmišljanje iz Uvoda v metafiziko,
kjer je razložil, kaj pomeni ustvarjalnost v razmerju do naroda: »Ko so se ustvarjajoči umaknili iz
naroda (…), ko pristni boj izostaja in se sprevrača v prazno polemičnost, v spletke in sleparstva
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človeka znotraj navzočega, tedaj se je propad že začel. Ker tudi takrat, ko se neka doba še trudi, da
bi samo še nekako vzdrževala podedovano raven in višino ranga tubiti, ta raven že pada.«
Bolje Heidegger že leta 1935 ne bi mogel opisati stanja političnega oziroma državniškega duha v
Sloveniji 2020.
Seveda niti Heidegger sam ni najbolje prestal preizkusa nemškega nacionalizma, ni razumel
oziroma ni hotel razumeti koncepta moderne države, toda kar je povedal o ustvarjalnosti
ustvarjajočih, stoji tako v predmoderni (tudi narodu) kot v moderni (pravno dogovorjeni) državi.
Tudi Borisa Pahorja lahko vidimo v vlogi za mnoge mejne narodne teorije, toda v končni fazi to ni
srž problema, temveč je ta v okoliščinah, ki človeku kot svobodnemu in ustvarjalnemu bitju
omogočajo ali onemogočajo individualni in družbeni samorazvoj.
Slovenski kulturni praznik – in zato ob njem ni mogoče iti mimo narodnega in jezikovnega
vprašanja – je pač nastal v kontekstu obdobja, v katerem je bila na delu ustvarjalna samoniklost
kot podlaga postajanja države. Danes je tu, ima svojo politično in družbeno ureditev, ima
parlament, predsednika države, neodvisne institucije, poleg zakonodajne še sodno in izvršno,
svobodo govora in veroizpovedi, prisega na temeljne človekove pravice, je članica EU, Združenih
narodov, je del svobodnega sveta.
 Odnose izboljšujemo postopoma, korak za korakom. Intervju: Peter Kaiser. Pogovarjala
se je: Saša Vidmajer. Delo, Ljubljana, Sobotna priloga, 08. februar 2020
Koroški deželni glavar Peter Kaiser
https://www.delo.si/sobotna-priloga/odnose-izboljsujemo-postopoma-korak-za-korakom275935.html
Koroški deželni glavar Peter Kaiser o slovenski manjšini in avstrijski vladi.
Socialdemokrat Peter Kaiser (letnik 1958) ima sloves slovenski manjšini doslej najbolj naklonjenega
deželnega glavarja Koroške. In vendar nedvoumno pove, da lovi ravnotežje med tistim, kar pripada
manjšini, in onim, kar dopušča večina. »Umetnost in naloga politike sta v tem, da nikogar ne
preobremenimo in da tudi ne obremenimo premalo.«
Po izobrazbi je sociolog, na celovški univerzi je tudi doktoriral. Leta 2013, ko je socialdemokratska
stranka spet postala največja stranka v Avstriji, je postal deželni glavar, na položaju je nasledil
konservativca Gerharda Dörflerja. V inavguralnem govoru je izrekel nekaj besed v slovenskem
jeziku.
Koroški plebiscit je nenavadno dolgotrajen fenomen. Letos je stota obletnica, vzdušje na
Koroškem je boljše, vi se na prireditvah potrudite, da spregovorite nekaj stavkov v slovenščini –
veljate za slovenski skupnosti doslej najbolj naklonjenega deželnega glavarja. Toda mednarodne
obveznosti do slovenske manjšine niso nikoli bile v celoti izpolnjene. Kako komentirate?
Obe narodni skupnosti na Koroškem sta v preteklosti prehodili pozitivno pot. Cilj je, da postopoma,
korak za korakom, izboljšamo medsebojne odnose, kar tudi počnemo. Želim si, da bi nas
povezovalo skupno delovanje pod okriljem skupne evropske hiše – in to toliko bolj, kot nas je
preteklost ločevala. Skupno delovanje v okviru Evropske unije je priložnost tako v velikem kot
malem, pri čemer mislim na regionalno območje, čezmejne zadeve. Želim, da bi na ta način lahko
uresničili evropske sanje, verjamem, da je to prava pot. Lahko vam prenesem tudi najnovejše, čisto
sveže sporočilo, da smo namreč sklenili sporazum, s katerim se je pet slovenskih občin, Ravne na
Koroškem, Mežica, Prevalje, Dravograd in Črna na Koroškem, povezalo z južnokoroškimi občinami.
Uradno so ustanovile evropsko zvezo teritorialnega sodelovanja, z namenom, da bodo
uresničevale projekte v skupnem prostoru Geoparka Karavanke.
Lahko Slovenci ob letošnji okrogli obletnici pričakujejo rešitev kakih nerešenih zadev? Bo
Koroška letos naredila konkreten korak naprej pri varstvu manjšine, recimo na področjih, ki so v
deželni pristojnosti, kot so na primer vrtci, jasli?
Že nekaj časa poteka niz različnih ukrepov: opredelili smo kriterije sklada za dvojezičnost v vrtcih,
se pravi določili sredstva, in obenem naročili, kako je treba izboljšati dvojezičnost pri tako
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imenovani elementarni pedagogiki – dosegli smo, da sodijo vrtci v del izobraževalnega sistema. Ne
gre torej samo za varstvo, temveč za izobraževanje, kar imamo za zelo velik napredek.
Drugič, s konstantnimi ukrepi na področju šolske infrastrukture nam je uspelo tudi letos povečati
prijave v dvojezične šole, kar si štejemo za velik uspeh. Dvojezično šolstvo na avstrijskem
Koroškem je edino z rastočim številom učencev, na kar smo zelo ponosni.
Tretjič, ob proslavi stote obletnice koroškega plebiscita želimo poleg preteklosti in sedanjosti dati
velik poudarek tudi perspektivi prihodnosti. Kar se kaže v tem, da je med 89 projekti s področja
kulture, umetnosti, običajev, tudi znanosti in vključenosti šolarjev in dijakov, kar 46 dvojezičnih.
Vse to kaže, da se je splošna slika, ne le posamezni manjši koraki, kar zadeva dialog, bistveno
izboljšala, da je ta dosegel boljšo kakovost; to velja tudi, kadar gre za kritike. Lahko navedem še
več posameznih projektov, ki potrjujejo celotno sliko. Veliko se je torej spremenilo in pozitivne
spremembe se izvajajo zelo dosledno in tudi rezultati se dosledno kažejo.
Ampak zakaj so denimo dvojezične table še vedno tako velik problem? V sedemdesetih letih jih
je bilo postavljenih dvesto. Ali ni to malce dolga doba za tako število?
Pri zgodovinskem kompromisu, ki ga je sklenil še moj predhodnik kot deželni glavar, je skupna
komisija določila število krajevnih napisov, namreč 164. To število je bilo potem tudi uradno
določeno. Obstaja pa možnost postavitve dodatnih dvojezičnih krajevnih napisov, ki pa je v
pristojnosti posameznih občin. Mi kot dežela lahko samo spodbujamo, da se znotraj občin število
dvojezičnih tabel tudi poveča, ne moremo pa tega odrediti. Imamo pozitivne zglede, kot je na
primer občina Pliberk, kjer so povsod na njenem območju, tudi v manjših zaselkih, postavili
dodatne dvojezične table. Drugje pa žal zavest tudi pri posameznikih še ni tako daleč. Upamo, da
se bo to postopoma spremenilo.
Od predstavnikov manjšine sem slišala za primer preprečevanja štirih dvojezičnih tabel v vasi
Sele/Sielach, in to traja že sedem let. Kljub dejstvu, da je 60 odstotkov občanov podpisalo željo,
da se postavijo dvojezične table. Kako je s tem?
To je v pristojnosti občine. Imel sem nekaj pozitivnih pogovorov z županom občine Jakobom
Straussom in želja je, da to tudi dosežemo in da se table postavijo. Kar bi bilo tudi v duhu
literarnega nagrajenca Lipuša, ki prihaja iz te občine.
Ampak ravno pesnik in pisatelj Florjan Lipuš iz kraja Sele v občini Žitara vas je vrnil častno
občanstvo – ne želi naziva občine, ki ne spoštuje slovenščine. (Lipuš je med drugim povedal, da
župan in deželni poslanec Strauss ne želi dvojezičnega napisa, sam pa ne želi biti častni občan
občine, ki nima spoštovanja do slovenskega jezika in do ljudi, ki ga govorijo.)
Naj pojasnim: zaselek Sele je zaselek znotraj dvojezične občine Žitara vas. Žitara vas ima dvojezičen
krajevni napis, Sele pa doslej ne. Za postavitev tega je potreben sklep občinskega sveta. Kar
pomeni, da je postavitev dodatne dvojezične table zadeva občine.
Vprašanje se je nanašalo na pomen Lipuševega protesta.
Vsekakor se zavzemam za pozitivno rešitev tega vprašanja. In kot rečeno, tudi v občini Žitara vas
obstaja dvojezična tabla, tudi pri šoli in drugje.
Slovenska manjšina je zaradi nemškega nacionalizma in neenakosti koroških Slovencev in
slovenskega jezika doživela močno asimilacijo, številčno se je zelo skrčila; zmagala je logika
močnejšega. Kako zagotoviti, da bo slovenščina na Koroškem ostala živi, in ne mrtvi jezik?
Takšnega zgodovinskega razvoja nismo doživeli samo na Koroškem, podobno se je dogajalo tudi na
Štajerskem, tako s Slovenci kot z drugimi manjšinami v Avstriji. Kaj počnemo, sem že skušal
povedati. Prizadevamo si za to, da bi povečali udeležbo pri dvojezičnem pouku na osnovnih šolah
in v vrtcih, kar nam tudi zelo dobro uspeva. Imamo veliko dvojezičnih projektov na področju
kulture, slovenski jezik poskušamo širiti tudi z uporabo slovenščine v javnosti – jaz sam pogosto
nagovorim ljudi v slovenščini. Omemba slovenske narodne skupnosti je zagotovljena tudi v deželni
ustavi Koroške, s tem se zagotavlja uporaba obeh jezikov.
Dejansko lahko rečemo, da zgodovinskih procesov, ki so povzročili asimilacijo, ta je vedno
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povezana z nekimi političnimi pritiski, danes ni več, in to je zelo pozitiven razvoj. Že prej sem
govoril o prizadevanjih za izboljšanje situacije na politični ravni in lahko dopolnim. Na primer
preambula izjave nove koroške deželne vlade o vladnem programu vsebuje tudi omembo
slovenskega jezika. Nadalje, letno poročilo o narodnostnih skupnostih, ki mora biti vsako leto
predloženo deželnemu parlamentu, mora biti predloženo v dveh jezikih. Potem je tu glasbena šola
na Koroškem, sedaj je dvojezično zasidrana v pravilniku o šolah. In tudi na novoustanovljeni
zasebni univerzi za glasbo Gustava Mahlerja v Celovcu [Gustav Mahler Privatuniversität für Musik]
lahko sedaj tudi študentje, katerih materni jezik ni nemščina, zaključijo visokošolsko izobraževanje
na avstrijskem Koroškem. To so vsekakor pozitivni prispevki k temu, da se ohranja in vzpodbuja
slovenski jezik.
Sedmi člen avstrijske državne pogodbe definira enotni standard zaščite na celotnem
dvojezičnem ozemlju, dejansko pa obstajajo zelo različne kategorije koroških Slovencev. Znani
pravnik Rudi Vouk je izdelal analizo, ki potrjuje 20 kategorij: gre za vprašanja od predšolske
vzgoje, javne dvojezičnosti do medijev. Ali ni takšna situacija bizarna?
Vedno obstajata dve plati, tako je zmeraj v demokraciji. Na eni strani imamo stališča, da delamo
premalo, na drugi strani pa so tudi ljudje, ki pravijo, da naredimo veliko več, kot zakon zahteva od
nas. Umetnost in naloga politike sta v tem, da nikogar ne preobremenimo in da tudi ne
obremenimo premalo.
Jasno zavezo imamo v naši vladni izjavi, iz zgodovine smo se tudi veliko naučili in predvsem želimo,
da bo ta nauk prenesen v to, da bomo delali skupno dobro, za skupno prihodnost v skupni Evropi.
Lahko rečemo, da se v trenutni situaciji bolj odraža pozitivni razvoj, da ta daje večji pečat, obstaja
pa seveda tudi kritika, ki jo sprejemam. Pa vendar stvari ne morem rešiti v tako kratkem času, kot
zahtevajo tisti, ki kritizirajo.
In še nekaj bi želel povedati: na silo reševati zadeve večinoma pomeni, da gre za rešitve, ki bodo
sicer kratkoročno zadovoljile tiste, ki to zahtevajo, vendar to ni trajna rešitev. Sam pa si želim
izvajati trajnostno politiko, ki jo bodo ljudje lahko ponotranjili in s katero se bodo lahko razvile vse
prednosti takšne politike.
 Kulturni sprehod za 75 let. Nataša Čepar. Delo, Ljubljana, 10. februar 2020
Osrednja proslava Slovencev v Italiji ob kulturnem prazniku ter jubileju slovenskega radia in
televizije.
https://www.delo.si/novice/slovenija/kulturni-sprehod-za-75-let-277283.html
»Razpoloženje je bilo odlično, gledališče pa polno,« je včerajšnjo osrednjo proslavo Slovencev v
Italiji komentirala odgovorna urednica Slovenskega programskega oddelka Deželnega sedeža Rai
Martina Repinc.
Poleg obeh krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze
(SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO), je letos pri pripravi slovenskega kulturnega praznika
prvič sodeloval tudi Deželni sedež Rai. Obenem so namreč praznovali 75-letnico delovanja
slovenskega Radia Trst A in 25-letnico Slovenske televizije Rai.
»Pokrivamo celotno območje, kjer živijo Slovenci v Italiji, od Milj do Kanalske doline in smo zato
pomembno stičišče slovenskega kulturnega življenja.«
Prireditev z naslovom Dokler veter ne menja svojega jezika (po verzu koroškega pesnika Gustava
Januša) je potekala v Kulturnem domu v Trstu. Letošnja nagrajenca sta Janko Ban, ki je zapisal
pomembna poglavja v zgodovini vodilnih tržaških zborov, in Marko Kravos, pesnik, književnik,
prevajalec in založnik. Rdeča nit prazničnega programa je bil sprehod mladega para, ki se spoznava
skozi pesmi slovenskih pesnikov. Pod scenarij se je podpisal Miha Obit, za režijo je poskrbela
Patrizia Jurinčič Finžgar, avtorsko glasbo pa je prispevala Andrejka Možina, ki je tudi vodila
glasbeni program.
Nagovarjajo tudi mlade
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Radio Trst A je bil ustanovljen leta 1945. Oglasil se je v dneh, ko so v Trstu prikorakali jugoslovanski
partizani, nato je deloval pod zavezniško vojaško upravo in nazadnje prešel pod okrilje italijanske
radiotelevizije Rai. Da bi ga ločevali od italijanskega radia Radio Trieste, je dobil ime Radio
Trst/Trieste A. »Pokrivamo celotno območje, kjer živijo Slovenci v Italiji, od Milj do Kanalske doline,
in smo zato pomembno stičišče slovenskega kulturnega življenja,« je navedla Repinčeva.
Podatki o poslušanosti sicer niso javni, saj so manjšinski radio in tak podatek bi se lahko zlorabil za
namene preštevanje pripadnikov manjšine. »Lahko pa povem, da imamo dober odziv poslušalcev.
Ta se je nekoč meril v številu pisem, nato telefonskih klicev, zdaj pa gre predvsem za sledilce na
družbenih omrežjih. Mlade poskušamo privabiti tudi s pomlajevanjem naše ekipe, ki šteje skoraj 50
zaposlenih sodelavcev,« je še pojasnila sogovornica.
 Neprijeten čas za Slovence v Italiji. Nataša Čepar. Delo, Ljubljana, 10. februar 2020
Dan spomina je orodje v rokah italijanskih nacionalistov.
https://www.delo.si/novice/svet/neprijeten-cas-za-slovence-v-italiji-277311.html
»Z nelagodjem spremljamo dogajanje v zvezi z dnevom spomina, ki je vsakič znova priložnost za
napade na manjšino,« je dejala Ksenija Dobrila, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske
zveze (SKGZ), ene izmed dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Danes Italijani praznujejo dan
spomina na fojbe in izgon Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije, ki so ga uvedli pred 16 leti.
Po besedah sogovornice se ti dogodki iz leta v leto stopnjujejo. Lani sta govora predsednika
evropskega parlamenta Antonia Tajanija in nekdanjega italijanskega ministra za notranje zadeve
Mattea Salvinija v Bazovici doživela celo oster odziv slovenskega političnega vrha. »Letos pa
imamo namesto enega dneva kar večdnevni sklop prireditev,« je omenila. Opozorila je, da ima v
pluralni družbi vsakdo možnost, da pove svoje mnenje – četudi gre za grobo ponarejanje
zgodovinskih dejstev –, vendar vzbuja skrb, če pri tem sodelujejo tudi uradne institucije.
»Zelo narobe se nam zdi, da je občina Trst privolila v pokroviteljstvo dveh dogodkov v deželni
dvorani: eden govori o 'jugoslovanskem terorizmu', drugi o okoliščinah, ki so privedle do tega, da
smo si sami zažgali Narodni dom, kar je popolni nesmisel in zavajanje,« je poudarila. Prepričana je,
da bo nekoč vzpostavljen dialog, a trenutno, kot kaže, čas za to še ni zrel.
»Vsaka zgodovina se piše po svoje. To, da so bili storjeni zločini, je treba priznati. A tudi marsikateri
Slovenec je v tistih fojbah in dogodkov ni mogoče obravnavati zunaj konteksta!« je poudaril
Walter Bandelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO). Najbolj nesprejemljivo pa se mu
zdi, da je na ta račun mogoče dobiti politične točke. »Ne glede na to, menim, da mora biti naša
energija usmerjena naprej, in sicer na 13. julij, ko bomo ob 100. obletnici požiga dobili Narodni
dom spet nazaj,« je povedal. Zavzel se je tudi zato, da mladina ohrani zavest, da so se v preteklosti
dogajale grozote – od fašizma in nacizma do komunizma – ki se ne smejo več ponoviti.
Da ob italijanskem prazniku zgodovinska stroka stopi v ozadje, oder pa nasilno prevzamejo
politični veljaki, je menil tudi Igor Gabrovec, deželni poslanec in politični tajnik Slovenske
skupnosti. »Ponovljam poziv, ki je že brezupen: pustimo da zgodovino razlagajo zgodovinarji na
osnovi dokazov in dejstev, politika pa naj se raje ukvarja s problemi današnjega in seboj
negotovega jutrišnjega časa. Teh je kar dovolj, da nam res ni treba trosit živce s krivicami in
materami dveh generacij za nami,« je pribil.
 Senatorka Tatjana Rojc: »Zapustili smo prizorišče«. Nataša Čepar. Delo, Ljubljana, 10.
februar 2020
Nad politično zlorabo dneva spomina zgrožena tudi italijanska levica.
https://www.delo.si/novice/svet/senatorka-tatjana-rojc-zapustili-smo-prizorisce-277892.html
»Cerimonial je bil povsem sprevržen, prirejen za politično promocijo skrajne desnice,« je
komentirala italijanska senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc, ki se je udeležila današnje
slovesnosti ob italijanskem prazniku Dan spomina v Bazovici.
Dogodka se je udeležila kot predstavnica Demokratske stranke in je skupaj z drugimi strankinimi
kolegi prizorišče protestno zapustila.
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Demokrati so se odzvali predvsem na govora Maurizia Gasparrija, senatorja iz vrst stranke Forza
Italia Silvia Berlusconija in Massimiliana Fedrige, predsednika Furlanije-Julijske krajine. »Njuna
govora nista bila napovedana, tudi glede na njuno funkcijo ni običaj, da bi morala ob tej priložnosti
spregovoriti, poleg tega pa so bile njune besede žaljive, povsem neprimerne za tak dan, ko naj bi
se s spoštovanjem spominjali mrtvih,« je dejala.
 Italjanski fašisti ponovno potvarjajo zgodovino. Mirt Bezlaj. Delo, Ljubljana, 10. februar
2020
Ob dnevu spomina na fojbe mazaška akcija Casa Pound in predavanja, ki potvarjajo zgodovinska
dejstva.
https://www.delo.si/novice/slovenija/italjanski-fasisti-ponovno-potvarjajo-zgodovino277894.html
Da dan spomina na fojbe in eksodus italijanski desnici vse bolj služi kot priložnost za potvarjanje
zgodovine, jasno dokazuje mazaška akcija neofašističnega gibanja Casa Pound, ki je v današnji noči,
po lastnih besedah, po več kot sto italijanskih mestih polepilo lepake z napisom »Titovi partizani,
nečastneži in morilci«.
Tarča mazaške akcije so bili zlasti objekti slovenskih zamejcev, po poročanju Primorskega dnevnika
so bili lepaki izobešeni med drugim na Prosvetnem domu na Opčinah in Gledališču Franceta
Prešerna v Boljuncu. Podobno provokacijo so neofašisti izvedli tudi decembra lani, ob obletnici
usmrtitev obsojencev na drugem tržaškem procesu.
V sklopu dogodkov ob dnevu spomina pod pokroviteljstvom občine Trst so tudi predavanja o
»lažnem samopomilovanju Slovencev« in predavanje o »jugoslovanskih teroristih«, ki med drugim
trdi, da so slovenski kulturni dom v Trstu požgali kar Slovenci sami. Oba dogodka sicer prirejajo
sklad Rustia Traine, združenje Dalmati italiani nel Mondo in Lega nazionale, organizacije, ki si
prizadevajo za širitev italijanske meje na Primorsko ter v Istro in Dalmacijo, ob tem pa potvarjajo
zgodovinska dejstva.
Zaradi napovedanih dogodkov sta predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija
Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj že pred dnevi napisala
protestno pismo tržaškemu županu Robertu Dipiazzi. Ta je bil, kot poroča Primorski dnevnik, nad
njunim stališčem, da je treba okrepiti mirno sožitje, »osupel«, saj je bil po lastnih besedah vedno
pozoren do slovenske skupnosti. Poudaril je še, da sam raje deluje v smeri integracije slovenske
manjšine kakor mirnega sožitja.
Walter Bandelj je za Delo povedal, da odvetniki SSO že pišejo tožbo proti gibanju Casa Pound, upa
pa, da se bodo na provokacijo fašistov odzvali tudi državni vrh in evropski poslanci. Spomnil je, da
se zgodovina slabih odnosov med sobivajočimi Slovenci in Italijani ni začela s fojbami, temveč da
so bile te odziv na grozote fašizma, poudaril pa je, da bo odziv, ki ga že pripravlja SSO, pisan v duhu
zaskrbljenosti, ne zaostrovanja.
Na incident se je s sporočilom za javnost odzvalo tudi ministrstvo za zunanje zadeve:
Neofašistična organizacija CasaPound z današnjo mazaško akcijo po slovenskih vaseh znova
izkazuje svojo nestrpnost do Slovencev in do trpljenja slovenskega naroda pod fašizmom. Ta
organizacija, ki je podobno akcijo izvedla tudi decembra lani, si zasluži obsodbo demokratičnih
oblasti svobodne Evrope. Pričakujemo, da se bodo na dejanja organizacije CasaPound odzvale tudi
italijanske oblasti in ukrepale v skladu s svojimi pristojnostmi.
V Sloveniji spoštujemo današnji Dan spomina, ko se v Italiji spominjajo žrtev fojb. Enako
spoštovanje pričakujemo do slovenskih in drugih žrtev upora zoper okupatorski fašizem, še prav
posebej civilnih žrtev, ki so množično umirale v italijanskih koncentracijskih taboriščih, od Raba do
Gonarsa, od Visca do Moniga. K temu spoštovanju, ki mora biti vzajemno, prav gotovo ne prispeva
dejstvo, da se v Trstu pod okriljem lokalnih oblasti organizira vrsta posvetov, med katerimi se v
enem že v naslovu zaničljivo govori o »lažnem samopomilovanju Slovencev«. Na drugem posvetu
pa gostujoči predavatelji celo razlagajo, da so si Slovenci leta 1920 sami požgali Narodni dom.
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Zanikovanja trpljenja Slovencev in izkrivljanja zgodovine ne moremo in ne bomo dopustili.
Zadnje stoletje je bilo do obeh narodov še posebej kruto, zato je še toliko bolj pomembno, da si
zagotovimo mirno prihodnost v dobrem sosedstvu in sodelovanju. Prvi pogoj za to pa je, da
spoštujemo spomine in žrtve na obeh straneh in spoštujemo zgodovinska dejstva. V tej luči za nas
ostaja ključno skupno poročilo slovenskih in italijanskih zgodovinarjev iz leta 2000, z naslovom
Slovensko-italijanski odnosi 1880-1956.
Evropska unija je nastala na vrednotah miru, spoštovanja in sodelovanja med državami in te
vrednote so vodilo tudi slovenske zunanje politike.
 Slovenska prisotnost na koncertu v čast žrtvam fojb. Nataša Čepar. Delo, Ljubljana, 11.
februar 2020
Veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj se je udeležil koncerta italijanskega predsednika Mattarelle
v čast žrtvam fojb.
https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenska-prisotnost-na-koncertu-v-cast-zrtvam-fojb277712.html
Zakaj se je veleposlanik Tomaž Kunstelj, ki v Rimu predstavlja našo državo, udeležil koncerta, ki ga
je italijanski predsednik Sergio Mattarella priredil v čast njihovega praznika Dan spomina? Kot je
znano, gre za praznik, ki enostransko prikazuje zgodovino in se zlorablja za izražanje
protislovenskih čustev. Na zunanjem ministrstvu stojijo za veleposlanikom, obsojajo pa
neofašistične plakate, ki so se včeraj pojavili na tržaškem Krasu.
»Novi napisi neofašistične organizacije Casa Pound dokazujejo, da smo presegli vsakršno mejo
spodobnosti. Neverjetno je, da 75 let od padca fašizma na tak način zaznavamo njegov preporod,«
je za tržaški Primorski dnevnik dejal Dušan Kalc, predsednik openske sekcije Vsedržavnega
združenja partizanov Italije. Na tržaškem Krasu so se namreč včeraj pojavili plakati z napisom
»Titovi partizani, zlobni morilci«. Kalc se je obregnil tako ob italijanskega predsednika Sergia
Mattarello, ki zagovarja tezo etičnega čiščenja Italijanov ob meji, kot tudi ob Slovenijo in Hrvaško,
ki bi morali odločneje seznaniti svet o tem, kaj se je v teh krajih zares dogajalo.
Obenem smo zasledili, da se je koncerta v čast italijanskemu Dnevu spomina, ki ga je v Rimu
priredil njihov predsednik Sergio Mattarella, udeležil tudi slovenski veleposlanik Kunstelj. Ob njem
pa je bil tudi njegov hrvaški kolega Jasen Mesić. Matarella je v svojem slovesnem govoru omenjal
okupirana italijanska ozemlja in etnično čiščenje pod jugoslovansko komunistično oblastjo ter
zavzel, da mlade generacije tega ne bi pozabile.
»V Sloveniji spoštujemo Dan spomina, ko se v Italiji spominjajo žrtev fojb. Enako spoštovanje, kot
smo tudi zapisali v današnji izjavi, pričakujemo do slovenskih in drugih žrtev upora zoper
okupatorski fašizem, še prav posebej civilnih žrtev, ki so množično umirale v italijanskih
koncentracijskih taboriščih,« so na naše vprašanje odgovorili na slovenskem zunanjem ministrstvu,
ki ga vodi Miro Cerar. Obenem pa so se odzvali na včerajšnjo mazaško akcijo neofašistov po
slovenskih vaseh, saj so v tem prepoznali nestrpnost do Slovencev in do trpljenja slovenskega
naroda pod fašizmom. Kot so še zapisali, si to dejanje zasluži obsodbo demokratičnih oblasti, zato
pričakujejo, da bo to storila tudi Italija.
Levica zapustila obeležitev praznika
Slovesnost ob Dnevu spomina v Bazovici pa tudi letos ni minila brez škandala. »Cerimonial je bil
povsem sprevržen, prirejen za politično promocijo desnice,« je komentirala italijanska senatorka
slovenskega rodu Tatjana Rojc. Dogodka se je udeležila kot predstavnica italijanske Demokratske
stranke in je skupaj z drugimi strankinimi kolegi prizorišče protestno zapustila.
Demokrati so se odzvali predvsem na govora Maurizia Gasparrija, senatorja iz vrst stranke Forza
Italia Silvia Berlusconija in Massimiliana Fedrige, predsednika Furlanije-Julijske krajine. »Njuna
govora nista bila napovedana, tudi glede na njuno funkcijo je neobičajno, da sta ob tej priložnosti
spregovorila. Poleg tega pa so bile njune besede žaljive, povsem neprimerne za tak dan, ko naj bi
se s spoštovanjem spominjali mrtvih,« je poudarila Rojčeva. Na prireditvi pa s eje oglasil tudi
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tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je med drugim pripomnil, da ne vidi nič »kulturno zanimivega« v
postavljanju komunistične zvezde na nebotičnik na Reki, letošnji prestolnici kulture.
 Ko sonarodnjak ni več mejak. Boris Čibej. Delo, Ljubljana, 11. februar 2020
Kako si vlada Viktorja Orbána zagotavlja oblast in vpliv tudi prek državnih meja.
https://www.delo.si/novice/svet/ko-sonarodnjak-ni-vec-mejak-278385.html
Oblasti v Budimpešti vlagajo v medije, ki so prijazni do njihovih regionalnih zaveznikov, in si z
velikodušno državno pomočjo zagotavljajo podporo pripadnikov madžarske manjšine v sosednjih
državah.
Ko so se v Sloveniji pojavile informacije, da madžarski poslovneži, ki so zelo blizu premieru Viktorju
Orbánu, vlagajo v slovenske medije, so se ne le v domači javnosti pojavili komentarji dveh vrst.
Nekateri so ugotavljali, da je madžarski zagovornik »neliberalne demokracije« pač priskočil na
pomoč svojemu ideološkemu zavezniku Janezu Janši. V drugih so pisci izražali bojazen, da
»Orbánovi lojalisti« poskušajo v sosednji državi narediti kopijo doma razvitega modela, v katerem
vlado Fidesza podpirajo »goreče lojalni državni mediji in obilica drugih, ki so v lasti z oblastmi
povezanih poslovnežev«, kakor so pred dvema letoma ugotovili pri Projektu za poročanje o
organiziranem kriminalu in korupciji (OCCRP). Opisovali so, kako so se (tudi prek Slovenije)
»Madžari s povezavami s provladnimi mediji lotili množičnega nakupovanja medijskih hiš v
Makedoniji«.
 Znanost ne sme izviseti še enkrat. Jasna Kontler Salamon. Delo, Ljubljana, 13. februar
2020
Jasna Kontler Salamon o znanstvenem zakonu po odstopu vlade
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/znanost-ne-sme-izviseti-se-enkrat-278524.html
Že tedne poslušamo, kakšne bodo posledice odstopa vlade, ki zdaj opravlja le tekoče posle. Zastale
bodo reforme zdravstva, socialnega sistema in tako naprej. Toda ali ste med naštevanjem kdaj ujeli
napoved, kaj vladna ohromelost pomeni za znanstveno in raziskovalno dejavnost, ki dolgoročno
edina lahko zagotovi denar za omenjene in še kakšne druge nujno potrebne reforme?
Za takšno poslanstvo pa je znanosti, raziskovanju in razvojni dejavnosti treba zagotoviti vsaj
približno takšne pogoje, kot jih imajo ta področja v razvitih državah. Tu ne kaže popuščati v smislu,
da bomo znanosti več dali, ko bomo več imeli. Kajti prav znanost je temelj za to, da bomo kdaj več
imeli. A naši politiki to večinoma dojemajo predvsem pred volitvami in tik po njih.
Šarčeva vlada je znanost uvrstila med prioritete in zapisala: »S povečanjem financiranja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti omogočamo razvoj odlične znanosti, prenosa znanja v družbo
in gospodarstvo za vzpostavljanje družbe prihodnosti.« Zdelo se je, da misli resno, saj je znanosti
namenila tudi precej večji proračunski delež – letos predvidoma 393 milijonov evrov.
Prav tako se je zdelo, da si bo lahko znanost bolj trdno in večje financiranje zagotovila tudi
sistemsko, ob tem pa pridobila še vse druge potrebne pogoje za bolj učinkovito delovanje in lažji
prenos novega znanja v gospodarstvo. Vse to naj bi dal zakon o znanstvenoraziskovalni in
inovacijski dejavnosti.
»Ni pametno govoriti, da bomo znanosti več dali, ko bomo več imeli, saj je prav znanost temelj
za to, da bomo kdaj več imeli.«
Šestega januarja je svet za znanost in tehnologijo dal pozitivno mnenje k predlaganemu osnutku
zakona, pri čemer je vladi sicer priporočil dve bistveni spremembi besedila, namreč odstop od
obveznega upokojevanja raziskovalcev in odstop od finančnega sidra, ki lahko ustavi predvideno
rast proračunskih deležev. Je pa zakon dobil zeleno luč za nadaljnjo obravnavo. Po takratnem
pričakovanju naj bi se o njem kmalu izrekla tudi vlada in ga morda še pred pomladjo poslala v
parlament. A v tej vladi se to zanesljivo ne bo zgodilo, ker, po mnenju vladne zakonodajne službe,
sistemski zakoni ne sodijo med tekoče posle vlade.
Prihodnja vlada bo, upajmo, opazila, da jo med neopravljenimi zadevami čaka tudi omenjeni
zakon. In to ne v začetni fazi, saj, kot pojasnjuje tajnik sveta za znanost in tehnologijo Andrej
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Ograjenšek, »odstop vlade v ničemer ne vpliva na delo sveta«, zato sprejeti sklep o zakonu ostane
v veljavi.
Ne pozabimo pa, da so priprave temeljite reforme tega zakona obtičale že v nekaj prejšnjih vladnih
mandatih. Se bo to ponovilo? »Menim, da bi zakon po konstituiranju vlade, na kakršenkoli način
že, lahko sprejeli v zelo kratkem času. Vsekakor smo v stroki poenoteni in upamo, da se bo to
zgodilo,« pravi dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta in predsednik koordinacije
raziskovalnih inštitutov Slovenije. Anderluhovemu mnenju sicer nasprotujejo dosedanje izkušnje,
potrjuje pa ga zdrava pamet. Vprašanje je le, koliko te bo premogla prihodnja politična naveza.
Dnevnik, Ljubljana


Prelaganje odgovornosti pri urejanju bivanjskih razmer Romov. STA. Denevnik Ljubljana,
31. januar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921126/slovenija/pri-urejanju-bivanjskih-razmer-romovprelaganje-odgovornosti-v-ai-kriticni
Amnesty International Slovenije je kritičen do nedelovanja vseh pristojnih pri urejanju
bivanjskih razmer Romov. Medtem Urad vlade za narodnosti ob tragični smrti dojenčka iz
romskega naselja pri Ribnici poudarja, da ni pristojen za podajanje ocene ogroženosti otrok,
občino Ribnica pa da je večkrat spodbujal k proaktivnosti za izboljšanje razmer.
V javnosti še vedno odmeva smrt dva meseca starega dojenčka v Goriči vasi pri Ribnici na
Dolenjskem. Gre za romsko naselje brez osnovne komunalne infrastrukture, kar naj bi tudi
prispevalo k smrti, saj je družina živela v izjemno slabih razmerah in veliki revščini.
Kot je navedel direktor urada Stane Baluh, jim je predstavnik policije v neformalnem pogovoru o
stanju v romskih naseljih povedal tudi, da ta primer preučujejo vse pristojne službe in da je v
reševanje razmer že vključen pristojni center za socialno delo.
CSD je staršema začasno vzel druga dva otroka
Več informacij v zvezi s tem konkretnim primerom na uradu nimajo, so zapisali in dodali, da »urad
tudi ni pristojen za podajanje ocene ogroženosti otrok, prav tako ne more posegati v odločitve in
ukrepe pristojnih služb.«
Center za socialno delo je dva dneva po smrti dojenčka staršema začasno odvzel oba druga otroka
in ju namestil v krizni center v Grosupljem. Kot razlog za odvzem so denimo navedli težke bivanjske
razmere in nedostopnost vode, pa tudi pomanjkljivo skrb za otroke.
Občina je po besedah v. d. direktorice občinske uprave Tine Peček sicer že lani seznanila urad
vlade za narodnosti s problematiko v romskem naselju v Goriči vasi. Prav tako so župani v skupnem
pismu pozvali vlado, naj sprejme ustrezne ukrepe, je izpostavila.
Do razprave v Ribnici ni prišlo
V uradu pa so danes navedli, da so v preteklih letih opravili več naporov za spodbuditev občine
Ribnica k bolj proaktivnemu delovanju in povezovanju vseh pristojnih institucij na lokalni ravni.
Dobro so sodelovali s predstavnico občinske uprave, ki je po njihovih besedah redno obiskovala
vse lokacije, kjer strnjeno živijo pripadniki romske skupnosti.
V začetku lanskega leta so predstavniki občine v pogovoru z uradom napovedali, da bodo bolj
aktivni in usmerjeni v reševanje ter izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti ter da je
občina pripravljena sodelovati z uradom v okviru projekta Nacionalne platforme za Rome, so
navedli v uradu.
Po njihovih navedbah je bilo med drugim dogovorjeno tudi, da bi se v Ribnici prvič doslej
organiziral večdeležniški dogodek, ki bi bil namenjen vzpostavitvi dialoga in sodelovanja med vsem
pristojnimi deležniki in začetku priprave konkretnih in realnih ukrepov na lokalni ravni, ki bi
pripomogli k izboljšanju stanja. Aprila lani so v okviru priprav na dogodek obiskali občino in s
predstavniki občinske uprave tudi tri romska naselja - poleg Goriče vasi še Lepovče in Otavice. A do
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dogodka ni prišlo, urad pa od občine po prvi prestavitvi možnega termina ni prejel nobene
informacije ali predloga za nov termin, so še pojasnili.
AI Slovenije ogorčen nad oblastmi
Svoje ogorčenje nad oblastmi pa so danes izrazili v Amnesty International (AI) Slovenije, saj
menijo, da nedelovanje na lokalni in državni ravni vzdržuje razmere brez vode in elektrike za
številne romske družine. »Take, človeka nevredne razmere« po besedah direktorice društva
Nataše Posel že same po sebi predstavljajo zdravstveno tveganje.
Kot so opozorili, je umrljivost romskih dojenčkov štirikrat višja kot v ostali populaciji, nastale
razmere pa so o njihovih besedah posledica nedelovanja ljudi, ki imajo oblast in moč, da bi kaj
spremenili. »V zadnjem letu in pol so bili to pristojni člani vlade, Marjan Šarec, Jernej Pikalo,
Ksenija Klampfer, Simon Zajc, vsekakor pa tudi župan Ribnice Samo Pogorelc in župani ostalih
občin z romsko manjšino, direktor Urada za narodnosti Stane Baluh ter direktorici pristojnih CSD
Katarina Hiti in Marina Novak Rabzelj,« so zapisali v sporočilu za javnost.
Po navedbah AI Slovenije mora država kot takojšen urgenten ukrep družinam iz nelegalnih naselij,
ki očitno niso primerna za dostojno življenje, zagotoviti preselitev v nujne bivalne enote na varnih
lokacijah. Takoj mora zagotoviti tudi dostop do vode, elektrike in sanitarij skladno s standardi
človekovih pravic in slovensko ustavo.
 "Obžalujem, da sodišče ni zbralo dovolj poguma". Aleš Gaube, alp. Dnevnik, Ljubljana,
31. januar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921093/slovenija/cerar-obzalujem-da-sodisce-ni-zbralo-dovoljpoguma-za-odlocitev
Sodišče EU se je v svoji odločitvi razglasilo za nepristojno obravnavati slovensko tožbo proti
Hrvaški zaradi očitanih kršitev evropskega pravnega reda po neizvajanju arbitražne odločbe. S
tem se je sojenje končalo. Pozitivna plat odločitev sodišča je, da sodišče ugotavlja, da morata
državi storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe. Sodišče torej precej neposredno
priznava veljavnost arbitražne razsodbe. Ugotavlja tudi, da si morata državi prizadevati za
dokončno rešitev spora v skladu z mednarodnim pravom.
Slovenijo je na sodišču v Luksemburgu doletela hladna prha. Sodišče je sledilo nedavnim
priporočilom generalnega pravobranilca Priita Pikamäeja in se izreklo za nepristojno, da odloča o
slovenski tožbi proti Hrvaški, ki jo je naša država vložila zaradi hrvaškega neizpolnjevanja
arbitražne odločbe in s tem povezanih očitanih kršitev evropskega pravnega reda.
Zunanji minister Miro Cerar je današnjo odločitev sodišča pospremil z mešanimi občutki. »Mi še
vedno menimo, da Hrvaška krši evropski pravni red, s škodljivimi posledicami za Slovenijo,« je
povedal Cerar. »Vendar ta evropska institucija noče sprejeti odločitve. Smo pa dosegli pomemben
cilj. Sodišče se je v svoji izjavi za medije zelo jasno izreklo o tem, kaj meni o arbitražni odločbi, ki je
bila posredni povod za našo tožbo. Izraziti moram zadovoljstvo, saj je potrdilo, kaj zagovarja
Slovenija. Da je arbitražna sodba zavezujoča in da morata obe državi storiti vse potrebno za
izvršitev arbitražne odločbe. Navedlo je tudi, da je meja med Slovenijo in Hrvaško določena z
arbitražno odločbo. To je še en dokaz, da je imela Slovenija vseskozi še kako prav, da mora tudi
Hrvaška implementirati arbitražno odločbo.«
»Obžalujem to, da sodišče ni zbralo dovolj poguma, podobno kot pred tem ne Evropska komisija,
da bi odločilo o pomembnem vprašanju, ki zadeva evropsko pravno ureditev,« je dodal Cerar. »Ne
pozabimo. Arbitražni sporazum je sopodpisala tudi Evropska unija, ki je skrbnica tega procesa in s
tem tudi izvršitve končne arbitražne odločbe, ki zavezuje obe državi. Upam, da to ne bo postalo
prevladujoča praksa.«
Cerar je dodal še, da sodba Sodišča EU ni pravna zmaga Hrvaške, temveč jo bodo vsak teden
spomnili, da mora tudi po stališču najvišje instance v EU spoštovati mednarodno pravo, spoštovati
zavezujočo arbitražno odločbo in da je meja določena. »Nobena akrobacija hrvaške strani tega
dejstva, ki je zapisano v izjavi sodišča, ne more spremeniti,« je zatrdil.
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»Sodišče je odločilo, da resnega problema ne vidi. Slovenija v današnji ugotovitvi vidi zgolj
potrditev, da je izvajanje prava, kot ga razume in izvaja Slovenija, v redu in bo z njim tudi
nadaljevala,« je poudaril predstavnik MZZ Marko Vrevc.
Nepristojnost sodišča ne vpliva na nobeno od obveznosti
Kot pojasnjujejo na sodišču, so nepristojni za odločanje o tožbi ne glede na to, ali je ta vložena na
podlagi člena 258. člena pogodbe o delovanju o Evropski uniji (to pomeni, da bi tožbo vložila
evropska komisija) ali na podlagi 259. člena (na osnovi tega člena je sicer postopek začela
Slovenija), če je kršitev določb prava Unije, navedena v utemeljitev te tožbe, akcesorna v razmerju
do domnevne kršitve obveznosti, ki izhajajo iz takega sporazuma. To pomeni, da ne more odločati
o očitanih kršitvah evropskega pravnega reda Hrvaške, ker ta ni začela izvajati arbitražne odločbe.
Če bi sodišče odločalo v zadevi, bi namreč posredno lahko bilo prisiljeno določiti mejo med
državama. A sodišče ugotavlja, da ni pristojno, da bi v okviru obravnavane tožbe preučilo vprašanje
obsega in meja ozemelj Hrvaške in Slovenije ter pri tem neposredno uporabilo mejo, določeno z
arbitražno razsodbo, da bi preverilo resničnost zadevnih kršitev prava Unije.
Sodišče je pojasnilo, da nepristojnost njegove odločanja v tej zadevi ne vpliva na nobeno od
obveznosti, ki za vsako od teh dveh držav članic tako v okviru njunih vzajemnih razmerij kot tudi
razmerij do Unije in drugih držav članic izhajajo iz pogodbe o Evropski uniji. Te obveznosti so
lojalno prizadevanje, da se vzpostavi dokončna pravna rešitev v skladu z mednarodnim pravom, z
namenom zagotovitve učinkovite in neovirane uporabe prava Unije na zadevnih območjih.
Obrazloženo odločitev sodišča lahko preberete tukaj.
Za to lahko uporabita katero koli sredstvo za rešitev njunega spora, vključno z morebitno
predložitvijo tega spora sodišču v skladu s posebnim sporazumom na podlagi člena 273. pogodbe o
delovanju Evropske unije. Sodbo je prebral predsednik sodišča Koen Lenaerts, ki je sicer že v
preteklosti večkrat nakazal, da bi bila pravilna pot Slovenije na sodišču, če bi se s Hrvaško po 273.
členu pogodbe o delovanju EU dogovorila za skupno obravnavo. Na to možnost sedaj v svoji
odločitvi opozarja tudi sodišče.
Odločitev le mesec in pol po mnenju pravobranilca
Sodišče je današnjo odločitev sprejelo le mesec in pol za tem, ko je svoje mnenje o slovenski tožbi
podal generalni pravobranilec sodišča Priit Pikamäe. V začetku decembra je ocenil, da sodišče ni
pristojno za obravnavo slovenske tožbe proti Hrvaški, kar je v slovenskem političnem vrhu
povzročilo burne odzive. Iz Ljubljane so po objavi njegovega stališča prihajale želje, da veliki sodni
senat ne bi sledil njegovemu mnenju. Njegovo pravno mnenje pa je bilo pri nas označeno za šibko
argumentirano.
Slovenija je namreč pričakovala, da bo Pikamäe potrdil, da je sodišče pristojno za obravnavo
primera. A ker Hrvaška ni pristopila k izvrševanju arbitražne razsodbe s Slovenijo, je Pikamäe v
svojem mnenju ugotavljal, da sodba ni bila izvršena. Posledično je sklepal, da z vidika prava Unije
meja med tema državama članicama ni bila določena. Generalni pravobranilec je iz tega izpeljal, da
želi tako Slovenija implicitno doseči izvršitev arbitražne razsodbe, kar ne spada na področje
pristojnosti Unije. Sodišču je v sklepnih predlogih predlagal, da se izreče za nepristojno obravnave
slovenske tožbe. Po njegovi oceni se namreč slovenska tožba dotika vprašanja mednarodnega
javnega prava, za to pa sodišče v Luksemburgu ni pristojno.
Na koncu svojega mnenja je Pikamäe sicer izrazil obžalovanje, da bo objavi arbitražne razsodbe ni
bilo možno priti do končne rešitve spora med državama. Ocenil je, da je potrebno rešitev tega
spora iskati na politični ravni.
 Menardova: Današnja odločitev Sodišča EU je nevaren presedan. STA. Dnevnik, Ljubljana,
31. januar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921110/slovenija/menardova-danasnja-odlocitev-sodisca-eu-jenevaren-presedan
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Današnja sodba Sodišča EU v primeru slovenske tožbe glede arbitraže je nevaren presedan, ki
članicam unije potencialno odpira vrata za kršitve prava EU, je v prvem odzivu izpostavila
slovenska agentka Maja Menard. Odločitev sodišča sicer izrecno poziva obe članici, da
arbitražno razsodbo implementirata, uzakonita in izvršita, je še poudarila.
Današnja sodba po besedah Menardove vsekakor odstopa od ustaljene sodne prakse tega sodišča
in s tega vidika ustvarja presedan v povezavi s stališčem sodišča glede odnosa prava EU do
mednarodnega prava ter obenem presedan, ki državam članicam potencialno odpira vrata za
kršitve prava EU s sklicevanjem na neka domnevno odprta mednarodna vprašanja oziroma spore.
»Za nas se zastavlja vprašanje, kako bo ravnala Evropska komisija in v nadaljevanju evropsko
sodišče v primeru kršitve recimo ribiške uredbe ali schengenskega zakonika s strani Slovenije
oziroma Hrvaške na mejnem območju, in konkretno, katero od teh držav bo potem Evropska
komisija obravnavala kot kršiteljico in ali bi se potem sodišče na podlagi današnje sodbe prav tako
razglasilo za nepristojno,« je pojasnila agentka.
Sicer pa današnja odločitev sodišča po njenih navedbah »izrecno poziva obe državi članici, da
arbitražno razsodbo implementirata, uzakonita in izvršita«. »Za samo arbitražno razsodbo in za
mejo, ki jo ta določa, današnja sodba seveda nič ne spreminja,« je izpostavila Menardova v prvem
odzivu na sodbo.
Hojnikova: Odločitev Sodišča EU pričakovana, pomemben del sodbe poziv k spoštovanju
arbitražne odločbe
Odločitev Sodišča EU o nepristojnosti v primeru slovenske tožbe glede arbitraže je bila po oceni
profesorice prava EU na Pravni fakulteti v Mariboru Janje Hojnik pričakovana. Poziv sodišča
Sloveniji in Hrvaški, da morata storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe, pa je po njeni
oceni »največ, kar smo lahko dobili«. Vrh hrvaške politike zatrjuje, da je arbitraža mrtva zaradi
kompromitiranega arbitražnega postopka, vendar pa je zdaj Sodišče EU pritrdilo, da temu ni tako,
je poudarila Hojnikova.
Sodišče v Luksemburgu je potrdilo, da je arbitražna odločba akt mednarodnega prava in da je bilo
arbitražno razsodišče sodišče mednarodnega prava. Spoštovanje mednarodnega prava pa je
osnovna premisa mednarodnega prava in domneve o spoštovanju dogovorov ter da bodo države
delovale »zrelo in na časten način«.
Verica Trstenjak: Odločitev sodišča EU posledica napak slovenskih vlad zadnjih deset let
Odločitev sodišča EU, da ni pristojno za odločanje o sporu o meji med Slovenijo in Hrvaško, je
posledica napak slovenskih vlad zadnjih 10 let, je dejala nekdanja generalna pravobranilka na
Sodišču EU Verica Trstenjak. Slovenija s to sodbo pravno ni nič izgubila. Morala bo vztrajati pri
arbitražni odločbi in iskati rešitev z diplomacijo, je dodala.
»Sodba zame sploh ni presenečenje, saj so bili sklepni predlogi pravobranilca odlično
argumentirani, sodba pa temu sledi,« je dejala Trstenjakova. Po njenem mnenju je Slovenija
pogosto preveč poudarjala mednarodno pravo, ki v tem postopku ni bilo pomembno.
Ponovila je, da današnja odločitev Sodišča EU v Luxembourgu ne vpliva na veljavo arbitražne
odločbe. »Pravna zmagovalka je sicer Hrvaška, a sodišče je tudi poudarilo, da se je treba pravnih
dogovorov držati in jih spoštovati in posredno, da arbitražna odločba velja, kar Slovenija ves čas
trdi,« je menila.
Kot je še ocenila za STA, so po pravu EU poti izčrpane, Slovenija pa bo morala zdaj vztrajati pri
arbitražni odločbi in iskati rešitev za njeno izvrševanje tudi z diplomacijo. Teoretično je tudi
možnost, da strani ne upoštevata arbitražne odločbe in gresta v novo iskanje rešitve, a slovenska
stran tej možnosti ni naklonjena.
Izpostavila je, da je današnja odločitev posledica napak slovenskih vlad zadnjih deset let. »Tako
smo Hrvaški vedno dovoljevali izjeme v pravnih aktih EU,« je pojasnila.
Kot primer je navedla sporazum Hrvaške o pristopu k EU iz leta 2012, v katerem piše, da na primer
za področje ribištva velja izjema in se začne režim uporabljati šele, ko se začne v celoti izvajati
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arbitražna odločba. »To pomeni, da je Hrvaška vedno nekaj korakov naprej in je že takrat vnesla te
določbe, pozneje jih je uveljavila tudi v uredbi EU o ribištvu, kjer imajo enako izjemo,« je dejala in
dodala, da je pravobranilec vse to izrecno razdelal.
»Slovenija se mora tudi zavedati, da je pri reševanju problemov in izbiri strokovnjakov za njihovo
reševanje pomembna le stroka, ne levi in ne desni, ne prijatelji in ne sorodniki,« je bila še kritična
Trstenjakova.
 Cerar in Pahor mirita, Janša pravi, naj Cerar plača stroške. Zoran Potič. Dnevnik,
Ljubljana, 31. januar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921117/slovenija/jansa-o-odlocitvi-sodisca-eu-leva-vlada-ponepotrebnem-zapravila-veliko-denarja
Medtem ko so na Hrvaškem enotno razglasili zmago po razglasitvi sodbe sodišča EU, da niso
pristojni v primeru tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi arbitraže, je bil v Sloveniji komentar
odvisen od političnega predznaka. Na levici in sredini umirjajo, na desnici pa so se zatekli h
komentarju, da naj nesposobne leve vlade plačajo stroške neuspele tožbe.
Minister za zunanje zadeve v odstopu Miro Cerar je bil zadovoljen, ker je sodišče EU potrdilo, da je
sodba arbitražnega sodišča zavezujoča in veljavna, ter da poziva obe državi k izpolnitvi odločbe. S
tem je, dodaja zunanji minister, Slovenija dosegla pomemben cilj. Hkrati je obžaloval odločitev
sodišča, da se je odločilo za defenzivno držo glede vladavine prava, evropskega pravnega reda in
mednarodnega prava ter se razglasilo za nepristojno reševati spor. »Sodba sodišča v Luksemburgu
ni pravna zmaga Hrvaške. Vsak teden jo bomo spomnili, da mora spoštovati arbitražno razsodbo,«
je dejal Cerar.
 Janša o odločitvi Sodišča EU: Leva vlada po nepotrebnem zapravila veliko denarja. STA.
Dnevnik, Ljubljana, 31. januar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921117/slovenija/jansa-o-odlocitvi-sodisca-eu-leva-vlada-ponepotrebnem-zapravila-veliko-denarja
Predsednik SDS Janez Janša se je na odločitev Sodišča EU, ki se je v primeru slovenske tožbe
glede arbitraže izreklo za nepristojno, odzval na twitterju. Po njegovih besedah ta pomeni, da je
leva vlada po nepotrebnem zapravila veliko davkoplačevalskega denarja. Pripisal je še ključnika
#arbitraža in #plačajtesami.
Sodišče EU se je danes v Luksemburgu v sodbi o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi
kršenja evropske zakonodaje kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji med državami
izreklo za nepristojno. A hkrati je sodišče sporočilo, da morata Slovenija in Hrvaška storiti vse
potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe.
Sodišče EU je odločilo, da resnega problema ne vidi, Slovenija v današnji sodbi vidi zgolj potrditev,
da tako pri izvajanju arbitražne razsodbe kot pri uveljavljanju prava EU v geografskem obsegu, kot
je določen z razsodbo, vse dela prav, je poudaril predstavnik zunanjega ministrstva Marko Vrevc v
prvem odzivu na sodbo.
Odzval se je tudi že hrvaški premier Andrej Plenković, ki je ocenil, da je odločitev Sodišča EU
zmaga hrvaških argumentov, ki jih je Hrvaška predstavila na sodišču. Slovenijo je znova pozval k
dvostranskim pogajanjem, da bi prišlo do obojestransko sprejemljive rešitve spora o meji.
Milan Brglez: Sodišče EU zaskrbljujoče omejuje pomen mednarodnega prava
Po mnenju Milana Brgleza Sodišče EU z današnjo odločitvijo zaskrbljujoče omejuje pomen
mednarodnega prava za EU, države članice in sam pravni red EU. »Stališče sodišča je tako 'za nas je
pomembno le in zgolj evropsko pravo', kar odločitev Sodišča EU postavlja ob bok odločitvi
ameriškega predsednika, da so ameriški interesi nad mednarodnim pravom.«
»Kako, kdaj in na kakšen način, bodo politične elite Slovenije in Hrvaške uresničile odločbo
arbitražnega sodišča, bo odvisno od odločevalcev v Ljubljani in Zagrebu. Sam bom naredil vse, da
bi to odločbo uresničili čim prej, predvsem v korist ljudi, ki živijo ob slovensko-hrvaški meji,« je še
dodal.
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Plenković po odločitvi Sodišča EU pozval Slovenijo k dvostranskim pogajanjem. STA.
Dnevnik Ljubljana, 31. januar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921115/Slovenija/plenkovic-po-odlocitvi-sodisca-eu-pozvalslovenijo-k-dvostranskim-pogajanjem
Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je ocenil, da je današnja odločitev Sodišča Evropske
unije v Luxembourgu zmaga argumentov, ki jih je Hrvaška predstavila na sodišču. Ob tem je
znova pozval Slovenijo k dvostranskim pogajanjem za obojestransko sprejemljivo rešitev spora o
meji.
»Današnja sodba sodišča Evropske unije, ki se je razglasilo za nepristojno za odločanje v postopku,
ki ga je Slovenija sprožila proti Hrvaški, je zmaga hrvaških argumentov, ki smo jih izpostavili v
ugovoru o pristojnosti,«,je zapisal Plenković v prvem tvitu.
»Zato znova pozivam Slovenijo k dialogu in dvostranskim pogajanjem, da bi prišli do obojestransko
sprejemljive in trajne rešitve vprašanja meje,« je dodal.
Pričakovati je, da bo hrvaški premier odločitev Sodišča EU komentiral tudi pred novinarji.
 Igra ničelne vsote za politične točke. Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 31. januar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921184/mnenja/komentarji/igra-nicelne-vsote-za-politicne-tocke
Slovenija je na sodišču EU doživela hud udarec. Da se je sodišče izreklo za nepristojno razsojati v
tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi očitanih kršitev evropskega pravnega reda, ki izvirajo iz
hrvaškega nespoštovanja arbitražne odločbe o meji, je le z zelo široko interpretacijo možno
opredeliti za zmago. Zmaga Slovenije na sodišču bi bila, če bi sodišče sodni postopek izpeljalo do
konca, ga ne bi ustavilo na pol poti in seveda v sodbi ugotovilo, da Hrvaška krši evropski pravni
red.
Toda slovenska vladajoča politika je v odločitvi sodišča vendarle zaznala veliko zmago. Česa
drugega glede na že tako napete notranjepolitične razmere, ko stranke razmišljajo o oblikovanju
nove vlade oziroma so že v fazi predvolilne kampanje, tudi ni bilo mogoče pričakovati.
Petnajstčlanski sodni senat je slovenski politiki ponudil malce utehe, ki jo je ta z največjim veseljem
pograbila, hrvaški politični vrh pa jo je hitro spregledal. Sodniki so namreč ugotovili, da arbitražna
odločba velja, obe državi pa jo morata v dobri veri tudi uresničiti. Toda ta ugotovitev ni nič
drugačna od stališča prejšnje Junckerjeve komisije, ki so jo v slovenskih političnih krogih
obtoževali, ker Hrvaške ni pripravila do tega, da bi spoštovala arbitražno odločbo.
Sodišče je pohitelo in sprejelo odločitev pred brexitom, saj se je hotelo izogniti predvsem pravnim
nejasnostim in podaljševanju postopka, do katerega bi lahko prišlo, ker bi sodišče po odhodu
Velike Britanije iz Evropske unije moral zapustiti tudi sodnik poročevalec, Britanec Christopher
Vajda. Relativno hitro sprejeta odločitev po objavi decembrskega neobvezujočega mnenja vsaj
delno kaže tudi na to, da se sodišče ne želi ukvarjati z močno spolitiziranimi meddržavnimi temami.
Hkrati je zadržanost sodišča do slovenske tožbe razvidna tudi iz utemeljitev sodnikov. Ne more
namreč odločati o kršitvah evropskega prava, ker zaradi hrvaškega nepristopa k izvajanju
arbitražne odločbe ta meja še ni dokončno določena, s tem pa še ni postala del evropskega prava.
Ta zapleteni del obrazložitev sodišča je za velik del slovenske politike precejšnje razočaranje.
Nevaren precedens bi bil, da bi v stanju razočaranja začeli dvomiti o neodvisnosti odločitve sodišča
EU. Če se začne dvomiti o nepristranskosti odločitve sodišča, do dvoma o Evropski uniji ni več
daleč.
Z današnjim zaključkom sojenja v Luksemburgu se slovensko-hrvaški mejni spor ne vrača na
izhodišče. Arbitražna odločba je dejstvo, ki ga bo slej ko prej morala sprejeti tudi Hrvaška. A tudi
Slovenija bo morala sprejeti dejstvo, da se bo treba ponovno začeti pogovarjati z južno sosedo.
Obema državama in njunima političnima elitama bi slednjič moralo postati jasno, da se s
prijateljskimi odnosi med narodoma ne morejo poigravati v nedogled, zato da si enkrat ena, drugič
pa druga politična stranka s trdo ali prizanesljivo držo do sosede kuje politične točke.
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Plenkovićeva napaka v zadnjih letih je bila, da je tudi po arbitražni razsodbi nekaj časa potekajoči
dialog s takratnim premierjem Cerarjem za dvostransko rešitev razkril hrvaškim medijem. Zaradi
razočaranja, občutka prevaranosti in ustvarjene klime v slovenski javnosti, da zvitim Hrvatom ne
gre zaupati, do pravih zakulisnih pogovorov ni več prišlo. Vzvodi tihe diplomacije v zadnjih letih
niso bili uporabljeni. To je bila slovenska napaka.
Naša politična elita se je pred volitvami leta 2018 z odločitvijo za tožbo pred sodiščem EU odločila
za premor. Hrvaška si ga je neupravičeno vzela že od afere s prisluhi, po kateri je arbitražni tribunal
nadaljeval in dokončal arbitražo. Toda premora v medsosedskih odnosih pač ne more biti. In tako
se je igrala igra ničelne vsote, v kateri je vsak hotel biti zmagovalec za ped rodne grude in
hektoliter Jadranskega morja. Na ravni posameznikov bi morali dobri medsosedski odnosi po
odločitvi sodišča ponovno najti mesto tudi v politiki. Dolgoročna strategija Slovenije ne more biti,
da bo v nedogled blokirala hrvaški vstop v schengen, dokler Hrvaška ne bo sprejela arbitražne
odločbe. Dolgoročna strategija Hrvaške ne more biti, da bo glavo pred arbitražno razsodbo še
naprej tiščala v pesek.
 Katalonci gredo na predčasne volitve zaradi sporov, ki jih je zanetil Madrid. Simon Tecco.
Dnevnik, Ljubljana, 31. januar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921087/svet/katalonci-gredo-na-predcasne-volitve-zaradi-sporovki-jih-je-zanetil-madrid
Katalonski predsednik Quim Torra je napovedal predčasne volitve, potem ko sta se največji
regionalni stranki sprli zaradi zahteve španskih sodišč, da se Torri vzame poslanski mandat. Zdaj
pa so se sprli tudi glede strategije do Madrida.
Katalonski predsednik Quim Torra je v sredo napovedal sklic predčasnih volitev. Odločitev ni
presenetljiva glede na napetosti in nesoglasja med vladajočimi strankami v Kataloniji glede
strategije v odnosih z Madridom, ki so se zdaj le še povečali. Točen datum razpisa volitev še ni
določen, znan naj bi bil po sprejetju pokrajinskega proračuna, o katerem niso glasovali že od leta
2017.
Do razpada katalonske koalicije je pripeljalo politično nesoglasje med vladajočima
nacionalističnima strankama, bolj konservativno Skupaj za Katalonijo (JxCat) in levosredinsko
Republikansko levico (ERC). Napetost je že dolgo prisotna predvsem zaradi strategije za odcepitev
in razglasitev katalonske neodvisne države. Kaplja čez rob je bila ponedeljkova odločitev
predsednika katalonskega parlamenta Rogerja Torrenta (ERC) o spoštovanju odredbe španske
volilne komisije, da se Torri (JxCat) odvzame poslansko mesto. To odredbo je potrdilo špansko
vrhovno sodišče minuli teden. Katalonsko višje sodišče pa je Torri 3. januarja dodatno prisodilo
prepoved opravljanja javnih funkcij za leto in pol. Tako odvzem poslanskega mesta kot prepoved
opravljanja javnih funkcij sta ga doletela na podlagi obtožbe, da med volilno kampanjo aprila lani
ni pravočasno odstranil nacionalističnih simbolov iz javnih ustanov, kot je odredila španska volilna
komisija.
Sanchez prestavil resne pogovore
Sodbi sicer nista pravnomočni, saj je še možnost pritožbe. A je špansko vrhovno sodišče minuli
teden odločilo, da mora katalonski parlament Torro nemudoma izločiti kot poslanca, z opozorilom,
da bo vodstvo parlamenta sicer obtoženo neposlušnosti. V ponedeljek sta se Torra in vodstvo
JxCat na razširjeni parlamentarni seji temu uprla, predsednik parlamenta Torrenta in poslanci
stranke ERC pa niso ugodili njihovi zahtevi po podpori in so Torri odvzeli poslanski mandat, so ga
pa potrdili za predsednika Katalonije, o čemer bo prav tako v prihodnosti odločalo špansko
vrhovno sodišče. Kljub temu je Torra vztrajal, da ne bo spoštoval odvzema mandata in bo še naprej
opravljal delo poslanca. Predsednik parlamenta je odvrnil, da v tem primeru njegov glas ne bo
upoštevan. Poslanci JxCat so zatem bojkotirali glasovanje in seja je bila prekinjena.
Po vrsti medsebojnih obtoževanj je Torra v sredo na tiskovni konferenci dejal, da je »institucija
predsedstva ostala brez zaščite, kar postavlja pod vprašaj katalonsko vlado; ponovno moramo
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vzpostaviti enotnost, ki se je danes zlomila. To obžalujem.« Dejal je, da je treba Katalonijo postaviti
nad strankarske interese in da svoj mandat končuje, datum predčasnih volitev pa bo določil po
sprejetju katalonskega proračuna. To je nujna naloga, ki jo mora opraviti parlament, saj katalonska
vlada od leta 2017 le podaljšuje star pokrajinski proračun.
Torra je tudi potrdil, da se bo 6. februarja sestal s španskim premierjem Pedrom Sanchezom v
okviru pogovorov za reševanje katalonske krize, kar je v začetku leta izposloval ERC v zameno za
podporo Sanchezovi vladi. Sanchez je včeraj potrdil, da se bo s Torro srečal, a dodal, da vsebinskih
pogovorov o reševanju katalonske krize ne bo pred izvedbo tamkajšnjih volitev.
Torri se zdaj napoveduje konec politične kariere. Kdaj se mu bo iztekel mandat predsednika
Katalonije, je odvisno od časa, ki si ga bo vzelo špansko vrhovno sodišče za obravnavo njegove
pritožbe zoper sodbo višjega katalonskega sodišča o prepovedi opravljanja javnih funkcij zaradi
neposlušnosti. To lahko traja od dva do šest mesecev. Vsi pa so prepričani o potrditvi sodbe, kar bi
pomenilo, da bi moral Torra takoj zapustiti predsedniški položaj in ne bi smel kandidirati za
poslanca. Vprašanje je le, ali bo končna razsodba podana pred parlamentarno obravnavo
proračuna in pred določitvijo datuma volitev ali za tem. Če bo prej, bo moral katalonski parlament
izbrati novega začasnega predsednika, ki bo imel pooblastilo za sklic volitev. Ob tem ni dvoma, da
deluje špansko pravosodje politično in bo zato tempiralo zadevo na želene učinke.
 Otroci v romskih naseljih: »Vodo nosimo s pokopališča. Kdaj mi bodo vrnili otroka?« Uroš
Škerl Kramberger. Dnevnik, Ljubljana, priloga Objektiv. 1. februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921151/slovenija/vodo-nosimo-s-pokopalisca-kdaj-mi-bodo-vrniliotroka
»Jaz sem spala na tleh in otrok zraven mene. Bila je tema in nisem mogla videti, kaj se dogaja.
Elektrike nimamo. Ko je prišlo jutro, je bil otrok mrtev. Takoj smo klicali rešilca, ampak je bilo
prepozno.« Osemnajstletna Jasna H. je 29. decembra v romskem naselju v Goriči vasi pri Ribnici
izgubila dvomesečnega sina Amadeja.
Otrok je umrl zaradi nezdravljene pljučnice. Zjutraj pa je na njegovi glavi odkrila ugriz podgane. Ko
opisuje rano, ki jo je izdolbla žival, s prstom kroži po sencih. Pod tragedijo bi mati lahko klonila.
Vendar je med pripovedovanjem nenavadno mirna in stvarna. V osemnajstih letih je videla že
veliko hudega.
Njena pripoved in okoliščine smrti dojenčka, ki so opisane v obsežni dokumentaciji policije, centrov
za socialno delo, zdravstvenih domov in različnih bolnišnic, so strašljive. Socialna anamneza te
družine je podobna naturalističnim romanom 19. stoletja. Revščina, pomanjkanje, odrinjenost,
spori, nasilje, alkoholizem, kaos. Nenehne selitve iz kraja v kraj – med Ribnico, Kočevjem in Krškim.
Premiki iz barake v prikolico in nazaj v barako. Vročina. Tema. Mraz. Lakota, žeja, zanemarjenost,
infekcije. Umazane odeje, madeži krvi, ostanki hrane. Bosi, goli, polulani otroci. Živalski iztrebki.
Izgubljenost, nepoučenost, nerazumevanje. Stres. Strah. »Doživela sem šok,« pravi Jasna H.
Iz dokumentov o primeru veje nemoč malega človeka pred birokratskim aparatom institucij, ki
izvajajo postopke, da bi v okviru svojih pooblastil pomagale, izboljšale, rešile. Rešile življenje.
Mati otroka in direktor Zdravstvenega doma Ribnica Aleksandar Đorđevski sta nam sicer zatrdila,
da je bil dojenček redno zdravstveno obravnavan še do enega tedna pred smrtjo. »Posebnosti
razen tega, da gre za romsko družino s svojimi značilnostmi, nismo opažali. Po ničemer se niso
razlikovali od preostalih romskih družin na našem območju. Znakov zanemarjanja ali nasilja nad
otroki nismo nikoli opazili,« je direktor zapisal v elektronskem pismu.
Reševalci in policija pa so na kraju smrti vstopili v nočno moro. Tik pred novim letom, ko je večina
prebivalcev Slovenije s polic trgovin izbirala dobrote za novoletno večerjo, je štirideset kilometrov
iz Ljubljane v slabo ogrevani baraki brez elektrike na tleh umiralo drobceno upanje. V baraki je bila
tema in v njej ni bilo vode. Dejstvo, da družina ni imela vode, je v dokumentaciji ponovljeno
neštetokrat. »Ugotovljeno je bilo, da v baraki ni nobene pitne tekočine,« se glasi eden od zapisov.
»V prostoru ni bilo vode,« je zapisano na drugem mestu. »V Goriči vasi niso imeli vode,« še tretjič.
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Brez vode je celotno naselje. »Vodo nosimo s pokopališča,« pravi Jasna H.
Simbolika tega dejstva – da voda za Rome prihaja s pokopališča – je do konca obupna. Kaj sploh še
reči?
Otroci imajo otroke
»Ne vem, kaj naj rečem,« je v sredo zvečer, ko je nastajal ta članek, po telefonu rekla patronažna
sestra, ki že dvajset let deluje v romskih naseljih na Dolenjskem. Prosila je, da ne zapišemo njenega
imena, ker bi se zaradi tega, kar je povedala, lahko znašla v težavah. Opisovala je trud patronažnih
sester, ki tudi zunaj svojega delovnega časa rešujejo težave romskih družin. »Predpisane obiske
novorojenčka, ki jih krije zavarovalnica, pri Romih porabimo v enem mesecu, saj jih moramo
obiskovati pogosteje kot preostale. Zgodilo se je že, da sem v službenem avtu vozila romsko mater
na pregled k zdravniku. Tega ne bi smela storiti, saj to ni dovoljeno. Vendar sem jo, saj je le tako
lahko prišla do zdravnika.« je pripovedovala. »K Romom grem tudi po službi, popoldan, saj med
delovnim časom ni dovolj časa. V dvajsetih letih sem jim pustila ure in ure in vso svojo dušo« Z
vzdihom je priznala, da v naseljih vidi »marsikaj«. Zvenela je obupano. »Poznam primere
zanemarjenosti, pretepanj, zlorab, incestov. Nekatere sem lahko prijavila, nekaterih pa ne. Če sem
ocenila, da je bolj pomembno, da ohranim zaupanje Romov, sem kaj tudi obdržala zase. Bolj
pomembno je, da imam dostop do naselja, da lahko vstopim v barake in kamp prikolice. Tam lahko
pomagam, kolikor lahko. Če bi jih prijavila, me Romi ne bi več spustili zraven.« Pozna primere, v
katerih bi morali romske otroke staršem odvzeti, a tega ni mogoče izpeljati. »Otroka je že sicer
težko odvzeti, težko pa je tudi najti rejnike, ki bi vzeli romskega otroka.« Da romskih otrok rejniške
družine večinoma nočejo prevzeti, smo v minulih tednih slišali od mnogih sogovornikov, ki poznajo
romsko problematiko na Dolenjskem. Nekdanja romska policistka in socialna delavka v romskih
naseljih Nataša Brajdič Žagar je povedala, da v Krškem, kjer živi, ve za primere romskih otrok, za
katere je sodišče že potrdilo, da je treba otroke odvzeti. »A so še vedno v naselju in hodijo okrog
po Krškem,« je rekla. Naša sogovornica, patronažna sestra, pravi, da nima upanja, da bi se v
romskih naseljih lahko kaj spremenilo. Zdi se ji, da nekateri Romi na Dolenjskem zaostajajo za več
desetletij in da so tudi državne institucije zamudile desetletja, da bi njihov položaj izboljšale.
V središče pogovorov pa se ves čas vrača vprašanje vode in elektrike. Na Dolenjskem še živijo
romske družine, v katerih otroci, tisti, ki hodijo v šolo, domačo nalogo delajo ob svečah. Romske
matere, s katerimi sem govoril, so vse po vrsti pripovedovale, da brez tekoče vode težko umijejo
svoje otroke pred odhodom v šolo in da jih drugi otroci zmerjajo, da smrdijo. Pred petnajstimi leti,
ko sem začel spremljati romske zgodbe, so bile pripovedi povsem enake. Le da imajo tedanji otroci
zdaj že svoje otroke.
Razmere v različnih naseljih so sicer različne, a na splošno velja, da romske deklice danes zanosijo
prej kot nekoč. Šestnajstletne matere niso več redkost, rojevajo pa tudi mlajše. Družba se je od
časov, ko so odraščali starši današnjih romskih staršev, spremenila in individualizirala. Skupnostna
mreža je popustila. Starši svojih otrok ne morejo več nadzorovati. »Pobegnili« so jim na družbena
omrežja, pravi ena naših sogovornic, ki zaradi iskrenih opisov razmer v romskih naseljih prav tako
ni želela biti imenovana.
Na družbenih omrežjih, prek telefonov, se mladi Romi hitro povežejo in dogovorijo za zmenek.
Sledijo spolni odnosi in beg od doma. Tudi Jasna H. je šla leta 2017 od doma. Prvega otroka je
rodila pri šestnajstih. V vsakem od naslednjih let je rodila še po enega. Da na materinstvo in
družinsko življenje ni bila pripravljena in da zanj tudi ni imela sredstev, je popolnoma jasno.
Pomagati ji je poskušala njena mama, Jasna starejša, a gospa sama težko skrbi že zase in za vse
preostale svoje otroke ter vnuke. V Goriči vasi so na koncu skupaj postavili nekaj barak in
počitniško prikolico. V tej je danes kup otrok, kup kužkov, kup cunj, steklenička z mlekom in stara
peč na drva.
Babica Jasna nam je pokazala tudi barako, v kateri je umrl Amadej. V njej ni ničesar. Jasna mlajša
se je medtem odselila k bratu v zidano hišo, kjer sta s partnerjem uredila dve sobi in dve otroški
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posteljici. Za zdaj sta posteljici prazni. Po dojenčkovi smrti je namreč center za socialno delo
ukrepal drugače in je preostala otroka Jasni H. in njenemu partnerju Kemiju B. začasno odvzel.
Novorojenčka pa je odvzel tudi materi, ki je z Jasno H. bivala v isti baraki. Zgodilo se je za romske
razmere nepredstavljivo: materi ga niso dovolili vzeti iz porodnišnice. Po dostopnih informacijah
kočevski center za socialno delo pripravlja odvzem še sedmih romskih otrok. Katerih, nam ni
uspelo izvedeti. Zdi pa se, da je dojenčkova smrt sprožila plaz ukrepov in razmislekov.
Na centru za socialno delo v Kočevju sicer pravijo, da se skrbi za romske družine že ves čas
posvečajo v zadostni meri. Direktorica centra Katarina Hiti je v odgovoru na Dnevnikova vprašanja
zapisala, da so ob tragedijah, kot je bila Amadejeva, prizadeti. »Center za socialno delo družine
pozna in se z njimi dogovarja o spremembah in ustrezni zaščiti najbolj ranljivih, to je njihovih otrok.
Vključujemo se v reševanje stisk in težav v naselju,« je sporočila Hitijeva. »Intenzivno delamo z
družinami, ki potrebujejo pomoč in podporo pri učenju vsakodnevnih veščin. Sodelujemo z
različnimi institucijami in izvajalci pomoči, vse z namenom zaščite otrok. Z družinami se
pogovorimo, jim svetujemo in z njimi načrtujemo rešitve. Vključujemo jih v različne programe. Če
ob intenzivnem delu na terenu, v družini, zaznamo ogroženost otroka ter ocenimo, da ga starši
niso sposobni zaščititi, če je stopnja ogroženosti visoka, pa predlagamo sodišču ukrep odvzema.
Najpogosteje je to začasen ukrep, ki ga kasneje lahko sodišče na predlog centra spremeni v
trajnejši ukrep.«
Jasna H. je danes zaradi začasnega odvzema razočarana. »Predlagala sem, da me skupaj z
otrokoma dajo v materinski dom. Ni mi uspelo,« je rekla. V novem bivališču nam je poleg otroških
posteljic in otroškega kolesa, ki čaka na najstarejšega sina, pokazala še zakonsko posteljo, kavč,
štedilnik in umivalnik s pipo. »Vode ni, ampak tu spodaj je cisterna,« je pokazala z roko pod pult.
»Kdaj mi bodo vrnili otroka?« je vprašala.
Smrt kot pred petdesetimi leti
V nemogočih bivanjskih razmerah v Sloveniji sicer 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 so celo sedemkrat
pogostejše kot v večinskem prebivalstvu, je pokazala raziskava. Statistični vzorec je sicer
premajhen za dokončne zaključke, so opozorili na NIJZ. Če podatke primerjamo z zgodovinskimi
statističnimi tablicami umrljivosti, ki jih hrani Statistični urad, pa se izkaže, da je umrljivost
današnjih romskih otrok takšna, kot je bila umrljivost otrok v slovenskem prebivalstvu med leti
1950 in 1960. Raziskava NIJZ je pokazala tudi izrazito slabše zdravstveno stanje Romov v primerjavi
s preostalim prebivalstvom.
Na osupljivo zdravstveno in smrtno statistiko med Romi je v preteklih dneh opozoril tudi
zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Ministrstvu za zdravje je med drugim priporočil, naj
presodi, ali je treba pripraviti »neodvisno, poglobljeno in celovito raziskavo ter ugotoviti dejavnike
vpliva in vzroke za slabše kazalce zdravja in dostopnosti javnih zdravstvenih storitev za pripadnike
romske skupnosti«. Ministrstvo naj pripravi tudi posebne ukrepe, priporoča zagovornik. »Cilj
posebnih ukrepov je odprava velikih razlik v zdravju in dostopnosti Romov do zdravstvenega
varstva,« pravi Lobnik.
Predsednik Zveze Romov za Dolenjsko Bogdan Miklič opozarja, da bi Romi potrebovali ustanovitev
»romskih ambasadorjev zdravja«. Ti naj bi delovali na urgentnih centrih zdravstvenih služb. »V
novomeški bolnišnici pa bi potrebovali nekoga, ki bi Rome ozaveščal o pomembnosti zdravstvene
oskrbe žensk po porodu,« pravi Miklič. »Nujno bi potrebovali tudi posebno psihosocialno pomoč
za romske ženske, otroke, mlade in odrasle moške. Zaradi bivanjskih razmer, neperspektivnosti in
apatije je kriznih situacij veliko. Otroci se v takem okolju težko razvijajo, starši pa jim ne znajo
pomagati, ker ne znajo pomagati niti sebi,« opozarja Miklič.
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Metelko-Zgombićeva Slovenijo pozvala, naj se vede evropsko in ne kaznuje hrvaških
ribičev. STA. Dnevnik Ljubljana, 1. februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921255/slovenija/metelkozgombiceva-slovenijo-pozvala-naj-sevede-evropsko-in-ne-kaznuje-hrvaskih-ribicev
Državna sekretarka na hrvaškem zunanjem ministrstvu Andreja Metelko-Zgombić je po petkovi
odločitvi Sodišča EU, da ni pristojno za odločanje o slovensko-hrvaškem sporu o meji, Slovenijo
pozvala, naj se preneha vesti neevropsko in naj ne kaznuje več hrvaških ribičev ter naj s Hrvaško
sede za pogajalsko mizo.
V pogovoru za hrvaško tiskovno agencijo Hina je odločitev sodišča označila za veliko pravno zmago
za Hrvaško. »Spor med Hrvaško in Slovenijo je mednarodnopravni spor in zadovoljni smo, ker je
Sodišče EU jasno povedalo, da ni pristojno za ta primer,« je poudarila.
Odločitev sodišča po njenem mnenju kaže, da je rešitev mogoče najti le s skupnimi prizadevanji in
sodelovanjem. Metelko-Zgombićeva je ocenila, da bi bila arbitražna odločba lahko podlaga za
končni dogovor o meji, »a z nujnimi spremembami, ki bi bile poštene in bi upoštevale potrebe in
interese obeh strani«.
Menila je še, da je zdaj pravi čas, da se Slovenija preneha vesti neevropsko in neha kaznovati
hrvaške ribiče, ker odločitev Sodišča EU jasno kaže, da meja med državama še ni določena. »Spor o
meji ne sme biti breme za ljudi, ki živijo ob meji, niti za hrvaške ali slovenske ribiče,« je dodala.
 Koroški Slovenec Jože Marketz posvečen v novega koroškega škofa. STA. Dnevnik,
Ljubljana, 2. februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921284/slovenija/koroski-slovenec-joze-marketz-posvecen-vnovega-koroskega-skofa
V Celovcu so v škofa krško-celovške škofije danes posvetili koroškega Slovenca Jožeta Marketza.
Del slovesnosti je potekal tudi v slovenskem jeziku, udeležilo pa se je je več kot tisoč ljudi, med
njimi številni visoki cerkveni dostojanstveniki
Okoli 600 obiskovalcev je do zadnjega sedeža zapolnilo stolnico svetih Petra in Pavla, skupaj s
tistimi v šotoru pred cerkvijo pa jih je bilo več kot tisoč. Slovesnosti se je udeležilo tudi veliko
cerkvenih dostojanstvenikov, na čelu z apostolskim nuncijem Pedrom Lopezom Quintano,
avstrijskim kardinalom Christophom Schönbornom in 25 škofi.
Škof v Feldkirchu Bruno Elbs je v pridigi izpostavil Marketzevo delovanje v vlogi direktorja koroške
Karitas. »Vaše škofovsko mesto je na strani revnih in pozabljenih,« je dejal.
Del slovesnosti je potekal tudi v slovenskem jeziku. Marketz je namreč odgovore na vprašanja, s
katerimi je izrazil pripravljenost na položaj škofa, podajal v obeh jezikih: »Ich bin bereit pripravljen sem.« Nazadnje so novemu škofu podelili še insignije: škofovski prstan, mitro in
pastirsko palico.
Z Marketzem, ki ga je papež Frančišek na položaj imenoval v začetku decembra lani, bo krškocelovška škofija po dolgih letih na svojem čelu znova dobila nekoga po rodu iz avstrijske Koroške.
Obenem je Jože Marketz v tisočletni zgodovini krške škofije - ustanovljena je bila leta 1072 - šele
drugi krški škof slovenskega rodu. Leta 1824 je bil kot prvi imenovan Slovenec Jakob Peregrin
Paulič.
Konec turbulentnega obdobja na Koroškem
Njegovo imenovanje so pospremili številni pozitivni odzivi v slovenski narodni skupnosti na
avstrijskem Koroškem. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko je denimo v
tem videl znak, da se za slovensko manjšino obetajo pozitivni časi. Avstrijski kardinal Schönborn pa
je menil, da so narodne skupnosti z njegovim imenovanjem dobile poseben poudarek.
Marketz se je leta 1955 rodil v Št. Lipšu. V Salzburgu in Ljubljani je študiral teologijo. Mašniško
posvečenje je prejel leta 1982 v Celovcu, še pred tem pa je med drugim deloval v Ekvadorju. Leta
2009 je postal direktor škofovskega pastoralnega urada in škofovski vikar za pastoralo, misijone in
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evangelizacijo. Marketz je tudi izdajal cerkvena časnika Sonntag in Nedelja, doslej pa je vodil
koroško Karitas.
S prevzemom koroške Karitas je Marketz postal tudi škofov vikar za socialne službe, bil pa je tudi
škofijski koordinator za vprašanja azila. Vseskozi se je zavzemal za humano ravnanje z begunci. Za
škofovsko geslo si je izbral Deus Caritas est - Bog je ljubezen.
Z imenovanjem novega krško-celovškega škofa se končuje turbulentno obdobje za Cerkev na
avstrijskem Koroškem. Marketz bo namreč na položaju nasledil Aloisa Schwarza, ki je bil julija 2018
po 17 letih na Koroškem imenovan za škofa škofije St. Pölten. Nanj so leteli tako očitki glede
finančnega vodenja škofije kot zasebnega življenja. Z razmerjem z eno od sodelavk naj bi kršil
celibat.
 Kučan: Namesto sodelovanja si Slovenija in Hrvaška medsebojno razkazujeta mišice. STA.
Dnevnik, Ljubljana, 2. februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921275/slovenija/kucan-za-vecernji-list-namesto-sodelovanja-sislovenija-in-hrvaska-medsebojno-razkazujeta-misice
Nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan je v pogovoru za današnji Večernji list izjavil, da
imata Slovenija in Hrvaška mnoge skupne interese, a si namesto sodelovanja medsebojno
razkazujeta mišice. Med drugim je opozoril, da na slovensko politično sceno prihajajo populisti,
ki imajo možnost za zmago na volitvah.
Kučan je dejal, da ne verjame, da bo prihod novega hrvaškega predsednika Zorana Milanovića kaj
spremenil v slovensko-hrvaških odnosih, glede na to, da je bil Milanović hrvaški premier v času, ko
se je Hrvaška odpovedala arbitražnemu sporazumu.
Nerazumljivo je, da dve državi, ki sta v istem čolnu, nimata idej za skupne nastope in projekte, ki bi
jih na podlagi svojih zgodovinskih izkušenj ponudili v protislovnem svetu in negotovi Evropski uniji,
je dejal. "V tem je veliko skupnih interesov, namesto tega pa eni drugim kažemo mišice", je
opozoril Kučan.
Hrvaška je po njegovih besedah z izvolitvijo Zorana Milanovića na čelo države dobila bolj
izkušenega politika, kot je bila dosedanja predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Kot je dodal, bi se
mu zdelo normalno, če bi Milanović za svoj prvi obisk izbral Slovenijo.
Krepitev sodelovanja med Ljubljano in Zagrebom bo po njegovih besedah odvisna od razmer, v
katerih se bosta kmalu znašli obe državi.
Zaupanje je bilo porušeno s prisluškovanji
"Kakšen bo izid, ne bo odvisno samo od Milanovića, temveč tudi od tega, kdo bo vodil vlado v
Ljubljani in koliko bo razumel pomen dobrih odnosov s Hrvaško," je dejal Kučan v intervjuju za
hrvaški časnik. Znova je izpostavil, da je pomemben element za prijateljstvo med dvema državama
in narodoma zaupanje, ki je bilo porušeno s prisluškovanji.
Spomnil je tudi na čase, ko se je pripravljal sporazum Drnovšek-Račan, ter omenil takratni pogovor
z nekdanjim hrvaškim premierjem Ivico Račanom, ki se je opravičil, ker sporazuma ne bo mogel
uresničiti na hrvaški strani.
Račan je Kučanu povedal, da sta se srečala z Milanovićem, ki je takrat delal na hrvaškem zunanjem
ministrstvu. Račanu je dejal, naj ne podpisuje sporazuma, ker na hrvaški vladi tega ne bodo sprejeli
in bodo Račana označili za narodnega izdajalca, je dejal Kučan v intervjuju, ki so ga v Večernjem
listu naslovili "Milanović je miniral sporazum Drnovška in Račana".
Kučan ocenjuje, da slovenska blokada hrvaškega vstopa v schengen ne bi rešila problema migracij.
Gre za vprašanje, ki ga je treba reševati skupaj, ker je to v interesu obeh držav. "Morali bi aktivno
sodelovati s hrvaško politiko pri reševanju tistih praktičnih vprašanj, od katerih je odvisno, ali je
Hrvaška zmožna vstopiti v schengen", je dejal.
Kučan je govoril tudi o aktualni politični situaciji v Sloveniji. Po odstopu premierja Marjana Šarca
vidi možnost oblikovanja nove vlade v sedanji sestavi državnega zbora. "Seveda dosedanji premier
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Šarec in njegova stranka ne bodo sodelovali, a je težko verjeti, da bo prišlo do trdne koalicije", je
ocenil.
Kot je dejal, so druga možnost parlamentarne volitve, ki bodo verjetno konec aprila. Kučan je
zavrnil očitke, da bi osebno podpiral Šarca in zunanjega ministra Mira Cerarja.
Izključil ni niti možnosti, da bi SDS na čelu z njenim predsednikom Janezom Janšo zbrala potrebno
večino za sestavo vlade, kar bi po njegovi oceni pomenilo "močan zasuk v desno".
"Na politično sceno prihajajo populisti, politične skupine, ki ponujajo zelo enostavne rešitve, a jih
potem niso zmožne uresničiti. Na volitvah to vendarle pritegne volilno telo," je dejal. Podobno se
je zgodilo na Madžarskem in Poljskem, kaj bolje ni niti na Slovaškem ali v Srbiji, je ocenil. Takšen
scenarij po njegovem mnenju niti v Sloveniji ni nemogoč, a bo odvisen od razmer v času volitev.
 Hrvaška ministrica za ribiče. ah, sta. Dnevnik, Ljubljana, 02.02.2020
https://www.dnevnik.si/iskalnik?q=arbitra%C5%BEa
Državna sekretarka na hrvaškem zunanjem ministrstvu Andreja Metelko - Zgombić je po petkovi
odločitvi sodišča EU, da ni pristojno za odločanje o slovensko-hrvaškem sporu o meji, Slovenijo v
soboto pozvala, naj se preneha vesti neevropsko. »Spor o meji ne sme biti breme za ljudi, ki živijo
ob meji, niti za hrvaške ali slovenske ribiče,« je dejala v pogovoru za hrvaško tiskovno agencijo
Hina. Metelko-Zgombićeva je sicer odločitev sodišča označila za veliko pravno zmago Hrvaške.
»Spor med Hrvaško in Slovenijo je mednarodnopravni spor in zadovoljni smo, ker je sodišče EU
jasno povedalo, da ni pristojno,« je rekla. Meni, da je rešitev mogoče najti le s sodelovanjem, pri
čemer bi lahko bila arbitraža podlaga za končni dogovor o meji, »a z nujnimi spremembami, ki bi
bile poštene in bi upoštevale koristi obeh strani«. ah, sta
 #foto Prvi obredi v džamiji že prihodnji teden. Peter Pahor. Dnevnik, Ljubljana, 3. februar
2020
https://www.dnevnik.si/1042921365/lokalno/ljubljana/foto-prvi-obredi-v-dzamiji-ze-prihodnjiteden
Devet let po arhitekturnem natečaju je rešitev biroja Bevk Perović arhitekti za muslimanski
kulturni center v Ljubljani gotova. Center naj bi člani skupnosti začeli uporabljati prihodnji
teden, a ogleda si ga lahko tudi širša javnost.
V Islamski skupnosti v Sloveniji so prvič javno predstavili muslimanski kulturni center pri Parmovi
ulici, katerega zunanjost je že dolgo vidna vsem mimoidočim. A od blizu in znotraj je center
morebiti še bolj zanimiv. Posebej si je težko predstavljati, koliko prostora bo imela muslimanska
skupnost tudi v podzemnem delu centra. Po ogledu je mogoče zapisati, da je arhitektom uspelo na
nekoč zanemarjenem delu mesta ustvariti lep javni prostor, z zadržano a zelo zanimivo
arhitekturo. Center bo po napovedih islamska skupnost začela uporabljati čez en teden, uradna
otvoritev pa je napovedana za junij.
 Na Reki na odprtju EPK poklon delavcem in avantgardi. STA. Dnevnik, Ljubljana, 3.
februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921351/kultura/splosno/na-reki-na-odprtju-epk-poklondelavcem-in-avantgardi
Delo in ponos, upor in avantgarda, dediščina in tradicija kot pomembne točke zgodovine in
identitete Reke so bili rdeča nit Opere industriale na sobotnem odprtju Evropske prestolnice
kulture (EPK) na Reki. Otvoritvene prireditve je spremljalo več kot 30.000 obiskovalcev.
Urbana Opera industriale je prinesla zvok, glasbo, hrup in svetlobne efekte ter združila nekaj sto
izvajalcev, med katerimi so bili glasbeniki, plesalci, gledališki umetniki in tudi varilci, piše Jutarnji
list.
Dodaja, da so se v njej prepletali od poganskih ritualov prek industrijske revolucije do rocka,
avantgardne književnosti in postmodernistične opere. Približno 50 minut trajajoča predstava je
združila industrijsko, punk, metal, atonalno in avantgardno glasbo, sodobni ples, hrup tovarn in
pristanišča, pustne maske in delavce v modrih oblekah.
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»Crescendo je sledil z neverjetno močno in spodbujajočo različico partizanske pesmi Bella Ciao, ki
je sledila punkovski in rockovski Reki, ki se je na koncu razvila iz industrijskega kaosa v sijajni
izvedbi številnih reških kitaristov in bobnarjev ter mešanega pevskega zbora Jeka Primorja in
ostalih izvajalcev,« je izpostavil zagrebški časnik.
"«Če obstaja manifestacija, na vsebino katere je Hrvaška lahko ponosna, potem je to sobotni
program razglasitve Reke za Evropsko prestolnico kulture,« je bila podana ocena v ločenem
komentarju. Tam so tudi poudarili, da je celotni hrvaški državni vrh bojkotiral slavnostno odprtje
na Reki in da so hrvaški skrajnji desničarji iz veteranskih združenj manipulirali z resnico, ko so
napadali podobo jugoslovanske zastave ob reški razstavi o šestih državah, v katerih je živela Reka v
minulem stoletju.
Večernji list je povzel izjavo režiserja Opere Industriale Daliborja Matanića, ki je povedal, da so
izbrisali mejo med občinstvom in izvajalci ter odrom in mestom ter spomnili na najbolj dramatične
in zanimive dogodke iz zgodovine mesta.
Medtem ko so se v zaspanem nedeljskem jutru v reških lokalih izmenjavali vtisi in je beseda tekla o
tem, ali je bilo poudarjeno antifašistično odprtje preveč (jugo)nostalgično ter ali je bil potreben
ravno takšen spomin na današnje ustavne vrednote na Hrvaškem, so organizatorji nadaljevali s
programom, je še pisalo v časniku.
Na odprtju ni bilo patetičnega in poceni patriotizma, ki gre delu hrvaške javnosti že dlje časa precej
na živce. Na drugi strani si je projekt EPK vendarle zaslužil kakovostnejši ali vsaj krajši in vsebinsko
boljši program odprtja, ki bi se močneje odmaknil od ideološkega spodbujanja hrvaških delitev in
frustracij, ki nam niso v čast in zaradi katerih smo pri repu Evrope, ko gre za demokratičnost,
transparentnost in upoštevanje drugačnega mnenja, je Večernji list izpostavil v komentarju.
Hrvaški mediji so objavili tudi številne odzive občinstva, ki je po sobotnem odprtju prav tako imelo
različna mnenja, so pa prevladovale pozitivne ocene. Slišati je bilo, da je bilo odprtje »grozljivo« ter
da je »prevladala subkultura«. In tudi, da je bila prireditev »prava reška«, »zanimiva«,
»futuristična«, »fantastična« in »enkratna«.
 Lenarčič: Ponujena sporazumna predložitev arbitražnega spora Sodišču EU je dobra
možnost. STA. Dnevnik, Ljubljana, 3. februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921383/Slovenija/lenarcic-ponujena-sporazumna-predlozitevarbitraznega-spora-sodiscu-eu-je-dobra-moznost
Ponujena sporazumna predložitev arbitražnega spora Sodišču EU na podlagi 273. člena pogodbe
o delovanju EU je dobra možnost, je danes v Bruslju ocenil evropski komisar Janez Lenarčič.
Strani bi lahko sodišču po njegovih besedah zastavili zelo preprosto vprašanje: ali arbitražna
razsodba zavezuje obe strani.
Na vprašanje, kaj lahko po petkovi razglasitvi Sodišča EU za nepristojnega v primeru slovenske
tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne
razsodbe stori Slovenija, je Lenarčič odgovoril, da je en možen korak ponudilo sodišče samo v
zadnjem vsebinskem odstavku sodbe.
"Povabilo je obe državi, da iščeta rešitev te zadeve in med možnimi potmi omenilo člen 273,
namreč da sporazumno predložita spor temu istemu sodišču," je povedal Lenarčič, ki je bil pred
prevzemom komisarskega položaja veleposlanik Slovenije pri EU.
Slovenija in Hrvaška lahko sodišču po njegovih besedah zastavita zelo preprosto vprašanje: ali
arbitražna razsodba zavezuje obe strani. Slovenija je prepričana, da je tako, Hrvaška pa temu
oporeka, je spomnil Lenarčič.
Na vprašanje, ali je 273. člen dobra možnost, za katero bi se Slovenija morala odločiti, je komisar
odgovoril: "To je vedno bila dobra možnost. Problem je, da je zanjo potrebno soglasje obeh
strani."
Lenarčič sicer ocenjuje, da je sodišče v sodbi dovolj jasno povedalo, da pričakuje od Slovenije in
Hrvaške izvršitev arbitražne razsodbe, je pa po drugi strani ubralo zelo ozko tolmačenje svoje
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pristojnosti, medtem ko on osebno meni, da bi lahko sodišče razsojalo tudi o kršitvah prava EU.
"No, odločilo se je, kot se je. Odločitev je končna in o tem razpravljati nima dosti smisla," je še
dejal.
 Sklenjena trnova pot do kosovske vlade. Dejan Kovač. Dnevnik, Ljubljana, 3. februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921417/svet/1042921417
Kosovo je dobilo novo vlado pod vodstvom Albina Kurtija, voditelja stranke Samoopredelitev, ki
je relativna zmagovalka oktobrskih volitev. V vladi bo v koaliciji z drugouvrščeno Demokratsko
zvezo Kosova, s katero se je Kurti dolgo prepiral o bodočem predsedniku parlamenta, na koncu
pa žrtvoval strankarskega kolega Glauka Konjufco, ki je postal zunanji minister.
Albin Kurti (44 let) je v predstavitvi vlade s po šestimi člani iz svoje stranke Samoopredelitev in
Demokratske zveze Kosova (LDK) Ise Mustafe ter tremi ministri iz vrst kosovskih manjšin poudaril,
da si prizadeva za širši politični konsenz z zmanjšano ekipo. V prejšnji vladi Ramusha Haradinaja, ki
je lansko poletje z odstopom zaradi poziva na posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu v Haagu
sprožil predčasne volitve, je bilo 21 ministrov. Drastično se zmanjšuje tudi število njihovih
namestnikov, in sicer z več kot 88 na zgolj 33. »Manj bomo trošili za privilegije in več za projekte,«
je obljubil Kurti. Njegova vlada bo vlada gospodarskega razvoja, osredotočena na ustvarjanje
delovnih mest, a tudi na pravosodje s ciljem izničenja korupcije, je obljubil. »Stojim pred vami po
23 letih delovanja v opoziciji. Dobil sem vaše glasove, da končam politično kariero v njej. Tisti, ki so
me imeli radi kot opozicijo, me morajo imeti radi tudi, ko bom na oblasti,« si je za nalogo na
novem položaju v kosovski politiki zadal Kurti, ki pravi, da je pripravljen na dialog z Beogradom, od
katerega pa bo terjal odgovornost za storjene vojne zločine Srbije na Kosovu in plačilo vojne
odškodnine.
Izmed 15 ministrov bosta dva tudi v vlogi podpredsednikov vlade, in sicer Avdullah Hoti iz LDK in
Haki Abazi iz premierjeve stranke. Med tremi ministri iz vrst manjšin pa sta dva s srbske liste, in
sicer Dalibor Jevtić, ki ostaja na položaju ministra za srbsko skupnost in vrnitev kosovskih Srbov,
ter Ivan Milojević, ki mu je zaupano ministrstvo za razvoj. Glauk Konjufca, ki je bil jabolko spora v
koalicijskih pogajanjih zaradi njegovega imenovanja na položaj predsednika parlamenta brez
predhodnega dogovora z Mustafo, je novi zunanji minister Kosova. Vlado je v 120-članskem
parlamentu, v katerem ima Samoopredelitev 32 sedežev, koalicijska LDK pa 29, podprlo 66
poslancev, deseterica se jih je vzdržala.
O zmagi državljanov
Novi kosovski premier je po izvolitvi še dejal, da se z njegovo vlado odpira novo državno poglavje,
ko »postaja možno tisto, kar se je do zdaj zdelo nemogoče«. »Drugače ni moglo biti in ne more
biti, naši ljudje niso nikoli zdržali v ujetništvu. Danes ni zmagala niti VV (Samoopredelitev) niti LDK,
danes so zmagali državljani,« je poudaril Kurti in dodal, da »smo vsi nadomestljivi«, da pa bo ne
glede na poslansko podporo od izvolitve naprej predsednik v imenu vseh.
Izvolitev vlade po skoraj štirih mesecih težavnih pogajanj in tik pred iztekom ustavno postavljenega
roka je pozdravil predsednik države Hashim Thaci s pozivom, naj nemudoma začne delati in
nadoknadi zamujeno. Prek facebooka je sporočil, da je pred Kosovom veliko izzivov, ki jih je
mogoče premagati le z delom in zavzetostjo ter odgovornostjo do države. Oglasil se je tudi bivši
premier Haradinaj, ki je Kurtiju čestital ob izvolitvi, uradno pa mu bo vladne posle predal
Haradinajev namestnik Behgjet Pacolli, ker je sam v ZDA na prej dogovorjenem obisku. Izrazil je še
željo, da bi novi vladi uspelo napredovati v za Kosovo pomembnih procesih, med katerimi ostaja
dokončno priznanje države s strani celotne mednarodne skupnosti.
Takoj po glasovanju v kosovskem parlamentu je novi vladi čestital tudi ameriški veleposlanik na
Kosovu Philip Kosnett, ki je prek twitterja sporočil, da se veseli sodelovanja z vsemi kosovskimi
institucijami, drugimi strankami in civilno družbo.
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Kako se bo ustavil slovensko-hrvaški mejni vrtiljak? Aleš Gaube. Dnevnik, Ljubljana, 5.
februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921504/slovenija/kako-se-bo-ustavil-slovenskohrvaski-mejnivrtiljak
Slovenija in Hrvaška po odločitvi sodišča EU, da se razglasi za nepristojno v slovenski tožbi proti
sosedi, nista nič bliže končanju mejne sage. Vsaka od nadaljnjih možnosti Ljubljane in Zagreba –
tako pravnih kot dvostranskih – predvideva dogovarjanje med državama. V danih političnih
okoliščinah pa so vse težko izvedljive.
Zatem ko se je sodišče EU razglasilo za nepristojno razsojati v slovenski tožbi proti Hrvaški zaradi
očitanih kršitev evropskega pravnega reda, ki izhajajo iz neuresničevanja arbitražne odločbe, sta
Slovenija in Hrvaška ponovno postavljeni pred vprašanje, kako končati mejna nesoglasja. Kljub
različnemu razumevanju na obeh straneh meje in negativni sodbi za Slovenijo je pred državama
več možnosti. Vse od njih pa predvidevajo nekaj, česar v zadnjih letih ni bilo – dogovarjanje v dobri
veri medsosedskih odnosov. Vprašanje pa je, ali sta državi brez zunanjega posredništva česa
takega zmožni.
1. Sodišče EU
Vse poti pred sodiščem EU še niso izčrpane. Obstajata vsaj še dve možni poti. V svoji odločitvi o
nepristojnosti razsojanja v slovenski tožbi proti Hrvaški zaradi kršitev evropskega pravnega reda, ki
izhajajo iz nespoštovanja arbitražne odločbe, je sodišče EU nakazalo možnost, da bi državi temu
organu spor predložili skupaj. Gre za eno od možnosti uporabe mirnega reševanja sporov, h
katerim obe državi poziva sodišče. Toda državi bi se morali z dvostranskim sporazumom
dogovoriti, da zadevo predložita sodišču, prav tako bi morali doreči, kaj točno bosta sodišče
vprašali.
Slovenski evropski komisar Janez Lenarčič predlaga denimo vprašanje, ali je arbitraža zavezujoča za
obe strani. Vendar je takšno vprašanje lahko problematično, saj bi se dotikalo predvsem
mednarodnega prava, sodišče EU pa bi tudi v primeru uporabe 273. člena pogodbe o delovanju EU
moralo razsojati o vprašanjih, ki se dotikajo pogodbe EU in pogodbe o delovanju EU. Prav tako je
vprašljivo, zakaj bi Slovenija vztrajala pri takšnem vprašanju, ko pa trdi, da arbitražna razsodba
velja, Hrvaška pa po drugi strani arbitražno odločbo zavrača. Verjetnost, da bi se državi sami lahko
dogovorili o skupnem vprašanju za sodišče, je zelo majhna.
Druga možnost je, da bi slovenska sodišča, kjer se vodijo primeri proti hrvaškim ribičem zaradi
krivolova v akvatoriju, ki je bil Sloveniji dodeljen z arbitražno odločbo, na podlagi 267. člena
pogodbe o delovanju Evropske unije zaprosili sodišče EU za predhodno odločanje. Gre predvsem
za postopek razlaganja prava EU. A vprašljivo je, ali bi bila odločitev bistveno drugačna, kot je v
primeru slovenske tožbe po 259. členu. Sodišče bi utegnilo priti do podobnih ugotovitev kot v
primeru nedavne slovenske tožbe, ko je ugotavljalo, da neposrednih posledic za evropski pravni
red ni, saj Hrvaška ni pristopila k izvajanju arbitražne odločbe. Vendarle bi lahko bila ugotovitev
Sodišča tudi drugačna, Sloveniji v prid – namreč, da arbitražna odločba velja in je zavezujoča.
2. Meddržavno sodišče
Slovenija in Hrvaška bi se utegnili obrniti tudi na meddržavno sodišče, ki je pristojno za spore
mednarodnega prava. Slovenija bi denimo lahko vložila tožbo proti Hrvaški, vendar bi se Hrvaška s
pristojnostjo tega sodišča morala strinjati. Eno izmed vprašanj sodišču bi lahko bilo, ali je
arbitražna odločba veljavna in obvezujoča glede na slovensko kršitev postopka pred arbitražnim
sodiščem, za katero pa je sicer sam tribunal menil, da ni bila tako obsežna, da ne bi mogli zaključiti
postopka. A tudi če bi se Hrvaška s takšnim postopkom pred meddržavnim sodiščem strinjala,
Slovenija pa bi v takšni tožbi zmagala, to razen povečanega diplomatskega pritiska na Hrvaško, da
sprejme arbitražno razsodbo, ne bi imelo nikakršnih neposrednih posledic. Države, ki ne sprejema
arbitražne razsodbe, po mednarodnem pravu namreč ni mogoče prisiliti k izvrševanju sodbe.
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3. Arbitražni tribunal
Slovenija se sicer s pritožbo zaradi hrvaškega neizvajanja arbitražne odločbe ne more obrniti na
arbitražni tribunal, ki je junija 2017 sprejel dokončno arbitražno odločbo. Možnost pritožbe zaradi
neizvajanja arbitražne odločbe namreč ni možna. Česa takega namreč ni predvideval niti arbitražni
sporazum, v katerem se je pričakovalo, da bosta odločitev državi spoštovali v dobri veri.
4. Dvostranska pogajanja
Dvostranska pogajanja so vedno možna, so namreč eden izmed miroljubnih načinov reševanja
sporov. Toda težava je, ker se državi razhajata, o čem bi se sploh pogajali. Slovenija bi rada v
skladu z arbitražno odločbo ustanovila zgolj mešano komisijo za demarkacijo meje, v okviru katere
bi se lahko pogovarjali o spremembah delov kopenske meje, kjer meja poteka neživljenjsko.
Hrvaška, ki arbitražne odločbe ne priznava, je v preteklosti ponujala dvostranska pogajanja, ob
čemer pa ni bilo rečeno, da bi ta potekala na osnovi arbitražne odločbe. Hrvaško politiko je namreč
h končanju sodelovanja v arbitražnem postopku zavezala odločitev sabora.
Obe državi bi zdaj za vzpostavitev pogajanj potrebovali mandat parlamenta. Resda je prihodnji
predsednik države Zoran Milanović pred dnevi ocenil, da bi pogovori med državama lahko potekali
tudi na osnovi arbitražne odločbe, podobno mnenje pa deli tudi opozicijska SDP. Toda Milanović, ki
je sam v času svojega premierskega mandata predlagal izhod iz arbitraže, v novi funkciji
predsednika države ne bo imel pristojnosti, da začne pogovore o implementaciji arbitražne
odločbe ali kako drugače poimenovana pogajanja s Slovenijo. Te pristojnosti ima le hrvaška vlada.
Hkrati pa je pred nami razjasnitev slovenske notranjepolitične situacije in jeseni še hrvaške
parlamentarne volitve.
5. Odlog reševanja slovensko-hrvaške meje
Ena od možnosti, ki se v danih ponovno pregretih mejnih zadevah omenja, je odlog reševanja
mejnega vprašanja in večja pozornost drugim poglavjem medsosedskih odnosov.
6. Blokada Hrvaške
Odlaganje rešitve mejnega vprašanja bi Slovenijo postavilo tudi pred dilemo, kako dolgo še
nasprotovati hrvaškemu vključevanju v Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD)
ter ali se lotiti tudi blokade hrvaškega vstopanja v schengen in območje evra.
Od prejšnjega leta Slovenija razmišlja tudi o blokadi hrvaškega vstopa v schengensko območje. Ker
dokončna evalvacija izpolnjevanja hrvaških pristopnih pogojev za članstvo v schengnu v evropskih
institucijah še ni končana, povrh pa je vprašanje širitve tega območja tudi veliko politično
vprašanje zaradi dolgoletne blokade bolgarskega in romunskega članstva, je Slovenija pred
skorajšnjo dilemo, ali Hrvaški v evropskem svetu prižgati zeleno luč za članstvo.
Daleč je za slovensko vlado tudi še dilema, ali blokirati hrvaški vstop v evro. Hrvaška mora namreč
najprej vstopiti še v čakalnico za evro, v sistem menjalnih tečajev (ERM2), šele nato se lahko
pridruži evroskupini. Premier Plenković pričakuje, da bi evro na Hrvaškem utegnili uvesti leta 2024.
 Jože Marketz, novi škof Krške škofije: Celibat ni več tako primeren današnjemu času.
Intervju: Jože Marketz. Pogovarjala se je: Vesna Vaupotič. Dnevnik, Ljubljana, priloga
Objektiv, 7. februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921675/slovenija/joze-marketz-novi-skof-krske-skofije-v-cerkvimora-biti-dovolj-sirine-da-v-njej-vsakdo-najde-svoje-mesto
Prejšnjo nedeljo so v celovški stolnici svečano posvetili novega škofa krške škofije. Koroški
Slovenec Jože Marketz je v obredu nemškemu »Ich bin bereit« dodal še slovensko »Pripravljen
sem«, slovenska skupnost na avstrijskem Koroškem pa je ponosna, da novi škof prihaja iz njenih
vrst.
Jože Marketz škofijo Gurk, tako Avstrijci imenujejo krško škofijo, ki zajema celotno avstrijsko
Koroško, prevzema v težkih časih. Lani jo je zapustilo več kot 6000 vernikov. Njegovemu
predhodniku, škofu Aloisu Schwarzu, so očitali mnogo grehov: od gospodarskih zlorab in
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opulentnega sloga življenja do morebitne kršitve celibata. S prvim delom očitkov se ukvarjajo tudi
sodne oblasti.
Marketz nikdar ni bil v prvi vrsti kritikov svojega predhodnika. Pravi, da zato, ker ga ni kaj dosti
zanimalo, kdo bo njegov naslednik, in ker je imel dovolj dela kot direktor Caritas. V nemškem
katoliškem tedniku Die Tagespost so po njegovem imenovanju za novega škofa v portretu
koroškega Slovenca zapisali, da Rim v Celovec ne pošilja kakšnega teološkega filozofa, temveč
pastoralnega rokodelca, ki je blizu ljudem in se zna približati tudi tistim s socialnega roba. Te
lastnosti bo še kako potreboval.
Marketz, ki se je rodil v župniji Št. Lipš (St. Philippen ob Sonnegg) na južnem avstrijskem Koroškem,
je študiral v Salzburgu in Ljubljani, doktoriral je na Dunaju, za vselej pa ga je zaznamoval svet,
potovanje po Indiji, leto v Ekvadorju… Če ne bi srečal matere Tereze, ne ve, ali bi sploh kdaj postal
duhovnik. Po potovanjih se je vselej vrnil in nikdar ni izgubil vezi s skupnostjo, iz katere izhaja.
Na posvetitvi v celovški stolnici je del obreda potekal tudi v slovenščini. Tudi vi ste svojo
pripravljenost sprejeti škofovske obveznosti izrazili v obeh jezikih. Se vam zdi to pomembno?
Veste, pri nas doma smo govorili le slovensko, nemško sem se naučil šele takrat, ko sem prišel v
šolo. Materni jezik smo govorili v narečju, kasneje po drugem letu študija teologije v Salzburgu pa
sem za leto dni odšel na ljubljansko teološko fakulteto in tedaj sem se naučil tudi »knjižne
slovenščine«. To je bilo kar težko, saj me je bilo na začetku sram govoriti slovensko.
Zakaj?
Zato, ker sem jaz svoje kolege razumel, oni pa mene niso, čeprav smo govorili isti jezik. (smeh)
Toda v tistem letu sem se naučil jezika in od tedaj kar dobro govorim slovensko, konec koncev sem
bil kasneje zastopnik koroških Slovencev pri škofiji in sem imel tudi veliko stikov s Slovenijo.
Kaj za tukajšnjo slovensko narodno skupnost pomeni to, da je škof postal prav koroški Slovenec?
Kakšen je bil odziv v skupnosti?
Močnejši, kot sem pričakoval. Bili so neverjetno veseli. Šele takrat, ko sem razmišljal o tem odzivu,
sem začutil, kako težko kdorkoli med nami doseže položaje, ki sežejo v deželni vrh, na mesta, kjer
si pristojen in odgovoren za vso deželo. Ko sem se v preteklosti pogovarjal s predstavniki manjšine,
smo si predstavljali, kako imenitno bi bilo, če bi bil lahko koroški Slovenec generalni vikar, na kaj
več tako ali tako nismo upali. Da je zdaj dvojezičen škof, je za mnoge skoraj nepredstavljivo.
Cerkev je imela za koroške Slovence v zgodovini velik pomen. Koroška Slovenka, Angelika
Mlinar, ki je lani postala slovenska ministrica za kohezijo, je dejala, da je bila v njenem otroštvu
cerkev eden redkih javnih prostorov, v katerem si slišal slovenski jezik. Je cerkev še danes tako
pomembna za tukajšnjo slovensko skupnost?
Še vedno je pomembna, a ne več tako, kot je bila nekoč. Nekoč so bili edini izobraženi v skupnosti
pravzaprav slovenski duhovniki. Oni so bili tisti, ki so prepoznali nadarjene otroke in jih poslali v
šole. To se je seveda že zdavnaj spremenilo in s tem je upadel tudi pomen cerkve. Res je, da je na
južnem Koroškem v cerkvi še vedno več ljudi kot v drugih delih te dežele, a jih je tudi tu čedalje
manj. Duhovniki so zaradi upadanja števila vernikov razočarani in se trudijo, da bi ljudi privabili k
veri, a jim ne uspe. Tudi duhovnikov je vse manj. Nekdaj je bil skoraj vsak drugi duhovnik na
Koroškem Slovenec, zdaj že dolgo ni več tako. Rekel bi, da se v tem pogledu stanje normalizira, za
nas seveda v negativnem pomeni, in da se približujemo temu, kar doživljajo tudi v nemški večini.
Ste drugi škof slovenskega rodu na čelu krške škofije, prvi je bil…
Gospod Paulič pred več kot 200 leti, vendar se ne ve zagotovo, ali je res bil Slovenec. Je bil pa
poseben občutek ob nedavnem bogoslužju pri Gospe Sveti, na Gosposvetskem polju. Bogoslužje so
sicer pripravili Nemci, vendar je bilo dosledno dvojezično, in razmišljal sem o tem, kako sem
pravzaprav prvi škof, ki razume ne le nemški del bogoslužja, temveč tudi slovenskega. Škofje so se
doslej sicer trudili, v glavnem so govorili nemško, a so prebrali tudi nekaj stavkov v slovenščini,
nekateri so tudi kaj malega razumeli. Ampak da enako dobro razumeš oba dela – tudi v tem
razumevanju je dvojezičnost neka nova kvaliteta.
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Bi lahko rekli, da se je od Haiderjevih časov na avstrijskem Koroškem v odnosu do slovenske
skupnosti vendarle precej spremenilo?
Na vsak način. Ne iščejo več tistega, kar nas ločuje, temveč to, kar nam je skupno. Cerkev je to
začela še pred kulturniki, potem je to vlogo igrala kultura, zdaj pa tako deluje tudi politika. Pri
mojem imenovanju tako dejansko ni bilo nobenih negativnih, odklonilnih komentarjev, vsaj javnih
ne. To je res pozitivno.
Rojeni ste v Št. Lipšu in mama vas je najprej poslala v gimnazijo v Velikovcu, potem pa vas je, ne
da bi se prej pogovorila z vami, »prešolala« v katoliško gimnazijo na gradu Plešivec (Tanzenberg
op.p.). Morda veste, kaj je botrovalo tej odločitvi in ali je to pomenilo, da je bila vaša pot v
duhovniški poklic že vnaprej določena?
To ne. Mnogi dijaki te gimnazije niso postali duhovniki. Ampak za »prešolanje« je bila odgovorna
predvsem moja babica, ona si je tako zelo želela, da bi postal duhovnik. Brez moje vednosti so se
potem zmenili in me poslali v malo semenišče, kot smo imenovali to gimnazijo. In dejansko sta
potem mama in babica dosegli to, kar sta si zadali.
Toda vaša pot v duhovniški poklic ni bila premočrtna. V enem od vaših portretov v avstrijskih
medijih sem prebrala, da ste izstopili iz semenišča…
Že, ampak ne iz Plešivca, kasneje…
… in da ste odšli v Indijo »z dvema majicama in dvoje hlačami«…
(smeh)
Tako je pisalo. In da ste tam srečali mater Terezo, to srečanje pa je na vas naredilo močan vtis…
Pravzaprav so me po dveh letih, ko sem študiral teologijo v Salzburgu, izbrali, da bi odšel študirat v
Rim. Sam pa nisem bil tako prepričan, da bom res postal duhovnik. Zato nisem hotel škodovati
škofu in škofiji, kar bi nedvomno storil, če bi se po letu dni odločil drugače. Potem sem odšel na
študij v Ljubljano. Za to odločitev sem zelo hvaležen, saj če ne bi bil v Ljubljani, danes najbrž ne bi
bil tukaj. Ker sem dodobra spoznal slovensko cerkev, predvsem pa sem, kot že rečeno, izpopolnil
svoj jezik. Ko bi se moral vrniti, sva se s kolegom zmenila, da bi šla v Indijo, na koncu se nama je
pridružil še tretji sopotnik. Prav v tej hiši sem takrat svoje želje razodel takratnemu krškemu škofu
Josephu Köstnerju. Rekel sem, da bi rad odšel v Indijo, pa me ni pustil. Potem sem mu odgovoril,
da sploh ni treba, da ga kaj sprašujem, da lahko izstopim iz semenišča in odidem, kamor hočem. In
to sem tudi storil. Res je, da sem, preden sem odšel, še posebej pridno študiral in s tem
nadomestil, kar so se drugi naučili v šestih mesecih, ko me ni bilo. Ampak potovanje je bilo
zanimivo.
Veste, to so bila sedemdeseta leta. Ko sem bil na poti, sta bila izvoljena dva papeža, Janez Pavel I.
in Janez Pavel II. To je bil čas hipijev, Marija, saj rajši ne povem, kaj vse smo doživeli. Tudi nevarno
je bilo. Doma pol leta niso nič slišali o meni. Mobilnih telefonov še ni bilo, klici v domovino so bili
dragi in za to nismo imeli denarja. Si predstavljate, s toliko šilingi, kot danes ustreza vrednosti 1000
evrov, sem bil pol leta na poti. Od tega sem še 400 evrov porabil za letalsko vozovnico, s katero
sem se vrnil. V Indijo sem namreč potoval z avtobusi, vlaki. V Iranu pa se je ravno takrat začela
revolucija in prišli smo v streljanje. Zato sem se moral vrniti z letalom.
 Varuh vlado poziva k nujni ureditvi bivanjskih razmer v romskem naselju Goriča vas. STA.
Dnevnik, Ljubljana, 10. februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921925/Slovenija/varuh-vlado-poziva-k-nujni-ureditvi-bivanjskihrazmer-v-romskem-naselju-gorica-vas
Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na premiera, ki opravlja tekoče posle, Marjana Šarca
naslovil zahtevo za ureditev bivanjskih razmer v romskem naselju Goriča vas pri Ribnici. Vlada
naj sprejme in izvede vse ukrepe za zagotovitev dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike
oziroma na drug način zagotovi dostojne življenjske razmere, poziva.
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Varuh je prepričan, da je mogoče predlagane ukrepe šteti za tekoče posle vlade, ki je odstopila, saj
so usmerjeni v varovanje zdravja in življenja prebivalcev. »To pomeni, da so neodložljivi in nujni ter
zato terjajo neodložljivo in takojšnjo intervencijo,« je zapisal.
V omenjenem romskem naselju je sicer konec lanskega leta umrl dojenček, kar Svetina pripisuje
temu, da družina ni imela dostopa do osnovne infrastrukture, kot so pitna voda, sanitarije in
elektrika. O tej problematiki smo poročali tudi pri Dnevniku.
V dopisu Šarca zdaj opozarja, da je dostop do pitne vode človekova pravica, za zavarovanje katere
je odgovorna država, ne glede na pravni status zemljišča, na katerem nekdo živi, dostop do
elektrike pa da je nujni pogoj pri zagotavljanju dostojnih bivalnih razmer posameznikov in njihovih
družin.
Pri tem so treba posebej tenkočutno obravnavati primere, kjer so zaradi odsotnosti dostopa do
pitne vode, sanitarij ali elektrike prizadeti otroci, ki so se v tem življenjskem položaju znašli brez
lastne krivde, opozarja. »Zaradi kršitve njihovih pravic se soočajo z resnimi grožnjami za njihovo
življenje in zdravje in za zdravje oseb, s katerimi prihajajo v stik (npr. v šoli), ter s hudo oviro pri
odraščanju in izobraževanju, ki bo trajno zaznamovala njihovo osebnost in nadaljnjo življenjsko
pot. Zelo verjetno je, da otroci, ki živijo v takih nedostojnih razmerah, brez upanja na boljšo
prihodnost, ponovijo življenjsko zgodbo svojih staršev«, opozarja.
Varuh po navedbah Svetine na neurejene razmere v Goriči vasi sicer opozarja že več let. Med
drugim je Občini Ribnici predlagal, da prebivalcem naselja zagotovi dostop do osnovne
infrastrukture, zlasti do pitne vode in sanitarij, ker občina temu ni sledila, je predlagal, naj
omenjeno zagotovi vlada.
Za slednjo pa zdaj ocenjuje, da ni naredila vsega, kar je v njeni moči in pristojnosti, kar da
predstavlja kršitev človekovih pravic. "Kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani
vlade bo obstajala vse dotlej, dokler sleherni prebivalec romskega naselja Goriča vas ne bo imel
omogočenega dostopa do pitne vode, in sicer z zagotovljenim javnim dostopom oziroma
dostopom na javnem priključku, in sanitarij, lahko tudi v obliki prenosnih kemičnih WC-jev," je
zapisal.
 CasaPound spet razburja: Titovi partizani, zloglasni morilci. STA. Dnevnik, Ljubljana, 10.
februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921921/svet/casapound-ob-dnevu-spomina-spet-razburja-titovipartizani-zloglasni-zlocinci
Italijansko neofašistično gibanje CasaPound je ponoči ob dnevu spomina na žrtve fojb v več sto
krajih po Italiji in deželi Furlanija-Julijska krajina izobesilo transparente z napisom: “Titovi
partizani, zločinci in morilci”. Na ministrstvu za zunanje zadeve so to označili za mazaško akcijo
in zahtevali ukrepanje italijanskih oblasti.
CasaPound so v zadnjih letih »zaznali naraščanje pobud nostalgičnih združenj za zgodovinski
revizionizem dogodkov v Furlaniji-Julijski krajini, Istri in Dalmaciji po letu 1943.«
Transparente, na katerem je tudi logotip gibanja, so ponoči med drugim nalepili na pročelji
Prosvetnega doma na Opčinah in občinskega gledališča Franceta Prešerna v Boljuncu, opazili pa so
jih tudi na avtobusni postaji v Miljah ter drugje po deželi in po državi.
Iz CasaPounda so ob tem sporočili, da »so v zadnjih letih zaznali naraščanje pobud nostalgičnih
združenj za zgodovinski revizionizem dogodkov v Furlaniji-Julijski krajini, Istri in Dalmaciji po letu
1943".
Slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc je obsodila dejanja gibanja. »Gre za nov primer blatenja
slovenske skupnosti, ki je dodatek k zaskrbljujoči prisotnosti CasaPounda, ki skrivaj dviguje glavo,
vedno z nasilnim izražanjem in škodovanjem sobivanju.«
Na MZZ pa so to označili za mazaško akcijo. »Neofašistična organizacija CasaPound z današnjo
mazaško akcijo po slovenskih vaseh znova izkazuje svojo nestrpnost do Slovencev in do trpljenja
slovenskega naroda pod fašizmom. Ta organizacija, ki je podobno akcijo izvedla tudi decembra
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lani, si zasluži obsodbo demokratičnih oblasti svobodne Evrope. Pričakujemo, da se bodo na
dejanja organizacije CasaPound odzvale tudi italijanske oblasti in ukrepale v skladu s svojimi
pristojnostmi,« so zapisali.
 V enem od graških vrtcev dvojezična skupina. STA. Dnevnik Ljubljana, 11. februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042922018/Svet/v-enem-od-graskih-vrtcev-dvojezicna-skupina
V prestolnici avstrijske Štajerske, Gradcu, bo jeseni v enem od tamkajšnjih vrtcev zaživela
dvojezična, slovensko-nemška skupina, v kateri bosta oba jezika enakovredna in ju bodo enako
razvijali. Spletne prijave za prihodnje šolsko leto zbirajo do 6. marca.
Kot so danes sporočili iz Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko, ki je krovna organizacija
Slovencev na avstrijskem Štajerskem, bodo v vrtcu GiP v enoti Grabenstrasse dvojezično skupino
vodili po načelu ena oseba en jezik, kar pomeni, da bo določeni vzgojiteljici ali varuhu dodeljen
določen jezik. V obeh jezikih bodo tako vzgojiteljice ali vzgojitelji z otroki peli, se igrali, jih tolažili,
jim brali in obdelovali določene pedagoške teme.
Starši s stalnim bivališčem na območju mestne občine Gradec lahko svoje otroke k dvojezični
skupini prijavijo tukaj.
Po popisu iz leta 2001 je na avstrijskem Štajerskem, vključno z Gradcem, slovenščino kot občevalni
jezik navedlo okoli 2200 ljudi, vendar pri tem niso ločevali med pripadniki avtohtone slovenske
manjšine in tistimi, ki so se priselili in govorijo slovensko.
 Grabar-Kitarovićeva za slovo od mandata na obisk k Pahorju. STA. Dnevnik, Ljubljana, 11.
februar 2020
https://www.dnevnik.si/1042921995/svet/1042921995
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je za zadnji poslovilni obisk v tujini ob koncu
mandata izbrala Slovenijo, kjer jo bo v Ljubljani sprejel predsednik republike Borut Pahor. Kot so
danes za STA poudarili v uradu predsednika republike, naj bi bilo delovno in neformalno
srečanje predsednikov pika na i njunemu intenzivnemu dialogu.
Predsednika bosta na zadnjem, 39. srečanju, predvidoma imela delovno kosilo in opravila kratek
sprehod po Ljubljani.
V Pahorjevem uradu še omenjajo, da so bila srečanja in pogovori obeh predsednikov pomembna
zlasti po odločitvi enostranske odločitve Hrvaške, da odstopi od arbitražnega sporazuma. Kot
navajajo, so ohranila dialog med državama in dobre odnose na vseh področjih, razen pri vprašanju
spoštovanja sodbe arbitražnega sodišča.
V uradu hrvaške predsednice so danes za STA potrdili, da bo hrvaška predsednica na obisku pri
slovenskem kolegu še pred koncem svojega mandata, ki se izteče čez en teden. Podrobnosti niso
želeli razkriti, po neuradnih informacijah pa naj bi se srečala do konca tedna.
Hrvaški dnevnik Jutarnji list danes piše, da naj bi poslovilno srečanje Grabar-Kitarovićeve in
Pahorja kazalo na dobre odnose predsednikov, obenem pa naj bi z njim izpostavili, da bi državi
morali sodelovati in graditi dobre odnose.
Tudi novoizvoljeni hrvaški predsednik Zoran Milanović je večkrat izpostavil, da vidi Slovenijo kot
naravno najbližjo hrvaško partnerko in zaveznico. Med drugim je ocenil, da so odnosi s Slovenijo
kljub sporu o meji "skoraj optimalni".
Milanović bo kot predsednik slovesno prisegel v svojem uradu v najožjem krogu državnih
uradnikov, sodelavcev in družine 18. februarja. Po zmagi na predsedniških volitvah 5. januarja je
Milanović v telefonskem pogovoru s Pahorjem omenil povabilo na inavguracijo, ki ga je slovenski
predsednik tudi sprejel, a zaradi spremembe formata inavguracije na slovesnosti ne bo gostov iz
tujine.
Milanović se še ni odločil, katero državo bo prvo obiskal, potem ko bo 19. februarja tudi uradno
prevzel dolžnosti. Nedavno je za hrvaške medije sicer omenil, da bo njegovo prvo predsedniško
potovanje v tujino morda v katero od sosednjih držav.
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Večer, Maribor


Odločitev o tožbi zaradi arbitraže: Sodišče EU zavrnilo Slovenijo. Boris Jaušovec. Večer,
Maribor, 31.01.2020
https://www.vecer.com/sodisce-eu-zavrnilo-slovenijo-10123575
Kljub temu sodniki državama nalagajo, naj rešita mejni spor v skladu z mednarodnim pravom, pri
čemer Slovenija meni, da je to že storjeno z arbitražnim sporazumom, Hrvaška pa, da je rešitev
šele treba najti.
Sodišče EU se je danes v Luksemburgu, kot je prebral predsednik sodišča Koen Lenaerts, v sodbi o
dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropske zakonodaje kot posledice
nespoštovanja arbitražne odločbe o meji med državama izreklo za nepristojno. Hkrati je sodišče
sporočilo, da morata Slovenija in Hrvaška storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe.
Sodišče EU ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško, vendar sta ti državi
članici v skladu s 4. členom pogodbe EU zavezani, da si lojalno prizadevata za vzpostavitev
dokončne pravne rešitve tega spora v skladu z mednarodnim pravom, je poudaril 15-članski veliki
senat Sodišča EU, v katerem sta bila tudi Slovenec Marko Ilešič in Hrvat Siniša Rodin. Sodišče je
utemeljilo, da so slovenski očitki Hrvaški glede kršitev prava EU zaradi nespoštovanja arbitražne
razsodbe o meji podrejeni oziroma "akcesorni v razmerju do domnevne kršitve obveznosti" iz
arbitražnega sporazuma s strani Hrvaške.
Slovenija je Hrvaški v tožbi med drugim očitala kršenje načel vladavine prava in lojalnega
sodelovanja v EU
"Kršitve prava unije, ki jih zatrjuje Slovenija, bodisi izhajajo iz tega, da naj bi Hrvaška kršila
obveznosti, ki izhajajo iz arbitražnega sporazuma in arbitražne razsodbe, izdane na podlagi tega
sporazuma, bodisi temeljijo na premisi, da je bila meja na kopnem in na morju med tema
državama članicama določena s to razsodbo," so zapisali v sporočilu za javnost. Vendarle je sodišče
v izjavi opozorilo tudi "na okoliščino, da morata v skladu z arbitražnim sporazumom pogodbenici
tega sporazuma storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe," je poročala slovenska
tiskovna agencija STA.
Ni volje za skupni korak obeh držav
Ker imajo države v skladu z mednarodnim pravom same pristojnost glede geografske razmejitve
njihovih meja, pa je sodišče vendarle ugotovilo, "da ni pristojno, da bi v okviru obravnavane tožbe
preučilo vprašanje obsega in meja ozemelj Hrvaške in Slovenije ter pri tem neposredno uporabilo
mejo, določeno z arbitražno razsodbo, da bi preverilo resničnost zadevnih kršitev prava EU".
"Sodišče je, potem ko je navedlo, da je lahko predmet tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti,
vložene na podlagi člena 259 pogodbe o delovanju EU, le nespoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz
prava EU, razsodilo, da torej ni pristojno, da bi se v okviru obravnavane tožbe izreklo o zatrjevani
kršitvi obveznosti iz arbitražnega sporazuma in arbitražne razsodbe, iz katere izhajajo očitki
Slovenije v zvezi z domnevnimi kršitvami prava EU," so še zapisali v sporočilu za javnost.
Sodišče je tudi predlagalo, da bi državi lahko za rešitev njunega spora ta spor Sodišču EU predložili
v skladu s posebnim sporazumom na podlagi člena 273 pogodbe o delovanju EU. Uporabo tega
člena, ki predvideva, da članici spor sodišču predložita sporazumno, je že aprila 2018 javno
predlagal predsednik sodišča Koen Lenaerts. Da bi bil 273. člen edina možna pravna podlaga za
presojanje sodišča v tem sporu, je pozneje v svoji argumentaciji izpostavljala tudi Hrvaška. Vendar
ni videti, da bi se državi v tem trenutku lahko zmenili za tak skupni korak.
Pritožbe na odločitev ni
Slovenija je Hrvaški v tožbi očitala kršenje načel vladavine prava in lojalnega sodelovanja v EU ter
kršenje uredbe o skupni ribiški politiki, schengenskih pravil o gibanju oseb prek meja in direktive
glede pomorskega prostorskega načrtovanja. Da se Sodišče EU razglasi za nepristojno odločati v
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tem primeru, mu je 11. decembra lani predlagal tudi generalni pravobranilec Priit Pikamäe.
Postopek pred Sodiščem EU je zdaj končan. Pritožbe na odločitev velikega senata sodišča ni.
Zunanji minister Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, je danes izrazil obžalovanje, da sodišče ni
zbralo dovolj poguma, da bi odločilo o tem pomembnem pravnem vprašanju. Ja pa zadovoljen, da
je sodišče potrdilo, da je arbitražna razsodba veljavna in zavezujoča. S tem smo po njegovih
besedah dosegli pomemben cilj. Zanj naj bi Slovenija plačala od 300 do 400 tisoč evrov, saj ji je
sodišče naložilo tudi plačilo vseh stroškov. Kot je poudaril, je sodišče navedlo tudi, da je meja med
Slovenijo in Hrvaško določena z arbitražno razsodbo. "To je še en dokaz, da je imela Slovenija ves
čas prav, da mora tudi Hrvaška izvršiti arbitražno odločbo," je dejal.
 Cerar zadovoljen s potrditvijo Sodišča EU, Janša pa: "Leva vlada zapravila veliko denarja".
STA, A.L. Večer, Maribor, 31.01.2020
https://www.vecer.com/sodisce-eu-se-je-v-primeru-slovenske-tozbe-proti-hrvaski-gledearbitraze-izreklo-za-nepristojno-10123245
Sodišče EU se je danes v Luksemburgu v sodbi o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi
kršenja evropske zakonodaje kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji med državami
izreklo za nepristojno. A hkrati je sodišče sporočilo, da morata Slovenija in Hrvaška storiti vse
potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe.
Sodišče EU ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško, vendar sta ti državi
članici v skladu s 4. členom pogodbe EU zavezani, da si lojalno prizadevata za vzpostavitev
dokončne pravne rešitve tega spora v skladu z mednarodnim pravom, je poudaril 15-članski veliki
senat Sodišča EU v v odločitvi, ki jo je danes v Luxembourgu prebral predsednik sodišča Koen
Lenaerts.
Sodišče je utemeljilo, da so slovenski očitki Hrvaški glede kršitev prava EU zaradi nespoštovanja
arbitražne razsodbe o meji podrejeni oziroma "akcesorni v razmerju do domnevne kršitve
obveznosti" iz arbitražnega sporazuma s strani Hrvaške.
"Sodišče je ugotovilo, da kršitve prava Unije, ki jih zatrjuje Slovenija, bodisi izhajajo iz tega, da naj
bi Hrvaška kršila obveznosti, ki izhajajo iz arbitražnega sporazuma in arbitražne razsodbe, izdane
na podlagi tega sporazuma, bodisi temeljijo na premisi, da je bila meja na kopnem in na morju med
tema državama članicama določena s to razsodbo," so zapisali v sporočilu za javnost.
Vendarle je sodišče opozorilo tudi "na okoliščino, da morata v skladu z arbitražnim sporazumom
pogodbenici tega sporazuma storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe".
Cerar zadovoljen s potrditvijo Sodišča EU, da je arbitraža zavezujoča
Zunanji minister Miro Cerar je ob odločitvi Sodišča EU, da ni pristojno v primeru slovenske tožbe
proti Hrvaški glede arbitraže, izrazil zadovoljstvo, da je sodišče potrdilo, da je arbitražna razsodba
veljavna in zavezujoča. Ob tem je izrazil obžalovanje, da sodišče ni zbralo dovolj poguma, da bi
odločilo o tem pomembnem pravnem vprašanju.
Cerar, ki opravlja tekoče posle, je v izjavi za medije izrazil zadovoljstvo, da je sodišče izrecno
pritrdilo, da je arbitražna odločba zavezujoča in veljavna in jo morata obe državi izpolniti. S tem
smo po njegovih besedah dosegli pomemben cilj.
Ob tem je izrazil obžalovanje, da se je sodišče razglasilo za nepristojno in ni zbralo dovolj poguma,
da bi odločilo o tem pomembnem vprašanju v EU. "To pomeni, da o vsebini zadeve o kršitvi
evropskega pravnega reda ne bo odločalo," je v izjavi za medije dejal Cerar.
Minister je menil, da sodba sodišča v Luxembourgu ni pravna zmaga Hrvaške. "Vsak teden jo bomo
spomnili, da mora spoštovati arbitražno razsodbo," je poudaril.
Ker imajo države same v skladu z mednarodnim pravom pristojnost glede geografske razmejitve
njihovih meja, pa je sodišče vendarle ugotovilo, "da ni pristojno, da bi v okviru obravnavane tožbe
preučilo vprašanje obsega in meja ozemelj Hrvaške in Slovenije ter pri tem neposredno uporabilo
mejo, določeno z arbitražno razsodbo, da bi preverilo resničnost zadevnih kršitev prava EU".
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Plenković pozval Slovenijo k dvostranskim pogajanjem
Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je ocenil, da je današnja odločitev Sodišča Evropske
unije v Luxembourgu zmaga hrvaških argumentov, ki jih je Hrvaška predstavila na sodišču. Znova je
pozval Slovenijo k dvostranskim pogajanjem, da bi prišli do obojestransko sprejemljive rešitve
spora o meji.
"Današnja sodba sodišča Evropske unije, ki se je razglasilo za nepristojno za odločanje v postopku,
ki ga je Slovenija sprožila proti Hrvaški, je zmaga hrvaških argumentov, ki smo jih izpostavili v
ugovoru o pristojnosti,",je zapisal Plenković v prvem tvitu.
"Zato znova pozivam Slovenijo k dialogu in dvostranskim pogajanjem, da bi prišli do obojestransko
sprejemljive in trajne rešitve vprašanja meje," je dodal.
Pričakovati je, da bo hrvaški premier odločitev Sodišča EU komentiral tudi pred novinarji.
"Sodišče je, potem ko je navedlo, da je lahko predmet tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti, vložene
na podlagi člena 259 pogodbe o delovanju EU, le nespoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz prava EU,
razsodilo, da torej ni pristojno, da bi se v okviru obravnavane tožbe izreklo o zatrjevani kršitvi
obveznosti iz arbitražnega sporazuma in arbitražne razsodbe, iz katere izhajajo očitki Slovenije v
zvezi z domnevnimi kršitvami prava EU," so še zapisali v sporočilu za javnost.
Sodišče je tudi pojasnilo, da to, da se je sicer razglasilo za nepristojno odločati v tem primeru, "ne
vpliva na nobeno od obveznosti, ki za vsako od teh dveh držav članic tako v okviru njunih vzajemnih
razmerij kot tudi razmerij do EU in drugih držav članic izhajajo iz člena 4(3) pogodbe o delovanju
EU za lojalno prizadevanje, da se vzpostavi dokončna pravna rešitev v skladu z mednarodnim
pravom, z namenom zagotovitve učinkovite in neovirane uporabe prava EU na zadevnih območjih".
"Za to lahko uporabita katero koli sredstvo za rešitev njunega spora, vključno z morebitno
predložitvijo tega spora Sodišču EU v skladu s posebnim sporazumom na podlagi člena 273
pogodbe o delovanju EU," je predlagalo sodišče.
 Po odločitvi sodišča: Pravno ne bo nič drugače. Boris Jaušovec. Večer, Maribor,
31.01.2020
https://www.vecer.com/po-odlocitvi-sodisca-pravno-ne-bo-nic-drugace-politicne-posledice-pabodo-10123269
Z dr. Verico Trstenjak o novici iz Luksemburga, da Sodišče EU ni pristojno za slovensko tožbo zoper
Hrvaško.
Sodišče Evropske unije v Luksemburgu se je dopoldne izreklo za nepristojno za razsojanje o tožbi
Slovenije proti Hrvaški, ki ne spoštuje arbitražne odločbe o meji. Za prvi komentar smo povprašali
profesorico evropskega prava Verico Trstenjak, bivšo generalno pravobranilko na Sodišču EU:
"Sodba zame sploh ni presenečenje, saj so bili sklepni predlogi pravobranilca odlično
argumentirani, sodba pa temu sledi. Slovenija je pogosto preveč poudarjala mednarodno pravo, ki
v tem postopku ni bilo pomembno. Kot sem že večkrat omenila, to ne vpliva na veljavo arbitražne
odločbe. Prav tako Slovenija ni konkretno pravno s to sodbo nič izgubila, posledice so politične.
Slovenija bo morala nadalje vztrajati na arbitražni odločbi in iskati rešitev tudi z diplomacijo."
Verica Trstenjak opozarja tudi na napake slovenskih vlad že zadnjih deset let: "Tako smo Hrvaški
vedno dovoljevali izjeme, na primer že v sporazumu Hrvaške o pristopu k EU leta 2012 piše, da za
področje ribištva velja izjema in se začne režim uporabljati, šele 'ko se začne v celoti izvajati
arbitražna odločba'. To pomeni, da je Hrvaška vedno nekaj korakov naprej in je že takrat vnesla te
določbe, pozneje jih je uveljavila tudi v EU uredbi o ribištvu, kjer imajo enako izjemo. Pravobranilec
je vse to izrecno razdelal, sodbe pa še nisem videla. Slovenija se mora tudi zavedati, da je pri
reševanju problemov pomembna stroka, ne levi in ne desni, ne prijatelji in ne sorodniki. To velja
tudi izbiro strokovnjakov tem postopku."
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(KOMENTAR) Hladen tuš iz Luksemburga: Pravno se ne spremeni nič. Politično pa veliko.
Vsaj moralo bi se. Boris Jaušovec. Večer, Maribor, 31.01.2020
https://www.vecer.com/hladen-tus-10123476
Po razglasitvi Sodišča EU v Luksemburgu, da ni pristojno za razsojanje v tožbi Slovenije zoper
Hrvaško, ker s tem ko ne priznava arbitražne odločbe o meji, krši tudi evropsko pravo, pravi
strokovnjakinja za evropsko pravo Verica Trstenjak, nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču
EU, da se pravno ne spremeni nič. Politično pa veliko. Vsaj moralo bi se.
Pravno se sicer ne spremni nič, politično pa bi se moralo
Res je, da je vlada Marjana Šarca padla, toda to jaro kačo (ne)urejanja odnosov s Hrvaško sta
vodila predvsem dva zunanja ministra, Karl Erjavec in Miro Cerar, ki je bil pred tem premier. In je
prvemu uspelo z neprimernimi izjavami, češ, kako gre arbitraža v slovensko korist, Hrvate
spodbuditi, da so jo torpedirali. Drugi je Hrvaško neuspešno skušal spraviti na sodišče EU. To se je
zdaj v sodbi o dopustnosti slovenske tožbe zaradi kršenja evropske zakonodaje kot posledice
nespoštovanja arbitražne odločbe o meji med državama izreklo za nepristojno. Izreklo je to, kar so
na Hrvaškem upali in na kar so pred tem opozarjali že nekateri slovenski strokovnjaki. Cerar je
zgubil prav vse tožbe s Hrvaško, denimo tudi ono za devizne vloge stare Ljubljanske banke, hladen
tuš pa je prejela vsa Slovenija.
Sedaj se Cerar obeša na edino rešilno bilko, ki jo je sodišče na veliko slovensko srečo le zapisalo.
Namreč, da državi "morata v skladu z arbitražnim sporazumom storiti vse potrebno za izvršitev
arbitražne razsodbe". To je malce drugače od decembrskega mnenja generalnega pravobranilca
tega sodišča Priita Pikaäeja, ki je na grozo Slovenije menil, da Sodišče EU o meji med Slovenijo in
Hrvaško ni pristojno odločati. Kajti to niti ni bil predmet slovenske tožbe, saj vendar Slovenija
meni, da je meja z arbitražo že določena. Slovenija je Hrvaški v tožbi v Luksemburgu očitala kršenje
načel vladavine prava in lojalnega sodelovanja v EU ter kršenje uredbe o skupni ribiški politiki,
schengenskih pravil o gibanju ljudi prek meja in direktive glede pomorskega prostorskega
načrtovanja. Ker ne priznava arbitraže.
Seveda v mednarodnem pravu ni prisile. To pomeni, da ni vzvoda, ki bi Hrvaško prepričal o
izvajanju arbitraže, za katero meni, da je nepovratno kontaminirana. Pa čeprav je arbitražno
sodišče odločilo, da tajno dogovarjanje med slovensko agentko in arbitrom ni bil takšen prekršek,
da ne bi moglo pravnoveljavno dokončati dela.
Ni sicer primerno, da bi zdaj v Zagrebu odpirali šampanjce, ampak Ljubljana ravna tako, kakor da si
sama tega želi. Porazno je tudi ravnanje slovenske diplomacije pod vodstvom Cerarja, ki se je v
Mladiki, kot pravijo naši viri, obkrožil s kimavci, da se niti pred sedanjim polletnim predsedovanjem
Hrvaške EU o njenih prioritetah ni pogovarjal nihče. Pa bi se bilo treba začeti normalno sestajati s
Hrvati in morda arbitražo nekoliko odložiti. To bo naloga šefa slovenske diplomacije, upamo, da
novega. A žal bo začel z veliko težjih pozicij.
 Fidesz bo verjetno ostal v suspenzu. Urška Mlinarič. Večer, Maribor, 31.01.2020
https://www.vecer.com/fidesz-bo-verjetno-ostal-v-suspenzu-10123158
Takrat ko bo znana usoda stranke Fidesz v Evropski ljudski stranki, se bo madžarski premier Viktor
Orban v Rimu družil z Matteom Salvinijem.
Članice Evropske ljudske stranke (EPP) v ponedeljek ne bodo odločale o nadaljnjem statusu
stranke Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana. Predsednik EPP Poljak Donald Tusk naj bi
jih le seznanil, da se začasni suspenz Fidesza, ki so ga članice izglasovale lanskega marca zaradi
Orbanovih napadov na Evropsko unijo in njene institucije, nespoštovanja vladavine prava,
medijske nesvobode in okrnjenih pravic manjšin, nadaljuje. Tako je mogoče sklepati glede na
informacije, ki so pricurljale v javnost po sredinem sestanku Tuska s poslanci Evropske ljudske
stranke. Da bo najverjetneje ostalo pri zamrznjenem članstvu, je v pogovoru za Večer, ki bo
objavljen v jutrišnji prilogi V soboto, nakazala tudi evroposlanka Ljudmila Novak iz NSi, ki je prav
tako članica EPP. Izključitev Orbana, tako Novakova, bi bila tvegana poteza ne samo za EPP, ampak
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tudi za Evropo. "Nekdo, ki je pripravljen povezati vse skrajne desničarje, nacionaliste in podobne,
lahko razdre skupnost. Prepričana sem, da je povezana EU močna, če pa bi se takšna skrajna
politična skupina tako okrepila, da bi imela glavno vlogo v Evropskem parlamentu, bi to bilo
zastrašujoče. Zato je na tehtnici, kaj je najboljše za Evropo," je povedala evroposlanka.
Viktor Orban še naprej razume demokracijo zelo po svoje
Odbor modrecev je odločil ...
Z dejstvom, da suspenz ostaja, je po poročanju madžarskega portala Nepszava Tusk poslance EPP
seznanil po tem, ko se je prejšnji teden sestal z odborom treh modrecev. Naloga slednjih v minulih
mesecih je bila, da tudi v pogovorih z Orbanom ugotovijo, ali so se zgodili pozitivni premiki v smeri
spoštovanja vladavine prava na Madžarskem. Modreci EPP, nekdanji predsednik Evropskega sveta,
Belgijec Herman Van Rompuy, nekdanji avstrijski kancler Wolfgang Schüssel in bivši predsednik
Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering naj bi imeli po informacijah, do katerih so se dokopali
novinarji časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung(FAZ), različna stališča; od tega, da Fidesz izključijo
(Van Rompuy), do tega, da ponovno postane polnopravni član (Schüssel), zato naj bi se odločili za
salomonsko rešitev ohranitve statusa quo - zamrznjenega članstva. To nakazuje, da je EPP zelo
razdeljena glede tega vprašanja in si ne želi nadaljnje drobitve. Da je tako, je nenazadnje pokazalo
tudi glasovanje Evropskega parlamenta o resoluciji, v kateri je poudarjeno, da se je stanje na
področju vladavine prava tako na Poljskem kot na Madžarskem po aktivaciji 7. člena pogodbe EU
poslabšalo. Kljub navodilu vodstva EPP, naj resolucijo podprejo, je bilo proti 35 evroposlancev iz
vrst EPP, vzdržanih 21, 89 poslancev EPP pa jo je podprlo. Fidesz ima sicer močne podpornike med
članicami EPP v Italiji, Franciji in Španiji, Orbanovo stranko pa brezpogojno podpirata tudi
slovenska evroposlanca iz vrst SDS, Milan Zver in Romana Tomc. Če bo ostalo pri začasni
zamrznitvi članstva Fidesza v EPP, člani te stranke še naprej ne bodo mogli kandidirati za položaje
znotraj grupacije EPP, Orban pa se ne bo mogel udeleževati sestankov EPP na najvišji ravni.
 Državna sekretarka na hrvaškem zunanjem ministrstvu Slovenijo pozvala, naj se preneha
vesti neevropsko in sede za pogajalsko mizo. STA, VČ. Večer, Maribor, 01.02.2020
https://www.vecer.com/drzavna-sekretarka-na-hrvaskem-zunanjem-ministrstvu-slovenijopozvala-naj-se-preneha-vesti-neevropsko-in-sede-za-pogajalsko-mizo-10123833?lnlarticle
Državna sekretarka na hrvaškem zunanjem ministrstvu Andreja Metelko Zgombić je po petkovi
odločitvi Sodišča EU, da ni pristojno za odločanje o slovensko-hrvaškem sporu o meji, Slovenijo
pozvala, naj se preneha vesti neevropsko in naj ne kaznuje več hrvaških ribičev ter naj s Hrvaško
sede za pogajalsko mizo.
V pogovoru za hrvaško tiskovno agencijo Hina je odločitev sodišča označila za veliko pravno zmago
za Hrvaško. "Spor med Hrvaško in Slovenijo je mednarodnopravni spor in zadovoljni smo, ker je
Sodišče EU jasno povedalo, da ni pristojno za ta primer," je poudarila. Odločitev sodišča po njenem
mnenju kaže, da je rešitev mogoče najti le s skupnimi prizadevanji in sodelovanjem. Metelko
Zgombićeva je ocenila, da bi bila arbitražna odločba lahko podlaga za končni dogovor o meji, "a z
nujnimi spremembami, ki bi bile poštene in bi upoštevale potrebe in interese obeh strani".
Menila je še, da je zdaj pravi čas, da se Slovenija preneha vesti neevropsko in neha kaznovati
hrvaške ribiče, ker odločitev Sodišča EU jasno kaže, da meja med državama še ni določena. "Spor o
meji ne sme biti breme za ljudi, ki živijo ob meji, niti za hrvaške ali slovenske ribiče," je dodala.
 Škofovsko posvečenje Jožeta Marketza: V tisoč letih drugi koroški Slovenec. STA. Večer,
Maribor, 02.02.2020
https://www.vecer.com/skofovsko-posvecenje-jozeta-marketza-v-tisoc-letih-drugi-koroskislovenec-10124079
V Celovcu so v škofa krško-celovške škofije posvetili koroškega Slovenca Jožeta Marketza. Del
slovesnosti, ki se je je udeležilo več kot tisoč ljudi, tudi v slovenskem jeziku
Okoli 600 obiskovalcev je do zadnjega sedeža zapolnilo stolnico svetih Petra in Pavla, skupaj s
tistimi v šotoru pred cerkvijo pa jih je bilo več kot tisoč. Slovesnosti ob posvetitvi Jožeta Marketza v
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škofa krško-celovške škofije se je udeležilo tudi veliko cerkvenih dostojanstvenikov, na čelu z
apostolskim nuncijem Pedrom Lopezom Quintano, avstrijskim kardinalom Christophom
Schönbornom in 25 škofi. Škof v Feldkirchu Bruno Elbs je v pridigi izpostavil Marketzevo delovanje
v vlogi direktorja koroške Karitas. "Vaše škofovsko mesto je na strani revnih in pozabljenih," je
dejal.
Pozitivni časi za manjšino
Del slovesnosti je potekal tudi v slovenskem jeziku. Marketz je namreč odgovore na vprašanja, s
katerimi je izrazil pripravljenost na položaj škofa, podajal v obeh jezikih: "Ich bin bereit - pripravljen
sem." Nazadnje so novemu škofu podelili še insignije: škofovski prstan, mitro in pastirsko palico.
Z Marketzem, ki ga je papež Frančišek na položaj imenoval v začetku decembra lani, bo krškocelovška škofija po dolgih letih na svojem čelu znova dobila nekoga po rodu iz avstrijske Koroške.
Obenem je Jože Marketz v tisočletni zgodovini krške škofije - ustanovljena je bila leta 1072 - šele
drugi krški škof slovenskega rodu. Leta 1824 je bil kot prvi imenovan Slovenec Jakob Peregrin
Paulič.
Imenovanje so pospremili številni pozitivni odzivi v slovenski narodni skupnosti na avstrijskem
Koroškem. Njegovo imenovanje so pospremili številni pozitivni odzivi v slovenski narodni skupnosti
na avstrijskem Koroškem. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko je
denimo v tem videl znak, da se za slovensko manjšino obetajo pozitivni časi. Avstrijski kardinal
Schönborn pa je menil, da so narodne skupnosti z njegovim imenovanjem dobile poseben
poudarek.
 Marjan Plohl: Posvečenje Marketza je zgodovinski dan za Slovence. Tomaž Ranc. Večer,
Maribor, 02.02.2020
https://www.vecer.com/marjan-plohl-posvecenje-marketza-je-zgodovinski-dan-za-slovence10123950
Kako komentira nedeljsko posvetitev koroškega Slovenca dr. Jožeta Marketza za krškega škofa,
smo vprašali Marjana Plohla, dolgoletnega župnika iz Kotelj, ki je sedaj župnik na Radišah nad
Celovcem
Kako pomembna je ta nedelja za Slovence na avstrijskem Koroškem?
"To je zgodovinski dan v koroški cerkvi in družbi na sploh, da je nekdo od Slovencev, predstavnik
slovenske manjšine uspel doseči tako visoko mesto. Ti pomeni, da je nekdo, Bog sam, pogledal na
to ljudstvo, ki že sto let ali še več doživlja krivico in je zapostavljeno. Morda je krivo tudi samo,
ampak vendarle zdaj verjamem, da se bodo z imenovanjem Jožeta Marketza za novega škofa,
razmere začele izboljševati v širšem smislu in da bo prišlo do sožitja med obema narodoma, kajti
večina Korošcev, tako Nemcev kot Slovencev si to želi. "
Koliko pa še je slovenskih duhovnikov na avstrijskem Koroškem?
"V krški škofiji je vedno manj slovenskih duhovnikov, v glavnem so starejši, na dvojezično območje
prihaja vedno več duhovnikov od drugod, recimo in Indije in Afrike, tako da je tudi pri nas čutimo
krizo v duhovniških poklicih. Mislim, da nas je okoli 20."
Po čem si bomo zapomnili delo Marketza, v katero smer bo delal?
"Marketza si bomo zapomnili po tem,da bo poskušal obe narodni skupnosti povezovati. V ta
namen je izbral tudi geslo, ki je pripravno za to - da je Bog ljubezen, ki vse ljubi. Še posebej to velja
zanj, ki je domačin in ki pozna dobro razmere v cerkvi. Z dolgoletnimi izkušnjami kot voditelj
pastoralnega urada za Nemce in Slovence si je zmogel napraviti dobro sliko in predstavo, kako kot
škof sedaj ljudi voditi, jih spraviti med seboj in ustvariti dobro sožitje. "
Marketz bo 66 škof krške škofije
Jože Marketz bo v celovški stolnici posvečen kot 66. škof krške škofije. Na slovesnost imajo
obiskovalci dostop samo z vstopnico, v šotoru pred stolnico in v bližnji Mohorjevi hiši pričakujejo
okoli 1200 ljudi, med njimi številne vidne predstavnike cerkvenega, družbenega, kulturnega in
političnega življenja. Škofovsko posvečenje bo Marketzu podelil salzburški nadškof Franz Lackner.
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Po napovedih se bo slovesnosti udeležilo skupno 28 škofov in 2 opata iz Avstrije, Slovenije in Italije,
nuncij Pedro Lopez Quintana, kardinal Christoph Schönborn in šest nadškofov, med njimi trije
Slovenci: ljubljanski Stanislav Zore, mariborski Alojzij Cvikl in beograjski Stanislav Hočevar.
Med gosti bosta tudi koroški deželni glavar dr. Peter Kaiser in predsednik Narodnega sveta
koroških Slovencev Valentin Inzko.
V samo stolnico bo imelo dostop približno 600 oseb z vabilom, ki velja kot vstopnica, zunaj pa bo
velik ogrevan šotor z velikim zaslonom za približno 400 oseb. V bližnji veliki slavnostni dvorani
Mohorjeve, na Vetrinjskem obmestju 26, bo pripravljenih 200 sedežev za prenos v živo.
 Kučan za Večernji list: Na politično sceno prihajajo populisti, ki ponujajo zelo enostavne
rešitve. STA, M.D. Večer, Maribor, 02.02.2020
https://www.vecer.com/kucan-za-vecernji-list-namesto-sodelovanja-si-slovenija-in-hrvaskamedsebojno-razkazujeta-misice-10123995?lnlarticle
Nekdanji predsednik Republike Slovenije je med drugim dejal, da si Slovenija in Hrvaška namesto
sodelovanja medsebojno razkazujeta mišice.
Nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan je v pogovoru za današnji Večernji list izjavil, da imata
Slovenija in Hrvaška mnoge skupne interese, a si namesto sodelovanja medsebojno razkazujeta
mišice. Med drugim je opozoril, da na slovensko politično sceno prihajajo populisti, ki imajo
možnost za zmago na volitvah.
Kučan je dejal, da ne verjame, da bo prihod novega hrvaškega predsednika Zorana Milanovića kaj
spremenil v slovensko-hrvaških odnosih, glede na to, da je bil Milanović hrvaški premier v času, ko
se je Hrvaška odpovedala arbitražnemu sporazumu.
Nerazumljivo je, da dve državi, ki sta v istem čolnu, nimata idej za skupne nastope in projekte, ki bi
jih na podlagi svojih zgodovinskih izkušenj ponudili v protislovnem svetu in negotovi Evropski uniji,
je dejal. "V tem je veliko skupnih interesov, namesto tega pa eni drugim kažemo mišice", je
opozoril Kučan.
Hrvaška je po njegovih besedah z izvolitvijo Zorana Milanovića na čelo države dobila bolj
izkušenega politika, kot je bila dosedanja predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Kot je dodal, bi se
mu zdelo normalno, če bi Milanović za svoj prvi obisk izbral Slovenijo.
Krepitev sodelovanja med Ljubljano in Zagrebom bo po njegovih besedah odvisna od razmer, v
katerih se bosta kmalu znašli obe državi.
"Kakšen bo izid, ne bo odvisno samo od Milanovića, temveč tudi od tega, kdo bo vodil vlado v
Ljubljani in koliko bo razumel pomen dobrih odnosov s Hrvaško," je dejal Kučan v intervjuju za
hrvaški časnik. Znova je izpostavil, da je pomemben element za prijateljstvo med dvema državama
in narodoma zaupanje, ki je bilo porušeno s prisluškovanji.
Spomnil je tudi na čase, ko se je pripravljal sporazum Drnovšek-Račan, ter omenil takratni pogovor
z nekdanjim hrvaškim premierjem Ivico Račanom, ki se je opravičil, ker sporazuma ne bo mogel
uresničiti na hrvaški strani.
Račan je Kučanu povedal, da sta se srečala z Milanovićem, ki je takrat delal na hrvaškem zunanjem
ministrstvu. Račanu je dejal, naj ne podpisuje sporazuma, ker na hrvaški vladi tega ne bodo sprejeli
in bodo Račana označili za narodnega izdajalca, je dejal Kučan v intervjuju, ki so ga v Večernjem
listu naslovili "Milanović je miniral sporazum Drnovška in Račana".
Kučan ocenjuje, da slovenska blokada hrvaškega vstopa v schengen ne bi rešila problema migracij.
Gre za vprašanje, ki ga je treba reševati skupaj, ker je to v interesu obeh držav. "Morali bi aktivno
sodelovati s hrvaško politiko pri reševanju tistih praktičnih vprašanj, od katerih je odvisno, ali je
Hrvaška zmožna vstopiti v schengen", je dejal.
Kučan je govoril tudi o aktualni politični situaciji v Sloveniji. Po odstopu premierja Marjana Šarca
vidi možnost oblikovanja nove vlade v sedanji sestavi državnega zbora. "Seveda dosedanji premier
Šarec in njegova stranka ne bodo sodelovali, a je težko verjeti, da bo prišlo do trdne koalicije", je
ocenil.
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Kot je dejal, so druga možnost parlamentarne volitve, ki bodo verjetno konec aprila. Kučan je
zavrnil očitke, da bi osebno podpiral Šarca in zunanjega ministra Mira Cerarja.
Izključil ni niti možnosti, da bi SDS na čelu z njenim predsednikom Janezom Janšo zbrala potrebno
večino za sestavo vlade, kar bi po njegovi oceni pomenilo "močan zasuk v desno".
"Na politično sceno prihajajo populisti, politične skupine, ki ponujajo zelo enostavne rešitve, a jih
potem niso zmožne uresničiti. Na volitvah to vendarle pritegne volilno telo," je dejal. Podobno se je
zgodilo na Madžarskem in Poljskem, kaj bolje ni niti na Slovaškem ali v Srbiji, je ocenil. Takšen
scenarij po njegovem mnenju niti v Sloveniji ni nemogoč, a bo odvisen od razmer v času volitev.
 Lenarčič: Ponujena sporazumna predložitev arbitražnega spora Sodišču EU je dobra
možnost. STA, A.L. Večer, Maribor, 03.02.2020
https://www.vecer.com/lenarcic-ponujena-sporazumna-predlozitev-arbitraznega-sporasodiscu-eu-je-dobra-moznost-10124496
Ponujena sporazumna predložitev arbitražnega spora Sodišču EU na podlagi 273. člena pogodbe o
delovanju EU je dobra možnost, je danes v Bruslju ocenil evropski komisar Janez Lenarčič. Strani bi
lahko sodišču po njegovih besedah zastavili zelo preprosto vprašanje: ali arbitražna razsodba
zavezuje obe strani.
Na vprašanje, kaj lahko po petkovi razglasitvi Sodišča EU za nepristojnega v primeru slovenske
tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne
razsodbe stori Slovenija, je Lenarčič odgovoril, da je en možen korak ponudilo sodišče samo v
zadnjem vsebinskem odstavku sodbe.
"Povabilo je obe državi, da iščeta rešitev te zadeve in med možnimi potmi omenilo člen 273,
namreč da sporazumno predložita spor temu istemu sodišču," je povedal Lenarčič, ki je bil pred
prevzemom komisarskega položaja veleposlanik Slovenije pri EU.
Slovenija in Hrvaška lahko sodišču po njegovih besedah zastavita zelo preprosto vprašanje: ali
arbitražna razsodba zavezuje obe strani. Slovenija je prepričana, da je tako, Hrvaška pa temu
oporeka, je spomnil Lenarčič.
Na vprašanje, ali je 273. člen dobra možnost, za katero bi se Slovenija morala odločiti, je komisar
odgovoril: "To je vedno bila dobra možnost. Problem je, da je zanjo potrebno soglasje obeh strani."
Lenarčič sicer ocenjuje, da je sodišče v sodbi dovolj jasno povedalo, da pričakuje od Slovenije in
Hrvaške izvršitev arbitražne razsodbe, je pa po drugi strani ubralo zelo ozko tolmačenje svoje
pristojnosti, medtem ko on osebno meni, da bi lahko sodišče razsojalo tudi o kršitvah prava EU.
"No, odločilo se je, kot se je. Odločitev je končna in o tem razpravljati nima dosti smisla," je še
dejal.
 (FOTO) Ljubljanska džamija: za vernike odpira vrata še ta mesec. Urška Mlinarič. Večer,
Maribor, 03.02.2020
https://www.vecer.com/dzamija-za-vernike-se-ta-mesec-10124100
S presežniki opisujejo muslimanski kulturni center, katerega srce je džamija, tisti, ki so ga že videli.
Uradno bo odprt junija, po ramazanskem bajramu
"V Slovenijo sem prišel z bremenom, saj so vsi od mene pričakovali, da zgradim džamijo. Zdaj sem
spet svoboden človek. Ta džamija je uspeh ne le za muslimansko skupnost, temveč tudi za širšo
slovensko skupnost." S temi besedami je svoje občutke, potem ko je po muslimanskem kulturnem
centru minuli teden popeljal tiste, ki so, po njegovem, vedno podpirali izgradnjo džamije, opisal
mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nedžad Grabus. Poudaril je, da je za skupnostjo dolgo in težko
obdobje, zato je tudi zadovoljstvo ob zaključku projekta - muslimani v Sloveniji so si za izgradnjo
džamije prizadevali pet desetletij, temeljni kamen pa je bil položen pred sedmimi leti - toliko večje.
Želja pa: "Da bi to bil kraj duhovnosti, miru in obenem prostor, ki bo združeval in živel hkrati z
mestom. V njem bomo vse, tako tiste, ki bodo prišli molit, kot tiste, ki bodo prišli iz radovednosti ali
prisluhnit različnim predavanjem, sprejeli odprtega srca in duha." Za vernike bodo džamijo odprli v
prihodnjih tednih, uradna slovesnost pa bo koncu ramazanskega bajrama, junija. Do oktobra si bo
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džamijo mogoče ogledati brezplačno, po tem bo treba za ogled, izjema so verniki, plačati
vstopnino.
Spoj tradicije in sodobnosti
Muslimanski kulturni center se razprostira na približno 13.000 kvadratnih metrov velikem
zemljišču, islamska skupnost je zanj skupaj odštela več kot 34 milijonov evrov, pri čemer je večino
doniral katarski emir. Kompleks, ki so ga zasnovali v arhitekturnem biroju Bevk in Perović, ima več
zgradb, od upravne, izobraževalne do stanovanjske. Prav tako so v centru restavracija, knjižnica,
športna dvorana s tribuno za 130 oseb in parkirišče. Srce centra je džamija, ob kateri je na eni
strani abdestana oziroma umivalnica, na drugi minaret. Po besedah arhitekta Matije Bevka sta
podoba in oblika džamije, ki bo sprejela do 1500 vernikov, spoj bosanske tradicije in sodobnosti.
Zunanjost je v obliki kocke, ki jo obdaja jeklena konstrukcija v obliki mreže. Kupola iz modrega
blaga, ki naj bi simbolizirala bližino boga, je nameščena pod strop. Sicer pa je prostor - na balkonu
je ženski del - zelo svetel in daje vtis dvigovanja proti nebu. Tu sta še minber ali prižnica in mihrab,
ki kaže smer Meke. Sodoben tepih je bil izdelan v Turčiji.
34 milijonov evrov je stala ljubljanska džamija
Vztrajnost, vizionarstvo in zrelostni izpit
 Slovenija je zadnja od republik nekdanje Jugoslavije, ki je dobila džamijo. Urška Mlinarič.
Večer, Maribor, 04.02.2020
https://www.vecer.com/dzamija-prelomnica-za-tukajsnje-muslimane-10124523
Muslimani v Sloveniji so kot zadnji na območju nekdanje Jugoslavije dobili dostojen verski objekt.
Do oktobra si bo džamijo mogoče ogledati brezplačno.
Največ dober teden deli muslimane v Sloveniji od trenutka, ko bodo lahko svojo molitev prvič
opravili v novozgrajeni džamiji v Ljubljani, ki je srce muslimanskega kulturnega centra. Ta stoji le
streljaj od središča mesta, njegova zgraditev, petdeset let od prve jasno izražene želje po džamiji in
enajst let od nakupa zemljišča, pa pomeni prelomnico za okoli 80 tisoč muslimanov, kolikor naj bi
jih, po oceni islamske skupnosti, živelo v Sloveniji. "Izgradnja džamije je prelomnica v našem
življenju, Slovenija pa zadnja od republik nekdanje Jugoslavije, ki je dobila džamijo," je ob
predstavitvi muslimanskega centra dejal mufti Islamske skupnosti Nedžad Grabus. Dodal je, da je
džamija uspeh ne le za muslimansko skupnost, temveč tudi za širšo slovensko skupnost, pa čeprav
se zaveda, da se še danes nekateri ne strinjajo s tem, da džamija stoji tudi v Ljubljani. V islamski
skupnosti si želijo, da bi bil to kraj duhovnosti, miru in obenem prostor, ki bo združeval in bo živel z
mestom.
Štirideset metrov visok minaret
Kompleks, ki so ga zasnovali v arhitekturnem biroju Bevk in Perović, se razprostira na približno 13
tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču. Ob džamiji, v kateri se bo lahko ob petkovih molitvah in
bajramih zbralo do 1500 vernikov, je na eni strani abdestana oziroma umivalnica, na drugi 40
metrov visok minaret. Z njega bo muezin petkrat na dan, kot velevajo pravila v islamu, pozival k
molitvi, pri čemer naj zvok ne bi segel v širšo okolico kompleksa. "Trudili se bomo, da z zvokom ne
bomo vznemirjali slovenske javnosti," je dejal mufti. Podoba in oblika džamije sta po besedah
arhitekta Matije Bevka spoj bosanske tradicije in sodobnosti. Zunanjost je v obliki kocke, ki jo
obdaja mrežasta jeklena konstrukcija. Kupola iz modrega blaga, ki naj bi simbolizirala bližino boga,
je nameščena pod strop. Tu sta še minber ali prižnica in mihrab, ki kaže smer Meke, v katero so
obrnjeni verniki ob molitvi. Preproga je bila izdelana po naročilu v Turčiji.
Celotni kompleks je, po besedah Bevka, zasnovan odprto, kot javni oziroma poljavni prostor. Ob
džamiji, srcu centra, so še upravni objekt, kjer je tudi sedež muftije, izobraževalni del s knjižnico in
učilnicami za verouk ter stanovanjski del. V kletnih prostorih so restavracija Behar, športna
dvorana s tribuno za 130 oseb, dvorana, ki sprejme do 180 oseb, in parkirišče. Vse zgradbe so bele
barve, med materiali, ki so bili uporabljeni, prevladujejo beton, steklo, jeklo in les.
1500 vernikov se bo lahko zbralo v džamiji
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Projekt je stal 34 milijonov evrov
Islamska skupnost je za celoten projekt, od nakupa zemljišča do notranje opreme, odštela 34
milijonov evrov, pri čemer je večino doniral katarski emir, in sicer 28 milijonov evrov. Kar štiri
milijone evrov so zbrali verniki v Sloveniji, še dva milijona pa verniki iz drugih držav. Mufti Grabus
je zavrnil namige, da bi katarske oblasti v zameno za donacije postavile kakršnekoli zahteve. "Sam
sem zakoniti zastopnik Islamske skupnosti in za vse, kar se bo dogajalo tukaj, sem odgovoren jaz.
Nismo tako slabi, da bi nas kdo upravljal. Katarju bomo vedno hvaležni za donacijo, ampak na naše
delo ne more vplivati.
Ogled džamije - predvidoma naj bi jo za javnost odprli prihodnji teden - bo do konca septembra
brezplačen, po tem datumu pa bodo po zgledu iz tujine začeli pobirati vstopnino.
 Nova organizacijska oblika Geoparka Karavanke za "vlečenje ene vrvi v pravo smer".
Tomaž Ranc. Večer, Maribor, 04.02.2020
https://www.vecer.com/nova-organizacijska-oblika-geoparka-karavanke-za-vlecenje-ene-vrvi-vpravo-smer-10124385
Skupni projekti v turizmu na območju 14 občin Geoparka Karavanke. Z novim statusom nove
možnosti. Najdlje z idejo o sodelovanju na področju zaščite in reševanja
V Suhi (Neuhaus) na avstrijskem Koroškem je bila pred dnevi ustanovna skupščina novega
Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), ki naj bi poenostavila način dela
dosedanje organizacijske oblike - delovne skupnosti Geopark Karavanke, in pospešila ter razširila
področja konkretnega čezmejnega sodelovanja 14 občin z obeh strani Koroške. Gerald Hartmann,
vodja EZTS Geopark Karavanke, ki sicer zaposluje štiri ljudi, spremembo statusa vidi kot
zgodovinski dogodek.
"To je pravna oblika, ki je namenjena čezmejnemu sodelovanju v regijah na ravni Evropske unije
kot stoodstotna javna institucija. Na isti ravni delamo tako v Avstriji kot Sloveniji in prevzemamo
aktivnosti v imenu občin. V letu 2020 definiramo in razvijamo skupne vsebine, saj je to leto
namenjeno načrtovanju za prihodnjo programsko in finančno perspektivo 2021-2027. Prve cilje
imamo in uskladili jih bomo s Celovcem, Ljubljano in Mariborom na ravni novega programa
Interreg Slovenija-Avstrija. S tem statusom smo v privilegiranem položaju tako pri Interregovih
programih kot programih EU skladov, ki so v fazi pogajanj in razprav na evropski ravni. Tudi mi smo
zdaj del programske priprave," pravi.
V Evropski uniji je sicer 75 EZTS-jev, koroški pa je prvi s sedežem v Avstriji in na ravni sodelovanja
med občinami. Vsebinsko se ukvarjajo z različnimi tematikami, od prometa (Tirolska), upravljanja
bolnišnic in podobno. EZTS ima upravni odbor, ki se bo predvidoma sestal štirikrat letno, enkrat
letno bo skupščina, z vsebino pa se bodo ukvarjale manjše projektne skupine in strokovni svet.
Od turizma do zaščite in reševanja
Stefan Visotschnig je župan Pliberka že 17 let in je sopotnik vseh dosedanjih poskusov krepitve
sodelovanja ob meji. "Vesel in ponosen sem, kako se je to razvijalo. Spomnim se, kako se je to
začelo z Deželo pod Peco, pa to ni funkcioniralo, potem smo z Geoparkom Karavanke naredili
korak naprej, zdaj pa smo z novim statusom na pravi poti, da bi nam to služilo v turizmu in tudi na
drugih področjih v tej regiji, v kateri finančno sicer nismo tako bogati," pravi.
 Ker ni sprememb, je EPP podaljšal zamrznitev članstva Orbanovega Fidesza. STA, M.R.
Večer, Maribor, 04.02.2020
https://www.vecer.com/ker-ni-sprememb-je-epp-podaljsal-zamrznitev-clanstva-orbanovegafidesza-10124694
Evropska ljudska stranka EPP je včeraj podaljšala zamrznitev članstva madžarske vladajoče stranke
Fidesz, je povedal evropski poslanec madžarskih krščanskih demokratov György Hölvenyi.
Zamrznitev pomeni, da se člani Fidesza ne udeležujejo strankarskih sestankov ter nimajo
glasovalnih pravic in pravice kandidirati za položaje.
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Predsednik EPP Donald Tusk je na politični skupščini stranke povedal, da ne vidi možnosti za
obnovitev polnopravnega članstva Fidesza, če ne bo sprememb.
Na politični skupščini so se strinjali, da bodo v prvi polovici prihodnjega leta pripravili kongres o
vrednotah EPP. Na dnevnem redu bo po Hölvenyijevih besedah tudi razprava o članstvu Fidesza.
 (PORTRET TEDNA) Nedžad Grabus: Profesor, ki je zgradil džamijo. Urška Mlinarič. Večer,
Maribor, 07.02.2020
https://www.vecer.com/portret-tedna-nedzad-grabus-profesor-ki-je-zgradil-dzamijo-10126041
Dr. Nedžad Grabus, mufti Islamske skupnosti v Sloveniji in profesor islamske dogmatike, je izpolnil
polstoletno željo muslimanov v Sloveniji. S tem je postal najresnejši kandidat za prihodnjega reisa
ul ulemo.
"Zdaj sem spet svoboden človek." Omenjeni stavek, ki ga je ob dokončanju muslimanskega
kulturnega centra izrekel prvi mož Islamske skupnosti v Sloveniji, dr. Nedžad Grabus, najbolje
povzame, koliko potrpežljivosti, vztrajnosti, diplomatskih spretnosti, truda, naporov in ne nazadnje
odrekanj je bilo treba, da bodo prav danes muslimani v Sloveniji najpomembnejšo petkovo molitev
prvič opravili v džamiji v Ljubljani. Edini džamiji v Sloveniji, saj je bila tista v Logu pod Mangartom,
ki so jo zgradili Bošnjaki v avstro-ogrskih vrstah, porušena po prvi svetovni vojni.
Da bi dobili džamijo, so si muslimani, ki so na slovenskih tleh tudi v organizirani obliki prisotni že
več kot sto let, prizadevali pol stoletja. Leta 1969 so podali prvo vlogo, s katero so izrazili namero
po gradnji džamije. Vse to obdobje, v katerem se je zamenjalo kar šest potencialnih lokacij za
džamijo, pa ni le pričevalec prizadevanj muslimanov, da dobijo dostojen verski objekt. Med drugim
je tudi pričevalec slovenske nestrpnosti, islamofobije, diskriminacije, iracionalnih, ideološko
vzpodbujenih argumentov in celo referendumskih poskusov, da bi eni od verskih manjšin preprečili
uresničevanje ustavnih pravic. S tako situacijo se je poleti 2006, ko je pri 38 letih prevzel vodenje
Islamske skupnosti, srečal tudi Grabus. Da se ni zavedal teže problema in generacijskega izziva,
pred katerega je bil postavljen, ko je prišel iz Sarajeva, je priznal že večkrat. Do takrat se je kot
magister teologije in filozofije, docent na Fakulteti za islamske znanosti v Sarajevu, kjer je predaval
akaid - islamsko dogmatiko, ukvarjal predvsem s kabinetnim islamom. A tistim, ki so ga poslali, je
bilo jasno, iz kakšnega testa je. Inteligenten, razgledan, ambiciozen, vešč komunikacije v več jezikih
- poleg bosanskega in slovenskega govori tekoče še angleško in arabsko - se je hitro učil odpirati
prava vrata.
Pohodnik, kolesar, bralec
Mala Mojstrovka, Krn, Storžič je le nekaj gora, ki jih je mufti Nedžad Grabus osvojil med bivanjem v
Sloveniji. Gore je vzljubil že v Bosni. Rojen v vasici v bližini Travnika je velikokrat odvandral na
znano goro Vlašič, ki seže nekaj čez 1900 metrov . V lepote slovenskih gora ga je uvedel nekdanji
direktor urada za verske skupnosti Drago Čepar, s katerim je osvojil tudi Malo Mojstrovko, ki je
bila zanj poseben izziv. Čeprav ima malo prostega časa, Grabus rad tudi kolesari in smuča. "A mi
letos še ni uspelo,"doda. Rad tudi bere. Poleg strokovne literature poezijo. Verzi Jalaluddina
Rumija mu vedno znova sežejo do srca.
Dialog, sožitje, sodelovanje
Poleg vseh osebnostnih odlik in sposobnosti muftija, ki ima največ zaslug, da džamija stoji, pa so
muslimani potrebovali tudi nekaj sreče. In ta se jim je nasmehnila še isto leto z zmago Zorana
Jankovića na županskih volitvah. Ta je s prepričljivo večino v mestnem svetu zlahka sprejemal
odločitve. In pritrditev prodaji zemljišča za džamijo je bila ena od njih, za kar mu bodo v Islamski
skupnosti vselej hvaležni. Kljub temu pa ne bodo pozabili, da so mestu zelo drago plačali močno
degradirano zemljišče. In da so bili v zaključni fazi prisiljeni v celoti urediti dovozno cesto do
muslimanskega centra, ki je zdaj v upravljanju občine.
Grabus kot najvišji predstavnik Islamske skupnosti je bil vsa ta leta tarča verbalnih napadov dela
politike in medijev; češ da bo v centru zaradi katarske donacije vladalo šeriatsko pravo in potekalo
urjenje ekstremistov. Na vse očitke je odgovarjal strpno, njegove reakcije so bile umirjene, nikoli ni
85

prilival olja na ogenj v že tako občutljivi situaciji, ko je bila, zaradi pogostih terorističnih napadov
po Evropi, islamofobija v razmahu. Vsako priložnost javnega nastopa je izrabil, da je pozval k
dialogu, sožitju, potrebi po sodelovanju različnih skupin in veroizpovedi. V imenu skupnosti je
zavračal vsakršno vrsto ekstremizma in se zoperstavljal izenačevanju islama z nasiljem. Večkrat je
ponovil, da je "nasilje v imenu vere nasilje nad vero samo". Tiste medije, ki so po njegovem
razpihovali strah pred muslimani, pa opozoril, da se svoboda govora, ki jo v skupnosti podpirajo,
konča tam, "kjer se začnejo sovražnost, dehumanizacija in kriminalizacija drugega človeka".
Z veliko potrpežljivosti, pragmatičnosti, diplomatskih spretnosti in iznajdljivosti je mufti Grabus
uresničil projekt izgradnje džamije
Konsolidacija skupnosti
Ni dvoma, da so zaradi Grabusove drže in same narave tukajšnjih muslimanov - po nekaterih
ocenah jih pri nas živi okoli 80.000 - vlada, Slovenska škofovska konferenca in številne druge
nevladne organizacije leta 2016 obsodile skrunitev zemljišča za muslimanski center s svinjskimi
glavami in svinjsko krvjo. Po prihodu v Slovenijo je Grabusu uspelo tudi konsolidirati skupnost, ki
se je razklala ob vprašanju, ali naj se skupnost kadrovsko in finančno osamosvoji od Sarajeva, kar je
zagovarjal njegov predhodnik Osman Đogić. Struktura in način delovanja skupnosti močno
spominjata na delovanje Katoliške cerkve pri nas. Gre za konservativno, rigidno, hierarhično
institucijo, v kateri kritični glasovi niso zaželeni. Grabus se je obkrožil z ljudmi, ki jim zaupa in ki
brezpogojno izpolnjujejo njegova navodila. Njegov največji zaupnik in njegova desna roka je tajnik
skupnosti Nevzet Porić, nad katerim mufti bdi, odkar ga je kot otroka spoznal na Jesenicah, kjer je
Grabus v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja kratek čas služboval kot imam. In ki ga
pripravlja za svojega naslednika na položaju muftija.
 Stoletnica plebiscita: Med koroškimi Slovenci se krešejo mnenja. Boris Jaušovec. Večer,
Maribor, 08.02.2020
https://www.vecer.com/stoletnica-plebiscita-med-koroskimi-slovenci-se-kresejo-mnenja10126434
Ali naj se koroški Slovenci udeležijo letošnjih proslav ob stoletnici koroškega plebiscita in pod
katerimi pogoji, da ne bodo videti zgolj kot folklorni privesek Klubom slovenskih študentk in
študentov z Dunaja, iz Gradca in s Koroškega je "dovolj zlaganosti o neizpolnjenih obljubah", kot so
te dni zapisali v skupnem javnem pismu. Avstrijska dežela Koroška "se hvali s svojo napredno
manjšinsko politiko", v resnici pa "zajamčene pravice koroških Slovencev zanemarja že celo
stoletje". Študentje pišejo, da "je bil konsenz med dvojezično in nemško govorečimi zmeraj zgolj
kompromis na rovaš manjšine". In tako smo prispeli v leto 2020, do stote obletnice koroškega
plebiscita. Tega so v deželi zmeraj pospremili z "nemškonacionalnimi in rasističnimi praznovanji".
"Letos želijo ta praznovanja zgolj oviti v nov papir, na katerem piše 'dobro sožitje in dvojezična
Koroška'," ugotavljajo.
Kaj naj praznujejo?
Zato slovenski študentje, torej mladi koroški Slovenci, sporočajo, da se ne bodo udeležili
praznovanj ob letošnjem 10. oktobru. Zakaj ne? "Ker ta dan mnogim še vedno predstavlja jasen
namen združitve nemške zavesti in miselnosti. Ker ta praznik le poglablja vrzel in razdvojenost med
dvo- in enojezičnim. Ker na ta dan na dan prihaja podoživljanje rasizma in šovinizma. Ker je ta dan
v zgodovini in tudi v sedanjosti 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 Slovencev."
Klubi spomnijo na neuresničene pravice manjšine iz sedmega člena državne pogodbe in tudi na
pravice že iz saintgermainske pogodbe. "Sto let slovenske manjšine na Koroškem pa nam je
prineslo zmanjšanje števila koroških Slovenk in Slovencev na 20 odstotkov tedanjega prebivalstva."
Kaj naj torej praznujemo, pojasnite nam, sprašujejo svoje predstavnike, političarke in politike,
zastopnice in zastopnike, civilno družbo. In opozarjajo, da so si vse, kar imamo, naše prednice in
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predniki sami izborili, nič nam ni bilo podarjeno. Zahtevajo spoznanje, da so manjšinske pravice del
demokratične države in da so manjšinske pravice tudi človekove pravice.
Kako se bodo torej na deželno vabilo k skupnemu praznovanju 100. obletnice plebiscita odzvale
slovenske krovne manjšinske organizacije? Prav gotovo so pred težko odločitvijo, saj so slovenski
študentje natančno navedli razloge, zaradi katerih jih na proslavah ne bo. Po drugi strani pa
Koroško vodi deželni glavar Peter Kaiser, socialdemokrat, ki je zavoljo svojega naklonjenega
odnosa do manjšine tudi med koroškimi Slovenci izredno priljubljen.
Ne iskati konfrontacij
Tako ima zelo spravljiv in razumevajoč odnos do letošnjih okoli 60 prireditev v deželi v počastitev
plebiscitne stoletnice z glavno 10. oktobra v Celovcu nekdanji predsednik Zveze slovenskih
organizacij (ZSO) Marjan Sturm. Seveda v imenu ZSO ne more več govoriti, je pa o tem z nami
govoril kot član tako imenovane konsenzne skupine. To je s Heimatdienstom oblikoval marca
2008, da bi med koroškimi slovenskimi in nemškonacionalnimi organizacijami prebili led
medsebojnega sovraštva in nezaupanja: "Naša konsenzna skupina bo sodelovala na teh proslavah,
saj smo jo tudi ustanovili za to, da bi skupaj presegli zgodovinske travme in zamere ter pričeli
sodelovati. Če pogledate, kako zavoljo dialoga z nami zdaj predsednik Heimatdiensta Josef Feldner
spoštljivo govori o koroških Slovencih, je to že treba vzeti resno. Na mnogih prireditvah ob
stoletnici bodo sodelovala mnoga slovenska društva, kakor so že marsikatera na prejšnjih
proslavah, denimo z županoma Globasnice in Železne Kaple, Bernardom Sadovnikom in Francem
Jožefom Smrtnikom vred. Moramo upoštevati, da je deželni glavar Peter Kaiser popolnoma obrnil
politiko do manjšine. Tako tudi ta proslava ob stoletnici ne bo več predstava zmagoslavja nemško
govorečih nad slovensko govorečimi. Moramo pa priznati, da je Koroška seveda zavoljo plebiscita
ostala v Avstriji. Da dežela ta izid slavi, je normalno, podobno, kot je normalno, da tudi v Sloveniji
slavijo priključitev Prekmurja ali pa Primorske. Seveda pa pričakujem, da bo na prireditvah
obletnice dvojezičnost še bolj vidna kot doslej. V časih, ko se na splošno klima in politika do
manjšine spreminja na bolje, zato ne bi radi iskal novih konfrontacij."
Manuel Jug, novi predsednik bolj levo usmerjene strešne organizacije koroških Slovencev, že
omenjene ZSO, pravi: "Mislim, da je Koroška za stoto obletnico pripravila dober program. Po
programu proslav vidim, da je dežela dala za letošnjo okroglo obletnico veliko večjo težo naši
manjšini kakor pa denimo domovinskim, rekli bi nemško nacionalnim, organizacijam. Tako se naši
člani, recimo iz Prosvetne zveze, ta čas odločajo, kako bi lahko v tem sporedu sodelovali. Pri tem se
vsi strinjamo, da bo tudi ob obletnici treba opozarjati na odprte manjšinske teme. Praznovanje
zavoljo praznovanja pač za nas ne bo dovolj. Odprte teme so te, ki jih je izrecno in črno na belo v
nasprotju s prejšnjimi vladami na papir zapisala nova zvezna vlada na Dunaju. To so med drugim
financiranje našega tiska, se pravi tednika Novice, pa povečanje podpor našim organizacijam in
društvom, ki so obstale nespremenjene inflaciji navkljub že od leta 1995."
Kot figov list?
Tako torej Manuel Jug. Toda govorili smo še s Francem Wakounigom, rekli bi s človekom na terenu
iz boroveljskega Slovenskega prosvetnega društva. Odkrito nam je pripovedoval o pomislekih, ki jih
imajo on in drugi pripadniki manjšine v Borovljah že glede priprav na praznovanje: "Denimo,
deželna vlada je ob tej priložnosti že lani izdala brošuro z naslovom CARINTHija 2020. Takoj
opazim, da programa niso pripravljali ljudje, ki bi premogli zavest o deželni dvojezičnosti. Na
informativnem sestanku na to temo na občini sem zategadelj opozoril, da sta emblem in logo
prireditve samo v nemščini. Ne bi rad, da bi mi, koroški Slovenci, na tej obletnici odigrali neko
vlogo figovega lista. Da bi torej bili zgolj folklora, da bi nam dovoli celo zaplesati tudi kakšen
slovenski koroški bojni ples, vse uradne označbe in govori in tiskovine pa bodo zgolj v nemščini.
Želimo, da bo dvojezičnost na teh prireditvah vidna, ne pa skrita, ali pa, da je sploh ne bo. To naj
bo pogoj za naše sodelovanje."
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Pogled v bodočnost
Za konec pa še mnenje Valentina Inzka, predsednika najmočnejše strešne organizacije narodne
skupnosti na avstrijskem Koroškem Narodnega sveta koroških Slovencev: "Za zdaj v naši
organizaciji, to je v predsedstvu in ne v zboru narodnih predstavnikov o udeležbi na obletniških
proslavah, še nismo razpravljali. Moram pa že reči, da pri nas razumemo skrbi študentov in
njihovih klubov, ki jim jih je uspelo podkrepiti z argumenti. V resnici se koroški Slovenci soočamo z
nenormalnim številčnim nazadovanjem v teh stotih letih, še posebno po letu 1955. Ampak kljub
temu, da se v naši organizaciji še nismo odločili, predvidevam, da bomo na slovesnostih, o katerih
me sprašujete, sodelovali. Seveda, če pogledamo nazaj, vse ni bilo razveseljivo. Menim pa, da je
treba predvsem gledati v bodočnost in v tej napovedi ugotoviti, katera področja so za nas
najvažnejša. Med temi sta šolska in predšolska dvojezična vzgoja naših otrok na južnem Koroškem.
Vsaj eno leto vrtca pred šolo namreč postaja s šolsko reformo obveza za vse otroke v Avstriji. Po
Avstrijski državni pogodbi naj bi bila pri nas elementarna vzgoja in pouk otrok dvojezična. To
pomeni, da se zavzemamo za to, da bi koroški Slovenec vselej, od zibelke do groba, če tako rečem,
smel in mogel uporabljati svoj materni jezik. Pri čemer so nekateri pri nas v NSKS mišljenja, da bi
morali na južnem Koroškem obrniti princip prijave otrok k dvojezičnemu pouku v princip odjave,
kakor je nedavno predlagala civilna pobuda SKUP (Slovenski konsenz za ustavne pravice). Ob
dobrem vzdušju do manjšine v deželi to sploh ne bi smel biti problem. Je pa res, da pri tem še
nimamo podpore drugih dveh krovnih organizacij, torej ZSO Manuela Juga in Skupnosti koroških
Slovencev in Slovenk Bernarda Sadovnika."
Pozitivna pričakovanja
Ali po dosedanjih pripravah na slovesnosti lahko oceni, da bodo tokrat koroški Slovenci primerno
zastopani in predstavljeni? Inzko: "Oceno vnaprej težko podam. Vem pa, da so bila naša društva,
naši člani in tudi naši dve osrednji kulturni organizaciji v slovesnosti s strani dežele že povabljeni.
Šlo bo pa predvsem za to, da bo to narejeno na pošten način in da bo dvojezičnost na teh
prireditvah seveda vidna! To je za nas najvažnejše in naša pričakovanja so danes pozitivna."
In to ne bo zgolj figov list, namreč sodelovanje koroških Slovencev na prireditvi, na obletnici, ki je v
preteklosti slavila triumf nad njimi in celo zanikala njihov obstoj, zdaj pa naj bi bila vabila,
predvsem emblemi in znaki zanjo narejeni spet samo v nemščini ? Valetnin Inzko odgovarja: "Teh
znakov še nisem videl. Sem pa videl, vsaj na internetu, da ima krška škofija, torej koroška, letni
zbornik objavljen tudi v slovenščini. In tudi naš novi škof je Jože Marketz je dvojezičen in tega ne
skriva. Seveda bi bilo lepo, če bi deželne prireditve, imenovane CARINTHija 2020, izpostavile
dvojezičnost, vendar končnega izdelka ta hip še ni. Nikakor pa nočemo biti koroški Slovenci k temu
zgolj folklorni privesek. Menimo, da so ti časi vendarle že mimo."
 Neofašistični CasaPound ob dnevu spomina s plakati po vsej Italiji. STA, A.L. Večer,
Maribor, 10.02.2020
https://www.vecer.com/neofasisticni-casapound-ob-dnevu-spomina-s-plakati-po-vsej-italiji10127157
Italijansko neofašistično gibanje CasaPound je ponoči ob dnevu spomina na žrtve fojb v več kot sto
krajih po Italiji in deželi Furlanija-Julijska krajina izobesilo transparente z napisom: "Titovi partizani,
zločinci in morilci". Na ministrstvu za zunanje zadeve so to označili za mazaško akcijo in zahtevali
ukrepanje italijanskih oblasti.
Transparente, na katerem je tudi logotip gibanja, so ponoči med drugim nalepili na pročelji
Prosvetnega doma na Opčinah in občinskega gledališča Franceta Prešerna v Boljuncu, opazili pa so
jih tudi na avtobusni postaji v Miljah ter drugje po deželi in po državi, poroča Primorski dnevnik.
Iz CasaPounda so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa ob tem sporočili, da "so v zadnjih
letih zaznali naraščanje pobud nostalgičnih združenj za zgodovinski revizionizem dogodkov v
Furlaniji-Julijski krajini, Istri in Dalmaciji po letu 1943". Ansa poroča, da so transparente izobesili po
več kot sto krajih po vsej Italiji.
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Slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc je obsodila dejanja gibanja. "Gre za nov primer blatenja
slovenske skupnosti, ki je dodatek k zaskrbljujoči prisotnosti CasaPounda, ki skrivaj dviguje glavo,
vedno z nasilnim izražanjem in škodovanjem sobivanju," je povedala po poročanju Anse.
Na MZZ pa so to označili za "mazaško akcijo". "Neofašistična organizacija CasaPound z današnjo
mazaško akcijo po slovenskih vaseh znova izkazuje svojo nestrpnost do Slovencev in do trpljenja
slovenskega naroda pod fašizmom. Ta organizacija, ki je podobno akcijo izvedla tudi decembra
lani, si zasluži obsodbo demokratičnih oblasti svobodne Evrope. Pričakujemo, da se bodo na
dejanja organizacije CasaPound odzvale tudi italijanske oblasti in ukrepale v skladu s svojimi
pristojnostmi," so zapisali.
Po Italiji so pripravili številne druge dogodke
Dodali so, da v Sloveniji spoštujejo današnji dan spomina, ko se v Italiji spominjajo žrtev fojb.
"Enako spoštovanje pričakujemo tudi do slovenskih in drugih žrtev upora proti okupatorskemu
fašizmu, še posebej civilnih žrtev, ki so množično umirale v italijanskih koncentracijskih taboriščih,"
so zapisali.
"K temu spoštovanju, ki mora biti vzajemno, prav gotovo ne prispeva dejstvo, da se v Trstu pod
okriljem lokalnih oblasti organizira vrsta posvetov, med katerimi se v enem že v naslovu zaničljivo
govori o 'lažnem samopomilovanju Slovencev'," so dodali. "Na drugem posvetu pa gostujoči
predavatelji celo razlagajo, da so si Slovenci leta 1920 sami požgali Narodni dom. Zanikovanja
trpljenja Slovencev in izkrivljanja zgodovine ne moremo in ne bomo dopustili," so poudarili na
ministrstvu.
V Italiji dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije 10. februarja
obeležujejo od leta 2005. Tradicionalna slovesnost je tudi letos potekala v Bazovici, ki se je je
udeležil tudi vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini. Po Italiji so pripravili še številne druge
dogodke.
Vestnik, Murska Sobota


(FOTO) Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku v Lendavi. Jože Gabor. Vestnik,
Murska Sobota, 6. 2. 2020
https://vestnik.si/clanek/aktualno/foto-osrednja-slovesnost-ob-kulturnem-prazniku-v-lendavi757327
V lendavski gledališki in koncertni dvorani so pripravili osrednjo občinsko slovesnost ob
slovenskem kulturnem prazniku.
Organizatorja dogodka sta bila občina Lendava in Knjižnica-kulturni center Lendava. Na prireditvi
so nastopili učenci in učitelji Dvojezične osnovne šole Lendava ter glasbena skupina Prašnati.
Slavnostni govornik je bil župan občine Lendava Janez Magyar. Podelili so županova priznanja za
dosežke na področju kulture, ki so jih prejeli Valerija Perger, Pia Novak, Katja Ferenc in Društvo
zbirateljev Pomurja Lindva.
Pedagoginja in publicistka Valerija Perger je prejela priznanje za ohranjanje in uveljavljanje
slovenskega jezika med porabskimi Slovenci na Madžarskem. Devet let je poučevala slovenščino na
Dvojezični srednji šoli Lendava, zdaj pa je že več kot dve desetletji višja pedagoška svetovalka za
narodnostno šolstvo Slovencev v Porabju. Ves čas poudarja, da se ohranjanje manjšinskega jezika
začne in konča v družini, kar dokazuje s svojim zgledom. Njeno delo vodi predvsem en cilj; to je
boljše znanje slovenščine pri porabskih otrocih.
Prejemnica priznanja župana občine Lendava flavtistka Katja Ferenc je študentka prvega letnika
Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. V svojih interpretacijah kaže muzikalno širino, občinstvu
zna predati sporočilo; zgodbo, ki jo skladba nosi v sebi. Prejela je priznanja in nagrade v Sloveniji in
tujini. Pod okriljem nacionalne televizije je posnela skladbe za oddajo Mladi virtuozi, ter bila
povabljena na sprejemne izpite na prestižni Nacionalni Konservatorij za glasbo v Parizu. Katjina
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predanost glasbi se kaže tudi pri njenih dejavnostih v lokalnem okolju. Kot srednješolka je vodila
tudi lendavski mladinski cerkveni pevski zbor Anima.
Pia Novak je prejela priznanje župana za dosežke na področju glasbene umetnosti in petja ter
širjenja kulture in prepoznavnosti lendavske občine. Glasbeno pot je začela v Lendavi, kjer je
zaključila nižjo in višjo glasbeno šolo, smer kitara in klavir. Zadnji dve leti osnovne šole je
obiskovala privatno glasbeno šolo Amadeus pri profesorici in operni pevki Nini Dominko. Odločila
se je za šolanje na srednji Umetniški gimnaziji, Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana – smer
petje. Trenutno obiskuje 2. letnik. Nastopila je že v dveh različnih operah SNG Opera in balet
Ljubljana. Poleg šolskih obveznosti veliko nastopa v Ljubljani in okolici, najraje pa se predstavi
lendavskemu občinstvu.
Priznanje župana je prejelo tudi Društvo zbirateljev Pomurja Lindva, ki ima sedež v lendavski
občini, predseduje pa mu Franc Koren. Od leta 2013 društvo organizira vsako leto dve mednarodni
srečanji zbirateljev ter organizira ali pomaga pri organizaciji različnih razstav s področja ohranjanja
kulturne dediščine. Sodeluje z muzeji in društvi. Med najbolj odmevne razstave, pri katerih so
sodelovali, sodijo tiste v organizaciji Galerije – Muzeja Lendava. Člani se ukvarjajo s klasičnimi
področji zbirateljstva, kot so numizmatika, filatelija, antikvitete, razglednice in druge. Pogosto
sodelujejo na družabnih, turističnih in drugih dogodkih v občini.
 Kulturne nagrade Mestne občine Murska Sobota. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik,
Murska Sobota, 7. 2. 2020
https://vestnik.si/clanek/aktualno/kulturne-nagrade-mestne-obcine-murska-sobota-757511
Na slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku so v Gledališču Park podelili nagrade Mestne
občine Murska Sobota za izstopajoče dosežke v kulturi. Župan Aleksander Jevšek je podelili tri
priznanja, nagrado za življenjsko delo Ladu Klaru, plaketo za pomembne dosežke na področju
kulture kvartetu džeZZva, priznanje za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v
občini pa Ustanovi dr. Šiftarjevi fundaciji.
Slavnostni govornik je bil Matej Fišer, ki je v svojem nagovoru spomnil na kavarniško življenje v
Murski Soboti in na kavarno Jelša. Danes pa je to mesto brez kavarn. V Jelši, doda, se je nekoč
zbiralo veliko ljudi, veliko ljudi pomembnih za mesto. Za vsako mesto je pomembno, da je odprto
in da je odprto do različnih mnenj. Ravno kavarne pa so tiste, ki odprtost in različna mnenja tudi
omogočajo. V Jelšo, v Šoping, k Dobrayu, k Fafliku ali k Pauku je marsikdo prinesel tudi duh drugih
krajev. Po drugi strani pa so mnogi iz teh koncev podobo te pokrajine ponesli daleč čez horizonte.
Lado Klar, ki je prejel nagrado za življenjsko delo, je že od takrat, ko se je preselil v Mursko Soboto
tesno in na različne način povezan s kulturo. Med drugim je s fotoaparatom ujel že marsikateri
zanimiv in pomemben trenutek spreminjajočega se mesta, v katerem živi. Fotografije iz njegovega
arhiva pa so bile nepogrešljive pri nastajanju monografij mesta Murska Sobota. Ne fotografira pa
le domače pokrajine, ampak tudi po svetu. Je ustanovni član Fotokluba Murska Sobota, s svojimi
fotografijami sodeluje na skupinskih društvenih in mednarodnih razstavah.
»Prejeti kulturno nagrado v domačem okolju je gotovo nekaj posebnega, za nas je to velika
potrditev, saj še velja, da je uspeti doma težje kot prepričati drugod. Toliko bolj smo je veseli, ker s
tem potrditev dobiva tudi domača avtorska glasba. Gotovo je spodbuda, da bomo v svojem slogu
delali še naprej, ter naj bo spodbuda za vse, da bi bilo avtorske glasbe v tem prostoru več in ne
manj, kot kažejo trendi,« so nam povedali člani kvarteta džeZZva, ki so za svoje delo prejeli
plaketo.
Skupina, ki je od leta 2010 delovala v zasedbi Dejan Berden (klavir), Iztok Rodež (kitara), Miran
Celec (bobni) in Mojmir Wolf (kontrabas), v zadnjem obdobju ga je nadomestil Tadej Kampl, se je
uveljavila na slovenskih in mednarodnih glasbenih odrih ter glasbenih lestvicah. Čeprav se njihova
glasba spogleduje s tradicijo in vplivi ameriške jazz kulture, evropske klasične in tudi popularne ter
ljudske glasbe, razvijajo moderen, samosvoj umetniški pristop.
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Priznanje pa so podelili Ustanovi dr. Šiftarjeva fundacija, ki ima sedež na Petanjcih, med
ustanovitelji pa je tudi mestna občina. Prizadevajo si za ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
utrjujejo sožitje med narodi ter podpirajo znanstvenoraziskovalno delo na področjih, ki naši
pokrajini dajejo pečat. Čeprav je njihova primarna naloga skrb za Vrt spominov in tovarištva, veliko
dogodkov pripravijo tudi v Murski Soboti in drugih krajih, kjer promovirajo Prekmurje. »To je za
nas veliko priznanje in spodbuda za naprej,« je povedal Marjan Šiftar, član uprave ustanove, ki se
je še posebno angažirala v minulem letu ob 100. obletnica združitve prekmurskih Slovencev z
matičnim narodom.
 Slovenski kulturni praznik so proslavili tudi rojaki v Porabju. Silva Eöry. Vestnik, Murska
Sobota, 7. 2. 2020
https://vestnik.si/clanek/aktualno/slovenski-kulturni-praznik-so-danes-proslavili-tudi-rojaki-vporabju-757514
V Gledališki dvorani v Monoštru je bila proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Osrednja
prireditev ob Prešernovem dnevu, ki sta jo tokrat skupaj pripravili obe krovni organizaciji
porabskih Slovencev, je minila v znamenju 25. letnice delovanja Državne slovenske samouprave in
20. letnice obstoja Radia Monošter.
»Slovenski kulturni praznik je tudi praznik našega maternega jezika, ki nas opredeljuje kot
Slovence. Kultura je vrednota sama po sebi. S pomočjo kulture smo se izoblikovali in ostali to, kar
smo. To, kar imamo, smo dolžni ohranjati in negovati ter hkrati prilagajati novim okoliščinam,
novim izzivom in spremembam,« je med drugim poudarila predsednica Zveze Slovencev na
Madžarskem Andrea Kovacs in nato predsedniku Državne slovenske samouprave (DSS) Karlu Holcu
izročila posebno priznanje ob 25. letnem jubileju druge krovne organizacije porabskih Slovencev.
»Da bi lahko vsak dan črpali iz bogate zakladnice slovenske kulture in doživljali lepe trenutke skozi
jezik, pravljice in folkloro je pomembno, da obstajajo slovenske šole in slovenski učitelji, slovenska
cerkev in duhovniki, pa tudi slovenske babice in vnuki,« je izpostavil Holec in nato priznanje in
zahvalo izročil Franceku Mukiču, direktorju Radia Monošter, ki je v 20 letih svojega obstoja prav
tako odigral pomembno vlogo pri ohranjanju maternega jezika.
Na prireditvi sta spregovorila tudi madžarski državni sekretar za cerkvene in narodnostne zadeve
Miklos Soltesz in Olga Belec, državna sekretarka v Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki
je obema porabskim organizacijami, ki slavita pomembna jubileja, prav tako izročila priznanji.
Dolgoletni predsednik DSS Martin Ropoš se je ozrl na prehojeno pot omenjene organizacije,
Francek Mukič pa je obudil spomine v radijskem intervjuju, ki ga je pripravila šolarka DOŠ Gornji
Senik Vanesa Šulič. V kulturnem programu, ki je nastal pod vodstvom učiteljice-asistentke
Valentine Novak, se je poleg šolarjev obeh porabskih dvojezičnih osnovnih predstavil še
monoštrski komorni zbor.
 (KOMENTAR) Jezik je izraz kulture. Jožica Lukač, ravnateljica OŠ Bakovci. Vestnik, Murska
Sobota, 8. 2. 2020
https://vestnik.si/clanek/aktualno/komentar-jezik-je-izraz-kulture-757531
Ob slovenskem kulturnem prazniku nekoliko več razmišljam o jeziku, ki je pomemben, a
prepogosto zanemarjen del naše kulture. Beseda jezik ima več pomenov.
Slovar slovenskega knjižnega jezika jo v prvotnem pomenu opredeljuje kot »gibljiv mišičast organ v
ustni votlini«. Ta organ je pri različnih ljudeh različno hiter in okreten. Pri nekaterih močno
prehiteva osrednje živčevje, ki leži v lobanjski votlini – možgane. Ima veliko funkcij. S svojim
delovanjem lahko poboža, pohvali, laska, okara, zmerja, prizadene, ubija. Mnogokrat se vtika v
tisto, kar se ga ne tiče, in pometa tuji prag, čeprav je njegov veliko bolj umazan. To kaže na stopnjo
kulture, ki pa v današnjem svetu ne igra neke pomembnejše vloge. Najbolj neumne izjave običajno
požanjejo največ zanimanja, kot da je neumnost postala slovenski nacionalni šport in tekmujemo v
tem, kdo je bo pokazal več. Če prištejem še obrekovanje in kazanje s prstom na druge, bi Slovenci
brez težav lahko postali svetovni prvaki.
91

V drugem pomenu besede je jezik »sistem izraznih sredstev za govorno in pisno sporazumevanje«.
Kultura pa naj nas spremlja vsak dan, ne samo ob slovenskem kulturnem prazniku.
Rada se pošalim, da imam dva materna jezika, čeprav ne živim na dvojezičnem območju. Moj prvi
materni jezik je prekmurščina, ki jo imam nadvse rada in mi mnogokrat uide tudi takrat, ko bi
morala uporabljati zborni jezik.
Moj drugi materni jezik je knjižna slovenščina, ki je jezik moje celotne domovine Slovenije. Državo
predstavljajo politiki, ki mnogokrat sprejemajo nam nerazumljive odločitve. Domovina pa smo mi,
ljudje. Domovina je vse lepo, kar nas obkroža. Nosim jo v srcu in ne razumem tistih, ki pljuvajo po
njej. Ne vem, ali se zavedajo, da pravzaprav pljuvajo v lastno skledo.
Ljubezen do jezika se kaže v tem, kako ga uporabljamo. Včasih imam občutek, da so njegovo
lepoto povsem razvrednotili. Po radiu in televiziji, žal tudi nacionalni, le redko slišiš lepo knjižno
besedo. Kot da je popačena ljubljanščina postala naša knjižna norma. Spoštujem vsako narečje in
vsakega človeka, sovražim pa dejstvo, da se nam neko osrednje narečje, ki je zame samo eno od
mnogih, vsiljuje kot pravilo oz. neki splošni pogovorni jezik. Slišimo ga v risankah, nadaljevankah,
oddajah, da o resničnostnih šovih, ki poneumljajo staro in mlado, sploh ne govorim. Nekoč so bili
radijski in televizijski voditelji ljudje, ki si si jih zaradi blagozvočnega govora in izpiljenega jezika
zapomnil za vse življenje. Danes očitno lahko to delo opravlja vsak, ki zna spretno vrteti jezik,
vsebina in kakovost sta drugotnega pomena. Množice pa ob neslanih šalah in populizmih doživljajo
ekstazo. Kruha in iger – to so vedeli že v starem Rimu. Zgodovina se ponavlja, mi pa se iz nje
ničesar ne naučimo.
V drugem pomenu besede je jezik »sistem izraznih sredstev za govorno in pisno sporazumevanje«.
Kakor koli že obrnemo, jezik je izraz naše kulture, in to v vseh pomenih besede, zato nam zanj ne bi
smelo biti vseeno.
Eden od največjih grških filozofov Sokrat je povedal: Veliki umi razpravljajo o idejah. Povprečni umi
razpravljajo o dogodkih. Šibki umi razpravljajo o ljudeh. Želim si, da bi bili med tistimi prvimi.
Kultura pa naj nas spremlja vsak dan, ne samo ob slovenskem kulturnem prazniku.
Primorske novice, Koper


Marica Uršič Zupan. Veličasten dvojni medijski jubilej ob prazniku: Trst – slovenski kulturni
praznik bodo združili s počastitvijo 75-letnice slovenskega radia in 25-letnice slovenske
televizije. Primorske novice, št. 31, 7. 2. 2020, str. 1.
https://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih/velicasten-dvojni-medijski-jubilej-obprazniku

Mladina, Ljubljana


Cerar zadovoljen s potrditvijo sodišča EU, da je arbitraža zavezujoča. IK, STA. Mladina,
Ljubljana, 31. 1. 2020
https://www.mladina.si/195717/cerar-zadovoljen-s-potrditvijo-sodisca-eu-da-je-arbitrazazavezujoca/
"To pomeni defenzivno držo glede vladavine prava, evropskega pravnega reda in tudi
mednarodnega prava," je dejal slovenski zunanji minister
Zunanji minister Miro Cerar je ob odločitvi sodišča EU, da ni pristojno v primeru slovenske tožbe
proti Hrvaški glede arbitraže, izrazil zadovoljstvo, da je sodišče potrdilo, da je arbitražna razsodba
veljavna in zavezujoča. Ob tem je izrazil obžalovanje, da sodišče ni zbralo dovolj poguma, da bi
odločilo o tem pomembnem pravnem vprašanju.
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Cerar, ki opravlja tekoče posle, je v izjavi za medije izrazil zadovoljstvo, da je sodišče izrecno
pritrdilo, da je arbitražna odločba zavezujoča in veljavna in jo morata obe državi izpolniti. S tem
smo po njegovih besedah dosegli pomemben cilj.
Kot je poudaril, je sodišče navedlo tudi, da je meja med Slovenijo in Hrvaško določena z arbitražno
razsodbo. "To je še en dokaz, da je imela Slovenija ves čas prav, da mora tudi Hrvaška izvršiti
arbitražno odločbo," je dejal.
Izrazil je obžalovanje, da se je sodišče razglasilo za nepristojno in ni zbralo dovolj poguma, da bi
odločilo o tem pomembnem vprašanju, ki zadeva evropsko pravno ureditev.
"Nobena akrobacija hrvaške strani tega dejstva, ki je zapisano v izjavi (sodišča), ne more
spremeniti in te zadeve so končno zapisane črno na belem."
Miro Cerar
"To pomeni defenzivno držo glede vladavine prava, evropskega pravnega reda in tudi
mednarodnega prava," je opozoril. Izrazil je upanje, da to ne bo postala prevladujoča praksa v
evropskih institucijah.
Ocenil je, da bi sodniki gotovo odločili, da Hrvaška krši evropski pravni red, če bi šli v vsebinsko
odločanje.
Minister je menil, da sodba sodišča v Luxembourgu ni pravna zmaga Hrvaške. "Vsak teden jo bomo
spomnili, da mora spoštovati arbitražno razsodbo," je odgovoril na poziv hrvaškega premierja
Andreja Plenkovića k dvostranskim pogajanjem.
"Nobena akrobacija hrvaške strani tega dejstva, ki je zapisano v izjavi (sodišča), ne more
spremeniti in te zadeve so končno zapisane črno na belem," je poudaril Cerar, ki verjame, da bo
tudi Hrvaška postopno spoznala, da se je treba obnašati bolj evropsko, bolj konstruktivno in v
skladu s pravom.
"Slovenija mora biti potrpežljiva. Pravo je na naši strani, meja je določena, mi smo jo uzakonili.
Nobenega razloga ni za kakršnokoli vznemirjenje in hitenje, moramo pa vztrajno vršiti pravni
pritisk," je dejal Cerar. Prepričan je, da bo tudi prihodnja vlada iskala politične poti, da bo hrvaški
strani sporočila, da je končno nastopil čas za spoštovanje arbitražne odločbe.
 Sodišče EU se je v primeru tožbe Slovenije proti Hrvaški glede arbitraže izreklo za
nepristojno. IK, STA. Mladina, Ljubljana, 31. 1. 2020
https://www.mladina.si/195709/sodisce-eu-se-je-v-primeru-tozbe-slovenije-proti-hrvaskiglede-arbitraze-izreklo-za-nepristojno-nbsp/
"Sodišče EU ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško"
Sodišče EU se je danes v Luksemburgu v sodbi o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi
kršenja evropske zakonodaje kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji med državami
izreklo za nepristojno. Sodbo je prebral predsednik sodišča Koen Lenaerts.
Sodišče EU ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško, vendar sta ti državi
članici v skladu s 4. členom pogodbe EU zavezani, da si lojalno prizadevata za vzpostavitev
dokončne pravne rešitve tega spora v skladu z mednarodnim pravom, je poudarilo sodišče.
 »Prav hitro vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško ne bomo rešili«. IK, STA. Mladina,
Ljubljana, 3. 2. 2020
https://www.mladina.si/195728/prav-hitro-vprasanja-meje-med-slovenijo-in-hrvasko-ne-bomoresili/
"Slovenska stran je zaradi svoje javnosti morala izkoristiti vsa sredstva, ki jih je imela na voljo,"
je glede arbitraže o meji med državama dejal novi hrvaški predsednik Zoran Milanović
Arbitražna razsodba o meji je lahko podlaga za začetek pogovorov med Slovenijo in Hrvaško, je ob
odprtju Evropske prestolnice kulture na Reki za Televizijo Slovenija in Pop TV izjavil novi hrvaški
predsednik Zoran Milanović.
Komentiral je tudi petkovo odločitev Sodišča EU, da ni pristojno za obravnavo slovenske tožbe
proti Hrvaški zaradi neupoštevanja arbitražne razsodbe.
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"Slovenska stran je zaradi svoje javnosti morala izkoristiti vsa sredstva, ki jih je imela na voljo ali so
se ji zdela logična," je dejal Milanović.
Slovenski politični vrh je po petkovi odločitvi sodišča, da ni pristojno za obravnavo tožbe, izrazil
zadovoljstvo, da je Sodišče EU obe državi pozvalo k implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča.
Na vprašanje, ali bi bila lahko arbitražna odločitev podlaga za pogajanja, je Milanović odgovoril:
"Da, če Slovenija to želi. Toda znano je, da je prioriteta vendarle mednarodno sodišče v Haagu, to
pa razsoja po mednarodnem pravu."
Milanović ne izključuje možnosti, da bi se reševanje vprašanja lahko zelo zavleklo, če politiki ne
bodo sedli za mizo. "To je zelo verjetno. Prav hitro tega ne bomo rešili," je dejal.
Sodišče EU je v petek razglasilo, da ni pristojno odločati v tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi
kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji. Hrvaški premier
Andrej Plenković je po razglasitvi sodbe Slovenijo pozval k dialogu in dvostranskim pogajanjem, da
bi prišli do obojestransko sprejemljive in trajne rešitve vprašanja meje.
 Lenarčič o odločitvi sodišča EU: »Odločitev je končna in o tem razpravljati nima dosti
smisla«. IK, STA. Mladina, Ljubljana, 4. 2. 2020
Evropski komisar Janez Lenarčič ocenjuje, da je ponujena sporazumna predložitev arbitražnega
spora Sodišču EU dobra možnost
https://www.mladina.si/195747/lenarcic-o-odlocitvi-sodisca-eu-odlocitev-je-koncna-in-o-temrazpravljati-nima-dosti-smisla/
Ponujena sporazumna predložitev arbitražnega spora Sodišču EU na podlagi 273. člena pogodbe o
delovanju EU je dobra možnost, je včeraj v Bruslju ocenil evropski komisar Janez Lenarčič. Strani bi
lahko sodišču po njegovih besedah zastavili zelo preprosto vprašanje: ali arbitražna razsodba
zavezuje obe strani.
Na vprašanje, kaj lahko po petkovi razglasitvi Sodišča EU za nepristojnega v primeru slovenske
tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne
razsodbe stori Slovenija, je Lenarčič odgovoril, da je en možen korak ponudilo sodišče samo v
zadnjem vsebinskem odstavku sodbe.
"Povabilo je obe državi, da iščeta rešitev te zadeve in med možnimi potmi omenilo člen 273,
namreč da sporazumno predložita spor temu istemu sodišču," je povedal Lenarčič, ki je bil pred
prevzemom komisarskega položaja veleposlanik Slovenije pri EU, in to prav v času, ko je Slovenija
vložila tožbo na sodišče.
Slovenija in Hrvaška lahko sodišču po njegovih besedah zastavita zelo preprosto vprašanje: ali
arbitražna razsodba zavezuje obe strani. Slovenija je prepričana, da je tako, Hrvaška temu oporeka,
pa naj sodišče pove, je dejal Lenarčič.
Na vprašanje, ali je 273. člen dobra možnost, za katero bi se Slovenija morala odločiti, je komisar
odgovoril: "To je vedno bila dobra možnost. Problem je, da je zanjo potrebno soglasje obeh
strani."
O možnosti, da Hrvaška pristane na predložitev spora sodišču na podlagi 273. člena, pa je Lenarčič
dejal, da si težko predstavlja, da bi bila možna katera druga pot do rešitve tega spora, razen
odločanja nekoga tretjega.
Predstavnik zunanjega ministrstva Marko Vrevc je sicer takoj po razglasitvi sodbe v petek o
možnosti uporabe 273. člena dejal, da si bo moralo sodišče "poiskati druge kandidate za ta
poskus". Na izrecno vprašanje, ali torej Slovenija ni zainteresirana za uporabo 273. člena, je
odgovoril z opozorilom, da se lahko vsak sodni postopek razume tudi kot negotovost stranke, ki
gre svoje stališče preveriti še na naslednje sodišče.
Lenarčič sicer ocenjuje, da je sodišče v sodbi dovolj jasno povedalo, da pričakuje od Slovenije in
Hrvaške izvršitev arbitražne razsodbe, je pa po drugi strani ubralo zelo ozko tolmačenje svoje
pristojnosti, medtem ko on osebno meni, da bi lahko sodišče razsojalo tudi o kršitvah prava EU.
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"No, odločilo se je, kot se je. Odločitev je končna in o tem razpravljati nima dosti smisla," je še
dejal.
To, da v sporočilu za javnost piše, da je sodišče opozorilo na okoliščino, da morata državi storiti vse
potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe, in da te iste formulacije v sodbi ni, je Lenarčič
komentiral z oceno, da je sodišče v izjavi za javnost poleg povzetka sodbe opisalo tudi kontekst, v
katerem je sodbo sprejelo.
V tem kontekstu je po Lenarčičevih besedah omenilo arbitražno razsodbo, ki jo je treba izvršiti,
medtem ko je v sami sodbi jezik drugačen, kajti nanaša se izključno na tisto, kar je bilo vsebovano v
tožbenem zahtevku Slovenije, torej na kršitve prava EU, ni pa Slovenija spraševala sodišča glede
veljavnosti arbitražne razsodbe, ki je mednarodno pravno dejstvo, veljavna in zavezujoča.
Na sodišču so sicer danes pojasnili, da se omenjeni odstavek v sporočilu za javnost po pomenu ne
razlikuje od 106. točke sodbe, na kateri temelji. Ob tem so izpostavili, da je sporočilo za javnost
neuradni dokument za medije, ki sodišča ne zavezuje. Le sodba je je avtentični vir odločitve
sodišča.
V 106. točki sodbe med drugim piše, da arbitražni sporazum "določa, da pogodbenici v šestih
mesecih po sprejetju arbitražne razsodbe storita vse potrebno za njeno izvršitev". Obenem pa v tej
točki piše tudi, da je gotovo, kot je navedel tudi generalni pravobranilec, da arbitražna razsodba ni
bila izvršena.
Lenarčič je danes komentiral tudi besede slovenske agentke Maje Menard, da je sodba nevaren
presedan, ki odpira vrata kršitvam prava EU. Dejal je, da se dejansko lahko pojavijo primeri, ko
sodišče ne bo želelo ali moglo razsojati v zadevah, ki so kršitve prava EU, samo zato, ker izvirajo iz
nekega drugega pravnega področja, se pravi mednarodnega prava.
Glede stališča Evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen v odnosu do stališča komisije
Jean-Clauda Junckerja pa je Lenarčič izpostavil, da je že prejšnja komisija jasno povedala, da je
treba arbitražno razsodbo izvršiti, in da to stališče ostaja.
To so danes potrdili tudi v tiskovni službi komisije. Stališče komisije glede arbitražne razsodbe se ni
spremenilo: državi morata storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe. Pomembno je, da
to storita v duhu lojalnega sodelovanja in ob popolnem spoštovanju mednarodnega prava, je
stališče komisije povzel govorec Christian Wigand.
Na vprašanje, kakšno je stališče komisije glede uporabe 273. člena, pa je govorec odgovoril, da
"kot običajno ne bo ugibal o možnih scenarijih".
Komisija se je sicer na sodbo odzvala že v petek, ko so povedali, da sodbo jemljejo na znanje ter da
morata obe članici sodbi slediti in si prizadevati za rešitev v duhu lojalnega sodelovanja.
 Zdaj, ko stoji džamija. Jure Trampuš. Mladina, Ljubljana, št. 6, 7.2.2020
Smo sposobni zaživeti skupaj?
https://www.mladina.si/195827/zdaj-ko-stoji-dzamija/
Več kot sto let po tem, ko sta v zaledju soške fronte stali dve džamiji, ena je bila v Logu pod
Mangartom, druga naj bi bila na Rombonu, je Slovenija dobila novo džamijo. Gradnja ljubljanskega
muslimanskega kulturnega centra je trajala dolgo, zemljišče je islamska verska skupnost kupila že
leta 2008, nato ji je sredi gradnje zmanjkalo denarja in je vse skupaj stalo, dokler financerji iz
Katarja niso dodatno pomagali slovenskim muslimanom. Strošek gradnje res monumentalnega, a
hkrati odprtega in sodobnega, evropskega objekta – nastajal je pod nadzorom arhitekturnega
biroja Bevk Perović – je bil 35 milijonov evrov. Islamska verska skupnost je zdaj dobila objekt, v
katerem lahko njeni verniki udejanjajo versko svobodo, kar je nekaj, čemur sta še pred desetimi
leti nasprotovala del slovenske politike in katoliška cerkev.
 Neofašisti žaljivo nad partizane. IK, STA. Mladina, Ljubljana, 10. 2. 2020
https://www.mladina.si/195878/neofasisti-zaljivo-nad-partizane/
Ob dnevu spomina na žrtve fojb je italijansko neofašistično gibanje CasaPound v več sto krajih
po Italiji izobesilo transparente z napisom: "Titovi partizani, zločinci in morilci"
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Italijansko neofašistično gibanje CasaPound je ponoči ob dnevu spomina na žrtve fojb v več sto
krajih po Italiji in deželi Furlanija-Julijska krajina izobesilo transparente z napisom: "Titovi partizani,
zločinci in morilci". Na ministrstvu za zunanje zadeve so to označili za mazaško akcijo in zahtevali
ukrepanje italijanskih oblasti.
Transparente, na katerem je tudi logotip gibanja, so ponoči med drugim nalepili na pročelji
Prosvetnega doma na Opčinah in občinskega gledališča Franceta Prešerna v Boljuncu, opazili pa so
jih tudi na avtobusni postaji v Miljah ter drugje po deželi in po državi, poroča Primorski dnevnik.
Iz CasaPounda so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa ob tem sporočili, da "so v zadnjih
letih zaznali naraščanje pobud nostalgičnih združenj za zgodovinski revizionizem dogodkov v
Furlaniji-Julijski krajini, Istri in Dalmaciji po letu 1943". Ansa poroča, da so transparente izobesili po
več kot sto krajih po vsej Italiji.
Na ministrstvu za zunanje zadeve so akcijo neofašistov označili za mazaštvo in zahtevali ukrepanje
italijanskih oblasti.
Slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc je obsodila dejanja gibanja. "Gre za nov primer blatenja
slovenske skupnosti, ki je dodatek k zaskrbljujoči prisotnosti CasaPounda, ki skrivaj dviguje glavo,
vedno z nasilnim izražanjem in škodovanjem sobivanju," je povedala po poročanju Anse.
Na MZZ pa so to označili za "mazaško akcijo". "Neofašistična organizacija CasaPound z današnjo
mazaško akcijo po slovenskih vaseh znova izkazuje svojo nestrpnost do Slovencev in do trpljenja
slovenskega naroda pod fašizmom. Ta organizacija, ki je podobno akcijo izvedla tudi decembra
lani, si zasluži obsodbo demokratičnih oblasti svobodne Evrope. Pričakujemo, da se bodo na
dejanja organizacije CasaPound odzvale tudi italijanske oblasti in ukrepale v skladu s svojimi
pristojnostmi," so zapisali.
Dodali so, da v Sloveniji spoštujejo današnji dan spomina, ko se v Italiji spominjajo žrtev fojb.
"Enako spoštovanje pričakujemo tudi do slovenskih in drugih žrtev upora proti okupatorskemu
fašizmu, še posebej civilnih žrtev, ki so množično umirale v italijanskih koncentracijskih taboriščih,"
so zapisali.
"Gre za nov primer blatenja slovenske skupnosti, ki je dodatek k zaskrbljujoči prisotnosti
CasaPounda, ki skrivaj dviguje glavo, vedno z nasilnim izražanjem in škodovanjem sobivanju."
Tatjana Rojc, slovenska senatorka v Rimu
"K temu spoštovanju, ki mora biti vzajemno, prav gotovo ne prispeva dejstvo, da se v Trstu pod
okriljem lokalnih oblasti organizira vrsta posvetov, med katerimi se v enem že v naslovu zaničljivo
govori o 'lažnem samopomilovanju Slovencev'," so dodali. "Na drugem posvetu pa gostujoči
predavatelji celo razlagajo, da so si Slovenci leta 1920 sami požgali Narodni dom. Zanikovanja
trpljenja Slovencev in izkrivljanja zgodovine ne moremo in ne bomo dopustili," so poudarili na
ministrstvu.
V Italiji dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije 10. februarja
obeležujejo od leta 2005. Tradicionalna slovesnost je tudi letos potekala v Bazovici, ki se je je
udeležil tudi vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini. Po Italiji so pripravili še številne druge
dogodke.
 Kolinda je za poslovilni obisk izbrala Pahorja. IK, STA. Mladina, Ljubljana, 12. 2. 2020
https://www.mladina.si/195895/kolinda-je-za-poslovilni-obisk-izbrala-pahorja/
Zadnji obisk hrvaške predsednice v tujini bo v Sloveniji
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je za zadnji poslovilni obisk v tujini ob koncu
mandata izbrala Slovenijo, kjer jo bo v Ljubljani sprejel predsednik republike Borut Pahor. Kot so za
STA poudarili v uradu predsednika republike, naj bi bilo delovno in neformalno srečanje
predsednikov pika na i njunemu intenzivnemu dialogu.
Predsednika bosta na zadnjem, 39. srečanju, predvidoma imela delovno kosilo in opravila kratek
sprehod po Ljubljani.
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V Pahorjevem uradu še omenjajo, da so bila srečanja in pogovori obeh predsednikov pomembna
zlasti po odločitvi enostranske odločitve Hrvaške, da odstopi od arbitražnega sporazuma. Kot
navajajo, so ohranila dialog med državama in dobre odnose na vseh področjih, razen pri vprašanju
spoštovanja sodbe arbitražnega sodišča.
Predsednik Slovenije in predsednica Hrvaške bosta na zadnjem, 39. srečanju, predvidoma imela
delovno kosilo in opravila kratek sprehod po Ljubljani.
V uradu hrvaške predsednice so za STA potrdili, da bo hrvaška predsednica na obisku pri
slovenskem kolegu še pred koncem svojega mandata, ki se izteče čez en teden. Podrobnosti niso
želeli razkriti, po neuradnih informacijah pa naj bi se srečala do konca tedna.
Hrvaški dnevnik Jutarnji list danes piše, da naj bi poslovilno srečanje Grabar-Kitarovićeve in
Pahorja kazalo na dobre odnose predsednikov, obenem pa naj bi z njim izpostavili, da bi državi
morali sodelovati in graditi dobre odnose.
Tudi novoizvoljeni hrvaški predsednik Zoran Milanović je večkrat izpostavil, da vidi Slovenijo kot
naravno najbližjo hrvaško partnerko in zaveznico. Med drugim je ocenil, da so odnosi s Slovenijo
kljub sporu o meji "skoraj optimalni".
Milanović bo kot predsednik slovesno prisegel v svojem uradu v najožjem krogu državnih
uradnikov, sodelavcev in družine 18. februarja. Po zmagi na predsedniških volitvah 5. januarja je
Milanović v telefonskem pogovoru s Pahorjem omenil povabilo na inavguracijo, ki ga je slovenski
predsednik tudi sprejel, a zaradi spremembe formata inavguracije na slovesnosti ne bo gostov iz
tujine.
Milanović se še ni odločil, katero državo bo prvo obiskal, potem ko bo 19. februarja tudi uradno
prevzel dolžnosti. Nedavno je za hrvaške medije sicer omenil, da bo njegovo prvo predsedniško
potovanje v tujino morda v katero od sosednjih držav.
 »Za rešitev problemov je treba o njih govoriti«. IK, STA. 12. 2. 2020
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je danes v Ljubljani obiskala slovenskega
predsednika Boruta Pahorja: "Ne gre samo za to, da sta to dve sosednji in prijateljski državi, gre
za to, da sva si za to, da bi tako bilo, midva osebno tudi zelo prizadevala."
https://www.mladina.si/195910/za-resitev-problemov-je-treba-o-njih-govoriti/
Predsednik republike Borut Pahor je danes na delovnem in neformalnem obisku v Ljubljani gostil
hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović. To je njen zadnji poslovilni obisk v tujini ob koncu
mandata. Po Pahorjevem mnenju odločitev, da za zadnji obisk izbere Slovenijo, ni naključna, saj
gre za dve sosednji in prijateljski državi.
"Ne gre samo za to, da sta to dve sosednji in prijateljski državi, gre za to, da sva si za to, da bi tako
bilo, midva osebno tudi zelo prizadevala," je ob sprejemu hrvaške kolegice v predsedniški palači
povedal Pahor.
To je bilo njuno 39. srečanje, Pahor pa je pri tem spomnil, da sta se po enostranski odločitvi
Hrvaške, da odstopi od arbitražnega sporazuma, dogovorila, da kljub temu nadaljujeta dialog in
ohranita most med narodoma in državama. Razen vprašanja arbitraže, ki je za Slovenijo zaprto, za
Hrvaško pa ne, čeprav jo k temu zavezuje mednarodno pravo, imata državi vsa druga področja
sodelovanja urejena, je prepričan.
"To ne pomeni, da se bova poslovila tako, da se ne bova pogovarjala, temveč ravno nasprotno za rešitev problemov je treba o njih govoriti."
Kolinda Grabar-Kitarović, hrvaška predsednica
Po Pahorjevih besedah sta si s hrvaško kolegico po najboljših močeh prizadevala, da je bil dialog
vzpostavljen in da je bil most med državama trden, saj da je bil narejen iz zaupanja med njima.
Hrvaški predsednici, ki se po porazu na januarskih predsedniških volitvah po enem mandatu
poslavljanja s položaja, se je zahvalil, ker je za zadnji obisk v tujini izbrala ravno Slovenijo.
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Slovenija je bila po besedah Grabar-Kitarovićeve logična izbira, saj da je vedno govorila, da
prijateljstvo med državama in tisto, kar ju povezuje, daleč presega vprašanja, ki so ostala odprta,
zlasti tista, ki so posledica razpada bivše skupne države.
Ob tem je pozvala slovenske oblasti k nadaljevanju pogovorov s hrvaško stranjo za dosego
dvostranske rešitve vseh odprtih vprašanj. Strinjala se je s Pahorjem, da je bilo njuno sodelovanje
zgledno, čeprav imata različna stališča glede odprtih vprašanj, še posebej o arbitraži. "To ne
pomeni, da se bova poslovila tako, da se ne bova pogovarjala, temveč ravno nasprotno - za rešitev
problemov je treba o njih govoriti," je dodala.
 »Italija s svojim fašizmom ni razčistila tako kot Nemčija«. IK, STA. 13. 2. 2020
Italijanski neofašisti tokrat proti italijanskim partizanom, v ZZB NOB so slovenske politike
pozvali, naj se odzovejo na naraščajoči fašizem v soseščini
https://www.mladina.si/195914/italija-s-svojim-fasizmom-ni-razcistila-tako-kot-nemcija/
Italijansko neofašistično gibanje CasaPound je včeraj v več kot sto krajih po Italiji, tudi v Trstu,
izobesilo nove napise v zvezi s fojbami, tokrat proti italijanskemu združenju partizanov (ANPI). Na
napisih z logotipom gibanja piše: "ANPI brani titovce? Zanikanje in denar".
V Trstu so po pisanju Primorskega dnevnika napis opazili na pročelju pokrite tržnice, tržaška
občinska uprava pa je že poskrbela za odstranitev.
CasaPound je podobne transparente izobesil že v noči na ponedeljek ob dnevu spomina na žrtve
fojb. Na napisih v več kot sto krajih po Italiji je pisalo "Titovi partizani, zločinci in morilci". Te
transparente so med drugim nalepili na pročelji Prosvetnega doma na Opčinah in občinskega
gledališča Franceta Prešerna v Boljuncu, opazili pa so jih tudi na avtobusni postaji v Miljah ter
drugod.
Na slovenskem zunanjem ministrstvu so napise v ponedeljek označili za mazaško akcijo, s katero
CasaPound izkazuje svojo nestrpnost do Slovencev in do trpljenja slovenskega naroda pod
fašizmom. Ob tem so zahtevali ukrepanje italijanskih oblasti. Ostro so se odzvali tudi v krovnih
organizacijah slovenske manjšine v Italiji.
"Čas je, da odločno pokažete svoj odnos do polpretekle zgodovine in evropske skupnosti, ki
temelji na antifašističnih vrednotah."
ZZB NOB
V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB) so ob italijanskem dnevu spomina na
žrtve fojb opozorili, da Italija ni nikoli razčistila s fašizmom, tako kot je Nemčija z nacizmom, tudi
zato, ker Slovenci in Hrvati "zaradi notranje razdvojenosti nismo sposobni svetu jasno povedati, da
smo bili prav mi prva žrtev fašizma".
V ZZB NOB so slovenske politike pozvali, naj se odzovejo na naraščajoči fašizem v soseščini, ki da se
že preliva na to stran meje. "Čas je, da odločno pokažete svoj odnos do polpretekle zgodovine in
evropske skupnosti, ki temelji na antifašističnih vrednotah," so še pozvali.
Izjavo za javnost predsednika ZZB NOB spodaj objavljamo v celoti.
ITALIJANSKO IZKRIVLJANJE ZGODOVINE IN POSLEDICE RAZDVOJENOSTI NARODOV
Italijanski praznik dneva spomina na eksodus in fojbe, ki je bil leta 2004 sprejet kot oblika dogovora
med levico in desnico, da s povojnimi poboji ne bodo razdvajali svojega naroda, obenem pa tudi
dali neko zadoščenje istrskim optantom za to, da so popolnoma po nepotrebnem zapustili svoje
domove in v skladu s pariško mirovno pogodbo optirali za Italijo, vse bolj spominja na načrtno
obliko oživljanja italijanskega »obmejnega« fašizma!
Italija namreč s svojim fašizmom ni razčistila tako kot Nemčija. To pa tudi zato, ker Slovenci in
Hrvati zaradi notranje razdvojenosti nismo sposobni, tako kot so enotni Židi, svetu jasno povedati,
da smo bili prav mi prva žrtev fašizma in to že 18 let preden so Nemci nad Židi uprizorili kristalno
noč. Po Mussolinijevem pozivu k genocidu v Pulju, leta 1920, ni gorel samo Narodni dom v Trstu,
ampak desetine slovenskih in hrvaških kulturnih domov, streljali so celo na naše otroke. Pred
njihovim terorjem je v Jugoslavijo in čez morja zbežalo več kot 100.000 Primorcev in Istranov. To je
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bil začetek načrtovanega etnocida in genocida, ki so ga Italijani začeli pospešeno izvajati zlasti po
napadu na Jugoslavijo. Nismo torej mi napadli njih, nismo mi začeli z etnocidom in genocidom, kar
nam je nedavno očital predsednik Sergio Mattarella ob letošnjem praznovanju dneva spomina na
fojbe in eksodus.
Ta njihov pohlep po ozemlju, s katerim so bili takrat okuženi skorajda vsi Italijani, je tudi sprožil
razne govorice o »infojbiranju« italijanskih patriotov. Ko so tem dodali še govorice, da so Titovi
partizani po osvoboditvi Trsta »infojbirali« tudi četo novozelandskih vojakov, so angleške vojaške
oblasti takoj po odhodu naših enot iz Trsta, dobra dva meseca čistile opuščeni premogovnik pri
Bazovici. In kaj so potegnili ven? To kar so prej Italijani v uniformah kolaboracionistične Guardie
Civice vrgli noter – sedem živih partizanov in njihovih aktivistov, med temi tudi eno dekle. Ob koncu
vojne so sami vrgli noter še pet trupel nemških vojakov in več konjskih kadavrov ter razbitin vozov,
ki so jih je ob begu iz Trsta zadela zavezniška letala. Iz Trsta so takrat bežali vsi zločinci, tudi najbolj
zloglasna Collotijeva banda, ki je imela na vesti več tisoč ljudi. Gaetana Collottija so med begom
ujeli italijanski partizani in ga skupaj s sedem mesecev nosečo ljubico na kraju samem, brez sojenja
takoj ustrelili, njegovega pomočnika Maria Fabiana pa so ujeli naši partizani in ga v Bazovici,
kamor je posebej za njega prišlo vojaško sodišče, obsodili na smrt. Po izvršitvi kazni ga ljudje niso
hoteli pokopati na njihovem posvečenem pokopališču, zato so ga vrgli v Šoht, kot ta opuščeni
premogovnik imenujejo domačini. In to je vse, vseh teh trinajst trupel, konjske kadavre in razbitine
vozov so angleški inženirci tudi potegnili ven, kar je opisano na več desetih dokumentih, ki so
shranjeni v osrednjem londonskem arhivu.
Spomenik ali pravi mavzolej na bazoviškem Šohtu pa ni postal spomenik miru, spomina tudi na
tiste, ki so jih sami pobili, ampak so ga zabetonirali, da bi v njega skrili laži, ali še huje, da bi na teh
lažeh naprej gojili in še razvijali svoj fašizem do nas bivših Ščavov, ki so se osvobodili in kar je
najhuje, prav z vstopom v EU postali njim enakovredni. Svoj fašizem razvijajo tudi zato, da bi lahko
ponovno uveljavili svojo gosposko vzvišenost. Sedaj hočejo postati žrtve. Na to, da oni niso žrtve,
ampak krvniki, jih je te dni opomnila tudi njihova židovska skupnost, ne pa tudi naša država, češ vsi
smo česa hudega krivi. Te vojne in 60 milijonov mrtvih ni bilo zaradi nas Slovencev, pa tudi ne
zaradi Titovih tisoč ali dva jugoslovanskih komunistov.
Ob teh dejanjih in sedanjih razmerah ni druge rešitve, kot internacionalizacija tega primera,
zahteve po izvajanju mirovne pogodbe iz Pariza, saj smo vendar mi del tistega zmagovitega
zavezništva, ki je premagala fašizem, oni pa so po tem sporazumu dolžni to spoštovati. Zaveznike je
treba opozoriti na izkrivljanje resnice, saj se tiče tudi njih in zahtevati sodni proces proti italijanskim
vojnih zločinom, ki ni bil nikoli izpeljan, ob tem pa sodno zahtevati odprtje lažnih fojb.
Smo pač različni zmagovalci v vojni. Italijani ne govorijo o svojih zločinih, ki so jih počeli med vojno,
pa tudi ne o tistih njihovih vojakih, ki so umirali na afriških bojiščih in tudi zavezniških taboriščih ob
osvobajanju Italije. Pa so in to množično! Celo na tržaškem je zaradi zavezniškega bombardiranja
med vojno umrlo okrog 800 ljudi. Zakaj tem še niso postavili niti ene male spominske plošče? Bo
kdaj postavljena plošča dvema ubitima in dvajsetim ranjenim demonstrantom za priključitev k
Jugoslaviji v Škedenju ali Ščedni, kot se je nekoč imenovala slovenska ribiška vas, ki je prerasla v del
Trsta? Bo kdaj postavljena vsaj kakšna tabla ali smerokaz s tem slovenskim imenom?
Bojim se, da se bodo naši politiki šli prej klanjat Foibi di Basovizza, kot pa bodo v Trstu stale table s
starimi slovenskimi imeni ulic. Se bo kdaj ta italijanski praznik spomina spremenil v dan opomina
na grozote, ki so jih oni sami počeli drugim?
Slovenskim politikom, ki bi morali reagirati na naraščajoči fašizem v soseščini, ki se že preliva na
našo stran pa apel: Čas je, da odločno pokažete svoj odnos do polpretekle zgodovine in evropske
skupnosti, ki temelji na antifašističnih vrednotah!
Marijan Križman,
predsednik ZZB NOB Slovenije
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Reporter, Ljubljana


Sodišče EU ni nepristojno za obravnavo slovenske tožbe glede arbitraže. STA. Reporter,
Ljubljana, 31. jan. 2020
https://reporter.si/clanek/slovenija/sodisce-eu-ni-nepristojno-za-obravnavo-slovenske-tozbeglede-arbitraze-756141
Sodišče EU se je danes v Luksemburgu v sodbi o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi
kršenja evropske zakonodaje kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji med državami
izreklo za nepristojno. A hkrati je sodišče sporočilo, da morata Slovenija in Hrvaška storiti vse
potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe.
Sodišče EU ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško, vendar sta ti državi
članici v skladu s 4. členom pogodbe EU zavezani, da si lojalno prizadevata za vzpostavitev
dokončne pravne rešitve tega spora v skladu z mednarodnim pravom, je poudaril 15-članski veliki
senat Sodišča EU v v odločitvi, ki jo je danes v Luxembourgu prebral predsednik sodišča Koen
Lenaerts.
Sodišče je utemeljilo, da so slovenski očitki Hrvaški glede kršitev prava EU zaradi nespoštovanja
arbitražne razsodbe o meji podrejeni oziroma "akcesorni v razmerju do domnevne kršitve
obveznosti" iz arbitražnega sporazuma s strani Hrvaške.
"Sodišče je ugotovilo, da kršitve prava Unije, ki jih zatrjuje Slovenija, bodisi izhajajo iz tega, da naj
bi Hrvaška kršila obveznosti, ki izhajajo iz arbitražnega sporazuma in arbitražne razsodbe, izdane
na podlagi tega sporazuma, bodisi temeljijo na premisi, da je bila meja na kopnem in na morju
med tema državama članicama določena s to razsodbo," so zapisali v sporočilu za javnost.
Vendarle je sodišče opozorilo tudi "na okoliščino, da morata v skladu z arbitražnim sporazumom
pogodbenici tega sporazuma storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe".
Ker imajo države same v skladu z mednarodnim pravom pristojnost glede geografske razmejitve
njihovih meja, pa je sodišče vendarle ugotovilo, "da ni pristojno, da bi v okviru obravnavane tožbe
preučilo vprašanje obsega in meja ozemelj Hrvaške in Slovenije ter pri tem neposredno uporabilo
mejo, določeno z arbitražno razsodbo, da bi preverilo resničnost zadevnih kršitev prava EU".
"Sodišče je, potem ko je navedlo, da je lahko predmet tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti,
vložene na podlagi člena 259 pogodbe o delovanju EU, le nespoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz
prava EU, razsodilo, da torej ni pristojno, da bi se v okviru obravnavane tožbe izreklo o zatrjevani
kršitvi obveznosti iz arbitražnega sporazuma in arbitražne razsodbe, iz katere izhajajo očitki
Slovenije v zvezi z domnevnimi kršitvami prava EU," so še zapisali v sporočilu za javnost.
Sodišče je tudi pojasnilo, da to, da se je sicer razglasilo za nepristojno odločati v tem primeru, "ne
vpliva na nobeno od obveznosti, ki za vsako od teh dveh držav članic tako v okviru njunih
vzajemnih razmerij kot tudi razmerij do EU in drugih držav članic izhajajo iz člena 4(3) pogodbe o
delovanju EU za lojalno prizadevanje, da se vzpostavi dokončna pravna rešitev v skladu z
mednarodnim pravom, z namenom zagotovitve učinkovite in neovirane uporabe prava EU na
zadevnih območjih".
"Za to lahko uporabita katero koli sredstvo za rešitev njunega spora, vključno z morebitno
predložitvijo tega spora Sodišču EU v skladu s posebnim sporazumom na podlagi člena 273
pogodbe o delovanju EU," je predlagalo sodišče.
Uporabo tega člena, ki predvideva, da članici spor sodišču predložita sporazumno, je že aprila 2018
javno predlagal predsednik sodišča Koen Lenaerts. Da bi bil 273. člen edina možna pravna podlaga
za presojanje sodišča v tem sporu, je pozneje v svoji argumentaciji izpostavljala tudi Hrvaška.
Slovenija je Hrvaški v tožbi očitala kršenje načel vladavine prava in lojalnega sodelovanja v EU ter
kršenje uredbe o skupni ribiški politiki, schengenskih pravil o gibanju oseb prek meja ter direktive
glede pomorskega prostorskega načrtovanja.
Da se Sodišče EU razglasi za nepristojno odločati v tem primeru, mu je 11. decembra lani predlagal
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tudi generalni pravobranilec Priit Pikamäe. Postopek pred Sodiščem EU je zdaj končan. Pritožbe na
odločitev velikega senata sodišča, v katerem sta bila tudi Slovenec Marko Ilešič in Hrvat Siniša
Rodin, ni možna.
 Plenković po odločitvi Sodišča EU pozval Slovenijo k dvostranskim pogajanjem. STA.
Reporter, Ljubljana, 31. jan. 2020
https://reporter.si/clanek/svet/plenkovic-po-odlocitvi-sodisca-eu-pozval-slovenijo-kdvostranskim-pogajanjem-756164
Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je ocenil, da je današnja odločitev Sodišča Evropske
unije v Luxembourgu zmaga argumentov, ki jih je Hrvaška predstavila na sodišču. Ob tem je znova
pozval Slovenijo k dvostranskim pogajanjem za obojestransko sprejemljivo rešitev spora o meji.
"Današnja sodba sodišča Evropske unije, ki se je razglasilo za nepristojno za odločanje v postopku,
ki ga je Slovenija sprožila proti Hrvaški, je zmaga hrvaških argumentov, ki smo jih izpostavili v
ugovoru o pristojnosti,",je zapisal Plenković v prvem tvitu.
"Zato znova pozivam Slovenijo k dialogu in dvostranskim pogajanjem, da bi prišli do obojestransko
sprejemljive in trajne rešitve vprašanja meje," je dodal.
Pričakovati je, da bo hrvaški premier odločitev Sodišča EU komentiral tudi pred novinarji.
 Milanović: Arbitražna odločba bi lahko bila podlaga za začetek pogovorov med državama.
STA. Reporter, Ljubljana, 03. feb. 2020
https://reporter.si/clanek/svet/milanovic-arbitrazna-odlocba-bi-lahko-bila-podlaga-za-zacetekpogovorov-med-drzavama-756559
Arbitražna razsodba o meji je lahko podlaga za začetek pogovorov med Slovenijo in Hrvaško, je ob
odprtju Evropske prestolnice kulture na Reki za Televizijo Slovenija in POP TV izjavil novi hrvaški
predsednik Zoran Milanović.
Komentiral je tudi petkovo odločitev Sodišča EU, da ni pristojno za obravnavo slovenske tožbe
proti Hrvaški zaradi neupoštevanja arbitražne razsodbe.
"Slovenska stran je zaradi svoje javnosti morala izkoristiti vsa sredstva, ki jih je imela na voljo ali so
se ji zdela logična," je dejal Milanović.
Slovenski politični vrh je po petkovi odločitvi sodišča, da ni pristojno za obravnavo tožbe, izrazil
zadovoljstvo, da je Sodišče EU obe državi pozvalo k implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča.
Na vprašanje, ali bi bila lahko arbitražna odločitev podlaga za pogajanja, je Milanović odgovoril:
"Da, če Slovenija to želi. Toda znano je, da je prioriteta vendarle mednarodno sodišče v Haagu, to
pa razsoja po mednarodnem pravu."
Milanović ne izključuje možnosti, da bi se reševanje vprašanja lahko zelo zavleklo, če politiki ne
bodo sedli za mizo. "To je zelo verjetno. Prav hitro tega ne bomo rešili," je dejal.
Sodišče EU je v petek razglasilo, da ni pristojno odločati v tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi
kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji. Hrvaški premier
Andrej Plenković je po razglasitvi sodbe Slovenijo pozval k dialogu in dvostranskim pogajanjem, da
bi prišli do obojestransko sprejemljive in trajne rešitve vprašanja meje.
 Grška policija s solzivcem nad migrante na Lezbosu. STA. Reporter, Ljubljana, 03. feb.
2020
https://reporter.si/clanek/svet/grska-policija-s-solzivcem-nad-migrante-na-lezbosu-756696
Grška policija je danes proti migrantom, ki so protestirali v glavnem mestu otoka Lezbos,
posredovala s solzivcem. Po poročanju grških medijev se je v kraju Mitilini zbralo okoli 2000
migrantov iz prenapolnjenega migrantskega centra Moria.
Ker migranti niso upoštevali navodil policije, naj se vrnejo v taborišče, so proti njim posredovali s
solzivcem. Migranti so protestirali, ker se bojijo, da jih bodo grške oblasti poslale nazaj v Turčijo ali
njihove domovine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Grške oblasti so letos začele izvajati strožja pravila glede priseljevanja, pospešile so obravnavo
prošenj za azil in skrajšale čas za izgon oseb, ki niso dobile azila. Vlada je prav tako napovedala, da
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bo zaprla t. i. žariščne točke na egejskih otokih in jih nadomestila z zaprtimi taborišči.
V Morii je prostora za 2840 ljudi, a v taborišču in njegovi okolici biva okoli 19.000 ljudi. Podobna
situacija je tudi v drugih taboriščih, razmere so se hitro poslabšale od lanskega aprila, ko se je
skokovito povečalo število prihodov.
Kljub ukrepom grških oblasti pritok migrantov ne pojenja, iz Turčije vsak dan prispe več kot 100
ljudi, poroča dpa.
Grčija namerava ljudi od prečkanja morja ali kopenske meje odvrniti z napotitvijo dodatnih 1200
obmejnih policistov, načrtuje pa celo postavitev plavajočih ovir v morju pred otoki.
 "Kaj za vraga delamo?" se Orban razburja zaradi usmeritve EPP. STA. Reporter, Ljubljana,
05. feb. 2020
https://reporter.si/clanek/svet/kaj-za-vraga-delamo-se-orban-razburja-zaradi-usmeritve-epp756974
Madžarski premier Viktor Orban se je včeraj v Rimu udeležil mednarodne konference skrajne
desnice, na kateri so sodelovali politiki, intelektualci in akademiki. Pri tem je bil kritičen do
konservativne Evropske ljudske stranke (EPP) ter se predstavil kot vodja kontrarevolucije v vrstah
konservativcev, ki po Evropi išče zaveznike.
Priznal je sicer, da je doslej zbral "zelo malo kandidatov," poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Orban je bil gost na konferenci, ki so jo organizirale konservativne institucije iz ZDA, Velike
Britanije, Madžarske, Italije in Izraela. Na srečanju se je med drugim šalil na račun "statusa črne
ovce" njegove stranke Fidesz v EPP.
"Z EU imamo težave, ki izhajajo iz različnih pristopov, kako izgraditi Evropo," je poudaril po
poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Kot je pojasnil, obstajata dva pristopa. "Prvi je graditev
Evrope od dna, s sodelovanjem med narodi. Drugi koncept je graditev od vrha, s federalističnim
pristopom, ki ne spoštuje suverenih držav," je nadaljeval. Po njegovih besedah sta ta dva pristopa
v EU konkurenčna, ta proces pa je glavna tema pogovorov z evropskimi voditelji in institucijami.
Bil je tudi kritičen, da EPP tvega izgubo identitete, ker s socialisti in demokrati sklepa kompromise,
da bi obdržala nadzor nad evropskimi institucijami. "Korak za korakom izgubljamo identiteto.
Postajamo sredinska in s tem liberalna ter levousmerjena politična družina. Ta proces poteka (...)
kaj za vraga delamo," je dejal.
EPP, v kateri so tudi slovenske SDS, NSi in SLS, je članstvo Fideszu zamrznila marca lani zaradi
Orbanovih napadov na EU in njene institucije ter nespoštovanja vladavine prava, medijske
svobode in pravic manjšin. Zamrznitev pomeni, da se člani Fidesza ne udeležujejo strankarskih
sestankov ter nimajo glasovalnih pravic in pravice kandidirati za položaje. Zamrznitev članstva
madžarski vladajoči stranki so ta teden podaljšali.
Ob robu srečanja se je Orban včeraj sešel z več podobno mislečimi desnimi evropskimi politiki, kot
sta vodja italijanske Lige Matteo Salvini ter predsednik španske desne stranke Vox Santiago
Abascal.
Salvini je bil sprva napovedan med govorniki konference, a je udeležbo tik pred zdajci odpovedal.
Na srečanje ni prišla niti vodja italijanske skrajno desne stranke Bratje Italije Giorgia Meloni. Se je
pa z Orbanom in organizatorji konference sešla v ponedeljek.
 Milanovićeva inavguracija bo preprosta, v predsedniškem uradu in brez tujih gostov. STA.
Reporter, Ljubljana, 07. feb. 2020
https://reporter.si/clanek/svet/milanoviceva-inavguracija-bo-preprosta-v-predsedniskemuradu-in-brez-tujih-gostov-757339
Novoizvoljeni hrvaški predsednik Zoran Milanović bo kot predsednik republike slovesno prisegel
samo pred nekaj deset uradniki v svojem uradu 18. februarja. Zaradi Milanovićeve odločitve, da bo
inavguracija potekala v manjšem formatu, kot so bile inavguracije prejšnjih hrvaških predsednikov,
ne bo gostov iz tujine.
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Slovenski predsednik Borut Pahor je med prvimi čestital Milanoviću po njegovi zmagi v drugem
krogu predsedniških volitev, ki je potekal 5. januarja. Pahor je dan po hrvaških predsedniških
volitvah med drugim povedal, da sta se z Milanovićem pogovarjala po telefonu in da je sprejel
Milanovićevo vabilo na februarsko inavguracijo.
"Milanović in Pahor sta se pogovarjala takoj po volitvah in Milanović je omenil povabilo na
inavguracijo, če bo potekala v formatu, kot je bil doslej. Medtem se je format inavguracije
spremenil in na slovesnosti ne bo tujih državnikov," je za STA pojasnil tiskovni predstavnik urada
novoizvoljenega hrvaškega predsednika Nikola Jelić.
Prejšnji hrvaški predsedniki so slovesnost inavguracije organizirali na zagrebškem Trgu svetega
Marka, ki se nahaja ob istoimenski cerkvi med poslopji parlamenta, vlade in ustavnega sodišča.
Milanović za svojo inavguracijo ni želel tovrstne množične slovesnosti.
Februarja 2015, ko je pred številnimi državljani na Trgu svetega Marka prisegla dosedanja hrvaška
predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, je bilo več deset tujih delegacij, med njimi tudi slovenska s
predsednikom Borutom Pahorjem na čelu.
Jelić je za STA tudi dejal, da se Milanović in Pahor nista več slišala, potem ko je slovenski
predsednik čestital hrvaškem kolegu za zmago na volitvah.
Milanović se še ni odločil, katero državo bo prvo obiskal, potem ko bo tudi uradno prevzel dolžnost
hrvaškega predsednika, je dejal Jelić. Spomnil je na nedavno Milanovićevo izjavo, da bo njegovo
prvo predsedniško potovanje v tujino morda v katero od sosednjih držav.
Novoizvoljeni hrvaški predsednik je med predvolilno kampanjo večkrat izpostavil pomen
partnerskih odnosov s Slovenijo, medtem ko je odprto kritiziral državni vrh Srbije in Madžarske ter
imel nevtralno držo do Bosne in Hercegovine ter Črne gore.
Na inavguracijo petega hrvaškega predsednika od osamosvojitve države so povabljeni predsednika
vlade in parlamenta Andrej Plenković in Gordan Jandroković, kot tudi podpredsedniki vlade in
sabora. Med nekaj deset povabljenci so tudi trije bivši predsedniki države Stjepan Mesić, Ivo
Josipović in Grabar-Kitarovićeva. Poleg njih pa tudi predsednik vrhovnega sodišča Đuro Sessa in
poveljnik generalštaba hrvaške vojske Mirko Šundov ter člani Milanovićeve družine in volilnega
štaba.
Predsedniško prisego bo opravil pred predsednikom ustavnega sodišča Miroslavom Šeparovićem.
Po inavguraciji bo sledila uradna primopredaja poslov za petletni mandat.
 Madžarski raziskovalni novinar opozarja na izvoz orbanizma v Prekmurje. Ivan Puc.
Reporter, Ljubljana, 11. feb. 2020
https://reporter.si/clanek/slovenija/madzarski-raziskovalni-novinar-opozarja-na-izvozorbanizma-v-prekmurju-757914
Attila Kovács, zgodovinar, višji znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja, pripadnik
madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, je v pismu generalnega direktorja RTV Slovenija opozoril
na članek v angleškem jeziku večkrat nagrajenega raziskovalnega novinarja iz Madžarske (Akos
Keller – Alant) z naslovom In a Hungarian Corner of Slovenia, a Homegrown Orban, v katerem je
med drugim predstavljeno, kako politika vpliva na uredniško politiko RTV Slovenija (TV in radio) v
Lendavi.
Kovacs je izpostavil del članka (NA POVEZAVI), ki se dotika delovanja lendavskega studia RTV.
V Prekmurju so glavni časopis v madžarščini, televizijska postaja in radio financirani večinoma iz
državnega proračuna, pa vendar njihove direktorje imenuje predsednik Sveta Pomurske
madžarske samoupravne narodne skupnosti Ferenc Hórvat, piše madžarski novinar. Že leta 2018
varuhinja gledalčevih pravic televizijski program v madžarščin označila za pristranski, osredotoča
se skoraj izključno na madžarsko vlado in njene podpornike.
Pred dnevi, je še opozoril Kovacs, je bil v tiskani verziji madžarskega tednika Magyar Narancs
objavljena razširjena verzija omenjenega članka z naslovom »Exportált orbánizmus 1.: Muravidék,
Láb az ajtórésben / Izvoz orbanizma 1.: Prekmurje - Vstop skozi stranska vrata«.
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