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Novice – slovenski tednik na Koroškem, Celovec  

 

• Rustia še en mandat predsednik KSŠŠK. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 11, 22. 3. 2019, str. 2 
https://www.novice.at/novice/mladina/rustia-se-en-mandat-predsednik-ksssk/  
 

 
Slika: Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem je vabil na redni občni zbor v klub SMO v celovško 
Spengergasse. Simon Rustia je bil za še en mandat potrjen za predsednika kluba. Foto: Novice 
 
Minulo sredo je Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem vabil na redni občni zbor v klub SMO v celovško 
Spengergasse.  
Simon Rustia je bil za še en mandat potrjen za predsednika kluba: »Ozrli smo se nazaj na uspešno leto. V klubu smo imeli 
veliko novih obiskovalcev, še posebej stalnice, kot so to Slovenski dnevi, so bile zelo dobro obiskane in smo nudili izreden 
spored.« 
V pogovoru Rustia izpostavlja še klubski zbor, ki ima 25 pevcev in ga vodi Kristina Kragelj. »Zbor korak za korakom 
postaja boljši.« Skupaj bodo dunajski, graški in celov-ški klubski zbor 6. junija nastopili v klubu v Gradcu. 
Pred nedavnim pa je klub ustanovil še gledališko skupino, ki jo vodi Lara Vouk. »Imamo tedenske vaje. Scenarij bo prilagojen 
igralkam in igralcem. Energija pri prvih vajah je bila fenomenalna in zelo sem že radoveden, kaj bo iz tega nastalo.« 
Premiera bo v sklopu gledaliških dnevov 7. in 8. junija v Celovcu. Nastopila bo tudi lutkovna skupina KSŠŠD. 
Še naprej klubaši vsak četrtek vabijo na klubski večer. Redno v klub zahajajo študenti univerze in pedagoške visoke šole. 
Močno zastopani pa so pri klubskih večerih zmeraj tudi študenti celovškega konservatorija, med katerimi je veliko 
Slovencev.   
Šele pred nedavnim so dunajski, graški in koroški klubaši podpisali podporno izjavo za samostojnost slavistike na univerzah v 
Celovcu in Gradcu, v kateri kritično vprašujejo: ‚Kakšen naj bi bil skupni slavistični masterski študij? Nekaj predavanj v 
Gradcu, nekaj v Celovcu, učenje pa med vožnjo? Ali je to samo prvi korak?‘ Opozorili pa so tudi na že zdaj težke pogoje pri 
študiju slavistike: ‚Že sedaj, ko so predavanja le na eni lokaciji, je težko uskladiti vsa predavanja. Razlog za to je, da je 
slavistika podhranjena. Skoraj nemogoče je doštudirati v rednem študijskem času, saj so nekateri predmeti na voljo le 
vsakih nekaj semestrov – torej vsake toliko časa.‘ Rustia: »Nihče ne ve, kako bo skupni študij izgledal. Bil bi korak v napačno 
smer in bi študij naredil neatraktivnega.«  
Odbor KSŠŠK: predsednik Simon Rustia, podpredsednik Izidor Sturm, tajnica Lena Kolter (prej: Ana Einspieler), namestnik 
tajnice Rok Selan, blagajnik Dorian Urank, namestnica blagajnika Marina Smolnik (prej: Janina Opetnik) 

• Prva pot ga vodi k divjadi, druga pa na občinski urad. Intervju: Franc Jožef Smrtnik.  Pogovarjal se je: Sebastjan 
Trampusch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 11, 22. 3. 2019, str. 2-3 

https://www.novice.at/novice/lokalno/prva-pot-ga-vodi-k-divjadi-druga-pa-na-obcinski-urad/  
V drugem krogu volitev je bil Franc Jožef Smrtnik 15. marca 2009 izvoljen za župana občine Železna Kapla-Bela. Minuli 
petek je z občani in mnogimi županskimi kolegi praznoval 10. obletnico županovanja. Ali se bo potegoval še za tretji 
mandat in marsikaj več, je povedal v intervjuju. 
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Slika: V drugem krogu volitev je bil Franc Jožef Smrtnik 15. marca 2009 izvoljen za župana občine Železna Kapla-Bela. 
Minuli petek je z občani in mnogimi županskimi kolegi praznoval 10. obletnico županovanja. Foto: Novice 
 
Prvič ste bili izvoljeni leta 2009 … 
Točno pred desetimi leti, 15. marca 2009 sem v drugem krogu volitev s petnajstimi glasovi prednosti bil izvoljen za župana. 
Tedaj je to bila velika senzacija. Potrjen sem bil leta 2015. Kapelško Enotno listo sta leta 1973 ustanovila moj oče in Lado 
Hajnžič. Do leta 1991 je lista imela dva mandata. Oče je rekel, da v Kapli nič več možno, saj so socialdemokrati tako močni, 
in sem jaz prevzel. Že 1991 smo dobili tri mandate in sem bil takoj izvoljen v občinsko predstojništvo. 1997 smo mandate 
podvojili in za en glas ni padla absolutna večina SPÖ, leta 2003 smo spet izgubili, saj smo preveč napadali Hallerja in padli na 
pet mandatov. 2009 sem si že mislil, da bo spet Haller kandidiral. Potem so postavili novega kandidata in smo še enkrat 
poskusili. Izgubili smo še en mandat. Jaz pa sem šel v drugi krog županskih volitev. V prvem krogu smo bili 186 glasov zadaj, 
v drugem pa 15 spredaj. 
Pravijo, da ste pri zadnjih volitvah obiskali vsakega občana osebno … 
Res je, 2015 sem vsakega občana obiskal enkrat, rebrške pa dvakrat. Obiskal sem tudi kandidate na drugih listah.  
Naslednje volitve za občinski svet in župana so na Koroškem predvidene leta 2021. Nameravate nastopiti še tretjič?  
Že zdaj se pripravljam na naslednje volitve, saj je po volitvah spet pred volitvami. Tako dolgo, kakor bom imel veselje in me 
ljudje potrdijo, je to prava pot. Rad sem župan in imam še nekaj ciljev.  
To so ..  
Skozi vetrolom smo imeli ogromno škodo na naši infrastrukturi, pri občinskih cestah in hudournikih. Treba je investirati 
približno osem do devet milijonov evrov. Že nujne sanacije so nas stale 300.000 evrov. Pogajamo se z deželo in državo, saj 
sami tega ne zmoremo. Treba je prepričati deželne politike pri agrarnem in občinskem oddelku, da dobimo dodaten denar, 
da bomo v naslednjih šestih ali sedmih letih lahko škodo popravili. Tudi Kelag bo morala še ogromno investirati. S telefonijo 
ne izgleda boljše. Kmalu naj bi tudi dobili optično omrežje. Bojim se, da bo brez dotacij in tujega financiranja zmanjkalo 
denarja za ta namen. To so izzivi, ki jih imamo, in zato hočem delati naprej. Po vremenskih katastrofah bi bilo napačno reči, 
zdaj imam dosti, saj ni denarja. Zame je to izziv, četudi ni denarja, skušati le narediti nekaj. Morda pa nam uspe in potem 
vidiš, da si spet nekaj premaknil.  
Železna Kapla velja kot inovativna občina … 
Kar se tiče energetskega sektorja smo ena najbolj inovativnih občin na Koroškem. Na  Koroškem je šest občin s petimi e-ji v 
programu »e5« za učinkovito in okolju prijazno energetsko politiko. Železna Kapla pa je že nekaj let najbolj učinkovita. V 
kraju je 90 odstotkov gospodinjstev priključenih na ogrevanje z lesnimi sekanci. Imamo najboljši zrak, saj skoraj noben 
dimnik ne deluje več. To je važno, saj nosimo naziv zdravilišče in klimatsko zdravilišče.  
Kaj pa gospodarstvo v Železni Kapli? 
Zdravilišče je največji delodajalec v občini.  To pomeni 100 delovnih mest in nastanitev za 250 gostov. Skupina Vivea bo v 
naslednjem letu investirala 18 milijonov evrov v pregradnjo hotela.  Gosti zdravilišča so pomembni tudi za naša podjetja na 
trgu, za peka, kavarne, gostilne in za trgovine male obrti. Kraj tako živi. Važen pa je tudi dom za ostarele s 25 delovnimi 
mesti in 70 stanovalci. Smo turistično uspešna občina in imamo veliko potenciala. V primerjavi z drugimi občinami imamo 
močno infrastrukturo kot npr. Obirske jame, teniško dvorano, odprto kopališče, dve trgovini, zobozdravnika in tri praktične 
zdravnike. Zato tudi skušamo privabiti mlade, da bi zgradili hišo ali pa vzeli stanovanja, ki so zelo poceni in bila ravnokar 
modernizirana.  
Število prebivalcev nazaduje … 
Imamo veliko starih ljudi in število počasi nazaduje. Razvoj smo upočasnili in smo že nekaj časa nad 2.300 prebivalci. Z 
begunci smo število začasno celo dvignili na 2450. Čeprav je tedaj bil čas volitev, sem kljub temu, da sem se zavzel za 
nastanitev beguncev, zmagal. Ljudje ti zaupajo, če znaš argumentirati. V Železni Kapli smo profitirali od beguncev, saj smo 
dobili letno 70.000 evrov več s strani države. 
Kaj pa sodelovanje v občinskem svetu? 
Morda ni uspelo, da bi se še bolj povezali z ostalimi frakcijami v občinskem svetu in tako še boljše delali. V naslednjih letih 
bom skušal, da bomo več govorili, imeli več skupnih projektov in več skupnih vlog. Včasih nastane na zunaj slika, da se ne 
razumemo in delamo nasproti, kar pa ni tako. V vlogi opozicije bi tudi tako delal, kot to dela  naša SPÖ, to je nekaj 
normalnega. V finalu sem tisti, ki to zna poglihati, ker nikoli nisem osebno užaljen ali jezen. Kakor dolgo bo to možno, bom 
delal politiko. Če se bom enkrat jezil in bom na koga jezen, bom nehal.                        
Je to neke vrste vaš recept za uspeh? 

https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/03/DSC04547.jpg


Vsakdo kdaj prehitro ali narobe reagira in potem mu je žal. Če znaš, da nikoli nisi užaljen in jezen, si na pravi poti. Ljudje so 
vsi dobri, imajo pa včasih kak slab dan. 
Kaj pa ekipa na občinskem uradu … 
Imam zelo dobro ekipo. Kot župan z dobrimi ljudi lažje delaš. Medsebojni odnosi so odlični in sem zelo ponosen na svoj tim. 
Znani ste tudi kot lovec … 
Od mladih nog sem z veseljem lovec in imam do lovstva malo drugačen pristop kot masa v tem času. Borim se za to, da ima 
žival pri nas  življenjski prostor. Ni samo žival kriva, če dela škodo, so tudi gozdarji, ki so nasadili monokulture. Že dvajset let 
krmim 40 komadov jelenjadi. Vsako jutro je to moje prvo delo. Živali ne streljam rad. Rad jih pa slikam, gojim in se veselim 
na trofejo. V teh segmentih se vedno borim za divjad in za lovstvo.  
Prva pot vas vsak dan pelje k divjadi, kam pa druga? 
Pri krmljenju se pošteno spotim, nato se oprham in se nato vsak dan peljem na občino.  
Živite od gozdarstva … 
Živim od gozda in zato mi je gozd tako važen. Najbolje se počutim, ko grem v gozd in napravi štiri, pet ali več kubikov lesa. 
To je moj dohodek in me zelo veseli.  
Niste samo na občinski ravni funkcionar? 
Od 2001 sedim v kmetijski zbornici. Tako uspešni kot danes nikoli nismo bili. Toliko konfliktov med kmeti in funkcionarji tudi 
še nismo imeli. To ima tudi svojo prednost, saj postaneš močnejši, ko veliko diskutiraš. Potrebuješ pa tajništvo, ki bi nas 
servisiralo. Kot funkcionar lahko veliko zunaj narediš. Rabiš pa osebo za tiskovne izjave in podobno.  Sem mnenja, da smo 
najboljši v zbornici, saj smo tudi strokovno dobri in nas zelo spoštujejo. 
Tudi v študentskih organizacijah in KDZ sem bil aktiven. Že zmeraj sem se zanimal za politiko in bil pri vseh demonstracijah 
zraven. Višek je bil, ko sem se 2006 privezal na krajevno tablo. Tedaj so rekli, da  sem ekstremist in da nikoli ne bom več 
česa dosegel v politiki. Po moje sem zato zmagal na volitvah, saj volilci hočejo ljudi, ki si nekaj upajo, znajo samostojno 
nastopati in imajo linijo.  
Pa manjšinska politika … 
Sem zelo kritičen in skeptičen. Mislim, da imamo veliko luknjo na Koroškem. To mirno sožitje je zame mirno spanje in 
umiranje. Ne zavedamo se, da danes v Kapli od 65 otrok v  vrtcu samo pet od doma zna slovensko. V šolah so vsi prijavljeni k 
slovenskemu pouku, naučijo se pa zelo malo. Če ne bomo imeli jezika, nas ni. Enostranska integracija v stranke škoduje 
narodni skupnosti. Če pomislim na Kaplo, je vzdušje bilo zmeraj dobro. Ko pa je šlo za slovenščino in dvojezičnost v javnosti 
in v občinskem svetu, pa je bila katastrofa. Slovenščina bi danes v javnosti morala biti nekaj normalnega. V Železni Kapli so 
krajevne table, kažipoti, napisi na šoli in občini dosledno dvojezični. To je stvar župana in nikoli nisem nikogar vprašal. Zakaj 
bi se v občinskem svetu o tem kregal. To spada k dvojezični občini in je zame jasno.  
V kmetijstvu je veliko izzivov … 
V kmetijstvu je veliko izzivov, največji izziv pa je, kako kmete prepričaš, da ostanejo kmetje. Za naše kmete, ki po ujmi 
obupavajo in mislijo, da nimajo več eksistence, bo treba najti nov pristop in zbuditi mladino, da se morda preusmeri v 
turizem, ki je edina panoga, ki jo v tem kraju lahko izvajaš poleg kmetijstva in gozdarstva. Zainteresiranim je treba pri tem 
pomagati in svetovati. Imamo dva ali tri ponudnike, ki so na tem področju dobri. Potrebovali pa bi jih še več, saj tudi 
zdravilišče rabi dodatno ponudbo. Tudi država bo morala ugotoviti, da so kmetje važni, saj brez njih podeželskega prostora 
ni več. Sem za to, da polkmetje dobijo temeljni osnovni dohodek, da lahko naprej gospodarijo. V bistvu sem za to, da vsak 
državljan dobi temeljni osnovni dohodek. Tisti, ki bo zelo priden, bo trikrat toliko zraven zaslužil, en drug bo pa imel manj. 
Veliko sem o tem diskutiral in ni tako hitro izvedljivo. Možno je, moraš pa veliko stvari opustiti. Tega pa Avstrija ne zna. 
V sklopu dneva odprtih vrat je bil predstavljen tudi novi vrtec? 
Stari vrtec je bil star več kot 40 let. Proračun novega vrtca je 2 milijona evrov in kaže, da bomo z denarjem shajali. Vrtec je 
zgrajen po najnovejših energetskih standardih in brez snovi, ki škodujejo okolju in ljudem. To je važno, saj so otroci in 
mladina naša prihodnost in tam ne smemo varčevati. V vrtcu imamo 65 otrok in povpraševanje je veliko, da moramo včasih 
komu odpovedati. Novi vrtec bo začel delovati 2. septembra.  

• 60 let zakona o manjšinskem šolstvu in potujoča razstava. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 11, 22. 3. 
2019, str. 4 

https://www.novice.at/novice/mladina/60-let-zakona-o-manjsinskem-solstvu-in-potujoca-razstava/  
Na praznik deželnega zavetnika sv. Jožefa je avstrijski parlament leta 1959 sklenil zakon, ki je pouku slovenščine na 
Koroškem postavil uradne temelje. O dvojezičnem šolstvu informira potujoča razstava. 

 

https://www.novice.at/novice/mladina/60-let-zakona-o-manjsinskem-solstvu-in-potujoca-razstava/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/03/DSC_4572.jpg


Slika: Samozavesten in v obeh jezikih, slovenščini in nemščini, prepričljiv nastop otrok pevskega zbora ljudske šole v 
Selah, ki so ta torek na sedežu izobraževalne direkcije v Celovcu s petjem in pozdravnimi besedami uvedli slavnostno 
prireditev ob 60-letnici sprejetja avstrijskega zveznega zakona o manjšinskem šolstvu. Foto: Novice 
 
Celovec.  Samozavesten in v obeh jezikih, slovenščini in nemščini, prepričljiv nastop otrok pevskega zbora ljudske šole v 
Selah, ki so ta torek na sedežu izobraževalne direkcije v Celovcu s petjem in pozdravnimi besedami uvedli slavnostno 
prireditev ob 60-letnici sprejetja avstrijskega zveznega zakona o manjšinskem šolstvu, bi nedvomno bil izvrsten dokaz za 
uspeh koroškega dvojezičnega šolstva. A Sele kot zadnja skoraj izključno slovenska občina na Koroškem so izjema, in tudi 
vodja izobraževalne direkcije Robert Klinglmair je ob naštevanju prednosti in uspehov manjšinskega šolstva, ki z jezikovnim 
izobraževanjem pripravlja šolsko mladino »na izzive globaliziranega svetovnega reda«, moral priznati, da manjka 
kontinuitete jezikovnega pouka po osnovnem šolanju na primarni stopnji. »Tega se bo potrebno lotiti, kajti za dobro učenje 
jezika so potrebna leta.« 
Avstrijski parlament je prav na koroški deželni praznik, god sv. Jožefa, sprejel 19. marca leta 1959 zvezni zakon o 
manjšinskem šolstvu za Koroško. Kot je v zgodovinskem orisu povedal zgodovinar Teodor Domej, so predstavniki koroških 
Slovencev tedaj nasprotovali dvema določbama zakona, načelu prijave in predvidenemu, a nikdar izvedenemu ugotavljanju 
manjšin. Toda glede na ostro gonjo proti dvojezičnemu šolstvu, koroški deželni glavar Ferdinand Wedenig je le leto poprej, 
1958, na pritisk nemškonacionalnih sil razveljavil obvezen dvojezični pouk na celotnem južnokoroškem ozemlju, je zakon »z 
ozirom na to, kaj bi lahko še bilo, dober zakon«. Predvsem pa dvojezično šolstvo danes ni več kamen spotike. 
V okviru torkovega slavja je koroški deželni glavar Peter Kaiser – »Dvojezičnost je na Koroškem zelo cenjena« – odprl 
potujočo razstavo o avstrijskem manjšinskem šolstvu, ki so jo pripravili po naročilu zveznega ministrstva za izobraževanje in 
raziskovanje. Razstava, ki naj bi krepila tudi »identiteto in zgodovinsko zavest avstrijskih manjšin«, je brezplačno na voljo 
tako na Koroškem kot na Gradiščanskem.   

• Tudi Ribničani bodo seveda prišli v Dobrlo vas. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 11, 22. 3. 2019, str. 5 
https://www.novice.at/novice/zabava/tudi-ribnicani-bodo-seveda-prisli-v-dobrlo-vas/  
155. Jožefov sejem - Z začetkom vigredi se bo ta konec tedna v Dobrli vasi začela koroška sejemska sezona. Na voljo bo 
vse mogoče od nogavic do traktorja in pekačev za pogačo. 
 

 
Slika: 155. Jožefov sejem - Z začetkom vigredi se bo ta konec tedna v Dobrli vasi začela koroška sejemska sezona. Foto: 
Novice 
 
Dobrla vas.  V soboto, 23., in v nedeljo, 24. marca bo vsa Dobrla vas polna sejemskih stojnic. Jožefov sejem organizira 
Agrarna skupnost Dobrla vas s predsednikom Franzem Prosenom na čelu.   
Kaj bi manjkalo, če ne bi bilo več Jožefovega sejma? 
Franz Prosen: To je za nas drugi začetek novega leta.  Z Jožefovim sejmom se življenje v Dobrli vasi šele prav začne.  
Kakšen je pomen za lokalno gospodarstvo? 
Zelo pomemben, tudi za to, ker je prvi sejem v letu. Na njem je mogoče dobiti vse, od nogavic do kravat, od motornih 
prekopalnikov za vrt do traktorjev in najnovejših avtomobilov. Tudi gostinstvo je tesno povezano s sejmom. 
Ekološko ali pri domačih kmetih pridelana hrana je danes vse večji hit. Jo je mogoče dobiti tudi na Jožefovem sejmu. 
Seveda, navzoči so različni ponudniki in vse več jih je. Iz naše občine jih je kar nekaj, ki ponujajo svoje salame in druge 
klobase. Vse več jih pa prihaja tudi iz Slovenije in Italije in tako je danes na Jožefovem sejmu mogoče kupiti tudi kalamare. 
Do velike noči je še dober mesec… 
Že vsa leta je tako, da si obiskovalci priskrbijo velikonočno šunko na Jožefovem sejmu. Danes tudi nekaj tednov čakanja ni 
več problem, mesnine je mogoče vakumirati ali zamrzniti. Od prekajenih klobas do gnjati, vse je mogoče dobiti. 
Bo letos kaj posebnega, česar še ni bilo ali česar drugod ni? 
Novo je vsako leto tisto, kar med sprehodom skozi stojnice opazimo in izberemo. Pekače za pogačo pač dobiš samo še tukaj. 
Zato me veseli, da je na voljo tudi tradicionalno blago. 
To, kar se je pač vedno iskalo na takih sejmih. Najbrž tudi ne bo manjkalo suhe robe iz Ribnice? 
Tudi Ribničani bodo prišli z lesenimi grabljami in metlami, ki jih drugod nikjer ne dobiš.     

https://www.novice.at/novice/zabava/tudi-ribnicani-bodo-seveda-prisli-v-dobrlo-vas/
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• O izkušnji, da se sreča začne doma. Intervju: Josef Rutar. Pogovarjal se je: Emanuel Polanšek. Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec, št. 11, 22. 3. 2019, str. 6-7 
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Pogovor z Josefom Rutarjem, šefom mednarodnega pohištvenega koncerna Rutar Group - Regionalne meje je leta 1962 v 
Dobrli vasi ustanovljeno družinsko podjetje Rutar prestopilo prvič leta 1985 z odprtjem podružnice v Beljaku. Štiri leta 
zatem se je pridružila naslednja v Šentvidu, vstop na mednarodno prizorišče pa je bil storjen z odprtjem RUTARja v 
Ljubljani leta 2001. Danes ima mednarodno uspešna trgovina s pohištvom podjetje Rutar Group, ki je s svojo drugo, v 
letu 2003 vzpostavljeno, prodajno linijo DIPO pred tremi leti začelo osvajati še italijanski trg, 900 sodelavcev v treh 
državah, 17 prodajnih hiš in 100 milijonov evrov letnega prometa. Šef Josef Rutar, ki je poln novih vizij in energije kakor 
prvi dan, svoj razvejani koncern slej ko prej vodi iz svoje dobrolske centrale, kar njegovemu geslu, »da se sreča začne 
doma«, daje poseben globlji pomen.  
 

 
Slika: Josef Rutar, šef mednarodnega pohištvenega koncerna Rutar Group. Foto: Novice 
 
Vaše podjetje Rutar Group je v med vodilnimi v srednji in vzhodni Evropi. Kako bi orisali ustroj in podobo podjetja 
danes?  
Josef Rutar: Koncept je ta, da gradimo danes na dveh prodajnih linijah – to sta Rutar in Dipo. Razlikujeta se v tem, da so 
Rutar veliki prodajni centri, kakor sta to na primer v Celovcu ali pa v Ljubljani, Dipo pa so manjše hiše, ki so izredno uspešne 
prav zdaj, ko smo prisotni v vseh majhnih mestih od Nove Gorice, Kopra do Celja in Maribora. Dipo trgovin je medtem 
enajst, osem v Sloveniji in tri v Italiji, velecentrov Rutar pa šest, dva v Sloveniji in štirje v Avstriji. K temu prideta še centralni 
skladišči v Dobrli vasi in Ljubljani.  
Kje povsod in kdaj ste postavili vaše trgovine s pohištvom Rutar in Dipo?  
Podjetje Rutar je bilo kot družinsko podjetje, kar je osnovi tudi še danes, ustanovljeno leta 1961 v Dobrli vasi. Leta 1985 smo 
trgovino razširili in postavili v Dobrli vasi tudi centralno skladišče. Po prevzemu podjetja s pohištvom AVE v Beljaku pa smo 
odprli našo prvo podružnico, leta 1991 pa s prevzemom podjetja Schöffmann v Šentvidu ob Glini še drugo.  
Po osamosvojitvi Slovenije pa vas je očitno začel zanimati tudi trg onstran meje?   
Sedem let po odprtju filiale v Šentvidu smo začeli razvijati strategijo za širitev na slovenski trg in leta 2001 odprli »Rutarja« v 
Ljubljani. Isto leto smo tudi pristopili k nabavnemu združenju Union, kar je odprlo nove možnosti za ugodno nabavo 
pohištva, ki je na koncu v prid kupcu. Dve leti kasneje je sledilo odprtje Rutarja v Mariboru ter začetek obratovanja prvih 
dveh Dipo hiš v Mariboru in Kranju. 2005 pa smo Dipo trgovino odprli še v Ljubljani, kjer smo hkrati povečali Rutar center in 
centralno skladišče. 2008 je zaživel Dipo v Celju, v Celovcu pa smo odprli doslej naš največji velecenter. Naslednje Dipo 
trgovine so prišle leta 2010 v Murski Soboti, 2011 v Dravogradu in leta 2012 v Kopru.  
Zatem je sledil še skok v sosednjo Italijo?  
Tako je. Do leta 2016 smo pripravljali vstop na italijanski trg, kjer smo prvi Dipo odprli v Tavagnaccu, leto navrh 2017 pa še 
dva v Zoppoli in San Fioru.  Lani pa je Dipo trgovina zaživela tudi še v Sloveniji v Novi Gorici. 
Kako se spominjate tega orjaškega dela? 
Bolj kot v preteklost gledam v prihodnost, kjer za letos predvidevamo še postavitev trgovine Dipo v Novem mestu, kjer je še 
»zadnja lisa«. Zatem bo Slovenija pokrita. Poleg investicije v Novem mestu pa načrtujemo tudi šestmilijonsko investicijo v 
Ljubljani, kjer hočemo lokacijo povečati. To pa bo potem tudi največji prodajni center s pohištvom v Sloveniji. 
Koliko sodelavcev imate in koliko prometa ustvarjate z obema prodajnima verigama v vseh treh državah? 
V vseh sedemnajstih Rutar centrih in Dipo poslovalnicah je zaposlenih danes nad 900 sodelavcev, od vajenca in vajenke do 
sodelavk in sodelavcev v menedžmentu. Vsem nudimo mdr. skupinske treninge in treninge s področja vodenja 
komunikacije, kon-fliktnega menedžmenta in timskega dela, nadalje usposabljanje na delovnem mestu in s tem 
zagotavljamo, da se sodelavke in sodelavci na najboljši mogoč način vsestransko pripravijo na odgovornosti, ki jih čakajo v 
prihodnosti. Uspešno smo pobujali že številne poklicne poti, med katere spada primer prodajalca kuhinj, ki je postal vodja 
celotne distribucije, ali pa projektnega delavca, ki je s časom prevzel delovno mesto področnega vodje.  
Naš letni promet v vseh treh državah, kjer smo prezentni, pa znaša trenutno letno okroglih sto milijonov evrov.   
Ste poskušali stopiti že v svet »online« trgovine?  
Seveda tudi o tem razpravljamo in smo vedno pripravljeni na nove pogoje trga, vendar trenutno te poti še ne ubiramo, 
temveč opazujemo razvoj na področju spletne trgovine. V naši branži zaenkrat še ni tako, da bi spletni trg zajel bistven 
delež. Če pa bo prihodnost prikazala novo sliko, pa smo se seveda pripravljeni organizirati tudi v to smer.  
Kako močno ste povezani z Dobrlo vasjo? 
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Vsekakor sem iz več razlogov povezan z Dobrlo vasjo – tu sem doma in tu se je pred 58 leti začela zgodba podjetja, na drugi 
strani pa je iz te naše dvojezične posebnosti zrasla tudi tržna logika, ki pravi, da prihodnost v svetu in gospodarstvu ni 
enojezičnost, temveč dvo- in večjezičnost. V naši centrali – tudi, ker smo mednarodno aktivni – je samoumevna. Pri nas 
vlada štirijezičnost, torej poleg slovenščine, nemščine in italijanščine tudi angleščina, ki je univerzalni poslovni jezik. Je pa 
tudi nekaj posebnega, da v Dobrli vasi pri nas poleg drugih jezikov lahko samoumevno govoriš slovensko in ti slovensko 
odgovarjamo.       
Kako bi opisali svojo poslovno in tudi morda širšo življenjsko filozofijo? 
Poslovna filozofija pri nas je, da skušamo v okviru možnosti, ki jih imamo, bodisi finančnih, personalnih ali drugih, zdravo 
ekspandirati in širiti podjetje ter prilagajati naš instrumentarij izzivom v marketingu ali načinu ponudbe in prodaje, kako 
obiskovalcu posredovati najprivlačnejšo in prepričljivo podobo naše ponudbe, ki naj bi jo z veseljem sprejel.  
Medtem ste v družinskem podjetju, ki ga vodite in ste ga pripeljali na zavidljivo raven, že več ko 40 let. Kaj so bili najlepši 
in kaj najbolj trpki trenutki v teh desetletjih? 
Ko sem začel, nas je bilo v firmi 20 ljudi in sem se moral ukvarjati še z vsemi stvarmi in posameznimi podrobnostmi, kar je 
danes seveda drugače, ko smo profesionalno organizirani. Med drugim mi v slej ko prej družinskem podjetju stoji zanesljivo 
ob strani sestra Andrea Rutar, ki vodi finančni odsek, pa tudi sin Gregor je medtem že prevzel odgovornost za slovenski del 
podjetja.  
Poseben trenutek je bil, ko smo odprli prvo filialo v Beljaku in sem moral z enega mesta odločati v dveh podjetjih. Podoben 
trenutek je bil zame naš vstop v Slovenijo, ki je bil sprva povezan s povsem novimi izzivi. Poseben trenutek pa je bilo seveda 
tudi odprtje naše največje trgovske hiše v Celovcu, ki je koroško glavno mesto. S tem smo prispeli v prvo vrsto v svoji branži. 
Med temnimi trenutki pa je seveda požar v Dobrli vasi leta 2009, katerega posledice so bile hude in smo jih premostili le z 
velikimi napori. Močan pritisk pa je hkrati izvajala tudi finančna kriza takrat v Evropi. 
»Headquarter« doma v Dobrli vasi, povezanost z domačim krajem, žena ugledna psihologinja, dva sposobna sinova, lep dom 
v Mokrijah … 
Vas ne mika, da bi se predali udobnemu, mirnemu življenju doma? Saj celo pravite, da se sreča menda začne doma? 
Trenutno še ne razmišljam o tem. Čutim še dovolj energije in veselja, da se lotim novih izzivov kot npr. osvajanja zanimivega 
in obetavnega italijanskega trga proti Benečiji, Padovi in Veroni …   

• Z Ogijem-Miklavžem je ustanovil ansambel »Rožanski muzikanti«. Intervju: Hanzi Andreasch. Pogovarjal se je: Janko 
Kulmesch. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 11, 22. 3. 2019, str. 13 
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Hanzi Andreasch (66) iz Podgrada pri Bilčovsu je kot muzikant poznan po vsej Koroški. Kot harmonikaš je fenomen, saj 
igra na harmoniko z levo roko. Včasih je nastopal skupaj z mednarodno znanimi glasbenimi zvezdami, danes pa ga pevsko 
spremlja bilčovški birt Hanzi Ogris, p. d. Miklavž. Z njim je ustanovil tudi ansambel »Rožanski muzikanti«.  
 

 

Slika: Hanzi Andreasch (66) iz Podgrada pri Bilčovsu je kot muzikant poznan po vsej Koroški. Foto: Novice 
 
Bi se kratko predstavili našim bralkam in bralcem? 
Hanzi Andreasch: Rojen 10. aprila 1952 pri Hauptmanu v Podgradu pri Bilčovsu, ko sem bil mlad 13 let, mi je umrl oče. Pri 
bilčovškem podjetju Gasser sem se izučil za mizarja in napravil mojstrski izpit. Leta 1974 sem se podal v arabsko deželo 
Bahrajn, kjer sem kot sodelavec konzorcija koroških podjetij Rapatz-Jahn-Madile opravljal mizarska dela. Po 13 mesecih sem 
se poklicno preselil v Oman, nato pa se po dveh letih spet vrnil domov v Podgrad. Postal sem samostojen podjetnik in se do 
leta 2000 ukvarjal s trgovanjem s furnirji, nato pa sem bil samostojen glasbenik, dokler se nisem leta 2014 upokojil. Leta 
1975 sem se poročil z Bukovnikovo Margareto, roj. Maurer, iz Slovenjega Plajberka, s katero imava sinova Hannesa in 
Simona.   
Veljate za glasbenika z dušo in telesom. Odkod ta vaš glasbeni entuziazem? 
Moj oče Šiman je igral na orglice, poleg tega pa je tudi rad slikal, predvsem naravne motive. Če je kakšna bilčovška 
ustanova, npr. gasilsko društvo, potrebovala za darilo sliko, se je obrnila na mojega očeta. In če sem kot otrok slišal muziko, 
sem bil navdušen. Svojo prvo kitaro sem pol leta občudoval v neki izložbi v Celovcu, preden sem jo kupil, ko sem kot vajenec 
dobil prvo plačo v višini 300 šilingov. Še prej pa sem se sam naučil igrati na kontrabas, ki ga mi je posodil medtem pokojni 
Marjan Einspieler-Sram-šičnik. Igram tudi na pozavno, na harmoniko pa sem začel igrati, ko sem bil star 60 let.   
Kdaj ste prvič nastopili kot član ansambla? 
Ko sem bil mlad 17 let. V ansamblu »Tigerband« so poleg mene še igrali Folti Kulnik iz Želuč, Sigi Karnitschnig iz Šentilja, 
Martin Kravina iz Ledinc in Karl Nessmann iz Lipe. Moja druga skupina se je imenovala »Fantje z Baškega jezera«. Ko sem se 
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leta 1979 vrnil iz Arabije, sem se priključil profesionalnemu ansamblu »Moser-Trio«. Nastopili smo mdr. v Zürichu, v oddaji 
»Musikantenstadl« na Dunaju, v TV-oddaji Petra Rappa »Die große Chance« in celó v angleški prestolnici London. Bili so to 
nastopi skupaj z zelo prominentnimi glasbenimi kolegi, npr. s Karlom Gottom, Royem Blackom, Ivom Robiçem in Francom 
Andolfom.     
Kdaj je prišlo do prvega nastopa z Jožkom Kovačičem? 
S skupino »Moser-Trio« sem igral do leta 1984, nato sem se pridružil ansamblu »Grebenzen Echo« – 28. februarja 1988 pa 
sem postal član pevske skupine »Vaščani pojó« pod vodstvom Jožka Kovačiča, ki ga je pozneje nasledil Alex Schuster. Prvič 
smo nastopili julija 1988 ob 40-letnici Našega tednika. Za ta namen je pokojni Miha Einspieler, p. d. Črni iz Zgornje vesce, 
posebej napisal pevsko besedilo: »Oj ti Vestnik, oj ti Tednik … zglihata se.« Pri Vaščanih sem pel do leta 2008. Še prej, leta 
2005, pa sem se pridružil Kvintetu kmetijske zbornice, ki ga vodi bivši zbornični direktor Ernest Gröbla-cher.    
Igrali pa ste tudi pri ansamblu »Rožanski muzikanti«. Kako je prišlo do ustanovitve ansambla? 
Ustanovila sva ga z bilčovškim birtom Hanzijem Ogrisom-Ogijem. Občina Bilčovs je pobratena z občino Repentabor pri Trstu. 
Leta 2008 smo bili povabljeni na Repentabor. Ogi, ki je bil takrat podžupan, me je vprašal, če bi lahko poskrbel za glasbeni 
nastop. Kot glasbenika sem nagovoril še Karlija Raunjaka iz Hodiš in Hanzija Doberniga iz Šentjakoba, kot pevca pa Francija 
Quantschniga, soproga bivše županje, in Jožka Kovačiča. Nastop na Repentabru je bil hkrati rojstvo ansambla »Ro-žanski 
muzikanti«. Obiskovalci so bili navdušeni, Miha Zablatnik pa nas je spodbujal, da bi priredili koncert tudi v Bil-čovsu. Priredili 
smo ga leta 2009 v avli bilčovške ljudske šole. Sam sem se leta 2016 iz osebnih razlogov poslovil od ansambla »Rožanski 
muzikanti«, ker nastopi niso bili več    takšni, kakršne sem si jih predstavljal – sproščene in fletne. Se pa še posebej rad 
spominjam našega nastopa na Libuškem žegnanju leta 2009, ki je bilo v okviru Evropske razstave občine Pliberk in 
namenjeno evropskim manjšinam.      
Katere melodije so vam najljubše? 
Avsenikove, če gre za ansambel v kvintetovski zasedbi. Sicer pa so zame na 1. mestu Lojze Slak in Fantje s Praprotna.  Še 
posebej ljubim pesem »V dolini tihi«. Praviloma jo poznamo samo s tremi kiticami, sam pa pojem tudi četrto. Kdo je avtor, 
ne vem. Dobil sem jo od svojega očeta, ki jo je zapisal leta 1944, ko je bil pomožni žandar na Bohinjski Bistrici. Glasi se 
takole:  
Srce moje, kdaj bodeš spet ozdravelo, 
kdaj mi zopet boš veselo. 
O saj vem, ko mene več ne bo, 
ko bom vzela od svetá slovo. 
Kakšna je vaša glasbena prihodnost? 
Igranje pri Kvintetu kmetijske zbornice ter skupni nastopi s Hanzijem Ogrisom – Ogi kot pevec, jaz pa s harmoniko. 

• Učitelj, pisatelj, upornik, zgled pokončnosti. Avtor: Franc Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
11, 22. 3. 2019, str. 17 

https://www.novice.at/novice/lokalno/ucitelj-pisatelj-upornik-zgled-pokoncnosti/   
Bil je učitelj izrednega značaja in pomena, družbenokritičen, uporen in zvest svojemu prepričanju do zadnjega, politik, 
zbiratelj ljudskega izročila, ziljski rojak in velik koroški Slovenec, danes domala pozabljen. Govor je o Vinku 
Möderndorferju, 1894-1958. 
 

 
Slika: O njem, svojem dediju, sta vnuka Vinko Möderndorfer in Vita Mavrič napravila film »Ta, ki je zgradil šolo«. V 
četrtek, 14. marca je film bil na ogled v Finžgarjevi galeriji v ljubljanskem predmestju Trnovo. Na fotografiji: Martina Piko 
Rustia, Vita Mavrič in Janez Stergar. Foto: Novice 
 
Ljubljana.  O njem, svojem dediju, sta vnuka Vinko Möderndorfer in Vita Mavrič napravila film »Ta, ki je zgradil šolo«. V 
četrtek, 14. marca je film bil na ogled v Finžgarjevi galeriji v ljubljanskem predmestju Trnovo. Film je dokumentacija o 
človeku, ki se je kot malokdo zapisal v šolsko, socialno, narodnopolitično in uporniško zgodovino slovenskega naroda. Zibel 
mu je tekla v Dulah  pri Brdu na Zilji, ljudsko šolo je obiskoval v Melvičah, v Mariboru pa učiteljišče.  
Ko je izbruhnila prva svetovna vojna, ga je avstrijska policija preganjala zaradi njegovega jasnega nastopanja za pravice 
Slovencev in ga vlačila celo pred vojno sodišče v Gradcu, ki pa ga je oprostilo. Bil je vojak v raznih polkih in se na koncu vojne 
pridružil Majstrovim borcem. V Velikovcu je spoznal svojo ženo, ki je bila Majstrova tajnica. Po plebiscitu je Möderndorfer 
nastopil službo učitelja v Mežici. Kot ravnatelju šole in socialdemokratskemu občinskemu odborniku mu je kljub 
nasprotovanju oblasti uspelo zgraditi vodovod in postaviti novo šolo, ki še danes velja za eno najlepših v Sloveniji, za 
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takratni čas pa je bil vzorčna. In še danes je spomin na Vinka Möderndorferja v Mežici živ. Kajti na prvo mesto svojega 
delovanja je postavil dobrobit šolarjev in ljudi. Tega načela se je držal vse življenje. Iz političnih razlogov so ga oblasti 
kazensko prestavile v Sv. Jurij pod Kumom na Dolenjskem, kjer je spoznal revščino na kmetih in pa srd vladajočih, ker o tem 
ni molčal. Od tam se je družina preselila v Ljubljano. Ko je nacistična Nemčija 6. aprila 1941 napadla Jugoslavijo, se je 
Möderndorfer vključil v uporniško gibanje, v Osvobodilno fronto slovenskega ljudstva. Italijani so ga zaprli v kacet Renicci, 
vsa družina pa je podpirala upor. Po vojni je postal žrtev čistk, ki jih je režim izvajal po kominformovskem konfliktu med 
Stalinom in Titom. Möderndorfer je drugič prišel v kacet, tokrat na Goli otok, doma v Celju pa je stigmatizirana družina 
stradala in životarila. Udba mu je zasegla arhiv – in ga tako nehote otela porazgube. Bolan in izčrpan se je Möderndorfer 
vrnil domov in do zadnjega pisal. Po Golem otoku je izdal opus Ljudska medicina pri Slovencih. Pri celjski Mohorjevi, ki jo je 
očuval in ščitil skupaj s Prežihovim Vorancem, je Möderndorfer izdal vrsto svojih del, med drugim knjigo koroških pravljic. 
Koroška je bila Möderndorferjeva velika srčna zadeva, lahko bi rekli tudi njegova srčna rana. Prav je, da tega zamol-čanega 
veleduha ponovno odkrijemo. 

• Kdor lahko govori o slovenščini, je izjema. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 11, 
22. 3. 2019, str. 18-19 

https://www.novice.at/kultura/kdor-lahko-govori-o-slovenscini-je-izjema/  
O prepovedanih sadežih v koroškem raju – Hemma Schliefnig v najnovejšem romanu osvetljuje prisotnost slovenščine v 
Labotski dolini.  
 

 
Slika: Hemma Schliefnig. Foto: Novice 
 
Granica.  Spoznanje, da je prvi jezik njene matere slovenščina, je bilo za Hemmo Schliefnig temeljni preobrat. Zgolj z 
nemščino in brez vedenja o Slovencih je odraščala na Nemški Gruči nad Labotsko dolino, le 500 metrov vzhodno od 
materine rojstne hiše na nekdaj slovenski strani Gruče. Dopolnila je že 37 let, ko jo je mati vprašala, ali bi se z njo udeležila 
tečaja slovenščine v Šentpavlu. In tedaj ni samo izvedela za materino željo po znanju zborne slovenščine, temveč tudi o vseh 
njenih stiskah zaradi prisilnega zatajevanja maternega jezika. 
S temi vprašanji se je Hemma Schliefnig, mati treh odraslih sinov, ki danes živi v Granici (Granitztal), ukvarjala v svoji 
diplomski nalogi z naslovom Meine Mama hat außer Windisch nichts Deutsch können. Napisala je dve knjigi s to tematiko in 
na javnih soočenjih odpirala razprave o slovenščini v Labotski dolini in na Koroškem nasploh. S prisotnostjo slovenščine v 
dolini na vzhodu Koroške se ukvarja tudi v svoji doktorski nalogi, v obliki romana pa jo je na osnovi resničnih biografij opisala 
v najnovejši knjigi Verbotene Früchte im Paradies Kärntens.  
Ali v Labotski dolini obstaja splošno prepričanje o Slovencih? 
Splošno prepričanje je, da slovenskega elementa v Labotski dolini ni. To je vedno prva reakcija in močno zapisano v 
identiteto prebivalstva. Tudi neki sogovornik je najprej dvomil, ali bi sploh lahko kaj rekel, potem pa mi je povedal kar pet 
anekdot v povezavi s slovenščino. Tudi pater, ki ga v romanu imenujem Gregor in ki je zelo izobražen človek, ukvarjal se je 
tudi s slovenskim Svetim pismom, je šele po enournem pogovoru ugotovil, da je odraščal dvojezično. Tega se je zavedel šele 
s pogovorom. 
Kako to? 
 To je nekaj, o čemer ljudje ne morejo govoriti, ker zanje to ne obstaja.  Zato me je najprej zanimalo, kako nam ljudem uspe 
nekaj ignorirati, kar obstaja, in potem opisati, kako se ignoranca dogaja. 
Ignoranca se dogaja tudi od znotraj. Ljudje to sami pri sebi zatajijo.   
Točno tako. To ponotranjijo. Izklopijo vse drugo. Ti, ki so o tem lahko govorili, so same izjeme. In govorili so lahko, ker so 
odšli in se vrnili, dosegli so prostorsko distanco. Ali pa  so to dosegli z izobrazbo.   
Pri ljudeh, ki so kakorkoli povezani s slovenščino v Labotski dolini, najbrž gre za osebe, ki so se priselile v Labotsko dolino. 
Avtohtonih Slovencev tam ni. 
Na Svetem Lovrencu pri Labotu, ki je zelo blizu današnje meje s Slovenijo, so vsekakor nekdaj bile avtohtone družine, a jih ni 
več. Ko pa sem se na primer pogovarjala z županom v Šentpavlu, je rekel, da je njegova stara mama tudi kdaj s kom govorila 
po slovensko. Bile so družine, ki so se na primer priselile s Suhe in v katerih je pogovorni jezik ostal slovenski. Tudi pater 
Gregor je rekel, da je njegova krušna mama govorila slovensko. 
Pri osebah v romanu tečaj slovenščine povzroči osebno krizo, začnejo se iskati in o marsičem podvomijo. Tudi sami ste šli 
skozi ta proces, potem ko ste razmeroma pozno izvedeli, da je vaša mati Slovenka in se je poročila s podjunske, torej 
slovenske strani Gruče nad Rudo na nemško stran, kjer je morali zatajita svoj jezik. Kakšen je bil ta razvoj pri vas. 
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Ponovno odkritje slovenščine v naši družini, o kateri se ni govorilo, je bilo lepo. Zame pa je bilo pomembno tudi, da sem 
hotela razumeti še nemško stran, očetovo stran. Zakaj ni dovolil, da bi mati govorila slovensko vsaj s svojimi brati in 
sestrami, če že z nami ni smela.   
In kaj ste ugotovili? 
V bistvu to, kar sedaj doživljam v Labotski dolini. To je enojezično ozemlje, slovenščine kratko malo ni in o tem se ne govori. 
Ljudem so skušali dopovedovati, da so Slovenci manjvredni.  
Kakšen odnos ste vi imeli do slovenskega elementa, preden ste se sami podali na pot razvoja? 
Verjetno tako kot večina v mojo okolici ne bi govorila o Slovencih, temveč o Vindišarjih. Obenem o Slovencih nisem vedela 
nič. A se sedaj se po koreninah vidim kot koroška Slovenka. 
So bili tudi kakšni predsodki? 
Seveda. Pa tudi to, da sem sama občutila manjvrednost v odnosu do nemškega.  
Manjvrednost ste občutili, že preden ste izvedeli za slovensko poreklo? 
Potem sem se kompleksov začela zavedati. Prej pa so bili v podzavesti. Nekako sem vedela, da sem tudi še nekaj drugega. 
Razvojna pot je pomenila olajšanje? 
Vsekakor me je precej osvobodila. Ko sem leta 2013 prvič predstavila svojo knjigo v Volšperku, sem bila polna strahu. Kaj 
bo, če o tem govorim? Tega strahu danes ni več. V razpravah vlada zelo spoštljivo ozračje in ljudje prihajajo k meni in 
govorijo o osebnih izkušnjah.  
Kako sami doživljate koroške Slovence? Tudi pri njih občutite podzavestni strah? 
Bolj se mi zdi, da strah v sebi nosijo asimilirane družine. Koroški Slovenci imajo določeno samozavest. 
Kako danes gre vaši mami, ki se je morala asimilirati in se je v visoki starosti spet zavedla svojega porekla? 
Mislim, da ni več ničesar, kar bi jo obremenjevalo. Ko je pred leti v labotskem časniku izšel prvič večji članek z njeno sliko, ji 
je bilo v zadoščenje, da je bilo pororačanje pozitivno. Da je slovenščina omenjena. 
Sami ste se učili slovenščine. Kako vam gre z jezikom? 
Kadar jo slišim, jo lahko vsaj malo razumem. Ni mi več tuja. Izziv bi še bilo narečje, pa ne vem, kako in kje bi začela. Na Zilji 
imajo omizje za govorjenje v narečju, kar je zelo koristno. Za mojo mamo je namreč slovensko narečje materni jezik. 
Takšno narečno omizje bi za ljudi, ki so se tako ali drugače oddaljili od jezika, torej prišlo kar prav? 
V njih bi gotovo vzbudilo veliko spominov. Kadar svojo mater kaj vprašam, vedno reče: Počakaj, kako je moja mama to že 
imenovala? Vse to so slike, ki jih prikliče iz svojega otroštva. 

• Otro(š)k(i) (vrtec) svojega časa. Intervju: Natalija Svetina in Maja Monrue Grabrovec. Pogovarjala se je: Ana Grilc. 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 11, 22. 3. 2019, str. 20-21 
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O slovenščini na Dunaju v predšolski dobi - Obstaja razlog, zakaj se vzgojiteljice v vrtcu kličejo »tete«. Otroški vrtec je za 
malčke pogosto »dom od doma«. Pridejo v stik z enako starimi, naredijo nove izkušnje in se naučijo (pozor! geslo) 
jezikovne, socialne in kognitivne kompetence. Sploh za manjšine so otroški vrtci pomembne ustanove, saj lahko 
omogočajo uporabo in nego materinskega jezika v vsakdanu. Na Dunaju so o takšni dvojezični ustanovi dolgo časa le 
sanjali. Lani pa so te »drzne« sanje postale resničnost. V otroškem vrtcu »Schmetterling« je našlo društvo Slovenski 
dvojezični vrtec dom. Ustanovili sta ga vodji vrtca Natalija Svetina in Maja Monrue Grabrovec. Pogovor o pedagogiki, 
pomenu tovrstne ustanove ter izzivih. 

 
 

Slika: V otroškem vrtcu »Schmetterling« je našlo društvo Slovenski dvojezični vrtec dom. Ustanovili sta ga vodji vrtca 
Natalija Svetina in Maja Monrue Grabrovec. Foto: Novice 
 
Kako je nastal prvi slovenski dvojezični vrtec Dunaja? Kaj so bili ovire, ki jih je bilo treba premagati? 
Slovenski dvojezični vrtec je nastal lansko leto septembra in sicer v okviru dunajskega privatnega vrtca »Schmetterling«. 
Sprva je bila ideja usmerjena v ustanovitev lastnega vrtca, vendar pa bi to trajalo predolgo, mi pa smo si želeli slovenskim 
otrokom na Dunaju čimprej ponuditi možnost slovenskega bilingvalnega sistema. Zato smo pričeli iskati možnost, da bi svoj 
program sprva izvajali znotraj enega izmed obstoječih dunajskih vrtcev. Na Dunaju je v glavnem zelo težko najti prosta 
mesta v vrtcih, mi pa smo pri iskanju prostora imeli srečo, saj nam je direktor vrtca »Schmetterling«, Christoph Dorn, 
ponudil devet prostih mest za slovensko skupino. To ponudbo smo hitro sprejeli in ustanovili društvo Slovenski dvojezični 
vrtec ter za to dejavnost tudi pridobili dovoljenje avstrijskih izobraževalnih organov (MA 10). Najprej smo se bali, da ne 
bomo uspeli zapolniti vseh mest, vendar se je na informativnem dnevu za slovenski dvojezični vrtec na Dunaju izkazalo, da 
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se za prosta mesta zanima več kot 20 slovenskih družin. Ponujena mesta so tako bila zapolnjena v manj kot enem tednu, do 
današnjega dne pa se je na čakalnem seznamu znašlo že več kot 20 novih družin, ki bi svoje otroke želele vpisati v slovensko 
skupino.  
Slovenski dvojezični vrtec trenutno deluje kot integrirana skupina slovenskih otrok v vrtcu »Schmetterling«. Kakšen je 
pedagoški program?  
Prva skupina devetih slovenskih otrok že veselo obiskuje svoj vrtec, v katerem lahko z eno izmed vzgojiteljic govorijo svoj 
materni jezik, torej slovenščino. Pet otrok je trenutno vključenih v drugo starostno obdobje, štirje otroci pa v prvo starostno 
obdobje (1-3 let). Slovenska vzgojiteljica vsak dan pripravi kakšno ustvarjalno ali poučno delavnico, v sklopu katere je 
ohranjanje materinščine zabavno in polno novih spoznanj. Slovenska vzgojiteljica je prisotna 4 ure dnevno v dopoldanskem 
času, slovenski program pa se ponavadi prične še pred zajtrkom. Istočasno je skupina tekom dneva vključena v nemško 
govoreče okolje, kjer s sovrstniki in drugimi vzgojiteljicami pridobiva in ohranja  nemški ter angleški jezik.  
Vrtec deluje z elementi Montessori pedagogike v kombinaciji z drugimi sodobnimi pristopi na področju predšolske 
vzgoje. Kaj je posebnega na pedagogiki po Mariji Montessori? Kako poteka vsakdanje?  
Vrtec »Schmetterling« je bil v prejšnjih letih licenciran Montessori vrtec, zato v naši skupini ohranjamo in uveljavljamo, 
poleg dunajskega predšolskega izobraževalnega kurikuluma, tudi elemente pedagogike Montessori. Pri pedagogiki 
Montessori je poudarek na razvijanju samostojnosti pri otrocih (pomagaj mi, da naredim sam). Otrokom ustvarimo varno, 
spodbudno okolje, v katerem se lahko nato optimalno in celostno razvijejo, v svojem lastnem ritmu in načinu. Otroci 
samostojno raziskujejo, izvajajo naravoslovne eksperimente, uporabljajo materiale za matematiko, za jezik, za naravoslovje 
… Sedaj je čas pomladi, rasti, zato izvajamo poučne aktivnosti na področju biologije. Otroci spoznavajo razliko med živo in 
neživo naravo, zakaj je rastlina/ žival živa stvar, otroci posejejo semena zelišč in rastlin v lončke. Opazujejo kalitev in rast 
fižola, iz Montessori kart sestavljajo razvojni cikel metulja ali čebelice … Po zajtrku je jutranji krog, takrat so slovenski otroci 
vključeni v nemški program in nato sledi prosta igra v igralnici oziroma na igrišču. V fazi koncentracije pred kosilom se naša 
skupinica zopet združi in takrat izvajamo razne igre, gibalne igre ali pa s pomočjo lupe raziskujemo živalice na igrišču. V času 
kosila slovenska asistentka sedi skupaj s slovensko skupino, otroci pa pri mizi spoznavajo vljudnostne besede in imena novih 
živil. 
Koliko otrok je trenutno v skupini in kako veliko je zanimanje za vrtec? 
Trenutno je zapolnjenih vseh devet mest, ki smo jih lahko pridobili za slovenske otroke in tako ostaja tudi za prihodnje leto, 
saj bodo otroci, ki so letos že bili vključeni, svojo udeležbo v vrtcu tudi nadaljevali. Kljub temu smo v začetku tega meseca 
odprli možnost vpisa na čakalni seznam, na katerem je trenutno že deset družin, ki čakajo na morebitno sprostitev oziroma 
pridobitev prostega mesta v našem programu. Ker smo vezani na prosta mesta gostiteljskega vrtca, na število nimamo 
velikega vpliva. Dodatno se borimo še z zagotavljanjem finančnih sredstev, ki omogočajo delovanje trenutnega programa. 
Poleg sredstev iščemo tudi prostore in načine, da bi na vsak način na Dunaju lahko zagotovili več prostih mest.   
Zakaj je pomembno, da je materni jezik (slovenščina) prisoten v predšolski starosti? 
Mnoge raziskave so že potrdile, da otrok svoje temelje za materni jezik najbolj gradi v času do 3. leta starosti, med 3. in 6. 
pa je najbolj dojemljiv za srkanje novih jezikov oziroma za oblikovanje dvo- ali večjezične baze. Prav tako je prav ta 
predšolski čas pomemben z vidika sprejemanja kulture in oblikovanja lastne identitete v smislu maternega jezika. Tega se v 
našem društvu in iniciativi za slovenski vrtec na Dunaju zelo dobro zavedamo, zato so vsa naša prizadevanja usmerjena v 
ustvarjanje okolja, kjer bi slovenski otroci lahko skozi svoj običajni vsakdan ohranjali in pridobivali veščine v slovenskem 
jeziku, enakovredno k svojemu znanju nemščine.  
Kaj pomeni za manjšino, da ima »lastni« vrtec na Dunaju? 
Za manjšino je lasten vrtec še veliko bolj pomemben, saj je že sama definicija manjšine omejena na manjše število 
pripadnikov nekega naroda v drugi državi. Kot že omenjeno, se temelji povezovanja z identiteto države izvora ter 
materinščine najbolj oblikujejo v predšolski starosti, torej v času vrtca. Že večkrat je bilo ugotovljeno, tudi s strani 
strokovnjakov, da je prisotnost maternega jezika zgolj v sklopu družinskega življenja premalo, še posebej zato, ker otroci 
večino dneva in skoraj vsak dan tako preživijo v izobraževalnih ustanovah, kjer se prioritetno govori jezik države teh 
ustanov. Pred nedavnim je prof. Wakounig na seminarju Slovenskost je naše bogastvo izpostavil tudi dejstvo, da otroci jezik 
najbolj črpajo prav v času igre in druženja s svojimi sovrstniki in ne toliko od svojih staršev. Z vsemi temi dejstvi v mislih, je 
zato izrednega pomena, da se tudi v slovenski skupnosti na Dunaju potrudimo podpreti zgodbo o slovenskem dvojezičnem 
vrtcu. 
Kaj so izzivi vrtca? 
Ker gostujemo v privatnem avstrijskem vrtcu, so stroški visoki, prav tako pa smo omejeni v avtonomiji pri odločanju o 
prostih mestih. Naš proračun je trenutno zelo majhen, saj so stroški visoki, viri prihodkov pa redki. Nekaj sredstev za 
delovanje društva nam je zagotovil Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, vendar je za 
izvajanje kakovostnega in dostopnega programa slovenskega dvojezičnega vrtca potrebno veliko več. 
Trenutno večino stroškov krijemo  iz sponzorskih in donatorskih sredstev, vendar pa to ni dolgoročna rešitev za obstoj 
našega dvojezičnega vrtca na Dunaju. Želimo si, da bi lahko zagotovili mesto vsem slovenskim družinam, ki se zanimajo za 
vpis v naš vrtec. Vrtec »Schmetterling« ima večino svojih mest za naslednje šolsko leto že zasedenih, zato poskušamo 
pridobiti nove prostore, mogoče tudi v kakšni slovenski stavbi na Dunaju. Lasten prostor bi pomenil tudi lastno avtonomijo, 
lastno ureditev ter bistveno več prostih mest za slovenske otroke na Dunaju. Trenutno smo odprti za vsakršno pomoč 
oziroma predlog, ki bi pripeljala do rešitve glavnega izziva, namreč, kako zagotoviti mesta za čim več slovenskih otrok na 
Dunaju.  

• Novo gradivo za pouk slovenskega jezika. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 11, 22. 3. 2019, str. 23 
https://www.novice.at/kultura/literatura/novo-gradivo-za-pouk-slovenskega-jezika/  
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7 zgodb - Kmalu bo ponudbo učnega gradiva za pouk slovenščine v koroških ljudskih šolah obogatila zbirka, ki je namen-
jena pouku na prvih treh šolskih stopnjah. Gradivo »7 zgodb« bo izšlo pri Mohorjevi založbi. 
 

 
Na sliki z leve: Conny Palle, Bernarda Volavšek Kurasch, Michaela Petscharnig, Franziska Rauter, Martina Komar, Verena 
Wrolich, Leni Sticker, Maria Gabriela Pörtsch (manjkata avtorici Anja Oraže in Anna Pasterk). Foto: Novice 
 
Celovec.  Bernarda Volavšek Kurasch razlaga: »Nastalo je raznoliko didaktično gradivo, ki zaobsega sedem tem na osnovi 
sedmih zgodbic. Zgodbice so bile izhodišče za snovanje didaktičnega gradiva, ki obsega 7 zvezkov vaj z besednimi in 
slikovnimi karticami za usvajanje osnovnega besedišča, slovar, pesmarico in zgoščenko. Gradivo odlikujejo prikupne 
ilustracije, jasna zgradba ter navezovanje na regionalni jezikovni portfelj in na kompetenčne opise za četrto šolsko stopnjo.« 
V času nastajanja gradiva so se avtorice pod strokovnim vodstvom sodelavk Pedagoške visoke šole na Koroškem – Visoke 
šole Viktor Frankl izkusile v številnih vlogah: nekdanje študentke so se udeležile nadaljnjih izobraževanj za učitelje in 
učiteljice, bile so projektne sodelavke, avtorice učnega gradiva, od januarja do marca pa so novo gradivo predstavljale na 
izobraževalnih tečajih za učitelje in učiteljice in si tako nabirale izkušnje po načelu »Train the Trainer«.  
»Gradivo bo izšlo še pred poletjem, tako da ga bodo zainteresirani učitelji in učiteljice lahko vključili v svoje priprave za 
naslednje šolsko leto in ga preko akcije ‚šolska knjiga‘ naročili za učenke in učence, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku,« 
je še povedala druga v tandemu urednic Maria Gabriela Pörtsch.    

• O družbeni participaciji mladih. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 11, 22. 3. 2019, str. 23 
Projekt o mladih v slovenskem zamejstvu.  
 

 
 

• Uspešnica Modrijanov za selski ulov Rožnika. Avtor: Bojan Wakounig. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 
11, 22. 3. 2019, str. 25 
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Koroški pokal na Peci - Močen južni veter je v nedeljo skoraj odpihal finalno tekmo Koroškega pokala v alpskem smučanju 
na Peci. Na koncu se je še vse izteklo dobro, najbolj veselo pa za Selane. 
 

 
Slika: Najhitrejša med ženskimi tekmovalkami je bila pričakovano, čeprav je njena udeležba marsikoga prijetno 
presenetila, zmagovalka v skupnem seštevku slalomskega svetovnega pokala Sabine Egger (SC Petzen) v sezoni 1998/99, 
ki je doma iz Globasnice pod Peco in danes deluje kot fizioterapevtka v Dobrli vasi. Foto: Novice 
 
Podkraj.  »Ti ti ti ti moja rožica« je ob spremljavi diatonične harmonike zazvenelo na vznožju Pece iz grl selskih praznovalcev 
in leseni kip medveda Rožnika sredi njih je uspešnici Modrijanov tokrat dal še dodaten pomen. Športnemu društvu DSG Sele 
Zell je minulo nedeljo uspelo na Peci osvojiti Rožnika, potujoči pokal za najuspešnejšo ekipo v Koroškem pokalu v alpskem 
smučanju, ki ga je Slovenska športna zveza iz Celovca v sodelovanju z lokalnimi društvi letos izvedla desetič. S 4974 točkami 
so imeli kar 1737 točk naskoka pred drugouvrščenim SPD Zarja iz Železne Kaple (3237) in Športno društvo Šentjanž je z 2329 
osvojenimi pikami na tretjem mestu imeli že več ko samo varnostno razdaljo. 
Po uvodni tekmi točno pred mesecem dni v Podnu je zaradi pomanjkanja snega odpadla tekma na Jezerskem, finalna tekma 
na Peci je torej bila odločilna. Kot ekipa so Selani, ki so si že v Podnu pridelali ogromno prednost, osvojili obe. Nedeljske 
razmere na Peci so bile sicer precej specifične. Zaradi močnega južnega vetra, ki je do zadnjega ogrožal samo izvedbo, so 
morali progo preložiti na spodnji del smučišča na gori, zmehčani vigredni sneg pa je bil sicer hiter, a je zato obenem 
spodbudil marsikateri odstop – zlasti med nekaterimi favoritkami. Od prijavljenih 140 tekmovalcev jih je kljub nejasnim 
vremenskim napovedim prišlo 110, ki so se spopadli z dokaj zahtevno postavljeno progo z dvema odločujočima mestoma. 
Člani domačega športnega kluba SC Petzen so med celotnim potekom tekme vzorno skrbeli za dobro urejeno progo in jo 
tako ohranili enakopravno za vse tekmovalce. 
Najhitrejša med ženskimi tekmovalkami je bila pričakovano, čeprav je njena udeležba marsikoga prijetno presenetila, 
zmagovalka v skupnem seštevku slalomskega svetovnega pokala Sabine Egger (SC Petzen) v sezoni 1998/99, ki je doma iz 
Globasnice pod Peco in danes deluje kot fizioterapevtka v Dobrli vasi. Njen čas 32,26 pa je uspelo premagati dvema 
odličnima tekmovalcema iz Smučarsko-skakalnega kluba Logarska iz Solčave. Trinajstletni Marcel Žunko je bil s časom 31,19 
najhitrejši smučar sploh, sedem let starejši Simon Klemenšek pa je bil z 31,79 za šest desetink počasnejši, a vendar še pred 
nekdanjo šampijonko svetovnega razreda Eggerjevo, danes materjo dveh otrok, ki sta na Peci prav tako tekmovala. 
Simon Klemenšek se je na koncu lahko še skupaj z Manuelo Karničar iz SPD Zarja postavil na domiselno sestavljen 
zmagovalni oder, narejen iz na glavo postavljenih zabojnikov coca cole, kjer sta prejela pokala za zmago v skupnem seštevku 
Koroškega pokala v alpskem smučanju 2019. 

• V Šmihelu stavijo na moč novih Slovencev in na Sigija Kröpla. Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec, št. 11, 22. 3. 
2019, str. 27 

ASKÖ St. Michael se je pozimi izredno ojačil z igralci iz Slovenije. So res tako dobri? 
https://www.novice.at/novice/sport/v-smihelu-stavijo-na-moc-novih-slovencev-in-na-sigija-kropla/  
 

 
Slika: V Šmihelu stavijo na moč novih Slovencev in na Sigija Kröpla. Foto: Novice 
 
ASKÖ St. Michael je pozimi veliko investiral v ojačitve, iz raznih lig v Sloveniji je prišlo pet novih igralcev. Trener Peter 
Kienleitner je v intervjuju za »Ligaportal.at« dejal, da so mladi Šmihelčani še daleč oddaljeni od tega, da bi lahko ekipi 
pomagali v boju za obstoj v koroški ligi, zato je bilo treba angažirati toliko legionarjev.  

https://www.novice.at/novice/sport/v-smihelu-stavijo-na-moc-novih-slovencev-in-na-sigija-kropla/
https://www.novice.at/wp-content/uploads/2019/03/Peca_SSZ_2019_136.jpg
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Že kar v prvi vigredni tekmi pride SAK v Šmihel, kar je seveda za Šmihel zelo težka naloga.  Šmihelski trener bo poslal po vsej 
verjetnosti šest ali sedem slovenskih legionarjev na igrišče, k temu še pride nekdanji Sakovc Samo Olip (kapetan/235 tekem 
za ASKÖ St. Michael) ter dva»Polonca«, se pravi igralca z Metlove (Hober/Opietnik). Kot čisti Šmihelčan bo od začekta igral 
talentirani 16-letni Samuel Markus Hoffmann, nečak šmihelskega predsednika Roberta Lutnika. 
Slovenski atletski klub pride z zadostnim respektom v Šmihel. Trener Wolfang Eberhard si je ogledal tekmo Ruden – St. 
Michael (2:9) in je videl močno šmihelsko ekipo, kjer se je sedem legionarjev trudilo za hitre protinapade, ki jih vodi 
izkušeni  Uruš Rošer. Manjkal je še šmihelski goleador Arnold Gross (8 golov), s katerim je ekipa gotovo še močnejša, tako 
Eberhard. 
Pri SAK tokrat fiksno izpadejo goleador Stephan Bürgler, Alexander Oraže, Ivan Klarič ter verjetno tudi Patrick Lausegger, ki 
do četrtka še ni mogel stegniti kolena. Tako bosta pač štartala Maksi Kumer in Marjan Koletnik. Eberhard kljub velikemu 
številu poškodovanih računa s koncentrirano igro SAK, ki ne bo podcenjevala Šmihelčanov.  
Zanimiv detajl ob robu: V tej tekmi je možno, da bo vseh 22 igralcev na igrišču znalo slovensko, sicer pa je podobno tudi 
med publiko. 

 

• Medved in Strache za tesnejše sodelovanje. ORF, Celovec, 22.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971568/  
Slovenski minister za javno upravo Rudi Medved se je v četrtek na Dunaju sestal z avstrijskim ministrom, pristojnim za 
javno upravo, Heinz-Christianom Strachejem (FPÖ). Zavzela sta se za tesnejše sodelovanje na področju javne uprave, 
govorila pa sta tudi o aktualnih izzivih na tem področju. 
Ministra sta pregledala dvostransko sodelovanje držav na področju javne uprave. Strinjala sta se, da sta državi vzpostavili 
intenzivno ter uspešno dvostransko sodelovanje na številnih področjih in ravneh. Zavzela sta se za še tesnejše sodelovanje 
na področju javne uprave, saj si obe državi prizadevata za takšno javno upravo, ki bo olajšala življenje državljanom ter 
povečala konkurenčnost podjetij. 
Govorila sta tudi o drugih izzivih na področju javne uprave. Obe državi se soočata z izzivi demografskega razvoja in 
vprašanjem, kako upravljati z različno starostno strukturo javnih uslužbencev, so dodali na slovenskem ministrstvu za javno 
upravo. 
Poleg tega se je Medved z avstrijskim podkanclerjem pogovarjal o uslužbenskem sistemu in prizadevanjih obeh držav za 
večjo motiviranost javnih uslužbencev. Strinjala sta se, da so poleg plače motivacijski razlogi tudi nadaljnje izobraževanje, 
uravnoteženo družinsko in poklicno življenje ter poslanstvo javnih uslužbencev v delu za skupno dobro. 
Zavzela sta se za poglobitev sodelovanja in izmenjave izkušenj med ministrstvoma, predvsem v luči bodočega 
predsedovanja Slovenije Svetu EU. Avstrija je namreč EU predsedovala lani in ima še zelo sveže in bogate izkušnje, so 
poudarili. 
Sogovornika sta razpravljala tudi o drugi aktualnih temah. Med drugim o izzivih, povezanih z migracijami, ki prav tako 
zadevajo resor javne uprave in so skupno vprašanje v medsosedskem ter evropskem sodelovanju. Po Medvedovih besedah 
Slovenija kot resna članica EU ustrezno varuje južno schengensko mejo. 
Slovenski minister ima na programu še srečanje z avstrijsko ministrico za digitalne in ekonomske zadeve Margarete 
Schramböck. 

• Želijo si boljše možnosti za zaposlitev. ORF, Celovec, 22.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971544/  
Začinjena miza SGZmladine je v četrtek gostovala v Klubu slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG), kjer so 
zbrani diskutirali o možnostih za vrnitev na Koroško. Študirajoči si želijo predvsem boljše možnosti za zaposlitev. 
Začinjena miza gostovala v Gradcu 
Mladinska sekcija Slovenske gospodarske zveze v Celovcu SGZmladina je s prireditvenim sklopom Začinjena miza ob 
okroglem desetem zasedanju gostovala v Klubu slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG). Tema tokratne okrogle 
mize z mladino je bil beg možganov in morebitni razlogi za vrnitev na Koroško. Pri gostovanju v Gradcu se je izkazalo, da si 
sicer večina sodelujočih študentov želi vrnitev na Koroško, imajo pa skepso ali je gospodarska infrastruktura dovolj 
atraktivna za mlade izobražene kadre. 
Študij v večjih mestih povzroča beg možganov 
Precejšnji delež mladih koroških Slovencev se po maturi odloči za študij v Gradcu ali na Dunaju. Ponudba v teh 
univerzitetnih mestih je enostavno večja, večje pa so tudi možnosti za zaposlitev po končanem študiju. To pa povzroča tako 
imenovani beg možganov, ki ima posledico, da visoko izobraženi kadri zapuščajo rodno Koroško. SGZmladina želi preko 
Začinjene mize izvedeti, kakšne so želje in predstave koroško slovenske mladine, pravi organizatorka Ines Stupica. 
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Slika: Začinjena miza SGZmladine je v četrtek gostovala v Klubu slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG), kjer 
so zbrani diskutirali o možnostih za vrnitev na Koroško. Študirajoči si želijo predvsem boljše možnosti za zaposlitev. Foto: 
orf/oslak 
 
O identiteti, druženju in kvalifikaciji 
Pri zasedanju Začinjene mize v najstarejšem aktivnem slovenskem društvu Gradca so bile teme izredno raznolike. Šlo je za 
identiteto, druženje med Slovenci izven Koroške, kvalifikacije za delovno mesto in kaj pravzaprav sploh govori za vrnitev na 
Koroško. Generalni sekretar Slovenske gospodarske zveze v Celovcu Andrej Hren opominja na dejstvo, da Koroška med 
drugim nudi možnost izobraževanja v slovenščini in strukture, ki omogočajo odraščanje v dvojezičnem okolju. 
 „Treba je poboljšati ponudbo za zaposlitev“ 
Tudi podpredsednik Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu Simon Pasterk se želi po končanem študiju prava vrniti 
na rodno Koroško in je mnenja, da je treba poboljšati ponudbo za zaposlitev mladih dvojezičnih kadrov. 
Daleč od doma postala samozavestna Slovenka 
Začinjene mize v Gradcu se je udeležila tudi projektna menedžerka Marina Hedenik, ki je študirala v Innsbrucku na 
Tirolskem in se pred kratkim vrnila na Koroško. Šele daleč od doma je postala samozavestna Slovenka in spoznala, da je 
slovenščina velik plus pri kvalifikaciji za delovno mesto. 

• „Spoštljivo obravnavati zgodovino“. ORF, Celovec, 22.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971668/  
Predsednik avstrijske škofovske konference, dunajski nadškof Christoph Schönborn je na petkovi novinarski konferenci 
na Dunaju Hrvaško pozval k dialogu glede maše na žalni slovesnosti na Libuškem polju pri Pliberku. Povedal je, da je 
treba spoštljivo obravnavati zgodovino, ki zadeva boleče obdobje hrvaške zgodovine povojnih pobojev. 
 

 
Slika: Predsednik avstrijske škofovske konference, dunajski nadškof Christoph Schönborn je na petkovi novinarski 
konferenci na Dunaju Hrvaško pozval k dialogu glede maše na žalni slovesnosti na Libuškem polju pri Pliberku. Foto: ORF 
 
Kakor je znano, cerkev na Koroškem meni, da prireditev na Libuškem polju škodi ugledu katoliške cerkve, ki bi ji v primeru, 
če bi mašo dovolili, lahko očitali „pomanjkanje distance do fašističnega svetovnega nazora“, je dejal škofijski administrator 
Engelbert Guggenberger, kar pa je naletelo na ostre odzive katoliške cerkve na Hrvaškem. 
Schönborn je povedal, da organizacija maše ni v pristojnosti avstrijske škofovske konference ter da ne more vplivati na 
odločitev koroških kolegov. Povedal je, da to ne pomeni prepovedi slovesnosti na Libuškem polju. 
Hrvaški Častni pliberški vod, ki skrbi za organizacijo dogodka, vztraja, da morajo slovesnost organizirati 18. maja, kot je bilo 
načrtovano. Menijo, da je prostor, na katerem bo potekala slovesnost, v zasebni lasti ter da lahko mašo izvedejo nižji 
duhovniki in ne škofi. 

• Haldane zaprisegel kot Slovenec. ORF, Celovec, 25.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972017/  
Nobelov nagrajenec za fiziko leta 2016 Duncan Haldane je v petek v prostorih slovenskega veleposlaništva v 
Washingtonu slovesno zaprisegel kot slovenski državljan. Haldane se je rodil leta 1951 v Londonu, njegova mati Ljudmila 
Renko pa je bila koroška Slovenka. Rodila se je rodila leta 1919 v Borovljah. 
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Slika: Nobelov nagrajenec za fiziko leta 2016 Duncan Haldane je v petek v prostorih slovenskega veleposlaništva v 
Washingtonu slovesno zaprisegel kot slovenski državljan. Foto: ORF 
 
Njen oče se je tja priselil iz Gorenjske in se poročil s koroško Slovenko ter odprl trgovino. Ko je Koroška po plebiscitu 
pripadla Avstriji, družina ni dobila avstrijskega, ampak jugoslovansko državljanstvo. Nacisti so Haldanovega dedka izgnali v 
taborišče, matere pa niso, ker je bila takrat študentka medicine na Dunaju. 
Ob koncu druge svetovne vojne se je vrnila domov in delala kot zdravnica v partizanski vojaški bolnišnici, ki so na kratko 
zasedli Koroško. Tam je spoznala škotskega zdravnika, s katerim se je poročila in preselila v Veliko Britanijo. 
S poroko je izgubila jugoslovansko državljanstvo, Haldane pa se danes opredeljuje kot pol Škot in pol Slovenec. V petek je po 
slovesni zaprisegi pred veleposlanikom Stanislavom Vidovičem postal Slovenec tudi uradno in bo dobil potni list 

• Mladi glasbeniki prejeli listine. ORF, Celovec, 25.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971953/  
V Osojah je v nedeljo potekala zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj deželnega glasbenega tekmovanja „prima la 
musica“. 265 mladih je iz rok kulturnega referenta, deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ) prejelo listine za dosežene 
uspehe. 
 

 
Slika: V Osojah je v nedeljo potekala zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj deželnega glasbenega tekmovanja „prima 
la musica“. 265 mladih je iz rok kulturnega referenta, deželnega glavarja Petra Kaiserja (SPÖ) prejelo listine za dosežene 
uspehe. Foto: ORF 
 
Uspehi slovenskih učencev 
O uspehih glasbenic in glasbenikov iz Slovenske glasbene šole dežele Koroške smo že poročali. Tako je Lara Wakounig iz 
oddelka Šentprimož za svojo izvedbo na klarinetu prejela 1. nagrado in se bo udeležila državnega tekmovanja. Na prečni 
flavti si je zagotovila 1. nagrado Elena Nuck iz oddelka Ledince, na prečni flavti je dosegel 1. mesto Benjamin Ressmann iz 
oddelka Ledince. 
Deželni glavar Peter Kaiser je ob tem kot kulturni referent razložil pomen prispevka GIS, posebne oblike javne dajatve za 
delovanje javnopravne radiotelevizije. Spomnil je, da iz tega denarja dežela Koroška prejme 13 milijonov evrov za glasbeno 
šolo dežele. Skupni stroški za glasbeno šolo na Koroškem znašajo 33 milijonov evrov. 

• Ob odprtju poudarili pomen gostinstva. ORF, Celovec, 25.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971962/  
Še do torka poteka v Celovcu strokovni sejem „Gast“ kot pomembno srečevališče za gostinstvo in hotelirstvo z 
vzporednim sejmom „Intervino“. O pomenu gostinstva je kot predstavnik stroke spregovoril Hanzi Ogris iz Bilčovsa. 
„Okno v svet“ 
V svojem govoru ob odprtju je deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) označil sejem „Gast“ kot mednarodno okno Koroške v svet, 
za prihodnost pa izrazil obvezo, da se dežela v sklopu priprave nove strešne znamke „Koroška“ predstavlja kot ena enota. 
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Ob izzivih, ki jih prinašata digitalizacija in umetna inteligenca, je Kaiser podčrtal pomen prisrčnosti, gostoljubnosti, odprtosti, 
večjezičnosti in sožitja. 
 

 
Slika: Še do torka poteka v Celovcu strokovni sejem „Gast“ kot pomembno srečevališče za gostinstvo in hotelirstvo z 
vzporednim sejmom „Intervino“. Foto: ORF 
 
Klubski predsednik ljudske stranke (ÖVP) Markus Malle je opozoril na 50.000 zaposlenih v gostinstvu in turizmu, katerim je 
treba zagotoviti, da bodo lahko delovali odločno in usmerjeno v prihodnost. 
 

 
Slika: V svojem govoru ob odprtju je deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) označil sejem „Gast“ kot mednarodno okno 
Koroške v svet, za prihodnost pa izrazil obvezo, da se dežela v sklopu priprave nove strešne znamke „Koroška“ 
predstavlja kot ena enota. Foto: kaerntnermessen.at 
 
„Čast in dostojanstvo“ 
Hanzi Ogris, po domače Miklavž iz Bilčovsa, ki je tudi član nadzornega odbora Slovenske gospodarske zveze (SGZ), je 
spregovoril kot predstavnik iz stroke. V kratkem zgodovinskem orisu je med drugim omenil, da je bila Miklavževa družina v 
drugi svetovni vojni izseljena. Moderatorka je omenila pestro gostinsko ponudbo iz alpsko-jadranskega prostora ter dejstvo, 
da vodijo gostilno medtem v tretji generaciji. 
Živeti v dveh jezikih in se srečavati z ljudmi iz alpsko-jadranskega prostora je za Hanzija Ogrisa čast in dostojanstvo. Za 
gostinstvo je ocenil, da je treba imeti veselje in ljubezen, da pa se mora delo na koncu tudi finančno obrestovati. 
 



 
Slika: Hanzi Ogris, po domače Miklavž iz Bilčovsa, ki je tudi član nadzornega odbora Slovenske gospodarske zveze (SGZ), 
je spregovoril kot predstavnik iz stroke. Foto: ORF 
 
Zadovoljen je Hanzi Ogris, da prihaja novi poslovodja sejemske družbe Bernhard Erler iz Roža, kakor že njegov predhodnik 
Erich Hallegger. Izraz spoštovanja pa prepoznava tudi v dejstvu, da je odprtje sejma „Gast“ s svojimi glasbeniki zaznamoval 
Tonč Feinig. 

• Umrla je Zinka Zorko. ORF, Celovec, 25.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971991/  
V starosti 83 let je umrla univerzitetna profesorica Univerze v Mariboru, dialektologinja in redna članica Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti Zinka Zorko, ki ima velike zasluge pri raziskovanju koroškega narečja in narečja 
štajerskih Slovencev v Radgonskem kotu. 
Pionirka slovenskega narečjeslovja 
Zinka Zorko je kot pionirka slovenskega narečjeslovja uživala visoko spoštovanje, med študenti pa je bila izredno priljubljena 
predavateljica. Za svoje zasluge na področju raziskovanja slovenskih koroških, panonskih in štajerskih narečij je leta 2016 
prejela medaljo iz rok predsednika Republike Slovenije, za svoje življenjsko delo pa je bila leta 2013 odlikovana s Zoisovo 
nagrado. 
Profesorica Zinka Zorko velja za eno največjih korifej na področju dialektologije in verjetno v vsej Sloveniji ni bilo večjega 
poznavalca štajerskih in koroških narečij. „Dobra vila materinščine“, kakor so jo prijatelji radi imenovali, se je rodila leta 
1936 v Spodnji Kapli na slovenskem Koroškem, na meji med Slovenijo in Avstrijo, v bližini južnoštajerskega Arneža. 
 

 
Slika: Zinka Zorko (1936 - 2019). Foto: rtvslo.si 
 
Za vsako slovensko besedo klečala 
Sprva je Zorkova poučevala na srednji šoli na Ravnah na Koroškem, po diplomskem študiju ruščine in slovenščine pa je na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani doktorirala z disertacijo o koroških govorih dravskega obmejnega hribovja. 
Ljubezen do koroškega narečja so Zinki Zorko predali starši, strast za ukvarjanje z maternim jezikom pa se je rodila že zelo 
zgodaj v času nacistične okupacije, ko so nemški učitelji mlado deklico kaznovali za rabo slovenščine, je dejala v intervjuju za 
Slovenski spored ORF. 
Zinka Zorko je orala ledino, ko je preko znanstvenih raziskav dokazala, da na avstrijskem Štajerskem v Radgonskem kotu 
živijo avtohtoni Slovenci, ki govorijo slovensko panonsko narečje. 
Zinka Zorko, ki je v petek, 22. marca, za vedno zatisnila oči, je tudi v visoki starosti ostala zagnana zagovornica narečja, ki je 
bilo zanjo simbol slovenstva. 

• Olga Voglauer predstavila program. ORF, Celovec, 25.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972007/  
Olga Voglauer iz Bilčovsa je glavna kandidatka koroških zelenih za evropske volitve, ki bodo v Avstriji 26. maja. 
Vseavstrijsko je uvrščena na 5. mesto. V ponedeljek je predstavila sebe in program zelenih na novinarski seji v Celovcu. 
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Slika: Olga Voglauer iz Bilčovsa je glavna kandidatka koroških zelenih za evropske volitve, ki bodo v Avstriji 26. maja. 
Vseavstrijsko je uvrščena na 5. mesto. V ponedeljek je predstavila sebe in program zelenih na novinarski seji v Celovcu. 
Foto: ORF 
 
92-odstotna podpora na zveznem kongresu 
Olga Voglauer, 38-letna bio-kmetica iz Bilnjovsa pri Bilčovsu, občinska odbornica in članica občinskega predstojništva iz 
Bilčovsa, je glavna kandidatka koroških zelenih za evropske volitve, ki bodo v Avstriji potekale 26. maja letos. Delegatke in 
delegati so koroško kandidatko na zveznem kongresu z 92-odstotno podporo izvolili na peto mesto zvezne volilne liste 
zelenih. 
 

 
Slika: Olga Voglauer. Foto: ORF 
 
 „Desnici se je treba postaviti nasproti“ 
V ponedeljek dopoldne je Olga Voglauer na novinarski seji v Celovcu predstavila sebe in program zelenih za evropske 
volitve. V pogovoru z Slovenski spored ORF pojasnjuje motive in zagnanost za kandidaturo, čeprav se zaveda, da so izgledi 
za izvolitev v parlament minimalni. 
Na evropskih volitvah bodo Avstrijke in Avstrijci letos lahko izvolili 19 poslancev, enega več kakor doslej. Zaradi izstopa 
Velike Britanije iz Evropske unije pa se bo število poslancev v evropskem parlamentu sicer zmanjšalo, od sedaj 751 na 705. 
Med temi poslanci hočejo biti spet zastopani tudi avstrijski zeleni, ki imajo trenutno v parlamentu tri mesta. 

• „Najti je treba kompromis“. ORF, Celovec, 25.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972084/  
V zvezi s petkovimi protestnimi shodi šolarjev in šolark za odločnejše ukrepanje za zaščito podnebja je v ponedeljek 
sprejel deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) zastopnike dijakov. Šlo je za vprašanje neopravičenega izostanka od pouka v 
času demonstracij. 
 
 
Ob navzočnosti izobraževalnega direktorja Roberta Klinglmairja so sogovorniki soglašali, da je treba najti kompromis, ki bi 
upošteval temeljno pravico svobode izražanja na eni strani in obveznostjo navzočnosti pri pouku na drugi. 
Zvezna vlada je pozvana, da s tem v zvezi zapolni zakonske vrzeli, je dejal Kaiser. S strani izobraževalne direkcije pa so 
napovedali, da bodo stopili v konstruktivni dialog tudi z ravnatelji in ravnateljicami. 

• SPÖ za preprečevanje živilskih odpadkov. ORF, Celovec, 25.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972081/  
V ponedeljek dopoldne sta na novinarski seji v Celovcu svoj program za evropske volitve predstavila tudi kandidata 
socialdemokratske stranke (SPÖ) Luca Kaiser in Julia Herr. Predstavnika socialdemokratske mladine se bosta še posebej 
zavzemala za preprečevanje živilskih odpadkov in spoštljiv odnos do hrane. 
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Slika: Luca Kaiser,  SPÖ. Foto: ORF  
 
Poziv k spoštljivemu odnosu do hrane 
207.000 ton hrane in neprodanih živil se v Avstriji vsako leto znajde med odpadki, čeprav so še užitni. Kaiser in Herr pozivata 
potrošnike in živilske trgovske verige k bolj spoštljivemu odnosu do hrane. Obenem se zavzemata za pospeševanje 
kmetovanja v majhnem obsegu. Sistem je priznan kot družbeno odgovoren model, ki spoštuje okolje, pomeni manj 
embalaže in živilskih odpadkov, zmanjšuje izpuste CO2 in podpira trajnostne proizvodne metode, sta poudarila. 
Luca Kaiser, sin deželnega glavarja in absolvent Slovenske gimnazije v Celovcu, je glavni kandidat socialdemokratov na 
Koroškem. Prvotno naj bi na zvezni listi kandidiral na šestem mestu. Zaradi spornega postinga na socialnem omrežju pa je 
zvezna stranka na to mesto uvrstila predsednico mladih socialdemokratov Julio Herr, Kaiserja pa na neizgledno deveto 
mesto. 

• Na Dunaju razstava Petra Koštruna. ORF, Celovec, 26.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972186/  
V dunajski galeriji Photon je v okviru foto bienala FotoWien na ogled razstava Petra Koštruna, ki se predstavlja s 
projektom Slutnja. Koštrun je projekt prvič predstavil leta 2016 v Galeriji sodobne umetnosti v Celju. Na Dunaju bo 
razstava na ogled do 26. aprila. 
 

 
Slika: V dunajski galeriji Photon je v okviru foto bienala FotoWien na ogled razstava Petra Koštruna, ki se predstavlja s 
projektom Slutnja. Foto: ORF 
 
Kot je zapisala kuratorica celjske razstave Irena Čerčnik, je za projekt značilna raznolikost v formatu, vsebinskih ozadjih in 
tudi v formalnem izrazu. Bistven je „prehod iz prej značilnega kontemplativnega vzdušja v angažirano sporočilnost“. 
Glavnino razstave predstavljajo ročno izdelane črno-bele fotografije večjih dimenzij, ki jih je avtor minuciozno toniral z 
rdečim tušem. 
Koštrun je docent za področje fotografije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2007 tudi 
diplomiral. Eden najvidnejših slovenskih avtorskih fotografov v domačem in mednarodnem prostoru razstavlja od leta 2003. 
Svoje delo je predstavil na številnih razstavah, festivalih in sejmih v tujini. 
Med drugim se je predstavil na sejmu za avtorsko fotografijo Paris Photo 2010, na skupinskih razstavah v londonskih 
galerijah Diemar-Noble Gallery in Wapping Gallery v letih 2010-2011 in na eni najpomembnejših razstav za krajinsko 
fotografijo Sence of Place v bruseljskem Bozar Expo (2012). Sodeloval je na sejmih Vienna ArtFair in Art Photo Budapest. 
Med zadnjimi samostojnimi predstavitvami so razstave v belgijskem Liegu, Samoborju in Dunaju. 
Dunajski festival je del evropske mreže foto festivalov EMoP (European Month of Photography Association), katere član je 
tudi Galerija Photon s festivalom Fotonični trenutki. 

• Umetnost in kultura za mladino. ORF, Celovec, 26.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972183/  
Težišče kulturnega leta 2019 na Koroškem bo na otroškem in mladinskem gledališču. To je že novembra lani sklenil 
kulturni gremij dežele Koroške, podrobnosti so predstavili v ponedeljek dopoldne na novinarski seji z deželnim glavarjem 
in kulturnim referentom Petrom Kaiserjem na čelu. 
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Slika: Težišče kulturnega leta 2019 na Koroškem bo na otroškem in mladinskem gledališču. To je že novembra lani sklenil 
kulturni gremij dežele Koroške, podrobnosti so predstavili v ponedeljek dopoldne na novinarski seji z deželnim glavarjem 
in kulturnim referentom Petrom Kaiserjem na čelu. Foto: ktn.gv.at 
 
V mladih želijo vzbuditi zanimanje za gledališče 
S tem težiščem želijo krepiti domače gledališke pobude, predvsem tiste, ki poskušajo mladim ljudem približati gledališko 
dejavnost in v njih vzbuditi zanimanje za umetnost in kulturo, je poudaril Kaiser. Zato naj bi skrbela Interesna skupnost 
„Theater Tanz Performance Kärnten/ Koroška“, ki ji predseduje Sabine Kristof-Kranzelbinder. Koordinatorka projekta je 
Natalija Hartmann. 
 

 
Slika: Težišče kulturnega leta 2019 na Koroškem bo na otroškem in mladinskem gledališču. Zato naj bi skrbela Interesna 
skupnost „Theater Tanz Performance Kärnten/ Koroška“, ki ji predseduje Sabine Kristof-Kranzelbinder. Koordinatorka 
projekta je Natalija Hartmann. Foto:  ktn.gv.at 
 
Interesna skupnost zastopa 60 posameznih umetnic in umetnikov ter 30 profesionalnih skupin. Med prizorišči bosta tudi 
k&k center v Šentjanžu in Teatr Rož v Šentjakobu. 

• Cerar sprejel predstavnike manjšine. ORF, Celovec, 26.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972169/  
Slovenski minister za zunanje zadeve Miro Cerar je pred petim zasedanjem Skupnega odbora Slovenija - Koroška v 
ponedeljek sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej 
podpirala rešitve, ki bodo odražale legitimna pričakovanja slovenske manjšine glede uresničevanja pravic. 
Osrednji institucionalni format sodelovanja 
Kot so navedli na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve, je Cerar pri tem poudaril pomen razvoja dobrososedskih 
odnosov in rednega dvostranskega dialoga tako s predstavniki avstrijskih zveznih oblasti kot tudi koroških deželnih oblasti. 
Skupni odbor Slovenija - Koroška ima zato kot osrednji institucionalni format sodelovanja ključno vlogo tudi pri vprašanjih, 
ki zadevajo položaj Slovencev na avstrijskem Koroškem. 
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Slika: Slovenski minister za zunanje zadeve Miro Cerar je pred petim zasedanjem Skupnega odbora Slovenija - Koroška v 
ponedeljek sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Foto: mzz.gov.si 
 
Predstavili so položaj narodne skupnosti 
Predstavniki slovenske narodne skupnosti na Koroškem so predstavili aktualni položaj manjšine in izpostavili napredek v 
smeri priznavanja vloge koroških Slovencev v jezikovni in kulturni raznolikosti Avstrije in Koroške, so dodali na MZZ. 
Glede uresničevanja pravic so predstavniki slovenske manjšine poudarili pomen polne uresničitve memoranduma iz leta 
2011, tako na področju postavljanja dvojezičnih krajevnih napisov kot na nekaterih drugih področjih, med drugim pri 
zagotavljanju delovanja Slovenske glasbene šole. Posebej so izpostavili pomen zagotavljanja učenja slovenskega jezika v 
celotnem izobraževalnem procesu in ustreznega financiranja kulturnih domov. 
 

 
Slika: Pogovora z ministrom so se udeležili predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) in predsedujoči Sosvetu za 
slovensko narodno skupnost Manuel Jug, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko, 
predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik in predsednik politične stranke Enotna lista 
(EL) Gabriel Hribar. Foto: mzz.gov.si 
 
Pogovora z ministrom so se udeležili predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) in predsedujoči Sosvetu za slovensko 
narodno skupnost Manuel Jug, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko, predsednik 
Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik in predsednik politične stranke Enotna lista (EL) Gabriel 
Hribar. 

• Klic, da ne zmorejo več. ORF, Celovec, 26.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2971977/  
Pod okriljem Slovenskega kulturnega središča Planika v Kanalski dolini delujoča slovenska jezikovna skupnost kliče 
slovenske manjšinske organizacije in politike, da v razmerah, kakršne so, ne zmore več. V zadnjih letih se nenehno 
spopadajo z velikimi težavami. 
Na tiskovni konferenci opozorili na težave 
Prešernova proslava z večerom slovenske kulture v Kanalski dolini, ki jo je vsebinsko tokrat izvedlo Slovensko kulturno 
središče Planika, je po zasnovi spodbudno dejanje. Tudi zaradi učencev, ki prihajajo na tečaje slovenskega jezika pri SKS 
Planika, učencev OŠ Ukve in gojencev Glasbene matice - šole Tomaža Holmarja v Kanalski dolini. Trenutek pred proslavo sta 
izbrala predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika Nataša Gliha Komac in podpredsednik Rudi Bartaloth za 
tiskovno konferenco. Izjave je posnel Peter Rustia, urednik slovenskega sporeda deželnega sedeža RAI v Trstu. 
SKS Planika skrbi za ohranjanje jezika 
Slovensko kulturno središče Planika v Kanalski dolini od svoje ustanovitve leta 1997 dalje skrbi za ohranjanje, razvijanje in 
spodbujanje rabe slovenskega jezika, ter tako ozavešča prisotnost slovenske kulture in slovenskega v jezikovno mešani 
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skupnosti Kanalske doline, je poudarjeno v vabilu na tiskovno konferenco pred petkovo Prešernova proslava z večerom 
slovenske kulture. 
 

 
Slika: Nataša Gliha Komac. Foto: ORF 
 
 „Situacija ni rožnata“ 
Predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika Nataša Gliha Komac je uvodoma omenila tri težišča: šolo, kulturo in 
raziskovanje, pri čemer se osredinja na mlade, ki jih na različne načine seznanja z življenjem širše slovenske skupnosti. 
Potem pa je predsednica dejala, da so se v zadnjem desetletju pogoji tako zelo spremenili, da s sredstvi, s katerimi 
razpolagajo iz Republike Slovenije in krovnih organizacij slovenske skupnosti v Italiji, ne zmorejo več. 
 

 
Slika: Rudi Bartaloth. Foto: ORF 
 
 „Naše dejavnosti smo zelo skrčili“ 
Ker se v zadnjih letih nenehno spopadajo s težavami, s finančno podhranjenostjo društva, z neurejeno knjižnico, ki šteje 
11.000 knjig, posebno pa jih skrbita nenehno upadanje znanja in števila govorcev slovenskega jezika v Kanalski dolini, 
predvsem pa nerešena ureditev sistemskega poučevanja slovenskega jezika na vseh šolah Kanalske doline, sta Nataša Gliha 
Komac in podpredsednik Rudi Bartaloth na razmere opozorila širšo javnost. 
Kar se da izboljšati z dobro voljo vseh akterjev, tako podpredsednik Slovenskega kulturnega središča Planika Rudi Bartaloth, 
pa je pomanjkanje odnosov in sodelovanja z drugim slovenskim društvom v Kanalski dolini. 

• „ZSO bo bolj efektivna, moderna“. ORF, Celovec, 26.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972202/  
Reforma Zveze slovenskih organizacij (ZSO) in 100-letnica plebiscita sta med drugim bili temi prve seje upravnega odbora 
ZSO po občnem zboru. Predsednik ZSO Manuel Jug napoveduje, da se bo komunikacija organizacije navznoter in navzven 
v prihodnje izboljšala. 
 

 
Slika: Reforma Zveze slovenskih organizacij (ZSO) in 100-letnica plebiscita sta med drugim bili temi prve seje upravnega 
odbora ZSO po občnem zboru. Predsednik ZSO Manuel Jug napoveduje, da se bo komunikacija organizacije navznoter in 
navzven v prihodnje izboljšala. Foto: ORF 
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Prva seja upravnega odbora z novim predsednikom 
Po izvolitvi za predsednika Zveze slovenskih organizacij na občnem zboru konec februarja je Manuel Jug vodil prvo sejo 
upravnega odbora organizacije. Seja je bila v znamenju razprave in sklepanja o nadaljnji poti organizacije in o težiščih dela v 
bližnji in daljni prihodnosti. 
"Dve temi, ki ju bomo obravnavali ločeno 
Vprašanje reforme organizacije in 100-letnico plebiscita leta 2020 bosta temeljito obravnavala delovna krožka, za katera se 
je na seji odločil upravni odbor Zveze slovenskih organizacij. Ta se bosta poglobljeno osredotočila na ti dve pomembni temi, 
povzema razpravo in sklep Manuel Jug. 
Zveza slovenskih organizacij želi v prihodnje biti bolj komunikativna in bolj dostopna, nadalje pojasnjuje Jug načrte. 
Tudi kontakti in sodelovanje z ostalima dvema krovnima organizacijama koroških Slovenk in Slovencev, Narodnim svetom 
koroških Slovencev (NSKS) in Skupnostjo koroških Slovenk in Slovencev (SKS), so del poglobljenega pristopa do čim boljše 
komunikacije, do čim boljšega sodelovanja, meni Jug. 
Na seji upravnega odbora ZSO pa je šlo tudi za personalna vprašanja oziroma za izvolitev ali delegacijo izvoljenih članov v 
gotove gremije, povzema Jug. 

• Kaiser nasprotuje Kicklovim načrtom. ORF, Celovec, 27.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972485/  
Koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je zavrnil predlog notranjega ministra Herberta Kickla (FPÖ), da naj bi begunci v 
Avstriji za občekoristno delo dobili le 1,50 evra na uro. Kar predlaga Kickl, je nečloveško in poniževalno, je dejal Kaiser. 
 

 
Slika: Koroški deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je zavrnil predlog notranjega ministra Herberta Kickla (FPÖ), da naj bi 
begunci v Avstriji za občekoristno delo dobili le 1,50 evra na uro. Kar predlaga Kickl, je nečloveško in poniževalno, je dejal 
Kaiser. Foto: ORF 
Ob tem je spomnil na sklep deželne konference o beguncih, da naj bi urna postavka znašala pet evrov. Koroška bo v 
postopku za ocenjevanje zakonskega predloga podala negativno stališče, je sklenil Kaiser. 

• Ministrica obiskala zamejske kmete. ORF, Celovec, 27.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972422/  
Podoben program, kot ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS izvajalo s slovensko zamejsko kmetijsko 
koordinacijo AGRASLOMAK v minulem obdobju, načrtuje tudi za leto 2019. V sredo je potekalo v Tinjah zasedanje 
koordinacije, to pa ob navzočnosti slovenske kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. 
 
Od jeseni ministrica za kmetijstvo 
V Katoliškem domu prosvete v Tinjah je v sredo dopoldne potekalo zasedanje slovenske zamejske kmetijske koordinacije 
AGRASLOMAK. Na povabilo Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) in Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) je 
prišla na delovno srečanje ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Aleksandra Pivec. 
 

 
Slika: Podoben program, kot ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS izvajalo s slovensko zamejsko 
kmetijsko koordinacijo AGRASLOMAK v minulem obdobju, načrtuje tudi za leto 2019. V sredo je potekalo v Tinjah 
zasedanje koordinacije, to pa ob navzočnosti slovenske kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Foto: mkgp_gov.si 
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Na zadnjem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2018 v Gornji Radgoni je bila Aleksandra Pivec še državna sekretarka na Uradu 
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in takrat kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
RS. 13. septembra 2018 je prevzela vodenje kmetijskega ministrstva. 
 

 
Slika: Če je v Gornji Radgoni o kmetijskem ministrstvu slovenska kmetijska ministrica Aleksandra Pivec poudarila, da je že 
do zdaj odlično podpiralo in sodelovalo z zamejskimi združenji in bo to ohranjala tam, kjer so dobre prakse bile razvite, so 
v torek vzeli v pretres načrte za leto 2019, ki jih ima Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS skupaj s 
slovensko zamejsko kmetijsko koordinacijo AGRASLOMAK. Foto: mkgp.gov.si 
 
Če je v Gornji Radgoni o kmetijskem ministrstvu poudarila, da je že do zdaj odlično podpiralo in sodelovalo z zamejskimi 
združenji in bo to ohranjala tam, kjer so dobre prakse bile razvite, so v torek vzeli v pretres načrte za leto 2019, ki jih ima 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS skupaj s slovensko zamejsko kmetijsko koordinacijo AGRASLOMAK. 
 
 
 „Pregledali smo odprte zadeve“ 
V sredo je prišla slovenska kmetijska ministrica v Katoliški dom prosvete v Tinje na delovno srečanje slovenske zamejske 
kmetijske koordinacije AGRASLOMAK, ustanovljene z listino 17. maja 2012 na Ptuju. Za Skupnost južnokoroških kmetic in 
kmetov (SJK) je podpisan zbornični svetnik Štefan Domej. Poglavitni nameni so medsebojno povezovanje ter izmenjava 
informacij, znanja in dobrih praks na področju kmetijstva in razvoja podeželja, je po seji dejala Aleksandra Pivec. 
 

 
Slika: Na zasedanje slovenske zamejske kmetijske koordinacije AGRASLOMAK sta ministrico Aleksandro Pivec povabili KIS 
in Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK). Foto: mkgp_gov.si 
 
Na zasedanje slovenske zamejske kmetijske koordinacije AGRASLOMAK sta ministrico Aleksandro Pivec povabili KIS in 
Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK). 
Popoldne bo ministrico sprejel kapelški župan Franc Jožef Smrtnik, predsednik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov. Z 
njim si bo ogledala pogoje gorskega kmetovanja. Potem pa si bo ogledala Gospodarski center v Selah, ki ga upravlja 
Interesna skupnost selskih kmetov (ISSK). 

• Znani so projekti za deželno razstavo. ORF, Celovec, 27.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972461/  
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Izbrani so projekti, ki jih bodo v sklopu deželne razstave „CarinthiJa 2020“ uresničila društva in iniciative iz južne Koroške. 
Ob predstavitvi so v sredo v Celovcu odgovorni z zadovoljstvom ugotovili, da gre v veliki večini za skupne projekte iz vrst 
obeh narodnosti. 
Pod geslom „CarinthiJa – potovanje skozi čas in perspektive“, bo dežela proslavila 100-letnico koroškega plebiscita leta 2020 
z inovativno, z mobilno deželno razstavo po okrajnih mestih. 
Iz 89 prejetih projektov izbrali 58 
Na razpis za področje „Kultura, umetnost in običaji“ so pri kulturnem oddelku dežele 89 projektov. Začetek februarja je 
vsakega posebej prediskutirala in ocenila žirija, v kateri so poleg kuratorja deželne razstave Petra Fritza in vodje deželnega 
kulturnega oddelka Igorja Puckerja sodelovali predstavniki koroškega kulturnega gremija, vodja deželnega arhiva Wilhelm 
Wadl ter vodja kulturnega oddelka ORF na Dunaju Martin Traxl. 
 

 
Slika: Izbrani so projekti, ki jih bodo v sklopu deželne razstave „CarinthiJa 2020“ uresničila društva in iniciative iz južne 
Koroške. Ob predstavitvi so v sredo v Celovcu odgovorni z zadovoljstvom ugotovili, da gre v veliki večini za skupne 
projekte iz vrst obeh narodnosti. Foto: ORF 
 
Fritz: „Vsi predlogi bili zelo dobro pripravljeni“ 
Dogodke v jubilejnem letu bodo popestrili tudi prispevki, ki jih pripravljajo društva in kulturni ustvarjalci na južnem 
Koroškem. Odločitve žirije niso bile enostavne, saj so vsi predlogi bili zelo dobro pripravljeni in so vlagatelji že pri 
načrtovanju bili zelo kreativni, je ob sredini predstavitvi dejal kurator Peter Fritz. 
 
 
Na koncu je ostalo 58 projektov in predlogov, ki jih bodo s finančno podporo dežele prihodnje leto uresničili. Kurator Peter 
Fritz je še posebej vesel dejstva, da gre v veliki večini za skupne projekte društev in iniciativ iz obeh narodnosti. 
Izbrali tudi v prihodnost zazrte projekte 
Žirija je izbrala tudi pet v prihodnost zazrtih projektov za razvoj podeželjskega prostora na južnem Koroškem, ki jih bo 
sofinanciral občinski referat. Med drugim bodo v mestni občini Pliberk podprli razstavo, ki jo v jubiljenem letu pripravlja 
muzej Wernerja Berga, v Železni Kapli bodo uredili kulturno pasažo, na Djekšah pešpot po nekdanji demarkacijski liniji. V 
labotskem Šentpavlu pa v sodelovanju z občino Ruda pripravjajo s pomočjo deželnih sredstev jezikovno kulturni projekt. 
Deželna sredstva iz občinskega referata deželnega svetnika Martina Gruberja (ÖVP) bodo dobili tudi v občini Velikovec, kjer 
želi združenje „Bürgerfrauen der Abstimmungsstadt Völkermartkt“ urediti pavilion. 

• Vlada razmišlja o prepovedi Identitarcev. ORF, Celovec, 27.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972456/  
Zvezna vlada razmišlja o prepovedi skrajno desnega Identitarnega gibanja Avstrije, ki mu je avstralski desničarski terorist 
pred napadom v novozelandskem Christchurchu nakazal donacijo. Kot je v sredo povedal zvezni kancler Sebastian Kurz 
(ÖVP), v Avstriji „ni tolerance za nevarne ideologije, ne glede na to, s katere strani prihajajo“. 
„Za kaj takega ne sme biti prostora“ 
Ne glede na to, za kakšno vrsto ekstremizma gre, „za kaj takega ne sme biti prostora v naši državi in naši družbi“, je po 
poročanju avstrijske tiskovne agencije APA po seji vlade dodal Kurz. Zato nameravajo na Dunaju „z vso silo zakona“ ukrepati 
proti tovrstni miselnosti. Kot je pojasnil, je mogoče spričo nakazane finančne podpore potrditi povezavo med 28-letnim 
Avstralcem, ki je v novozelandskem Christchurchu 15. marca napadel mošeji in ubil 50 ljudi, ter identitarnim gibanjem v 
Avstriji. 
Avstrijske oblasti so v torek sporočile, da je Avstralec v začetku leta 2018 gibanju nakazal 1500 evrov donacije. Avstrijska 
policija je v ponedeljek tudi preiskala dom vodje gibanja Martina Sellnerja na Dunaju in potrdila, da obstaja sum sodelovanja 
v teroristični združbi. Sam Sellner je te očitke zavrnil. 
 
 
Kurz, ki je na čelu ljudske stranke (ÖVP), je še poudaril, da je treba razjasniti, ali so bili „v ozadju nečisti posli“. Tudi 
podkancler Heinz-Christian Strache, ki vodi populistično-desničarske svobodnjake (FPÖ), je v sredo napovedal, da bodo 
zadevo razjasnili brez vsakršnega prizanašanja. 
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Gibanje identitarcev, ki poleg v Avstriji obstaja tudi v drugih evropskih državah, je med drugim uperjeno proti, kot pravijo, 
nenadzorovanemu množičnemu priseljevanju in islamizaciji. Gibanje se je začelo leta 2003 v Franciji in je evropski odgovor 
na ameriško alternativno desnico oz. alt-right. Po navedbah raziskovalcev širi sovražni govor in rasistično ideologijo, najbolj 
dejavno naj bi bilo prav v Avstriji. 

• „Fojbe kot sredstvo etničnega čiščenja“. ORF, Celovec, 28.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972569/  
Deželni svet Furlanije-Julijske krajine (FJK) je sprejel dokument, v katerem je sporna definicija pobojev ob koncu druge 
svetovne vojne. V njem piše, da so bile fojbe sredstvo etničnega čiščenja, piše Primorski dnevnik na svoji spletni strani. 
 
Gre za pobudo poslanca stranke Naprej Italija Piera Camberja, ki je deželno vlado pozval, naj ne financira organizacij, ki 
„posredno ali neposredno in v kakršnikoli obliki zanikajo ali omalovažujejo tragedijo fojb in izseljevanje Italijanov iz Istre, 
Reke in Dalmacije“. V dokumentu med drugim piše, da so bile fojbe „sredstvo političnega boja in etničnega čiščenja, kot 
soglasno priznava tudi moderno zgodovinopisje“. 
Pobudo so podprli vsi svetniki v dvorani, in sicer člani vladajoče desnosredinske koalicije ob podpori svetnikov Gibanja petih 
zvezd in levosredinske liste Cittadini (Državljani). Slovenca v deželnem parlamentu nista glasovala, tudi predstavniki 
levosredinske Demokratske stranke so zapustili dvorano. 
Deželni poslanec stranke Slovenska skupnost Igor Gabrovec je po poročanju Radia Slovenija predlagal, da bi v šolah razdelili 
poročilo slovenskih in italijanskih zgodovinarjev o Fojbah, član desne Lige Danilo Slokar pa nasprotuje temu, da zgodovino 
razlagajo politiki. 

• „Praznik slovenske besede in naroda“. ORF, Celovec, 28.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972589/  
V Prešernovem gledališču Kranj se je v sredo slavnostno začel 49. Teden slovenske drame. Kot je v uvodu poudaril 
slovenski minister za kulturo Zoran Poznič, to ni le festival gledališča in gledališčnikov, ampak je praznik slovenske 
besede, slovenskega naroda, naše zgodovine in prihodnosti. 
„Zelo pomemben, veličasten dogodek“ 
„To je zelo pomemben, veličasten dogodek, ki tudi na tej zelo visoki kakovostni umetniški ravni predstavlja vse tisto, k 
čemur vsi stremimo, da se ohranimo, da smo kritični do vsega, kar se dogaja okoli nas, da se znamo nasmejati in tudi 
zamisliti,“ je o pomenu Tedna slovenske drame, ki ima že dolgoletno tradicijo, izpostavil minister. 
 

 
Slika: V Prešernovem gledališču Kranj se je v sredo slavnostno začel 49. Teden slovenske drame. Kot je v uvodu poudaril 
slovenski minister za kulturo Zoran Poznič, to ni le festival gledališča in gledališčnikov, ampak je praznik slovenske 
besede, slovenskega naroda, naše zgodovine in prihodnosti. Foto: sta.si 
 
Pred začetkom slovesnosti se je srečal tudi z vodstvom Prešernovega gledališča, ki mu je predstavilo dolgoletno željo in 
potrebo po tem, da bi festival dobil svojega zaposlenega, ki bi se lahko ukvarjal zlasti s promocijo slovenske dramatike v 
tujini. Poznič je gledališču obljubil izdatnejšo pomoč pri praznovanju 50-letnice festivala, ki bo prihodnje leto. 
„Festival je spodbuda piscem in ansamblom“ 
„Festival je spodbuda piscem slovenskih dramskih besedil in spodbuda gledališkim ansamblom, da jih uprizarjajo,“ je 
povedal kranjski podžupan Janez Černe in dodal, da bi si razvoj kulture kateregakoli naroda težko zamislili brez dramatike, ki 
je vedno predstavljala ventil za prikaz tako odličnosti kot slabosti družbe, pa tudi odnosov med ljudmi. „Iz gledališča vedno 
odhajamo bogatejši,“ je poudaril. 
Ob uvodu v festival je Združenje dramskih umetnikov Slovenije podelilo stanovska priznanja za umetniške dosežke. Kot je 
pojasnila predsednica Združenja Saša Pavček, so letos stanovske nagrade preimenovali: „Odločili smo se, da se ozremo po 
velikih ustvarjalcih, ki so nam kovali pot, da lahko danes ustvarjamo naprej.“ 
Igralsko nagrado Duša Počkaj za dveletno obdobje sta prejela Mirjam Korbar in Branko Završan, nagrado Marko Slodnjak za 
dveletno obdobje pa lektorica Tatjana Stanič. Nagrada Polde Bibič za življenjsko delo je šla v roke kostumografke Marije 
Vidau, ki se je zahvalila vsem, ki so ji dali možnost, da je lahko ustvarjala, kar je čutila, hkrati pa tudi vsem šiviljam in 
krojačem. 
Jurcu nagrada za življenjsko delo 
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Igralsko nagrado Marija Vera za življenjsko delo je prejel igralec tržaškega gledališča Vladimir Jurc. Kot je izpostavil, kljub 
nagradi za življenjsko delo, sam dela naprej. „To je priznanje za usmeritev, na kateri človek vztraja in za katero se trudi in 
dela,“ je dejal. 
Festival se je tradicionalno začel na svetovni dan gledališča, zato sta bili tudi letos ob tej priložnosti predstavljeni svetovna in 
slovenska gledališka poslanica. Festival, ki se bo sklenil s podelitvijo nagrad 8. aprila, obsega več kot 20 dogodkov, 
posvečenih gledališču in slovenski dramatiki. V tekmovalnem programu bo na ogled sedem predstav, v spremljevalnem in 
mednarodnem pa po štiri. Pester bo tudi dodatni program, ki ga letos zaznamuje rezidenčna dramska delavnica. 
Minister Poznič se je ob priložnosti srečal tudi s kranjskim podžupanom Černetom, s katerim nista govorila le o Tednu 
slovenske drame, temveč tudi o kulturnem turizmu in kranjskih kulturnih zavodih ter predsedovanju Slovenije EU, ko bo 
središče dogajanja Brdo in ko si želijo na občini obiskovalce iz Evrope s kulturnimi vsebinami v čim večji meri privabiti tudi v 
Kranj. 
Poznič je po sestanku povedal, da so na dobri poti, da probleme v Kranju rešijo v splošno zadovoljstvo in pri tem kot primer 
navedel nov sistem referenčnih galerij, pri čemer bodo v obzir vzeli tudi kranjsko Galerijo Prešernovih nagrajencev. 

• Buch ostaja rožeški dekan. ORF, Celovec, 28.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972648/  
Dekan Jurij Buch, župnik v Šentjakobu v Rožu, na Pečnici in v Šmiklavžu ob Dravi, je bil potrjen kot dekan dekanije Rožek 
za dodatno šestletno obdobje. Imenovanje je sledilo na predlog dekanijskega sveta, ki ga sestavljajo zastopniki laikov, 
duhovnikov in diakonov vseh far v dekaniji in ki koordinira pastoralna težišča v dekaniji. 
 

 
Slika: Dekan Jurij Buch, župnik v Šentjakobu v Rožu, na Pečnici in v Šmiklavžu ob Dravi, je bil potrjen kot dekan dekanije 
Rožek za dodatno šestletno obdobje. Foto: ORF 
 
Jurij Buch je rojen leta 1950 v Velikovcu in je leta 1969 maturiral na Slovenski gimnaziji v Celovcu. V letih 1969 do 1975 je 
opravil svoj študij teologije in filozofije v Celovcu in Salzburgu. 
Med drugim je opravljal duhovniško službo v Borovljah, Pliberku in Železni Kapli. Od leta 1983 je provizor na Pečnici in v 
Šmiklavžu, od leta 1989 ima na skrbi faro Šentjakob v Rožu. Od leta 2007 je dekan. 

• Osebni pogled na razvoj od leta 1945. ORF, Celovec, 28.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972705/  
Bivši poslanec v parlamentu Karel Smolle je na povabilo Društva avstrijsko-slovenskega prijateljstva predaval v Slovenski 
čitalnici Štajerske deželne knjižnice v Gradcu o zgodovini koroških Slovencev po drugi svetovni vojni. Pri tem je ostro 
kritiziral nekatere razvoje v manjšinski politiki. 
 

 
Slika: Bivši poslanec v parlamentu Karel Smolle je na povabilo Društva avstrijsko-slovenskega prijateljstva predaval v 
Slovenski čitalnici Štajerske deželne knjižnice v Gradcu o zgodovini koroških Slovencev po drugi svetovni vojni. Foto: ORF 
 
Kritično ovrednotil položaj 
Karel Smolle je v pogovoru z bivšim univerzitetnim profesorjem Ludvikom Karničarjem občinstvu približal zgodovino 
koroških Slovencev po drugi svetovni vojni. Smolle, ki je bil mdr. poslanec v avstrijskem parlamentu, kjer se je zavzemal za 
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pravice slovenske narodne skupnosti, je iz osebnega vidika analiziral politični boj in kritično ovrednotil aktualne razvoje 
manjšinske politike na Koroškem. 
Življenje Karla Smolleja je tesno povezano z usodo slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Osebno je 
doživel, kako so nekdaj slovenski kraji postali nemški in kako so se dolga leta Slovenci v javnosti sramovali svojega jezika, 
zaradi česar se je tudi odločil, da se bo boril za pravice narodne skupnosti. Od leta 1986 do leta 1990 mu je preko stranke 
zelenih uspelo pridobiti mesto poslanca v parlamentu na Dunaju, pozneje pa je od 1998 do 1999 bil poslanec Liberalnega 
foruma (LIF). 
Leta 1988 je Karel Smolle v parlamentu glasoval za novelo manjšinskošolskega zakona s samostojnimi razredi za šolarje, ki 
so se prijavili za pouk slovenščine. Smolle iz današnje perspektive zagovarja svojo odločitev in je ne obžaluje. 
Smolle: „Prijave kažejo, da sem pravilno ravnal“ 
Smolle je pri svojem predavanju o razvoju koroških Slovencev ostro kritiziral tako imenovani kompromis o dvojezičnih 
krajevnih napisih iz leta 2011, saj po njegovem mnenju pri uresničevanju pravic narodne skupnosti ne sme priti do 
barantanja na račun manjšine. 
Smolle: „Koroška cerkev je dokazala čisto drugi pristop“ 
Po oceni Karla Smolleja bi morali koroški Slovenci nastopati v vprašanjih manjšinskih pravic skupno z eno organizacijo po 
modelu avstrijskih verskih skupnosti. 
Smolle: „Imeti tri organizacije je v bistvu neresno“ 
Borec za manjšinske pravice Karel Smolle je v Slovenski čitalnici v Gradcu ob pogledu v prihodnost dvojezične Koroške 
kritično ocenil praznovanja 10. oktobra, ki so zanj poveličevanje nemške zmage nad Slovenci. Po njegovem mnenju naj bo 
okrogla obletnica prihodnje leto povod za bistveno spremembo načina spominjanja. 
Smolle: „Niti tedanje obljube, niti Člen 7 niso izpolnjeni“ 

• „Vse bo dvojezično“. ORF, Celovec, 28.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972674/  
Kulturno leto 2019 na Koroškem je v znamenju gledališča, plesa in performansa. Organizacijo dogodkov ima na skrbi 
Interesna skupnost „Theater Tanz Performance Kärnten/ Koroška“. Koordinatorka projekta je Natalija Hartmann, ki 
pravi, da bo vse v okviru težiščnega leta dvojezično. 
Krepiti želijo domače gledališke pobude 
Z letošnjim težiščem na gledališču za mladino in otroke želi dežela krepiti domače gledališke pobude, ki poskušajo mladim 
ljudem približati gledališko dejavnost in v njih vzbuditi zanimanje za umetnost in kulturo. 
Za organizacijo in promocijo dogodkov skozi celo leto bo skrbela Interesna skupnost „Theater Tanz Performance Kärnten/ 
Koroška“ (TaPeThe), ki deluje v sklopu interesne skupnosti IG KIKK in zastopa 60 posameznih umetnic in umetnikov ter 30 
profesionalnih skupin. 
 

 
Slika: Natalija Hartmann. Foto: Stefan Reichmann 
 „Šli bomo tudi v šole“ 
Koordinatorka projekta je Natalija Hartmann iz Celovca. V pogovoru za Slovenski spored ORF o zasnovi programa je 
poudarila predvsem trajnostni učinek, ki ga želijo doseči, še zlasti pri otrocih in mladincih. 

• Podpora prizadevanjim zamejskih kmetov. ORF, Celovec, 28.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972716/  
Predsednik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK), župan Franc Jožef Smrtnik, visoko ceni, da je slovenska 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec ob obisku na Koroškem v svojih razmišljanjih ocenila 
tudi politično vključevanje. In da na ministrstvu podpirajo prizadevanja AGRASLOMAK. 
Zasedanje AGRASLOMAK z ministrico 
V sredo je bila na povabilo Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) in Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) na 
obisku na Koroškem kmetijska ministrica RS Aleksandra Pivec. Upoštevajoč tudi Skupni odbor Slovenija–Koroška, predsednik 
SJK Franc Jožef Smrtnik pojasnjuje svoja pričakovanja glede uresničevanja narodnostnih pravic, ter pomen sredinega 
srečanja z ministrico. 
 
 
Po skupnem pregledu vsebinskih težišč in odprtih zadev, s katerimi se srečujejo člani slovenske zamejske kmetijske 
koordinacije AGRASLOMAK v štirih obmejnih državah Slovenije, je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije Aleksandra Pivec v izjavi za medije med drugim izrazila svoje veselje, „da so se vse inštitucije in 
organizacije avstrijskega dela AGRASLOMAK uspele zelo dobro organizirati in povezati“. In poudarila je, da „pri svojem 
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delovanju odlično prepletajo politični vidik kmetijstva, ki ga nadgrajujejo z izobraževalnim, vsebinskim in svetovalnim 
delom“. 
 
Da je v svojih razmišljanjih ocenila tudi politično vključevanje slovenske narodne skupnosti, predsednik SJK Franc Jožef 
Smrtnik visoko ceni. Kakor tudi njeno napoved, da na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS podpirajo 
„prizadevanja in aktivnosti koordinacije AGRASLOMAK in v tem obdobju aktivno pripravljajo prihodnje strateške politike, 
tudi s finančno perspektivo 2021-2027“. 
 
Po dopoldanskem zasedanju slovenske zamejske kmetijske koordinacije AGRASLOMAK v Katoliškem domu prosvete v Tinjah 
je ministrica Aleksandra Pivec obiskala trško občino Železna Kapla - Bela, kjer je predsednik Skupnosti južnokoroških kmetic 
in kmetov Franc Jožef Smrtnik župan. 
Zasedanje skupnega odbora 
V petek bo na Brdu pri kranju 5. zasedanje Skupnega odbora Slovenija–Koroška, pred tem je sprejel zunanji minister RS Miro 
Cerar predstavnike slovenske narodne skupnosti na Koroškem. 
Po vetrolomu decembra 2017 in nato oktobra lani so nekateri lastniški posestniki izgubili precejšenj del osnov gozdnega 
gospodarstva. Hkrati so prispkočili na pomoč sosedi z Jezerskega in iz Solčave v Sloveniji. Pred petimi leti, ko je žled v 
Sloveniji na območju Jezerskega polomil večino daljnovodov in poškodoval infrastrukturo, so Jezerjane začasno priključili na 
koroško omrežje. 
Primeri iz preteklosti razodevajo, zakaj Smrtnik kot župan ob obisku slovenske kmetijske ministrice v Železni Kapli izraža tudi 
pričakovanja glede sodelovanja avstrijskih in slovenskih reševalnih enot in organov za ukrepanje ob nesrečah, kar je tudi 
poglavje na ravni Skupnega odbora Slovenija–Koroška. 
V slovenski zamejski kmetijski koordinaciji AGRASLOMAK so ob Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in Kmečki 
izobraževalna skupnosti (KIS) še kmečke organizacije iz Italije, Hrvaške in Porabja na Madžarskem. Ena sogovornica pri 
omizju je bila iz Razvojne agencije Slovenska krajina. V nedeljo bo Andrea Kovacs gostja v radijski oddaji „Zajtrk s profilom“. 

• Deset milijonov iz Rima za Slovence v Italiji. ORF, Celovec, 28.03.2019 
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972760/  
Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Ksenija Dobrila je iz ministrstva za ekonomijo in finance v 
Rimu prejela sporočilo o podpisu dekreta za financiranje štirih členov zaščitnega zakona za Slovence v Italiji v višini 10 
milijonov evrov, ki so bili - po informacijah iz ministrstva - že nakazani deželi Furlaniji (FJK). 
 

 
Slika: Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Ksenija Dobrila. Foto: ORF 
 
Dežela FJK zdaj lahko sproži postopke za dodelitev 
Predsednica SKGZ izraža svoje zadovoljstvo, ker je bil dekret podpisan in sredstva tudi že nakazana, kar pomeni, da bodo 
deželni uradi lahko sprožili vse potrebne postopke za dodelitev finančne dotacije - od te odvisi dejavnost vseh primarnih 
slovenskih ustanov in posledično članic kulturnih in športnih zvez. 
 

Primorski dnevnik, Trst 

• Jole Namor.  "Imamo tečaj konverzacije, takih bi res potrebovali več": : Čedad - pogovor z Jole Namor ob 
občnem zboru KD Ivan Trinko. Primorski dnevnik, št. 69 (22. mar. 2019), str. 3 

• Narodnost ni odločilna, mladim zanjo ni vseeno : Gorica - Slorijeva anketa o politični osveščenosti Slovencev v 
Italiji / (cost). Primorski dnevnik, št. 69 (22. mar. 2019), str. 13 

• Andreja Juvan Kmetec. Zakaj je nastalo gibanje, čigar vzorci spet postajajo privlačni za rastoči del Evropejcev: 
obletnica – 100-letnica nastanka fašizma v Milanu. Primorski dnevnik, št. 69 (22. mar. 2019), str. 18 

• Slovenci na Hrvaškem v očeh Barbare Riman: Trst – srečanje v Tržaškem knjižnem središču. Primorski dnevnik, 
št. 70 (23. mar. 2019), str. 7 

• Rasizem ne spada v razred: Trst – v Narodnem domu kongres o migracijah, rasizmu in pravicah priselejncev ter 
šolstvu. Primorski dnevnik, št. 70 (23. mar. 2019), str. 7 

• Jaruška Majovski. Kdo naj prevzame skrb za grob Jovana Vesela Koseskega?: Sv. Ana – danes mineva 135 let od 
smrti pesnika in prevajalca, ki je pokopan v Trstu. Dušan Križman že dve desetletji bdi nad sicer zapuščeno 
grobnico družine Vesel. Primorski dnevnik, št. 72 (26. mar. 2019), str. 9 

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972760/
https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2972760/


• Prenos znanja, širitev didaktičnih modelov: EDUKA2 – čezmejni izobraževalni projekt. Teorija in praksa 
medkulturnih didaktičnih strategij. Primorski dnevnik, št. 72 (26. mar. 2019), str. 18 

• Iz Kanalske doline klic na pomoč slovenski politiki in organizacijam: Naborjet - predstavniki Slovenskega 
kulturnega središča Planika: pomanjkanje finančnih sredstev okrnilo delovanje in ogroža slovensko prisotnost. 
Primorski dnevnik, št. 71 (24. mar. 2019), str. 10 

• Bolsonaro in Trump namerno krčita ozemlje domorodnih skupnosti: skupno poročilo dveh domorodnih poslank v 
ameriškem in brazilskem parlamentu. Primorski dnevnik, št. 71 (24. mar. 2019), str. 12 

• Norina Bogatec. Politična osveščenost pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji: predstavitev odbora 
anketnih rezultatov. Primorski dnevnik, št. 71 (24. mar. 2019), str. 14-15 

• Peter Verč. "Fojbe kot sredstvo etničnega čiščenja" : FJK - vladna koalicija in Gibanje petih zvezd izglasovala 
dokument s sporno definicijo. Primorski dnevnik, št. 73 (27. mar. 2019), str. 3  

• Občanom predstavili opravljeno dejavnost: Zgonik – izšel je občinski Bilten delovanja v obdobju 2014-
2019.  Primorski dnevnik, št. 73 (27. mar. 2019), str. 3 

• Marija Vidau.  "Delala sem z lahkoto" : intervju - tržaška kostumografka Marija Vidau, prejemnica nagrade ZDUS 
za življenjsko delo /Poljanka Dolhar. Primorski dnevnik, št. 73 (27. mar. 2019), str. 11 

• Trijezičen inštrument: Gorica – toponomastičen zemljevid.  Primorski dnevnik, št. 73 (27. mar. 2019), str.  
 

• Jole Namor.  "Imamo tečaj konverzacije, takih bi res potrebovali več": : Čedad - pogovor z Jole Namor ob 
občnem zboru KD Ivan Trinko. Primorski dnevnik, št. 69 (22. mar. 2019), str. 3 
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Prenos znanja, širitev didaktičnih modelov: EDUKA2 – čezmejni izobraževalni projekt. Teorija in praksa medkulturnih 
didaktičnih strategij. Primorski dnevnik, št. 72 (26. mar. 2019), str. 18 
EDUKA2 - Čezmejni izobraževalni projekt 
Prenos znanja, širitev didaktičnih modelov - Teorija in praksa medkulturnih didaktičnih strategij 
 
V februarju in marcu so na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru, VŠ pri Sv. Jakobu v Trstu, VŠ G. Lucio v Miljah, 
VŠ Gorica, DVŠ P. Petričiča v Špetru, Gimnaziji Tolmin, OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša v Renčah in VŠ G. B. Tiepolo v kraju 
Pagnacco potekala različna srečanja v sklopu izobraževanja o medkulturnih didaktičnih strategijah v čezmejnem prostoru 
projekta EDUKA2, ki je pripravljeno v okviru projekta EDU- I<A2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja; projekt je sofinanciran 
v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija—Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.ita-
slo.eu). Izobraževanje omogoča prenos znanj in širitev didaktičnih modelov, ki smo jih izdelali v sklopu mreže za čezmejno 
sodelovanje EDUKA2. Mrežo sestavlja 31 šol, tri univerze in trije raziskovalni inštituti; v tej mreži deluje 16 delovnih skupin z 
več kot 60 učitelji in raziskovalci. 
Na izobraževanju o čezmejni didaktiki za delo s čezmejnimi razredi za učitelje na osnovnih šolah v Italiji in Sloveniji ter 
profesorje na prvostop. srednjih šolah v Italiji je N. Bogateč (SLORI) najprej predstavila vsebino in cilje didaktike čezmejnih 
razredov za različna predmetna področja, ki omogočajo učencem, da spoznajo celovitost čezmejnega območja med Slovenijo 
in Italijo ter se soočijo s potrebo po zaščiti njegovega naravovarstvenega, arhitektonskega, arheološkega, zgodovinsko-
kulturnega, umetnostnega in jezikovnega bogastva. Sodelujoči učitelji in učiteljice Helena Maglica (OŠ P. P. Vegerio il Vecchio), 
Vesna Vojvoda Gorjan (OŠ E. Vatovec Prade), Lučka Križmančič (OŠ F. Bevka), Erika Junc (prvostop. srednja šola I. Cankarja), 
Vanessa Cicogna, Serena Brieger (OŠ Ada Loreti), Annalisa De Donatis, 
Mrežo sestavlja 3 7 šol, tri univerze in trije raziskovalni inštituti 
Cristiana Donaggio (OŠ E. De Amicis), Valentina Marchesan in Renzo Fornasaro (prvostop. srednja šola N. Sauro) so predstavili 
načrtovanje in izvajanje učnih dejavnosti, ki so potekale na delavnicah v Kopru, Miljah, Strunjanskih solinah in parku Beka. 
Teoretična izhodišča o izvajanju učnih dejavnosti v večjezičnem okolju in o poučevanju tujega jezika po metodi CLIL pa so bila 
predmet zaključnih prispevkov Barbare Baloh in Silve Bratož (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem). 
Predstavitev učbenikov o manjšinski in čezmejni literaturi ter dveh digitalnih literarnih pešpoti po Gorici in Trstu je bila 
namenjena srednješolskim profesorjem literature na temo spoznavanja in poučevanja obmejne literature, torej večjezične 
literature na obmejnem območju med Italijo in Slovenijo. Predavatelji Ana Toroš, Katja Mihurko Poniž in Aleš Vaupotič z 
Univerze v Novi Gorici, profesorici Barbara Zlobec (Licej F. Prešerna) in Loredana Umek (DIZ J. Stefana) ter učiteljice Nataša 
Špolad Manfreda (OŠ S. Gregorčiča), Nataša Prinčič, Tamara Konič in Erna Janaškovič (OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša) so 
prikazali nov model poučevanja oziroma nov pristop do literature v regiji, ki presega okvire nacionalne literarne zgodovine in 
išče presečišča med do tedaj ločenimi literarnimi sistemi. Poleg srednješolskega učbenika, ki obravna literaturo na območju 
Trsta in slovenske Istre, ter osnovnošolskega učbenika, ki obravnava literaturo na Goriškem in Videmskem, sta bili 
predstavljeni še dve digitalni literarni pešpoti, do katerih ima uporabnik dostop preko aplikacije na mobilnih napravi in ki v 
prostoru prikazujeta vsebino obeh učbenikov. 
Izobraževanje o didaktiki jezikov v stiku za poučevanje sosedskih jezikov je bilo namenjeno učiteljem in profesorjem, ki 
poučujejo slovenščino na italijanskih prvostop. šolah v Italiji in italijanščino na osnovnih šolah v Sloveniji. Predavateljica Irina 
Moira Cavaion (SLORI) je predstavila učno enoto Naša ekošola/ La nostra scuola ecologica, ki so jo oblikovale sodelujoče 
profesorice Klara Vodopivec (prvostop. srednja šola F. Rismondo), Manuela Blasc- hich, Daniela Luis in Tanja Seganti (prvo-
stop. srednja šola N. Sauro) ter učiteljice Ingrid Medoš in Jerneja Šuligoj (OŠ Sečovlje). Avtorice so obenem spregovorile o 
svoji izkušnji sodelovanja v delovni skupini in predstavile učno gradivo, ki so ga same oblikovale. Teoretičnemu uvodu o 
metodologiji didaktike jezikov v stiku je sledila poskusna virtualna didaktična delavnica s pomočjo videoklicev skype. Na 
srečanju je sodelovala še koordinatorka dejavnosti Nastja Colja (SLORI). 
Več o projektu EDUKA2: www.eduka2.eu, FB Projekt/Progetto Eduka2 
 

 
Slika 1: Norina Bogatec na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem 12. 2. v Kopru 

http://www.eduka2.eu/


 
Slika 2: Barbara Baloh na VŠ G. Lucio v Miljah 28. 2.2019 

 

 
Slika 3: Desno: Ana Toroš in Aleš Vaupotič na srečanju na šoli Stefan 21.2.2019 

 

 
Slika 4: Irina M. Cavaion na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru 21.2.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



• Iz Kanalske doline klic na pomoč slovenski politiki in organizacijam: Naborjet - predstavniki Slovenskega 
kulturnega središča Planika: pomanjkanje finančnih sredstev okrnilo delovanje in ogroža slovensko prisotnost. 
Primorski dnevnik, št. 71 (24. mar. 2019), str. 10 
 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 
 

• »Človek s srcom vidi tau, ka je rejsan važno«. –dm-. Foto: K. Holec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 28. marca 2019 - Leto XXIX, št. 13, str. 2 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf  
Dostakrat nazajponim na tiste cajte, gda sem kak pojbiček v osnauvnoj šauli oprvin prešto po cejlom svejti eričen kratki 
roman francuskoga pilota ino pisatela Antoina de Saint- -Exupéryna z naslovom »Mali princ«, v vogrskoj rejči. Lejpa 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf


pripovejst me je šaulara navčila veuke istine človečoga žitka, gda sem pa kisnej v študentski lejtaj pá naprej vzeu té knige v 
knjižnom slovenskom geziki v prevodi pesnika Ivana Minattina, mi je roman pá nika nauvoga dau. 
 

 
Slika: Jezikovna lektorica »Maloga kraliča«, slavistka Maja Hajdinjak, avtor prevoda Akoš Dončec, urednik knjig Branko 
Pintarič. Foto: K. Holec 
 
S tem sem nej sam na svejti: do gnes so pripovejst dojobrnauli na više tristau rejči, med šterimi najdemo zvekšoga knjižne 
gezike, depa dosta regionalni rejči pa domanji dialektov tö. Pred lejtami sem se pogučavo z Akošom Dončecom z Verice, 
šteri je biu tistoga ipa študent slovenskoga gezika v Somboteli, pa mi je ovado, ka se ma je narodila ideja, ka »Maloga 
kraliča« (kak ga un zové) dojobrné na rejč vogrski Slovencov, šteroga eške itak guči lüstvo nekdešnje Slovenske krajine, 
gnes Prekmurja ino Porabja. Minaulo je en par lejt, v lanjskom leti pa smo leko končno v roké vzeli tenke knige, na platnicaj 
šteri vidimo Maloga kraliča v našom ljudskom gvanti z lasicov, ki je popotnika z maloga, dalečnjoga planeta dosta navčila od 
lübezni (ilustracija je delo sombotelskoga molara Csabe Oroszyna). Knige so lani juniuša že nutpokazali v Pokrajinskoj in 
študijskoj knjižnici v Murskoj Soboti, letos, 22. marca zadvečerka, pa so je leko bole spoznali porabski pa prekmurski 
Slovenci ino Madžari, šteri so prišli v kulturni dom na Verico. 
 

 
Slika: Kulturni dom na Verici so napunili lidgé s té in druge strani granice. Foto: K. Holec 
 
Organizatorge - Zveza Slovencev na Madžarskem ino Drüštvo za ves Verica-Ritkarovci - so se s pomočjauv svoji prekmurski 
padašov sploj potrüdili s programom. Navzauči - med njimi varaški slovenski konzul Boris Jesih ino podpredsednica ZSM 
Andreja Ko Kovač - so leko čüli več ljudski pa avtorski pesmi, štere je na gosli zaigrala Mirjam Mah ino cuj čüdovitno 
spejvala. Na cimbalaj go je sprevajo Dani Kolarič z Böltinec, talent med mladimi prekmurskimi goslarami.  
Od urednika nauve knige v prekmurskoj rejči Branka Pintariča smo zvödali, ka so s pomočjauv grafične delavnice ANIMUS z 
vesnice Markišavci na nogé postavili založbo »Cajt« ranč zavolo toga, ka bi leko vödali »Maloga kraliča«. »Mi smo veseli, ka  
e prišlo do toga, en cajt je trpelo ino zdaj je ta kniga vö …« je s smejom na obrazi ovado prekmurski pesnik ino gledališčnik 
Pintarič.  
Gezikovna lektorica »Maloga kraliča«, slavistka Maja Hajdinjak, je bila moderatorka programa, pa je v svoji gučaj večkrat 
vöpostavila, ka »Prekmurci velamo med Slovencami za lidi z veukov reginal reginalnov zavestjov ino prav gezik je tisto, s 
kem se najbole identificeramo. « Spomnila je, ka če rejsan je v 20. stoletji velala miseu, ka je edna sama prava rejč gezik 
centralne Slovenije, so v 90. lejtaj preminaučoga stoletja ništerni prekmurski avtori »začnili pisati pa ustvarjati v 
prekmurščini ino s tem dokazali, ka je té gezik tö za knige, film, muziko pa ešče kaj.«  
 



 
Slika: Akoš Dončec po programi s svojim nekdešnjim školnikom Šanjinom Bedičom. Foto: K. Holec 
 
»Tak san napiso te knige, kak gučijo tam pri Gradi, Rogašovci pa na Cankovi,« je rejč prejkvzeu prevajalec Akoš Dončec. 
»Depa pomagali so mi s Sobote pa Törnišča tü, etak leko pravim, ka s tisti krajin tü dje nika v tej knigaj. Ranč tak je naša 
porabska krajina dala nika svojoga v nji.« Akoš, šteri je zdaj študent slovenske rejči v Maribori, je vöpostavo, ka naslov 
romana je austo porabski. »Eti pri nam dje ena stara pripovejst ’Kralič pa Lejpa Vida’, ka so eštje Štjednjarska Štjednjarska 
Nana pripovejdali Krajcar Karči bačina, steri so bili moj dober školnik. Srmak Karči bači bi trnok radi vidli vöpriti te knige. 
Strašno mi je bilau, gda san čöjo od njine smrti. Zatok san ponöjo njim na spomin etoga Maloga kraliča.«  
Pred programom smo se malo pogučavali z Akošom, šteri nam je ovado, ka je pri obračanji največkrat francuski original 
nüco, vej je pa »nej tak žmeten. Primerjo sem ga z drügimi prevodi ino vüdo, ka so razločki, na ka trbej skrb meti.« Za edne 
knige v ednoj slovenskoj domanjoj rejči pa je malo špajsno, ka je prevajalec nej nüco slovensko knjižno varianto Ivana 
Minattina. »Bole sem gledo drüge slovanske prevode: češkoga, knižnoga pa gradiščanskoga rovačkoga. Ponüco san nemško 
pa vogrsko varianto ranč tak. Probo sem razmiti sporočilo toga romana, ka ščé praviti Saint-Exupery.«  
Prevajalec nam je povödo, ka ma je delo nej žmetno bilau, če rejsan se je mogo s svojimi uredniki večkrat malo svajüvati. 
»Dostakrat se jim je nej vidlo, ka sem sto nücati indašnje rejči. Dja sem pa brodo, ka bi je tak tü dobro razmili v Prekmurji,« 
je raztomačo Akoš. Vküper z lektorami so se na konci donk poglijali, ka aj bau roman v goričkom guči, depa aj nüca dólinske 
pa ravénske reči ranč tak. »Pri vsejm tem pa aj bi v knigaj austo žma stare prekmurščine, štera je bralci gnesden eške skaus 
blüzi,« smo zvödali od lektorice Maje Hajdinjak, štera je spomnila na tau, ka nega pravoga standarda za tau rejč. 
Akoš Dončec je na predstavitvi eške vöpostavo, ka »mi eti v Porabji mamo goučati te isti djezik, ka naša rejč je nej ovakša. 
Tau, ka dje v Prekmurji, je ranč tak, kak či bi eti pri nam bilau. (...) Gnes pa itak mamo gnako rejč, gnake šege pa gnaki 
temperament. Mali kralič tü tak pravi, ka stare maudrosti nikdar ne zgibijo svojo pravico. Ranč tak nam kaže te indašnji čas, 
ka zakoj je moglo živeti naše Porabje. Zatok, ka Prekmurje, stero je po prvoj bojni prišlo pod drügo oblast, je itak poživilo 
našo domanjo porabsko krajino, aj ne zgibimo svo rejč pa narodno vejst.« 
Prevajalec je z lejpimi rečami gučo o dvej Slovencaj s svoje vesi: o pisatelici Ireni Barber, štera se je prej dosta trüdila za 
enotnost Porabja ino Prekmurja; ino o (Vajninom) Miškani Ropoši, šteri prej eške itak najlepšo domanjo rejč guči. »Naš 
djezik trbej gordržati za naše potomce tü, vej je pa edna bogatost, kulturna dragocenost, je džundž v evropskoj kulturi. 
Ne smejmo ga zapistiti.« 
Na zadvečerašnjom programi na Verici sta svoje pesmi gorštela prekmurskiva pesnika Branko Pintarič pa Karel Turner 
(njija zbirki za en malo vöprideta pri založbi »Cajt«), med tüjov igrautov cimbal pa sta njija verše interpreterala Borut 
Siherle pa Tina Kur tö. Ranč njiva sta bila tistiva, šteriva sta gorštela edne tale z na našo rejč obrnjenoga romana tö. 
Akoš Dončec brodi, ka nam pisatel, šteroga fligar so nej daleč od francuskoga varaša Marseilles na konci juliuša 1944 v 
maurdje strlili, najbole tanačiva, ka »trbej kritično razmišlati, trbej s srcom gledati, trbej tau videti, ka je skrito.« Vejpa 
vsi dobro poznamo najboje erične reči lasice, padaškinje Maloga kraliča: »Tou je moja skrivnost, štera je preprousta: 
človek s srcon vidi tou, ka je rejsan važno. Tisto, ka je rejsan važno, okou ne vidi.« 

• Irske korenine slovenskega krščanstva. -dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 28. marca 
2019 - Leto XXIX, št. 13, str. 3 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf  
»Mladenič, ali veste, kdo je bil sveti Modest?« me je na terasi neke sombotelske restavracije ogovoril uglajen, starejši 
gospod. Bežno sva se že poznala in sem vedel o njem, da je bil dve desetletji italijanski kulturni ataše v irskem Dublinu. Enzo 
farinellaje bil rojen na Siciliji in je pred diplomatsko misijo deloval kot novinar, poročevalec Radia Vatikan in vodja pisarne 
pri Italijanski tiskovni agenciji. Danes večkrat pripotuje v Sombotel zaradi družinskih vezi. »Seveda, gospod Farinella,« sem 
mu odvrnil z nasmeškom, »prvi škof Karantanije, apostol tamkajšnjih Slovanov, prednikov Slovencev.« 
 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf


 
Slika: Enzo Farinella je goreč raziskovalec irsko-evropskih odnosov. Foto: Porabje 
 
Sveti Modest Gosposvetski goduje kmalu, 31. marca, njego-vo ime latinsko pomeni »dobrosrčen, blag, pošten«. Bil je menih 
v 8. stoletju v nekem samostanu na Zahodu, ko pa ga je nekoč obiskal takrat-ni opat in upravitelj škofije Salzburg, sveti 
Virgil, mu je pripovedoval o poganskem slovanskem ljudstvu v svoji soseščini, v kneževini Karantaniji. Modest se je odpravil 
na otok Awa na Chiemskem jezeru, da bi se pripravil na misijonsko delo med Slovani in privadil ljudstvu in jeziku. Tam je 
srečal duhovnika Lupa, učitelja in botra karantanskih knezov Gorazda in Hotimirja. Ko se je Hotimir kot knez vrnil v 
Karantanijo, je na njegovo prošnjo leta 755 Virgil poslal Modesta za škofa prednikov današnjih Slovencev.» 
 

 
Slika: »Preko planin in dolin« - dvojezična knjiga o irskih menihih v današnji Avstriji. Foto: Porabje 
 
Apostol Korošcev« se je naj-prej nastanil na Krnskem gradu in kmalu na nasprotni strani Gosposvetskega polja sezidal novo, 
mogočno Mariji-no cerkev, predhodnico Gospe Svete (danes Maria Saal na avstrijskem Koroškem). Tu je imel svoj škofovski 
sedež in z njegovim posredovanjem je v kneževini krščanstvo pognalo globoke korenine. Po izročilu je umrl pri Gospe Sveti 
in je tam tudi pokopan. 
»Ali veste, da je bil Modest irskega porekla?« sva se z današnjim direktorjem kulturnega središča Italijanska hiša v Dublinu 
zmeraj bolj zapletala v pogovor. »Irski menihi so imeli v srednjeveški evropski kulturi izredno pomembno vlogo, o kateri pa 
še danes premalo vemo. V zgodnjem in visokem srednjem veku je na Irskem cvetelo veličastno kulturno življenje, samostani 
so bili prava središča znanosti. Svoj način poučevanja in šolanja so irski menihi prenesli v Evropo in bili med ustanovitelji 
univerz v Oxfordu, Pragi in na Dunaju,« je pripovedoval Enzo Farinella, ki je goreč raziskovalec delovanja irskih menihov v 
(Srednji) Evropi. 
»Na pot so se podali z geslom ’pro amore Christi’ - za Kristusovo ljubezen. Njihovo poslanstvo je bilo iti po svetu, čeprav niso 
natančno vedeli, kam. Vodilo jih je načelo ’biti osamljen, daleč od domovine’. Na njihovo smolo - in na srečo človeštva - so 
njihove celice kmalu pos-tale prava kulturna središča. Ljudje iz okolice so bili osupli nad njihovo svetostjo, mirnim 
življenjskim slogom in čudeži, ki so jih izvajali. Gojili so vrtove, kjer so ob zelenjavi rasla tudi zelišča. Menihi so postali znani 
po zdravilni moči svojih rastlin,« je navdušeno pripovedoval sogovornik, ki je botroval pobratenju šestnajstih irskih in 
italijanskih mest. 
»Modest ni bil prvi irski menih med alpskimi Slovani,« je nadaljeval, »dve stoletji pred njim je sveti Kolumban med potjo iz 
današnje Avstrije v severno Italijo prečkal deželo, nastanjeno s predniki Slovencev. Toda njegov misijon je bil takrat 
neuspešen.« Sveti Kolumban je najznamenitejši irski menih, ki ga nekateri imenujejo »zavetnika borcev za združeno 
Evropo«. Poznamo ga kot ustanovitelja številnih samostanov na celini, med drugimi v Luxeuilu v današnji Franciji oziroma v 
Bobbiu v severni Italiji (slednjega imenujemo »Montecassino severa«). 



Irski menihi so bili znani po svoji blagi metodi pokristjanjevanja, nove vere med pogani niso širili z ognjem in mečem. Svoje 
delo so začeli na samem vrhu družbene hierarhije, poudarja Enzo Farinella.»Kultura in politika sta bili povezani. Menihi so 
spremljali kneze in kralje, ko pa je bilo vodstvo države pokristjanjeno, je postopoma vsa dežela postala krščanska.« Menihi z 
»zelenega otoka« se niso družili le s sočasno elito, je izpostavil sogovornik. »Pridigali so med ljudstvom. Sam Karel Veliki se 
je zaljubil v irske menihe takrat, ko jih je videl pridigati na ulicah in trgih. Za šalo bi lahko rekli, da so 'prodajali modrost'. 
Potovali so od kraja do kraja in spoštovali siromake. bili so prepričani, da so tudi reveži in sužnji človeška bitja, v katerih je 
prisoten sam Kristus. Poudarjali so solidarnost, svojih čudežev niso storili kraljem. Kljub temu so državniki romali k njihovim 
grobovom, da bi se očistili, verjeli so v spiritualno moč teh mož.« 
Državni voditelji so v srednjem veku potrebovali duhovnike in menihe, saj so le-ti širili sporočilo miru, pravičnosti in 
solidarnosti, je opozoril nekdanji diplomat. »Koristili so jim pri poenotenju in obvladovanju kraljestev in kneževin. Kakor sem 
že poudaril, kultura je stala ob boku politiki. Kamor koli so irski menihi šli, so ustanavljali ’mesta znanja’. Samostani niso bili 
le kraji molitve, tam so prepisovali tudi kodekse. Ne le Sveto pismo, temveč tudi posvetne knjige. Ob vsem tem pa so bili 
kraji pogovorov in razpravljanj.« Enzo Farinella se je pošalil, da so menihi celo zaposlovali kralje kot prevajalce med njimi in 
preprostimi ljudmi. »Kralji so bili šolani, govorili so nekaj latinščine, ki je bila temeljni jezik znanosti. bili so v pomoč irskim 
menihom.« 
V svoji najnovejši knjigi »Preko planin in dolin« obravnava pisec številnih razprav o irskih menihih vlogo teh svetih mož na 
ozemlju današnje Avstrije, tako tudi Koroške. Zgodovinska študija je napisana v angleškem in nemškem jeziku, po krajšem 
uvodu o preteklosti Ircev in delovanju njihovih menihov v Evropi avtor podrobneje predstavi življenje in delo svetega 
Ruperta, svetega Virgila, svetega Modesta in svetega Kolomana. Vsi ti irski menihi se navezujejo na kneževine, ki so bile 
predhodnice današnjih avstrijskih dežel. 
»Nedaleč od Sombotela se nahaja vasica Ják,« je opozoril raziskovalec, »v desni stranski ladji tamkajšnje cerkve stoji keltski 
križ na oltarju. Ali so šli irski menihi mimo? Kilometer stran stoji kapelica na pokopališču, posvečena irskemu zavetniku 
svetemu Patriku. To je edini tak primer v srednji Evropi,« je našteval.  
Enzo Farinella pa seže dalje s hipotezami. »Sveti Patrik naj bi bil nečak svetega Martina. Nekateri zgodovinarji namreč 
menijo, da je bil Patrik sin Concesse, sestre svetnika iz Savarie. Od svojega strica se je naučil pravičnosti, kar je temeljni 
princip človeštva. Mir, pravičnost in solidarnost - le kje jih danes najdemo?« 

• Slovenija odprta za umetnost. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 28. marca 2019 - Leto XXIX, št. 13, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf  
Potrna: Pogled od zgoraj – mednarodno pestra in generacijsko različna udeležba.  
Na razstavo, ki je ta čas v Pavlovi hiši v Potrni, bi bila ponosna sleherna galerija, ki si prizadeva za kakovostno predstavitev 
likovne umetnosti različnih izpovednih smeri. Obiskovalci si lahko ogledajo šestindvajset del devetnajstih umetnic in 
umetnikov, ki so nastala na Sinjem vrhu blizu Ajdovščine na šestindvajsetem simpoziju. Slovenija odprta za umetnost 2018 
na temo Pogled od zgoraj. Ustanovitelj projekta je akademski slikar Klavdij Tutta. Častna gosta simpozija sta bila Bogdan 
Čobal (Slovenija) in Nikolaj Dilemans z Nizozemske.  
 

 
Slika: Barvna paleta častnega gosta z Nizozemske Nikolaja Dielemansa je umirjena, zemeljsko naravnana in se razpira 
skozi večplastne nanose. Foto: Ernest Ružič  
 
Umetniki so prišli iz Avstrije, Italije, Japonske, Nizozemske, Srbije, Poljske in Ukrajine. Polovica umetnikov je bila iz tujine, 
polovica pa slovenskih. Sodeluje tudi Cvetka Hojnik iz Lendave. V projektu sodelujejo Kosovelov dom Sežana – Veli-ka 
galerija Ivana Varla, Pavlova hiša, kulturni dom štajerskih Slovencev v Avstriji, Muzej radovljiške občine – Galerija Šivčeva 
hiša in Mestni muzej Idrija – Razstavišče Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkenegg. Izšel je tudi pregleden katalog s tekstom 
umetniške vodje Anamarije Stibilj Šajn, s kratkimi predstavitvami avtoric in avtorjev ter barvnimi reprodukcijami njihovih 
del. 
 
Umetniki niso samo delali ali razpravljali na simpoziju, am-pak so si ogledali veliko pregledno razstavo Klavdija Tutte na 
gradu Kromberk pri Novi Gorici in skupaj s slikarjem postali Mediteranski popotniki. Ali kot pravi Anamarija Stibilj Šajn, je 
skupina postala ubrana celota.»Z zanimanjem, ki je že mejilo na radovednost, sem vsak dan čakala na likovne rezultate in jih 
skrbno spremljala. Nabor, ki je predstavljal mednarodno pestro in generacijsko različno zasedbo, udeležence, ki so zastopali 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf


različne avtorsko svojstvene in izoblikovane sloge, način in tehnike likovnega izražanja, so dajali vedeti, da bodo rezultati 
pestri, da jih ponovno ne bomo mogli dati v en sam okvir, da bodo predstavljali del poslanstva, ki ga ima sodobna umetnost, 
ki je tako zelo raznolika in odprta, ki predstavlja iskanje novih izraznih poti in na novo opredeljuje vlogo umetnosti«, je v 
oceni strnila Anamarija Stibilj Šajn. 
Očitno je bilo čutiti svobodo, denimo kako se staro povezuje z novim in sodobnost vedno živi tudi s tradicijo. V čudovitem 
naravnem okolju je marsikdo našel motivna izhodišča, ki jih je interpretiral na izrazito samosvoj način. Vsako leto, ko se 
ustvarjalni ritem zaključi, ko se dogajanje na Sinjem vrhu umiri, dela dozorevajo za razstavo, za objavo v katalogu. Ker je 
gostovanje prvič v Pavlovi hiši in izven Slovenije, se je pojavilo vprašanje, kako naj osemnajst likovnih igralcev na odru 
ohrani vsak svojo prepričljivo vlogo. Strokovno mnenje je, da jim je to uspelo, razstava je postavljena pregledno in privlačno, 
kar kliče ljubitelje likovne umetnosti, da si vzamejo čas, pogledajo dela in katalog ter preberejo številne pomenljive 
informacije. Za-gotovo je ta čas v Pavlovi hiši ena najprivlačnejših in kakovostnih likovnih razstav v severovzhodni Sloveniji. 
Takšno sem jo videl avtor tega zapisa, ne sicer umetnostni zgodovinar, ampak pisatelj. 

• Dodatne podpore. F. Sütő. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 28. marca 2019 - Leto XXIX, 
št. 13, str. 5 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf  
21. marca so v Budimpešti v Lovski dvorani Parlamenta svečano predali listine o dodatni podpori narodnostnim šolam in 
vrtcem, ki jih vzdržujejo lokalne narodnostne samouprave ter narodnostnim kulturnim zavodom in lokalnim zbirkam. 
 

 
Slika: 21. marca so v Budimpešti v Lovski dvorani Parlamenta svečano predali listine o dodatni podpori narodnostnim 
šolam in vrtcem, ki jih vzdržujejo lokalne narodnostne samouprave ter narodnostnim kulturnim zavodom in lokalnim 
zbirkam. Foto: Porabje 
 

 
Slika: Prireditve se je udeležila tudi slovenska zagovornica Erika Köleš Kiss. Foto: Porabje 
 
Listine o dodatni podpori sta predala državni sekretar za cerkvene in narodnostne zadeve pri Uradu premiera Miklós Soltész 
in poslanec nemške narodne skupnosti, predsednik Odbora ra narodnosti na Madžarskem Imre Ritter. Narodnostne šole in 
vrtci bodo deležni 1 milijarde 83 milijonov forintov dodatne podpore, gre za 55 vzgojno-izobraževalnih ustanov (2 hrvaški, 2 
slovaški, 1 romunska in 50 nemških). Kulturni zavodi in lo-kalne zbirke bodo dobili 51 milijonov forintov dodatnih sred-stev 
(5 nemških, 6 slovaških in 1 slovenski). Porabska domačija v Andovcih je dobila 6 milijonov forintov podpore. 

• Načrt programov Zveze Slovencev na Madžarskem za leto 2019. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 28. marca 2019 - Leto XXIX, št. 13, str. 6 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf 
21. januar 
Seja predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem. 
1.februar 
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Obujamo dediščino s pravljičnimi večeri za odrasle v soorganizaciji Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota na 
Gornjem Seniku. 
10. februar 
Slovenski kulturni praznik v Slovenskem domu v Monoštru. Predstavitev dokumentarnega filma o Slovenskem Porabju. 
19. februar 
Predstavitev knjige Klaudije Sedar z naslovom Fajn je bilou, Zgodbe iz življenja Porabk in Porabcev.  
28. februar 
Predstavitev knjige Štefana Kardoša z naslovom Stric Geza gre v Zaturce – Geza bači de v Zaturce v Slovenskem domu. 
5. marec 
Oživitev pustnih šeg in peka krofov ter po-govor z etnologinjo Marijo Kozar o izvoru pusta v kulturnem domu v Števanovcih. 
marec – april – maj 
Tečaj slovenščine za nadaljevalce (tedensko). .... 
22. marec 
Predstavitev knjige z naslovom MALI KRALIČ, ki jo je v narečje prevedel Akos Dončecz. Program se bo odvijal v kulturnem 
domu na Verici-Ritkarovcih v soorganizaciji Društva za ves Verica-Ritkarovci.  
marec, april, maj 
Seznanjanje predšolskih otrok s svetom pravljic preko izvedenih gledaliških delavnic.  
... marec 
Seja predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem. 
12. april  
Velikonočna delavnica: peka preste, barvanje jajc in pogovor z etnologinjo Jelko Pšajd o velikonočnih šegah v Hiši jabolk na 
Gornjem Seniku.  
14. april 
Sodelovanje Komornega pevskega zbora na pevski reviji Primorska poje v Umagu. 
27. ali 28. april   
Ekskurzija za člane predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem. 
19. maj 
Volilni občni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem v Slovenskem domu v Monoštru.  
... maj 
Seja predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem.  
... maj 
Filmski večer na Gornjem Seniku. Ogled igranega filma z naslovom Oroslan, pri katerem so sodelovali tudi amaterski igral-ci 
iz Porabja.  
...junij 
Sodelovanje Športnega društva Slovenska ves na mednarodni prireditvi. 43. Srečanje mladih slovenskih športnikov iz 
obmejnih dežel v Sloveniji.  
8. junij 
PORABSKI DAN – Srečanje Porabskih Slovencev na Gornjem Seniku.  
15.-16. junij 
50. Tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, ki se ga bo 47. udeležil MePZ Avgust Pavel Gornji Senik. 
11.-19. avgust 
18. Mednarodna likovna kolonija v Mono-štru  
25.-30. avgust 
49. Mednarodna likovna kolonija mladih iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Po-rabja v Monoštru. 
september - oktober – november 
Tečaj slovenskega jezika v Slovenskem domu (tedensko) 
...september 
Premierni predstavi gledališke skupine Nindrik-indrik ZSM v Slovenskem domu v Monoštru.  
... september 
Filmski večer na Verici-Ritkarovcih. Ogled igralnega filma z naslovom Oroslan, pri katerem so sodelovali tudi amaterski 
igralci iz Porabja.  
… september 
Mednarodni kolesarski maraton v soorganizaciji ŠDK Monošter.  
... september 
Seja predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem. 
19. oktober 
VII. Vražja pot v Andovcih v soorganizaciji PKTD Andovci.  
... november 
Otvoritev razstave ustvarjalcev 18. Mednarodne likovne kolonije v Monoštru. Izdaja trijezičnega kataloga.  
... november 
Seja predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem.  
5. december 
Miklavževanje za porabske malčke v Slovenskem domu.  



… December 
Božični koncert v Porabju.  

• Program dela državne slovenske samouprave za leto 2019. Gornji Senik, 18. oktober 2018. Martin Ropoš, 
predsednik. 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 28. marca 2019 - Leto XXIX, št. 13, str. 6-7 
http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf 
Državna slovenska samo-uprava na osnovi Zakona CLXXIX. o pravicah narodnosti iz leta 2011 oziroma v skladu z določbami 
svojega Poslovnika, med svoje najpomembnejše naloge uvršča interesno zastopstvo slovenske narodnosti z namenom 
krepitve na-rodnostne samobitnosti in kulturne identitete na področju maternega jezika, izobraževanja, kulturnih in 
političnih aktivnosti oziroma na področju verskega in gospodarskega življenja ter v skladu s svojim poslan-stvom oziroma 
programom dela svojih komisij določa naslednje aktivnosti programa dela za leto 2019:  
Januar 2019  
Priprave na postopke narodnostnih volitev 2019; postopek registracije. 
Nosilec: Skupščina, Urad; rok: stalna naloga 
Priprave na prireditev »Borovo gostüvanje Porabskih Slovencev – Sakalovci 2019«. 
Nosilca: predsednik, predsednik Komisije za kulturo; rok: stalna naloga 
Seja skupščine: razprava in usklajevanje z ustanovami o proračunu za leto 2019 (odločanje o sofinanciranju delovanja 
ustanov).  
Nosilci: predsednik, vodje ustanov, finančni vodja; rok: 24. januar 2019 
Februar 2019  
Podobno kot vsa prejšnja leta Državna slovenska samouprava na področju kulturnega življenja poseben poudarek namenja 
organizaciji prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Nosilca: predsednik, Komisija za šolstvo; rok: 14. februar 2019  
Priprave na prireditev »Borovo gostüvanje porabskih Slovencev – Sakalovci 2019« 
Nosilca: predsednik, predsednik Komisije za kulturo; rok: stalna naloga 
Seja skupščine:razprava in sprejem pro-računa DSS in njenih pro-računskih uporabnikov za leto 2019 
odločanje o terminsko določenih nalogah vzgojno-izobraževalnih ustanov 
prerazporeditev namenskih proračunskih sredstev.  
Nosilci: predsednik, vodje ustanov, finančni vodja, predsedniki komisij; rok: 14. februar 2019  
Marec 2019  
Izvedba prireditve »Borovo gostüvanje Porabskih Slovencev – Sakalovci 2019«. 
Nosilca: Skupščina, Komisija za kulturo; rok: 2. marec 2019  
V interesu spodbujanja vpisa v dvojezične narodnostne šole bo Državna slovenska samouprava oziroma njena Komisija za 
šolstvo sodelovala pri informiranju staršev bodočih prvošolcev. 
Nosilci: predsednik Komisije za šolstvo, člani Komisije za šolstvo; rok: marec-april 2019 
Javni forum – poročanje. 
Seja skupščine:sprejem programa javnih naročil DSS za leto 2019.  
Nosilca: predsednik, v.d. vodja urada; rok: 28. marec 2019 
Odločanje o terminsko določenih nalogah vzgojno-izobraževalnih ustanov. 
Nosilci: predsednik, vodje ustanov; rok: 28. marec 2019   
Razprava o razpisu natečaja za vodje ustanov za – opravljanje nalog ravnatelja Dvojezične osnovne šole in vrtca Jožefa 
Košiča.  
Nosilec: Skupščina; rok: 28. marec 2019   
April 2019  
Seja skupščine: razprava in sprejem poslovnega načrta za leto 2019 in poročila o izvajanju javnega interesa Radia Monošter 
za leto 2018.  
Nosilci: predsednik, direktor-glavni urednik, predsednik nadzornega odbora; rok: 25. april 2019   
Odločanje o terminsko določenih nalogah vzgojno-izobraževalnih ustanov 
prerazporeditev namenskih proračunskih sredstev.  
Nosilec: predsednik, vodje ustanov, finančni vodja; rok: 25. april 2019 
Razprava o poročilu notranje revizije.  
Nosilec: predsednik, v.d. vodja urada; notranji revizor; rok: 25. april 2019 
Maj-Junij-Julij 2019 
21.06. Strokovna ekskurzija 
17.07. Postavitev prepoz-navnega znaka ,,PORABJE  v Andovcih. 
Nosilec: Karel Holecz name-stnik predsednika; rok: maj 2019Seja skupščine:obnova članstva Nadzorne-ga odbora Radia 
Monošter 
Nosilec: direktor-glavni urednik; rok: 23. maj 2019 
izvedba postopka natečaja za vodje ustanov za – opravljanje nalog ravnatelja Dvojezične osnovne šole in vrtca Jožefa Košiča. 
Nosilec: Skupščina; rok: 23. maj 2019   
Razprava in sprejem finančnega poročila Državne slovenske samouprave in njenih proračunskih organov za leto 2018. 
Nosilec: predsednik, vodje ustanov, finančni vodja, predsedniki komisij; rok: 23. maj 2019   
Avgust 2019 
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Seja skupščine:prerazporeditev namenskih proračunskih sredstev.  
Nosilec: predsednik, vodje ustanov, finančni vodja; rok: 22. avgust 2019 
Razprava o poročilu notranje revizije.  
Nosilec: predsednik,notranji revizor; rok: 22. avgust 2019   
Aktualne naloge v zvezi z narodnostnimi volitvami 2019. 
Nosilec: Skupščina, Urad; rok: 2019. stalna naloga 
September 2019 
21. 09. Svečana predaja obnovljene Küharjeve spominske hiše.Nosilec:  
Martin Ropoš, predsednik; rok: september 2019 
Oktober 2019  
Seja skupščine:razprava o načrtu notranje revizije za leto 2020letno poročilo nosilcev funkcij o opravljenem delu 
prerazporeditev namenskih proračunskih sredstev.  
Nosilci: predsednik, vodje ustanov; nosilci funkcij, finančni vodja, rok: 31. oktober 2019 
November 2019 
Seja skupščine:ustanovna seja. 
Nosilec: Skupščina, rok: 28. november 2019 
Razprava o programu dela za leto 2020.  
Nosilci: predsednik, vodje ustanov; finančni vodja; rok: 28. november 2019 
Tekoče aktivnosti med letom: v primeru zagotovitve finančnih virov za izvedbo na osnovi načrtov vodje spominske hiše, 
izvedba četrtletnih delavnic in poletnega tabora negovanja izročila v Küharjevi spominski hiši. Ustanove DSS oziroma ko-
misije za šolstvo in kulturo ter finančni nadzorni odbor bodo svoje naloge v letu 2019 opravljali na osnovi posebnega 
programa dela, usklajenega s programom dela DSS. 
Državna slovenska samouprava si bo na osnovi Programa sodelovanja na področju šolstva, znanosti in kulture za obdobje 
2016-2018, podpisanega s strani Ministrstva človeških virov Madžarske in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter 
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, z vključitvijo strokovnjaka, svetovalca za slovenski jezik, in slovenskih asistentov 
ter z izkoriščanjem razpisnih možnosti za pridobivanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja prizadevala k dvigu strokovne 
ravni na-rodnostnega dvojezičnega izobraževanja. 
Državna slovenska samouprava tudi v letu 2019 med svoje posebne naloge uvršča zagotovitev potrebnih sredstev za redno 
delovanje ustanov (Dvojezična osnovna šola in vrtec Jožefa Košiča, Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci; Radio 
Monošter; Küharjeva spominska hiša, Urad DSS), organizacij, ki se financirajo preko teh (ZSM, izdaja časopisa Porabje) ter 
lokalnih narodnostnih samouprav in organizacij, ki delujejo na narodnostnem področju, in bo nadaljevala pogajanja za 
zagotavljanje potrebnega finančnega kritja. DSS si prizadeva izkoristiti vse razpisne priložnosti za lasten razvoj in razvoj 
svojih ustanov.  
DSS za svojo posebno nalogo šteje učinkovito strokov-no sodelovanje z narodnostnimi samoupravami pri izvajanju njihovih 
dejavnosti tudi v obliki skupnih prireditev. 
DSS bo tekoče sodelovala pri pripravi in izvedbi Razvojnega programa Slovenskega Porabja.  

• Uveljavitev Portala »Vrabec anarhist« v enem letu. Tekst in foto: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 28. marca 2019 - Leto XXIX, št. 13, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf  
Svetovni dan poezije 
Društvo slovenskih pisateljev je ob svetovnem dnevu poezije, 21. marcu 2018, ponudilo avtorjem priložnost objavljanja 
poezije, proze, dramatike, kritike in esejistike na portalu s pomenljivim naslovom Vrabec Anarhist. Portal je dobil ime po 
neuklonljivem ptičku iz romana Ivana Cankarja Hiša Marije Pomočnice, ki se je na vsak način hotel prebiti na svobodo in ga 
lahko razumemo kot simbol večne utopije. Kriteriji odločanja pri izbiri literarnih besedil za objavo temeljijo  na kakovosti, 
izvirnosti in umetniški dovršenosti. Odgovorni urednik portala je dr. Igor Divjak. K portalu se bom še vrnil, zdaj pa nekaj 
informacij o letošnji počastitvi svetovnega dneva poezije v Sloveniji. 
 
Po vseh večjih slovenskih mestih, kjer menijo, da je kultura in v njej literatura pomembna vrednota, so pripravili literarna 
branja, ponekod, denimo v Mariboru, pa priznanim besednim ustvarjalcem izročili pri-znanja. Osrednjo, Glazerjevo nagrado 
je dobil akademski slikar Bogdan Čobal, častni gost  dogodka Slovenija odprta za likovno umetnost – Pogled od zgoraj 2018, 
o čemer pišem na drugem mestu časnika. Tako je v Ljubljani najbolj znano prebiranje poezije ob Prešernovem spomeniku, 
kar že vrsto let pripravlja Društvo dramskih umetnikov Slovenije. Branje se vedno začne s Prešernovo Zdravljico, katere del 
je tudi slovenska himna. 
Ob svetovnem dnevu poezije sta se oglasili generalna direktorica Unesca Andrey Adulay, ki je v poslanici poudarila, da 
poezija predstavlja edinstveno umetnost, ki nas opominja na izjemno raznolikost jezikov in kultur. Predsednica Društva 
slovenskih pisateljev Aksinija Kermauner pa je v slovenski poslanici povzela verz Srečka Kosovela: »Ta strašni čas, neurejen 
čas/ poplavlja z nemirom iskanje/ vse naše, vse naše smeri/ nemir in ubija nam sanje.// Ljudje potrebujemo poezijo zdaj bolj 
kot kdajkoli prej. Kajti v tem izvotlenem času, lažno naphanem z nemirom, izgomazenjem, mistični zven poezije za-trese v 
nas  vrednost, da je pod brezupnim betonom našega sveta skrito še kaj, „nekaj“, za kar je vredno živeti.« 
Uvodoma omenjeni, eno leto star portal DSP Vrabec Anarhist je pritegnil veliko število, tudi najbolj znanih slovenskih 
pesnikov in pisateljev. Poezijo objavlja prek 50 domačih in tujih avtorjev (tudi pod-pisani), nekaj manj pa prozaistov. 
Objavljajo Veno Taufer, Svetlana Makarovič, Mustafa Zvizdić, Marko Kravos, Ivo Svetina, Ciril Zlobec, Josip Osti, Feri Lainšček 
in drugi avtorji vseh generacij in pesniške predstavitve že pokojnih pesnikov in pisateljev. 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf


Kljub resnemu prizadevanju mi ni uspelo odkriti v Prekmurju prireditve, posvečene svetovnemu dnevu poezije 2019. Niti ne 
tako presenetljivo, saj v Pomurju nimamo založbe, v Murski Soboti kot regionalnem središču pa ne sodobne knjigarne, ki bi 
ponujala vse zvrsti literature.  

• Na Križnoj pauti molili za betežnike. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 28. marca 
2019 - Leto XXIX, št. 13, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf 
 
 

 
Slika: 15. marca je dogodke štacij na Golgoto prebral župnik Tibor Tóth, pri svetlobnom križi so pa slovenski molili za 
betežnike v vesi. Foto: Porabje 
 
V Sakalauvci so pred osmimi lejti dali postaviti svetlobni križ, štacije križne pauti so pa dali napraviti 2016. leta. Za štacije so 
pejneze dali sami vörnicke, dapa pomagale sta lokalna samouprava pa slovenska samouprava tö. Od tistoga mau je dosta 
lidi ojdlo k križi molit. Letos v postnom časi so se tak odlaučili, ka do križno paut molili pri štacijaj gor do svetlobnoga križa, 
steri je 7,38 metra viski. 
15. marca je dogodke štacij na Golgoto prebral župnik Tibor Tóth, pri svetlobnom križi so pa slovenski molili za betežnike v 
vesi. 

• Obnovili zdravstveno ambulanto na Dolnjem Seniku. LRH. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 28. marca 2019 - Leto XXIX, št. 13, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf  
 

 
Na sliki: župan Zsolt Monek z dvigalom za invalide. Foto: Porabje 
 
Ambulanta družinske medicine na Dolnjem Seniku pričakuje paciente v skladu z unijskimi predpisi, saj so jo pred kratkim – 
zahvaljujoč uspešnemu projektu – popolnoma obnovili. Župan Zsolt Monek je povedal, da je bil projekt izveden v okviru 
konzorcija, katerega člana sta bili samoupravi Dolnjega Senika in Sakalovcev. V okviru projekta so obnovili ambulanto 
družinske medicine v Sakalovcih in na Dolnjem Seniku, kjer so posodobili tudi službeno stanovanje zdravnika. 
Projekt je bil izveden v okviru programa Széchenyi 2020. 

• 20. jubilejni občni zbor v Sombotelu. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 28. marca 2019 - 
Leto XXIX, št. 13, str. 10 

http://www.porabje.hu/pdf/2019/2019_13.pdf  
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Slika: 25. januarja 1999 se je v Sombotelu odvijala ustanovna seja Slovenskega kulturnega društva Avgust Pavel. Letos, 
23. marca, so priredili 20. jubilejni občni zbor društva, na katerem je predsednica Ibolya Dončec Merkli podala poročilo o 
delovanju civilne organizacije v lanskem letu in člane seznanila z letošnjimi načrti. Foto: Porabje 
 
25. januarja 1999 se je v Sombotelu odvijala ustanovna seja Slovenskega kulturnega društva Avgust Pavel. Letos, 23. marca, 
so priredili 20. jubilejni občni zbor društva, na katerem je predsednica Ibolya Dončec Merkli podala poročilo o delovanju 
civilne organizacije v lanskem letu in člane seznanila z letošnjimi načrti. Po seji je slovenska parlamentarna zagovornica Erika 
Köleš Kiss prisotne opozorila na pomen registracije pred jesenskimi lokalnimi in narodnostnimi volitvami 

 

Delo, Ljubljana 

• Marko Kravos odslej na čelu Bralne značke. Igor Bratož. Delo, Ljubljana, 22. marec 2019  
https://www.delo.si/kultura/knjiga/marko-kravos-odslej-na-celu-bralne-znacke-163550.html  
Tržaški pesnik je nasledil mladinskega pisatelja Slavka Pregla.  

 
Slika: Marko Kravos. Foto: Mavric Pivk/Delo 
 
Na včerajšnjem popoldanskem zboru članov Društva Bralna značka je bil – po izteku mandata Slavka Pregla, ki je nasledil 
Toneta Partljiča – za novega predsednika izvoljen Marko Kravos. 
Tržaški pesnik, prozaist, avtor knjig in radijskih iger za otroke, esejist in prevajalec je bil soustanovitveni urednik revije Zaliv, 
kot docent je vodil oddelek za slovenistiko in predaval o slovenski književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu, dolga 
leta je bil urednik Založništva tržaškega tiska, predsedoval je Slavističnemu društvu v Trstu, Slovenskemu klubu v Trstu, Zvezi 
slovenskih kulturnih društev v Italiji, od leta 1996 do leta 2000 je bil predsednik Slovenskega centra Pen. 
V bralno značko, ki je poseben slovenski fenomen (zdaj je v 59. sezoni), je prostovoljno vključenih okrog 70 odstotkov 
osnovnošolcev, v vseh programih sodeluje več kot 140.000 otrok, ki jih vodi več kot 7000 mentorjev. Vsako leto se okoli 40 
odstotkov devetošolcev uvrsti med zlate bralce. 
Bralno značko sta po češkem zgledu osnovala ravnatelj osnovne šole na Prevaljah, pisatelj Leopold Suhodolčan, in profesor 
slovenščine na tej šoli, Stanko Kotnik. Prvo tekmovanje za Prežihovo bralno značko so razglasili na področju štirih koroških 
občin v jeseni leta 1960, prve Prežihove bralne značke pa so bile podeljene maja 1961 na Prevaljah. 
Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in 
književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja 
otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. 
Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo. 
Gibanje gradi na tradiciji bralnih značk, poimenovanih po slovenskih pisateljih, oziroma Zveze bralnih značk Slovenije, ki je 
od sedemdesetih let dalje organizacijsko delovala kot eden nacionalnih programov v okviru Zveze prijateljev mladine 
Slovenije. 
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Slika: Slavko Pregl. Foto: Jože Suhadolnik/Delo  
 
V nedavnem zapisu v Delu je dosedanji predsednik Slavko Pregl zapisal: »Samostojna Slovenija je uvedla davek na knjige. 
Založništvu je odvzela vlogo dejavnosti posebnega družbenega pomena. V zadnjih petih letih je obseg panoge polovico 
manjši. Nakupi knjig za splošne knjižnice od leta 2007 ves čas padajo, sredstva ministrstva za kulturo za nakupe so znotraj 
tega v zadnjih petih letih znižali za polovico (na 1,77 milijona evrov). Standard za šolske knjižnice – ena knjiga na šolarja na 
leto – se ne uresničuje (v številkah: šolske knjižnice na leto ne kupijo približno 120.000 knjig). Na leto je v knjižnicah 25 
milijonov izposoj (in šest milijonov v šolskih knjižnicah), 23 odstotkov prebivalcev Slovenije je članov splošnih knjižnic. 
Bralna značka na leto zajame več kot 140.000 prostovoljnih mladih bralcev.« 
Delno so te številke tudi odgovor na mnenje poslanke državnega zbora in bivše učiteljice, ki je januarja letos na družbenem 
omrežju twitter ugotovila, da opaža zamorjenost otrok z bralno značko – in za to mnenje požela dolg niz ogorčenih 
protimnenj. 
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS že 15 let izdaja ponatise odličnih knjig s pomočjo sponzorjev in donatorjev, program 
Bralne značke pa na nacionalni ravni financira javna agencija za knjigo. 
V zadnjem desetletju in pol je Bralna značka podarila že 532.500 knjig osnovnošolcem v Sloveniji in zunaj meja domovine, 
od tega 295.500 knjig zlatim bralkam in zlatim bralcem; 212.000 slikanic prvošolcem; preostale v drugih priložnostnih 
darilnih akcijah Bralne značke. 
Obstaja tudi Bralna značka za odrasle, ki se je začela razvijati v sklopu programov splošnih knjižnic, društvo vodi tudi dva 
programa, spodbujanje medgeneracijskega branja in zdaj že sklenjen projekt V objemu besed, ki je bil namenjen razvoju 
družinske pismenosti. 

• Kako živijo ljudje, ki jih je arbitraža ločila od Slovenije. Nataša Čepar. Delo, Ljubljana, 23. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/kako-zivijo-ljudje-ki-jih-je-arbitraza-locila-od-slovenije-163642.html  
Slovenija je upravičencem, ki živijo na obmejnem območju, do zdaj izplačala dva milijona evrov  
 

 
Slika: Zaselka na levem bregu Dragonje. Foto: Tomi Lombar 
 
»Prejel sem dobrih 45.000 evrov odškodnine, a s tem si bom v Portorožu težko našel novo domovanje,« odkrito pove Anton 
Škof, ki ima hišo na levem bregu Dragonje. To območje je skladno z arbitražno razsodbo med Slovenijo in Hrvaško pripadlo 
sosednji državi, zato mu je naša država izplačala odškodnino. Skupno je Slovenija svojim državljanom, ki so bili oškodovani 
zaradi arbitražne razsodbe, izplačala malo manj kot dva milijona evrov, a vsi primeri še niso končani. 
Slovenski državljani, ki so po uveljavitvi arbitražne razsodbe pristali na hrvaški strani, so lahko uveljavljali odškodnino, a ob 
nekaterih pogojih, predvsem tem, da se v treh letih za stalno preselijo v novo domovanje v Sloveniji. Pri tem se jim ni treba 
odreči svoji dosedanji nepremičnini. Po podatkih ministrstva za javno upravo so v zvezi s tem do konca lanskega leta prejeli 
38 vlog in izdali 34 odločb. Ugodili so 19 vlagateljem, od tega 14 z območja Upravne enote (UE) Piran, dvema iz UE Metlika, 
trem iz UE Ljutomer. Sedmim vlogam pa so ugodili le delno. V lanskem proračunu so za to namenili malo več kot dva 
milijona evrov, na podlagi pravnomočnih odločb pa so nato izplačali 1,94 milijona evrov. Na odločitev čakajo še štiri vloge, 
prav toliko pa je bilo sproženih upravnih sporov.  
Odškodnina bo težko pokrila stroške selitve 

https://www.delo.si/novice/slovenija/kako-zivijo-ljudje-ki-jih-je-arbitraza-locila-od-slovenije-163642.html
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»Ljudje, ki so sprejeli odškodnine, se morda še ne zavedajo, da bodo morali zapustiti hiše, ki so jih vse življenje gradili, v 
piranski občini pa si z dobljenim denarjem – povprečno sto tisočakov na družino – ne bodo mogli pomagati,« ocenjuje 
Anton Škof. Sam pričakuje še ugodno rešitev odškodnin za ženo in sina, potem pa si namerava, tudi na podlagi zamenjave 
kmetijskih zemljišč, zgraditi manjše domovanje na območju piranske občine. Začasno bivališče pa ima še na Vrhniki. Omeni, 
da je dobil tudi odškodnino za pet let subvencij za obdelovanje kmetijskih površin, izgubil pa je štiri kobile, potem ko mu je 
komunalno podjetje iz Buj odstranilo ogrado. »Naša država se je odpovedala svoji zemlji, čemur nasprotujem, a druge izbire 
nimam, saj bom sicer izgubil še hišo, za katero mi je na levem bregu Dragonje sklad podelil 99 let stavbne pravice,« razloži. 
V zaselku Škodelin se pogovarjajo v mešanici treh jezikov. 
Zaradi zavisti sosedov v Razkrižju neradi govorijo o finančni pomoči države. 
Ljudje po selitvi potrebujejo dostop do novih bivališč.  
Joras z drevjem obdržal zemljišče 
»Ali arbitražna razsodba sploh velja, če je Hrvaška ne spoštuje? Slovenija pa medtem izvaja etnično čiščenje svojega 
ozemlja,« pravi Joško Joras, ki se za – kot sam pravi – pravično mejo s Hrvaško bori že od osamosvojitve Slovenije. Aprila 
lani je v ustavno presojo vložil zakon o evidentiranju meje, s katerim se Slovenija odreka tudi zaselkom na levem bregu 
Dragonje, kot je to določilo arbitražno sodišče. Na odločitev še čaka. 
 

 
Slika: Joško Joras je s skladom kmetijskih zemljišč in gozdov kljub arbitražni razsodbi o poteku meje podaljšal najem treh 
hektarov zemljišč na levem bregu Dragonje za nadaljnjih 30 let. Foto: Tomi Lombar  
 
»Sramota za državo je, da se moramo posamezniki bojevati za naše nacionalne interese, plačani politiki pa ne ukrepajo,« 
trdi. Sam je konec lanskega leta s skladom kmetijskih zemljišč in gozdov podaljšal najem treh hektarov zemljišč na levem 
bregu Dragonje za nadaljnjih trideset let. Zasadil je mandlje, kakije in lešnike. 
Trojezično življenje teče enako naprej 
Nad Jorasom, proti hotelu Mulino v bližini mejnega prehoda Sečovlje, je zaselek Škrile, na drugi strani glavne ceste pa pot 
vodi proti Bužinom in Škodelinu. Vsi ti zaselki so po arbitražni razsodbi na Hrvaškem, prej pa sta si jih lastili obe državi. »Za 
nas se ni nič spremenilo. Nismo zaprosili za odškodnino, ker želimo tu živeti še naprej,« pravi Viviana Pribac iz zaselka 
Škodelin. Je pripadnica italijanske manjšine, sicer pa je življenje njene družine vezano na Buje in Hrvaško. Le po nakupih 
gredo v Lucijo. 
 

 
Slika: Viviana Pribac: »Za nas se ni spremenilo nič. Nismo zaprosili za odškodnino, ker želimo tu živeti še naprej.« Foto: 
Tomi Lombar 
 
Njen sosed Tomislav Pribac, ki prav tako pove, da ni uveljavljal odškodnine za preselitev v Slovenijo, je bolj povezan z našo 
državo, tudi na delo hodi v Koper. Na vprašanje, kako se opredeljuje po nacionalnosti, odgovori, da je predvsem Istrijan. »Tu 
živimo že več generacij, naši predniki so prišli iz Nove vasi, Kort in Koštabone. Živimo z naravo, obdelujemo zemljo in ne 
potrebujemo nič drugega,« zagotavlja. V zaselku Škodelin, kjer živi 20 ljudi, se – kot zanimivost – skoraj vsi pišejo Pribac. 
»Pogovarjamo se v mešanici treh jezikov in se prav dobro razumemo,« pravi sogovornik. Domačine najbolj moti, da morajo 
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čez poletje čakati v avtomobilski gneči zaradi meje. Zastojem se kljub dobremu poznavanju vseh stranskih cest pogosto ne 
morejo izogniti. 
 

 
Slika: Tomislav Pribac: »Tu živimo že več generacij, naši predniki so prišli iz Nove vasi, Kort in Koštabone. Živimo z naravo, 
obdelujemo zemljo in ne potrebujemo nič drugega.« Foto: Tomi Lombar  
 
Razkrižje: sedem družin od desetih se bo selilo 
Nihče od več kot tridesetih članov sedmih družin, ki se nameravajo s finančno pomočjo države na območju občine Razkrižje 
s hrvaške strani meje preseliti na slovensko stran, se noče več pogovarjati z novinarji in nočejo stopiti pred fotoaparate ali 
kamere. Zavist je v tem majhnem okolju naredila svoje, zato je njihov stik z javnostjo le še razkriški župan Stanko Ivanušič, ki 
si že več let prizadeva za blaženje posledic čudno zavite državne meje na tamkajšnjem območju. 
Kmetje: Višja odškodnina ali odstranitev ograje 
Sedemnajst kmetov se ne strinja z višino nadomestila, ki jim ga je država ponudila, ker je na njihova kmetijska zemljišča 
okoli mejnega prehoda Gibina leta 2015 namestila rezilno žico in nato še panelno ograjo. Ker naj bi ta ostala dalj časa, je 
ministrstvo za notranje zadeve kmetom ponudilo pogodbe o ustanovitvi služnosti z odškodninami v višini od 20 do 50 evrov. 
Zaradi težav, ki jim jih povzroča ograja pri obdelavi zemljišč, in zmanjšanja obdelovalnih površin, se jim ponujeni zneski zdijo 
nesprejemljivi, zato so na ministrstvo poslali skupno zahtevo za zvišanje odškodnin za sto odstotkov, v nasprotnem primeru 
zahtevajo odstranitev ograje. Z ministrstva na zahteve še niso odgovorili.  
Pravzaprav je odškodnino za selitev poskusila dobiti še ena prebivalka teh krajev, a so njeno vlogo na upravni enoti zavrnili 
zato, ker že dolgo ni bivala v nepremičnini, ki je ostala na hrvaški strani meje. Odškodnine ima do zdaj na razkriškem 
območju odobrenih šest družin, za eno, ki se je za selitev odločila šele konec lanskega leta, postopek še poteka. »Toda z 
odobritvijo in izplačilom odškodnin se glavno delo šele začenja in s tem nikakor ni bilo konec težav ne za občino ne za 
družine,« pravi župan Ivanušič. »Emil Bedekovič se mi je tako potožil, da bo četrtino denarja od odškodnine porabil za 
formalnosti, kot so geodetske meritve, načrti, davki in urejanje dostopne poti.« 
Vlada bi imela ljudi, denarja pa ne bi dala 
Pri Bedekovičevih je položaj posebno zapleten, saj je njihova sedanja domačija na ozkem jeziku hrvaškega katastrskega 
ozemlja, ki se zajeda med hiše na Razkrižju. Čeprav imajo vsi slovensko državljanstvo in čeprav so otroci hodili v slovensko 
šolo in imajo službe na slovenski strani meje, so formalno na hrvaškem ozemlju in da bi se izognili nevšečnostim, so streljaj 
od domačije, vrh hriba, kjer je ozemlje že slovensko, zgradili provizorično hiško in stalno bivališče prijavili tam. Ob tej hiški 
nameravajo zdaj z državno odškodnino in z lastnim denarjem zgraditi novo, v katero se bodo preselili. Vendar bo treba do 
parcele urediti cesto po slovenskem ozemlju tam, kjer je zdaj le blaten kolovoz. 
»Prav tu, pri urejanju dovoznih poti po slovenskem ozemlju, se zdaj z državo malo zatika. Vlada je z našo občino sklenila 
sporazum o urejanju desetih odsekov takšnih poti. Po tem sporazumu naj bi bila zaveza občine, da uredi dokumentacijo in 
morebitni dokup zemljišč, države pa, da izvede gradnjo poti, pod čemer jaz razumem tudi financiranje gradnje. A nova vlada 
se zdaj glede financiranja spreneveda, občina pa toliko denarja nima. Ljudi zato skrbi, kaj bo, če si bodo na novih lokacijah 
postavili hiše, do katerih ne bo mogoče normalno dostopati po slovenskem ozemlju,« pravi župan. 

• Madžarska pobarvanka. Luka Lisjak Gabrijelčič. Delo, Ljubljana, 23. marec 2019  
Luka Lisjak Gabrijelčič je zgodovinar, urednik Razpotij in raziskovalec na CEU, Budimpešta. 
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/madzarska-pobarvanka-163363.html 
Če bo EU postala varen prostor za avtokratske režime, bo Fideszova pobarvanka postala učbenik za brezobzirne politike 
po vsej Evropi.  
 
 
Predstavljajte si, da hočete vzpostaviti avtokratski režim. Sistem, v katerem se vse politične odločitve v državi sprejemajo v 
ozkem krogu prijateljev, ki se je oblikoval pred tremi desetletji. Odločitve, sprejete v tem krogu, imajo takojšen in 
neposreden učinek na vse najpomembnejše sfere gospodarske, politične in kulturne moči v državi. Ena, piramidalno 
strukturirana stranka, nadzira parlament, vlado, predsednika republike, vse pokrajinske svete in vse župane. Vse nadzorne 
institucije, od nacionalne banke, varuha konkurence do davčne uprave, tožilstva, vojske in policije vodijo njeni privrženci. 
Ustavno sodišče ima skrajno omejene pristojnosti in je varno v vplivni sferi vladne stranke. Podobno velja za vrhovno in 
večino nižjih sodišč. Ustava, ki določa pravila igre, je nastala brez sodelovanja opozicije: zanjo je glasovala ena sama stranka, 
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čeprav je na volitvah prejela le nekoliko več kot polovico glasov. Od takrat je ta stranka zdrsnila pod petdesetodstotno 
podporo, vendar po zaslugi volilnega sistema, ki ga je sprejela sama, ohranja dvetretjinsko večino v parlamentu. 
Vsi največji mediji v državi so v lasti gospodarskih družb, povezanih s člani vladajoče stranke. Državna televizija je vladno 
trobilo. Neodvisnim postajam odvzamete frekvence. V prestolnici sicer ostaja nekaj revij z nizko naklado, namenjenih visoko 
izobraženemu bralstvu, ki so kritične do vladnih politik. A tako rekoč vsi podeželski mediji, prek katerih se informira večina 
prebivalstva, so trdno pod nadzorom režimske stranke. Njihova uredniška politika ni le naklonjena vladnim politikam, 
temveč širi grobo propagando, promovira sovražni govor in iz dneva v dan napada predstavnike opozicije in kritike vlade. 
Največjemu dnevniku v državi, kritičnemu do vaše politike, prek pritiskov na gospodarstvo ukinete dotok oglaševalskega 
denarja. Nato s finančnim obvodom prek tretje države dnevnik odkupite in ga nekaj tednov pozneje brez razlage ukinete. 
Zdaj je ostal le še en neodvisen dnevnik. Svetovnonazorsko je sicer blizu deklariranim vrednotam vaše stranke, vendar 
vztraja pri samostojni uredniški politiki, ki ne varčuje na račun kritike vaših oblastnih ekscesov. Sin vplivne članice vaše 
stranke (ki vodi enega najbolj znanih muzejev v državi in v vašem strankarskem glasilu tedensko bljuva žolč na predstavnike 
opozicijske, evropske institucije, pripadnike etničnih in spolnih manjšin ter sploh vsakogar, ki postavlja pod vprašaj »sistem 
nacionalnega sodelovanja«, kakor ste poimenovali svoj kleptokratski režim) z denarjem nepojasnjenega izvora nato odkupi 
ta preostali samostojni medij, ki ste ga z nenehnimi pritiski izrinili s trga. Nekaj tednov pozneje se dnevnik znova pojavi v 
kioskih – tokrat z uvodnikom, ki poje slavospeve vaši modrosti ter politični in moralni veličini. Ob »ponovnem izidu« se 
fotografirate ob branju medija – in sliko objavite na svojem spletnem omrežju. Dobrodošli v Orbánovi Madžarski. 
 
 
Po skoraj desetletju na oblasti se grabljenje moči še kar nadaljuje. Zdaj so na udaru neodvisne akademske in znanstvene 
institucije. Razlog je enako preprost, kot je kratkoviden. Čas, ko so se na Madžarsko zlivala kohezijska sredstva iz EU, se 
počasi, a nezadržno izteka. Skoraj ves ta denar je šel v investicije, ki so tako ali drugače povezane z vladajočo stranko. 
Orbánova oblast je razvila zelo dodelane in pretkane kanale, kako denar evropskih davkoplačevalcev uporabiti za utrditev 
lastne klientelne mreže. Zdaj poskuša ta know how uporabiti v znanstveni sferi. Ta bo kmalu ostala eno redkih področij, ki si 
bo še naprej obetalo dotok denarja iz evropskih skladov. Ker Orbánov »sistem nacionalnega sodelovanja«, tako kot vsak 
populizem, temelji na načrtnem preusmerjanju rentniškega denarja lastnim klientelam (kar Fideszovi ideologi tudi odkrito 
priznavajo: gradnjo lastne klientelne mreže z državnim denarjem imenujejo »vzpostavitev nacionalne buržoazije«, pojem, ki 
je znan iz obdobja med obema vojnama, ko je služil kot evfemizem za protijudovske ukrepe Horthyjevega režima), je treba 
zagotoviti, da se vsi pomembnejši tokovi finančnega ali simbolnega kapitala stekajo v kanale pod nadzorom vladajoče 
stranke. In obenem je treba preprečiti, da bi se oblikovale močne neodvisne sfere javnega delovanja, v katerih bi se lahko 
kalili mladi, perspektivni kadri, ki bi nekoč utegnili izzvati ta oblastni sistem. 
Politologi se veliko ukvarjajo z definicijami sistema, ki ga je na Madžarskem z neprekosljivo spretnostjo vzpostavil Viktor 
Orbán. Skoraj vsi ugotavljajo, da gre za mešanico starih razvad lokalne politične tradicije (nacionalistična oligarhija, ki vlada 
s hujskanjem strahu proti manjšinam in gojenjem resentimenta proti nadnacionalnemu političnemu ustroju, ki sploh 
omogoča njeno preživetje, je navsezadnje definicija državne politike v madžarskem delu avstro-ogrske monarhije) in 
problematičnih pojavov, ki jih najdemo v vseh postkomunističnih državah. In tu se skriva najdragocenejši nauk za naše 
razmere. Orbána je vse prelahko zavračati kot desničarja in se privoščljivo muzati ob njegovem prepoznem trku z vodstvom 
Evropske ljudske stranke. A resnica je, da vse elemente, iz katerih Orbán gradi svojo karikaturo demokracije sredi EU, lahko 
najdemo tudi pri nas. 
Fideszov priročnik popolnega prevzema oblasti je namreč kot otroška pobarvanka: v njem so orisane metode, ki jih je 
mogoče olepšati z najrazličnejšimi ideološkimi barvami. Zato je tudi brzdanje Orbána nekaj, kar presega dnevnopolitična 
razhajanja. Če bo EU postala varen prostor za avtokratske režime, bo Fideszova pobarvanka postala učbenik za brezobzirne 
politike po vsej Evropi. In tisti, ki danes v imenu ideoloških floskul pojejo hvalo takšni politiki, se utegnejo jutri znajti na 
udaru njenih posnemovalcev. Takrat bodo morda odkrili, zakaj so v demokraciji pravila in prakse pomembnejše od 
vsakokratne ideologije. A bo prepozno. 

• Srbija si od Natovega bombardiranja še ni opomogla. Milena Zupanič. Delo, Ljubljana, 24. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/posledice-natovega-bombardiranja-vidne-v-vseh-sferah-163662.html  
V Srbiji se spominjajo Natovih napadov izpred dvajsetih let.  
 
 
Beograd – Ko so 24. marca 1999 vzletela vojaška letala iz Natovega oporišča v Italiji in natanko ob 19.45 odvrgla prve 
bombe na takratno Zvezno republiko Jugoslavijo, si nihče ni mogel predstavljati, kakšne bodo posledice. V Srbiji so ta konec 
tedna preživeli v znamenju 20. obletnice začetka bombardiranja. Takrat je Nato prvič v zgodovini oboroženo posredoval 
brez soglasja varnostnega sveta Združenih narodov. Z napadi, v katerih je sodelovalo 16 od takratnih 19 članic zveze Nato, 
so režim predsednika Slobodana Miloševića prisilili k umiku s Kosova.  
V 78 dneh, kolikor je trajalo bombardiranje, je bilo več tisoč mrtvih in ranjenih, na stotine poškodovanih in porušenih 
objektov, škoda je bila ocenjena na približno 30 milijard evrov. Natova letala so bombardirala 1072 lokacij. Njegove 
posledice poleg številnih drugih dejavnikov še vedno vplivajo na srbsko sedanjost.  
Dve desetletji po vojni je v Srbiji veliko ljudi revnih. Šokira podatek, da vsako peto gospodinjstvo na jugu države nima 
elektrike. Posledice takratnega dogajanja še zmeraj čuti tudi srbsko gospodarstvo. »Razpad Jugoslavije, vojne v okolici in 
bombardiranje Srbije so povzročili, da smo izgubili gospodarstvo, znanje in stabilno družbo ter krenili na pot neoliberalizma. 
Za napačne odločitve iz preteklosti smo plačali ogromno ceno,« je za Delo povedal Zoran Stojiljković z beograjske fakultete 
za politične vede. Nevladna organizacija Freedom House Srbijo uvršča med polsvobodne države, ki plujejo med 
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avtoritarizmom in demokracijo. »Srbija ima veliko brezposelnih in navidezno zaposlenih, delavce, ki se jih izrinja iz 
sindikatov, in neoliberalno oblast, ki govori, da dela vse za ljudi, a v resnici dela proti njim. Srbska družba ni bila še nikoli 
tako razslojena in ljudje niso nikoli živeli tako težko,« je poudaril sogovornik. Trenutni sistem v Srbiji je označen za 
»stabilokracijo«, saj da Zahod noče videti, kaj se dogaja, in zaradi lastnih interesov ne ukrepa. »V Črno goro in Makedonijo 
se je Nato že razširil, v te tokove hoče vključiti tudi Srbijo, če ne zaradi drugega, zato, da umiri Rusijo.« 
 
 
Avtoritarna oligarhija in medijska nesvoboda 
Po besedah sociologa Jova Bakića s Filozofske fakultete v Beogradu se čutijo posledice bombardiranja v vseh sferah, tako na 
področju ekonomije, ekologije kot tudi v psihičnem stanju ljudi. »Ne vemo, kako bi bilo, če bombardiranja ne bi bilo. A Srbija 
zdaj ni demokratična država. Je avtoritarna oligarhija, ki ima precej podobnosti z Đukanovićevo Črno goro, Erdoğanovo 
Turčijo, Orbánovo Madžarsko in Putinovo Rusijo. Oblast manipulira z doziranjem informacij,« je Bakić opozoril na medijsko 
nesvobodo, ki je med drugim vzrok za protirežimske proteste v Srbiji, ki so se začeli pred štirimi meseci. Poudaril je, da je 
vseh pet televizijskih programov z nacionalno pokritostjo pod vplivom oblasti, njihovi programi pa da so propaganda, v 
kateri je opozicija prikazana kot sovražnik, predsednik Aleksandar Vučić pa kot dober lik. Svobodnejša naj bi bila televizija 
N1, a gre za kabelski program, ki ga ne vidijo povsod. Med dnevnimi časopisi je, tako sogovornik, svoboden eden, to je 
Danas, ter dva tednika. »Toda ljudje so revni in ne kupujejo tiska,« je izpostavil. 
Po vojni še težje kot med njo 
»Ljudje so potolčeni in malodušni, kar za Srbe ni bilo nikoli značilno – niti med bombardiranjem ne. Počutijo se tako, kot je 
umeščena država v svetu: Srbija je na obrobju. Trenutna oblast vabi tuji kapital za vsako ceno. Lastniki kapitala lahko 
počnejo, kar hočejo. Ljudje so eksistenčno ogroženi, bojujejo se za preživetje, izgubljajo dostojanstvo, z njimi lahko delajo, 
kar hočejo,« je dejal Bakić. Kako se spomni bombardiranja? »Uničevanje države sem, star 29 let, nemočno opazoval. Velika 
sila je tolkla palčka. Ljudje so se za 78 dni preselili v zaklonišča. Najtežje je bilo prebivalcem nebotičnikov. Niso imeli ne vode 
ne elektrike.« Zbirali so se na mostovih in trgih, kjer so bili tudi koncerti, češ, nič nam ne morejo. A so bili do junija 1999 
porušeni vsi mostovi v Srbiji razen enega. 
 

 
Slika: Posledice bombardiranja nacionalne televizije v Beogradu. Foto: Koca Sulejmanovic/Epa  
 
 Pravnik in glasbenik Fedja Dimović, ki je tri dni pred bombardiranjem ustanovil danes zelo priljubljeno družbeno angažirano 
rap skupino Beogradski sindikati, se dogodkov pred dvema desetletjema spominja po medsebojni solidarnosti in 
požrtvovalnosti. »Trpljenje nas je prisililo, da si medsebojno pomagamo. Agresija Nata je prinesla ogromno tragedij in 
žalosti. Bombe so odnesle veliko nedolžnih življenj, umrlo je tudi veliko otrok. Kasneje je poskušala Natova propaganda 
ustvariti vtis, da je bilo bombardiranje zasluženo. Postavili so celo pošastno tezo, da nas 'Nato ni dovolj bombardiral'. Kljub 
vsem težavam duh naroda ni zlomljen. Ogromno prebivalcev Srbije je ponosnih, ker smo se kot že velikokrat v zgodovini 
postavili proti močnejšemu sovražniku,« je poudaril. 
V zadnjih 20 letih se je iz Srbije po uradnih podatkih izselilo 654.000 prebivalcev – skoraj desetina populacije. »To vsekakor 
slabi zmogljivosti družbe in odpira vrata negativni selekciji na ključnih mestih. Nasprotujem tezi, da ostajajo najslabši, 
najboljši pa gredo v tujino. Veliko je takih, ki zaradi boljših razmer ne zapustijo države svojih prednikov. Samo dejstvo, da 
nekdo odide, ne pomeni nujno, da je pozabil svoje korenine. Nikola Tesla in Mihajlo Pupin, naša znanstvenika, ki sta ravno 
tako odšla v svet, sta dokaz, da si lahko za Srbijo prizadevajo tudi iz tujine. Srbija ima veliko potencialov in možnosti, da 
postane razvita evropska država,« je poudaril Dimović. 
Protesti v znamenju obletnice 
Tudi na sobotnih protirežimskih protestih v Beogradu so se z minuto molka spomnili žrtev bombardiranja. Nastopil je 
upokojeni general Sreto Malinović, komandant letalske brigade v Kragujevcu, ki se je prva spopadla s sovražnikom v zraku. 
»Upam, da mi ne bo treba nikoli več reči: junaki, za mano,« je dejal v govoru, uperjenem proti sedanji oblasti, in vprašal: 
»Ali smo se borili za to, kar imamo?« Odgovor je jasen: ne. Množica je ploskala in glasno skandirala. Protesti so minili mirno. 

• »Srbija plačuje za napačne odločitve v preteklosti ogromno ceno«. Milena Zupanič. Delo, Ljubljana, 24. marec 
2019  

https://www.delo.si/novice/svet/srbija-in-kosovo-v-znamenju-20-letnice-pricetka-natovega-bombardiranja-163858.html  
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Danes mineva 20 let od začetka Natovega bombardiranja Srbije in Kosova.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Srbija in Kosovo preživljata ta konec tedna v znamenju 20-letnice pričetka Natovega bombardiranja. Podatki, ki jih te dni 
navajajo v Srbiji, so grozljivi. V 78 dneh, kolikor je trajalo bombardiranje, je bilo v Srbiji in na Kosovu več tisoč mrtvih in 
ranjenih ter na stotine poškodovanih in porušenih objektov. Ocenjena škoda je med 30 in 33 milijardami ameriških dolarjev. 
Natova letala so bombardirala 1072 lokacij in iztresla 22 ton razstreliva, od tega 350 tisoč prepovedanih kasetnih bomb in 
13 ton razstreliva z osiromašenim uranom na Kosovo in južno Srbijo. Njihovi zdravniki imajo podatke, da je zadnja leta 
pojavnost raka v južni Srbiji 2,5 krat večja kot je sicer v svetu, osiromašeni uran pa bo vplival na zdravje prebivalstva še 800 
let.  
Srbija polsvobodna država 
»Razpad Jugoslavije, vojne v okolici in bombardiranje Srbije so povzročile, da je Srbija izgubila gospodarstvo, znanje in 
stabilno družbo ter se preobrnila v neoliberalizem. Za napačne odločitve v preteklosti plačujemo ogromno ceno. Po 
ugotovitvah nevladne organizacije za človekove pravice Freedom House smo polsvobodna država, ki pluje med 
avtoritarizmom in demokracijo,« je za Delo povedal Zoran Stojiljković s Fakultete za politične vede v Beogradu.  
Nato je leta 1999 prvič v zgodovini oboroženo posredoval brez soglasja Varnostnega sveta Združenih narodov. Za 
posredovanje, v katerem je sodelovalo 16 od takratnih 19 članic zveze Nato – Slovenija še ni bila članica Nata –, so se 
odločili zaradi Kosova. Vprašanje Kosova še danes ni razrešeno.  
Mednarodna konferenca 2019 
Na mednarodni konferenci z naslovom »Agresija Nata na Jugoslavijo: 20 let kasneje« je bilo med drugim slišati, da je 
mednarodna skupnost ravnala enostransko (italijanski predavatelj), pa tudi, da se morajo Srbi glede Kosova poglobiti sami 
vase in v svoje napake (izraelski predavatelj). Predsednik Srbije Aleksander Vučić je dejal, da je to »lekcija za evropsko 
varnost 21. stoletja«. Po besedah srbske premierke Ane Brnabić »Srbija ni brez greha, a bombardiranje je bila napaka 
drugih. Srbija bo poskušala oprostiti, saj je to edina pot za uresničitev naših potencialov.« Na konferenco ni bilo niti enega 
od ambasadorjev držav članic Nata, drugi povabljeni ambasadorji in gostje so prišli. 
Protesti v Beogradu tokrat v znamenju spomina na Natovo bombardiranje 
Tudi na protirežimskih protestih v Beogradu so se včeraj zvečer z minuto molka spomnili žrtev Natovih bomb. Nastopil je 
upokojeni general Sreto Malinović, komandant letalske brigade v Kragujevcu, ki se je prva morala spopasti s sovražnikom v 
zraku. »Upam, da mi ne bo treba nikoli več reči: junaki, za mano,« je dejal v govoru, uperjenem sicer proti sedanji oblasti in 
vprašal, »ali smo se borili za to, kar imamo«? Odgovor je jasen: ne. Množica je ploskala in glasno skandirala. 
General je povedal, da je vojska vodstvu Srbije leta 1999 predstavila, kakšna sila je Nato in kakšne so lahko posledice 
spopada s toliko močnejšim nasprotnikom. A je vodstvo kljub temu šlo v vojno, žrtve pa so bili nedolžni ljudje, je dejal. 
Sedanja oblast je bila tudi pred dvajsetimi leti že v vladi in je leta 1999 podpisala kapitulacijo srbske vojske, ki ni bila 
potolčena, je dejal general, opozoril pa tudi na sodelovanje sedanjih oblasti z Natom. 
Prijateljstvo z Natom 
Minister za obrambo Srbije Aleksander Vulin je včeraj dejal, da se Srbija ne bodo nikoli vključila v Nato, vključena je v 
partnerstvo za mir. Premier Kosova Ramush Haradinaj pa je ob obeležitvi obletnice bombardiranja Nata ocenil, da Kosovo 
nima večjega prijatelja, kot je Nato. 

• Nobelov nagrajenec za fiziko Duncan Haldane zaprisegel kot slovenski državljan. STA. Delo, Ljubljana, 25. marec 
2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/nobelov-nagrajenec-za-fiziko-duncan-haldane-zaprisegel-kot-slovenski-drzavljan-
164073.html  
Rodil se je leta 1951 v Londonu, njegova mati Ljudmila Renko pa je bila Koroška Slovenka.  
 

 
Slika: Duncan Haldane je Nobelov nagrajenec za fiziko, Ljubljano pa je obiskal lani. Foto: Jože Suhadolnik 
 
Nobelov nagrajenec za fiziko leta 2016 Duncan Haldane je v petek v prostorih slovenskega veleposlaništva v Washingtonu 
slovesno zaprisegel kot slovenski državljan. Haldane se je rodil leta 1951 v Londonu, njegova mati Ljudmila Renko pa je bila 
Koroška Slovenka. 
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Profesor univerze Princeton Haldane si je leta 2016 delil Nobelovo nagrado za fiziko za teoretske raziskave stanja snovi. 
Haldane je že v 80. letih dvajsetega stoletja na primer razložil magnetične značilnosti atomske verige v določenih snoveh. To 
bo v bodoče prispevalo k razvoju novih materialov in elektronskih komponent. 
 
 
Haldanova mati se je rodila leta 1919 v Borovljah. Njen oče se je tja priselil z Gorenjske in se poročil s Koroško Slovenko ter 
odprl trgovino. Ko je avstrijska Koroška po plebiscitu pripadla Avstriji, družina ni dobila avstrijskega ampak jugoslovansko 
državljanstvo. Nacisti so Haldanovega dedka izgnali v taborišče, matere pa niso, ker je bila takrat študentka medicine na 
Dunaju. 
Ob koncu druge svetovne vojne se je vrnila domov in delala kot zdravnica v partizanski vojaški bolnišnici, ki so na kratko 
zasedli Koroško. Tam je spoznala škotskega zdravnika, s katerim se je poročila in preselila v Veliko Britanijo. S poroko je 
izgubila jugoslovansko državljanstvo, Haldane pa se danes opredeljuje kot pol Škot in pol Slovenec. 
V petek je po slovesni zaprisegi pred veleposlanikom Stanislavom Vidovičem postal Slovenec tudi uradno in bo dobil potni 
list. 

• Na morje v Italijo. Janez Tomažič. Delo, Ljubljana, 25. marec 2019  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/na-morje-v-italijo-162622.html  
Zamejski vinarji kupujejo parcele v Sloveniji, ker so cenejše.  
Na severnem Primorskem med vikendi živim zadnjih dobrih deset let. Sprememba okolja prinese tudi prilagajanje, med 
najzanimivejšimi momenti je bilo spoznanje, da se na enodnevne kopalne izlete na morje hodi v Italijo, natančneje v Sesljan. 
Tam lahko srečaš Kraševce, Vipavce, Brice, Tolmince ... 
Meja med Italijo in Slovenijo po drugi svetovni vojni je umetno zarezala v območje, kjer so se stoletja spletale družinske, 
socialne in komercialne vezi. Kako absurdno je vse skupaj, lahko ponazorimo s primerom, ko so birokrati konfin, kot meji 
rečejo domačini, potegnili kar čez pokopališče. 
Vstop Slovenije v EU je za to območje pomenil olajšanje. Zloglasni bloki (mejni prehodi s carinsko postajo) so postali 
preteklost, trgovanje na obmejnem območju je z leti dobilo izjemen pospešek. Italijanski podjetniki so poslovno priložnost 
začutili na naši strani in seveda obratno. Če odmislimo Pipistrel, najbolj razvpit primer delne selitve proizvajalca letal v 
Italijo, lahko na obmejnem območju opazite veliko podjetij, ki se tam počutijo domače. Ni vse idealno, mikroproblemi so, 
občasno Italija pošlje policijo na mejo, ampak ideja skupnega prostora deluje. Naši ljudje hodijo delat v Italijo, več kot tisoč 
Italijanov dela v Sloveniji. 
V tem kontekstu je prišla do nas informacija, da so Italijani začeli kupovati vinograde v Sloveniji. Kolegi so se lotili 
raziskovanja in ugotovili, da gre za zamejske vinarje, ki so začutili poslovno priložnost in dokupili dodatne hektare za svoja 
posestva. Zemlja je pri nas cenejša, lege so dobre, vse skupaj pa v dometu vožnje s traktorjem z domačije. Ni bistvene 
razlike, ali se voziš vzhodno ali zahodno. 
Zamejski družinski vinarji so pokazali izjemno podjetnost, zgradili so močne blagovne znamke in od svojih posestev lahko 
dobro živijo. Od njih se lahko le marsikaj naučimo. 

• Zamejski vinogradniki se širijo na slovenski Kras. Nataša Čepar. Delo, Ljubljana, 25. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/zamejski-vinogradniki-se-sirijo-na-slovenski-kras-162843.html  
Pogoji za nove vinograde so v Sloveniji boljši kot v Italiji.  
 

 
Slika: Benjamin Zidarich: »Meja mi ne pomeni nič. Smo na Krasu in osebno mi je vseeno, ali kupim teren v Italiji ali 
Sloveniji, pomembno je, da je v bližini moje domačije, odmaknjeno le nekaj minut vožnje s traktorjem.« Foto Jože 
Suhadolnik 
 
Kras – Primorska je ena in delitev na dve državi je bila umetna, povedo vinogradniki z zamejskega Krasa, med katerimi imajo 
nekateri tudi dvojno državljanstvo, zato se jim ne zdi, da s širitvijo svojih nasadov čez slovensko mejo posegajo »na tuje«. So 
pa po njihovih besedah pogoji za nakup zemljišč ugodnejši v Sloveniji kot v Italiji, kjer je Kras tako zaščiten, da je širitev 
obdelovalnih površin skorajda nemogoča. 
Pri nas je na voljo še kar nekaj ugodnih leg za vinogradništvo, pravi Majda Brdnik iz novogoriškega kmetijsko-gozdarskega 
zavoda. »Kar se spomnim, je od osamosvojitve naprej kakšnih pet vinogradnikov iz Italije tukaj sadilo ali vzelo v najem 
zemljišče za vinograde, vendar so vsi slovenskega rodu. Skupaj s tistimi, za katere morda ne vem, bi jih lahko bilo največ 
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deset,« oceni. Za obnovo vinograda na Primorskem naša država sicer ponuja največ 50-odstotne subvencije (v preostalih 
delih Slovenije segajo tudi do 75 odstotkov), medtem ko je za novo sajenje finančna podpora še manjša in po besedah 
sogovornice pravzaprav neugodna za manjše vinogradniške površine, še posebej za kraške razmere, kjer so zaradi kamna 
obdelovalni pogoji zahtevnejši. 
Meja na Krasu ne pomeni nič 
Vino pridelovalcev Edija Kanteja in Benjamina Zidaricha iz kraške vasi Praprot v Italiji je prepoznano tudi v Združenih 
državah Amerike, na Japonskem in drugod po svetu, kamor izvozita polovico svojega pridelka. Za širitev obdelovalnih 
površin sta se odločila tudi v Sloveniji. »Meja mi ne pomeni nič. Smo na Krasu in osebno mi je vseeno, ali kupim zemljišče v 
Italiji ali Sloveniji, pomembno je, da je v bližini moje domačije, odmaknjeno le nekaj minut vožnje s traktorjem,« pojasni 
Benjamin Zidarich, ki je pred kratkim kupil zemljišče v Gorjanskem, naselju, ki spada pod občino Komen. Trenutno zemljišče 
še pripravlja za zasaditev vinogradov. Kot pove, je šlo za tržno priložnost, kupil je skoraj dva hektara zemlje v Sloveniji, 
obenem pa je razširil svojo obdelavo še na dva hektara v Italiji. Skupno je tako povečal svoje posestvo na slabih 12 hektarov 
zemljišč. 
 

 
Slika: Vinogradi v okolici Gorjanskega in Komna. Foto: Jože Suhadolnik  
 
Omeni, da ima slovensko in italijansko državljanstvo, tako da s tega vidika ni imel posebnih birokratskih omejitev, čeprav 
ima stalno prebivališče v Italiji. »Pravzaprav je nakup zemljišč v Sloveniji preprostejši kot v naši državi, kjer je za to treba 
pridobiti cel kup dovoljenj,« poudari. Subvencije, do katerih bi lahko bil upravičen na slovenski strani, pravi, da ga ne 
zanimajo, saj se boji, da bi mu to samo otežilo in zakompliciralo posel. V Gorjanskem namerava posaditi vitovsko grganjo in 
malvazijo. 
Boljše razmere kot na italijanski strani 
»Imam 60 let in to so zadnji vinogradi, ki jih lahko še sadim,« v šaljivem tonu povzame besedo vinar Edi Kante, ki je na 
območju Krasa in Vipave pred dvema letoma zakupil okoli pet hektarov zemljišč za vinograde od sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov ter od zasebnikov. Zasadil je beli pinot, malvazijo in chardonnay. »Smo zamejski Slovenci in smo od nekdaj 
obdelovali tudi zemljišča na slovenski strani,« nadaljuje. Poleg tega, doda, so v Sloveniji razmere za najem kmetijskih 
zemljišč boljše kot na italijanski strani. 
»Pri nas imamo že deset let težave s tem, da se ne moremo širiti niti za en vinograd. Naš Kras je tako zaščiten, da je kaj. 
Sicer upamo, da bodo v prihodnje pogoje omilili v razumnih mejah in bomo lahko spet povečevali površine okoli naših 
domačij, kar je konec koncev najbolj naravno,« pove. Doma ima še okoli deset hektarov zemljišč. Kot omeni, se kot 
podjetniki morajo širiti, saj jim sicer grozi nazadovanje posla. »V Sloveniji smo tako videli možnost širitve. Tu so tudi 
ponujene subvencije in manj birokratskih ovir,« pohvali slovenske razmere sogovornik. »Je pa lepo, da nam je znotraj 
Evropske unije uspelo povezati Kras, ki je bil umetno razdeljen med dve državi,« sklene. 
Na obeh straneh meje obdelujejo zemljišča še drugi priznani zamejski vinarji, med njimi sta, denimo, Joško Gravner in Saša 
Radikon, ki pa imata zemljišče v Sloveniji že dlje časa, in kot so dejali pri Gravnerjevih, so ga v zadnjem času le ponekod 
lastniško zaokrožili. 
Čezmejno prijateljstvo 
»Na zamejske vinogradnike nikakor ne gledamo kot na konkurenco ali nedobrodošle prišleke. To so naši ljudje in 
hvalevredno je, da sadijo vinograde na območju, kjer je veliko opuščenih kmetij,« meni Marjan Colja, direktor kmetijske 
zadruge in kleti Vinakras iz Sežane. Poleg tega si tudi skupaj prizadevajo za geografsko zaščito kraškega avtohtonega vina 
teran, ki ga pridelujejo iz sorte refoška. Da med vinogradniki z obeh strani meje vlada prijateljstvo, zagotavljata tudi vinarja 
Boris Lisjak in Primož Štoka iz Dutovelj na Krasu. 

• Krvavi resničnostni šov. Vili Einspieler. Delo, Ljubljana, 25. marec 2019  
https://www.delo.si/mnenja/komentarji/krvavi-resnicnostni-sov-162859.html  
V Srbiji se spominjajo žrtev, pozabljajo pa, da tedanji oblasti ni bilo mar za življenja njenih državljanov.  
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Slika: Natovo bombardiranje ZRJ je bila predstavljeno kot prva velika vojaška intervencija v korist zatiranih in človekovih 
pravic. Foto: Sasa Djordjević/AFP 
 
Natov napad na vojaške cilje v takratni Zvezni republiki Jugoslaviji (ZRJ) je bil prvo oboroženo posredovanje Nata v njegovi 
zgodovini brez soglasja varnostnega sveta ZN. Zavezništvo je z napadi prisililo režim srbskega predsednika Slobodana 
Miloševića k umiku s Kosova. 
Čeprav Milošević ni mogel zmagati v vojni, ni hotel kapitulirati. Srbski vožd ni hotel sporazuma. Čeprav je vedel, da bodo 
sledile Natove bombe. Svojo politično usodo je vezal na Kosovo na Gazimestanu, ko je izrekel: »Nihče vas ne sme tepsti!« 
Na ta svoj sestanek z zgodovino je prišel po »protibirokratski revoluciji«, ki je z dopolnitvami srbske ustave odnesla 
avtonomijo Kosova. 
Posebni odposlanec ZDA Richard Holbrooke je v Beogradu ponudil Miloševiću pisno jamstvo, da bo Kosovo ostalo v Srbiji. 
Na mirovni konferenci v Rambouilletu in Parizu so pripravili dva mirovna sporazuma, ki ju je Beograd zavrnil. Če bi Milošević 
sprejel prvo različico v Rambouilletu, bi Zahod pritisnil na Prištino, dokler ne bi sprejela sporazuma. Ker jo je zavrnil, je 
ameriška državna sekretarka Madeleine Albright v Parizu ponudila drugo različico, ki je bila bolj neugodna za ZRJ, vendar še 
vedno bolj sprejemljiva kot bombe in izguba Kosova. 
Politični del sporazuma je vseboval visoko stopnjo avtonomije Kosova, vojaški pa je predvideval namestitev mednarodnih sil 
v pokrajini, ki bi se lahko svobodno gibale po državi. Če bi ga Milošević sprejel, bi ZRJ postala vojaška kolonija zavezništva, 
ker Natove sile ne bi spadale pod njeno jurisdikcijo. Milošević je raje sprejel vlogo sparing partnerja, vojaška intervencija pa 
je bila le še vprašanje časa. 
Za zavezništvo je bilo pomembno, da so pridobili nemško javno mnenje, ki so ga nagovarjali z besedami: »Če ne podprete 
vojne proti Miloševiću, je isto, kot če ne bi ničesar ukrenili proti Hitlerju.« Čeprav je bila primerjava pretirana, Nemci takšne 
etikete niso hoteli pridobiti drugič v svoji zgodovini. Vojna je bila predstavljena kot prva velika vojaška intervencija v korist 
zatiranih in človekovih pravic. 
Pol stoletja po ustanovitvi najmočnejše vojaške zveze na svetu Nato ni bil več relikt preteklosti, temveč je postal instrument 
humanitarnih intervencij brez soglasja ZN. To je bil tudi poraz mednarodnega prava. Zahod je ocenil, da lahko s silo vsiljuje 
rešitve, ki jih želi. Nato je namesto defenzivne prevzel ofenzivno vlogo, obrambo pa je nadomestil z intervencijami. ZRJ je 
postala kolateralna škoda potrebe Nata, da po koncu hladne vojne ob pomanjkanju sovražnikov upraviči lasten obstoj. Če 
prvim bombam, ki so padle na ZRJ, ne bi sledile ameriške vojne na Bližnjem vzhodu, ki so terjale stotisoče mrtvih, 
humanitarni vojaški poseg na Kosovu ne bi zvenel kot pravljica za otroke. 
Srbe je poleg vojnih zločinov na Kosovu bremenil tudi genocid v Srebrenici. Čeprav je njena vojska osem let nekaznovano 
uničevala in požigala po Balkanu in izgubila štiri vojne, je Miloševićev režim ostal na oblasti. Srbija bi lahko ohranila Kosovo 
samo z aktivno mirovno politiko, ki bi preprečila vojno in vojaški poraz. Vojni sta utrla pot tako militantni humanitarizem 
ameriške administracije Billa Clintona kot tudi slepa podpora srbskih državljanov avtokratskemu voditelju. 
Po dvajsetih letih Beograd bombardiranje označuje za agresijo in manipulira z žrtvami. V Srbiji se jih spominjajo samo tiste 
dni, ko so umrle, pozabljajo pa, da tedanji oblasti ni bilo mar za življenje njenih državljanov. Mnogi Srbi so še vedno 
sovražno nastrojeni do Nata in glasno protestirajo proti krivici, ki se jim je zgodila, le manjšina pa se spominja 
bombardiranja Vukovarja, Sarajeva in Dubrovnika. Bomb v njihovem imenu ni trosil Nato, temveč nekdanja JLA in srbske 
sile, ki jih je oborožila. 

• Slovenija ima Nobelovo nagrado. Tanja Jaklič. Delo, Ljubljana, 26. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenija-dobila-nobelovca-164165.html  
V Washingtonu je kot slovenski državljan zaprisegel fizik s slovenskimi koreninami Duncan Haldane  
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Slika: Duncan Haldane je poistal slovenski državljan, 25. 3. 2019.  Foto: Jernej Škorja 
 
Slovenija je v petek dobila novega državljana. V prostorih slovenskega veleposlaništva v Washingtonu je slovesno zaprisegel 
profesor fizike Duncan Haldane. Z njim je naša država dobila tudi Nobelovo nagrado. Haldane je namreč edini živeči 
Slovenec s tem najprestižnejšim priznanjem za znanstvene dosežke. 
Nobelovo nagrado za svoje delo na področju teoretične fizike je leta 2016 prejel skupaj z Davidom J. Thoulessom in Johnom 
Michaelom Kosterlitzem. Natančneje: prejel jo je za razumevanje narave vrtinčastih struktur v superprevodnikih, 
superfluidnih in eksotičnih magnetih. Toda kaj ima profesor s Slovenijo? Njegova mati je bila koroška Slovenka. Zavedna 
koroška Slovenka, je večkrat poudaril Haldane. 
Njegov stari oče je bil doma iz Srednje vasi med Tržičem in Begunjami ter se je na začetku 20. stoletja preselil v Borovlje. 
Tam je spoznal njegovo staro mamo in tam se je natanko pred sto leti rodila profesorjeva mama, Ljudmila Renko, ki je ob 
koncu vojne kot študentka medicine delala v britanski bolnišnici v Celovcu, njene poti pa so se usodno križale z britanskim 
vojaškim zdravnikom. Po poroki se je Ljudmila Renko z možem preselila v Anglijo. 
Duncan Haldane se je rodil leta 1951 v Londonu, otroštvo in mladost preživel v Angliji, po doktoratu na Cambridgeu je konec 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja zapustil Veliko Britanijo in odšel najprej v Grenoble, nato na Južnokalifornijsko univerzo 
v San Diego, od tam pa v začetku devetdesetih let na univerzo Princeton v New Jersey. V otroštvu ga je bolj zanimala kemija, 
po nekaj nesrečnih pripetljajih v laboratoriju pa je spoznal, da je neroden za kemijsko eksperimentiranje. Nato je pristal v 
fiziki, ki je postala njegova strast. 
Danes je raziskovalec in profesor na univerzi Princeton, eni izmed osmih univerz elitne Ivy League, ki je že večkrat kraljevala 
na vrhu lestvice najboljših ameriških univerz. Haldane je tudi član britanske Kraljeve družbe, Ameriške akademije znanosti in 
umetnosti, je sodelavec Ameriškega fizikalnega društva, član britanskega Inštituta za fiziko in Ameriškega združenja za 
napredek znanosti. 
 

»Moja mati bi bila ponosna, če bi bila tukaj« 
Ko mu je lani ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (Asef) na univerzi Stanford v Kaliforniji podelila nagrado za 
življenjsko delo, se je zahvalil v slovenskem jeziku. »Dober večer. V veliko čast mi je, da ste me počastili z nagrado Asefa. 
Moja mati bi bila zelo ponosna, če bi bila tukaj.« Fundacijo so pred petimi leti ustanovili Slovenci, ki delujejo na prestižnih 
svetovnih univerzah in omogočajo slovenskim študentom prakso v tamkajšnjem akademskem okolju. Haldane je že večkrat 
obiskal Slovenijo in povedal, da se vedno z veseljem odzove na vabila rojakov Slovencev ter upa, da se bodo stiki še okrepili. 
Nazadnje je bil pri nas decembra, ko je prejel naziv častnega doktorja Univerze v Ljubljani ter predaval na Fakulteti za 
matematiko in fiziko o sodobnih izzivih fizike. 
Duncan Haldane za Delo: 
»Vedno sem se počutil napol Slovenca in napol Škota, predvsem zaradi močne koroškoslovenske identitete moje mame, 
ki je vplivala name, ko sem odraščal v Londonu. Na počitnice smo velikokrat odšli v Borovlje in Jugoslavijo, predvsem na 
jadransko obalo, dobro sem poznal ta del sveta. Vesel sem, da bom z enim delom svoje dvojne identitete – s slovenskim 
državljanstvom – gotovo ostal v EU, ne glede na to, kaj se bo zgodilo z brexitom. Upam, da bom še naprej spodbujal že 
tako močne znanstvene povezave z IJS, inštitutom, ki je poimenovan po slovenskem fiziku iz avstrijske Koroške. Slišal 
sem tudi dovtipe na račun mojih škotskih korenin in karakteristik, ki se skladajo z gorenjskimi, od koder je bil moj stari 
oče.«  
Lani spomladi, ko je profesorja Haldana pri predsedniku Borutu Pahorju spremljal slovenski fizik Dragan Mihailović, se je 
utrnila zamisel, da bi uglednemu znanstveniku podarili slovensko državljanstvo. Kabinet predsednika republike je koordiniral 
postopek, vlogo je uradno podal Institut Jožef Stefan in tako se je začela pot, ki se je pred nekaj dnevi uspešno končala. 
Mihailović je poudaril, se Haldane zna nekaj besed slovensko, mama pa mu je predala močno slovenstvo. Umrla je malo 
pred podelitvijo Nobelove nagrade leta 2016. Po petkovi slovesnosti se nista slišala, se je pa profesor oglasil prejšnjo sredo 
in prosil za tonski posnetek zaprisege v slovenščini. Z inštituta so mu jo takoj poslali. 
Uroš Seljak, profesor na kalifornijski univerzi Berkeley:  
Z Duncanom sva se prvic srečala leta 1999, ko sem začel profesuro na Oddelku za fiziko Univerze v Princetonu. Predstavil 
se mi je kot pol Slovenec po mamini strani in pol Anglež po očetovi strani.  Povedal mi je, da je bila mama zelo zavedna 



Slovenka, in da je zaradi tega imela tudi precej težav kot zamejka v Avstriji. Malo mu je bilo neprijetno, da ne zna 
slovensko, kar se mi je zdelo zanimivo, ne vem, če je bil do takrat sploh že v Sloveniji. Medtem ko sem jaz razmišljal, kaj 
mu bo slovenščina, če je pa nihče ne govori v njegovem okolju, je on na to gledal veliko bolj osebno. Zelo me veseli, da je 
sedaj postal slovenski državljan, in torej imamo Slovenci tudi uradno svojega Nobelovega nagrajenca. Mogoče pa mu bo 
to tudi dodatna motivacija za učenje slovenščine.  
Duncan Haldane ima dva odrasla otroka, z ženo živita v Princetonu. Je britanski državljan in stalni prebivalec ZDA. O 
znanstvenih problemih večkrat razmišlja med tuširanjem in si jih zapisuje na lističe, žena pa jih potem pospravlja po spalnici, 
je povedal v lanskem intervjuju za Sobotno prilogo in pri tem razkril tudi bistvo znanosti. »Pri večini znanstvenih problemov 
ne gre za iskanje odgovorov, ampak za pravilno zastavljena vprašanja, zato se v zagatnih situacijah vselej osredotočim na 
vprašanje in ga poskusim preoblikovati.« 

• Kosovo bo vedno pod oblastjo velikih sil. Intervju: Vladimir Cvetković. Pogovarjala se je: Milena Zupanič. Delo, 
Ljubljana, 26. marec 2019  

https://www.delo.si/novice/svet/o-kosovu-ne-odloca-srbija-pac-pa-amerika-164399.html  
»Kosovo je nevaren kraj, ker je z njim vedno mogoče manipulirati in je lahko vedno vzrok, da kdo od zunaj vojaško 
posreduje v Evropi,« je v intervjuju dejal dr. Vladimir Cvetković.  
 

 
Slika: Dr. Vladimir Cvetković, dekan Fakultete za varnost Univerze v Beogradu. Foto: Delo 
 
Pogovarjali smo se z dr. Vladimirjem Cvetkovićem, dekanom Fakultete za varnost Univerze v Beogradu, ki je imel 
predavanje na mednarodni znanstveni konferenci. Srečanje sta organizirala Fakulteta za varnost Univerze v Beogradu in 
Inštitut za mednarodno politiko in gospodarstvo Srbije, minuli petek ob 20. obletnici pričetka Natovega bombardiranja 
Jugoslavije. Naslov konference, na kateri je bilo objavljenih 24 znanstvenih prispevkov iz 14 držav, je bil Agresija Nata na 
Jugoslavijo: 20 let kasneje.  
Srbija se te dni spominja začetka Natovega bombardiranja pred 20 leti in ga obsoja. Hkrati sodeluje z Natom. Kako vidite 
položaj Srbije? 
Srbija si želi biti avtonomna, celovita država v okviru Evropske unije. Zdrava pamet narekuje, da sodelujete celo s tistimi, ki 
so vas oškodovali, ponižali in razrušili državo, če se hočete obdržati. Ko je govor o Natu, je Srbija v partnerstvu za mir, kar je 
največ, kar lahko sebi dovoli in zagotovi. V Srbiji razpoloženje ni tako, da bi postala članica Nata. Nobena vlada ne more 
pričakovati, da bi referendum o tem ali o katerem koli podobnem vprašanju dobil podporo. Nobeden od tistih, ki se resno 
ukvarjajo s politiko, niti ne razmišlja o vstopu v Nato. Ostati hočemo samostojni in neodvisni. Koliko nam bo to uspelo, bo 
pokazal čas. 
Srbija je v postopku približevanja EU. Boste za vstop v EU imeli referendum? 
Če bi nas vprašali, ali hočemo v EU, bi že zdavnaj bili v EU. A tega ne sprašujejo nas, to se sprašuje EU. Spomnite se, kako je 
bilo, ko so se vključevale v EU naše sosede. Nobena ni izpolnjevala vseh pogojev za vstop, a ker je bilo neposredno po tem, 
ko so nekatere od teh držav dale Natu podporo za bombardiranje, so vstopile v EU. Zelo dobro vemo, da vstop v EU ni 
odvisen samo od nas, od tega, ali mi želimo biti del EU. EU ima zdaj sama s sabo veliko večje težave kot je vprašanje, ali se 
bo širila še naprej. Prepričan sem, da bo to vprašanje ostalo odprto še vrsto let. 
Na poslovnem srečanju na Kopaoniku v začetku meseca so gospodarstveniki ponovno predlagali vzpostavitev ekonomske 
skupnosti bivših jugoslovanskih držav. Govorili so o lažjem prehodu meja, prostem pretoku blaga, storitev in ljudi. Je to 
politično možno? 
Dobrodošla bi bila carinska skupnost. Politično gledano pa se bojim, da zaradi centralnih republik bivše Jugoslavije, to sta 
Hrvaška in Bosna, to ni uresničljivo. Bosna je pod patronatom, Hrvaška pa je temu izrazito nenaklonjena. Ne vidim možnosti, 
da bi se v bližnji prihodnosti lahko uresničila ekonomska skupnost držav bivše Jugoslavije.  
Ko je Kosovo prejšnji mesec sporočilo, da ima svojo vojsko, je srbska vojska povišala stopnjo svoje pripravljenosti. Bi se 
lahko kaj zgodilo? 
Ko je bil leta 2004 pogrom Srbov s Kosova, je bilo veliko bolj resno kot novica o formiranju kosovske vojske. Srbske 
prebivalce na Kosovu so takrat pobili, pregnali z domov, njihovo lastnino uničevali, zažganih je bilo veliko cerkev, kulturnih 
spomenikov. Takrat bi srbska vojska lahko posredovala. Morda je tudi izpeljala določene postopke v to smer – uradno tega 
ne vemo – a so takrat končno posredovale sile Kforja, ki so do takrat ves čas molčale in se posredovanju izogibale. To pove 
veliko o vsem skupaj. 
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Dr. Vladimir Cvetković: »Prvič prihaja na Balkan Kitajska. Slovenija je Kitajcem prodala Gorenje. Gorenje zdaj v Sloveniji 
ugaša in prehaja v Srbijo. Za Srbijo je to dobro, ker prinaša nova delovna mesta. Raje sem, da me okupirajo z denarjem kot z 
bombami.«  
V zadnjem času je ponovno veliko govora o Kosovu. V Evropi gledamo v ta del sveta s strahom. Kaj se lahko zgodi na 
Kosovu? 
Tega ne more nihče z gotovostjo reči. Očitno je, da Kosovo kot posebna država ne more obstati. To bo vedno država, ki bo 
pod patronatom in vodstvom nekoga drugega. Samostojna država Kosovo je polje, ki se uporablja za razdor, ne za 
povezovanje. Zdaj ustanovljena kosovska vojska ne pomeni prave moči. Prava moč so oborožene sile Nata in predvsem 
ameriška politika. Od ameriške in delno od nemške politike je odvisno, kako bo s Kosovom. To ni nič novega. Zgodba o 
Kosovu je enaka že več kot stoletje. Je takšna, kot jo je v svojem času vzpostavilo Osmansko cesarstvo, zatem Avstro-Ogrska, 
Italija, kasneje nacistična Nemčija in fašistična Italija, še pozneje odnosi v času hladne vojne. V tem delu Evrope – Albaniji in 
Kosovu – se ni nič spremenilo. Kot so imeli nekakšen patronat nad Kosovom najprej Osmani, potem Italija, zatem Rusija, se 
zdaj na Kosovu hvalijo, da je Amerika njihov največji prijatelj. Kosovo je vedno vodila neka druga politika, niso organizirali 
lastne. Tako se stvari ne morejo dobro razvijati. Prihodnost je samo v sodelovanju Srbov in Albancev.  
Mislite na sodelovanje države Srbije in države Albanije ali Srbije in Kosova? 
Mislim na Srbe in Albance brez političnih institucij. Ko gre za politične institucije, dobi sodelovanje drugačno razsežnost. Ko 
bodo Albanci imeli dovolj politične modrosti, da bodo sami odločali o sebi, se bo vprašanje Kosova lahko rešilo. Do takrat pa 
se bo Kosovo prebijalo od enega do drugega incidenta.  
Srbija je de facto izgubila suverenost na Kosovu. Predsednik Srbije ne more niti vstopiti na Kosovo brez dovoljenja 
kosovskih oblasti. Kaj lahko pričakujemo? 
Srbija ima še vedno na Kosovu formalno suverenost. Zakaj je tolikšen pritisk, da bi Srbija sama sebi odrezala roko? Ravno 
zato, ker ima po mednarodnem pravu suverenost na Kosovu. Nikoli v zgodovini se še ni zgodilo, da bi na nekoga tako močno 
pritiskali, naj se odreče lastni državi.  
Prejšnji teden je imela albanska vojska vaje na Kosovu. Kako gleda Srbija na to? 
Na Kosovu je vedno obstajalo nezakonito stanje. To je gorato območje, kjer niti v času Osmanskega cesarstva turški paša ni 
mogel uveljaviti svojih zakonov. Na tem območju obstaja tradicija brezzakonja v vseh pogledih. To se zagotovo ne bo 
spremenilo, če podpišejo neki papir. A potiskati Srbijo v to, da podpiše lasten samomor? Ne vem, kdo in zakaj bi to naredil. 
Govorim kot državljan. Za uradno stališče morate vprašati vlado.  
Rekli ste, da je rešitev v sodelovanju Albancev in Srbov. Kako bi sodelovali sami med sabo? Ravno zato 
obstajajo države, da v imenu ljudi med seboj sodelujejo. 
Ja, če so institucije samostojne. Zdaj vlada zakon ulice. Veste, kaj je zakon ulice? Ko imam za sabo najmočnejšega v mestu in 
hodim naokoli in govorim: ti mi daj limonado, ti časopis, ti stanovanje. Dokler se tako pogovarjam, to ni pogovor, ampak so 
grožnje. Velike sile ne bodo nikoli odšle s Kosova. Kosovo ima očitno takšno geopolitično moč. V 20 letih po bombardiranju 
Srbije se je svetovna politična scena dramatično spremenila. V času bombardiranja je bila ena volja, ena supersila, ena moč. 
Zdaj je drugače in zato je položaj drugačen. Videli bomo, kaj se bo iz tega izcimilo.  
Hočete reči, da prihodnost Kosova ni odvisna od Srbije? 
Še manj je odvisna od Kosova in Albanije. To je bil zmeraj peskovnik velikih sil in tako bo ostalo. Zdaj prihaja prvič na Balkan 
Kitajska. Prvič v zgodovini prihaja velika sila brez vojske, samo z ekonomijo. To je povsem nova izkušnja za vse nas.  
Se ne bojite, da bi si vas Kitajska ali kdo drug na tak način podredila, vas okupirala? 
Tudi Slovenija je prodala svoja podjetja raznim vlagateljem. Kitajcem je prodala Gorenje. Gorenje zdaj v Sloveniji ugaša in 
prehaja v Srbijo. Za Srbijo je to dobro, ker prinaša nova delovna mesta. Med vojaškim škornjem in denarjem bi vedno izbral 
denar. Raje vidim, da me okupirajo z denarjem kot z bombami.  
Vrniva se h Kosovu, zaradi katerega je Nato pred dvema desetletjema bombardiral Srbijo. Je Kosovo še vedno nevarna 
točka? 
Ja, Kosovo je nevaren kraj, ker je z njim vedno mogoče manipulirati in je vedno lahko vzrok, da kdo od zunaj vojaško 
posreduje v Evropi. Tako je bilo leta 1999. Evropi v 20 letih po bombardiranju ni uspelo rešiti vprašanja Kosova, najbrž zato, 
ker so imele ZDA monopol pri njegovem urejanju. Nikomur v Evropi, niti Nemčiji, ki se je najbolj trudila, ni uspelo, da bi 
postal tisti, ki se ga vpraša o Kosovu. Očitno ima nekdo interes, da se vprašanje Kosova ne uredi.  
Srbija postaja revna država, v teh 20 letih se je iz nje odselila desetina prebivalcev, ves svet pa vas še vedno vidi kot 
napadalno in osvajalno državo. Kako si to razlagate? 
Težko se je upreti podobi, ki jo vsiljujejo največja sila na svetu in največje medijske produkcije.  
Kako vidite v Srbiji sami sebe? 
Zagotovo je podoba Srbije v svetu slaba. A ne zato, ker bi si Srbija to zaslužila, pač pa zato, ker je to nekomu ustrezalo. Srbijo 
že od časa Napoleona vidijo kot podaljšano roko pravoslavne Rusije. Vzrok, da je diskriminirana v medijih in da je slika o 
Srbiji takšna, je strah pred Rusijo. To je popoln nesmisel. 

• Državljanstvo – več veljaš, hitreje ga imaš. Aljaž Vrabec. Delo, Ljubljana, 27. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/drzavljanstvo-vec-veljas-hitreje-ga-imas-164898.html  
Največ izrednih državljanstev dobijo slovenski izseljenci in potomci v tujini.  
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Slika: Če želi tujec v Sloveniji pridobiti državljanstvo, to nikakor ni lahek in kratkotrajen postopek. A so tudi izjeme 
... Foto: Jože Suhadolnik/Matej Družnik 
 
Ljubljana – Slovenija je podelila državljanstvo Duncanu Haldanu, z novim državljanom pa je pridobila tudi Nobelovega 
nagrajenca. Precej težje slovensko državljanstvo pridobijo tujci, ki nimajo izrednih dosežkov, saj jih čaka dolgotrajen 
postopek. 
Slovenija je zaradi članstva v EU mikavna država za pridobitev državljanstva. Obenem smo na robu schengenske meje in čez 
našo državo poteka več migracijski poti (ne samo ljudi), zato se pri nas marsikdo ustavi, čeprav je bil sprva namenjen kam 
drugam. 
Toda če želi tujec v Sloveniji pridobiti državljanstvo, to nikakor ni lahek in kratkotrajen postopek, saj Slovenija ni krenila po 
poti Cipra, Bolgarije ali Malte, ki ponujajo državljanstvo v zameno za dovolj visok vložek v nepremičnine, podjetja, obveznice 
… Transparency International (TI) je tako poročal, da je Ciper od leta 2013 naprej s prodajo državljanstev zaslužil povprečno 
914 milijonov evrov na leto. 
 
 
Z znanjem slovenščine 
Oseba lahko slovensko državljanstvo pridobi »po rodu« (načelo krvne zveze), kar pomeni, da je bil ob rojstvu te osebe 
slovenski državljan vsaj eden od staršev. Druga možnost je naturalizacija, ko mora prosilec ustrezati nekaterim precej 
strogim kriterijem – med drugim mora najmanj deset let živeti v Sloveniji, znati mora slovenski jezik, ne sme biti 
pravnomočno obsojen, imeti mora zagotovljena sredstva za materialno in socialno varnost … 
Hitreje lahko oseba pridobi državljanstvo, če je poročena s slovenskim državljanom, če je izgubila slovensko državljanstvo na 
podlagi odpusta, če je brez državljanstva, če je begunec, če je v Sloveniji obiskovala in uspešno zaključila najmanj 
visokošolski študij, če je rojena v Sloveniji in živi v Sloveniji od rojstva naprej ali če je mladoletna in živi v Sloveniji. V teh 
primerih je lahko v Sloveniji manj kot deset let, vendar mora ustrezati ostalim kriterijem (znanje slovenščine, ni 
pravnomočno obsojena …). 
 
Z Američanom na evropski vrh 
A obstaja tudi lažji način. To je izredna naturalizacija, ko lahko tujec pridobi slovensko državljanstvo, če obstaja državna 
korist na področju družbenega življenja, predvsem na področju znanosti, gospodarstva, kulture, športa … Izredna 
naturalizacija predvideva enoletno dobo življenja v Sloveniji, izjemoma pa lahko oseba pridobi slovensko državljanstvo tudi 
brez bivanja v Sloveniji, če lahko izredno prispeva k razvoju, mednarodnemu ugledu in prepoznavnosti Slovenije. 
Izjeme veljajo od poletja 2017, prva izjema pa je bil Anthony Randolph. Ameriški košarkar je prejel slovenski potni list, nekaj 
tednov kasneje pa je slovenska reprezentanca tudi po njegovi zaslugi osvojila prvo mesto na evropskem prvenstvu. Poleg 
Randolpha sta leto kasneje državljanstvo izjemoma pridobili še dve osebi; ena na področju zdravstva in ena na področju 
gospodarstva. 
Brez enoletnega bivanja v Sloveniji lahko državljanstvo pridobijo tudi slovenski izseljenci in potomci v tujini (nacionalni 
razlog). Prosilec mora dokazati osebno vez s Slovenijo in vsaj petletno sodelovanje v slovenskih društvih v tujini ali drugih 
izseljenskih, zdomskih in manjšinskih organizacijah. Tovrstnih izrednih naturalizacij je tudi največ; leta 2008 jih je bilo kar 
616 od skupno 631, tudi v vseh drugih letih predstavljajo veliko večino. 
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• Do državljanstva po načelu krvne zveze ali z naturalizacijo. 

• Tistemu, ki z izrednim prispevkom prispeva k ugledu države, ni treba živeti v Sloveniji. 

• Med naturaliziranimi Slovenci je tudi igralec Rade Šerbedžija. 
McDonald, Rutenka, Šerbedžija ... 
Med bolj zanimivi določili je še, da se morajo naturalizirani Slovenci odpovedati prejšnjemu državljanstvu, kar pa ne velja za 
izredno naturalizirane Slovence. Prav tako na notranjem ministrstvu ne razkrivajo imen izredno naturaliziranih Slovencev, 
razen če se tako odločijo sami, kar velja predvsem za osebe, ki so izpostavljene v javnem življenju. Tako poznamo največ 
primerov iz športa, saj lahko poleg Randolpha omenimo vsaj še Arriela McDonalda, Sergeja Rutenko, Merlene Ottey, 
Josefa Strobla, Stanleyja Reddicka … Po slavi zagotovo izstopata tudi igralec Rade Šerbedžija in režiserka Ivana Đilas, od 
prejšnjega tedna pa je takšen že omenjeni Nobelov nagrajenec Duncan Haldane. 
 

• Sarajevo kot znanstvena hipoteza. Kozma Ahačič. Delo, Ljubljana, 27. marec 2019  
Kozma Ahačič je dr. slovenistike, urednik portala Fran in raziskovalec 
https://www.delo.si/mnenja/kolumne/sarajevo-kot-znanstvena-hipoteza-164832.html  
Bosna je eden tistih svetovnih centrov, kjer sprejemanje različnosti ni življenjska poza, saj jo je treba vsak dan aktivno 
živeti.  
 
Nekatere stvari težko sodimo z distance. 
»O Bosni ne vem nič. O Bosni vem odločno premalo,« prepeva v skladbi Kako končati to pesem na albumu Konec sveta pride 
vedno nenapovedano moj nekdanji sošolec, glasbenik in publicist Boštjan Narat. Resda je Boštjan filozof, pri katerih sta 
»nič« in »odločno premalo« relativna pojma. Ampak sam sem se minule dni, ki sem jih prebil v Sarajevu, počutil zelo 
podobno. 
Bosna in njeno jedro, Sarajevo, je gotovo eden tistih svetovnih centrov, kjer se kot v nekakšnih živih laboratorijih 
koncentrirajo politična, verska in druga, tudi z jezikom povezana nasprotja. Kjer sprejemanje različnosti (v najbolj skrajnem 
pomenu besede) ni življenjska poza, saj jo je treba vsak dan precej aktivno živeti in kjer se lahko z ne tako majhno 
verjetnostjo na ulici srečaš s človekom, ki je bil nekoč na »drugi strani«. Kjer ti kolega jezikoslovec v muzeju genocida 
mimogrede v vitrini pokaže še svojo sliko iz taborišča. Kjer si lahko samo sproščen ali pa popolnoma zagrenjen. Nič čudnega 
ni zato, da so se mi vzporednice z Jeruzalemom, kjer na podoben način kot v Sarajevu muslimani, katoliki in pravoslavci 
živijo Judje, muslimani in katoliki, potegnile kar same. 
Takšne »centre« je treba enostavno doživeti, predvsem zato, da spoznamo, da o njih vemo »odločno premalo«, da bi jih 
lahko v polnosti razumeli. Pa tudi zato, ker se nam ob obisku takšnih mest zgostijo in zato realneje narišejo tisti problemi 
naše družbe, ki se sicer kažejo samo v zametkih, v obrisih, ki so tako nežni, da jih včasih komaj zaznamo. 
Na primer vprašanje, ali enotni splošni pogovorni jezik v slovenščini sploh obstaja. Za kaj gre? Na eni strani imamo visoko 
(strokovno: zborno) govorjeno knjižno slovenščino (tisto, ki jo praviloma slišimo na radiu in televiziji ali iz ust predsednika 
republike). Gre za nekakšen »idealni« govorjeni jezik, kakor je na primer v angleščini the Queen's English. To ni sporno. V 
šolah pa se še vedno učimo, da imamo tudi enotni knjižni pogovorni jezik, ki je glasovno, besedno in skladenjsko enak tako v 
Ljubljani kakor v Celju, tako v Mariboru kakor v Kopru, tako v Murski Soboti kakor v Novi Gorici. Pa res? Če na televiziji 
spremljamo sproščen pogovor med mariborskim in novogoriškim vrhunskim intelektualcem z dobro jezikovno izobrazbo, 
bomo začeli o tem hitro dvomiti. Kaj pa, če se slovenski knjižni pogovorni jezik že v osnovi deli na pokrajinske variante? Mar 
mariborski in novogoriški intelektualec zaradi nekoliko drugačne izreke glasov, zaradi nekoliko drugačne skladnje in izbora 
besed govorita neknjižno? Ali lahko govori »knjižno« samo, kdor je bil dovolj dolgo v osrednjem delu Slovenije? To so izzivi, 
s katerimi se spopada sodobno slovensko jezikoslovje. 
Lahko si mislimo, da je v Bosni in Hercegovini vprašanje knjižnih jezikov še bistveno bolj kompleksno vprašanje. Tam se 
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različna mnenja začnejo že pri vprašanju, kako se imenuje jezik, ki ga govorijo. In to ni vprašanje, ki bi bilo nedolžno, celo še 
preden sploh pridemo do jezikoslovja in opazovanja jezika. Še vedno je namreč povezano z vojnimi in zgodovinskimi ranami. 
Kako naj svoj jezik poimenuje kot srbohrvaški, hrvaški ali srbski nekdo, ki je bil na tretji strani? Zato je že na ravni 
poimenovanja popolnoma logično, da smo dobili še bosanski jezik, ki ga uporabljajo Bošnjaki. Toda tudi bosanski jezik ima 
svojo zgodovino in se poleg tega podobno ločuje od hrvaškega in srbskega, kakor se na primer hrvaški ločuje od srbskega in 
bosanskega. So to torej trije (skupaj s črnogorskim štirje) jeziki ali zgolj štiri variante enega jezika (podobno kot v Avstriji 
govorijo avstrijsko nemščino, varianto »prave« nemščine)? Del jezikoslovne teorije vidi povsem jasne vzporednice in je 
označil jezik, ki ga govorijo na Hrvaškem, v Srbiji, v Črni gori ter Bosni in Hercegovini kot »tipični policentrični knjižni jezik«. 
Šlo naj bi za en sam jezik, ki pa ga lahko različno normiramo (to pomeni, da mu določimo pravila rabe) in zato različno 
poimenujemo. 
Nekateri so o tem dve leti nazaj sprejeli celo Deklaracijo o skupnem jeziku, ki pa v praksi ni ničesar rešila. Drugi del 
utemeljuje svoje stališče, da gre za tri (s črnogorščino štiri) različne jezike. Kako naj se torej imenuje jezik v posameznih 
bosanskih šolah? S katerega vidika naj se obravnava njegovo zgodovino in kulturo? Kako naj poteka normiranje posameznih 
jezikov? 
Ko smo se v minulih dneh predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU srečali s predstavniki Inštituta za 
hrvaški jezik iz Zagreba in celotnega Inštituta za jezik iz Sarajeva, smo se zavedali, da je simbolični pomen srečanja velik. 
Namesto da bi reševali nerešljivo, smo začeli pot z majhnimi koraki in velikim spoštovanjem. Drug drugemu smo predstavili 
svoje delo in si ponudili pomoč ter možnost za dodatno mednarodno sodelovanje. In se seveda takoj človeško zbližali, dobili 
nove ideje, našli povsem nepričakovane skupne cilje ter se razšli polni novih načrtov, ki bodo vsakemu od nas zelo 
oprijemljivo koristile pri delu z jezikovnimi priročniki in pri jezikoslovnih raziskavah. In razšli smo se optimistično. 
Verz: »O Bosni ne vem nič. O Bosni vem odločno premalo,« pa mi še vedno odzvanja v ušesih. Zdaj kot znanstvena hipoteza. 
Verjetno mi vsi skupaj vemo o nekaterih stvareh odločno premalo. Ko ob kavi debatiramo o tem, ali je srbohrvaščina en 
jezik – ali pa je zdaj bolje govoriti o hrvaščini, srbščini, bosanščini in črnogorščini ter opazovati njihov skupni sistem in hkrati 
njihove razlike – takrat se je dobro zavedati, da so nekje ljudje, ki ta vprašanja živijo vsak dan. Ki jim ni vseeno, kakšen bo 
odgovor. In ki vas vseeno sprejmejo s »kahvo«, ratlukom in pojedino, medtem ko poskušate govoriti v jeziku/jezikih, ki 
ga/jih znate dovolj površno, da mu z različnimi govorci spreminjate zgolj ime. 

• Se je Hrvatom res pokvarila navigacija? Boris Šuligoj. Delo, Ljubljana, 27. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/se-je-hrvatom-res-pokvarila-navigacija-164953.html  
Nov incident na morju: policijski čoln je bil od Pirana oddaljen le 0,6 navtične milje, odvetnik ribičev pa je zaslužil že 
90.000 evrov.  
 
Piran – »Pokvarjena navigacija ne more biti izgovor! Takega izgovora še od mene ne bi sprejeli, če bi za samo 200 metrov 
zašel in ribaril v rezervatu. Toda hrvaški policisti nimajo samo satelitske navigacije,« je piranski ribič Zlatko Novogradec 
komentiral nedavni incident pred Piranom. Več kot 20 metrov dolg hrvaški policijski čoln je v nedeljo vplul 2,5 kilometra 
globoko v slovensko morje in celo 1300 metrov čez sredinsko črto. 
Hrvaški policijski čoln od arbitražne odločitve domala skoraj vsak dan nastopaško »paradira« pred Piranom in dokazuje, da 
je hrvaško pravo nad mednarodnim. Incidenti se vrstijo skoraj vsak dan, srečanja med policijskimi čolni pa so postala 
dolgočasna rutina. Občasno Hrvati prečkajo tudi sredinsko črto v zalivu. Tako se je v nedeljo zjutraj velik hrvaški policijski 
čoln znašel nenavadno blizu Pirana, se tam zadržal kratek čas in odplul na sredinsko črto. 
 

 
Slika: Hrvaški policisti vpluli do Pirana. Vir: Uprava RS za pomorstvo 
 
Neuradno smo od dobro obveščenega vira zvedeli, da so se hrvaški policisti pred slovenskimi izgovorili, da se jim je 
pokvarila satelitska navigacija. Za pojasnila smo vprašali policijsko upravo v Pulju in Generalno policijsko upravo v Ljubljani. 
Iz Pulja odgovora nismo prejeli, z GPU Ljubljana pa so odgovorili: »Potrjujemo, da smo v nedeljo zjutraj obravnavali sum 
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mejnega incidenta, ko je plovilo hrvaške policije vplulo 1,4 navtične milje v slovensko morje. Ob sedmi uri zjutraj je plulo 
proti slovenskemu ribiškemu plovilu, vendar do njega ni priplulo, temveč se je obrnilo nazaj proti hrvaškemu morju ter pred 
prihodom slovenskega policijskega čolna zapustilo slovensko morje. Devet minut kasneje je ponovno vplulo, kjer je posadka 
slovenskega čolna opozorila hrvaško posadko, da je v slovenskem morju, in ji odredila, da ga takoj zapusti. Kmalu zatem je 
hrvaški čoln odplul iz slovenskega morja.« 
2470 nedovoljenih vplutij hrvaških plovil v naše morje so lani obravnavali slovenski policisti  
Poplava prekrškov in incidentov 
Slovenski policisti so lani v 1646 dogodkih obravnavali vplutje 2470 hrvaških plovil v naše morje – 1130-krat policijskih in 
1340-krat ribiških – in pri tem evidentirali 236 prekrškov hrvaških ribičev. Letos so do 22. marca zabeležili že 295 dogodkov, 
ko je v slovensko morje vplulo 467 hrvaških plovil: 232 policijskih in 235 ribiških. Vsako vplutje hrvaških ribičev policisti 
obravnavajo kot nedovoljen prehod meje, vplutja hrvaških varnostnih organov pa kot mejne incidente, pravi vodja sektorja 
za odnose z javnostmi policije Vesna Drole. 
Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo izvedeli, da je ribiški inšpektor od arbitražne sodbe do 7. marca 
letos obravnaval 1047 kršitev ribiške zakonodaje hrvaških ribičev v Piranskem zalivu. V vseh primerih je uvedel prekrškovne 
postopke, vendar vseh niso mogli zaključiti predvsem zaradi pomanjkanja podatkov o storilcih ali neprepoznavanja le-teh. 
Izdali so 90 plačilnih nalogov in 67 obvestil o prekršku zaradi izvajanja gospodarskega ribolova brez dovoljenja in zaradi 
oviranja inšpekcijskega postopka. Za vsak prekršek je zagrožena kazen 420 evrov. Zaradi neupoštevanja pravil ribiške 
politike in zaradi nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova Slovenija o kršitvah redno obvešča evropsko 
komisijo. 
1047 kršitev zakonodaje hrvaških ribičev v Piranskem zalivu je od uveljavitve arbitražne razsodbe obravnaval slovenski 
ribiški inšpektor  
Radinova 4,3 kilograma težka farsa 
Približno 50 slovenskim ribičem so zaradi nastale škode lani izplačali 184.000 evrov nadomestila zaradi izpada dohodka. 
Hrvaški državni organi pa vodijo proti slovenskim ribičem kakih 430 postopkov. Hrvaške policijske kazni znašajo 2000 kun za 
ribiča in 10.000 kun za podjetje, inšpekcijske kazni pa 10.000 kun za ribiča in 20.200 kun za podjetja. Skupni znesek kazni v 
vseh postopkih po podatkih kmetijskega ministra znaša približno 480.000 evrov. Koprski ribič kočar Silvano Radin je skupaj s 
podjetjem doslej prejel za okoli 200.000 evrov kazni. 
»Samo papirji vseh poslanih kazni tehtajo 4,3 kilograma,« je povedal Radin, ki se mu zdi vse skupaj že farsa. Puljski odvetnik 
Ivica Senjak, ki zastopa slovenske ribiče, je povedal, da v nekaj tednih pričakuje odločitev umaškega sodnika za prekrške, 
kajti za vse kazni je podal ugovore na sodišče. Tudi Senjaku se zdi nesprejemljivo, da se breme določanja meje prenaša na 
hrbte ribičev, saj je to naloga, ki bi jo morala reševati politika, dotlej pa bi morali ribičem omogočiti normalno delo na 
morju. Za odvetniške stroške Senjakove pisarne je slovensko kmetijsko ministrstvo doslej plačalo 90.000 evrov 

• Cerar: Izgovori o pokvarjeni navigaciji so prozorni in jih je nemogoče sprejeti. Sandra Hanžič. Delo, Ljubljana, 27. 
marec 2019  

https://www.delo.si/novice/slovenija/cerar-izgovori-o-pokvarjeni-navigaciji-so-prozorni-in-jih-je-nemogoce-sprejeti-
165478.html  
Po nedeljskem incidentu z vplutjem hrvaškega policijskega čolna bomo sosednji Hrvaški poslali protestno noto.   
 
 
Ljubljana – Dogajanje z vplutjem hrvaškega čolna v slovensko morje, zaradi pokvarjene navigacije, vnovič dokazuje, kako 
zelo nujna je implementacije arbitražne razsodbe med Hrvaško in Slovenijo, je prepričan prvi mož slovenske diplomacije 
Miro Cerar.   
Prepričan je, da je vsak izgovor o pokvarjeni navigaciji tako prozoren, da ga je nemogoče sprejeti. »Gre za posebno 
intenzivno provokacijo. Hrvaške policijske oblasti dobro vedo, kaj delajo,« je dejal in napovedal, da bo hrvaški strani poslal 
protestno noto ter storil vse, kar je v njegovi pristojnosti, da opozori na nespoštovanje vladavine prava. 
Zunanji minister ugiba, da je do incidenta prišlo tudi zaradi evropskega predvolilnega časa, a dodaja, da je to slab izgovor za 
popolnoma nesprejemljiva ravnanja. »Ravnanje predstavlja kršitev mednarodnega in evropskega prava, slab zgled za 
zahodnobalkansko regijo ter izrazit poseg v schengenski sistem. Še posebej paradoksalno je, da to počne država, ki želi 
vstopiti vanj,« je poudaril. 
 
Vsako takšno dejanje moramo posebej obsoditi, če želimo evropsko zgodbo miru, prosperitete, človekovih pravic in 
spoštovanja drug drugega peljati naprej, je še dodal v izjavi za medije. 
S podrobnostmi dogodka, ki nepotrebno zaostruje odnose med sosednjima državama, sicer razpolaga notranje ministrstvo, 
ki bo zunanjemu v prihodnjih dneh predalo poročilo. 

• Zakaj on in ne jaz? Aljaž Vrabec. Delo, Ljubljana, 27. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/zakaj-on-in-ne-jaz-164891.html  
Kolikor je ljudi, toliko je različnih zgodb.  
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Slika: »Če ne znaš slovensko, je težko. Jezik je prva stvar dobre integracije.« Foto: Jasmina Vidmar 
 
Kako poteka vključevanje beguncev v slovensko družbo, je težko odgovoriti enoznačno, saj o tem, kako uspešno je, odloča 
več dejavnikov, tako osebnih kot družbenih. Nikakor pa integracija ni lahka. Ker toliko kot je ljudi, je tudi različnih zgodb. 
Množice ljudi, ki so se odpravile proti boljši prihodnosti, so našo deželo skušale zgolj prečkati, med tistimi redkimi, ki so 
ostali, pa so mnogi obupavali med dolgotrajnim čakanjem na ureditev statusa, vstop na trg delovne sile in ustvarjanje 
novega življenja v majhni podalpski državi. Med redkimi, ki so ostali, je Ahmed Shibab Hammood. Vsaj malce lažje mu je 
bilo, ker je ves čas skupaj z mamo, bratom in sestro. Na pot iz Iraka so šli skupaj, po zaprtju begunske poti so se znašli v 
Sloveniji. »Zaradi jezika in dolgotrajne birokracije je bilo najprej težko, toda zdaj smo se tukaj ustalili,« pripoveduje 22-letni 
Ahmed. »Vsi skupaj smo dobili status begunca, prav zaradi družinskega sodelovanja pa smo lažje premagali vse ovire.« 
 
Njegova mama ima 50 let, sestra 19 in brat 17. »Brat in sestra sta še v gimnaziji in najhitreje usvajata slovenščino. Jaz 
študiram na fakulteti za socialno delo in tudi že uporabljam nekaj slovenskih besed, predvsem v pogovoru s prijatelji,« pravi. 
»Družimo se z ljudmi, ki so prijazni do nas, čeprav smo naleteli tudi na rasiste. Ampak verjetno je povsod podobno, zato se 
ne smemo preveč pritoževati.« 
Novi ljudje s seboj prinesejo tudi novo znanje. Ahmed je lani začel razvijati idejo o tihi sireni, ki bi pripomogla k hitrejšemu 
umiku voznikov ob srečevanju z vozili na nujni vožnji. Zamislil si je sistem z dvema napravama GPS, ena bi bila v reševalnih 
vozilih, druga pa v vseh ostalih in ta bi voznike opozorila, da se jim približuje vozilo na nujni vožnji. Tako bi se izognili izgubi 
časa med reševanjem in prometnim nesrečam na nujnih vožnjah, pa še jakost siren bi zmanjšali. 
»Maja lani smo predstavili idejo, zdaj jo razvijamo,« pojasnjuje. »Dogovarjamo se z ministrstvom za zdravje, agencijo za 
promet in nekaj zasebnimi podjetji. Upam, da bomo prišli do končnega izdelka,« pristavi mladenič, ki tudi upa, da je to 
začetek nove poti: »Rad bi postal podjetnik. To je moja največja želja.« 
Sobivanje begunskih in ljubljanskih otrok 
Kako pomembno je sobivanje, je treba vzgajati že otroke. V ta namen so magistrski študenti socialne pedagogike Jan 
Gamberger, Katja Begelj, Tina Matjaž in Miha Stele pripravili ustvarjalne delavnice v azilnem domu na Viču. Od decembra 
do februarja so tako otroci iz azilnega doma skupaj z vrstniki iz ljubljanskih osnovnih šol izdelovali ptičje krmilnice, pri 
tem pa so poleg motorike in ročnih spretnosti razvijali tudi sobivanje različnih kultur. »Z delavnicami smo želeli opozoriti 
na to, da smo vsi ljudje, ne glede na raso, državljanstvo, veroizpoved in spol. Vsem mora biti dopuščena možnost 
kreativnega sobivanja,« je poudaril Jan Gamberger. Skupaj so naredili osem ptičjih hišic, postavili pa so jih na različnih 
krajih po Ljubljani. Projekt so prijavili tudi pri ljubljanskem mestnem inkubatorju pod nadzorom društva Mladi zmaji. 
»Vsaka hišica je obogatena z edinstvenim pozivom k strpnosti in sožitju med ljudmi. Po odzivih, ki smo jih prejeli, 
opažamo, da je projekt spodbudil ljudi k razmisleku in novim projektom za povezovanje mlajših prebivalcev azilnega 
doma z lokalnim okoljem. To nas veseli in navdaja z upanjem, da bomo nekoč zaživeli v strpni družbi, brez sovražnega 
govora in rezilne žice,« je pristavil Gamberger.  
 

 
Slika: Na fotografiji so begunski otroci z ustvarjalnih delavnic v azilnem domu na Viču. Foto: Jasmina Vidmar  
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Od veselja do zavisti 
Pri nas se kot begunci niso znašli zgolj ljudje iz Sirije, Iraka, Irana in Afganistana, ampak tudi nekaj Eritrejcev. Večina je 
mladih fantov, ki v Evropo bežijo pred vpoklicem za služenje vojaškega roka, ki lahko traja tudi več kot deset let. Ker svoje 
mladosti ali celo življenja nočejo zapraviti v nevzdržnih razmerah, ki vladajo v vojski, raje zbežijo, saj jim drugače grozijo 
ječa, mučenje in smrt. Zaradi politične represije se proti Evropi podajajo tudi Eritrejci, ki so pred tem zatočišče že našli v 
begunskih taboriščih v Etiopiji, kajti napeto je tudi v sosednji državi. 
Vsaj navidezno je bila eritrejska begunska skupnost v Sloveniji najbolj povezana. Mladeniči so si pomagali, bivali v skupnih 
stanovanjih, igrali nogomet ali tekli, vendar različne življenjske usode vplivajo na vse. Nekdo je dobil prej status begunca, 
marsikdo precej kasneje, kakšen med njimi je hitro našel dostojno delo, tretji ga še vedno iščejo, največ težav pa imajo pri 
iskanju stanovanja, saj se večina muči z nenehnimi ogledi in rasističnimi opazkami najemodajalcev. Ko nekomu le uspe, je 
veselje veliko, a kaj ko to pri marsikom v skupnosti vzbuja zavist in razočaranje (»zakaj on in ne jaz«), kar razkriva, da smo si 
ljudje z vseh koncev in krajev precej podobni. V dobrem in slabem. 
Eritrejska skupnost se je po letu 2015 precej razrahljala in zredčila, enako velja za druge. Dokler so ljudje med počasnim 
mletjem sodnih mlinov čakali na razjasnitev lastne usode, so ostali povezani, nato pa si je počasi vsak po svoje začel 
ustvarjati življenje. Nekateri so dobili službo, drugi so našli ljubezen, tretji oboje, spet četrti so raje odšli naprej v tujino, a 
vse to so razlogi, da so se posamezniki razpršili na različne poti, nekdanja vsakodnevna druženja pa so se počasi spremenila 
v tedenska, mesečna, polletna … 
 

 
Slika: Na fotografiji so begunski otroci z ustvarjalnih delavnic v azilnem domu na Viču. Foto: Jasmina Vidmar  
 
Jezik je prva stvar integracije 
Največja ovira pri ustvarjanju novega življenja v Evropi je jezik, zato je več Eritrejcev zapustilo Slovenijo in odšlo v angleško 
govoreče države ali pa v države s precej večjo eritrejsko populacijo, kot je Norveška. Nekaj časa je o odhodu razmišljal tudi 
24-letni Tsehaye Teweldebrhan, vendar je kmalu dobil status begunca, uspelo mu je najti primerno stanovanje in službo. 
Pri tem mu je najbolj pomagalo znanje jezikov. Že iz Eritreje se je odpravil proti Evropi z dobrim znanjem amharščine in 
tigrajščine (večina jih zna samo en jezik), na poti je izpopolnil angleščino, v Italiji se je naučil osnov italijanščine, precej hitro 
je usvojil tudi slovenščino. Prav zato je prvo službo dobil kot pomočnik prevajalca v azilnem domu. »Med azilnim postopkom 
sem prevajal za vse nove Eritrejce v Sloveniji,« pripoveduje. »Delo je bilo precej rutinsko, saj sem vseskozi poslušal ista 
vprašanja socialnih delavcev in nato iste odgovore eritrejskih beguncev.« 
Toda kar je zanj blagoslov, je za marsikoga prekletstvo. »Če ne znaš slovensko, je težko. Jezik je prva stvar dobre 
integracije,« razmišlja. »Težko dobiš službo brez znanja slovenščine, preostanejo ti samo težaška fizična dela, zato je več 
Eritrejcev odšlo proti Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, tudi proti Skandinaviji. Tam je večja ponudba dela in več možnosti za 
družabne stike.« 
Tsehaye je prepričan, da bi lahko imeli boljše tečaje slovenščine za begunce, a hkrati bi tudi begunci lahko pokazali več 
lastne pobude. »Premalo je izobraževalnih programov. Tečaj traja 300 ur, lahko bi bil daljši in bolj prilagojen različnim 
potrebam,« govori v skoraj tekoči slovenščini, ampak malo tišje, kot da mu je narodno. »Govorim dobro, razumem pa skoraj 
vse. Največ sem se naučil z branjem krajših knjig in gledanjem televizije. Toda marsikdo ne zna praktično nič. Krivda je na 
obeh straneh, saj bi tudi begunci lahko storili več.«  
 
Mladi se hitreje učijo 
Na znanje jezika nikakor ne vpliva zgolj volja, ampak tudi talent, starost in čas. Lep primer je družina Abdul Munem. Najprej 
je v Slovenijo prišel oče Mohamed, po pridobljenem statusu begunca in končanem postopku združitve družine pa so mu 
sledili še žena in štirje otroci. Mlajša dva, oba fanta, sta stara sedem in devet let, sestri pa enajst in trinajst let. In kot so 
razporejeni po starosti, tako dobro je tudi njihovo znanje slovenščine. Najboljše jo govorita oba fanta, malce bolj se mučita 
starejši sestri, največ težav imata oba starša. 
»Težko je, ampak tukaj je vsaj varno,« pripoveduje mama Aber. »V Siriji nismo imeli ne vode ne elektrike, prav tako ne 
službe. Slovenija je bila za nas najprej kot paradiž, toda z vključevanjem v novo družbo so se začeli tudi novi problemi in med 
njimi je največji prav pomanjkljivo znanje slovenščine.« 
Ker nimajo avtomobila, morajo starši povsod z javnim prevozom, k zdravniku, na urade, govorilne ure v šoli, po otroke na 
krožke … In pri štirih otrocih je velik vsakodnevni izziv že, kako nahraniti štiri lačna usta, zato ob koncu dneva ni veliko časa 
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in volje za izobraževanje. »Ko gredo vsi štirje zjutraj v šolo, se vedno najprej za kakšno uro usedem na kavč, pijem čaj mate 
in počivam,« razlaga Aber v mešanici slovenščine in angleščine. 
»Čeprav smo na varnem, pogrešam mamo, očeta in šest bratov in sester,« se spomni tudi na del družine, ki je ostal v Siriji. 
»A kljub vsem težavam sem vesela, ko vidim svoje otroke. Zdaj se lahko varno igrajo na ulici, zdravi so in vsak dan imajo za 
jesti.« 

• Provokacija ali varovanje hrvaškega morja? Boris Šuligoj. Delo, Ljubljana, 28. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/slovenija/provokacija-ali-varovanje-hrvaskega-morja-165578.html  
Istrska policija: Ni šlo za okvaro navigacije, ampak za redno varovanje in nadzor meje  
 
 
Piran – »To je nepotrebno zaostrovanje in kršitev dobrososedskih odnosov med državama,« se je po nedeljskem vplutju 
hrvaškega policijskega čolna tik pred Piran na včerajšnje poročanje Dela odzval zunanji minister Miro Cerar in napovedal 
diplomatsko noto Hrvaški. 
To je intenzivna provokacija, nespoštovanje mednarodnega prava in prava EU, kršitev schengenske meje, in to države, ki bi 
rada postala članica schengenskega območja, je za Delo izjavil minister Cerar. »Takšno ravnanje je neevropsko in slab zgled 
tudi za sosednjo regijo Zahodnega Balkana, saj se od držav, ki vstopajo v EU, pričakuje spoštovanje mednarodnega prava. 
Hrvaška je najslabši možen zgled, ker tega ne spoštuje. Sklicevanje na pokvarjeno navigacijo je izgovor,« je ocenil Cerar in 
dodal, da o takih primerih neimplementacije arbitraže Slovenija obvešča evropsko komisijo. 
Ni šlo za okvaro satelitske navigacije. Torej so razširili nadzor v zalivu.  
Včeraj pol ure po Cerarjevi izjavi pa so nam s policijske uprave iz Pulja odgovorili na dan prej postavljeno vprašanje, kaj so 
počeli hrvaški policisti tako blizu Pirana (2,5 kilometra od arbitražne meje) in ali drži neuradna informacija o pokvarjeni 
navigaciji. Zapisali so, da so uslužbenci pomorske policije v nedeljo »opravljali redne naloge s področja varovanja in nadzora 
državne meje na območju hrvaškega teritorialnega morja. Vaša neuradna informacija o okvari satelitske navigacije je lahko 
le posledica nesporazuma, saj ni bilo nobene okvare.« 
Več medijev je omenilo verjetnost, da je šlo v tem primeru za odgovor hrvaških organov na nedavno odločitev koprskega 
sodišča, ki je kaznovalo hrvaškega ribiča zaradi več storjenih kršitev v slovenskem morju. 

• Turška ladja, ki so jo zavzeli migranti, pristala na Malti. Vojko Urbančič. Delo, Ljubljana, 28. marec 2019  
https://www.delo.si/novice/svet/turska-ladja-ki-so-jo-zavzeli-migranti-pristala-na-malti-165694.html  
Migrante, osumljene piratskega prevzema, zatem ko jih je posadka tankerja rešila, so po pristanku vklenjene odpeljali v 
zapor.  
 
 
Turška ladja El Hiblu 1, ki so jo – zatem ko jih je njena posadka rešila pred obalo Libije – zavzeli migranti in jo preusmerili na 
Malto, je danes dopoldne prispela v Valletto. 
Na njej je bilo 108 migrantov, nadzor nad njo je že med potjo prevzela malteška mornarica. Sprva je tankerju preprečila 
vstop v malteške vode, zatem pa so ga njena vojaška plovila pospremila do Vallette. 
Zgodba prevzema nadzora nad komercialno ladjo, ki pluje pod zastavo države Palau, se je začela v torek zvečer, ko so 
migranti prišli v težave, reševalno akcijo pa so koordinirali v Tripoliju. 
Ker niso mogli intervenirati z lastno ladjo, so navezali stik z bližnjim El Hiblujem 1, ki je bil na poti iz Turčije. Njegova posadka 
je migrante rešila in v dogovoru z libijskimi reševalci nadaljevala pot proti Tripoliju, kjer bi jih izkrcali, a ko so se libijski 
prestolnici približali na šest morskih milj, se je znova preusmeril proti Evropi. 
 
 
Kapitan je sporočil, da nima več nadzora nad ladjo in da je »v rokah piratov«. Šlo naj bi za prvi primer, da so migranti uspeli 
prevzeti nadzor nad ladjo. Še zlasti nad ladjo takšnih dimenzij. 
»Ubogi brodolomci spremenijo smer ladje, ki jih je rešila, ker želijo odločati o smeri križarjenja,« se je sodeč po pisanju 
italijanske Anse na svoj značilen način odzval tamkajšnji minister za notranje zadeve Matteo Salvini. »Pozabite na Italijo. To 
je najjasnejši dokaz, da ne gre za reševalno operacijo, pač pa za kriminalen promet s človeškimi bitji, ki seže celo do 
spreminjanja smeri komercialnih ladij,« je zapisal na Facebooku. 
 
Tudi malteška vojska je El Hiblu 1 označila za »piratsko ladjo«, nevladna organizacija Mediterranea saving humans pa je 
pred prihodom ladje v Valletto zahtevala, da ji »takoj omogočijo varno pristanišče v evropski državi, kjer bodo rešenim 
osebam zagotovili vse temeljne človeške pravice. Vlade, ki bi nasprotovale temu reševanju in zahtevale, da ladja preda 
brodolomce v pristanišču v Libiji, bi storile dejanje, ki bi bilo več kot nehumano. Apeliramo na evropske institucije, da ne 
odvrnejo pogleda in pomagajo ljudem v begu od libijskih koncentracijskih taborišč.« 
Migrante, osumljene prevzema ladje, so po prihodu na Malto vklenjene odpeljali v zapor Van, drugi so se izkrcali. 
 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Sodišče: Minis do posla pri ograjevanju meje z zavajanjem. Klemen Košak. Dnevnik, Ljubljana, 24. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042880228/slovenija/sodisce-minis-do-posla-pri-ograjevanju-meje-z-zavajanjem-  
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Podjetje Minis je novembra 2015 posel za postavljanje rezalne žice na meji dobilo z lažno izjavo, da ima poravnane vse 
obveznosti, je presodilo prvostopenjsko sodišče. Ker je zatajilo, da ima za tri tisoč evrov neplačanih davkov in prispevkov, 
mu grozi petletna prepoved sodelovanja pri javnih naročilih.  
 
Ljubljansko okrajno sodišče je odločilo, da je podjetje Minis na javnem naročilu za postavitev rezalne žice na meji s Hrvaško 
podalo neresnično izjavo in s tem kršilo zakon o javnem naročanju. Če bo sodbo potrdilo višje sodišče, bo moral Minis 
plačati 12.500 evrov, njegov direktor Bojan Plohl pa šeststo evrov kazni. Še pomembnejša za Minis pa bi bila stranska kazen 
petletne prepovedi sodelovanja v postopkih javnega naročanja. 
Majhen znesek 
Sodnica je v sodbi pritrdila državni revizijski komisiji (DKOM), ki je oktobra 2017 ugotovila, da je Minis storil prekršek, ko je 
24. novembra 2015 ministrstvu za notranje zadeve poslal ponudbo za 250.000 evrov vreden posel postavljanja rezalne žice 
na meji s Hrvaško. Plohl je ponudbi priložil izjavo, da ima poravnave vse obveznosti iz davka na dodano vrednost in socialno 
varnost delavcev, kar je bil pogoj za pridobitev posla. V resnici je imel takrat Minis 1200 evrov neplačanega DDV in dobrih 
1700 evrov neplačanih socialnih prispevkov.  
Bojan Ploh se je na sodišču branil, da je šlo za neevidentirane obveznosti in da zanje ni vedel, saj je za te stvari pooblastil 
računovodkinjo. Hkrati je trdil, da je bila napaka samo v tem, da finančni upravi podjetje ni pravočasno poslalo REK-
obrazcev in obračun davka. Kazen je po njegovem nesorazmerna, saj podjetje več kot 90 odstotkov prometa ustvari z 
javnim sektorjem, znesek obveznosti pa je majhen.  
Pripisovanje krivde računovodkinji, za katero sodišču Plohl ni posredoval osebnih podatkov, je neutemeljeno, je sklenila 
sodnica Jasna Deu, saj bi direktor moral vedeti, da je davke in prispevke treba plačati. »Možno je tudi, da REK-obrazci in 
obračun DDV niso bili oddani pravočasno prav z namenom, da davčni dolg ne bi bil evidentiran,« je zapisala v obrazložitvi 
sodbe ter dodala, da bi bilo tako izmikanje sicer nesmiselno. Pogoj v javnem naročilu namreč ni razlikoval med 
evidentiranimi in neevidentiranimi obveznostmi. »Direktor je zavedel naročnika, ki se je zanesel na resničnost in poštenost 
njegove izjave,« je sklenila. 
Minis je zoper sodbo na višje sodišče vložil pritožbo, v kateri zahtevajo ponovno presojo insinuacij o obstoju dolga. Sodnici 
očitajo bistvene kršitve prekrškovnega postopka, zavrnitve in neupoštevanje dokazov, napačno ugotovitev dejanskega 
stanja, napačno uporaba materialnega prava in nesorazmernost sankcije, so nam sporočili z elektronskega naslova podjetja. 
Poleg tega so zgroženi, da je sodnica opravila samo eno obravnavo, že teden dni po tem pa sprejela sodbo. 
Daleč najnižja ponudba 
Minis je bil najprej izbran med tremi podjetji, ki jih je že v začetku novembra 2015 ministrstvo povabilo, da oddajo ponudbe 
za postavljanje žice v vrednosti 24.000 evrov. Minis je ponudil delo po 4,90 evra za meter postavljene žice, medtem ko sta 
Remont in Itsing ponudila 11,71 oziroma 13,70 evra za meter. Nato je Minis dejansko opravil dela, ki so presegla vrednost te 
naročilnice, vendar to ni bil problem, saj ga je ministrstvo že izbralo za edino podjetje, s katerim se bo pogajalo za 
nadaljevanje postavljanja žice. Tako so se odločili, ker je bila Minisova prva ponudba najnižja in ker je bil že uveden v delo, 
pojasnjujejo na ministrstvu, ki ga je takrat vodila Vesna Györkös Žnidar, zdaj pa Boštjan Poklukar. Tako so 25. novembra 
2015 sklenili pogodbo za postavljanje žice v vrednosti 250.000 evrov – v njej je bila cena dela za meter postavljene žice 7,96 
evra. 
Posli z notranjim ministrstvom so Minisu odprli pot do poslov z zavodom za blagovne rezerve, ki so podjetju doslej prinesli 
več kot devet milijonov evrov. 
Dolgoletni dolžniki 
V preteklosti je bil Bojan Plohl lastnik več podjetij, ki so imela težave s plačevanjem dajatev. Rolis Plus, ki je bil iz poslovnega 
registra izbrisan februarja lani, je zdravstveni in pokojninski blagajni dolgoval več kot 170.000 evrov. Edino premoženje tega 
podjetja pa je bila terjatev do direktorice Saše Škrabl, ki je prijavljena na istem naslovu kot Bojan Plohl in je sestra Simona 
Škrabla, ki je v Minisu odgovoren za posle s tehničnimi ovirami za mejo. Pred stečajem, ki se je začel septembra 2015, je 
Rolis Plus Saši Škrabl nakazal okoli 90.000 evrov posojila, ki ga ni vrnila. Z osebnim stečajem je poskušala doseči, da bi ji dolg 
odpustili, vendar jo je sodišče zavrnilo, ker je bila v preteklosti zaradi neplačevanja najemnine obsojena za poslovno 
goljufijo.  
Plohlova nekdanja podjetja niso ostala dolžna samo državi, ampak tudi drugim podjetjem. Po naših informacijah so kljub 
pravnomočnim sodbam na plačilo zaman čakali njihova računovodkinja, servis, ki jim je popravil kombi, ter še en 
najemodajalec. 

• Orban znova buri z izjavami proti Bruslju. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 24. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042880184/svet/orban-znova-buri-z-izjavami-proti-bruslju-  
Madžarski premier Viktor Orban je le nekaj dni po tistem, ko so v desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP) zamrznili 
članstvo njegove stranke Fidesz, znova kritiziral Evropsko unijo in bruseljske politike. Obenem je državljane pozval, naj na 
evropskih volitvah glasujejo za njegovo stranko. 
 
 
"Bruseljski politiki živijo v balonu," je na madžarskem državnem radiu danes dejal Orban. Ti po njegovih besedah tvorijo 
bruseljsko birokratsko elito, ki je izgubila stik z realnostjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
Največja evropska politična družina EPP je v sredo v Bruslju po dolgi in razgibani razpravi ob strinjanju Fidesza zamrznila 
strankino članstvo za nedoločen čas, in sicer do priprave poročila posebnega odbora, ki bo ocenil ravnanje stranke. Orban 
namreč že leta buri duhove s potezami, ki spodkopavajo evropske vrednote in pravila. 
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Orban je poslušalce danes tudi pozval, naj na evropskih volitvah volijo njegovo stranko, da bi "Bruseljčanom pokazali, da se 
na Madžarskem zgodi to, kar hočejo Madžari". Ni namreč možno, da v Bruslju levo usmerjene stranke odločajo o tem, kaj se 
dogaja na Madžarskem in v Evropi. 
Orbanov Fidesz je nedavno razburil politike v Bruslju s kampanjo proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu in 
predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ki da podpirata nezakonite migracije. Orban je nato po sporu z 
EPP in ob grožnji z izključitvijo te sporne plakate vendarle umaknil. 

• Obrazi nevladnikov: Amadeja Kokot, Ars Vitae - Kamra, v kateri je vsakdo vreden in sprejet. Dnevnik, Ljubljana, 
25. marec 2019 

https://www.dnevnik.si/1042880339/slovenija/amadeja-kokot-ars-vitae-kamra-v-kateri-je-vsakdo-vreden-in-sprejet  
Amadeja Kokot je med študijem sociologije in interdisciplinarnega družboslovja začutila, da želi svoje znanje izkoristiti za 
nekaj dobrega v svojem domačem mestu, Ptuju. V ptujskem humanitarnem društvu Ars Vitae je začela sodelovati kot 
inštruktorica otrok in mladostnikov, ki imajo težave pri vključevanju v družbo.  
 

 
Slika: Amadeja Kokot, Ars Vitae – Kamra. Foto: Dnevnik 
 
Prostovoljsko delo ji je kmalu odprlo vrata do zaposlitve. Junija 2017 je z Lions klubom zagnala projekt Donirana hrana. Vsak 
večer obiščejo sodelujoče trgovine, ki jim podarijo pekovsko pecivo, zelenjavo, sladice in druge viške hrane, in jih naslednji 
dan razdelijo med socialno ogrožene občane Ptuja in brezdomce. Dnevno tako oskrbijo med enajst in šestnajst oseb. Veseli 
jo, da lahko ljudem pomaga neposredno, takoj. »Neko nedeljo sem se vračala iz razdelilnice in zagledala moškega, ki smo 
mu v preteklosti že pomagali, kako brska po smetnjakih. Stopila sem do njega, mu dala paket hrane, nato pa sva izdelala 
načrt. Po treh dneh je našel nastanitev, kjer biva še danes.«  
Isto leto so v Ars Vitae z njenim vodenjem in koordiniranjem odprli Dnevni center, ki so ga lani nadgradili še z zavetiščem za 
brezdomce. Poimenovali so ga Kamra. Ljudem, ki so se zaradi različnih razlogov znašli na družbenem obrobju, Kamra nudi 
pomoč, ob kateri lahko začnejo urejati svoje življenje. Poleg najosnovnejših potreb: hrane, obleke, pogojev za osebno 
higieno, prenočišča, jim nudi pomoč pri iskanju trajnejše namestitve, urejanju pravic in spremstvo. Pa tudi občutek varnosti, 
sprejetosti, pripadnosti, smisla in lastne vrednosti, ki ga razvijajo med druženjem in aktivnostmi v dnevnem centru. »Od nas 
dobijo občutek dostojanstva. Čeprav sem reven, imam tu občutek, da sem nekaj vreden, mi je nekoč dejal eden od 
uporabnikov,« pove Amadeja, edina polno zaposlena strokovna delavka v kadrovsko močno podhranjeni Kamri. Boli jo, ker 
lokalne občine vrednosti socialnovarstvenih programov včasih ne razumejo in prepoznajo. »Krpamo sistemske luknje, 
delamo med vikendi, izven delovnega časa, hkrati pa se nenehno borimo za obstoj programov. Pogosto se počutim kot naši 
uporabniki – prezrto, preslišano, nepomembno.« Kljub temu je vredno vztrajati, pravi. Zaradi ljudi, ki jim njena pomoč daje 
upanje, da se lahko tudi njihova življenjska zgodba obrne na bolje. »Vedeti morajo, da v svojih stiskah niso sami in da so 
vredni pomoči. Uporabniki in njihove zgodbe so gonilo, ki vodijo k spremembam za boljši jutri.« 
Ars Vitae  
Društvo Ars Vitae in njihove programe lahko podprete z nakazilom donacije na TRR 04202-0000792621, odprt pri NKB 
MARIBOR, donacijo materialnih sredstev, predvsem oblačil in hrane, ali odstopom 0,5 odstotka dohodnine.  
Obrazi nevladnikov 
Rubriko Obrazi nevladnikov pripravljamo v sodelovanju s CNVOS, krovno mrežo slovenskih nevladnih organizacij. Vsak 
ponedeljek vam bomo prestavili eno nevladnico ali nevladnika, ki si, vsak na svoj način, prizadeva, da bi bila naša družba 
lepša in bolj prijazna. 

• Vučić: Srbija se nikoli ne bo pridružila Natu. STA. Dnevnik,  Ljubljana, 25. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042880312/svet/vucic-srbija-se-nikoli-ne-bo-pridruzila-natu-  
V Srbiji so v nedeljo obeležili 20. obletnico začetka bombardiranja zveze Nato. Spominske slovesnosti so potekale po vsej 
državi, glavna slovesnost, ki se je je udeležil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, pa je zvečer potekala v Nišu. 
 
 
Nato je storil zločin, ko je bombardiral Srbijo, država pa se nikoli ne bo pridružila zavezništvu, je dejal Vučić, poroča nemška 
tiskovna agencija dpa. 
Slovesnost v Nišu se je ob 19.45 začela z zvokom siren za zračni napad, na velikem zaslonu so predvajali prizore bombnih 
napadov. 
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»Smrt 2500 civilistov, 79 otrok, opustošenje države, škoda na desetine milijard dolarjev bo za nas vedno zločin,« je dejal 
Vučić. Kot je dejal, Srbija ne bo nikoli pristala na to, da je šlo za napako, »naš narod ni napaka«. 
Kot je dejal, je srbski narod odločil, da ne želi biti del zveze Nato in dodal, da »nikogar ne ogrožamo, želimo samo zaščititi 
svojo državo«, na spletni strani poroča regionalna televizija N1. 
Spominske slovesnosti v Nišu se je udeležil tudi vodja srbske pravoslavne cerkve, patriarh Irinej, ki je obtožil zahodne 
voditelje za načrtovanje "uničenja in razkosanja" Srbije. Opustošili so naše tovarne, industrijo, ceste in celo bolnišnice, je 
dejal Irinej. 
Haradinaj: Vedno bomo hvaležni Natu in ZDA 
Obletnico bombardiranja so v nedeljo obeležili tudi na Kosovu. Predsednik Hashim Thaci je dan, ko so se začeli letalski 
napadi na Srbijo, opisal kot »velik in veličasten«, poroča dpa. »Vedno bomo hvaležni Natu in Združenim državam,« pa je 
dejal predsednik vlade Ramush Haradinaj. 
Nato je med konfliktom na Kosovu 24. marca 1999 začel napade na vojaške cilje v takratni Zvezni republiki Jugoslaviji (ZRJ), 
v kateri sta bila ob Srbiji tudi Črna gora in Kosovo. Letalski napadi so prisilili Beograd, da umakne svoje vojake s Kosova, s 
čimer se je končal konflikt, ki je zahteval več kot 13.000 življenj, večinoma kosovskih Albancev. 
Bombardiranje je trajalo 78 dni, vse do 10. junija, ko je takratni predsednik ZRJ Slobodan Milošević pristal na pogoje 
mednarodne skupnosti. 
Po srbskih podatkih je Nato izvedel 2300 letalskih napadov na 995 objektov. Ubitih je bilo okoli tisoč vojakov in 2000 
civilistov. Po podatkih organizacije Human Rights Watch je umrlo okoli 500 civilistov, ob Srbih tudi kosovski Albanci in Romi. 

• Poslanec madžarske skupnosti Ferenc Horvath je uradno še vedno direktor. Meta Roglič. Dnevnik, Ljubljana, 27. 
marec 2019 

https://www.dnevnik.si/1042880681/slovenija/poslanec-madzarske-skupnosti-ferenc-horvath-je-uradno-se-vedno-
direktor-  
Poslanec Ferenc Horvath je po javnih evidencah tudi direktor podjetja Minta, d. o. o. Sam sicer pravi, da je odstopno 
izjavo s tega položaja podal že konec lanskega decembra. Četudi je tako, je precej prekoračil zakonski rok za prenehanje 
opravljanja dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo poslanca. Mu morda grozi celo prenehanje poslanskega mandata? 
 

 
Slika: Poslanec Ferenc Horvath v javnih evidencah nastopa kot direktor družbe z omejeno odgovornostjo Minta. Po 
poslančevem mnenju vseeno ne gre za kršitev zakona o poslancih. Tako so mu menda povedali pravniki. Foto: STA  
 
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath sedi na več stolčkih. Poleg poslanske funkcije zaseda še mesto 
predsednika Sveta madžarske narodne skupnosti, ki je krovna politična organizacija Madžarov v Sloveniji. V javnih 
evidencah pa ga najdemo tudi kot direktorja Minte, d. o. o., podjetja za svetovanje, izobraževanje, turizem, kmetijstvo in 
gospodarstvo. Kot glavna dejavnost družbe, katere ustanoviteljica je prav omenjena krovna manjšinska organizacija, je 
navedeno podjetniško in poslovno svetovanje, naštetih pa je še kup drugih dejavnosti. 
Prijava Horvatha že v parlamentu 
Obvestilo o Horvathovem hkratnem zasedanju poslanskega in direktorskega mesta je parlamentarni mandatno-volilni 
komisiji pred dnevi poslal pripadnik madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Attila Kovacs. V prijavi je med drugim navedel, 
da Minta opravlja pridobitno dejavnost: zaračunava storitve pa tudi najemnino za nepremičnino, ki jo ima v lasti. Kot lahko 
razberemo iz spletne aplikacije Erar, je (samo) s poslovanjem z javnimi institucijami družba lani zaslužila dobrih 37.000 
evrov.  
»Vsekakor gre za pridobitno dejavnost, ki ni združljiva z mandatom poslanca,« meni Kovacs. Ob tem opozarja na določilo 
zakona o poslancih, po katerem mora poslanec najkasneje v treh mesecih po potrditvi mandata prenehati opravljati 
nezdružljivo pridobitno dejavnost, v nasprotnem primeru mu mandat preneha. Ker je omenjeni trimesečni rok potekel že 
konec septembra lani, Attila Kovacs parlamentarce poziva, naj sprejmejo sklep, da je Horvathu prenehal poslanski mandat.  
Poslanec madžarske narodne skupnosti se je v odgovoru na naša vprašanja, ki jih je želel v pisni obliki, skliceval na stališče 
pravnikov; njihovih imen ni navedel. Ti so mu, kot je zapisal, svetovali, da funkciji poslanca in predsednika Sveta madžarske 
narodne skupnosti nista nezdružljivi. Nato se je z njimi posvetoval tudi glede združljivosti poslanske funkcije in položaja 
direktorja družbe Minta. Tudi tu so po Horvathovih navedbah pravniki menili, da sta funkciji združljivi, saj da z družbo ni 
imel nobene pogodbe in v celotnem mandatu ni prejel nobenega izplačila. »Prav tako pa iz akta o ustanovitvi družbe Minta, 
d. o. o., izhaja, da je ta neprofitna organizacija in deluje v splošnokoristnem interesu,« je dodal Horvath.  
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Poslanec pričakuje skorajšnji izbris iz evidenc 
Ko je bil konec lanskega leta seznanjen s tem, da »funkciji najbrž nista združljivi«, je Horvath, kot je navedel, 31. decembra 
ustanovitelju družbe podal odstopno izjavo z direktorskega mesta. S tem pa zapletov, kot izhaja iz poslančevega odgovora, 
še ni bilo konec. »Na žalost je bil družbenik ravno v tem času v fazi podelitve mandatov novim članom in tako na ustanovni 
seji januarja ni razpravljal o mojem odstopu.« Tega je po Horvathovih besedah sprejel šele na naslednji seji v začetku 
letošnjega marca, ko je imenoval novega podpisnika družbe, ne pa tudi že novega zastopnika. »Družbenik ima naslednjo 
sejo 2. aprila in na tej seji bo imenovan nov zastopnik družbe. Pričakujem, da bom sredi aprila končno tudi uradno, v 
evidencah, izbrisan s položaja direktorja,« je še navedel poslanec madžarske narodne skupnosti. 
Ali je opravljanje poslanske funkcije združljivo z mestom direktorja družbe z omejeno odgovornostjo, v konkretnem primeru 
družbe Minta, smo povprašali profesorja na ljubljanski pravni fakulteti Sašo Zagorca, tudi avtorja knjige Poslanski mandat in 
nezdružljivost poslanske funkcije. »Če držijo navedbe, da poslanec DZ opravlja funkcijo direktorja družbe z omejeno 
odgovornostjo, so podani razlogi za nezdružljivost teh dveh funkcij,« je odgovoril. Nezdružljivost je podana že s samim 
dejstvom, da je poslanec direktor družbe z omejeno odgovornostjo, ne glede na to, kaj piše v statutu družbe in ali je bil 
poslanec pri njenem poslovanju aktiven. »Če ne preneha opravljati te dejavnosti v treh mesecih po nastopu mandata (gre za 
tako imenovani rok za prilagoditev), mu mora prenehati poslanski mandat, tako, da se DZ seznani z obstojem prenehanja 
poslanskega mandata,« je sankcije v primeru nezdružljivosti, ki so določene v zakonu o poslancih, pojasnil Zagorc.  
Za poslance veljajo manj stroga pravila  
Tudi v Transparency International (TI) Slovenia ob podatkih, ki jih je v parlament posredoval Attila Kovacs, ocenjujejo, da se 
pojavlja sum, da je poslanec Horvath ravnal v nasprotju z zakonom o poslancih in opravljal nezdružljivo dejavnost. Vsekakor 
pa primer po njihovem prepričanju kaže na sistemsko pomanjkljivost, na katero je že ob ocenjevanju združljivosti funkcij 
poslanca in predsednika Sveta madžarske narodne skupnosti opozorila KPK. »Ker v tem primeru zaradi subsidiarnosti velja 
zakon o poslancih in ne zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, veljajo za poslance manj stroga in jasna pravila kot za 
preostale funkcionarje, kar pa je neprimerno,« je poudaril generalni sekretar TI Slovenia Vid Tomić. Kot je dejal, je njihova 
organizacija na ta problem opozorila že leta 2015.  
»V TI Slovenia pričakujemo, da bo pristojno telo DZ primer hitro obravnavalo in razjasnilo, ali gre v resnici za nezdružljivost, 
kot jo opredeljuje zakon o poslancih. Prav tako odločevalce pozivamo, da se področje uredi na primernejši način, ki bo 
nezdružljivost funkcij za poslance določal vsaj tako celostno, kot to ureja za preostale funkcionarje,« so še poudarili v TI 
Slovenia.  

• Cerar: Nedeljsko vplutje hrvaškega policijskega čolna v slovensko morje posebna provokacija. STA. Dnevnik,  
Ljubljana. 27. marec 2019 

https://www.dnevnik.si/1042880741/slovenija/cerar-nedeljsko-vplutje-hrvaskega-policijskega-colna-v-slovensko-morje-
posebna-provokacija  
Nedeljsko vplutje hrvaškega policijskega čolna v slovensko morje je bila posebna provokacija, je danes v Ljubljani dejal 
zunanji minister Miro Cerar. Napovedal je, da bo Slovenija nanjo odgovorila z diplomatsko noto. 
 
Gre za nepotrebno zaostrovanje odnosov med državama, nespoštovanje mednarodnega prava in prava EU, za kršitev 
schengenske meje, in to s strani države, ki bi rada postala članica schengenskega območja, je dejal Cerar. 
Večji hrvaški policijski čoln je v nedeljo vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje in celo 1,3 kilometra čez sredinsko 
črto v Piranskem zalivu. Po poročanju časnika Delo so se hrvaški policisti pred slovenskimi izgovorili, da se jim je pokvarila 
navigacija. 

• Cerar: Nedeljsko vplutje hrvaškega policijskega čolna v slovensko morje posebna provokacija. STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 27. marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042880741/slovenija/cerar-nedeljsko-vplutje-hrvaskega-policijskega-colna-v-slovensko-morje-
posebna-provokacija  
Nedeljsko vplutje hrvaškega policijskega čolna v slovensko morje je bila posebno intenzivna provokacija, je danes v 
Ljubljani dejal zunanji minister Miro Cerar. Napovedal je, da bo Slovenija nanjo odgovorila z diplomatsko noto. 
 
Gre za nepotrebno zaostrovanje in kršitev dobrososedskih odnosov med državama, nespoštovanje mednarodnega prava in 
prava EU, za kršitev schengenske meje, in to s strani države, ki bi rada postala članica schengenskega območja, je dejal 
Cerar. 
»Takšno ravnanje je neevropsko in je slab zgled tudi za sosednjo regijo Zahodnega Balkana,« je dejal Cerar. Dodal je, da EU 
stalno ponavlja, da od držav, ki kandidirajo za vstop v EU, pričakuje spoštovanje mednarodnega prava, potem pa je Hrvaška 
najslabši možen zgled, ker tega ne spoštuje. 
Večji hrvaški policijski čoln je v nedeljo vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje in celo 1,3 kilometra čez sredinsko 
črto v Piranskem zalivu. Po poročanju časnika Delo je plovilo hrvaške policije ob 7. uri plulo proti slovenskemu ribiškemu 
plovilu, a do njega ni priplulo, temveč se je obrnilo nazaj proti hrvaškemu morju ter pred prihodom slovenskega policijskega 
čolna zapustilo slovenske vode. Devet minut kasneje je znova vplulo v slovenske vode, po opozorilu posadke slovenskega 
čolna pa znova odplulo v hrvaške vode. 
Hrvaški policisti so se pred slovenskimi izgovorili, da se jim je pokvarila navigacija. 
»Sklicevanje na pokvarjeno navigacijo je prozoren izgovor« 
»Sklicevanje na pokvarjeno navigacijo je v tem primeru le prozoren izgovor in je kot takšno povsem nesprejemljivo,« je 
poudaril minister. Če bi ta izgovor sprejeli, bi bila po Cerarjevih besedah to »žalitev inteligence in sposobnosti hrvaških 
policijskih oblasti, ki dobro vedo, kaj delajo«. 
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Nedeljski incident po ministrovih besedah dokazuje, da je implementacija arbitražne odločbe nujna ne le s pravnega in 
političnega vidika zaradi ureditve odnosov, temveč tudi zaradi »celotne evropske zgodbe«. 
Minister je napovedal, da bo Slovenija na provokacijo odgovorila z diplomatsko noto, verjame pa, da bo tudi slovensko 
notranje ministrstvo v zvezi s tem in podobnimi primeri storilo vse, kar je v njegovi pristojnosti. Povedal je še, da Slovenija o 
vseh pomembnejših zadevah v zvezi z neimplementacijo arbitražne odločbe s strani Hrvaške obvešča tudi Evropsko 
komisijo. 
Zakaj je do tako intenzivne provokacije prišlo ravno sedaj, Cerar ni želel ugibati. Ponovil je, da gre za nesprejemljivo 
ravnanje hrvaških oblasti in posebno provokacijo. Če želimo ohraniti EU in jo širiti z novimi članicami, moramo po besedah 
ministra vsako takšno dejanje zelo jasno obsoditi in mu nameniti posebno pozornost. 

• Dunaj razmišlja o prepovedi identitarnega gibanja. STA. Dnevnik, Ljubljana, 27. marec 2019 
https://www.dnevnik.si/1042880736/svet/dunaj-razmislja-o-prepovedi-identitarnega-gibanja-  
Vlada na Dunaju razmišlja o prepovedi skrajno desnega Identitarnega gibanja Avstrije, ki mu je avstralski desničarski 
terorist pred napadom v novozelandskem Christchurchu nakazal donacijo. Kot je danes povedal avstrijski kancler 
Sebastian Kurz, v Avstriji “ni tolerance za nevarne ideologije, ne glede na to, s katere strani prihajajo”. 
 
Ne glede na to, za kakšno vrsto ekstremizma gre, »za kaj takega ne sme biti prostora v naši državi in naši družbi«, je po 
poročanju avstrijske tiskovne agencije APA po seji vlade dodal Kurz. Zato nameravajo na Dunaju »z vso silo zakona« ukrepati 
proti tovrstni miselnosti. 
Kot je pojasnil, je mogoče spričo nakazane finančne podpore potrditi povezavo med 28-letnim Avstralcem, ki je v 
novozelandskem Christchurchu 15. marca napadel mošeji in ubil 50 ljudi, ter identitarnim gibanjem v Avstriji. 
Avstrijske oblasti so v torek sporočile, da je Avstralec v začetku leta 2018 gibanju nakazal 1500 evrov donacije. Avstrijska 
policija je v ponedeljek tudi preiskala dom vodje gibanja Martina Sellnerja na Dunaju in potrdila, da obstaja sum sodelovanja 
v teroristični združbi. Sam Sellner je te očitke zavrnil. 
Kurz, ki je na čelu ljudske stranke (ÖVP), je danes še poudaril, da je treba razjasniti, ali so bili »v ozadju nečisti posli«. Tudi 
podkancler Heinz-Christian Strache, ki vodi populistično-desničarske svobodnjake (FPÖ), je danes napovedal, da bodo 
zadevo razjasnili brez vsakršnega prizanašanja. 
Gibanje identitarcev, ki poleg v Avstriji obstaja tudi v drugih evropskih državah, je med drugim uperjeno proti, kot pravijo, 
nenadzorovanemu množičnemu priseljevanju in islamizaciji. Gibanje se je začelo leta 2003 v Franciji in je evropski odgovor 
na ameriško alternativno desnico oz. alt-right. Po navedbah raziskovalcev širi sovražni govor in rasistično ideologijo, najbolj 
dejavno naj bi bilo prav v Avstriji. 

• DZ zaradi nejasne zakonodaje ne bo odločal o nezdružljivosti funkcij poslanca Horvatha. alp, STA. Dnevnik, 
Ljubljana, 28. marec 2019  

https://www.dnevnik.si/1042880915/Slovenija/dz-zaradi-nejasne-zakonodaje-ne-bo-odlocal-o-nezdruzljivosti-funkcij-
poslanca-horvatha-  
Mandatno-volilna komisija DZ ne bo odločala o domnevni nezdružljivosti funkcij, ki jih opravlja poslanec madžarske 
narodne skupnosti Ferenc Horvath, saj za to nima pristojnosti. V DZ ugotavljajo, da to področje v zakonodaji ni dovolj 
jasno urejeno, zato bodo oblikovali delovno skupino, ki bo preučila možnosti za njegovo ureditev. 
 
Kot smo pri Dnevniku že poročali, Horvath sedi na več stolčkih. Poleg poslanske funkcije zaseda še mesto predsednika 
Sveta madžarske narodne skupnosti, v javnih evidencah pa je naveden tudi kot direktor podjetja Minta. Kot glavna 
dejavnost družbe, katere ustanoviteljica je prav omenjena krovna manjšinska organizacija, je navedeno podjetniško in 
poslovno svetovanje, naštetih pa je še kup drugih dejavnosti. 
A mandatno-volilna komisija o tem primeru ne bo odločala, saj za to po pojasnilih njenega predsednika Ivana Hršaka nima 
pristojnosti. To področje namreč ureja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, je pojasnil za STA. 
Ob tem ugotavlja, da to področje za poslance ni dovolj jasno urejeno ter da ureditvi v zakonu o poslancih ter zakonu o 
integriteti in preprečevanju korupcije nista medsebojno skladni. 
Zakon o poslancih namreč izrecno ureja nezdružljivost poslanske funkcije s članstvom v nadzornem odboru gospodarske 
družbe, glede prepovedi drugih dejavnosti in članstva ter pridobitne dejavnosti pa podrobnejše ureditve ne vsebuje, temveč 
napotuje na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. 
Zakon izključuje prenehanje mandata 
V konkretnih primerih presoje nezdružljivosti funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti za poslance tako pomeni, da DZ 
oziroma mandatno-volilna komisija opravita presojo zgolj z vidika zakona o poslancih, nista pa pristojna izvajati določil 
zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je namreč opredeljena kot 
samostojen in neodvisen državni organ, pojasnjuje predsednik MVK. 
Hkrati zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za neposredno voljene funkcionarje ne predvideva sankcije prenehanja 
mandata oziroma jo celo izrecno izključuje. 
Da ureditvi v obeh zakonih nista skladni in da to področje za poslance ni dovolj jasno urejeno, ugotavlja tudi KPK. Tako so 
januarja sprejeli priporočilo na področju nezdružljivosti funkcij ter članstva in dejavnosti poslancev, v katerem so zapisali, da 
bi bilo treba za poslance določno in nedvoumno urediti ta institut, ter priporočili, da se zakon o poslancih ustrezno 
spremeni. 
Kot je še pojasnil Hršak, strokovne službe DZ preučujejo možnosti ustrezne zakonske ureditve. V DZ bodo tudi oblikovali 
delovno skupino, ki bo preučila možnosti za ureditev nejasnosti glede opravljanja funkcije poslanca s sočasnim opravljanjem 
funkcije, ki spada na področje pridobitne dejavnosti. 
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• Incidenti v Piranskem zalivu se nadaljujejo brez premora. STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042880917/Slovenija/incidenti-v-piranskem-zalivu-se-nadaljujejo-brez-premora-  
Incidenti in kršitve meje v Piranskem zalivu se tudi leto dni in tri mesece po uveljavitvi arbitražne razsodbe o slovensko-
hrvaški meji nadaljujejo brez premora. Kot je za STA sporočila policija, so letos zabeležili že 295 spornih dogodkov ali 
povprečno 3,6 na dan. Lani so jih povprečno zabeležili 4,5 na dan. 
 
Policija je v času od uveljavitve arbitražne razsodbe 30. decembra 2017 pa do konca lanskega leta obravnavala 1646 spornih 
dogodkov na morju, v katerih je bilo skupaj udeleženih 2470 plovil. Od tega so obravnavali 1130 vplutij plovil hrvaške 
policije in 1340 vplutij plovil hrvaških ribičev. 
Letos pa so do 22. marca, torej prejšnjega petka zabeležili že 295 dogodkov, pri čemer so skupaj našteli 467 nedovoljenih 
vplutij hrvaških plovil. Od tega je šlo 232-krat za plovila hrvaških varnostnih organov. Povprečno to pomeni, da hrvaški 
policisti mejno črto, kot jo je na morju določilo arbitražno sodišče, prečkajo skoraj trikrat na dan. 
V to statistiko policije pa očitno še ni vštet nedeljski incident, ko je večji hrvaški policijski čoln vplul 2,5 kilometra globoko v 
slovensko morje in celo 1,3 kilometra čez sredinsko črto v Piranskem zalivu, ki naj bi bila za Hrvate edina veljavna meja med 
državama na morju. Zaradi tega incidenta je slovenski zunanji minister Miro Cerar napovedal, da bodo v Zagreb poslali 
protestno noto. 
Vplutje policije je incident, vplutje ribičev pa kršitev 
Policija sicer vplutje hrvaške policije v slovensko morje obravnava kot incident, medtem ko vplutje hrvaških ribičev kot 
kršitev zaradi nedovoljenega prestopa meje. V zvezi s tem je slovenska policija obravnavala 236 prekrškovnih postopkov 
zoper hrvaške ribiče. 
Kazni hrvaškim ribičem izreka tudi slovenska ribiška inšpekcija. Kot so za STA sporočili z ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, so od implementacije arbitražne razsodbe pa do minulega ponedeljka, 25. marca, obravnavali 1047 
kršitev ribiške zakonodaje s strani hrvaških ribičev na področju Piranskega zaliva. To povprečno pomeni več kot dve kršitvi 
na dan. 
Večinoma prekrškovnih postopkov, ki so jih sicer uvedli v vseh primerih, zaradi različnih vzrokov - od neprepoznavanja 
storilca do pomanjkanja podatkov o njem - niso mogli zaključiti. Tako da je bilo dejansko izdanih 90 plačilnih nalogov in 67 
odločb o prekršku, pojasnjujejo na ministrstvu. 
Policija je zabeležila tudi dve kaznivi dejanji poškodovanja mrež slovenskih ribičev s strani hrvaškega ribiča, in sicer 26. julija 
lani. Hrvaškemu ribiču - neuradno gre za obdolženca Rina Ossicha - je okrajno sodišče v Kopru 7. februarja letos izdalo tudi 
kaznovalni nalog. Sodba še ni pravnomočna. 
Kazni prejemajo tudi slovenski ribiči 
Več podrobnosti sodišče ni hotelo razkriti, je pa hrvaška televizija Nova TV poročala, da mu je sodišče prisodilo pogojno 
kazen štirih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta. 
To je tudi po podatkih slovenske policije prvi primer, da je bila kakemu hrvaškemu ribiču izrečena zaporna kazen. Pri vseh 
drugih primerih je šlo namreč za izrek globe. 
Na drugi strani tudi slovenski ribiči prejemajo kazni s strani hrvaških organov, ker prečkajo sredinsko črto v Piranskem zalivu 
in ribarijo do meje, ki jo je Sloveniji določilo arbitražno sodišče. Tovrstnih postopkov je po podatkih kmetijskega ministrstva 
doslej že 430, skupna višina izrečenih kazni za vse slovenske ribiče pa znaša že okoli 480.000 evrov. 
Slovenija sicer ribičem pomaga s pravno zaščito, pri čemer pritožbene postopke vodi puljski odvetnik Ivica Senjak. Nobeden 
od postopkov še ni pravnomočno zaključen. 
Prav tako je slovensko kmetijsko ministrstvo v skladu z implementacijsko arbitražno zakonodajo povrnilo škodo 
slovenskemu ribiču, ki mu je hrvaški »kolega« uničil mreže, in sicer v višini 816 evrov, so še sporočili z ministrstva. 
Ali je morda tudi kak slovenski ribič podobno oškodoval hrvaškega, pa slovenski organi nimajo informacij. 

• V EU dogovor o vzpostavitvi enote 10.000 varuhov meje do leta 2027. STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. marec 2019  
https://www.dnevnik.si/1042880950/Svet/v-eu-dogovor-o-vzpostavitvi-enote-10000-varuhov-meje-do-leta-2027  
Pogajalci osrednjih institucij EU so se danes dogovorili o vzpostavitvi nove stalne enote 10.000 pripadnikov evropske 
mejne in obalne straže do leta 2027. Ta bo lahko na pobudo članice unije izvajala naloge na področju nadzora meje, 
vračanja nezakonitih migrantov in boja proti čezmejnemu kriminalu, so sporočili iz Evropskega parlamenta. 
 
 
Dogovor o krepitvi evropske mejne in obalne straže, naslednice agencije za zunanje meje Frontex, ki so ga danes dosegli 
pogajalci Evropskega parlamenta in članic EU, vključuje tudi skupino za hitro posredovanje na meji. 
Novo stalno enoto 10.000 varuhov meje bodo gradili postopno. Do leta 2021 naj bi zagotovili 5000 uslužbencev, do leta 
2027 pa njeno polno operativnost. 
Okrepljena agencija bo lahko pomagala v nacionalnih postopkih vračanja nezakonitih migrantov, na primer z 
identificiranjem državljanov tretjih držav, ki so nezakonito v EU, in s podporo nacionalnim oblastem pri pridobivanju 
potovalnih dokumentov. 
Dogovor predvideva tudi krepitev sodelovanja z evropsko azilno agencijo in s tretjimi državami. V parlamentu izpostavljajo, 
da jim je uspelo v dogovor vključiti varovala za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravil in varstva osebnih podatkov. 
Da bo dogovor veljal, ga morajo sicer še formalno potrditi parlamentarni odbor za državljanske svoboščine, parlament na 
plenarnem zasedanju in članice unije. 
Frontex močno podhranjen 
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EU je agencijo za upravljanje zunanje meje Frontex vzpostavila leta 2004. Pred dvema letoma jo je nadgradila v evropsko 
mejno in obalno stražo. Migracijska kriza je pokazala, da je agencija močno podhranjena. 
Dogovor je sicer manj ambiciozen od predloga Evropske komisije, ki je predvideval vzpostavitev stalne enote 10.000 
pripadnikov mejne straže do leta 2020. 
Vzpostavitev evropske enote 10.000 varuhov meje je bila srž septembrskega predloga Evropske komisije za utrditev zunanje 
meje, s čimer želijo v uniji olajšati vrnitev k normalnemu delovanju schengna in poiskati izhod iz slepe ulice pri prenovi 
azilnega sistema. 
 

Večer, Maribor 

• Poslovila se je prva mariborska akademikinja dr. Zinka Zorko, zaslužna profesorica Univerze v Mariboru. 
                 Melita Forstnerič Hajnšek. Večer, Maribor, 22.03.2019 
https://www.vecer.com/poslovila-se-je-prva-mariborska-akademikinja-dr-zinka-zorko-zasluzna-profesorica-univerze-v-
mariboru-6680895 
 

 
Slika: Zinka Zorko - na  rektoratu Univerze v Mariboru ob svečani akademiji, posvečeni njeni 80. Letnici. Foto: Andrej 
Petelinšek  
 
Utrjevala je temelje slovenske dialektologije, odkrivala posebnosti domačih koroških govorov ter štajerskih in panonskih 
narečij, do konca je raziskovala 
Poslovila se je profesorica Zinka Zorko iz Selnice ob Dravi, zaslužna profesorica Univerze v Mariboru, redna članica Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti (SAZU) in prejemnica Zoisove nagrade za življenjsko delo na področju raziskav slovenske 
dialektologije. Bila je prva akademikinja iz Maribora in silno priljubljena pedagoginja. 
Akademikinja Zinka Zorko sodi v generacijo slovenskih slavistov, ki je po Franu Ramovšu, Tinetu Logarju in Jakobu Riglerju 
utrdila temelje slovenske dialektologije. Na njeni znanstvenoraziskovalni poti jo je pogosto gnalo srce, ne le suhoparni 
znanstveni razum. Odkrivala je posebnosti domačih koroških govorov ter štajerskih in panonskih narečij v primerjavi z 
normo in predpisi slovenskega knjižnega jezika. Ob zgodovinarju dr. Jožetu Mlinariču je bila doslej edina mariborska članica 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 
Rodila se je na Spodnji Kapli na Kozjaku leta 1936, bila je peta od enajstih otrok. Po osnovni šoli je obiskovala mariborsko II. 
gimnazijo in prvič trajno opozorila nase z diplomo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, za katero je prejela študentsko 
Prešernovo nagrado. Kot gimnazijska profesorica slovenščine in ruščine je službovala v Ravnah na Koroškem. Od leta 1961 je 
bila zaposlena na Pedagoški akademiji, kasneje Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Znanstveno se je ukvarjala s 
proučevanjem zgodovine slovenskega jezika in slovenskih narečij, predvsem koroške, štajerske in panonske narečne 
skupine. Proučevala je dialektizme v literaturi piscev, ki izhajajo iz teh narečnih skupin in hišna imena ob naši severni 
jezikovni meji. 
Doktorirala je pri petdesetih letih. V intervjuju za Večer v soboto pred tremi leti dejala, kako sta bila oče in mati ganjena ob 
njenem doktoratu. ''Veliko je to pomenilo tudi zato, ker sem se ukvarjala z njunim jezikom. Ata je bil doma z Lovrenca, 
očetovo narečje sem obdelala na magisteriju. Govorili smo vseskozi v družini do mamine in očetove smrti materin jezik, kar 
je bilo kapelsko. Nikoli nam niso otrokom očitali, da smo se pogospodili v jeziku. Skupaj smo bili v naši materinščini, 
dobesedno. Ravnali smo se vedno po materi in še zdaj, ko se sreča družina, govorimo to koroško narečje." 
Za svoje dialektološke študije je ogromno dela opravila na terenu. S filmskim snemalcem Dušanom Ivanišinom sta posnela 
čez petindvajset filmov v severovzhodni Sloveniji, Porabju, z narečnimi govorci v koroški, štajerski in panonski narečni 
skupini. Snemala sta vse v za pedagoške namene avtentičnem okolju - kmečka dela z avtentičnim govorom ...  Vedela je, da 
je predavati dialektologijo brez kaset in videokaset dolgčas. Terenskega dela je bilo ogromno, nekaj gradiva so zbrali tudi 
njeni študentje. 128 diplomskih nalog je imela iz dialektologije. Za bodočega učitelja se ji je zdelo pomembno, da obvlada 
svoje narečje, da ne bo na učence, kamorkoli bo že prišel, na njihov jezik gledal kot na nekaj slabšega, neknjižnega. Na 
narečje je treba gledati kot na korenino, ki jo je treba cepiti s knjižnim jezikom, da zraste in zacveti, korenina pa ostane. Ta 
zavest je pomembna in njeni študentje so bili vsi zakoreninjeni v svoje narečje. Tudi v Ljubljani je deset let predavala na 
filozofski fakulteti, a, kot je rada povedala, dialektologija tam ni bila nikoli tako zakoreninjena kot v Mariboru. 
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Ponosna je bila, da jo je za akademikinjo predlagal jezikoslovec dr. Jože Toporišič. Takole se je spominjala velikega 
sotrudnika: "Pred letom 1941 sem ga spoznala, ko sem bila še otrok. Z mojim bratom sta bila sošolca na mariborski klasični 
gimnaziji. Oba sta bila v semenišču, namenjena za duhovnika. Toporišič je potem prihajal tudi v Ožbalt k nam na obisk. Imela 
sem takrat kite, in ko sem prišla na prvi magistrski izpit k njemu, me je najprej vprašal, kje imam kitke. Človeško sva se zelo 
ujela. Bil je zelo vase zaprt človek, a sva se razgovorila. Izpit je trajal dve do tri ure in poleg snovi, ki sem jo seveda pripravila, 
sva se še o marsikaterem pedagoškem in še kakem drugem problemu pogovarjala." 
Dalektologija je z njenim imenovanjem v SAZU spet postala akademska znanost. Bila je prorektorica Univerze v Mariboru v 
času njenega pomembnega kvalitativnega preskoka. Profesorica Zinka Zorko se je trajno zapisala med največja slovenska 
jezikoslovna imena vseh časov. 

• Čedalje manj imamo slovenščine. Melita Forstnerič Hajnšek. Večer, Maribor, 22.03.2019 
https://www.vecer.com/cedalje-manj-imamo-slovenscine-6680670 
 

 
Slika: Novo ime nekdanjega hotela Orel. Foto: Sašo Bizjak  
 
Komisija za slovenski jezik v javnosti Slovenske akademoje znanost in umetnosti je predstavila izjavo Zoper razvrednotenje 
slovenskega znanstvenega jezika in druge ter odzive odgovornih 
Komisija za slovenski jezik v javnosti pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) je danes v akademijski dvorani v 
Ljubljani predstavila svoja prizadevanja za ohranitev in razvoj slovenskega jezika in dokumente, ki jih je v ta namen sprejela: 
izjavo Zoper razvrednotenje slovenskega znanstvenega jezika, izjavo Računalniški operacijski sistemi in slovenščina in izjavo 
Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji. Komisija je javnost seznanila tudi z odgovori državnih organov na vse te izjave. 
Predstavitev je vodil predsednik komisije, izredni član SAZU dr. Boris A. Novak, ki je tudi avtor izjave o razvrednotenju 
slovenskega znanstvenega jezika. To je že peta izjava te komisije. V njej akademiki opozarjajo med drugim, da "slovenskemu 
jeziku ni bilo zgodovinsko namenjeno, da preživi, a so se generacije slovenskih intelektualcev, pisateljev in znanstvenikov 
skozi stoletja borile za njegovo ohranitev, razvoj in prihodnost zoper zatiralske in potujčevalne apetite. Zdaj jo imamo. 
Slovenijo namreč. Samostojno namreč. Čedalje manj pa imamo slovenščine. Čedalje manj imamo slovenščine celo na ravni 
znanstvenih ustanov, ki so bile ustanovljene prav z namenom, da bi slovenščino zavarovale in vzpostavile pogoje za njen 
nadaljnji razvoj." 
Člani komisije za slovenski jezik v javnosti so akademiki Ivan Bratko, Matija Gogala, Milček Komelj, Marjan Kordaš, Jože 
Mencinger, izr. član dr. Marko Jesenšek, izr. član dr. Marko Snoj, doc. dr. Nataša Gliha Komac in dr. Dean Komel. Izjavo o 
razvrednotenju slovenskega znanstvenega jezika so naslovili na tedanjega kulturnega ministra Dejana Prešička, na dr. 
Jadranko Sovdat, predsednico Ustavnega sodišča RS, in Andrejko Grlić, glavno tržno inšpektorico. 
Naredite si svoja custom očala 
V izjavi o jezikovni krajini Slovenije so zapisali: "Imena podjetij in lokalov, obvestilni, reklamni in drugi javni napisi, ki 
sotvorijo našo jezikovno in s tem kulturno krajino, so bili pri nas vedno večinoma v slovenščini. Napisi tipa Gasthaus brez 
osnovnega Gostilna so bili redkost že v času Avstro-Ogrske, lastna imena tipa Šešir Škofja Loka pa tudi v obeh Jugoslavijah. 
Večjo gostoto tujejezičnih javnih napisov zasledimo le v času fašistične in nacistične okupacije našega ozemlja. 
Odkar si jezikovno politiko določamo sami, pa je opaziti porast lastnih imen podjetij in lokalov ter drugih javnih napisov v 
globalni angleščini. Ne imen tujih firm ali prevodov izvirnih slovenskih besedil, kar ne bi zbujalo nikakršne pozornosti, 
temveč imen podjetij, lokalov in drugih besedil javnih napisov, v katerih slovenska pravna ali fizična oseba v angleščini 
nagovarja predvsem slovenskega naslovnika. Mnogim slovenskim državljanom je tako nepojmljivo, za marsikoga tudi 
nerazumljivo, kaj sporoča napis Laundry, ki se neonsko košati ob cesti nekaj kilometrov pred središčem prestolnice, kako 
razmišlja optik, ki v enem naših nakupovalnih centrov svojo storitev oglašuje z besedilom Naredite si svoja custom očala, in 
kako si kabelski operater prizadeva pridobiti nove uporabnike paketa EON z reklamnim napisom Turn your TV eon, ki ga 
videvamo po vsej državi. 
Ti in tem podobni napisi so v neposrednem nasprotju s 17., 18. oz. 20. členom Zakona o javni rabi slovenščine. 
Problematičnost tujejezičnih, večinoma angleških napisov je predvsem v posledicah njihove množičnosti. Po lanskoletni 
raziskavi je v središču Ljubljane že več kot 30 odstotkov javnih napisov v tujem jeziku. To stanje zbuja zmotni vtis, da 
slovenščina ni primerna za tako izpostavljeno rabo, kot je oblikovanje jezikovne krajine. Domačemu človeku in tujemu 
obiskovalcu sporoča, da Slovenci celo na lastnem ozemlju bolj cenimo angleščino kot svoj jezik. Tovrstni zgledi povlečejo za 
sabo tudi tiste, ki bi pri izbiri imena ali oblikovanju javnega napisa sicer samoumevno izbrali slovenščino. Tako pa skorajda 
postaja pravilo, da se že najmanjša trgovinica hvali z letnico ustanovitve v obliki 'since 1994', pri čemer drugi narodi v tej 
vlogi uporabljajo svoje predloge, Nemci seit, Italijani dal, Francozi depuis … Tudi Hrvatje in Srbi se svojega od prav nič ne 
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sramujejo. Utemeljenega racionalnega razloga za naraščajočo uporabo tujejezičnih javnih napisov pri najboljši volji ni 
mogoče najti," so jasni. 
Se bo mariborskemu hotelu pod zdajšnjim imenom Ibis Styles Maribor City Center res pisalo bolje, kot se mu je pod starim 
imenom Orel, sprašujejo akademiki 
Skladnost jezikovne krajine in državotvorna drža 
"Turisti ne prihajajo k nam zato, da bi videli še več istega, temveč si želijo doživeti lokalne posebnosti, med katere spada 
tudi jezik z javnimi napisi in lastnimi imeni vred. V digitalni dobi znajo pametni telefoni, ki jih imajo vedno pri sebi, vsak 
slovenski napis v trenutku prevesti v domala vsak tuji jezik. Tudi ni zaznati, da bi bili podjetja in lokali s tujimi imeni 
uspešnejši od onih z domačimi. Nasprotno, ali ni Krka eno naših najuspešnejših podjetij in Slon eden najslovitejših 
ljubljanskih hotelov? Ali se bo mariborskemu hotelu pod zdajšnjim imenom Ibis Styles Maribor City Center res pisalo bolje, 
kot se mu je pod starim imenom Orel? Skladnost jezikovne krajine z lokalnim jezikom je znak spoštovanja lastne državnosti. 
Spoštovanje lastne državnosti pa je edini porok, da bo naša država ne samo stala, temveč tudi obstala. Od pristojnih in 
odgovornih torej pričakujemo zakonito ravnanje in državotvorno držo, kakršno izkazujejo domala vse evropske države, med 
njimi tudi vse naše sosede," so zaključili. 
Komisija je javnosti posredovala povezave do vseh odgovorov odgovornih na posamezne izjave - od ministrstva za kulturo, 
izobraževanje in šport, predsednika Državnega zbora, inšpektorata za kulturo do medijev. 

• V Srbiji obeležujejo 20. obletnico začetka bombardiranja Nata. STA. Večer, Maribor, 24.03.2019 
https://www.vecer.com/v-srbiji-obelezujejo-20-obletnico-zacetka-bombardiranja-nata-6681201 
 
 
Po srbskih podatkih je Nato izvedel 2300 letalskih napadov na 995 objektov. Ubitih je bilo okoli tisoč vojakov in 2000 
civilistov. Po podatkih organizacije Human Rights Watch je umrlo okoli 500 civilistov, ob Srbih tudi kosovski Albanci in Romi. 
V Srbiji se bodo ob 20. obletnici začetka bombardiranja zveze Nato danes spomnili žrtev s spominsko slovesnostjo v Nišu. 
Nato je med konfliktom na Kosovu 24. marca 1999 začel napade na vojaške cilje v takratni Zvezni republiki Jugoslaviji (ZRJ), 
v kateri sta bila ob Srbiji tudi Črna gora in Kosovo. 
V Beogradu potekali novi protesti proti predsedniku Vučiću 
V srbski prestolnici so v soboto zvečer potekali novi protesti proti predsedniku Aleksandru Vučiću, že 16. soboto zapored. 
Protest je potekal pod geslom "Iste zahteve - ni umika". Pred zgradbo srbske nacionalne televizije (RTS) so izvedli tudi 
"Dnevnik svobodne Srbije". Televiziji protestniki očitajo, da je propagandni kanal vlade. 
Protesti so potekali tudi v znamenju 20. obletnice Natovega bombardiranja Srbije. Pred stavbo RTS so mnogi prižgali sveče v 
spomin na žrtve bombardiranja te stavbe pred 20 leti, zlasti na ubite novinarje in za "konec medijske teme enkrat za 
vselej",  poroča N1.  
To je bilo prvo oboroženo posredovanje Nata v njegovi zgodovini brez soglasja Varnostnega sveta ZN, podprle pa so ga vse 
takratne članice zavezništva. Z napadi je prisilil režim srbskega predsednika Slobodana Miloševića k umiku s Kosova. 
Za letalske napade se je zavezništvo odločilo po večtedenskih neuspelih poskusih mednarodne skupnosti, da bi s pogajanji 
prepričala sedaj že pokojnega Miloševića h končanju nasilja srbskih sil nad kosovskimi Albanci, ki so ga začele februarja 
1998. 
Bombardiranje je trajalo 78 dni, vse do 10. junija, ko je Milošević pristal na pogoje mednarodne skupnosti. Vojaški 
odposlanci Beograda so dan prej v makedonskem Kumanovu podpisali vojaško-tehnični sporazum o umiku vojske ZRJ s 
Kosova in prihodu mednarodnih mirovnih sil (Kfor). VS ZN je nato 10. junija sprejel resolucijo 1244, na podlagi katere je 
misija ZN (Unmik) prevzela nadzor nad pokrajino, napotene pa so bile tudi sile Kfor. 
 
 
S tem je bila končana zadnja vojna na območju nekdanje Jugoslavije. Zahtevala je 13.000 življenj, večinoma kosovskih 
Albancev. Po podatkih ZN je bilo do marca 1999 z domov pregnanih okoli 400.000 kosovskih Albancev, do konca napadov 
Nata pa že milijon. 
Po srbskih podatkih je Nato izvedel 2300 letalskih napadov na 995 objektov. Ubitih je bilo okoli tisoč vojakov in 2000 
civilistov. Po podatkih organizacije Human Rights Watch je umrlo okoli 500 civilistov, ob Srbih tudi kosovski Albanci in Romi. 
Zaradi bombardiranja so mnogi Srbi še vedno sovražno nastrojeni do Nata, uradni Beograd pa bombardiranje označuje za 
agresijo. Kljub temu je Srbija, ki se označuje za vojaško nevtralno, od leta 2006 članica Natovega programa Partnerstvo za 
mir, leta 2015 pa je z Natom sklenila tudi individualni akcijski načrt partnerstva. 

• Jezik prej izgubimo kot šege, hrano. Intervju: Marta Pirnat-Greenberg. Pogovarjala se je: Melita Forstnerič 
Hajnšek. Večer, Maribor, 26.03.2019 

Slovenski lektorji po svetu: Marta Pirnat-Greenberg, lektorica v Lawrenceu, na univerzi v Kansasu 
https://www.vecer.com/jezik-prej-izgubimo-kot-sege-hrano-6681795  
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Slika: Marta Pirnat-Greenberg (druga z desne) s svojimi študenti slovenščine v kampusu Univerze Kansas. Foto: Christian 
Beer  
 
Slovenski lektorji po svetu: Marta Pirnat-Greenberg, lektorica v Lawrenceu, na univerzi v Kansasu 
Diplomirala je iz slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, bila asistentka na ljubljanski slavistiki, 
vmes lektorica slovenščine, prvič v ZDA 1985. na univerzi Yale kot Fulbrightova štipendistka. Po poroki z ameriškim 
slavistom dr. Marcom Greenbergom je 1990. emigrirala v ZDA, se naselila v univerzitetnem mestu Lawrence v zvezni državi 
Kansas. Prva leta se je Marta Pirnat-Greenberg veliko ukvarjala s prevajanjem in občasnim poučevanjem slovenščine na 
univerzah Kansas, Indiana, od leta 2001 pa je zaposlena na Univerzi Kansas kot lektorica slovenščine in srbohrvaščine. Je 
avtorica učbenika slovenščine za angleško govoreče Colloquial Slovene, 2012. je izšel pri britanski založbi Routledge, in 
drugih učnih gradiv za slovenščino in hrvaščino. O svojih izkušnjah s poučevanjem slovenščine, dvojezično vzgojo in 
visokošolskim sistemom v ZDA je pisala tudi za mariborske Dialoge. 
V ZDA najdemo slovenščino na štirih univerzah - v Clevelandu, Seattlu, Lawrenceu, Stanfordu. Na univerzi v Kansasu, kjer 
ste, so na voljo izbirni tečaji slovenščine kot drugi ali tretji slovanski jezik za študente z dobrim predznanjem vsaj enega 
slovanskega jezika in podiplomce, ki raziskujejo slovensko zgodovino, politologijo ... Kakšen je status slovenščine na vaši 
univerzi? 
"Slovenščina je eden od več kot štiridesetih jezikov, ki se jih študenti lahko učijo (in dobro naučijo) na Univerzi Kansas. Na 
večini smeri je dveletno učenje tujega jezika pogoj za diplomo za tiste, ki se tujega jezika niso naučili do določene stopnje v 
srednji šoli (in večina se ga ne). Da študenti lahko izbirajo med toliko jeziki, smo nekaj posebnega ne le med velikimi 
državnimi univerzami v ZDA, pač pa med univerzami nasploh, na kar smo upravičeno ponosni. Slovenščina se s krajšimi 
prekinitvami poučuje že vsaj štirideset let, saj se spomnim kolegov, ki so odhajali v Kansas kot Fulbrightovi štipendisti, ko 
sem bila še študentka na ljubljanski slavistiki, prav tako profesorjev in študentov, ki so od tod prihajali na naš Seminar 
slovenskega jezika, literature in kulture v poznih 70. in zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja. Slavistični oddelek je že pred 
tem nudil srbohrvaščino, a je z gostovanjem slovenskih fulbrightovcev, ki so lahko poučevali oba jezika, jezikovni ponudbi 
dodal še slovenščino. Slovenščina je ostala, ko so v začetku devetdesetih kot profesorja slovanskega jezikoslovja zaposlili 
mojega moža, ki mu je slovenščina eno od osrednjih raziskovalnih področij, kasneje pa mene kot lektorico srbohrvaščine, ki 
lahko poučuje tudi slovenščino, kadar je za to potreba. Njena prisotnost je bila torej vedno povezana z dejstvom, da je 
oddelek imel (in še vedno ima) močan interes za južnoslovanske jezike in da je strateško zaposloval ljudi, ki so poleg 
njegovih primarnih potreb – ruščine, nekdanje srbohrvaščine ali slovanskega jezikoslovja – lahko pokrili tudi slovenščino. 
Izbirni predmet pomeni, da slovenščina ni obvezna za nobeno smer dodiplomskega študija, prav tako nimamo kadrovskih 
možnosti, da bi jo lahko redno poučevali na vseh ravneh hkrati, kot je to potrebno za jezike, iz katerih študenti lahko 
diplomirajo, na primer za hrvaščino oziroma predmet, ki vključuje bosanski, hrvaški in srbski jezik, s kratico BHS. Izberejo pa 
jo lahko kot drugi jezik študenti in podiplomci slavistike in tudi drugih smeri, če raziskujejo področje, ki vključuje Slovenijo in 
Slovence." 
Koliko študentov imate in zakaj se odločajo za slovenščino? 
"Ker nimamo zaledja slovenske diaspore, iz katere bi črpali zanimanje za slovenščino – v nasprotju s hrvaščino, za katero 
precej redno dobivamo študente iz razmeroma številčne in v prejšnjem stoletju večkrat pomlajene hrvaške diaspore v 
Kansas Cityju –, so študentje za slovenščino skoraj vedno Američani brez sorodstvenih povezav s Slovenijo, ki so se iz takega 
ali drugačnega razloga navdušili za slovenščino ali Slovenijo. Večino semestrov imam enega ali dva študenta, trenutno pa 
celo tri, ki jih poučujem individualno, ker je vsak na drugi stopnji učenja. To se najbrž zdi veliko razkošje, a zadolžena sem 
tudi za BHS, ki ga redno poučujem na začetni in nadaljevalni stopnji in za katerega imamo običajno nekaj več študentov, na 
vseh stopnjah od 10 do 15. Tako se nabere kar precej pedagoških ur in različnih drugih 'obšolskih' obveznosti, s katerimi 
skušamo animirati študente ter poglobiti in razširiti njihovo zanimanje za te jezike in kulture. 
A prav dejstvo, da slovenščino poučujem individualno, je razlog, da zanjo vedno dobim izjemno motivirane študente z jasno 
zastavljenimi cilji, kar redno vodi tudi do odličnih rezultatov. Moji trenutni slušatelji zelo dobro predstavljajo tri vrste 
študentov, ki sem jih imela srečo poučevati v preteklih dvajsetih letih. Dodiplomski študent je v četrtem letniku in bo 
spomladi diplomiral iz splošne lingvistike in južnoslovanskih jezikov. Precej dobro zna hrvaško in zato zelo hitro usvaja 
slovenščino kot drugi slovanski jezik. Podiplomska študentka habsburške zgodovine se uči slovenščino drugi semester, in 
čeprav se nikoli prej ni učila slovanskega jezika (zna pa dobro nemško), brez težav premaguje spregatve, sklanjatve in 
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posebnosti slovenskega besednega reda. Slovenščino potrebuje pri raziskovalnem delu za disertacijo, in da bi se čim hitreje 
usposobila do te stopnje, se bo poleti udeležila Seminarja slovenskega jezika v Ljubljani. Tretji študent – upokojeni pravnik z 
obsežnim znanjem nekaj slovanskih jezikov – se je slovenščino učil z enim od prej omenjenih Fulbrightovih štipendistov iz 
Slovenije pred skoraj štiridesetimi leti in se lani vrnil k učenju jezika po uspešni pravniški karieri. Vsak od teh študentov ima 
drugačno predznanje in cilje: nekdo lahko gradi na obsežnem predznanju slovanskih jezikov, drugi mora usvojiti povsem nov 
jezikovni sistem; nekdo mora po hitrem postopku razviti bralno razumevanje, da se usposobi za branje zgodovinskih virov, 
medtem ko je za drugega bolj važno govorno sporazumevanje, ki bo uporabno ob naslednjem obisku Slovenije." 
Imam vsaj enega skupnega znanca skoraj z vsakim Slovencem, ki ga spoznam na tej strani luže 
Lani je bilo vse v znamenju Cankarjeve stoletnice. Ste tudi vi prevajali njegove tekste? 
"Lani je bilo eno redkih let, ko nismo imeli vpisa na slovenščino, tako da smo Cankarjevo leto na žalost preskočili. Ker imamo 
malo študentov z zelo specifičnimi potrebami, se je na sploh teže vključiti v širše zastavljene projekte. Vendar pa sem več let 
delala na daljavo s podiplomsko študentko primerjalne književnosti z univerze Connecticut, zdaj že uspešno prevajalko iz 
slovenščine, ki je raziskovala mladinsko literaturo na temo prve svetovne vojne in želela prebrati mladinsko povest Ivana 
Laha Dore. Ker sem opazila veliko slogovnega posnemanja Cankarja, sva potem za primerjavo prebrali še nekaj Cankarjevih 
črtic in zelo lepo je prevedla Gospoda stotnika, ampak to je bilo par let pred stoletnico, tako da sva nekoliko pohiteli s 
praznovanjem, če se malo pošalim." 
Največja težava je usvajanje razlik med zbornim in pogovornim jezikom 
Oba z možem, slavistom Marcom Greenbergom, sta sijajna promotorja slovenskega jezika in kulture v ZDA. Kaj se vam 
zdi pri promociji majhnega jezika v tujejezičnem okolju z angleščino, ki je že dolgo lingua franca, najpomembnejše? 
"Predvsem se nikoli ne obremenjujem z majhnostjo, saj mislim, da je majhno v mnogočem lepše, zanimivejše in ima svoje 
prednosti. Slovenščina ni majhen jezik, čeprav ga govori malo ljudi – uspešno opravlja prav vse funkcije, za katere jo 
potrebujemo, enako kot t.i. veliki jeziki. Ima bogato razvito književnost, ki je s številčnejšimi prevodi v zadnjih desetletjih 
tudi vse bolj odmevna v svetu, in v njej se sporazumevamo (vsaj morali bi se) o najbolj zapletenih vsebinah v kateri koli 
stroki. Ima izjemno narečno raznolikost, in ker leži na obrobju slovanskega jezikovnega prostora, ima mnogo zanimivih 
posebnosti, ki jih v središču, v 'večjih' jezikih ne najdemo – prava zakladnica za jezikoslovce. Enako je tudi z našo prelepo 
deželo: tujcem se zdi fascinantno, koliko raznolikosti, lepote, naravnega in kulturnega bogastva je na tako majhnem 
prostoru, ne pa majhnost sama. Majhen prostor seveda daje naši kulturi nekatere posebnosti (med drugim tudi, da imam 
vsaj enega skupnega znanca skoraj z vsakim Slovencem, ki ga spoznam na tej strani luže), a majhnost nas ne bi smela 
opredeljevati. 
Namen učenja tujih jezikov, vključno s slovenščino, je za Američane drugačen kot za nas. Če vzamemo, da cel svet govori 
angleško, seveda zanj ne bi bilo potrebe. A znanje vsaj enega tujega jezika poleg angleščine je nepogrešljiv del visokošolske 
izobrazbe razgledanega in v svet odprtega diplomanta. V preteklih letih je bilo na univerzi vložene ogromno energije v 
prestrukturiranje študija tujih jezikov in predvsem njihovega institucionalnega okvira, ki naj bi študij jezikov približal tudi 
študentom nehumanističnih smeri. Prav Marc je prevzel glavno breme tega prestrukturiranja, ko je pred petimi leti zasnoval 
in vodil ustanovitev nove krovne institucije za tuje jezike, Šole tujih jezikov, literatur in kultur, ter postal njen prvi direktor. 
Šola ogromno pripomore k večji vidnosti tudi 'manjših' jezikov in išče nove vire financiranja ter drugih povezav z zasebnim 
sektorjem, ki študentom tujih jezikov odpirajo možnosti, da svoje znanje že v času študija praktično uporabijo, izpopolnijo 
ali si ustvarijo stike, ki kasneje vodijo do uspešne kariere. To je bil v zadnjih petih letih njegov največji 'promocijski' projekt, 
čeprav ni bil namenjen izključno slovenščini, a brez njega preživetje slovenščine in večine od štiridesetih jezikov v 
izobraževalnem programu naše univerze ne bi imelo prav velike možnosti. 
Bolj neposreden primer uspešnega tkanja zvez s Slovenijo pa se je rodil ob zadnjem obisku slovenskega veleposlanika v ZDA 
na našem kampusu, ki smo ga pred nekaj leti izvedli v sodelovanju s častno konzulko Republike Slovenije v Kansas Cityju, 
gospo Barbaro Koval-Nelson. Na srečanju veleposlanika dr. Boža Cerarja s študenti poslovne šole je prišlo do ideje, da bi 
slovensko veleposlaništvo pomagalo organizirati študijsko potovanje po Sloveniji za skupino najboljših študentov poslovne 
šole in inženirstva, na katerem bi študenti spoznavali poslovne prakse najuspešnejših slovenskih podjetij. Program se je 
dotlej selil po različnih državah, zato je bil prvotno zamišljen kot enkratno potovanje v Slovenijo, a je bil tako uspešen, da 
naši študenti zdaj v maju redno in v vse večjem številu prihajajo v Slovenijo. Ti nadarjeni mladi ljudje, ki se usposabljajo za 
vodilne položaje v poslovnem svetu in industriji in iz Slovenije redno prihajajo dobesedno očarani, se bodo, upamo, čez 
nekaj let vračali v našo državo kot poslovni partnerji." 
Z distance gledano, iz zornega kota ameriškega talilnega lonca - je slovenščina ogrožena? Se vam zdi njen "imunski 
sistem" dovolj močan? 
"Slovenski jezik je obstal in se razvijal v veliko bolj neugodnih razmerah, kot so današnje. A moč seveda ni v jeziku, ampak 
ljudeh, ki ga uporabljajo, raziskujejo, opremljajo s priročniki in oblikujejo njegovo kulturo. Vsekakor še nikoli ni bil tako 
dobro opremljen s slovarji in priročniki, ki so na dosegu roke (ali tipkovnice), samo odpreti jih je treba. Tudi za učenje 
slovenščine kot tujega jezika še nikoli ni bilo tako dobro poskrbljeno, tako da sem optimistka. Iz svoje izseljenske izkušnje pa 
lahko povem, da me brez slovenskega jezika ne bi bilo ali vsaj ne bi bila isti človek." 
S čim imajo Američani težave? 
"Ne bom rekla, da največje težave povzroča dvojina, nad katero se učitelji tako pogosto pritožujejo. Študentom dam vedno 
v branje poetični odlomek o lepoti te slovenske posebnosti iz Jančarjevega Posmehljivega poželenja in hitro jo vidijo kot 
prednost in ne nadlogo. Največja težava je usvajanje razlik med zbornim in pogovornim jezikom. Študent se razmeroma 
dobro nauči zbornega jezika, potem pa posluša intervju ali gleda film, kjer ljudje govorijo v ljubljanskem ali mariborskem 
pogovornem jeziku (da narečij niti ne omenjam) in na začetku komaj kaj razume, skoraj se mora naučiti še enega jezika. V 
tem predstavlja učenje slovenščine v tujem okolju tudi poseben izziv, saj študent nima stika z živim govorjenim jezikom, kot 



ga ima nekdo, ki se slovenščino uči v Ljubljani ali Mariboru. Res pa je, da so se v zadnjih letih z internetom možnosti stika – 
in ne le pasivnega – z živim jezikom nepredstavljivo razširile, tako da je tudi to težavo laže premoščati."  
V Kansasu najbrž slovenska skupnost ni številna, vsaj ne tako kot denimo v Clevelandu? 
"Slovenci so se v Kansasu najbolj koncentrirano naselili na jugovzhodu okoli Pittsburga, kjer so konec 19. stoletja našli delo v 
rudniku premoga, nekaj pa jih je prišlo tudi v Kansas City, v predel, kjer so bili tudi drugi Slovani, največ Hrvati, imenuje se 
Strawberry Hill. Tu je še danes slovenska cerkev, čeprav so se potomci – zdaj že tretja ali četrta generacija – že davno 
odselili, a nekaj jih vseeno zelo lepo vzdržuje veliko cerkev in vsako leto priredi slovensko veselico s kranjskimi klobasami, 
potico in obveznimi polkami. Konec prejšnjega meseca je v cerkvi božansko lepo prepeval dekliški zbor sv. Stanislava 
Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane, ki je imel na svoji severnoameriški turneji glavni postanek prav v Kansas Cityju. 
Dekleta so nastopila na konferenci ameriškega združenja zborovodij, kar priča o izjemni kakovosti tega zbora, zvečer pa so 
se v cerkvi predstavila še laični publiki. Njihov nastop je ogrel ne samo moje srce, ampak slehernega poslušalca, saj so po 
vsaki pesmi požele bučen aplavz in poslušalstvo dobesedno dvignile na noge. Slovenski živelj v Kansasu torej obstaja, a 
jezikovno docela asimiliran. Ker v Kansasu ni bilo kasnejših valov priseljevanja kot na primer v Clevelandu, je ta emigracija 
stara že štiri ali pet rodov. Jezik se od vseh znakov narodne identitete najhitreje izgubi, veliko hitreje kot šege, jedi ali 
glasba." 

• Karavanški biseri za turistični preboj. Tomaž Ranc. Večer, Maribor, 26.03.2019 
https://www.vecer.com/karavanski-biseri-za-turisticni-preboj-6681891  
    

 
Slika: Na igrišču za šolo v Tihoji je prostor za kamp in šotore. Foto: Tomaž Ranc  
 
Aprila razpisi, julija prve terenske izvedbe v projektih Nature Game in NaKult v Geoparku Karavanke, kjer so v čezmejnem 
programu Interreg Slovenija-Avstrija prejeli 4,3 milijona evrov. Doživetja so trend. 
V Geoparku Karavanke, delovni skupnosti koroških občin na obeh straneh meje, je živahno obdobje po pridobljenih 
sredstvih projektov Nature Game in NaKult. Aktivnosti bodo na zunaj vidne julija, obljublja poslovodja Gerald Hartmann, a 
prizna, da je tudi nekaj zamud zaradi nove zakonodaje. 
"Aprila bomo objavili vse potrebne razpise za info točke za pohodništvo. V načrtu jih je deset, gre za strošek 90 tisoč evrov, 
seveda tudi za potrebe označevanja poti. Trenutno razvijamo končno traso okoli celega geoparka, ki bo ponujena pravim 
planincem, ki želijo prehoditi vseh 12- do 14-dnevnih etap po celotnem parku. Poldnevne trase bodo primerne za družine, 
otroke in šole."  
Kje bodo tekle pohodniške poti? 
Zdaj je že jasno, da bosta začetek in konec pohodniških poti, ki so pomemben del projekta, na Selah pod Košuto, potem 
bodo poti vodile na Obirsko, v Železno Kaplo, čez Peco, Dom na Peci, v Toplo, Črno in Smrekovec. Sledile bodo postaje Uršlja 
gora, Ravne, Strojna, Dravograd, Košenjak, Labod, čez Libeliško Goro in Komelj do Pliberka pa naprej do Breškega jezera, do 
Svete Heme, Tihoje, kamor se 12. aprila seli center Geoparka, do Žitare vasi in Galicije in pod Obirom nazaj do Sel. Poti so v 
glavnem definirane, vključene bodo krajše in daljše trase, cilj pa je čim bolj povezati vse zanimive kraje na obeh straneh 
meje. Še vedno je odprta možnost poti skozi nekdanji mežiški rudnik, od Mežice ali preko info točke na Poljani pa je tudi 
možnost vključitve vasi Leše, kjer je bil premogovnik. 
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Slika: Gerald Hartmann. Foto: Tomaž Ranc 
 
"Ob poteh bomo namestili označbe, natisnili bomo zemljevide in tiskani vodnik za posamične pohodnike, medtem ko sami 
prisegamo na vodene ponudbe, kar je v svetu trend. Tirolska je polna turistov, ampak tam ni tako lepih razgledov. Tam 
gledaš samo vrhove, tukaj pa vidiš čezmejno območje in lepše panorame," snubi Hartmann. 
Posebno pozornost bodo namenili usposabljanjem za vodnike, ki bodo imeli možnost pridobitve evropskega certifikata 
Interprete Europe. Vodniki bodo morali znati pripovedovati zgodbe o naravi, kulturi, geologiji geoparka, ki ima že sedaj v 
mreži 20 vodnikov, a so večinoma na razpolago za vikend, ob želenem razvoju pa jih bodo potrebovali tudi med tednom. 
Znati bodo morali oba obmejna jezika in angleško. Sedanja praksa kaže, da je med šolami, ki obiščejo Geopark, več 
slovensko govorečih, med posameznimi obiskovalci pa prevladujejo nemško govoreči. Po Hartmannovi oceni bi vodene ture 
lahko ponudili prihodnje leto, nekatere etape pa gredo v izvedbo že letos oziroma takoj. 
Peca: panorama z vsebino 
Na smučišču Peca je medtem že opaziti tablo, ki za letos napoveduje začetek gradnje panoramske restavracije. Okoli 
projekta Nature Game in Pece izpostavljajo vlogo partnerske strukture s pomembno vlogo Franza Skuka, lastnika smučišča, 
kjer bodo ob zgornji postaji gondole ponudili nove vsebine. V restavraciji bo namreč Naravni geološki igralni in razstavni 
prostor, ki bo predstavil biodiverziteto Pece in Karavank. Manjša info točka bo letos vzpostavljena v Globasnici, Hartmann 
pa letos pričakuje tudi začetek izvedbe projekta zip-line v Črni. O razpisu smo že poročali. 
Kompletna izgradnja in vzpostavljena ponudba iz dobljenih sredstev Nature Game in NaKult naj bi se končali leta 2021. Že 
zdaj pa je treba razmišljati o prenočitvenih kapacitetah. Teh primanjkuje. 
"Seveda bo lažje iskati investitorje, ko bomo pokazali, da naši programi funkcionirajo, da delajo, naš cilj je, da povezujemo 
čim več privatnih iniciativ, programe pa bomo morali ponujati bolj profesionalno," še meni poslovodja skupnosti štirinajstih 
občin z obeh strani meje, ki trenutno zaposluje štiri ljudi. Ob pohodništvu so vedno aktualni tudi drugi programi gorskega 
kolesarstva, ki so na Peci prav tako že uveljavljeni s tekmovanji najvišjega ranga. 
Po zgledu Tirolske 
Geopark je po podatkih delovne skupnosti lani beležil enako število obiskovalcev kot leto poprej, to je 150.000. Največ na 
Peci (okoli 90.000), sledijo Obirske jame (30.000) in muzej Podzemlje Pece (20.000). "Da smo na pravi poti, nam kaže interes 
za vodene pohode, kampe in delavnice v naravi. Naravna doživetja ob jezerih so trend, tukaj imamo zraven tako Breško 
jezero kot Klopinjsko, ki sicer ni v parku. Na Tirolskem je tega že preveč, nimajo več kapacitet. Tam je noro ljudi, če greš na 
goro. Tudi sam, ko sem enkrat na teden vodil ture kot vodnik, opažam veliko zainteresiranost. Ko pogledaš družino iz 
Nemčije, si misliš, kako daleč bomo le prišli, ampak si vzamejo čas in so pripravljeni, samo da pridejo na 2000 višine in jih 
zanima ogromno stvari. Triurno turo sem lani v povprečju potegnil na sedem ur, ker jih zanima vse," razlaga poslovodja 
Gerald Hartmann.  
Selitev v prazno šolo v Tihoji 
Sedež Geoparka Karavanke se bo 12. aprila iz Železne Kaple preselil v Tihojo v občini Žitara vas. Iskali so večji prostor, pri 
čemer jim je župan občine Žitara vas ponudil nekdanjo ljudsko šolo Šentlipš, ki je kakih deset let prazna. Del objekta je star 
sto let, vendar ima prizidek s telovadnico, ki bi jo lahko uporabili tudi za dejavnosti geoparka, na zunanjih površinah, kjer so 
postavljena igrala, pa kanijo urediti park za šotore. 
Z razpisom - po novi zakonodaji evropskim - načrtujejo nakup šotorov, prenočitvene kapacitete za večje skupine pa bi lahko 
ponudili tudi v telovadnici. Prav Tihoja bi lahko postala eno od izhodišč za aktivnosti na obeh straneh meje. Nekatere 
učilnice so še opremljene, celo z elektronskimi tablami, in na prvi pogled je šola v dobrem stanju. Po besedah poslovodje je 
najemnina, ki jo je ponudil župan Žitare vasi Jakob Strauss, zelo ugodna.  
Smučanje, pohodništvo, kolesarjenje in zip-line kot del aktivnih doživetij 

• Nobelov nagrajenec za fiziko postal slovenski državljan: "Vedno sem se identificiral kot pol Slovenec". A.L. 
Večer, Maribor,  27.03.2019 

https://www.vecer.com/nobelov-nagrajenec-za-fiziko-postal-slovenski-drzavljan-vedno-sem-se-identificiral-kot-pol-
slovenec-6682482 
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Pionirske raziskave profesorja Haldanea so povezane s kvantnimi lastnostmi snovi pri nizkih temperaturah. Nobelovo 
nagrado je prejel leta 2016. 
Slovenija je dobila novega državljana. Nobelov nagrajenec za fiziko in častni doktor Univerze v Ljubljani prof. dr. F. Duncan 
M. Haldane je namreč v prostorih slovenskega veleposlaništva v Washingtonu slovesno zaprisegel kot slovenski državljan. 
Kot je zapisano na spletni strani Univerze v Ljubljani, se je Haldane rodil v Londonu. Njegov oče je bil Škot, mati Ljudmila 
Renko pa je bila Koroška Slovenka. 
 
 
"Vedno sem se identificiral kot pol Slovenec pol Škot" 
Poleg sorodstvenih vezi prof. dr. F. Duncana M. Haldana s Slovenijo povezuje tudi strokovno sodelovanje. Po poročanju 
Univerze v Ljubljani je leta 2000 obiskal Slovenijo kot vabljeni predavatelj na konferenci, ki so jo na Bledu organizirali na 
Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Instituta Jožef Stefan. Leta 2018 mu je Univerza v Ljubljani podelila 
naziv častni doktor. Na slavnostni seji Senata UL, kjer je prejel častni naziv, je bil tudi slavnostni govornik, kjer je izpostavil 
vez z našo državo: "Po materi sem Slovenec in vedno sem se identificiral kot pol Slovenec pol Škot. Zato sem počaščen, da mi 
je največja Univerza v Sloveniji podelila ta naziv." Svoj govor je zaključil z zahvalo v slovenskem jeziku. 
Profesor Haldane je leta 1978 doktoriral iz fizike na Univerzi v Cambridgeu in do leta 1981 delal na Institutu Laue-Langevin v 
Grenoblu v Franciji. Nato se je preselil v Združene države Amerike, kjer je leta 1990 postal profesor fizike na Univerzi v 
Princetonu. 
 
 
Postavil temelje za eno trenutno najživahnejših področij raziskav v fiziki 
Pionirske raziskave profesorja Haldanea so povezane s kvantnimi lastnostmi snovi pri nizkih temperaturah. Ti sistemi so 
tedaj veljali za dobro raziskane, saj se je zdelo, da ni več prostora za dopolnitve njihovega razumevanja. Po poročanju 
Univerze v Ljubljani je profesor Haldan je leta 1983 odkril teoretično nepričakovane topološke lastnosti magnetnih verig in 
leta 1988 kot prvi podal tudi teoretični model tako imenovanega topološkega materiala. "Tako je postavil temelje za eno 
trenutno najživahnejših področij raziskav v fiziki kondenzirane snovi, zlasti po odkritju konkretnih snovi – topoloških 
izolatorjev. Vizionarsko delo profesorja Haldanea je bilo leta 2016 nagrajeno z Nobelovo nagrado, ki jo je skupaj z Davidom 
J. Thoulessom in Johnom M. Kosterlitzem prejel 'za teoretična odkritja topoloških faznih prehodov in topoloških faz snovi'." 
 
 

• Deželni svet FJK fojbe opredelil za sredstvo etničnega čiščenja. STA, A.L. Večer, Maribor, 27.03.2019 
https://www.vecer.com/dezelni-svet-fjk-fojbe-opredelil-za-sredstvo-etnicnega-ciscenja-6682626  
Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je v torek sprejel dokument, v katerem je sporna definicija pobojev ob koncu 
druge svetovne vojne. V njem piše, da so bile fojbe sredstvo etničnega čiščenja, danes piše Primorski dnevnik na svoji 
spletni strani. 
 

 
Slika: Deželni svet FJK fojbe opredelil za sredstvo etničnega čiščenja. Foto: Večer 
 
Gre za pobudo poslanca stranke Naprej Italija Piera Camberja, ki je deželno vlado pozval, naj ne financira organizacij, ki 
"posredno ali neposredno in v kakršnikoli obliki zanikajo ali omalovažujejo tragedijo fojb in izseljevanje Italijanov iz Istre, 
Reke in Dalmacije". V dokumentu med drugim piše, da so bile fojbe "sredstvo političnega boja in etničnega čiščenja, kot 
soglasno priznava tudi moderno zgodovinopisje". 
Pobudo so podprli vsi svetniki v dvorani, in sicer člani vladajoče desnosredinske koalicije ob podpori svetnikov Gibanja petih 
zvezd in levosredinske liste Cittadini (Državljani). Slovenca v deželnem parlamentu nista glasovala, tudi predstavniki 
levosredinske Demokratske stranke so zapustili dvorano. 
Deželni poslanec stranke Slovenska skupnost Igor Gabrovec je po poročanju Radia Slovenija predlagal, da bi v šolah razdelili 
poročilo slovenskih in italijanskih zgodovinarjev o Fojbah, član desne Lige Danilo Slokar pa nasprotuje temu, da zgodovino 
razlagajo politiki. 

• Posebna hrvaška morska provokacija. Uroš Esih. Večer, Maribor, 27.03.2019 
https://www.vecer.com/posebna-hrvaska-morska-provokacija-6682611 
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Štiri dni po vplutju hrvaškega policijskega čolna v 2,5 kilometra globoko v slovensko morje je zunani minister Miro Cerar 
novega v vrsti številnih hrvaških incidentov označil za nepotrebno zaostrovanje odnosov med državama  
Večji hrvaški policijski čoln je v nedeljo vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje in celo 1,3 kilometra čez sredinsko 
črto v Piranskem zalivu. Po poročanju časnika Delo so se hrvaški policisti pred slovenskimi izgovorili, da se jim je pokvarila 
navigacija. Policijski čoln je bil od Pirana oddaljen le 0,6 navtične milje. Zunanji minister Miro Cerar je štiri dni pod dogodku 
na danes dopoldne sklicani novinarski konferenci ocenil, da je bilo nedeljsko vplutje hrvaškega policijskega čolna v 
slovensko morje posebna provokacija. Sklicevanje na pokvarjeno navigacijo v tem primeru je po njegovo le prozoren izgovor 
in je kot takšno povsem nesprejemljivo. Če bi ta izgovor sprejeli, bi bila po Cerarjevih besedah to "žalitev inteligence in 
sposobnosti hrvaških policijskih oblasti, ki dobro vedo, kaj delajo". 
Incidenti v Piranskem zalivu se vrstijo skoraj vsak dan, zelo pogosta so tudi srečanja čolnov slovenske in hrvaške policije. 
Slovenska policija vsako vplutje hrvaških ribičev v slovensko morje obravnava kot kršitev nedovoljenega prestopa meje, 
medtem ko vplutja hrvaških varnostnih organov obravnava kot mejni incident v skladu z določili zakona o nadzoru državne 
meje. Od razglasitve arbitražne razsodbe konec junija 2017 se je do sedaj zvrstilo več kot 1600 incidentov, torej nekje štirje 
na dan. Cerar je napovedal, da bo Slovenija na najnovejšo hrvaško provokacijo odgovorila z diplomatsko noto, verjame pa, 
da bo tudi slovensko notranje ministrstvo v zvezi s tem in podobnimi primeri storilo vse, kar je v njegovi pristojnosti. 
"Gre za nepotrebno zaostrovanje odnosov med državama, nespoštovanje mednarodnega prava in prava EU, za kršitev 
schengenske meje, in to s strani države, ki bi rada postala članica schengenskega območja," je dejal Cerar. "Takšno ravnanje 
je neevropsko in je slab zgled tudi za sosednjo regijo Zahodnega Balkana," je dejal Cerar. Dodal je, da EU stalno ponavlja, da 
od držav, ki kandidirajo za vstop v EU, pričakuje spoštovanje mednarodnega prava, potem pa je Hrvaška najslabši možen 
zgled, ker tega ne spoštuje. 

• Ivo Vajgl: Mojih deset let v evropskem parlamentu. Avtor: Ivo Vajgl. Večer, Maribor, 28.03.2019 
Ivo Vajgl, deset let poslanec Evropskega parlamenta (Desus/ALDE), ki se po volitvah poslavlja  
https://www.vecer.com/ivo-vajgl-mojih-deset-let-v-evropskem-parlamentu-6683040 
Po mojih dveh mandatih v Evropskem parlamentu, ki se iztekata te dni, v času, ko poteka predvolilna kampanja, po 
ničemer primerljiva s prejšnjimi, se mi zdi najpomembnejše od vsega, kar bi imel sporočiti, to, da je Evropska unija, 
navzlic slabostim in krizam, skozi katere se prebija, za narode in države, ki so se združili pod enotno zastavo, najboljša in 
nezamenljiva možnost. 
 

 
Slika:  Evropski parlament. Foto:  Reuters  
 
V prvem mandatu (2009-2014) sem kot poslanec, izvoljen na listi stranke Zares, članice skupine liberalcev in demokratov 
ALDE, Evropski parlament doživel kot svobodomiselno in demokratično platformo, v kateri je različnost pogledov na 
dogajanje v Evropi in v svetu ne samo dovoljena, ampak tudi zaželena. Politična kultura in diskurz v Evropskem parlamentu 
sta se bistveno razlikovala od ostrih ideološko motiviranih spopadov v slovenskem državnem zboru. Moj prvi mandat je bil, 
kot se je pozneje pokazalo, labodji spev Evrope v miru s svetom in Evropejcev med seboj. 
Finančna kriza kmalu na začetku, ki ji je sledila stiska z begunci in migranti, nato še brexit in grožnje, da bi Združenemu 
kraljestvu znala slediti še katera država - vse to je prispevalo k temu, da se je na Evropski parlament iz nacionalnih držav 
preneslo ozračje spopadov, umetnih in resničnih razlik in dezintegracije. V izostreni obliki se je takšen trend nadaljeval v 
mojem drugem mandatu (2014-2019). Pokazalo se je, da je institucionalni okvir Evropske unije, kot je zakovan v Lizbonski 
pogodbi, postal premalo operativen za slabe, krizne čase, saj je bil izpisan v letih, ko je bila Unija v vseh pogledih v vzponu. Z 
bolj ali manj improviziranimi sistemskimi spremembami in uvajanjem novih institucij predvsem finančne kontrole in 
proračunske transparentnosti smo začeli reševati ekonomske probleme, nato z gasilskim omejevanjem problemov z 
migracijami zaustavljati dotok beguncev iz z vojnami uničenih držav Bližnjega vzhoda. Zlasti pri tej operaciji je prišla do 
izraza zgodovinska, kulturna in politična raznovrstnost vladajočih elit na našem kontinentu. Nakazala se je pogubna delitev 
na vzhod in zahod Evrope. Ta delitev je problematična že sama po sebi, postane pa resnično nevarna in obremenjujoča 
tedaj, ko jo spodbujajo geostrateški interesi od zunaj, predvsem iz smeri novih stanovalcev washingtonske Bele hiše, v 
novejšem času pa tudi iz Kitajske in (nekoliko manj) Rusije. 
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Krivdo za tako marginalizirano vlogo Evropske unije moramo prevzeti predvsem sami 
Ker sem predvsem v prvem obdobju deloval v glavnem na področju zunanjih zadev in interesov EU, sem ob koncu svojega 
obdobja v Evropskem parlamentu povsem razočaran spričo dejstva, da nismo uresničili niti simboličnega napredka pri 
poenotenju svoje zunanje in varnostne politike in začrtanega cilja, da EU postane globalen igralec in odločilen dejavnik v 
svetovnih dogajanjih in procesih. Ostali smo, kar smo zmeraj bili: gospodarski (tudi kulturni in znanstveni) velikan in politični 
pritlikavec, ki mu vlogo določajo od zunaj in ga izključujejo, ko gre za najbolj bistvena vprašanja. 
Krivdo za tako marginalizirano vlogo Evropske unije moramo prevzeti predvsem sami, saj se vodilne, najvišje funkcije v Uniji 
na tem področju delijo na osnovi najmanjšega skupnega imenovalca velikih in močnih, ne pa po kriteriju znanja in izkušenj 
pri vodenju in s tem povezane avtoritete, ki jo voditelji evropske zunanje politike morajo vzpostaviti, da bi jih partnerji v 
globalnih igrah sprejeli kot sebi enake. 
Glede na svoje diplomatske izkušnje in znanje sem se v odborih za zunanje zadeve (AFET) in za razvoj (SEDE) posvečal v prvi 
vrsti tako imenovanim zamrznjenim konfliktom, od Zahodne Sahare, ki jo v nasprotju z mednarodnim pravom okupira 
Maroko, do bližnjevzhodnega osrednjega konflikta med Izraelci in Palestinci, kjer Izraela ni mogoče ustaviti pred načrtnim 
prisvajanjem palestinskih ozemelj, Kašmirja, ki si ga lastijo in se zanj zapletajo v oborožene spore Indija, Pakistan in Kitajska, 
Gornjega Karabaha, ki ga je z rusko podporo zasedla Armenija. Zadnji dve leti sem kot predsedujoči skupini 50 članov 
Evropskega parlamenta iz 16 držav, ki smo jo poimenovali Platforma dialog EU - Katalonija, sodeloval v akcijah solidarnosti z 
zaprtimi katalonskimi politiki in voditelji civilnodružbenih organizacij, ki jim pravkar sodijo na političnem procesu v Madridu. 
Tudi v primeru Katalonije sem se srečal s kronično neodzivnostjo evropske politike, ko gre za kršenje človekovih pravic in 
mednarodnega prava v eni izmed držav članic EU. Vsaj pri tem problemu je Slovenija izkazala solidarnost široke javnosti in 
po prvem oklevanju tudi politike. Na žalost Evropejci pokažemo kremplje samo takrat, ko se takšne stvari dogajajo v državah 
brez atestirane demokratične legitimnosti. 
 
 Obliž na razočaranje zaradi izkazane nemoči EU pri reševanju problemov predstavlja razvoj v današnji Severni Makedoniji, 
kjer so Skopje in Atene zmogli premagati okosteneli nacionalizem in doseči sporazum, ki je najbolj južni nekdanji republiki 
bivše SFRJ odškrnil vrata v članstvo v EU in Nato. Kot stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Makedonijo in vodja 
poslanske "trojke", ki je posredovala v notranjepolitičnih razprtijah in skupaj s komisarjem za širitev EU Johannesom 
Hahnom pripravila projekt demokratičnih volitev in spremembe oblasti, si lahko lastim nekaj zaslug za to srečno zgodbo.  
Balkan ostaja evropska zgodba, ki še nima zadovoljivega razpleta. Režim v Srbiji stavi na militantni nacionalizem, tepta 
svobodo medijev in njegovi predstavniki dnevno izrekajo grožnje sosedom in stabilnosti regije. Bosna in Hercegovina kot da 
čaka, čigav plen bo postala v prihodnosti. Srbi in Hrvati slavijo kot heroje svoje vojne zločince in vodijo svojo lokalno tekmo v 
oboroževanju. 
Ne navsezadnje omenjam, da sem skupaj z nekaj posamezniki svoje generacije v zadnjem mandatu uspel postaviti na dnevni 
red Evropskega parlamenta probleme starejših ljudi, ki so v evforiji splošnega napredka ostali ob robu in pozabljeni. Večino 
zakonodaje doma in na ravni EU pišejo mlajši ljudje, pravzaprav mlajši in zdravi moški, kot da ne bi vedeli, kako hitro se 
odvrtijo naša leta, enako povsod, od Stockholma do Aten, od Prage do Lizbone. 

• Malteška mornarica prevzela nadzor nad ladjo, ki so jo ugrabili migranti. STA. Dnevnik, Ljubljana, 28. marec 
2019  

https://www.dnevnik.si/1042880894/svet/malteska-mornarica-prevzela-nadzor-nad-ladjo-ki-so-jo-ugrabili-migranti-  
Malteška mornarica je danes sporočila, da je prevzela nadzor nad ladjo, ki so jo v sredo pred obalo Libije ugrabili 
migranti, potem ko jih je rešila na morju. Tanker, njegovo posadko in skupino migrantov bodo pospremili v pristanišče v 
Valetti, kjer jih bodo predali policiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. 
 
 
Posebna operativna enota »je bila poslana na krov in zavarovala plovilo, da bi predala nadzor nad ladjo (nazaj) kapitanu,« je 
zjutraj sporočila malteška vojska. 
Turški tanker El Hiblu 1, ki pluje pod zastavo države Palau, je v sredo pred libijsko obalo iz morja rešil skupino 108 
migrantov. Nato pa je približno šest morskih milj pred Tripolijem nenadoma spremenil smer proti severu, ko so nadzor nad 
ladjo prevzeli migranti. 
Kapitan je preko radijske zveze sporočil, da ne nadzoruje plovila in da je bil s posadko prisiljen pot nadaljevati proti Malti. 
Migranti so tanker zavzeli, ker se ne želijo vrniti v Libijo, kjer so izpostavljeni zlorabam, mučenju, posilstvom in celo 
suženjstvu, poroča dpa. 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je migrante, ki so ugrabili ladjo, označil za pirate. V sredo je ocenil, da bi bila ladja 
lahko namenjena tudi na Lampeduso. Kot je dejal, ne gre več za reševalno operacijo, ampak ukrepanje proti piratom. V 
Italijo pa jih ne bo spustil, je zatrdil. 
Tako Malta kot Italija ne sprejemata ladij z migranti. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Igrišče z umetno travo. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 13, 28. marec 2019, str. 4 
Lendavska nogometna akademija 
Nogometno društvo na svojem računu nima vsega denarja, ki ga je odobrila madžarska vlada 

https://www.dnevnik.si/1042880894/svet/malteska-mornarica-prevzela-nadzor-nad-ladjo-ki-so-jo-ugrabili-migranti-


Površina pri lendavski dvojezični srednji šoli je pripravljena za polaganje umetne trave za nogometno igrišče, kjer naj bi 
potekali treningi podmladka lendavskega nogometnega kluba, igrišče pa bo lahko uporabljala tudi dvojezična srednja šola. 
Zdaj mladi nogometaši Nafte 1903 trenirajo na igrišču z umetno travo pri lendavski dvojezični osnovni šoli.  
Igor Magdič, uradni govorec Nogometnega društva Lendava 1903, je povedal, da bo novo igrišče dokončano v naslednjih 
štirinajstih dnevih, saj bo madžarsko podjetje Best Grundbau kmalu položilo umetno travo, gradbeno podjetje Legartis pa 
bo po besedah direktorja Matjaža Hozjana opravilo še nekaj manjših gradbenih del, ki jih lahko izvedejo šele, ko bo trava že 
položena. 
Denar za oboje je zagotovilo nogometno društvo, ki pa na svojem računu še nima celotnega denarja, ki ga je za vzpostavitev 
nogometne akademije zagotovila madžarska vlada. Magdič pove, da je bila informacija, ki jo je dal oktobra lani, da ima 
društvo ves odobren denar, napačna. Ob tem spomnimo, da je madžarska vlada leta 2016 za razvoj nogometa v Lendavi 
namenila skoraj dva milijona evrov, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je septembra 2017  
nogometnemu društvu nakazala 1,8 milijona evrov, konec leta 2017 pa je Madžarska odobrila še dodatnih 4,3 milijona 
evrov – od tega naj bi bilo 3,3 milijona evrov namenjenih za gradnjo infrastrukture, preostalo pa za delovanje. 
Glede gradnje osrednjih objektov akademije Hozjan pravi, da sami nove pogodbe z investitorji niso sklenili, saj tudi niso 
prejeli nobenega povpraševanja, so pa doslej za opravljeno delo prejeli celotno plačilo. Podrobnejših informacij o gradnji 
osrednjih objektov akademije nima niti Magdič, povedal pa je, da so zadeve zastale pri pripravi projektov zaradi težav v 
zvezi s komunalno infrastrukturo. 
Kot smo že večkrat poročali, bi bila vsa nogometna igrišča, tako pri dvojezični srednji šoli kot pri turističnem kompleksu, 
zgrajena na občinski zemlji, saj je občina vlagateljem za ta namen podelila stavbno pravico za dobo 20 let, po izteku tega 
obdobja pa bi vsa infrastruktura neodplačno prešla v last občine. Rok je začel teči s podpisom pogodb, ki sta ju sklenila 
tedanji lendavski župan Anton Balažek in predsednik Nogometnega društva Nafta 1903 Gabor Vegh, in sicer februarja lani 
za zemljišče pri srednji šoli ter aprila lani še za osrednja igrišča.  
Neuradno naj bi se podpisnika tudi dogovorila, da bo za osrednje objekte akademije lendavska občina zagotovila potrebno 
komunalno infrastrukturo in dovozno cesto. 
Kot je bilo napovedano ob predstavitvi projekta aprila lani, naj bi na zemljišču za lendavskimi termami zgradili objekt za 
upravo in dijaški dom ter tri nogometna igrišča običajnih velikosti, od katerih bi eno imelo umetno travo, preostali dve pa 
naravno. Igrišča bi bila ogrevana, ograjena in razsvetljena, eno pa bi imelo tudi tribuno. 
Magdič je takrat tudi izjavil: »Smo v fazi projektiranja in pričakujemo, da bomo imeli potrebno dokumentacijo nared do 
konca poletja oziroma do začetka jeseni. Želimo pa si, da bi se druga faza gradnje prav tako začela že letos.« Dokončanje 
celotnega kompleksa z nastanitvenim objektom in sodobnim vadbenim centrom so pred enim letom napovedovali za 
konec leta 2019. 

• Še veliko neizkoriščenih priložnosti. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 13, 28. marec 2019, 
str. 6 

Slovensko-madžarski poslovni forum 
Predstavnik GZS o madžarskem nakupu Abanke: »Zakaj pa ne, vrata so odprta« 
Več kot sto slovenskih in madžarskih gospodarstvenikov se je v Moravskih Toplicah udeležilo slovensko - madžarskega 
poslovnega foruma, ki ga je organizirala Pomurska gospodarska zbornica v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (MGRT) ter gospodarsko zbornico madžarske županije Zala. V okviru poslovnega foruma so bila tudi 
dvostranska srečanja, ki so se jih udeležili predstavniki 49 slovenskih in madžarskih podjetij. 
 

 
Slika: Slovenski konzul v Monoštru Boris Jesih, predsednik Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah in madžarski 
konzul v Lendavi Gyula Földes. Fotografija: Aleš Cipot 
 
»Tako slovenski kot madžarski obmejni prostor se na gospodarskem področju srečujeta s podobnimi težavami. Najprej gre 
za problem slabše razvitosti območja v primerjavi z drugimi deli države, potem je tu problem delovne sile, ki se zaradi 
boljših delovnih pogojev in bolj šega plačila seli v Avstrijo. Pri tem gre navadno za bolj kvalificirano delovno silo, kar dodatno 
slabi domače gospodarstvo. Za boljše sodelovanje je zato treba najprej okrepiti lasten gospodarski potencial, za kar so 
potrebne dodatne, tudi državne, spodbude, pa tudi olajšanje pogojev za gospodarske aktivnosti,« pravi slovenski generalni 



konzul v Monoštru Boris Jesih, ki opaža, da je vedno več interesa gospodarstvenikov z obeh strani meje za poslovno 
sodelovanje. 
Po mnenju Mateja Skočirja z MGRT so tovrstni dogodki priložnost, da se udeleženci seznanijo s ključnimi dogajanji v 
posameznih državah. Blagovna menjava med Slovenijo in Madžarsko na letni ravni znaša dve milijardi evrov, medtem ko 
blagovna menjava s Hrvaško znaša štiri, z Italijo pa več kot osem milijard evrov, zato po besedah Skočirja na ministrstvu 
ocenjujejo, da obstaja še veliko neizkoriščenega prostora za gospodarsko sodelovanje. 
Namestnik državnega sekretarja na madžarskem ministrstvu za zunanje zadeve Peter Kiss-Parciu kot enega ključnih izzivov 
za prihodnji gospodarski razvoj regije navaja gradnjo ustrezne infrastrukture, ki je po njegovih besedah v državah zahodne 
Evrope na višji ravni, kar je pomembno z vidika konkurenčnosti. Pri tem omenja dolgoročne načrte za razvoj železniškega 
omrežja, ki bi lahko zajemal tudi železniško povezavo Zalaegerszeg–Redics–Lendava– Beltinci. 
Predsednik madžarsko-slovenske sekcije pri madžarski trgovinski in industrijski zbornici Geza Balogh meni, da je postala 
Madžarska v zadnjih letih eden od motorjev gospodarskega razvoja Evropske unije. Pri tem navaja petodstotno rast  
madžarskega BDP v lanskem letu, ki je po njegovem mnenju posledica rasti v vseh panogah, od storitev do gradbeništva. 
Gospodarska rast pa po njegovih besedah tudi ugodno vpliva na višjo zaposlenost v državi.  
Matej Rogelj z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je v luči slovensko - madžarskih gospodarskih odnosov omenil tudi 
postopek prodaje Abanke, za katero je po njegovih besedah zavezujočo ponudbo poleg ameriškega sklada Apollo in srbske 
banke AIK dala tudi madžarska banka OTP. »Glede na neko logiko, ki ni nujno pravilna, je banka AIK pred kratkim prevzela 
Gorenjsko banko, Apollo pa NKBM, zato bi lahko tudi kakšna madžarska banka stopila na slovenski trg.« To bi, kot pravi, 
pozitivno vplivalo na gospodarsko sodelovanje. »Predvsem z vidika madžarskega poslovneža, ki bi prišel v poslovno okolje, 
kjer že uspešno deluje njegova domača banka, kar bi dalo posebno stimulacijo medsebojni menjavi med državama. Zakaj pa 
ne, vrata so odprta.« 

• Lajos Bence prejel madžarsko literarno priznanje. Vestnik, Murska Sobota, leto LXXI, št. 13, 28. marec 2019, str. 
16 

V čitalnici Knjižnice Lendava so pripravili sprejem v čast pesniku Lajosu Benceju iz Lendave, ki je prejel madžarsko literarno 
priznanje Jozsefa Attile. Dela Lajosa Benceja radi berejo tudi na Madžarskem in v drugih državah, kjer živi madžarska 
skupnost. To priznanje za literaturo vsako leto podelijo osmim ali devetim literarnim ustvarjalcem iz Madžarske. Sprejem sta 
pripravila Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava in Knjižnica - Kulturni center Lendava. 
 

Primorske novice, Koper 

• Sijan Pretnar. Letos so prestregli še več prebežnikov kot lani: Koper, Ilirska Bistrica – nadaljuje se lanskoletni trend, 
ko so obravnavali skoraj 4300 nezakonitih prehodov. Primorske novice, št. 67, 22.3.2019, str. 23 
 

• Novogoriški župan in italijanski veleposlanik v Sloveniji za okrepitev gospodarskih odnosov. STA. Primorske 
novice, Koper, 27. 03. 2019 

https://www.primorske.si/primorska/goriska/novogoriski-zupan-in-italijanski-veleposlanik-v-sl  
Na obisku pri novogoriškem županu Klemnu Miklaviču se je danes mudil italijanski veleposlanik v Sloveniji Paolo Trichilo. 
Sogovornika sta izrazila trdno odločenost, da okrepita čezmejne gospodarske odnose. Dogovorila sta se, da bosta s tem 
namenom organizirala konferenco, na katero bosta povabila podjetnike, investitorje in obrtnike.  
 

 
Slika: Na obisku pri novogoriškem županu Klemnu Miklaviču (na fotografiji) se je danes mudil italijanski veleposlanik v 
Sloveniji Paolo Trichilo. Foto: Leo Caharija 
 
Nova Gorica. Poslovna konferenca naj bi potekala v jesenskem času. nanjo pa bosta povabila tako Severnoprimorsko 
gospodarsko zbornico kot tudi območno obrtno-podjetniško zbornico, sorodne institucije na italijanski strani ter 
zainteresirane obrtnike, podjetnike in investitorje, so sporočili iz novogoriške občine. 
Miklavič pa bo na na konferenco povabil tudi župane ostalih severnoprimorskih občin. 

https://www.primorske.si/avtor?a=STA
https://www.primorske.si/primorska/goriska/novogoriski-zupan-in-italijanski-veleposlanik-v-sl
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Pomembna tema pogovora je bila tudi dograditev železniškega križišča v Šempetru pri Gorici, ki bi omogočila boljšo 
transportno povezavo in s tem doprinesla h gospodarskemu razvoju. Veleposlanik in župan sta se dogovorila, da bosta 
posredovala pri pristojnih v Sloveniji in Italiji, da bi se projekt čim prej uresničil. 
Italijanski veleposlanik je po navedbah novogoriške občine pokazal veliko zanimanja za projekte med Gorico in Novo Gorico, 
s katerimi vzpostavljajo somestje. Posebej se je zanimal za oživitev Laščakove vile in parka na Pristavi ter izkazal polno 
podporo kandidaturi Nove Gorice v sodelovanju z Gorico pri projektu Evropske prestolnice kulture 2025. 
Po podatkih Severnoprimorske gospodarske zbornice obstaja še veliko možnosti za nastop slovenskih podjetij na 
italijanskem trgu. Prav to bo tudi tema predavanja ekonomskega svetovalca gospodarskega urada na slovenskem 
generalnem konzulatu v Milanu Zorka Pelikana, ki ga bo novogoriška občina organizirala kot pripravo na zgoraj omenjeno 
konferenco. 

• Prihod, odhod in novi prihod hrvaške policije v Piran. Borut Šuklje. Primorske novice, Koper, 29.3.2019 
Borut Šuklje, strateški analitik 
https://www.primorske.si/2019/03/28/prihod-odhod-in-novi-prihod-hrvaske-policije-v-pir 
Hrvaški policijski čoln je 24. marca, v lepem nedeljskem jutru brez dovoljenj, potrebne diplomatske najave in odobritve vplul 
v slovensko morje in priplul skoraj do piranske punte. Potem so ga obrnili in vrnili domov. Nekaj ur kasneje so vdor v 
slovensko morje ponovili. Da bi odstranili tudi najmanjši dvom, da je šlo za napako ali zmoto. 
Takšnih primerov sodobna Evropa ne pozna. Jih pa, zaradi dolgoletnih izkušenj, obvlada hrvaška diplomacija. Prepričanje 
oblasti v Zagrebu, da je Jadransko morje bivše Jugoslavije lahko samo hrvaško in da imajo ostale pomorske države Slovenija, 
Bosna in Hercegovina ter Črna gora v tem morju zgolj pravico gostovanja, ostaja od leta 1990 nespremenjeno. Vsi posamični 
poskusi ureditve mejnih vprašanj s sosednjimi državami so bili, tudi z grožnjami notranjega prevrata, preprečeni.  
Prepričanje oblasti v Zagrebu, da je Jadransko morje bivše Jugoslavije lahko samo hrvaško in da imajo ostale pomorske 
države Slovenija, Bosna in Hercegovina ter Črna gora v tem morju zgolj pravico gostovanja, ostaja od leta 1990 
nespremenjeno.  
Ko je prvi hrvaški predsednik, ki si ni dovolil ugovorov k svojim odločitvam, Franjo Tuđman, konec julija 1999 podpisal 
dogovor o državni meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, ga ni mogel uvrstiti na dnevni red parlamenta. Preprosto mu 
tega niso dovolili. Tako, kot so podoben poskus preprečili predsedniku hrvaške vlade Ivu Sanaderju. Na njegovo zahtevo je 
namreč mednarodna diplomatska komisija Hrvaške in BiH 24. marca 2005 v Šibeniku sprejela sklep, da se podpisani dogovor 
o meji s pripadajočimi kartami in dokumenti lahko uvrsti na dnevni red hrvaškega parlamenta in potrdi. Kmalu zatem je 
zaradi groženj obmolknil in svojo zahtevo umaknil. 7. julija 2012 je isto zahtevo ponovil novi predsednik hrvaške vlade Zoran 
Milanović. Po sestankih, ki jih je imel v Dubrovniku, je ponovno najavil parlamentarno ratifikacijo podpisanega dogovora o 
državni meji. Tudi Milanović je moral svoj predlog umakniti in obmolkniti. Tako kot njegov predhodnik, predsednik vlade 
Ivica Račan, ki je po skoraj desetletje dolgih pogajanjih uradnikov, ekspertov, ministrov in ministrskih predsednikov 20. julija 
2001 parafiral Pogodbo o skupni državni meji med republikama Slovenijo in Hrvaško. Dobro leto kasneje, po obdobju 
pritiskov, omalovaževanj in groženj s politično odstranitvijo, je septembra 2002 predsedniku slovenske vlade Janezu 
Drnovšku pisno sporočil, da Republika Hrvaška odstopa od vsega dogovorjenega.  
Račan se je o vsebini pisma posvetoval 25. avgusta 2002 z akademikom Vladimirjem Iblerjem in profesorjem Budislavom 
Vukasem. Na sestanek sta prinesla dve zahtevi in dva predloga. Zahtevi Račanu, naj takoj odpove parafirani sporazum o meji 
s Slovenijo ter o tem z posebnim pismom obvesti Janeza Drnovška. Račanu sta ponudila tudi dva predloga. Prvega za 
umiritev sosedskih napetosti. Da naj Sloveniji ponudi začetek novih pogajanj o začasnem režimu plovbe v Piranskem zalivu 
in status dobrodošlega gosta. Drugi predlog je bil namenjen mednarodni javnosti. Zato naj, sta določila profesorja, Račan 
predlaga Drnovšku začetek novega cikla pogajanj, pravzaprav ad hoc mednarodne arbitraže, ki naj določi zlasti mejo na 
morju. Predvsem ta drugi predlog je uradni Zagreb v času dokazovanja, da jih je Slovenija v sporazum o arbitraži, sporazum 
Boruta Pahorja in Jadranke Kosor, prisilila, skrival pred domačo javnostjo. 
Hrvaški veleposlanik v Rusiji Božo Kovačević se je 13. septembra 2005 v Moskvi sestal s slovenskim veleposlanikom 
Andrejem Benedejčičem ter o pogovoru napisal zabeležko, namenjeno oblastem v Zagrebu. Kovačićeva ocena je bila, da je 
že hrvaški zunanji minister Miomir Žužul predlagal Sloveniji odločitev o mednarodni arbitraži, da je podoben predlog ponovil 
tudi predsednik vlade Sanader, ter da ima predlog tudi podporo akademikov Iblerja in Davorina Rudolfa ter profesorjev 
Vukasa in Davorja Vidasa. Veleposlanikovo sporočilo je bilo razmeroma natančno. Spregledal je le dve zadevi. Prvo, da so 
imele hrvaške oblasti pripravljene predlog o arbitraži že poleti leta 2002 in ne šele v času ministra Žužulja leta 2004 ali 2005. 
In drugo, ki je vsebinsko veliko pomembnejša. Takoj po parafiranju sporazuma Drnovšek-Račan in potrditvi sporazuma na 
seji slovenske vlade ter seji zunanje političnega odbora slovenskega parlamenta, je bil Račan obtožen izdaje nacionalnih 
interesov. Prve dni septembra 2001 so zato predstavniki strank hrvaškega parlamenta sklicali posvet, ki ga je vodil bivši 
zunanji minister Mate Granić. Njegova uvodna ocena je bila, da parafirani sporazum nima primere v diplomatski praksi. 
Spomnil je na stališče akademika Rudolfa, da je Račan Sloveniji prepustil toliko in toliko kvadratnih kilometrov morja, 
podmorja in morskega dna in s tem, kot je nadaljeval akademik Ibler, izpolnil vse slovenske želje. Toda ključna in prelomna 
točka razprave je bil nastop bivšega hrvaškega veleposlanika v Sloveniji Ivice Maštruka. Kot izhod iz sporazuma Drnovšek-
Račan je predlagal dolgoletno zamrznitev hrvaško slovenskega spora o meji. In čakanje, dolgo čakanje na čas, ko bo tudi za 
mednarodno pravo obveljalo - pravijo da je to čas petdesetih let, da mejnega vprašanja na morju ni mogoče rešiti, da torej 
ostaja mejna črta takšna, kot jo je določila in s svojimi patruljnimi vojaškimi, obalnimi in policijskimi čolni vzdrževala 
republika Hrvaška. Zlasti začasna morska razmejitvena črta s Črno goro. Šele znotraj politične ideje o dolgi zamrznitvi 
konflikta je mogoče razumeti tudi sporočilo veleposlanika Kovačevića o hrvaških arbitražnih predlogih. Res je, predlogi so 
obstajali in imeli politično podporo, vendar le toliko časa, dokler so ostali načelna razprava in služili pridobivanju novega 
časa. Nihče ni prav zares mislil na kakršen koli začetek zavezujočih mednarodnih dogovorov in prepustitve predmeta 

https://www.primorske.si/2019/03/28/prihod-odhod-in-novi-prihod-hrvaske-policije-v-pir


mednarodnemu arbitražnemu sodišču. Jadranki Kosor je Rudolf, ko so začele uhajati skrbno varovane informacije o sklenitvi 
sporazuma o arbitraži s Slovenijo, očital prav to. Da ne razume politike dolgega čakanja in da bo neposredni krivec za 
izgubljen spor na mednarodnem arbitražnem sodišču. 
Hrvaški policijski čoln je v nedeljo, dvakrat nepooblaščeno in brez dovoljenja vplul v slovensko morje. Da bi pokazali, da 
lahko mirno plujejo po Piranskem zalivu. Zunanji minister Miro Cerar je hrvaški policijski vdor označil za provokacijo. In 
najavil diplomatsko noto.  
6. januarja 1998 je specialno vozilo obveščevalne službe slovenskega obrambnega ministrstva, minister je bil Tit Turnšek, pri 
kraju Zavrč prestopilo mejno črto med Slovenijo in Hrvaško. Hrvaška policija je oba vojaška obveščevalca aretirala in 
odpeljala na zaslišanje v Varaždin. Vojaško vozilo so zaplenili, pregledali, analizirali vso opremo, skrbno preverili opravljene 
naloge ter ga tri leta kasneje tudi vrnili. Diplomatske note, ki so jih pošiljali v Slovenijo, so bile zgolj dodatek.  

 
MMC RTV SLO   
 

• Župan občine Hodoš: Država bi morala vlagati več sredstev za razvoj. A. S., Ksenija Horvat. MMC RTV SLO  
                 22. marec 2019  
Predstavljamo prekmurske župane: Ludvik Orban 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-obcine-hodos-drzava-bi-morala-vlagati-vec-sredstev-za-
razvoj/483023  
Občine ob meji z Madžarsko bi morala država drugače obravnavati in več vlagati v razvoj, je prepričan župan Hodoša 
Ludvik Orban. 
Občina Hodoš ima manj kot 400 prebivalcev in je po številu prebivalcev najmanjša slovenska občina. Po koeficientu 
razvitosti, ki ga izračunava ministrstvo za finance, je Hodoš najslabše razvita občina v državi. Izračun za občino pomeni, da ji 
pripada 100-odstoten obseg financiranja investicij iz državnega proračuna, če je občina s katerim od svojih projektov 
izbrana na razpisu. Enakega deleža sofinanciranja je poleg Hodoša deležnih še nekaj drugih občin. Hodoš ima okoli 650.000 
evrov letnega proračuna, zato je župan Ludvik Orban za STA pred meseci poudaril, da se mu bolj kot kriterij koeficienta 
razvitosti zdita pomembni višina glavarine oz. povprečnine in finančna izravnava, ki bi morali biti višji oz. takšni, da bi občine 
lahko izpolnjevale vse naložene obveznosti. 
 

 
Slika: Ludvik Orban je bil na jesenskih volitvah edini kandidat in nadaljuje vodenje občine. Foto: Občina Hodoš 
 

 
Slika: Etnografski muzej na Krplivniku. Foto: Občina Hodoš  
 
Kako boste v vaši občini počastili obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom? 
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Občina Hodoš spada v narodnostno mešano območje in kot župan vseh občank in občanov se ne morem izpostavljati in 
zavzeti stališča na eni ali drugi strani naroda ali narodnosti. Za pripadnike madžarske narodnosti seveda ta dogodek ni 
praznik, ker se je pred 100 leti priključilo Prekmurje k zdajšnji Sloveniji, za pripadnike slovenskega prebivalstva pa je kot 
praznik. 
4. junij (Trianon) zadnja leta organiziramo skupno srečanje, zdaj že na zgodovinski državni meji z Republiko Madžarsko pri 
mejnem kamnu 180 skupaj s sosednjo lokalno skupnostjo Szalafő. Ob tej priložnosti oba župana spregovoriva, nato pa sledi 
kulturni program. Letos bomo ta dogodek zaznamovali 1. junija, na katerem bo slavnostni nagovor zgodovinarja, v 
kulturnem programu pa bodo nastopili poleg domače etno pevske skupine še naši prijatelji iz pobratene občine Hodos-
Vydrany iz Slovaške. Na koncu bo sledila pogostitev. 
Kot župan pa bom sodeloval pri državnem prazniku priključitve Prekmurja! 
 

 
Slika: Graničarski stolp na Hodošu. Foto: Občina Hodoš  
 
Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini? 
V občini Hodoš je že od leta 1997 odprt stalni Etnografski muzej na Krplivniku št. 6. Vsako leto ga nadgrajujemo, obnavljamo 
objekt, tako smo lani obnovili ostrešje glavne zgradbe. 
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo? 
Leta 2005 smo odkupili nekdanjo stražnico na Hodošu in jo leta 2007 obnovili ter predali svojemu namenu kot mladinski 
dom. Mladinski dom je primeren za razne tabore, šolo v naravi, družinska srečanja, za gobarje, lovce, ljudi, ki imajo radi 
neokrnjeno naravo in čisti zrak … Prenočitvenih kapacitet je bilo za 30 ljudi, lani smo nabavili dva bivalnika še za 20 ljudi. 
Leta 2016 smo imeli 1.200 prenočitev, leta 2017 pa 1.975. Za leto 2018 še nimam točnih podatkov, število se vrti okoli 1.800 
prenočitev. 
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Statistični podatki za občino Hodoš v primerjavi s slovenskim povprečjem za leto 2016. Foto: Surs  
 
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo? 
V jeseni smo obnovili dva nekdanja graničarska stolpa (na Krplivniku iz leta 1948-50 zidane izvedbe), na Hodošu pa (železna 
konstrukcija) iz leta 1980. 
Okrog akumulacijskega jezera imamo označeno učno pot (Vidrin paradiž). 
 
Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine? 
Leta 2017 smo pridobili v last nekdanji mednarodni mejni prehod, ki ga želimo preurediti za TIC in dodatne nastanitvene 
kapacitete z manjšo delavnico za popravilo koles. Čakamo na primeren razpis EU-ja, da bi lahko začeli investicijo in s tem 
povečali prenočitvene kapacitete. 
Na madžarski strani je izgrajena kolesarska steza iz EU-razpisov, čaka povezava do meje in naprej na naši strani. Madžari 
imajo vse možnosti iz EU-sredstev 100-odstotno financiranje, na naši strani pa niti razpisa za ta namen ni, razen za različne 
mehke projekte, ki za občane niso koristni, kolesarjev pa je na našem območju vse več. 
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti? 
Gospodarske priložnosti bi lahko izkoristili glede skupne železniške postaje, vendar to je odvisno od posameznih 
gospodarskih subjektov, za katere občina Hodoš ni ravno zanimiva zaradi oddaljenosti od mestnih središč. Imamo pa dobro 
razvito semenarsko proizvodnjo, enoto RWA na Hodošu. 
V čem, na katerem področju, vidite poglavitno razvojno perspektivo občine? 
Samo perspektivo v občini Hodoš, pa ne samo v naši občini, ampak predvsem ob zgodovinski meji z Madžarsko, bi morala 
država drugače obravnavati in vlagati več sredstev za razvoj, če smo obrobne občanke in občani še del te države, pa ne 
glede na meje občin! 

• Vedno sem izhajala iz tega, da bi vsak od nas lahko bil romski otrok. Larisa Daugul. Brezje, Novo Mesto - MMC 
RTV SLO, 23. marec 2019  

Prostovoljci med nami 
https://www.rtvslo.si/slovenija/prostovoljci-med-nami/vedno-sem-izhajala-iz-tega-da-bi-vsak-od-nas-lahko-bil-romski-
otrok/483265 
Nuša Rustja šolarjem iz romskih naselij Brezje in Žabjak že deset let pomaga pri domačih nalogah in učenju. "Romantika 
me je že zdavnaj minila," pravi, a hkrati verjame, da je izobrazba edina možnost za svetlejšo prihodnost romskih otrok. 
Nuša Rustja skoraj vsako sredo prihaja v dnevni center v romskem naselju Brezje pri Novem mestu. Vanj vsako popoldne 
takoj po šoli pridrvi od 30 do 40 romskih otrok. Čeprav sama živi dokaj blizu, se vsakič pred obiskom naselja zapelje še do 
gimnazije, kjer pobere prostovoljki Anito ali Teo, dijakinji Gimnazije Novo mesto. Vsaka dodatna okrepitev pri učni pomoči 
romskim otrokom je namreč zelo dobrodošla. Anita z Nušo v dnevni center prihaja že drugo šolsko leto. Nuša Rustja, 
upokojena profesorica nemščine na novomeški gimnaziji, pa romskim otrokom učno pomoč nudi že deset let. 
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Otroci vsak dan od 13. do 17. ure s pomočjo zaposlenih v centru in prostovoljcev napišejo naloge, se učijo, utrdijo snov, ki so 
jo obravnavali v šoli ter izboljšajo poznavanje slovenskega in romskega jezika. "Tukaj se učimo tudi romske kulture, sicer pa 
imamo vsak dan pripravljene različne delavnice, danes sodelujemo na ustvarjalni in kuharski delavnici," pojasni Mojca 
Vegelj, vodja Dnevnega centra Brezje, ki deluje v okviru Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. 
 

 
Slika: Nuša Rustja z deklico utrjuje družbo. Foto: MMC RTV SLO/Maja Ikanović  
 
Romska ljubezen do otrok ne pozna nobenih omejitev 
"Začelo se je tako, da smo se na naši gimnaziji vključili v evropski projekt Comenius – Most do Romov. Skupaj z eno od 
nemških gimnazij smo raziskovali, kakšne so razmere pri nas in kakšne v Nemčiji, kjer živijo Sinti. Med projektom smo z 
gimnazijci začeli hoditi v naselje, nuditi učno pomoč otrokom ter izvajati razne delavnice," se svojih začetkov spominja Nuša. 
Po desetih letih pa na rezultate svojega dela gleda z mešanimi občutki. 
"Romska ljubezen je zelo nenavadna. Romi imajo zelo radi svoje otroke, vendar ta ljubezen ne pozna nobenih omejitev in 
zahtev. Če se otrok zjutraj ne zbudi, mu ni treba v šolo. Staršev ne skrbi, ali imajo domačo nalogo ali ne," pojasni Rustja, a ob 
tem doda, da je popoldanska učna pomoč otrokom za starše kljub vsemu ena skrb manj in otroke radi zaupajo dnevnemu 
centru. "Ko otroci pridejo sem, so na toplem. Moram vam povedati, da jih pozimi pride več, ker doma niso nujno na toplem." 
 

 
Slika: Rustja si najbolj želi, da bi romsko naselje dobilo prvega gimnazijca ali gimnazijko. Foto: MMC RTV SLO/Maja 
Ikanović  
 
"Romantika me je po nekaj letih minila" 
Romska kultura je Rustjo s svojo glasbo, poezijo in nomadskim načinom življenja privlačila že prej. "A romantika me je po 
nekaj letih minila, saj se zdi, da vse ostaja v nekem začaranem krogu. Cel kup deklet, ki sem jih učila še lansko leto, so noseče 
ali že imajo otroke." Zaposleni v centru, predvsem pa prostovoljke gimnazijke, se o nadaljevanju življenjske poti po zaključku 
osnovne šole z romskimi deklicami veliko pogovarjajo. Dnevni center obiskuje tudi zdravnik, ki otrokom da zaščitno 
zdravstveno vzgojo. "Seveda se pogovarjamo, a pravila, ki veljajo tu v naselju, so pač močnejša," pojasni Rustja. 
Še vedno si želi, da bi se več fantov in deklet iz naselja izšolalo za kakšen poklic in si našlo delo. "Učila sem fante, ki mi zdaj 
zvonijo na domu ... ali pa grem v trgovino in me prosijo za denar. Takrat, moram reči, sem zelo razočarana, saj sem si zanje 
predstavljala čisto nekaj drugega." Nuša tudi prizna, da Romi na novomeškem koncu med preostalim prebivalstvom 
večinoma niso dobro sprejeti. 
Napredek kljub vsemu vidi v šoli, kjer romski otroci niso več v ločenih razredih, ampak obiskujejo šolo skupaj z drugimi 
otroki: "Zelo velika prednost je to, da so ti razredi zelo majhni. V razredu, v katerem je moj vnuk, je 16 otrok, od tega šest 
romskih. Edisa, s katero sva se pravkar učili, je sošolka mojega vnuka in se zelo razumeta." 
 
 
Romski otroci se v šoli učijo v tujem jeziku 
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"Vedno sem izhajala iz tega, da bi vsak od nas lahko bil romski otrok. In kakšne možnosti imaš? Kakšno svetlo prihodnost 
imaš pred sabo? Če si to predstavljaš, si rečeš, da otroci res niso krivi. Oni večinoma ne znajo slovensko, ko gredo v osnovno 
šolo. Si lahko prestavljate, da se v šoli učijo v tujem jeziku?" na zahteven izhodiščni položaj romskih otrok opozori Rustja. 
V letu 2018 je dnevni center obiskalo 108 različnih otrok iz naselij Brezje in Žabjak. Za učno pomoč so jim vsak dan na 
razpolago štirje zaposleni, s centrom vsak teden sodeluje prav toliko prostovoljcev. Med našim obiskom je bilo otrok v 
centru precej manj kot običajno, saj je v tem času ravno potekal pogreb enega od Romov iz naselja, a že zdaj je bila v učilnici 
kar gneča. Kako učna pomoč poteka, kadar je otrok še več in prostovoljk ni v centru, si je kar težko predstavljati. 
 

 
Slika: Prostori Dnevnega centra Brezje, v katerih je organiziran tudi vrtec za predšolske otroke. Foto: MMC RTV SLO/Maja 
Ikanović  
 
"Prostovoljki nadgradita naše znanje in naš program, saj ga s svojimi znanji in potenciali še izboljšata in prenašata na otroke 
novo znanje. Za nas pa je to dobro tudi zato, ker prostovoljci pridejo neobremenjeni, z drugimi pogledi. Niso vsak dan v 
naselju, a spoznajo romsko kulturo. Najbolje je dati večinskemu prebivalstvu znanje o neki drugi kulturi na način, da se vanjo 
sam vključi. Romska kultura je zelo bogata in zanimiva, kar spoznavajo tudi prostovoljke. Ko drugim povedo, kaj so doživele 
pri nas, njihovo kulturo predstavijo kot pozitivno ‒ in to se nam zdi zelo dobro sodelovanje," je s prostovoljci zadovoljna 
Mojca Vegelj, vodja centra. 
Kot pojasni, otroci zaradi popoldanskega programa uspešneje zaključujejo osnovno šolo. Lani se je tudi prvič zgodilo, da se 
je eden od njih vpisal na srednjo šolo. Še vedno rad obišče dnevni center, kjer je nekoč tudi sam utrjeval šolsko snov. "To je 
tudi dobra motivacija, da otroci vidijo, da je možno. Čeprav njihovi starši niso končali osnovne šole, so oni tisti, ki jo bodo 
lahko končali, in njihovi otroci tudi. Na to ciljamo in vse bolje nam gre," v dolgoročne učinke svojega truda verjame Vegljeva. 
Največja želja Rustje pa je, da bi romsko naselje dobilo tudi prvega gimnazijca. 
Nuša Rustja je poleg tega, da redno obiskuje romsko naselje, tudi zelo aktivna prostovoljka Rdečega križa. Za prostovoljstvo 
še vedno navdušuje dijake gimnazije, na kateri je nekoč učila. Na vprašanje, zakaj še vztraja pri Romih, odgovori: "Ko se 
bova z Anito usedli v avto, bova naredili krajšo refleksijo … In če sva še tako utrujeni, nama je všeč ‒ Edisa je naredila nalogo, 
Edisa zdaj zna družbo – to je ta občutek, da si koristen." 
 

 
Slika: Brezje, romsko naselje pri Novem mestu. Foto: MMC RTV SLO/Maja Ikanović  
 

• Župan občine Šalovci: Še vedno imamo veliko neizkoriščenih priložnosti. A. S., Ksenija Horvat. Šalovci - MMC 
RTV SLO. 24. marec 2019  

Predstavljamo prekmurske župane: Iztok Fartek 
https://www.rtvslo.si/prekmurje/zupani-prekmurja/zupan-obcine-salovci-se-vedno-imamo-veliko-neizkoriscenih-
priloznosti/483029 
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Slika: Iztok Fartek tudi po jesenskih lokalnih volitvah ostaja na čelu občine, saj je dobil visoko podporo volivcev. Foto: 
Televizija Slovenija  
 
"Največje težave so staranje prebivalstva in skrb za starejše, odhod mladih in brezposelnost. To so tudi področja, ki jih je 
treba z razvojnimi projekti rešiti, če želimo, da bo v prihodnje podeželje še naseljeno," opozarja župan Fartek. 
V občini Šalovci so v zadnjih desetih letih največ med vsemi občinami vlagali v vodovod. Občina je sicer med najbolj 
zadolženimi v državi. Kakšne možnosti razvoja vidi dolgoletni župan Ivan Fatrek? 
Kako boste v vaši občini zaznamovali obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom? 
V občini Šalovci bomo organizirali pohod po graničarski poti v naselju Čepinci, ki bo 23. junija s pričetkom ob 10. uri. Ob 14. 
uri pa bo otvoritev graničarskega muzeja, ki ga izvajamo v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska v okviru 
projekta Mura-Raba Tour s še drugimi turističnimi vsebinami, na ogled pa bo tudi muzejska zbirka o varovanju mej 1918‒
2018, ki jo vzpostavljamo v sodelovanju z Vojaškim muzejem slovenske vojske.  
Katere vidike prekmurske zgodovine in identitete bi morali ljudje v Sloveniji bolje poznati?  
Prekmurje ima bogato, dolgo in pestro zgodovino. Tisočletje je bilo Prekmurje pod madžarsko oblastjo, obdobje, ki je 
zaznamovalo to območje. Posebej življenje, delo in dogodke iz časa pred priključitvijo k matični domovini, kakor tudi 
obdobje življenja ob železni zavesi, predvsem pa življenje in delo sedanjih rodov, naravne in kulturne lepote Prekmurja, 
kulinariko in prijaznost prekmurskih ljudi ter pestrost in neokrnjeno naravo.  
Katera prekmurska zgodovinska osebnost ali pa zgodovinski dogodek zaslužita več pozornosti, kot pa sta je deležna? 
Veliko je pomembnih prekmurskih osebnosti, ki bi si zaslužili, da jih poznajo vse Slovenke in Slovenci. Med njimi so Štefan 
Küzmič, Jože Klekl st., Franc Ivanocy, Matija Slavič in še drugi. Med dogodki pa sta vsekakor razglasitev Prekmurske 
republike in priključitev Prekmurja.  
Kdo so po vašem mnenju trije pomembni Prekmurci, ki bi jih morala dobro poznati vsa Slovenija? 
Veliko je Prekmurcev, ki so s svojim delom in ustvarjanjem prispevali k prepoznavnosti Prekmurja in dali pečat vsak na 
svojem področju. Naj naštejem samo nekaj: med njimi so zagotovo akademik Anton Vratuša, Miško Kranjec, Feri Lainšček, 
Vlado Kreslin, Ivan Camplin ….  
Kateri je bil v vaši občini v zadnjih letih glavni dogodek na področju domoznanstva? 
V občini smo ponosni na našo bogato in zanimivo preteklost, zato z raznimi prireditvami, deli skušamo ohranjati in tudi 
obujati kulturno dediščino. Tako smo vzpostavili etnografski muzej v Domanjševcih, ki vsako leto gosti prireditev Praznik 
žetve, plesa in petja, v Dolencih ob Cerkvi sv. Nikolaja je bil postavljen spomenik Jožetu Kleklu ml., v letošnjem letu bomo 
odprli vrata graničarskemu muzeju v Čepincih z muzejsko zbirko Varovanje državne meje 1918‒2018. Pomemben delež pri 
ohranjanju preteklosti pa imajo tudi izdane monografije.  
Gorički klantoš na Ivanocijevih dnevih 2015  
Katera je vaša najljubša prekmurska narodna pesem? 
Tovrstne pesmi so mi všeč, posebej pa še Ti zemlja rajska mila, ki jo izvaja skupina Gorički klantoš.  
Katero knjigo prekmurskega avtorja bi priporočili znancu v Ljubljani? 
Prekmurje ima zelo bogat knjižni opus. Da bi pa znanci in vsi prebivalci Slovenije spoznali dobrosrčnost in gostoljubnost 
goričkega človeka, bi jim priporočil knjigo mojega prijatelja Milana Vincetiča Nebo nad Ženavljami in knjigo Štefana Kardoša 
Vse moje Amerike.  
Katero zvrst kulture v vaši občini najbolj razvijate?  
Smo zelo veseli in zadovoljni, kar tudi podpiramo, da imamo v občini društva, ki ohranjajo kulturo. Te zvrsti so predvsem 
ljudski ples, ljudsko petje, ljudski godci, gledališke igre in v zadnjem času tudi ročna dela. 
Kaj je naravna ali pa kultura dediščina, na katero ste v vaši občini najbolj ponosni? 
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Slika: Cerkev Sv. Martina v Domanjševcih je eden najstarejših ohranjenih sakralnih spomenikov v Prekmurju. Zgrajena je 
bila v letih 1230‒1240. Foto: Občina Šalovci  
 
Na območju občine imamo veliko naravne in kulturne dediščine, ki jo ohranjamo in na katero smo tudi ponosni, še posebej 
na področju naravne dediščine na rastlino dišeči volčin, ki je tudi v grbu občine, in izvir Velike Krke. Na področju kulturne 
dediščine pa moram omeniti Cerkev sv. Martina v Domanjševcih, ki je eden najstarejših ohranjenih sakralnih spomenikov v 
Prekmurju, evangeličansko cerkev v Domanjševcih, Cerkev sv. Nikolaja v Dolencih in Cerkev Marijinega obiskanja v 
Markovcih. Ogleda vredni pa so še zvoniki, mlini (med njimi Žido-Lenaršičev mlin, ki je edini še delujoč mlin na lesni plin v 
Sloveniji) in gomilna grobišča.  
Kakšni so vaši načrti za ohranjanje prekmurske dediščinske kulturne krajine v vaši občini? 
Na območju idilične gričevnate goričke pokrajine želimo v čim večji meri ohraniti dediščino kulturne krajine, kar smo 
opredelili tudi kot cilj v občinskem prostorskem načrtu. Hkrati pa z etnografskim muzejem v Domanjševcih in eko-socialno 
kmetijo v Šalovcih ter drugimi obnovami objektov želimo k temu tudi neposredno prispevati.  
Kako vključujete naravno in kulturno dediščino vaše občine v turistično ponudbo? 
Naravno in kulturno dediščino smo vključili v razne turistične pakete, ki jih ponujamo turistom in obiskovalcem. Na območju 
občine obstajajo idealne možnosti jahanja, kolesarjenja in pohodov v naravi. V zadnjem obdobju se je povečal trend 
zanimanja in povpraševanja po kulturnem turizmu, zato smo ga vključili v turistično ponudbo. Že dalj časa uspešno izvajamo 
razne kulinarične prireditve (Kapustni den, kuhanje goričkega bograča, kisle župe, ...), ki pritegnejo veliko obiskovalcev z 
drugih krajev.  
 
 
Bi ustanovitev Pomurske pokrajine vaši občini koristila? 
Da, če bi bila zagotovljena tudi finančna sredstva in bi bila ta sredstva dejansko namenjena razvojnim projektom.  
Katere kratkoročne in dolgoročne cilje bi si moralo vodstvo takšne pokrajine postaviti? 
V prvi vrsti je to zagotovitev in izgraditev infrastrukture na območjih občin, kjer te še ni. Osnovni cilj pa je razvoj in 
zagotavljanje delovnih mest na podeželju in na ta način ohranitev poseljenosti podeželja ter tako zmanjšanje razvojne 
zaostalosti za drugimi regijami.  
Unesco je lani razglasil Biosferno območje Mura. Je ta projekt za Prekmurje koristen in kako? 
Verjamem, da je koristen, ker je to velika priložnost in možnost, da območje postane prepoznavnejše in tudi zanimivejše za 
turiste. Vendar, da bomo lahko govorili o uspešnem projektu, je treba izpeljati še veliko aktivnosti, ki bodo prispevale k 
doseganju zastavljenih ciljev. Hkrati pa bomo s tem projektom veliko prispevali k ohranjanju narave. Čas pa bo pokazal, ali 
bomo to priložnost znali tudi izkoristiti in s tem prispevali k razvoju. 
Kako so na razvoj pokrajine učinkovali projekti NATURA 2000 in Krajinski park Goričko?  
Najprej pomislim na to, da smo imeli in še vedno imamo veliko neizkoriščenih priložnosti, ki bi prispevale k razvoju turizma, 
posebej zelenega. S tem bi spodbudili razvoj tudi drugih gospodarskih panog. Oba projekta v veliki meri prispevata k 
ohranitvi rastlinskih in živalskih vrst, hkrati pa prispevata k ohranitvi zdravega življenjskega okolja in neokrnjene narave. V 
veliko večji meri pa moramo izkoristiti vse prednosti blagovne znamke pri promociji in prodaji tako turističnih kot preostalih 
produktov. Prav tukaj se mora pokazati volja povezovanja in sodelovanja vseh akterjev na območju Krajinskega parka 
Goričko. 
Kako bi lahko izboljšali sodelovanje prekmurskih in porabskih Slovencev? 
Občina Šalovci s porabskimi občinami zelo dobro sodeluje. Sodelujemo na društveni ravni (šport, kultura, gasilci, 
upokojenci, šole). Skupaj izvajamo čezmejne projekte, izvajamo skupno promocijo turistične ponudbe. Dogovarjamo se tudi 
o nadaljnjih aktivnostih, da bomo s skupnimi aktivnostmi privabili na to območje še več turistov in obiskovalcev, ki bodo 
lahko spoznali zanimivosti občine Šalovci in tudi Porabja. Vedno pa obstajajo možnosti za še boljše sodelovanje. 
 

https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/03/19/65572244.jpg


 
 
Statistični podatki za občino Šalovci v primerjavi s slovenskim povprečjem za leto 2016. Foto: Surs  
 
Katere so v vaši občini največje gospodarske priložnosti? 
Največja gospodarska priložnost je vsekakor razvoj turizma in podjetništvo. Imamo vse možnosti za razvoj podeželskega 
turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine, kulinarike in aktivnega preživljanja dopusta. Nahajamo se namreč na 
zanimivem obmejnem območju, ki ponuja vse možnosti za razvoj turistične dejavnosti, v katero morajo biti vključeni vsi 
ponudniki. Na širšem območju pa zelo primanjkuje podjetnikov raznih dejavnosti, zato menim, da je to idealen prostor za 
podjetnike.  
Kaj je ali bi lahko bil največji turistični potencial vaše občine? 
Neokrnjena narava, kulturna in naravna dediščina, veliko možnosti aktivnega preživljanja počitnic, turizem doživetij, 
kulinarika, obmejno območje. Prav zaradi tega smo tudi uredili Turistično-nastanitveni center Peterloug z 52 ležišči, 
odpiramo graničarski muzej, Eko-socialna kmetija Korenika že uspešno deluje, oblikovali smo čezmejne turistične produkte 
in vključili v njih različne ponudnike z obeh strani meje. Največji potencial pa so naši gostoljubni in prijazni ljudje.  
V čem, na katerem področju vidite poglavitno razvojno perspektivo občine? 
Razvojno perspektivo občine vidimo v razvoju turizma in ekološkega kmetovanja ter podjetništva. 
Zakaj se večetnični in multikonfesionalni značaj Prekmurja poudarja kot prednost pokrajine? 
Večkrat rad povem, da je občina Šalovci primer dobre prakse, kjer občanke in občani v narodnostno mešanem in versko 
raznolikem okolju živijo v sožitju, strpnosti in kjer jim je osnovni cilj skrb za razvoj in boljše življenje. To pa lahko dosežemo 
le s skupnimi močmi, kar nas še bolj povezuje in tudi bogati. Menim, da je podobna slika na območju celotnega Pomurja.  
Katere so največje socialne težave v vaši občini?  
Socialne težave na obmejnih območjih so si zelo podobne in skrb vzbujajoče, ker se s tem področjem vedno več in vedno 
teže spopadamo. Največje težave so pa vsekakor staranje prebivalstva in skrb za starejše, odhod mladih in brezposelnost. 
To so tudi področja, ki jih je treba z razvojnimi projekti rešiti, če želimo, da bo v prihodnje podeželje še naseljeno.  
Ali bi bilo treba zakonsko določiti, koliko in kje lahko v Sloveniji vlagajo investitorji iz sosednjih držav? 
Mislim, da to ni možno niti smiselno. Prepričan pa sem, da bi morala država ponuditi veliko večje ugodnosti investitorjem, 
tako domačim kot tujim, pri vlaganjih na gospodarsko zaostalih in demografsko ogroženih območjih.  
Katere prekmurske medije redno spremljate? 
Žal medije premalo spremljam, občasno Vestnik in Radio Muski val, elektronske medije.  
Kako je po vaši oceni Prekmurje pokrito v slovenskih medijih? 
Odvisno od medija. 

• Vse več pobud za železniško povezavo Lendave s Slovenijo in Madžarsko.  Al. Ma. Lendava - MMC RTV SLO  
                  24. marec 2019  
Študija kaže na neupravičenost, a jo bodo dopolnili 
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https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/prekmurje/vse-vec-pobud-za-zeleznisko-povezavo-lendave-s-slovenijo-in-
madzarsko/483524 
 

 
Slika: Železniško omrežje v Sloveniji leta 2019. Lendava je povezana le posredno. Foto: Slovenske železnice  
 
Čeprav študija izvedljivosti kaže, da železniška povezava Lendave ni upravičena ne s slovenskim omrežjem v Beltincih ne z 
madžarskim v Redicsu, bodo študijo dopolnili in pri tem upoštevali še elektrifikacijo proge. 
Čeprav študija izvedljivosti kaže, da železniška povezava Lendave ni upravičena ne s slovenskim omrežjem v Beltincih ne z 
madžarskim v Redicsu, bodo študijo dopolnili in pri tem upoštevali še elektrifikacijo proge. 
Kot so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na direkciji za infrastrukturo (DRI), bo študija dopolnjena, "pri čemer bo 
upoštevana še elektrifikacija železniške proge, prav tako pa se bo poskušalo najti tudi druge vidike, na podlagi katerih bi 
upravičili železniško povezavo." Ob pozitivnem sklepu študije bi lahko začeli postopek umeščanja v prostor, za kar pa mora 
biti sprejeta ustrezna odločitev tudi na državni ravni. 
 

 
Slika: Železniška postaja v Lendavi nekoč. Foto: Sindikat železniškega prometa Slovenije  
 
Na ministrstvu za infrastrukturo sicer pravijo, da Slovenija v kratkoročnem obdobju nima predvidenih sredstev za gradnjo te 
proge, saj je v resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 obravnavana kot projekt v okviru razvoja 
regionalnih prog. 
Pri tem se sklicujejo na študijo o upravičenosti povezave Beltinci-Lendava-Redics. Osnutek poročila je februarja obravnavala 
slovensko-madžarska delovna skupina in ugotovila, da je izkazana interna stopnja donosnosti prenizka, zato je ekonomska 
upravičenost gradnje vprašljiva. 
Na direkciji ob tem dodajajo, da so v začetku marca podpisali pogodbo za izdelavo strokovnih podlag in predštudije 
upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v Sloveniji ter železniškega omrežja na območju ljubljanske urbane 
regije. 
Naloga bo podala smernice za nadaljnji razvoj železniške infrastrukture na regionalnih progah, med drugim bodo v njej 
obravnavane tudi nove železniške povezave, kot je železniška proga Beltinci-Lendava, ki je za Slovenijo prednostna. 
 
Župan se zavzema za povezanost 
Župan Janez Magyar je v pobudi vladi za železniško povezavo Redics-Lendava-Beltinci med drugim zapisal, da v njej 
prepozna vseslovenski interes, da bi s povezavo povečal tudi obseg poslovanja Luke Koper, obenem pa bi prebivalce krajev, 
ki se letos spominjajo 100. obletnice priključitve Prekmurja matični domovini, povezali s preostalo Slovenijo. 
Sedemkilometrska železniška povezava med Redicsem in Lendavo je v velikem interesu Madžarske. Na njeno pobudo so leta 
2007 pripravili predinvesticijsko zasnovo in študijo različic, istega leta sta se v Lendavi srečali vladi obeh držav, že prej pa je 
bil oblikovan konzorcij zasebnih vlagateljev za gradnjo te proge. 
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Pobudo podpirajo tudi lendavski občinski svet, pomursko gospodarstvo ter zavod za blagovne rezerve in Petrol, ki v Lendavi 
skladiščita naftne derivate. Vendar morajo te voziti preko Hrvaške, saj je Lendava z železnico povezana le z Murskim 
Središčem. 

• Orban znova buri duhove z izjavami proti Bruslju. K. S. Budimpešta - MMC RTV SLO, STA. 24. marec 2019  
Madžare pozval, naj glasujejo za Fidesz 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/orban-znova-buri-duhove-z-izjavami-proti-bruslju/483538 
 
Madžarski premier Viktor Orban je le nekaj dni po tistem, ko so v desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP) zamrznili 
članstvo njegove stranke Fidesz, znova kritiziral Evropsko unijo in bruseljske politike. 
Obenem je državljane pozval, naj na evropskih volitvah glasujejo za njegovo stranko. 
"Ljudje v Bruslju so malce jezni nas, ker smo na začetku predvolilne kampanje za evropske volitve na Madžarskem vodili 
informacijsko kampanjo, ki je v bistvu razkrila, kaj ima za bregom Bruselj," je za madžarski javni radio dejal Orban. "Razkrili 
smo jih, zato so, razumljivo, jezni." 
"Bruseljski politiki živijo v balonu. Tvorijo svojo birokratsko elito, ki je izgubila stik z realnostjo," je še dodal. 
"Naša naloga je, da ljudstvo sproti obveščamo, kaj ima za bregom Bruselj. Ne bi se smeli ukloniti, ne bi se smeli ustrašiti, ker 
se nasprotnik užali in nas napade z jezo ljudi, ki jih ujamejo pri dejanju."  
Največja evropska politična družina EPP je v sredo v Bruslju po dolgi in razgibani razpravi ob strinjanju Fidesza zamrznila 
strankino članstvo za nedoločen čas, in sicer do priprave poročila posebnega odbora, ki bo ocenil ravnanje stranke. Orban 
namreč že leta buri duhove s potezami, ki spodkopavajo evropske vrednote in pravila. 
Orban je poslušalce danes tudi pozval, naj na evropskih volitvah volijo njegovo stranko, da bi "Bruseljčanom pokazali, da se 
na Madžarskem zgodi to, kar hočejo Madžari". Ni namreč mogoče, da v Bruslju levo usmerjene stranke odločajo o tem, kaj 
se dogaja na Madžarskem in v Evropi. 
Orbanov Fidesz je pred kratkim razburil politike v Bruslju s kampanjo proti ameriškemu milijarderju Georgeu Sorosu in 
predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju (EPP), ki da podpirata nezakonite migracije. Orban je nato po sporu z 
EPP-jem in ob grožnji z izključitvijo te sporne plakate vendarle umaknil. 

• 20 let od napadov na ZRJ: "Humanitarna intervencija v luči geopolitične projekcije moči". Anja P. Jerič. Ljubljana 
- MMC RTV SLO. 24. marec 2019  

Srbi si članstva v Natu še danes ne želijo 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/20-let-od-napadov-na-zrj-humanitarna-intervencija-v-luci-geopoliticne-projekcije-
moci/483351  
 

 
Slika: Naslovnice britanskih časopisov po začetku Natove operacije proti Zvezni republiki Jugoslaviji. Foto: AP  
 
"Prišel je čas za posredovanje," je 24. marca leta 1999 razglasil takratni generalni sekretar zveze Nato Javier Solana. 
Večerno nebo nad Beogradom sta razsvetlili oranžni eksploziji. Začelo se je Natovo bombardiranje Zvezne republike 
Jugoslavije (ZRJ). 
Zveza Nato je letalsko-raketno operacijo imenovala Zavezniška sila, ZRJ pa Usmiljeni angel. 
Nekaj minut po izstrelitvi prvih bomb je takratni ameriški predsednik Bill Clinton novinarjem v Beli hiši dejal: "Mi in naši 
zavezniki v Natu smo se odločili za posredovanje, potem ko obsežni in temeljiti pogovori o mirni rešitvi krize na Kosovu niso 
bili uspešni. Vojaški napad na Zvezno republiko Jugoslavijo ima tri cilje: pokazati odločnost Nata, odvrniti Beograd od novih 
dejanj, uperjenih proti kosovskim Albancem, in zmanjšati sposobnost jugoslovanske vojske za morebitne prihodnje napade." 
Francoze je nagovoril takratni predsednik Jacques Chirac, ki je sodelovanje države v Natovi operaciji upravičil z 
"nesprejemljivim obnašanjem Srbije do kosovskih Albancev". "Vem, da boste razumeli, da smo morali ukrepati. 
Neupravičena in nerazumljiva trmoglavost predsednika Slobodana Miloševića je zaveznice pripeljala do spoznanja, da ne 
obstaja druga možnost kot vojaško posredovanje proti določenim srbskim tarčam. Želimo preprečiti nadaljnjo tragedijo, ki 
vse bolj ogroža stabilnost Balkana." 
 
Ruski osnutek resolucije dobil le tri glasove 
Ni trajalo dolgo in Rusija je odpoklicala svojega veleposlanika s sedeža zveze Nato v Bruslju, v Združenih narodih pa 
zahtevala izredno zasedanje Varnostnega sveta. "Ti napadi so nesprejemljiva agresija proti Jugoslaviji, zato si bo Rusija vzela 
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pravico, da sprejme ustrezne ukrepe, tudi vojaške, s katerimi bo poskrbela za svojo varnost in varnost v Evropi," je pojasnil 
takratni vladar Kremlja Boris Jelcin. Rusija je zasedanje VS-ja zahtevala zaradi "zelo nevarnega položaja, ki ga je povzročila 
enostranska akcija Severnoatlantskega zavezništva proti Zvezni republiki Jugoslaviji". Osnutek resolucije, ki je zahteval 
takojšnje končanje uporabe sile proti ZRJ-ju, je v VS-ju dobil le tri glasove, ruskega, kitajskega in namibijskega, 12 držav, tudi 
Slovenija, ga je zavrnilo. 
Milošević se je na bombardiranje odzval mirno. Državljanom je obljubil, da se bo država branila, a jih hkrati pozval, naj 
ostanejo mirni. "Naš parlament se je prav odločil, ko je zavrnil prihod mednarodnih sil na domačo zemljo, a želimo 
nadaljevati delo, ki bo pripeljalo do mirne rešitve spora. Težave Kosova je na dolgi rok mogoče rešiti le na miroljuben način s 
političnim dogovorom." 
 

 
Slika: Mejni prehodi med Kosovom in Srbijo ‒ glavobol za popotnike in Kosovce. Foto: MMC RTV SLO 
 
Mejni prehodi med Kosovom in Srbijo ‒ glavobol za popotnike in Kosovce 
Z domov pregnan milijon kosovskih Albancev 
Zavrtimo kolesje zgodovino in se spomnimo, kako in zakaj je do Natovega napada na takratni ZRJ (ki je vključeval Srbijo in 
Črno goro) sploh prišlo. Zavezništvo se je za letalske napade odločilo po večtedenskih neuspelih poskusih mednarodne 
skupnosti, da bi s pogajanji prepričala Miloševićev režim k prenehanju nasilja srbskih sil nad kosovskimi Albanci, katerih 
zahteve po neodvisnosti so bile vse večje in odločnejše. Leta 1989 je namreč Miloševićev režim Kosovu s spremembami 
ustave takratnega SFRJ-ja odvzel status avtonomne pokrajine. 
Leta 1996 je nastala uporniška Osvobodilna vojska Kosova (OVK), ki je svoje oboroženo delovanje okrepila leta 1998, tudi z 
oboroženimi napadi na vojaške in policijske sile takratnega srbskega režima, s tem pa se je okrepilo tudi nasilje srbskih 
vojaških in policijskih sil. Po podatkih ZN-a je v prvih mesecih leta 1999 s svojih domov v Albanijo in Makedonijo zbežalo 
okoli 700.000 kosovskih Albancev, njihovo število pa se je do konca napadov Nata povečalo na milijon. Okoli 200.000 
kosovskih Albancev je bilo notranje razseljenih. 
Po propadlih pogajanjih v Rambouilletu začetek napadov 
Zaradi bojazni, da lahko pride do etničnega čiščenja, je posredovala mednarodna skupnost, ki je februarja in marca 1999 
pripravila mirovno konferenco v Rambouilletu pri Parizu. Oblikovali so mirovni sporazum, ki ga je sprejela samo albanska 
stran, Beograd pa ga je zavrnil, ker je vseboval visoko stopnjo avtonomije Kosova in hkrati tudi razporeditev mednarodnih 
sil v pokrajini. 
 

 
Spominsko obeležje na Natovo posredovanje v kosovski vasici Meje. Foto: EPA  
 
Beograd je zatrjeval, da je predlog sporazuma, ki naj bi ga oblikoval Washington, vseboval tajne dodatke, po določilih 
katerih bi moral Milošević privoliti v prihod mednarodnih sil na območje celotnega tedanjega ZRJ-ja, to pa naj bi po 
njegovem pomenilo okupacijo države.  
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Sporazum je 23. marca leta 1999 zavrnil tudi srbski parlament, še istega dne pa je posebni ameriški odposlanec Richard 
Holbrooke sporočil, da so propadla tudi njegova pogajanja z Miloševićem. Nekaj ur pozneje je Solana ukazal letalske napade 
na ZRJ, ki so se začeli 24. marca ob 19.45. Natova letala so 78 dni, vse do 10. junija, bombardirala vojaške in nekatere civilne 
cilje, predvsem infrastrukturne. 
Posredovanje brez odobritve Varnostnega sveta 
Natovo posredovanje je že takrat dvignilo veliko prahu in mnenja o tem, ali je bilo upravičeno, se krešejo še danes. 
Pomembno je poudariti, da je Nato proti ZRJ-ju prvič uporabil silo brez vnaprejšnje odobritve Varnostega sveta Združenih 
narodov, zato so mnogi opozarjali na nezakonitost te akcije. Nato je posredovanje upravičeval kot humanitarno intervencijo 
in trdil, da so razmere na Kosovu predstavljale tveganje za stabilnost na celotnem območju. 
Natovo posredovanje v ZRJ-ju je bilo dober indikator tega, kar se danes dogaja med Rusijo in Zahodom. Sfere vpliva s 
koncem hladne vojne vendarle niso izginile in prijateljstvo ni takšno, kot smo mislili nekaj let po koncu hladne vojne. V 
nekem smislu je bil ZRJ uvertura v kasnejše dogajanje na Bližnjem vzhodu. 
Iztok Prezelj 
A dejstvo je, da zavezništvo za svoje akcije ni imelo odobritve Varnostnega sveta, ki je tisti organ Združenih narodov, ki 
mora odobriti vsako uporabo silo za ohranitev mednarodnega miru in varnosti. 42. člen Ustanovne listine ZN-a ‒ vse članice 
Nata so tudi članice ZN-a in so torej obvezane spoštovanju ta določila ‒, govori o tem, da mora VS odobriti "zračne, morske 
ali kopenske akcije, ki bi bile potrebne za ohranitev mednarodnega miru in varnosti". "Te akcije lahko vključujejo 
demonstracije, blokado in druge operacije, ki jih izvedejo članice ZN-a," piše v 42. členu, 51. člen listine pa govori o drugi 
izjemi, ko je uporaba sile upravičena: pravici do samoobrambe. Članice Nata pri posredovanju proti ZRJ-ju torej mandata za 
vojaško akcijo niso imele, poleg tega pa tudi niso trdile, da so ukrepale v samoobrambi zaradi grožnje z napadom ali samega 
napada na eno izmed njih. 
Zavezništvo je utemeljitev za bombardiranje našlo v 4. členu Severnoatlantske pogodbe, ki državam članicam omogoča, da 
se posvetujejo, če je ogrožena politična neodvisnost ali varnost ene izmed njenih članic. A ta člen ne govori o nikakršni 
uporabi sile. Pravne utemeljitve za napad ni mogoče najti niti v 5. členu Severnoatlantske pogodbe, ki govori o tem, da je 
"napad na eno izmed članic zavezništva napad na vse države članice", torej o kolektivni obrambi. 
 

 
Slika: Četrtega aprila leta 1999 je bil v Natovem bombardiranju poškodovan most čez reko Donavo v Novem Sadu. Foto: 
AP  
 
Posredovanju so odkrito nasprotovali tudi nekateri vidni politiki. Takratni generalni sekretar ZN-a Kofi Anan je akcijo sprva 
"načelno podprl" z besedami, "da je včasih uporaba sile zaradi zagotavljanja miru legitimna", a je kritiziral enostransko 
operacijo Nata. "Varnostni svet mora biti vključen v vse odločitve, ki zadevajo uporabo sile v mednarodni skupnosti," je dejal. 
Med najglasnejšimi kritiki posredovanja je bil tudi ameriški intelektualec Noam Chomsky, ki je spomnil na besede 
takratnega namestnika ameriškega zunanjega ministra Stroba Talbotta, ki je izjavil: "Pravi namen Natovega posredovanja ni 
imel nič opraviti s skrbjo za usodo kosovskih Albancev. Šlo je za to, da Srbija ni opravila potrebnih socialnih in gospodarskih 
reform, s tem pa je postala zadnji košček Evrope, ki se ni pokoril neoliberalni politiki pod ameriškim vodstvom. Zato je bilo 
treba Srbijo eliminirati." 
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Slika: Stavbe poškodovanega obrambnega ministrstva v Beogradu Srbija nikoli ni obnovila. Foto: AP  
 
Človekoljubna organizacija Amnesty International je v svojem poročilu opozorila, da je Nato namenoma zadeval tudi civilne 
tarče. Zavezništvo je poročilo zavrnilo kot "neosnovano in površno". 
Najglasnejša srbska zaveznica je bila Rusija, ki je ves čas opozarjala, da gre pri bombardiranju za kršenje pravil 
mednarodnega prava in da je pravi namen posredovanja zmanjšanje ruskega vpliva. 
Prezelj: Nelegalna, a legitimna akcija 
Ali je šlo pri posredovanju Nata resnično za humanitarno intervencijo ali so ZDA prek Nata le želele svoje sile namestiti bliže 
Rusiji in s tem izboljšati svoj geostrateški in geopolitični položaj, smo vprašali Iztoka Prezlja, profesorja s katedre za 
obramboslovje Fakultete za družbene vede in strokovnjaka za Zahodni Balkan. Za MMC je dejal: "Danes lahko rečemo, da 
sta bila pri Natovem posredovanju proti ZRJ-ju vidna dva interesa, ki sta sodelovala v kombinaciji, in sicer je šlo za 
humanitarno intervencijo v luči geopolitične projekcije moči. Pri humanitarni intervenciji je bila vidna ogorčenost Zahoda in 
praktično celotnega sveta (z izjemo Kitajske in Rusije) nad ponavljanjem zgodovine nekdanje Jugoslavije v smislu srbskega 
nasilja nad civilisti, ki se je prej dogajalo v BiH-u, nato pa na Kosovu. Če ne bi bilo tiste prve, bosanske faze, dvomim, da bi 
prišlo do kosovske faze. Ogorčenost je tako nedvomno bila in humanitarna podlaga tudi. Po drugi strani pa so ZDA 
nedvomno želele postaviti geostrateško protiutež srbskemu in ruskemu vplivu na Zahodnem Balkanu. Zato so se ZDA 
odločile, da bodo podprle OVK in Kosovo ter prek Kosova delovale proti srbskim in ruskim interesom." Prezelj je ob tem 
opozoril, da je bil preobrat v ameriški politiki izjemno velik: ZDA so OVK najprej uvrstile na seznamu terorističnih organizacij, 
potem pa so ga čez noč umaknile s tega seznama in začele podpirati. 
Zakaj za napade na ZRJ v Natu torej nikoli nihče ni odgovarjal, čeprav napad ni imel mandata VS-ja? "Ker akcije Varnostni 
svet ni odobril, je bila v očeh mnogih nelegalna (nezakonita, op. a.), a v očeh večine je bila legitimna (splošno priznana, op. 
a.). Zato se ni zgodilo nič, saj je bila ta legitimnost tako velika, da njena nelegalnost sploh ni bila obravnavana," je pojasnil 
Prezelj. 
Primera Krima in Kosova sta povezana. Zahod sicer pravi, da Kosovo ni povezano s Krimom, Putin pa pravi, da Krim je 
povezan s Kosovom. Rusi so Kosovo imeli kot alibi, ko so delovali pri Krimu, v smislu, kar ste vi naredili pri Kosovu, bomo 
mi,nekaj podobnega, naredili pri Krimu. Primera po eni strani sta primerljiva, po drugi pa ne. Če vzamemo za variablo 
humanitarno katastrofo, Kosovo ni primerljivo s Krimom. Na Krimu nihče ni tako trpel, nihče ni bil izgnan s svojega doma, 
nihče ni umrl. Kosovska zgodba in krimska zgodba sta različni. Po drugi strani pa gre v obeh primerih za velike podobnosti. V 
obeh primerih imamo zunanjo silo, ki poseže v notranjepolitične razmere druge države z nekim izgovorom in silo, da odtrga 
ta del iz države. Zunanja sila ima upravičila v kosovskem in krimskem primeru in v tem pogledu sta primera identična. V 
obeh primerih gre za razbijanje ozemeljske celovitosti neodvisne države. Mislili smo, da se v sodobni Evropi s čim takim ne 
bomo več srečali. 
Iztok Prezelj o primerljivosti položaja Krima in Kosova 
Na Kosovo prišle Natove sile Kfor 
Bombardiranje je bilo končano, ko so vojaški odposlanci Beograda 9. junija v makedonskem mestu Kumanovo podpisali 
vojaško-tehnični sporazum o umiku vojske ZRJ-ja s Kosova in nastavitvi mednarodnih mirovnih sil (Kfor). Varnostni svet ZN-a 
je nato 10. junija sprejel resolucijo 1244, na podlagi katere je misija ZN-a (oziroma njegova misija Unmik) prevzela nadzor 
nad pokrajino, tja pa so bile napotene tudi Natove sile Kforja. Vse vojaške in policijske enote ZRJ-ja so se s Kosova umaknile 
v rekordnem roku (do 20. junija). Tedaj je prišlo tudi do incidenta, saj so na Kosovo nenapovedano prišle ruske čete iz 
sestave Sfor v BiH-u in zasedle letališče v Prištini. 
Zadeti vojaški, a tudi civilni objekti 
Po poročanju srbskih medijev je Nato v dveh mesecih in pol izvedel 2.300 zračnih napadov na 995 objektov, pri tem pa naj 
bi 1.150 bojnih letal sprožilo 420.000 izstrelkov s skupno maso 22.000 ton. Med izstreljenimi raketami je bilo tudi 1.300 
vodenih, odvrženih pa naj bi bilo tudi 37.000 kasetnih bomb. Srbski mediji poročajo, da je bilo med bombardiranjem ubitih 
1.000 vojakov in okoli 2.500 civilistov, med njimi 89 otrok, ranjenih pa naj bi bilo 12.500 ljudi. Po podatkih organizacije 
Human Rights Watch so padle civilne žrtve v 90 napadih. Med žrtvami so bili tudi begunci, več kot polovica civilistov je bila 
ubitih na Kosovu. 
V napadih je bilo zadetih 148 stanovanjskih objektov, 62 mostov, 300 šol, bolnišnic in državnih poslopij pa tudi 176 kulturnih 
spomenikov, Nato je bombardiral tudi tovarne, električne postaje, telekomunikacijske objekte in televizijski stolp na Avali. 
Vrstila so se opozorila, da gre pri tem za kršenje mednarodnega prava in Ženevskih konvencij, a Nato je vztrajal, da so bile 
vse tarče "potencialno uporabne za jugoslovansko vojsko", zato da je bilo njihovo uničenje upravičeno. 
Sedmega maja je zavezništvo bombardiralo tudi kitajsko veleposlaništvo v Beogradu, pri čemer so umrli trije kitajski 
novinarji. Letala so ciljala na neki vojaški objekt, a zaradi navigacijske napake in zastarelega zemljevida so zadele 
veleposlaništvo, za kar so se ZDA in Nato opravičili. Ogorčenje je povzročilo tudi Natovo bombardiranje jugoslovanske 
nacionalne televizije, pri čemer je umrlo 16 ljudi. 
Srbske oblasti so po napadih ocenile, da je nastalo za okoli sto milijard evrov gmotne škode, nekaj let kasneje pa je 
neodvisna skupina ekonomistov gospodarsko škodo Natovega posredovanja v ZRJ-ju ocenila na 23 milijard evrov, v kar je 
bila vključena tako neposredna škoda kot izguba človeškega kapitala in BDP. 
Nato, za katerega je bila to prva vojaška operacija, v kateri je sodelovalo takratnih vseh 19 članic, je ves čas vztrajal, da je 
bilo posredovanje potrebno za ustavitev etničnega čiščenja in preprečitev človekoljubne katastrofe in da je bilo uspešno. 
 



 
Slika: Nekaj ur zatem, ko je posebni odposlanec ZDA Richard Holbrooke sporočil, da so propadla njegova večdnevna 
pogajanja z Miloševićem, je Nato sprožil operacijo Zavezniška sila. Foto: AP  
 
Kosovo leta 2008 razglasilo neodvisnost 
18 mesecev po napadih je oktobra leta 2000 padel Miloševićev režim, ta pa se je nato na Mednarodnem sodišču za vojne 
zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu moral zagovarjati tudi zaradi zločinov na Kosovu. Tožilstvo je trdilo, da je 
Kosovo zaradi napadov srbske vojske in policije zapustilo približno 800.000 Albancev, Milošević pa je odgovornost za to 
človekoljubno katastrofo pripisal bombam zavezništva. Milošević je pred izrekom sodbe leta 2006 umrl. 
Nekaj tednov oziroma mesecev po koncu spopadov se je na Kosovo vrnila večina albanskih beguncev, drugi pa so še vrsto 
let ostali v sosednjih državah. Kosovo je leta 2008 razglasilo neodvisnost od Srbije. Država je danes delno priznana: priznalo 
jo je 108 članic Združenih narodov, poleg Srbije pa je med drugimi ne priznavajo Kitajska, Španija, Ciper, Rusija in Slovaška. 
Entiteti še danes le stežka sobivata, dialog o normalizaciji odnosov med njima pa je že nekaj mesecev v zastoju. 
"Od nevarnosti velike Srbije do nevarnosti velike Albanije" 
Prezelj o tem, kako je Natovo posredovanje vplivalo na prihodnje srbsko-kosovske odnose: "Alternativa Natovemu 
posredovanju bi bila zelo podobna. V realnosti imamo zdaj neodvisno Kosovo z nezadovoljno srbsko manjšino in tvegano 
situacijo z možnostjo nasilja v prihodnje. Če Natove intervencije ne bi bilo, pa bi po mojem mnenju še vedno imeli celovito 
Srbijo z nemirnim delom, Kosovom, na katerem bi se občasno pojavljale nestabilnosti. Z vidika regije ne bi bilo kaj preveč 
drugače, z vidika Srbije in Kosova pa zelo. Konflikt in tveganje bi še vedno bila, le v rahlo drugačni formi. Lahko rečemo, da 
smo z Natovim posredovanjem prešli iz nevarnosti scenarija velike Srbije v nevarnost scenarija velike Albanije." 
 

 
Slika: Po podatkih ZN-a je bilo do marca 1999 z domov pregnanih okoli 400.000 kosovskih Albancev, do konca napadov 
Nata pa že milijon. Foto: AP  
 
"Slovenija si je želela v zvezo Nato"  
Kako pa Prezelj danes vidi takratno vlogo Slovenije, ki je odprla svoj zračni prostor za Natova letala, ki so nad ZRJ poletela iz 
Natovega italijanskega oporišča v Avianu? Spomnimo, Slovenija v času napadov članica zavezništva še ni bila, pridružila se 
mu je leta 2004. "Zelo preprosto. Slovenija se je takrat želela vključiti v zvezo Nato, zato je bila njena odločitev narejena v 
smeri tega vključevanja in koristi za državo. Hkrati pa je bila tudi sama ogorčena nad ponavljanjem humanitarne situacije v 
regiji, zato je dokaj logično, da je odprla svoj zračni prostor, tudi večina javnosti je to podpirala," je pojasnil. 
Ob 20. obletnici napada na ZRJ v Srbiji pripravljajo več spominskih slovesnosti, pred dnevi pa so objavili tudi izsledke 
preiskave o posledicah Natovih bomb na srbske otroke. Komisija je ugotovila, da so med otroki, rojenimi med letoma 1999 
in 2015, ugotovili povečano število primerov avtoimunskih bolezni in rakavih obolenj, kar bi lahko pripisali temu, da so 
članice Nata uporabljale bombe z osiromašenim uranom, pišejo srbski mediji. 
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Zavezništvo je priznalo, da so med vojaško operacijo uporabili 112 izstrelkov z osiromašenim uranom ‒ 98 na Kosovu, 13 v 
južni Srbiji in enega v Črni gori, a da njihova uporaba na tem območju "ni povzročila trajnejših zdravstvenih tveganj" ter da 
tudi niso bili odvrženi na krajih, ki bi lahko škodovali ljudem. 
 

 
Sile Kfor na Kosovu trenutno sestavlja okoli 4.000 vojakov, na svojem vrhuncu pa jih je sestavljajo 50.000 vojakov iz 39 
držav. Foto: EPA  
 
Srbi se v zvezi Nato ne vidijo 
Nasprotovanje vključitvi Srbije v zvezo Nato med Srbi ostaja trdno še danes. V zadnji raziskavi, opravljeni v začetku meseca, 
včlanitvi v Nato nasprotuje 84 odstotkov Srbov, 62 odstotkov pa jih ne bi sprejelo opravičila zavezništva za bombardiranje 
leta 1999. Prezelj o tem, ali vidi prihodnost Srbije v Natu: "Poglejmo teoretično, kaj je sploh mogoče. Srbija bi lahko postala 
članica zveze Nato v dveh primerih: da bi se odnosi med Rusijo in Zahodom tako izboljšali, da bi bilo članstvo Srbije v Natu v 
korist vseh, druga možnost pa bi bila, da bi se Srbija vključila v zvezo Nato, če bi prekinila svoje strateško partnerstvo z 
Rusijo. Noben scenarij ni preveč verjeten. Srbska pot v Nato bo zaradi interesov vseh vpletenih akterjev dolga. Sama srbska 
vojska in njena pripravljenost sploh nista vprašljivi, saj pospešeno razvijajo svoje oborožene sile, ampak gre pri tem za 
politično vprašanje in geostrateško pozicioniranje sil." 
Srbija in Nato stike sicer ohranjata. Državo je oktobra lani obiskal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg, ki je 
poudaril "izjemne odnose" z Beogradom in dejal, da Nato spoštuje srbsko odločitev o nevčlanitvi v Nato, da pa si želi, da bi 
Srbija ostala Natova partnerica. O dogodkih v letu 1999 je Stoltenberg v Beogradu dejal: "Poudarjam, da je bilo 
posredovanje nujno zaradi zaščite civilistov in ustavitve Miloševićevega režima. Razumem, da so to za vas boleči spomini, a 
Nato je s tem srbske prebivalce zaščitil pred lastnim režimom," je dodal. 
 

 
Slika: Kosovo je februarja 2008 razglasilo neodvisnost, ki jo je priznalo več kot 100 držav. Foto: EPA  
 
Zdajšnji srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je bil v času bombardiranja minister za informiranje, pa je pred dnevi na 
konferenci ob 20. obletnici napadov dejal: "Nismo bili brez napak, a Srbija si ni zaslužila Natove agresije. Do pred petimi leti 
smo morali biti tiho, danes o tem lahko govorimo odkrito, ne s sovraštvom, ampak z željo, da obsodimo tisto, za kar 
menimo, da je bilo nezakonito, da se spomnimo žrtev in se skušamo iz tega tudi česa naučiti." V govoru je še dejal, da so leta 
1999 mnogi "potrebovali spopad z Jugoslavijo, da bi se pokazala nadvlada Zahoda". "Bombardiranje je pokazalo, da nasilje 
lahko prinese začasno zmago, ne pa tudi trajnega miru. Prav to se je zgodilo na Kosovu in Metohiji ‒ oblast se je zamenjala, 
a mir ni prišel. Na Kosovu ima oblast v rokah Nato, ki Albancem omogoča, da upravljajo Kosovo, a to ni resnično sobivanje. 
Natova agresija je bila velik zločin proti mali državi in ponosnemu narodu. A še danes smo samostojni in verjamem v 
prihodnost naše države." 

• Umrla je jezikoslovka Zinka Zorko, neutrudna raziskovalka slovenskih narečij. N. Š. Maribor - MMC RTV SLO  
                  25. marec 2019  
Dobila je Zoisovo nagrado za življenjsko delo 
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/umrla-je-jezikoslovka-zinka-zorko-neutrudna-raziskovalka-slovenskih-
narecij/483583 
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Slika: Rodila se je 24. februarja 1936 na Spodnji Kapli. Foto: MMC RTV SLO  
 
V 84. letu starosti je v petek umrla Zinka Zorko, doktorica jezikoslovja, zaslužna profesorica Univerze v Mariboru in redna 
članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU). 
Rojena v narečje, ki je izšla ob njenem 80. rojstnem dnevu, je Marko Jesenšek zapisal: "Zorkova je že dolgo sinonim za 
slovenska narečja, dobra vila žive slovenske besede, angel varuh materinščine." V knjigi najdemo tudi njegovo misel, da je 
"učila nas je in nas še uči, da znanje brez duha in smisla ni nič." 
Pri Slovenski matici so ob njenem slovesu zapisali: "Poslavljamo se od izjemne, mednarodno priznane strokovnjakinje, ki je 
utrdila temelje slovenske dialektologije. In obenem se poslavljamo od osebnosti, ki je s svojo preprosto, iskreno toplino 
zaznamovala vse, ki so z njo sodelovali ali smo prebivali v njeni bližini. To je slovo od ženske, ki je s svojo predanostjo in 
ljubeznijo do maternega jezika in slehernega človeka poosebljala humanistične vrednote v najbolj žlahtnem pomenu besede. 
Slovenistka in rusistka 
Rodila se je 24. februarja 1936 na Spodnji Kapli, leta 1961 je diplomirala na ljubljanski filozofski fakulteti iz slovenskega in 
ruskega jezika in slovenske ter ruske književnosti ter za diplomo prejela tudi študentsko Prešernovo nagrado. Na isti 
fakulteti je leta 1986 tudi doktorirala z disertacijo Koroški govori dravskega obmejnega hribovja od Ojstrice do Duha na 
Ostrem vrhu. 
V središču dela doktorice jezikoslovnih znanosti in upokojene profesorice na mariborski Pedagoški fakulteti je bilo 
raziskovanje koroških, štajerskih in panonskih narečij na različnih ravneh, nastajanje mednarečij, prehodnih govorov in 
mariborskega mestnega govora. 
Več kot 50 znanstvenih prispevkov na konferencah 
Med drugim se je podpisala pod več kot 30 izvirnih znanstvenih člankov in več kot 50 znanstvenih prispevkov na 
konferencah, ter tri znanstvene monografije: Narečna podoba Dravske doline (1995), Haloško narečje in druge dialektološke 
študije (1998) ter Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih (2009). Bila je tudi predstojnica 
mariborske slavistike, prodekanka za znanstvenoraziskovalno delo in prorektorica Univerze v Mariboru. 
Za svoje delo je prejela srebrno in zlato plaketo Univerze v Mariboru, leta 1997 nagrado ministrstva za šolstvo, znanost in 
šport za življenjsko delo na področju visokega šolstva, leta 2013 pa najvišjo nagrado Republike Slovenije na področju 
znanosti in raziskovanja ‒ Zoisovo nagrado za življenjsko delo.  
"Njeno delo je najboljši prikaz vitalnosti slovenske znanosti, ki odmeva tudi v mednarodnem prostoru, obenem pa dokaz 
enakovrednosti slovenščine kot jezika svetovne znanosti. Bogato znanje, modrost in predanost so odlikovali tudi njeno 
pedagoško delo na srednjih šolah, univerzah v Mariboru in Ljubljani, visoki šoli v Sombotelu ter dialektološki šoli, ki jo je 
ustanovila v Mariboru. S svojim pedagoškim, znanstvenim in raziskovalnim delom je humanistka dr. Zinka Zorko ena 
najboljših ambasadork slovenskega jezika, Slovenije in slovenstva v svetu," so zapisali v utemeljitvi Zoisove nagrade. 
 

• Z velikih platen v Sombotelu se bo nekaj dni svetlikal slovenski film. N. Š.  Sombotel - MMC RTV SLO, STA  
                 25. marec 2019  
Dva igrana filma, en dokumentarec in en kratki film 
https://www.rtvslo.si/kultura/film/z-velikih-platen-v-sombotelu-se-bo-nekaj-dni-svetlikal-slovenski-film/483578 
 
V Sombotelu na Madžarskem bodo v sklopu 3 dni slovenskega filma od danes do srede prikazali filme Ivan režiserja 
Janeza Burgerja, Rudar režiserke Hanne Slak, Playing Men režiserja Matjaža Ivanišina in kratki film Fountain režiserja 
Gorana Vojnovića. 
Burgerjev Ivan se lahko pohvali s številnimi nagradami. Na predlanskem Festivalu slovenskega filma je denimo prejel šest 
nagrad vesna, med drugim za najboljši igrani film in scenarij ter za najboljšo igralko, nagradili pa so ga tudi filmski kritiki. 
Igralka Maruša Majer je v vlogi Mare ustvarila pretresljivo vlogo mlade ženske, ki je po rojstvu Ivana razpeta med vlogo 
ljubice in matere. Gre za osebno dramo s korupcijskim ozadjem in dramo o sprejemanju napačnih odločitev. 
 

https://www.rtvslo.si/kultura/film/z-velikih-platen-v-sombotelu-se-bo-nekaj-dni-svetlikal-slovenski-film/483578
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2016/02/24/65289058_zinka_zorko2_fp-xl.jpg


 
Slika: Film gradi na resničnih dogodkih iz življenja zasavskega rudarja Mehmedalije Alića. Foto: Slovenski filmski center  
 
Dostojen pokop žrtev povojnih pobojev 
Rudar režiserke Hanne Slak je prav tako prejel že številne nagrade doma in v tujini. Film gradi na resničnih dogodkih iz 
življenja zasavskega rudarja Mehmedalije Alića in njegovi avtobiografiji Nihče. Pripoveduje pretresljivo zgodbo o rudarju, ki 
se bori za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev. Na 20. festivalu slovenskega filma je prejel vesne za režijo, montažo in 
glavno moško vlogo, ki jo je odigral Leon Lučev. 
Zgodba Ivanišinovega srednjemetražnega dokumentarnega eseja Playing Men sledi snemanju dokumentarnega filma o 
moških in igri. Režiser zapade v ustvarjalno krizo, nato začne okolico doživljati kot del igre. Spomini iz otroštva in podobe iz 
nedokončanega projekta se pomešajo v odo o absurdnosti. Dokumentarec je prejel več nagrad, med drugimi nagrado 
Georges de Beauregard na 28. mednarodnem filmskem festivalu FID Marseille, vesno za najboljši dokumentarni film na 20. 
festivalu slovenskega filma in posebno omembo žirije na festivalu v Pančevu v Srbiji. 
 

 
Slika: Zgodba Ivanišinovega srednjemetražnega dokumentarnega eseja Playing Men sledi snemanju dokumentarnega 
filma o moških in igri. Foto: SFC  
 
Madžarsko občinstvo bo lahko videlo še kratki film Fountain režiserja Vojnovića. Navezuje se na znamenito delo Marcela 
Duchampa Fontana. V zakoten lokal, v katerem stalni gostje in natakarji čakajo konec še enega dolgega dne, nepričakovano 
vstopita čudno oblečena tujca. Kmalu se izkaže, da prihajata iz Pariza in da ju zanima stranišče lokala, katerega del naj bi bilo 
eno najpomembnejših del svetovne umetnosti. 
Dnevi filma so v Sombotelu prvič potekali leta 2017 
Dogodek v Sombotelu je namenjen tako slovenski skupnosti iz Sombotela in iz Porabja kot tudi širšemu madžarskemu 
občinstvu, saj bodo filmi predvajani z madžarskimi podnapisi. Dnevi slovenskega filma so sicer v Sombotelu prvič potekali 
leta 2017, projekcij pa se je udeležilo več kot sto udeležencev. 
Namen predstavitve sodobnih slovenskih filmov v mestu, v katerem sicer že skoraj štiri desetletja deluje Katedra za 
slovenski jezik in književnost, je predstavitev na Madžarskem manj znane slovenske kulture. Takšni dogodki vzpostavijo 
tesnejše kulturne stike med obema državama in tudi povežejo na Madžarskem živečo slovensko skupnost z matično 
domovino, so zapisali v Slovenskem filmskem centru (SFC). 
Omenjeni filmi so bili sicer oktobra lani v sklopu Dnevi slovenskega filma predstavljeni v Budimpešti. 

• Haradinaj zaradi zapisa o Natu razrešil namestnico pravosodnega ministra. T. J. Priština - MMC RTV SLO, 
Reuters. 25. marec 2019  

Mikićeva: Razrešitev je nedemokratična 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/haradinaj-zaradi-zapisa-o-natu-razresil-namestnico-pravosodnega-ministra/483639 
 
Namestnica kosovskega pravosodnega ministra Vesna Mikić je Natovo bombardiranje ZR Jugoslavije leta 1999 označila za 
"načrtovanje genocida", zaradi česar jo je premier Ramush Haradinaj odpustil.  
"Zveza Nato je načrtovala genocid nad suvereno državo, ki se je bojevala proti albanskemu terorizmu znotraj svojih meja," je 
Mikićeva, predstavnica srbske manjšine, ki na Kosovu predstavlja približno pet odstotkov prebivalstva, zapisala na svojem 
profilu na Facebooku.  
"V kosovski vladi ni – ne glede na etnično pripadnost – prostora za posameznike, ki bi očrnili naše skupne evroatlantske 
vrednote," je dejal Haradinaj ob razrešitvi Mikićeve. Dodal je, da je njena izjava nesprejemljiva in predstavlja sovražni govor. 
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Mikićeva je razrešitev označila za nedemokratično: "Ta poteza vlade dokazuje raven demokracije na Kosovu in kako so v 
državnih institucijah zaželeni Srbi, ki razmišljajo s svojo glavo in govorijo resnico." Haradinaja je k razrešitvi Mikićeve pozvala 
poslanka Demokratične stranke Kosova (PDK) Ganimete Musliu, ki je dejala, da "Mikićeva ne more biti plačana iz naših 
davkov". "Dovolj smo tolerirali," je dodala. 
 

 
Slika: 20 let od napadov na ZRJ. Foto: AP 
 
20 let od napadov na ZRJ: "Humanitarna intervencija v luči geopolitične projekcije moči" 
20 let od bombardiranja ZRJ-ja 
V nedeljo je minilo 20 let od napadov na ZRJ. Natova letala so 78 dni bombardirala vojaške in nekatere civilne cilje, 
predvsem infrastrukturne. Natovo posredovanje je že takrat dvignilo veliko prahu in mnenja o tem, ali je bilo upravičeno, se 
krešejo še danes. 
Nato je proti ZRJ-ju namreč prvič uporabil silo brez vnaprejšnje odobritve Varnostnega sveta Združenih narodov, zato so 
številni opozarjali na nezakonitost te akcije. Nato je posredovanje upravičeval kot humanitarno intervencijo in trdil, da so 
razmere na Kosovu predstavljale tveganje za stabilnost na celotnem območju. 
Bombardiranje je bilo končano, ko so vojaški odposlanci Beograda 9. junija podpisali vojaško-tehnični sporazum o umiku 
vojske ZRJ-ja s Kosova in nastavitvi mednarodnih mirovnih sil (Kfor). 

• Cerar: Vplutje hrvaškega policijskega čolna v slovensko morje je posebna provokacija.  Al. Ma.  Ljubljana - MMC 
RTV SLO, STA. 27. marec 2019  

Slovenija bo odgovorila z diplomatsko noto 
https://www.rtvslo.si/slovenija/cerar-vplutje-hrvaskega-policijskega-colna-v-slovensko-morje-je-posebna-
provokacija/483796 
 
 
Nedeljsko vplutje hrvaškega policijskega čolna v slovensko morje je bila posebna provokacija, je opozoril zunanji minister 
Miro Cerar.  
Gre za nepotrebno zaostrovanje in kršitev dobrososedskih odnosov med državama, nespoštovanje mednarodnega prava in 
prava Evropske unije, za kršitev schengenske meje, in to od države, ki bi rada postala članica schengenskega območja, je 
dejal zunanji minister Miro Cerar. 
"Takšno ravnanje je neevropsko in je slab zgled tudi za sosednjo regijo Zahodnega Balkana," je izjavil. Dodal je, da EU stalno 
ponavlja, da od držav, ki kandidirajo za vstop, pričakuje spoštovanje mednarodnega prava, potem pa je Hrvaška najslabši 
možen zgled, ker tega ne spoštuje. 
Večji hrvaški policijski čoln je v nedeljo vplul 2,5 kilometra daleč v slovensko morje, kot je to določeno po odločbi 
arbitražnega sodišča, in 1,3 kilometra čez sredinsko črto v Piranskem zalivu. Po poročanju časopisa Delo je plovilo hrvaške 
policije ob 7. uri plulo proti slovenskemu ribiškemu plovilu, a do njega ni priplulo, temveč se je obrnilo nazaj proti 
hrvaškemu morju ter pred prihodom slovenskega policijskega čolna zapustilo slovenske vode. Devet minut pozneje je znova 
vplulo v slovenske vode, po opozorilu posadke slovenskega čolna pa znova odplulo v hrvaške vode. 
Hrvaški policisti so pred slovenskimi dejali, da se jim je pokvarila navigacija. 
"Sklicevanje na pokvarjeno navigacijo je v tem primeru le prozoren izgovor in kot takšno povsem nesprejemljivo," je poudaril 
minister. Če bi ta izgovor sprejeli, bi bila po Cerarjevih besedah to "žalitev inteligence in sposobnosti hrvaških policijskih 
oblasti, ki dobro vedo, kaj delajo". 
Nedeljski incident po ministrovih besedah dokazuje, da je izvajanje arbitražne odločbe nujno ne le s pravnega in političnega 
vidika zaradi ureditve odnosov, temveč tudi zaradi "celotne evropske zgodbe". 
Odgovor bo diplomatska nota 
Minister je napovedal, da bo Slovenija na provokacijo odgovorila z diplomatsko noto, verjame pa, da bo tudi slovensko 
notranje ministrstvo v zvezi s tem in podobnimi primeri storilo vse, kar je v njegovi pristojnosti. Povedal je še, da Slovenija o 
vseh pomembnejših zadevah v zvezi s hrvaškim neizvajanjem arbitražne odločbe obvešča tudi Evropsko komisijo. 
Zakaj je do tako intenzivne provokacije prišlo ravno zdaj, Cerar ni želel ugibati. Ponovil je, da gre za nesprejemljivo ravnanje 
hrvaških oblasti in posebno provokacijo. Če želimo ohraniti EU in jo širiti z novimi članicami, moramo po besedah ministra 
vsako takšno dejanje zelo jasno obsoditi in mu nameniti posebno pozornost. 
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• Furlanija - Julijska krajina fojbe opredelila za sredstvo etničnega čiščenja. K. S. Trst - MMC RTV SLO, STA  
                 27. marec 2019  
Slovenca v deželnem parlamentu nista glasovala 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/furlanija-julijska-krajina-fojbe-opredelila-za-sredstvo-etnicnega-ciscenja/483826 
 
 
Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je sprejel dokument, v katerem je sporna definicija pobojev ob koncu druge 
svetovne vojne. V njem piše, da so bile fojbe sredstvo etničnega čiščenja. 
Gre za pobudo poslanca stranke Naprej, Italija Piera Camberja, ki je deželno vlado pozval, naj ne financira organizacij, ki 
"posredno ali neposredno in v kakršni koli obliki zanikajo ali omalovažujejo tragedijo fojb in izseljevanje Italijanov iz Istre, 
Reke in Dalmacije". 
V dokumentu med drugim piše, da so bile fojbe "sredstvo političnega boja in etničnega čiščenja, kot soglasno priznava tudi 
moderno zgodovinopisje". 
Pobudo so podprli vsi svetniki v dvorani, in sicer člani vladajoče desnosredinske koalicije ob podpori svetnikov Gibanja petih 
zvezd in levosredinske liste Cittadini (Državljani). 
Slovenca v deželnem parlamentu nista glasovala, tudi predstavniki levosredinske Demokratske stranke so zapustili dvorano. 
Deželni poslanec stranke Slovenska skupnost Igor Gabrovec je predlagal, da bi v šolah razdelili poročilo slovenskih in 
italijanskih zgodovinarjev o Fojbah, član desne Lige Danilo Slokar pa nasprotuje temu, da zgodovino razlagajo politiki. 

• Prebežniki naj bi zavzeli tanker, ki jih je rešil. K. S. Rim - MMC RTV SLO, STA. 27. marec 2019  
Turško ladjo usmerili proti severu 
https://www.rtvslo.si/svet/afrika/prebezniki-naj-bi-zavzeli-tanker-ki-jih-je-resil/483844 
 
 
Prebežniki naj bi pred obalo Libije zavzeli ladjo, ki jih je rešila, ter se takoj nato usmerili proti severu. Italijanski notranji 
minister Matteo Salvini jih je že označil za pirate. 
Turški tanker El Hiblu 1, ki pluje pod zastavo države Palau, je skupino 108 migrantov iz morja rešil pred obalo Libije. Nato pa 
je približno šest morskih milj pred Tripolijem nenadoma spremenila smer proti severu. 
Takrat naj bi jo migranti zavzeli. Kot so sporočile malteške oblasti, so dobile klic kapitana ladje, da so bili napadeni. 
Malteška vojska je ocenila, da ladja potuje proti Malti, njene vode pa naj bi dosegla v četrtek zjutraj. Malteška vojska je ob 
tem sporočila, da je v pripravljenosti. 
Italijanski notranji minister Salvini je sicer ocenil, da bi bila ladja lahko namenjena tudi na Lampeduso. Kot je dejal, ne gre 
več za reševalno operacijo, ampak ukrepanje proti piratom. V Italijo pa jih ne bo spustil, je zatrdil. 
Tako Malta kot Italija ne sprejemata ladij s prebežniki. 

• Malteške oblasti prevzele nadzor nad ugrabljenim tankerjem.  A. V. Valetta - MMC RTV SLO, STA, Reuters  
                  28. marec 2019  
Na ladji 108 migrantov, od tega 19 žensk in 12 otrok 
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/malteske-oblasti-prevzele-nadzor-nad-ugrabljenim-tankerjem/483873 
 
 
Malteške oborožene sile so sporočile, da so prevzele nadzor nad tankerjem, ki so ga v sredo pred obalo Libije ugrabili 
migranti.  
Turški tanker Elhiblu 1 je rešil 108 migrantov, ti pa so nato ugrabili ladjo, saj niso želeli, da jih vrne nazaj v Libijo, kjer jim 
grozijo mučenje in druge zlorabe. Kapitanu so naročili, naj tanker presumeri proti Malti. 
Aretirani migranti obtoženi ugrabitve ladje 
Malteške varnostne sile so nato davi še pred vplutjem tankerja v ozemeljske vode Malte prevzele nadzor nad ladjo in jo 
usmerile proti pristanišču v Valetti, kjer so migrante predali policiji. Migranti, ki jih je policija aretirala, so obtoženi ugrabitve 
ladje. 
Nekateri poljubljali zemljo  
Na krovu je bilo 108 migrantov, od tega 19 žensk in 12 otrok. Prvi so ladjo zapustili mladoletniki, nekateri migranti pa so ob 
prihodu na kopno poljubljali zemljo. Začasno bodo nastanjeni v enem od hotelov v malteški prestolnici. 
Salvini migrante označil za pirate 
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je migrante, ki so ugrabili ladjo, označil za pirate. V sredo je ocenil, da bi bila ladja 
lahko namenjena tudi na Lampeduso. Kot je dejal, ne gre več za reševalno operacijo, ampak ukrepanje proti piratom. V 
Italijo pa jih ne bo spustil, je zatrdil. Tako Malta kot Italija sicer ne sprejemata ladij z migranti.  

• Kosovo le korak od odprave vizumov za potovanje po EU-ju. K. Št. Strasbourg - MMC RTV SLO, STA. 28. marec 
2019  

Državljani Kosova bi po EU-ju lahko brez vizuma potovali do 90 dni 
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/kosovo-le-korak-od-odprave-vizumov-za-potovanje-po-eu-ju/483908 
 
 
Evropski poslanci so potrdili poročilo o odpravi vizumov za Kosovo, ki ga je pripravila slovenska poslanka Tanja Fajon. 
Predlog morajo potrditi še države članice, ki pa nimajo enotnega mnenja. 
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Za poročilo Tanje Fajon (S&D/SD) je glasovalo 331 poslancev, 126 jih je bilo proti. Fajonova meni, da si Kosovo zasluži 
odpravo vizumov, saj je izpolnilo vse pogoje, med njimi tudi boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, ter ratificiralo 
sporazum o določitvi meje s Črno goro. 
Države EU-ja niso složne 
Državljani Kosova bi lahko po odpravi vizumov prosto potovali po državah članicah Evropske unije do 90 dni. Zdaj 
potrebujejo vizume za potovanja v EU-ju, saj je Kosovo na seznamu držav, ki jih ne priznava najmanj ena država članica EU-
ja, to so: Španija, Grčija, Romunija, Slovaška in Ciper. 
Po besedah Fajonove omenjene države načelno ne nasprotujejo odpravi vizumov, proti so nekatere druge članice, kot je 
Francija, ki navaja varnostne razloge. 
Evropska komisija vse od leta 2012 izdaja redna poročila Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu o izpolnjevanju 
obvez, ki vodijo v liberalizacijo vizumskega režima.  
 

 

• Pomladna Osvežitev prisega na komunikacijo. Sara Sternad.  Trst - Primorski dnevnik. 22. marec 2019  
https://www.rtvslo.si/slozamejci/italija/pomladna-osvezitev-prisega-na-komunikacijo/483391 
 

 
Slika: Pomladna Osvežitev prisega na komunikacijo. Foto: Primorski dnevnik/Primorski dnevnik  
 
Trst - Kje smo danes? Kam bi radi prišli in kako naj sploh do tja pridemo? Na taka in podobna vprašanja je včeraj spoznavalo 
odgovore 78 mladih med 14. in 30. letom starosti – odbornikov in članov 43. slovenskih društev, ekip oz. delovnih skupin iz 
vseh koncev dežele, ki so se udeležili t.i.Osvežitve: spomladanskega izobraževanja. 
»Kaj združuje udeležence? Sanje – individualne seveda in hkrati skupne, tiste za društvo, ki mu vsak od vas pripada, se pravi, 
da bi bil nek dogodek uspešen, premiera dobra, tekma zmagovita,« so v Kulturnem domu udeležence nagovorili Lucija, 
Neža, Jasmin, Danijel in Jan – organizatorji niza izobraževanj DevelopMENT (ali DM+) v sklopu projekta Zastavimo skupne 
moči za skupne cilje. Da bi jim postregli z osnovami sveže, mladostne in uspešne komunikacije ter jih hkrati spodbudili k 
aktivnemu sodelovanju pri delovanju društva ali organizacije, so zanje priredili popoldanski sklop izobraževalnih predavanj 
in aktivnih delavnic – tisti o jezikovnih napakah, o zapisu tiskovnih sporočil oz. obveščanju javnosti, o oglaševanju preko 
socialnih medijev, o osnovah grafike in razvijanju blagovne znamke. Sicer pa je bila to tudi priložnost za spoznavanje drug 
drugega, za druženje in preživljanje popoldneva s sovrstniki. 
Led je prva razbila Nina Debevec, trenerka pri Socialni Akademiji in Mladinskem svetu Slovenije, ki je udeležence najprej 
povezala s »papirnatimi mislimi« in med njimi takoj spodbudila prvi stik. Posvetila se je v glavnem komunikacijskemu načrtu 
oz. planu, ki ga moramo sestaviti, če hočemo nekaj sporočiti oz. dejansko planu za učinkovito in uspešno izvedbo projekta – 
večera, dogodka v društvu na primer. Kako in s kom komunicirati, kako izbrati določeno javnost, saj jih je namreč več, kako 
ločiti ciljno skupino, končne uporabnike torej, in preko katerih sredstev jih doseči in privabiti, saj bi bil drugače projekt 
povsem nesmiseln. 
Seveda so pri oglaševanju dogodka mediji ključnega pomena. V okviru strategije informiranja in obveščanja javnosti je 
Debevčeva opozorila na nekaj ključnih točk – na cilj oz. namen informiranja, ki mora imeti neko vizijo prihodnosti in biti 
pozoren zlasti na ciljne skupine obveščanja. In kako poteka komuniciranje z okoljem? S pomočjo komunikacijskega orodja in 
tehnik: preko spleta, časopisa ali skupnosti (t.i. mailing list). Namignila je tudi na zemljevid 
javnosti – kdo nas pozna, pozicioniranje organizacije, raziskava o lastni ponudbi oz. preverjanje ali že kdo dela podobno kot 
mi, morebitna povezava z drugimi društvi. Pri tem je postregla tudi z nekaj nasveti o sporočilu, ki ga ponujamo, ki mora biti 
kratko in jedrnato, tako da se ga vsak hitro zapomni. Pri tem odigrava pomembno vlogo tudi grafična podoba organizacije 
same, saj mora biti privlačna. 
Z roko v roki s komunikacijskim načrtom gre izdelava načrta dejavnosti - kaj je potrebno narediti, kdo bo to naredil, do kdaj 
naj bo naloga opravljena in kaj potrebujemo za izvedbo naloge. Ena od metod, ki se je obnesla, je Ganttov diagram, je 
povedala: to je graf dejavnosti, organizacijski pripomoček za pregled priprave na dogodek, različnih faz torej s sestavo ekipe, 
podobe dogodka, vzpostavitve stika s partnerji, uporabna sredstva ... 
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• Slovenski glasbeni šoli ne manjka učencev, manjkajo učitelji. Intervju: Miha Vavti. Pogovarjala se je: Mateja 
Železnikar.  Avstrijska Koroška - Radio Slovenija. 28. marec 2019  

Miha Vavti je glasbeni pedagog na Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške 
https://www.rtvslo.si/slozamejci/avstrija/slovenski-glasbeni-soli-ne-manjka-ucencev-manjkajo-ucitelji/483943 
 

  
Slika: Miha Vavti. Foto: Mateja Železnikar 
 
Miha Vavti je glasbeni pedagog na Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške in eden zelo dejavnih koroških Slovencev. Vodi 
godbo na pihala in big band iz Šmihela ter ansambel New Times Jazz Combo, njegovi učenci pa zmagujejo na deželnih 
glasbenih tekmovanjih. Lara Wakounig, učenka klarineta, je tako zmagala z odliko na deželnem tekmovanju v svoji 
kategoriji in se uvrstila na državno glasbeno tekmovanje, ki bo potekalo konec maja v Celovcu. 
 »Za našo šolo, naš oddelek je to zelo pomembno, ker nimamo toliko inštrumentov in redko kdo od učencev pride naprej. 
Na celi glasbeni šoli imamo samo pet klarinetistk in je že lepo, če nekdo pride naprej.« 
Miha Vavti je zadovoljen, da lahko poučuje v slovenskem jeziku. Med vsemi njegovimi učenkami in učenci sta samo dva, ki 
ne govorita slovensko. 
»Sem še kar dober pri motiviranju mladih, tudi za skupinske projekte kot na primer Jazz Combo ali godbo na pihala in big 
band v Šmihelu. Misim, da mi kar lepo uspeva.« 
Za razliko od drugih oddelkov Glasbene šole dežele Koroške Slovenska glasbena šola, ki se je priključila deželni pred petimi 
leti, nima težav z učenci, nasprotno. 
»Pri naši šoli je dejansko tako, da bi lahko zaposlili še kar nekaj glasbenih učiteljev, medtem ko drugje oddelke zapirajo…. Pri 
nas pa je dosti učencev na čakalnih listah, zato se nekateri odločijo za privaten pouk, ker ne pridejo v sistem.« 
In prav to je velika sprememba, ki jo je prinesla priključitev deželni glasbeni šoli, pomanjkanje učiteljev in s tem tudi 
posameznih inštrumentov. 
»V Podjuni ni niti enega trobilca, nimamo trobentačev, pozavnistov, hornistov, tubistov, ni bobnarja, ni violin. Cele skupine 
inštrumentov manjkajo, kar se v še posebej pozna pri godbi v Šmihelu, enako je tudi pri big bandu. Kar teh inštrumentov že 
pet let nimamo, razmišljamo, da bi najeli svojega učitelja in privatno speljali projekt, če že drugod ne moremo dobiti tega 
pouka.« 
Slovenska glasbena šola naj bi v novem šolskem letu dobila dodatnih 50 učnih enot, kar pomeni 4 učitelje in pol zaposlene 
polovičen delovni čas, toda Miha Vavti pravi, da bo verjel šele, ko bodo učitelji res prišli. Deželne oblasti so namreč dodatne 
enote obljubile že lani, ko je Slovenska glasbena šola praznovala 40-letnico delovanja, pa iz teh obljub na koncu ni bilo nič. 
Več tudi o šmihelski godbi na pihala in big bandu, ki letos praznuje 30-letnico delovanja in poklicni poti Mihe Vavtija, enega 
prvih učencev Slovenske glasbene šole na Koroškem, ki je šolanje nadaljeval v Mariboru in Gradcu, lahko slišite v oddaji. 

• Mali kralič prvič v Porabju. Silva Eöry.  Porabje - Radio Slovenija. 28. marec 2019  
https://www.rtvslo.si/svsd/madzarska/mali-kralic-prvic-v-porabju/483947  
Akoš Dončec, ki je lani poskrbel, da je luč sveta ugledal prekmurski prevod svetovno znane knjige Antoina de Saint-
Exupery Mali princ, je 22.3.2019 Malega kraliča prvič predstavil tudi v Porabju. 
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Slika: Nikoletta Vajda, Maja Hajdinjak, Akoš Dončec in Branko Pintarič. Foto: Radio Slovenija/Silva Eöry  
 
Urednik in založnik knjige Branko Pintarič je v kulturnem domu na Verici Silvi Eöry najprej povedal, da se vedno rad vrača v 
Porabje. 
»Občutki so zelo lepi. Mislim, da je Porabje še vedno tisti kraj, kjer mi zaigra srce. Tu so naši, moji ljudje, zlati ljudje.« 
Knjigo Mali kralič so predstavljali v Murski Soboti, Mariboru, Ljubljani, zdaj pa tudi v Verici v Porabju. Prevajalec Akoš 
Dončec, ki je v zadnjih mesecih poskrbel še za kajkavski prevod Malega princa, je z veseljem predstavil knjigo tudi v svoji 
domači vasi. 
»Želimo, da čim več ljudi pozna ta prevod Malega princa, ki je v našem sladkem domačem jeziku.« 
In zakaj prekmurski in ne porabski jezik? Kot je zbranemu občinstvu pojasnil prevajalec Akoš Dončec, so v stari prekmurščini 
tudi prvine porabskih narečij. Poleg tega pa igra pomembno vlogo tudi povezovanje pokrajin. 
»Porabje se mora spet združiti s Prekmurjem. Stari časi dokazujejo, da je bilo takrat dobro in takrat je Porabje dejansko 
živelo. To so bili časi, ko je bilo eno s Prekmurjem, bila je ena pokrajina, Slovenska krajina. Ljudje so lahko tudi po Trianonski 
pogodbi hodili v sosednje krajen, na Goričko, se poročali. Od kar tega ni več, smo izolirani in se samo asimiliramo v 
Madžare.« 
Prireditev, ki sta jo s svojim nastopom popestrila tudi glasbenika, cimbalist Dani Kolarič in violinistka ter pevka Mirjam Mah, 
je navdušila zbrano občinstvo. Tudi Imreja Trajbarja, predsednika Društva za vas Verica - Ritkarovci, soorganizatorja 
tokratnega kulturnega večera. 
Pojasnil je, da ni imel problemov z razumevanjem knjige, priznal pa je še, da na žalost vedno manj Porabcev bere knjige v 
maternem jeziku. 
 

 
Slika: Mali kralič, naslovnica. Foto: Radio Slovenija/Silva Eöry  
 

• Pomladi naproti s Samo ljubezen. Marjana Mirković.  Reška Bazovica - Radio Slovenija. MMC RTV SLO. 28. 
marec 2019  

https://www.rtvslo.si/svsd/hrvaska/pomladi-naproti-s-samo-ljubezen/483946  
V okviru povezovanja med društvi je v reški Bazovici 23.3.2019 gostovala dramska skupina slovenskega kulturnega 
društva Istra iz Pulja z recitalom Samo ljubezen, v katerem se je poezija prepletla z ljudskimi pesmimi. Prireditev z 
naslovom Pomladi naproti sta z zanimivim glasbenim programom lepo obogatila Alenka in Marino Kranjac iz skupine 
Vruja, ki sta na svojstven način predstavila del glasbene dediščine Istre. 
 

 
Slika: Dvorana z zanimanjem prisluhnila programu. Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković  
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Slika: Predsednik slovenskega manjsinskega sveta Istrske zupanije Marijan Brecelj, Barbara Riman in članice SKD Istra. 
Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković  
 
Sotočja 25.3.2019 - Pomladi naproti s Samo ljubezen  
Pozdrav pomladi je bila tako tokrat v znamenju Istre. Tajnica društva Bazovica Eva Ciglar, ki je program pripravila in 
povezovala, je bila, kot je povedala Marjani Mirković, zelo zadovoljna. 
»Zasijalo nam je sonce in smo rekli, da bomo v duhu ljubezni. Že novembra smo načrtovali, da bomo gostili naše prijatelje in 
SKD Istra iz Pulja. Nato smo recitalu dodali nekaj v duhu Istre, tako da se je z venčkom istrskih plesov predstavila naša 
folklorna skupina. Po naključju pa sem naletela na zakonca Kranjac, ki sta nam večer popestrila z etno istrskim doživetjem. 
Po publiki in aplavzu sodeč je bilo uspešno.« 
Pobudnica dramske skupine v društvu Istra v Pulju je Klaudija Velimirović, prejšnja predsednica društva. 
»Ko nisem bila več predsednica, se mi je zdelo, da moram dodati še nekaj novega. Razpisali smo, da ustanavljamo dramsko 
sekcijo in prijavilo se jih je kakih deset. Našli smo voditelja. To je bil Šandor Slacki iz družine, ki se amatersko ukvarja z 
igralstvom. Žal je odpovedal, zato smo dobili njegovega očeta, kar je bilo še boljše, in smo začeli pripravljati recital.«  
 
 

 
Slika: Z nastopa dramske skupine SKD Istra iz Pulja. Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković 
 
Nastopajoče so v recitalu predstavile pesmi na temo ljubezni, večinoma slovenskih pesnikov, dve članici pa tudi svoje pesmi. 
Štefaniji Sliško, ki v društvu sicer vodi tudi ustvarjalno delavnico, pisanje veliko pomeni, Damjana Pezdirc je pred leti že 
objavila prvo pesniško zbirko Kraški zvončki, nove pesmi pa zdaj še čakajo na izid. 
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Slika: Z nastopa dela Vruje. Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković 
 
V recitalu Samo ljubezen, s katerim so se članice dramske sekcije predstavile v domačem društvu, v Lovranu in na Reki, so 
vključene tudi ljudskih pesmi. Istrsko glasbeno dediščino in narečja pa ohranjata Alenka in Marino Kranjac iz skupine Vruja, 
ki sta s svojim glasbenim nastopom presenetila zbrano občinstvo. Več o tem pa v tokratni oddaji. 
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• Evropo damo, Orbana ne damo : SDS je v spopadu med demokratično Evropo in avtokratsko Madžarsko izbrala 
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• Dr. Miha Kosmač, zgodovinar: Priključitev Istre je za nekatere italijanske politike nerešeno vprašanje. Intervju: 
Miha Kosmač. Pogovarjal se je: Jure Trampuš. Foto: Uroš Abram. Mladina, Ljubljana, št. 12,   22. 3. 2019   

Dr. Miha Kosmač, zgodovinar 
»Razveljavitev mirovne pogodbe in priključitev Istre sta za nekatere italijanske politične kroge še vedno nerešeni 
vprašanji« 

• Evropo damo, Orbána ne damo. Borut Mekina. Mladina, Ljubljana, 12, 22. 3. 2019 
SDS je v spopadu med demokratično Evropo in avtokratsko Madžarsko izbrala skrajni vzhod 

• Nauči se slovensko ali umri. Peter Petrovčič. Mladina, Ljubljana, 12, 22. 3. 2019 
Slovenija spet diskriminira državljane nekdanjih bratskih republik 

• Cincanje in klečeplazenje slovenskih oblasti?. Marjan Horvat. Mladina, Ljubljana, 12, 22. 3. 2019  
Zakaj »bazoviške žrtve«, prvi antifašisti v Evropi, v Italiji še vedno veljajo za teroriste  

• »Velikodušna« država. Peter Petrovčič. Mladina, Ljubljana, 12, 22. 3. 2019 
Stroške pokopa beguncev, ki umirajo na meji, bo krila država 
 
Dr. Miha Kosmač, zgodovinar: Priključitev Istre je za nekatere italijanske politike nerešeno vprašanje. Intervju: Miha 
Kosmač. Pogovarjal se je: Jure Trampuš. Foto: Uroš Abram. Mladina, Ljubljana, št. 12,   22. 3. 2019   
Dr. Miha Kosmač, zgodovinar 
»Razveljavitev mirovne pogodbe in priključitev Istre sta za nekatere italijanske politične kroge še vedno nerešeni 
vprašanji« 
https://www.mladina.si/190162/dr-miha-kosmac-zgodovinar-prikljucitev-istre-je-za-nekatere-italijanske-politike-
nereseno-vprasan/  
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Slika: Dr. Miha Kosmač, zgodovinar. Foto: Uroš Abram 
 
Mladi idrijski zgodovinar Miha Kosmač je pred dobrim letom izdal obsežno knjigo o etnično homogeni Evropi. V njej je 
obdelal na videz nezdružljivo, primerjal je povojno preselitev prebivalstva iz Istre s preselitvijo prebivalstva iz Sudetov. In 
razgalil nekaj mitov, recimo tega, da so jugoslovanske oblasti prisilile Italijane, da zapustijo Istro. Dokazal je tudi, da je 
glede Istre Italija igrala dvojno igro in da so se povojne migracije dogajale na podlagi sporazumov med državami, velja 
predvsem za povojno dogajanje na Češkem, kjer je bilo nasilja in prisilnih preselitev veliko več kot pa v Istri in 
Primorskem. A politika zgodovino rada zlorablja, enostavne resnice o italijanskem eksodusu pač prinašajo politične 
točke. 
Kako razumete idejo o etnično homogeni Evropi, o Evropi različnih držav, v katerih živi le po en narod. Pa še ti narodi so 
krščansko-judovskega izvora in praviloma bele polti.  
V današnjem svetu in v današnjem času je ta ideja neuresničljiva, nedojemljiva in ne sovpada s smislom obstoja Evropske 
unije, ki združuje različnosti. Po drugi svetovni vojni so potekale številne migracije prebivalstva s ciljem etične 
homogenizacije držav srednje in vzhodne Evrope. Zaradi uveljavitve načela kolektivne krivde je bilo prisilno izseljenih več 
kot 11.730,000 nemških prebivalcev. Ta proces je bil usmerjan tudi v druge manjšine, ki so jih v posameznih nacionalnih 
državah razumeli kot vir nestabilnosti. 
Pravite, da je takšno razmišljanje danes nedojemljivo, pa četudi ga zagovarjajo nekateri evropski politiki, recimo Viktor 
Orbán. A ideja o čistih nacionalnih državah se je začela udejanjati že mnogo prej, že sredi 19. stoletja.  
Predsednik ZDA Woodrow Willson je po koncu prve svetovne vojne govoril o štirinajstih temeljnih točkah, pomembnih za 
evropski razvoj, med njimi o prosti trgovini, demokraciji, samoodločbi narodov. Že na prvi pariški mirovni konferenci se je 
oblikovala ideja o nacionalnih državah kot posledica razbijanja velikih predvojnih imperijev, Avstro-Ogrske, ruskega imperija 
in osmanskega cesarstva. Homogenost držav pa so skušali doseči predvsem s spreminjanjem meja. Po koncu prve svetovne 
vojne so kot posledica potekale množične preselitve po srednji, vzhodni in južni Evropi, v različne vrste migracij je bilo 
vključenih okoli 25 milijonov ljudi. Tako se je iz Rusije tudi zaradi revolucije izselilo milijon Poljakov, z nekdanjega pruskega 
območja je odšlo 600 tisoč Nemcev, zaradi triatlonske pogodbe je iz političnih in drugih razlogov Slovaško, Romunijo, Srbijo 
in Hrvaško zapustilo 425 tisoč Madžarov, številni Nemci so se izselili iz francoske Alzacije in Lorene, zaradi razpada 
osmanskega cesarstva so se Turki preselili iz egejske Makedonije, Trakije in Aten, iz Male Azije pa je v obratni smeri v Grčijo 
prišlo okoli 365 tisoč Grkov. Teh množičnih izmenjav je bilo ogromno, njihova glavna razloga pa nista bila ekonomski in 
socialni, temveč politični in verski. 
Narodnostne manjšine so takrat razumeli kot vir nestabilnosti in groženj. Narod je sicer kulturna inovacija, 
družbenopolitični konstrukt, a danes je splošno sprejet pogled na manjšine drugačen. Prispevajo k raznolikosti in 
kulturnemu bogastvu družbe. 
V 19. in 20. stoletju je prevladovala ideja o nacionalni državi, kjer so bili pojmi narod, narodnost in država nekaj enovitega, 
homogenega, čistega, izvoljenega. Torej osnovna identiteta vsakega posameznika. S pojavom fašizma in nacizma v dvajsetih 
in tridesetih letih 20. stoletja pa so nacionalno idejo pripeljali do skrajnega roba, to je »čiste nacionalne države«. 
Prezrto je dejstvo, da je bila pomemben razlog za selitev prebivalstva iz Istre italijanska država, ki je s propagando, pa 
tudi z organizacijo odhodov neposredno spodbujala preseljevanje Italijanov. 
Vemo, da etnično homogene države nastajajo z nasiljem. Bi pretiraval, če bi za diplomatskimi mizami dogovorjeni 
preseljevanje in izmenjavo prebivalstva, kot se je dogajalo po prvi in drugi svetovni vojni, poimenoval etnično čiščenje? 
Zamisel o čisti Češki brez Poljakov, Nemcev in Madžarov je podobna ideji o Veliki Srbiji.  
Kot zgodovinar bi omenil težavo s terminologijo. Težava pojma etnično čiščenje je v tem, da so ga razvili zahodni mediji v 
času razpada Jugoslavije in vojn, ki so mu sledile. S terminom etnično čiščenje pa so želeli definirati dogodke, drugačne od 
»genocida«. Kasneje je bil ta pojem velikokrat zlorabljen. Tako se danes v Italiji rado govori o etničnem čiščenju na območju 
Istre po drugi svetovni vojni, ki naj bi ga bili deležni Italijani, četudi je šlo v teh procesih za nekaj drugega. Kako torej 
znanstveno opredeliti begunca? Kako genocid, etnocid, pregon, izgon – gre za paleto zgodovinskih pojavov, ki si med seboj 
niso enaki? Največji izziv preučevanja migracij je v tem, da jih je težko opisati samo z enim pojmom, vedno gre za več 
kompleksnih procesov, ki potekajo naenkrat. Če želimo razumeti, zakaj se kdo odloči, da bo zapustil svoj dom, moramo 
dobro poznati njegovo osebno izkušnjo. 
 



 
Italijani povojno preselitev Italijanov iz Istre in Slovenije razumejo kot eksodus, takšno je ime njihovega državnega 
praznika. Ustaviva se pri tej besedi. Gre za pravilno poimenovanje? 
Termin »eksodus« je bil sprva razumljen kot množičen odhod prebivalstva. Vendar je na slovensko-italijanskem obmejnem 
prostoru termin »eksodus« pridobil izrazito negativen predznak predvsem zato, ker so ga politično izrabljali begunske 
organizacije in nekateri vodilni predstavniki italijanske države v medijih. V ta okvir lahko umestimo tudi govor predsednika 
evropskega parlamenta Antonia Tajanija na letošnji komemoraciji v Bazovici, ob »dnevu spomina na žrtve fojb in eksodusa 
iz Istre, Reke in Dalmacije« 10. februarja. S tem izrazom so povojni preselitvi pripisali biblične razsežnosti (beg Izraelcev iz 
egiptovske sužnosti). Začele so se pojavljati pretirane ocene glede števila izseljenih oseb, govori se o 350.000 ljudeh, četudi 
jih je bilo v resnici manj. Treba je izpostaviti, da se je največ oseb izselilo na podlagi vložene opcijske izjave oz. s pomočjo 
izbire državljanstva, ki jo je omogočala mirovna pogodba med Italijo in Jugoslavijo, podpisana 10. februarja leta 1947. 
Večkrat je prezrto dejstvo, da je bila pomemben razlog za selitev prebivalstva iz Istre paradoksalno italijanska država, s svojo 
propagando zoper Jugoslavijo in tudi s samo organizacijo odhodov je neposredno spodbujala preseljevanje Italijanov. 
Ali omenjeni praznik ustvarja lažni mit, da so Italijani žrtve druge svetovne vojne?  
Drži. K temu so prispevali tudi zavezniki, ki so Italiji po kapitulaciji 8. septembra 1943 priznali status sobojevnice, kar je 
vplivalo na proces odmika od fašistične preteklosti. Povojna italijanska vlada se je tako poistovetila z državo, ki je nastala 
leta 1943 in se je distancirala od fašizma, Benita Mussolinija in Salojske republike. 
To, da se ni zgodil obračun s fašizmom, tako kot se je denimo v Nemčiji zgodil obračun z nacizmom, je posledica dejstva, 
da je bila v povojnih letih v Italiji izredno močna italijanska komunistična stranka.  
Tudi to je eden od vzrokov. A na zgodovino moramo pogledati bolj kompleksno, ključna je bila že delitev interesnih sfer v 
Evropi, kjer so za branik pred komunistično Jugoslavijo ali Sovjetsko zvezo Angloameričani potrebovali močno in združeno 
Italijo. Če bi prišlo do obračuna s fašizmom, takšna Italija ne bi obstajala. 
V Istri ali pa kar na ozemlju celotne Julijske krajine je bilo med drugo svetovno vojno in po njej veliko reparacij, prihajalo 
je do organiziranih pobojev, obračunov, zgodile so se fojbe. A vendar naj bi se tedanja jugoslovanska oblast, tako 
dokazujejo dokumenti, trudila, da ne bi prišlo še do večjega brezpravja. Zakaj? 
Na podlagi mojega raziskovanja, iz dokumentov, ki sem jih izbrskal po različnih arhivih, izhaja, da jugoslovanske oblasti niso 
podpirale nasilja nad Italijani. Velja nasprotno, jugoslovanske oblasti so se trudile zajeziti maščevanje in poboje Italijanov v 
Istri. Hrvaški zgodovinar Darko Dukovski ugotavlja, da je sicer v t. i. istrskih fojbah, ki so se zgodile po kapitulaciji Italije 
septembra 1943, umrlo 400‒500 oseb. Tržaška publicistka in raziskovalka Claudia Cernigoi, zgodovinarka dr. Nevenka Troha 
in tržaški zgodovinar dr. Gorazd Bajc ugotavljajo, da je bila maja 1945 v Goriški pokrajini ubita ali je umrla v ujetništvu 901 
oseba, na območju današnje Tržaške pokrajine 601 oseba in na območju Istre in Reke 670 oseb. 
Zakaj je bilo Jugoslaviji v interesu, da v Istri ostane čim več Italijanov?  
Imeli so pragmatičen razlog. Dobro so vedeli, da bi italijanska propaganda poboje izkoristila za prikazovanje partizanske 
vojske in nove nastajajoče državne tvorbe kot nekaj slabega in neciviliziranega. Hkrati se je Jugoslavija želela v svetu 
prikazati kot država, ki spoštuje nacionalne manjšine. V avnojskih odlokih je bil Italijanom vsaj na papirju priznan status 
nacionalne manjšine, Jugoslavija je že po avnojskih odlokih veljala za večnacionalno državo, v kateri bo več republik. Kar je 
veljalo za Italijane, ni veljalo za Nemce, zanje se je uveljavilo načelo kolektivne krivde, z izjemo tistih, ki so se borili v vrstah 
narodnoosvobodilne vojske. 
Temeljna razlika je seveda v tem, da so imeli komunisti revolucionarnoideološke cilje, fašisti ali nacisti pa so vodili tudi 
raznarodovalne politike.  
To je tudi glavna težava današnjega zgodovinopisja, bolje politične retorike, ki poskuša izenačiti vse totalitarne režime in 
med njimi ne išče razlik. Kar je velika zgodovinska netočnost. Komunizem v Jugoslaviji leta 1948 ni enak komunizmu v 
Jugoslaviji leta 1980, ta znova ni enak na primer sovjetskemu ali kitajskemu tipu komunizma. 
Po vojni jugoslovanske oblasti niso podpirale nasilja nad Italijani. Velja nasprotno, trudile so se zajeziti maščevanje in 
poboje Italijanov v Istri. 
Jugoslavija je po drugi svetovni vojni Italijanom ponujala tisto, česar rapalska pogodba ni predvidevala. Konkretno to 
pomeni, da so jugoslovanske oblasti Italijanom v Istri priznavale kulturno avtonomijo, pojem, ki ga fašistična Italija ni 
poznala.  
Podobno kot velja za današnjo Slovenijo, velja tudi za povojno Jugoslavijo. Glede spoštovanja in vključevanja narodnih 
manjšin sta korak pred Italijo. Takoj po vojni so recimo v Istri in v Sloveniji ustanavljali šole z italijanskim jezikom, to je bil 
eden od prvih ukrepov jugoslovanskih oblasti. V tej želji so bili vztrajni, šole so poskušali ustanavljati, kljub temu da se je 
pojavil velik problem z iskanjem učiteljev, deloma zaradi ideološke usmeritve komunističnega režima, deloma zato, ker so 
imeli nekateri učitelji neposredne povezave z nekdanjim fašističnim režimom. 
Kakšen je bil odnos Josipa Broza - Tita ali Vladimirja Bakarića, vodilnega hrvaškega komunista, do tega vprašanja?  
Kot izhaja iz arhivskih dokumentov, je Bakarić pozival nižje ravni oblasti k spoštovanju pravic Italijanov do šolstva in kulture, 
poudarjal je pomen bratstva med Italijani in Slovani ter vključenost lokalnega italijanskega prebivalstva v ljudske odbore 
oblasti. Res pa je, da niso bili vedno uspešni. Težava je bila ideološka usmeritev komunistov, hkrati pa italijansko 
prebivalstvo ni imelo velikega zaupanja v jugoslovanske oblasti, za kar je kriva tudi italijanska propaganda. Ta je bila izredno 
močna, vplivna, obveščevalna mreža je bila zasnovana z vrha italijanske vlade, ki je leta 1946 ustanovila poseben Urad za 
Julijsko krajino ter je načrtno in organizirano vodila kampanjo proti Jugoslaviji. S tem, ko so napihovali zločine 
jugoslovanskih oblasti, ko so govorili o grozotah, ki naj bi jih počeli jugoslovanski partizani, so želeli preprečiti, da bi 
Jugoslavija dobila Istro. V mednarodni javnosti so namreč zagovarjali teorijo, da so razmere v Istri pod Titovimi partizani 
tako slabe, da je za ljudi najbolje, da oblast nad Istro znova prevzame Italija. Tudi Josip Broz - Tito je večkrat kritiziral 



delovanje različnih ravni oblasti, partije same in odrezanost krajev Istre predvsem v smislu oskrbe prebivalstva in povojne 
obnove. 
 

 
Slika: Knjiga z Mussolinijevim reliefom, ki jo hranijo v depojih Inštituta za novejšo zgodovino. Foto: © Uroš Abram 
 
Proces izseljevanja Italijanov iz Istre je bil drugačen od tistega, kar se je v istem času dogajalo na Češkem s sudetskimi 
Nemci. Zakaj?  
Razlog je predvsem ta, da je bila večina povojnega pregona na Češkem in Moravskem usmerjena zoper nemško in 
madžarsko prebivalstvo. Predvsem za Nemce je veljalo – skladno z odločitvami, ki so jih na potsdamski konferenci sprejele 
Sovjetska zveza, ZDA in Velika Britanija –, da so glavni krivci za drugo svetovno vojno in jih je treba kaznovati in izseliti. Za 
Nemce se je uveljavilo načelo kolektivne odgovornosti. 
Če danes pogledamo Beneševe dekrete, željo po tem, da se Češka očisti vsega nemškega na kulturnem, ekonomskem in 
političnem področju, potem si moramo priznati, da država in njen predsednik množično kršita človekove pravice.   
Dejstvo je, da se načrti tedanjega predsednika Češkoslovaške Edvarda Beneša nikakor ne bi uresničili, vsaj v tako velikem 
obsegu ne, če ga ne bi podpirali zavezniki, če za njimi ne bi stal dogovor na mednarodni ravni. Beneš je le sledil vnaprej 
dogovorjenemu načelu kolektivne odgovornosti nemškega naroda. Pred kratkim pa so tudi na ravni Evropske unije zavrnili 
mnenje, da je šlo pri Beneševih dekretih za množično kršitev človekovih pravic. 
Takrat je bilo iz Češke in Moravske bolj ali manj nasilno izgnanih več kot 2,8 milijona Nemcev. Ogromna številka.  
Angloameričani niso samo podpirali izseljevanja, temveč so pomagali tudi pri organizaciji transportov, tudi z namenom, da 
ne bi prišlo do divjih pregonov in humanitarne katastrofe. Če se s preseljevanjem ne bi strinjali, bi lahko, tako kot so storili 
Sovjeti decembra 1946, zaprli okupacijsko cono in preprečili, da bi v Nemčijo prišel množičen val beguncev. Res je, da so 
ljudje bežali pred Rusi, ki niso bili ravno prijazni »osvoboditelji«. Za Češko je, podobno kot za Istro, znano, da je bilo bolj kot 
Rdeča armada do Nemcev neprizanesljivo lokalno prebivalstvo. Prišlo je do pobojev, do okrutnih zločinov, v Brnu naj bi med 
izgonom 20.000 Nemcev na prisilnem maršu proti avstrijski meji umrlo okoli 2000 ljudi. V mestu Ústí ob Labi so julija 1945 
govorice o nemški teroristični skupini, ki naj bi povzročila eksplozijo v vojaškem skladišču, umrlo je 28 ljudi, povzročile 
povračilne ukrepe lokalnega prebivalstva, ki je z linčanjem in streljanjem ter utopitvijo v Elbi pobilo več sto Nemcev. Takšnih 
primerov, sicer z manjšim številom umrlih, je bilo v Češki in Moravski izredno veliko. V času »radikalne rešitve nemškega 
vprašanja« so se na Češkoslovaškem dogajali zaplemba lastnine, ropanje, posilstva, požigi hiš, veliko Nemcev je bilo 
obsojenih na prisilno delo itd. Po oceni mešane nemško-češke zgodovinske komisije je v času izgona umrlo 22.247 oseb. Ta 
ocena zajema tudi 6667 nepojasnjenih primerov samomorov. 
Ne želim primerjati, a izseljevanje, pa tudi poboji v Istri so bili bistveno manjši kot na Češkem. Pri čemer, kar je še 
posebej zanimivo, so Italijani spodbujali izseljevanje, jugoslovanska oblast pa je, v nasprotju s češkoslovaško, to 
izsiljevanje želela preprečiti.   
Vse do leta 1947 je italijanska zunanja politika na čelu z Alcidom De Gasperijem, ustanoviteljem krščanske demokracije, 
zagovarjala tezo, da bo z množičnim odhodom Italijanov iz Istre (t. i. plebiscit z nogami) pred mednarodno javnostjo mogoče 
doseči, da je Istro na mednarodni konferenci treba dodeliti Italiji. 
Za Češko je, podobno kot za Istro, znano, da je bilo bolj kot Rdeča armada do Nemcev neprizanesljivo lokalno 
prebivalstvo. 
Saj so bile življenjske razmere neposredno po vojni res težke, veliko ljudi je bilo lačnih, infrastruktura je bila porušena …  
Res je bilo hudo. V coni A , ki jo je vodila angloameriška vojna uprava, so to reševali z mednarodno humanitarno pomočjo, v 
coni B, ki jo je upravljala vojaška uprava jugoslovanske armade, pa so to reševali drugače. Čeprav so bili nekateri deli 
Jugoslavije še bolj obubožani, porušeni in izčrpani, kot je bila Istra, so jugoslovanske oblasti velik del hrane preusmerjale v 
cono B. Razvilo se je nekakšno tekmovanje med območjema, kje bo boljše življenje, kje bo boljša oskrba prebivalstva. 
Na videz so vaše trditve nelogične, Jugoslovanom naj bi bilo v interesu, da v Istri ostane čim več Italijanov, Italijanom pa, 
da jo zapusti čim več ljudi.  
Tako, ja, jugoslovanske oblasti so celo namenoma omejevale odhod Italijanov. Uporabljale so strožji nadzor na meji, 
uveljavile so se različne birokratske ovire, zahtevale so dovolilnice, potrdila za iznos lastnine in podobno. Za vsem tem se je 
skrival razmislek, da se tisti, ki s seboj ne bodo mogli odnesti zasebnega premoženja, ne bodo izselili. 



Ampak ali ni o načrtnem izgonu Italijanov iz Istre govoril Milovan Đilas, v tistem času podpredsednik zvezne vlade, 
kasneje disident? Đilas naj bi leta 1991 v intervjuju za italijanski tednik Panorama trdil, da sta on in Edvard Kardelj od Tita 
dobila posebno nalogo, da organizirata izgon italijanskega prebivalstva.  
Gre za napačno interpretacijo pogovora, ki pa kroži med desničarskimi italijanskimi krogi. Đilas naj bi bil v Istro poslan z 
nalogo, da zavezniški komisiji za razmejitev dokaže, da so Istra, Trst in Gorica jugoslovansko in ne italijansko ozemlje. 
Njegova naloga je bila tudi ta, da organizira protiitalijanske manifestacije, s transparenti, napisi in podobno. Ni najbolj jasno, 
ali je Đilas leta 1946 res obiskal Istro, dokumenti o njegovem obisku ne obstajajo, prav tako ne obstajajo dokumenti, ki bi 
potrjevali tezo, da je jugoslovanska oblast želela izgnati Italijane. Še več, Raul Pupo, priznani italijanski zgodovinar, trdi, da si 
je Kardelj osebno prizadeval, da ljudje iz Istre (tudi Italijani) niso odhajali. 
Zakaj je na koncu vseeno prišlo do preloma? Zakaj se je vseeno izselilo malo več kot 170.000 Italijanov?  
Dejansko naj bi se skupno izselilo 187.000 pripadnikov avtohtonega italijanskega prebivalstva, skupaj s hrvaškim in 
slovenskim prebivalstvom pa 224.000 ljudi. Migracije prebivalstva iz Istre moramo deliti na več faz, prva je ta, ki se je 
dogajala po kapitulaciji Italije leta 1943, druga je po koncu druge svetovne vojne, ko je prihajalo do medsebojnih 
obračunavanj – takrat so bežali predvsem prebivalci, ki so se na to območje preselili v času fašizma, marsikateri od njih je bil 
kriv za zločine nad slovenskim ali hrvaškim prebivalstvom; šlo je predvsem za uradnike, policiste, vojake in intelektualce … 
Obsežna je bila tretja faza, ki se je zgodila po podpisu pariške mirovne pogodbe. Največ prebivalstva je torej dejansko 
odhajalo po podpisu pariškega mirovnega sporazuma februarja 1947 oziroma po njeni uveljavitvi 15. septembra, kar 
ponovno dokazuje, kako močna je bila italijanska propaganda. Po podpisu mirovnega sporazuma je bilo namreč dokončno 
znano, da območje cone B Julijske krajine ne bo pripadlo Italiji. Zelo natančno recimo je dokumentiran proces izseljevanja 
Italijanov iz Pulja, od koder so italijanske oblasti z ladjami pomagale izseliti 28.137 ljudi, podobna akcija se je sicer 
načrtovala tudi za Reko, a so jo preprečili Angloameričani. Ljudje so potem odhajali z javnim transportom, odhajali so proti 
Trstu, znani so tudi primeri z območja Kopra, kjer so podobno kot danes kriminalne družbe organizirali nelegalne prehode 
začasne meje. 
Ko so vsi ti ljudje odšli, je imela jugoslovanska oblast praktične težave, v Kopru denimo ni bilo dovolj ljudi, ki bi znali 
voditi mesto.  
Koprski okraj je bil poseben primer. Tam se je migracija zgodila po podpisu Londonskega memoranduma leta 1954, večji val 
se je že leto poprej, ko je pač postalo jasno, da bo tudi to območje postalo jugoslovansko. Koper je bil poseben, ker je precej 
pomembnih položajev, tudi v lokalnih ljudskih odborih, zasedalo italijansko prebivalstvo. Kot tak je edinstven primer 
uveljavljanja in razvoja oblasti, kot si ga je zamislilo komunistično vodstvo. Ko je večina Italijanov odšla, so morali celotno 
mestno upravo postaviti na novo. 
Omenjate Pulj, tam se je avgusta 1946 zgodila velika nesreča, v kateri je umrlo več kot 60 ljudi. Še danes ni najbolj jasno, 
kdo je bil kriv zanjo.  
Osemnajstega avgusta 1946 je nastala detonacija v skladiščih eksploziva (torpedov, granat, min) v delu puljske luke, 
imenovanem Vergarola. To območje je bilo med prebivalstvom zelo priljubljeno, saj je bila tu divja mestna plaža. V eksploziji 
je umrlo 63 ljudi, veliko je bilo ranjenih. Tedanji italijanski časopis La Arena de Pula je krivdo pripisal Jugoslaviji. V izjavi za 
javnost je zavezniška vojaška uprava sporočila, da je do tega dogodka prišlo zaradi samoaktivacije. 
Italijanski Il Piccolo je pred kratkim objavil članek, kjer je za eksplozijo znova obtožil jugoslovansko stran, povzeli so ga 
tudi nekateri slovenski desničarski portali.  
Seveda je mogoče, da je eksplozijo povzročila diverzantska akcija ene izmed političnih struj v mestu, a ta tragedija je 
jugoslovanski strani bolj škodila kot koristila. Razvoj oblasti v Pulju je od leta 1945 potekal drugače kot v Istri, mesto so 
nadzorovali Angloameričani, ki so takoj po prihodu in umiku jugoslovanskih sil zamenjali vse uradnike, vse učitelje, celotno 
policijo – na vseh ravneh oblasti je prišlo do čiščenja. Tako je denimo Ozna maja 1945 poročala, da je nad mestom izgubila 
nadzor, da izgublja kader, tako da ne more priti do obveščevalnih podatkov, kaj se dogaja v mestu. 
 

 
Slika: Knjiga Mihe Kosmača o povojnem dogajanju v Istri in sudetih. Ravno primerjalni vidik daje knjigi širino in je kot 
takšna nekaj povsem drugega kot zgolj etnocentristično branje preteklosti. Foto: © Uroš Abram 
 



Zakaj je mit o eksodusu Italijanov kljub dejstvom, ki jih omenjate, še vedno živ? Tvegam s tezo, da so Nemci bolj ali manj 
sprejeli zgodovino in pravičnost ali nepravičnost Beneševih dekretov, Italijani pa ne.  
Drugače je zato, ker so na Tržaškem italijanske oblasti, predvsem tedanja krščanska demokracija, ocenile, da so begunci, ki 
so se izselili iz Istre, močna volilna baza, in so jim vedno znova ponavljali teze o tem, da meje pariške mirovne konference 
niso dokončne in da obstaja možnost, da se bo Istra vrnila Italiji. Predvsem pa je begunce italijanska država z ugodnostmi pri 
zaposlovanju, pri socialni oskrbi izdatno financirala, hkrati pa jih je načrtno naseljevala na območja, kjer je bilo nekoč veliko 
Slovencev, recimo v Nabrežini in Devinu. 
Revizija zgodovine za zdaj koristi Italiji, ustvarjajo se nelagodje, nestabilne razmere, vse to lahko tistim, ki spodbujajo 
sovraštvo, prinese dober volilni izid. 
Je res nekoč obstajal načrt, da bi beneške Slovence preselili v Slovenijo?  
Drži. Te ideje so bile aktualne leta 1944, ko se je podobno kot pri nemškem prebivalstvu tudi za druge države po srednji in 
vzhodni Evropi pripravila analiza o številu manjšin in o možnosti njihove preselitve. Na koncu do tega v primeru beneških 
Slovencev ni prišlo, razlog je bila politična odločitev, ki je izvirala iz povojne delitve Evrope na interesne sfere. V njej je bilo 
določeno, da na območje Jugoslavije Angloameričani ne morejo posegati. Nekateri zgodovinarji sicer trdijo, da so bile po 
vojni aktualne tudi ideje o bilateralnem dogovoru med Italijo in Jugoslavijo o »transferju prebivalstva«, a razen indicev 
pravih dokazov za te trditve ni. 
Kako ste kot zgodovinar razumeli besede Antonija Tajanija in Mattea Salvinija, ki sta jih izrekla na komemorativni 
slovesnosti pred bazoviško fojbo?  
Gre za zgodovinski revizionizem. Razumel sem jih kot dejstvo, da Italija še vedno nima niti namena, da bi spremenila 
politično retoriko, še vedno išče podporo med istrskimi volivci in njihovimi potomci. Razveljavitev mirovne pogodbe in 
priključitev Istre sta za nekatere italijanske politične kroge še vedno nerešeni vprašanji. To, da je kaj takega politično 
nerealno, ni pomembno, pomembno je, da ima revizionistična politika podporo in vpliv na ljudi. 
Komu koristi revizija zgodovine?  
Za zdaj predvsem Italiji, ustvarjajo se nelagodje, nestabilne razmere, vse to lahko tistim, ki spodbujajo sovraštvo, prinese 
dober volilni izid. Kaj podobnega se lahko zgodi tudi na naši strani meje. 
Naj ponovim vprašanje, dogajanje med Češko in Nemčijo je neprimerljivo s tem, kar se je zgodilo v Istri. Kako to, da 
politika te Pandorine skrinjice ne odpira?  
Takoj po padcu berlinskega zidu so se Češka, Slovaška in združena Nemčija zavezale, da se z zgodovino politiki ne ukvarjajo, 
preteklost so raje prepustile zgodovinarjem. Z vidika Slovenije je popolnoma nepredstavljivo, koliko denarja je namenila 
vsaka od teh treh držav za zgodovinske raziskave, za zelo obširne in tudi za iskanje odgovora na vprašanje, kaj se je zgodilo 
na lokalnih ravneh. Nastale so meddržavne komisije, ki so napisale poročila, ta pa so bila sprejeta v vsaki izmed držav. 
Tudi Slovenija in Italija sta imeli nekoč skupno zgodovinsko komisijo …   
… katerih sklepov Italija, v nasprotju s Slovenijo, še vedno ni potrdila v parlamentu. Izsledki te komisije so v Italiji za politični 
vrh mrtva točka na papirju. In to nekaterim zelo koristi.  

• Evropo damo, Orbána ne damo. Borut Mekina. Mladina, Ljubljana, št. 12, 22. 3. 2019   
SDS je v spopadu med demokratično Evropo in avtokratsko Madžarsko izbrala skrajni vzhod 
https://www.mladina.si/190166/evropo-damo-orb-na-ne-damo/  
 
 
Celih devet let je premier Viktor Orbán razgrajeval demokratične institucije na Madžarskem, sodišča, šole, neodvisne 
agencije, medije, spodbujal je nestrpnost in gradil svoj vpliv na krilih populizma. In ves ta čas je užival podporo najmočnejše 
evropske politične družine – konservativne Evropske ljudske stranke (EPP). Ta mu je skupaj z najmočnejšimi politiki na celini, 
od Angele Merkel naprej, vestno stala ob strani ter dajala njegovim izpadom pridih normalnosti in splošne sprejemljivosti. 
Ni dvoma, da je šlo za vezano trgovino. Več kot deset glasov, ki jih je Orbán v tem času zagotavljal EPP – enkrat več, kot jih 
ima Avstrija – je bilo pogosto ključnih, da je ta politična skupina lahko nadzorovala vse pomembnejše ustanove v uniji in 
ohranjala vpliv v Srednji Evropi. Orbán je EPP zagotavljal ugodno vladanje, EPP pa je v zameno na Madžarskem dopuščala 
razrast avtokracije.  
»EPP je, tako kot vse velike politične skupine, konglomerat političnih idej. Danes ta politična skupina plačuje davek na to, da 
je pod svoj dežnik sprejemala skoraj vse in vsakogar. Jasno namreč je, da med tem, kar zagovarja in počneta denimo 
nemška CDU in madžarski Fidesz, težko najti drug skupni imenovalec od tega, kar to skupino najmočneje povezuje – to je 
njena politična moč,« pravi Igor Šoltes, evropski poslanec, ki poudarja, da najmočnejše evropske politične družine v vseh teh 
letih tudi niso motila Orbánovo sistematično uničevanje medijskega prostora, brezsramno obračunavanje z manjšinami in 
drugače mislečimi ter zapiranje Madžarske v enoumni geto. »Vnema za notranjim očiščenjem, ki jo v EPP gledamo zdaj, vsaj 
mene zato ni prepričala«, komentira Šoltes odločitev, ki jo je sprejela skupščine EPP ta teden. Sklenila je zamrzniti članstvo 
Fidesza v skupini, vse dokler trije »modreci«, Herman Van Rompuy, Hans-Gert Poettering in Wolfgang Schüssel, ne 
pripravijo poročila o stanju demokracije na Madžarskem. A EPP te odločitve ni sprejel zaradi Orbánovega najnovejšega 
omejevanja akademske svobode, ampak nazornega norčevanja iz predsednika komisije EU, člana EPP Jean-Clauda 
Junckerja. 
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Ali v EPP lojalnost stranki pomeni več kot spoštovanje njihovih vrednot, to je pluralistične demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic in vladavina prava – kot lahko preberemo v statutu EPP? Zunanji opazovalci imajo sicer danes lahko delo. 
Tudi Tanja Fajon, evroposlanka iz vrst socialdemokratov, meni podobno kot Šoltes. »EPP ima resne težave z ’orbanizmi’, 
’tajanizmi’, nacionalistično politiko in populistično retoriko. Vse to razdvaja ne le politično skupino, ampak tudi Evropo. 
Zavedati se namreč moramo, da pri tem nikakor ne gre za spodrsljaje,« pravi. Orbánova avtoritarna politika omejevanja 
svoboščin, demokracije in nespoštovanje vladavine prava je pripeljala že tako daleč, da sta evropska komisija in evropski 
parlament zahtevala sprožitev t. i. člena 7 zaradi madžarskih kršitev evropskih vrednot. Zato je težko govoriti o normalnih 
sporih v veliki družini ali o sobivanju drugačnih. »Gre za člen, ki v sklepni fazi državi kršiteljici odvzame glasovalno pravico, a 
se evropske vlade do tega še niso opredelile,« dodaja Fajonova. In ker je v politiki odgovornost kolektivna, breme Orbána 
pada na vse desne politike v EU. 
Manfred Weber, kandidat EPP za bodočega predsednika evropske komisije, je recimo ob zadnjem obisku v Sloveniji svaril 
pred nacionalizmom: »Naslednje jutro po evropskih volitvah, 27. maja, bi se lahko zbudili v Evropi, kjer bodo nacionalisti ali 
populisti ali ekstremisti lahko imeli večino. Zato se moramo boriti, prepričati moramo državljane, da gredo na volišča, da 
podprejo SDS v Sloveniji in Evropsko ljudsko stranko po vsej Evropi.« Toda kako naj bi se v EPP – skupaj s SDS in Orbánom 
borili proti nacionalistom? V Evropi se je v zadnjem obdobju razrastel skrajni nacionalizem, celo neofašizem, pri tem pa je 
težko spregledati odgovornost evropskih zmernih konservativcev. Drži, da je v EPP zaradi Orbána mnoge bolela glava, a so 
dejansko zanj pokazali veliko mero razumevanja. Evropski parlament je v t. i. Tavaresovem poročilu o kršitvi temeljnih 
človekovih pravic na Madžarskem prvič razpravljal že pred šestimi leti. V EPP so Fideszu z izključitvijo zagrozili že pred 
dvema letoma, aprila 2017, ko je Orbán zagnal kampanjo »Ustavimo Bruselj« z antisemitskimi sporočili in ko je njegova 
vlada začela iz države izganjati Srednjeevropsko univerzo (CEU) ter omejevati delovanje nevladnih organizacij. V EPP so 
tedaj napovedali, da bodo proti Orbánu ukrepali po odločitvi evropske komisije. Potem so dejali, da čakajo na sodišče EU. 
Nato so utihnili, Orbán pa je sprejemal eno sporno reformo za drugo. 
Poročilo poslanke Zelenih v evropskem parlamentu Judith Sargentini septembra lani o hujših madžarskih kršitvah evropskih 
demokratičnih načel, temeljnih človekovih pravic in vladavine prava je tudi nazorni prikaz madžarskega avtoritarnega 
režima, katerega razrast so dovolili prav v EPP. V poročilu na 26 straneh je Sargentinijeva navedla ugotovitve več organov in 
institucij Evropske unije, Sveta Evrope, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), organizacij Združenih 
narodov, kot je Komite OZN za človekove pravice ali Visoki komisariat OZN za begunce. Seveda so številne madžarske 
odločitve medtem obsodili tudi Sodišče EU, Beneška komisija, skupina držav za boj proti korupciji GRECO, Evropski komite 
za socialne pravice Sveta Evrope, pa Evropsko sodišče za človekove pravice in tako naprej, vse do manj znanih institucij, kot 
je Organizacija Odprta vlada (OGP). Vse to se je zgodilo z blagoslovom trdega jedra Evrope. 
V EPP so tedaj sicer glasovali proti Orbánu – večina poslancev EPP je s 114 glasovi podprla poročilo, 48 poslancev je 
glasovalo proti in Orbán je že tedaj izgubil najmočnejše zaveznike, kot je kancler Sebastian Kurz iz avstrijske ljudske stranke 
(ÖVP). A Weber, sedanji spitzenkandidat EPP, je tedaj, kot mnogi drugi konservativci, glasoval proti Orbánu s figo v žepu, z 
argumentom, da bo po vseh teh letih izigravanja tak pritisk vendarle »pripomogel k dialogu«. V EPP so ves čas podpirali 
madžarski avtokratski režim. Znani konservativni evropski politiki so ponavljali: »Naša Evropa je Junckerjeva in ne 
Orbánova.« Dejansko pa se ni zgodilo nič. No, vse do začetka tega leta, ko je zaradi Orbánovega očitnega norčevanja iz 
predsednika komisije EU Jean-Clauda Junckerja skupaj trinajst strank iz desetih držav formalno zahtevalo Fideszovo 
izključitev iz EPP. 
V Evropi se je v zadnjem obdobju razrastel skrajni nacionalizem, celo neofašizem, pri tem pa je težko spregledati 
odgovornost evropskih zmernih konservativcev. 
Uradno pobudo za izključitev Fidesza so dale konservativne stranke iz Finske, Švedske, Norveške, Belgije, Nizozemske, 
Luksemburga, Litve, Grčije, Irske in Portugalske, prva iniciativa pa je prišla iz konservativnih strank Beneluksa in Skandinavije 
– to sta bili predvsem švedska Zmerna stranka in Flamski krščanski demokrati (CD&V). V teh strankah poudarjajo, da je bila 
plakatna afera zgolj zadnja kaplja čez rob. »Izključitev Fidesza zahtevamo, ker se je nabralo že tako veliko področij, ki jih je 
Fidesz pohodil, od skupnih vrednot, svobode medijev, akademske svobode do zaščite zunanjih meja EU, da tega več ne 
moremo ignorirati. Dali smo mu mnogo drugih priložnosti, ampak slej ko prej moramo spoznati, da nismo zastopniki istih 
vrednot,« so nam recimo odgovorili iz Flamskih krščanskih demokratov. Mnoge konservativne stranke s severa so po letih 
iluzij, da je mogoče Orbána znotraj EPP prek dialoga obvladovati, končno spoznale, da življenje z njim ni več mogoče, 
slovenska desnica pa je ostala bolj ali manj Orbánova podpornica. Tudi ta teden se je pri razpravi v skupščini EPP pokazalo, 
da ima Orbán v EPP zaveznike predvsem v Sloveniji, saj naj bi prav Lojze Peterle in Janez Janša – ob nestrinjanju strank s 



severa Evrope in Luksemburga – posredovala za Fidesz in dosegla kompromisno rešitev: nekakšen prostovoljni suspenz 
Orbána, ki si ga lahko vsak razlaga po svoje. 
V Sloveniji so se politične stranke članice EPP razdelile na dve skupini. V eni so predvsem člani SDS, ki Orbána v vsem 
podpirajo. »EPP je konfederacija strank, ki se po marsičem razlikujejo. Članice EPP s severa Evrope si prizadevajo, da 
istospolno usmerjeni pari lahko posvojijo otroke, čemur SDS nasprotuje, vendar ne zahteva, da bi zaradi tega izključili te 
stranke,« je dejal Janez Janša ta teden v intervjuju za hrvaški Jutarnji list. Njegov evropski poslanec Milan Zver je špekuliral 
celo o tem, da je izključitev Orbána plan »prostozidarskih lož« in t. i. »mavričnih strank« v EPP, poslanec SDS Branko Grims 
pa je napovedal, da se mora v primeru izključitve Orbána tudi SDS takoj odzvati in iskati svoj prostor skupaj z njim nekje 
drugje. »V druščini, ki bi izključila ali drugače odrinila Orbána, nimamo niti minute več kaj iskati,« je dejal v zadnjem 
intervjuju za tednik SDS Demokracija. Ker je Orbán v predvolilno kampanjo SDS investiral več kot dva milijona evrov in ker 
so njegovi najbližji svetovalci, kot je Árpád Habony, soinvestitorji v skupnih podjetjih, v SDS razumljivo izključitvi Fidesza 
nasprotujejo. Je pa vendarle presenetljivo, da se je stranka, ki je bila doslej tudi prek ustanovnih očetov, recimo Jožeta 
Pučnika, tako tesno povezana z Nemčijo, odločila za odhod v drugo smer. 
Odločitev SDS, da vztraja pri Orbánu, je pomembna za njeno politično prihodnost. Pomladansko čiščenje ne poteka le v EPP, 
ampak tudi v SDS. Njihov član, bivši minister za šolstvo Žiga Turk, se je denimo odločil za kandidaturo na evropskih volitvah 
na listi NSi, s čimer se je distanciral od skrajno desnih stališč. Sam recimo zagovarja zamrznitev članstva Fidesza v EPP, ki mu 
je EPP nasprotovala: »Pomembno je, da se ohrani enotnost v EPP. Že od začetka je to ključna stranka za razvoj in delovanje 
Evropske unije in tako bo tudi v prihodnje. Orbán v času do volitev verjetno ne bo mogel izpolniti Webrove zahteve po 
obnovi delovanja CEU. Zato je zamrznitev članstva, dokler se to ne zgodi, kompromis, ki zadovolji kritike in zagovornike. In 
da jasen signal, da za EPP čisto vse pač ni sprejemljivo,« nam je sporočil. Žiga Turk je odšel k NSi, kam pa gre lahko skupaj z 
Orbánom SDS? 
Nekdanji najbolj zagreti zagovorniki globalizacije v EPP danes postavljajo žice. Svojih napak ne vidijo, ampak kažejo na 
druge kot na grešne kozle. 
Najverjetnejša opcija je skupina Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), ki ji pripada tudi poljska vladajoča, skrajno 
desna stranka Zakon in pravičnost in kjer lahko najdemo skrajne desničarje in evroskeptike, kot je francoska Marine Le Pen 
ali italijanski Matteo Salvini. To je, seveda, precej nazadnjaška združba. Matjaž Gruden, ki je zaposlen v Svetu Evrope, jih 
označuje za populiste in družbene neoliberaliste: »Njihov populizem se izkazuje v odnosu do institucij liberalne demokracije, 
torej neodvisnega pravosodja, medijev, civilne družbe in drugih demokratičnih mehanizmov nadzora nad oblastjo, ki jih te 
stranke poizkušajo, v imenu naroda, ali podrediti ali pa stigmatizirati in onemogočiti njihovo normalno delovanje.« 
Družbena neliberalnost pa naj bi se v tej politični skupini izkazovala »v zelo poudarjenem konzervatizmu, ki se izraža v 
nasprotovanju civilizacijskim dosežkom, kot so enakost med spoloma – nasprotovanje Istanbulski konvenciji o 
preprečevanju nasilja nad ženskami, na primer – odprti homofobiji oziroma nasprotovanju pravicam in nediskriminaciji 
LGBTI-populacije ter ksenofobiji, predvsem, a ne izključno zgolj do migrantov, ki jih je v teh državah, z izjemo Madžarske, 
zelo malo ali skoraj nič.« 
V drugem taboru pa sta NSi in SLS, ki sicer še naprej vidita Orbána kot legitimnega člana evropske zmerne desnice, a očitno 
zanj nista pripravljeni iti do konca. SLS je bila sicer proti izključitvi Orbána, a stranka »v vsakem primeru ostaja trden člen 
EPP«, nam je odgovoril evroposlanec iz SLS Franc Bogovič. V SLS spore na evropski desnici razumejo kot razlike med 
državami, ki so na različnih stopnjah razvoja demokracije, pravne države in gospodarstva: »Največje razlike so ravno med 
državami Beneluksa in Skandinavije, iz katerih prihajajo stranke, po večini predlagateljice izključitve stranke Fidesz, in 
državami z mlajšo demokracijo. Te razlike so: v deležu prebivalstva drugih narodnosti in posledični različni odprtosti družbe 
tudi v primeru sprejemanja migrantov – npr. kolonialne države in nekolonialne države ter notranje migracije v EU iz 
revnejših držav v bogatejše –, stopnji razvoja demokracije in pravne države, svobodi medijev … s čimer pa imamo v državah, 
ki imamo mlajšo demokracijo, še celo vrsto razvojnih težav,« razlaga Bogovič. 
Bogovič pravi, da po petih letih dela v evropskem parlamentu opaža pomanjkanje razumevanja razlik med državami 
članicami in spoštovanja med državami. »Velike razlike opažam med starimi, bogatejšimi in novimi, revnejšimi državami na 
primer pri obravnavi delovnopravne zakonodaje.« Omenja primer Avstrije in diskriminacijo tujih in domačih delavcev pri 
prejemanju otroških dodatkov ali napotitve tujih delavcev na delo na zahod. »V Nemčiji in Franciji razumejo opravljanje 
prevozniških storitev s strani naših avtoprevoznikov kot socialni ’dumping’, mi pa kot osnovno svoboščino EU – prost pretok 
storitev. Sam razumem te razlike kot ključne izzive, o čemer se moramo pogovoriti znotraj EU, pa tudi najprej znotraj naše 
EPP, da bomo bolje razumeli, se bolj poenotili in gradili večjo kohezivnost Evrope. Ti različni pogledi na več področjih pa so 
tudi ključni razlogi za nerazumevanje in spore znotraj naše EPP-skupine, ki se že dlje časa odvijajo glede stranke Fidesz,« 
razlaga. Podobno gleda na EPP tudi Lojze Peterle, evroposlanec iz vrst NSi. 
Za Peterleta je spor z Orbánom povezan z identiteto in prihodnostjo Evropske ljudske stranke in Evropske unije: »Gre tudi za 
odnos med Zahodno in Srednjo Evropo. Gre za umanjkanje dialoga, ki se vleče že dlje časa, in ta potencialna izključitev je le 
eden izmed sadov tega. Premalo se zavedamo, da je Srednja Evropa zgodovinsko, kulturno in politično drugačna. Medtem 
ko se je dobršen del Srednje Evrope in Balkana stoletja boril s turško prisotnostjo, so se lahko nekatere zahodne države 
ukvarjale z bolj eksotičnimi geografskimi območji. Ko je Zahod gradil skupnost miru, svobode in blaginje, smo se na Vzhodu 
borili za ohranitev ’zahodnih’ vrednot pod komunistično diktaturo. In to ne samo za nas, ampak za celotno Evropo. Odkrito 
se moramo pogovoriti o naših razlikah, da bomo lahko našli skupne imenovalce. Jasno pa je, da ne moremo živeti v dvojni 
Evropi – Evropi dveh migrantskih politik in dveh razumevanj vladavine prava,« pravi Peterle, ki meni, da bi bil Fidesz lahko 
»CSU« v EPP, torej nekakšno desno krilo konservativne EPP. 
Za mnoge je seveda očitno, da je madžarski premier Orbán skrajni desničar, avtoritarni politik s totalitarnimi aspiracijami, 
nevarnost, ki grozi evropski celini od znotraj, a tudi priljubljen politik, ki ga častijo mnoge sestrske politične stranke na 



Poljskem, Slovaškem, Češkem, na Hrvaškem, v Makedoniji in tudi v Sloveniji. Ni težko videti, zakaj je Orbán tako priljubljen. 
Nagovarja namreč »drugorazredne«, če si izposodimo najnovejšo skovanko Janeza Janše, in daje vtis, da je voditelj 
zapostavljenih Srednje- in Vzhodnoevropejcev. Orbán danes pravi, da se bori proti privilegirani eliti, celo proti 
multinacionalkam, proti lažni filantropiji milijarderjev, svari pred »demokratičnim elitizmom« stare Evrope … Je premeten 
politik: Orbánov trik je, da po Budimpešti ne koraka s kljukastimi križi ali simboli Velike Madžarske in da v gozdovih ne 
ustanavlja paravojaških enot. Daje vtis zmernega voditelja. Ki pa kljub temu vodi politiko, ki koristi zgolj peščici. 
Orbánov trik je, da po Budimpešti ne koraka s kljukastimi križi ali simboli Velike Madžarske. Daje vtis zmernega voditelja. 
Eden boljših poznavalcev Orbána, madžarski filozof G. M. Tamás, pravi: »Orbán se je vprašal: Kako lahko jaz neomejeno 
povečam svojo moč, ne da bi me omejevali moji lastni državljani in mednarodna skupnost? Odgovoril si je: Kombinirajmo 
najbolj primitivno rasistično, etnicistično propagando s skrajnimi antisocialnimi ukrepi. Na Madžarskem imamo enotno 
davčno stopnjo, enega najvišjih DDV-jev na svetu, podjetja pa davkov skorajda ne plačujejo, ni nepremičninskega davka in 
nobene pomoči brezposelnim. Orbán in njegova družina imata ob tem na Madžarskem v lasti 500 medijev od skupaj 600. Je 
najbogatejši Vzhodnoevropejec.« Ali kot pojasnjuje slovenski filozof Rastko Močnik: »Orbanizem je ena izmed boljših 
strategij novih parazitskih razredov na periferiji,« je lepilo, »razredni kompromis« med transnacionalnim kapitalom in 
lokalnimi vladajočimi skupinami, ki se doslej niso mogle same sestaviti v pravi vladajoči razred. 
 
Razlogov, da je na Madžarskem zrasel Orbán, je več – od čisto zgodovinskih, kot so madžarske zamere do zunanjega sveta, 
ki izvirajo še iz poraza Avstro-Ogrske v prvi svetovni vojni. Je pa težko spregledati dejstvo, da je Madžarska še ne tako davno, 
v devetdesetih, najbolj pravoverno sledila tedanji vladajoči ideologiji Evrope. Ali kot pravi ekonomist Jože Mencinger: 
»Madžari so s privatizacijo izvedli malone totalno takojšnjo razprodajo proizvodnega premoženja, vse so prodali ’trgovcem z 
novci’, a jajca, ki so jih nesle kure, niso bila zlata.« Zaradi razočaranj, dodaja Mencinger, zdaj protestirajo množice ljudi, ki bi 
se rade Orbána znebile, »ta si zato zdaj pomaga s ščuvanjem ljudi proti migrantom in opozarjanjem na napake EU, ki ji očita 
multikulturnost, ki naj bi pogubila krščansko Evropo.« Tudi to je posledica zmot evropskih konservativcev: Nekdanji najbolj 
zagreti zagovorniki globalizacije in ekonomskega liberalizma v EPP so postali največji nasprotniki globalizacije. Danes se 
imajo za neliberalne. Posledic svojih napačnih politik ne vidijo, ampak iščejo grešne kozle v »multikulturnosti« in gradijo 
zidove. 
V EPP so si pred tem razvojem dogodkov dolgo zatiskali oči in tudi zdaj se zdi, da še naprej ne želijo videti. Do aktualnega 
spomladanskega očiščenja ni prišlo zaradi načelnosti, ampak bolj zaradi evropskih volitev. Če želi »spitzenkandidat« EPP 
Manfred Weber postati predsednik komisije, mu to ne bo uspelo brez koalicije s socialnimi demokrati, liberalci ali zelenimi. 
Politiki v teh strankah pa že dlje časa opozarjajo, da si koalicije z »orbani« pač ne predstavljajo. Evropski ljudski stranki tako 
grozi, da bo postala koalicijsko nesposobna, če ne bo počistila pri sebi. In Orbán je v njej zgolj vrh ledene gore. V EPP so še 
drugi orbani, od Berlusconija do Janše. V politiki velja: če želiš problem pomesti pod preprogo, ustanovi komisijo. V EPP so 
ta teden ustanovili komisijo modrecev, želijo, da se o skrajnih desničarjih v njihovih vrstah čim manj govori. 
Ljubezen med politiki obstaja  
Izrazi hvaležnosti, prijateljstva, privrženosti, zaupanja med Janšo in Orbánom  
Pregovor pravi, da v politiki ni prijateljstva, temveč zgolj interesi, a na trenutke izredno tesni in globoki odnosi med 
predsednikom SDS Janezom Janšo in predsednikom Fidesza, madžarskim predsednikom vlade Viktorjem Orbánom, 
dokazujejo, da obstajajo tudi izjeme. Celo uradni tiskovni predstavnik madžarske vlade Zoltán Kovács, Orbánov predstavnik 
za medije, nam je lani v pogovoru dejal, da je pač »med Orbánom in Janšo kemija« – poleg tega seveda, da imata oba še to 
»srečo«, da pripadata isti politični skupini: Evropski ljudski stranki (EPP). 
Kemija med Orbánom in Janšo je nastala hitro za tem, ko je Orbán zmagal na volitvah leta 2010. Ko se je Madžarska leta 
2011 pred predsedovanjem EU znašla pod prvim večjim plazom mednarodne kritike zaradi omejevanja medijske svobode, je 
evropski poslanec SDS Milan Zver enega od madžarskih medijev, sicer v lasti sina Orbánovega guvernerja centralne banke, 
pozval, »ostanite močni«, mi v Sloveniji vas povsem razumemo. 
Pripadniki SDS in Fidesza so se po tem srečevali predvsem v okviru EPP, v Bruslju, a tudi v okviru drugih gremijev, recimo 
znotraj ameriškega Mednarodnega republikanskega inštituta (IRI), kjer so svetovali SDS, jih poučevali o tehnikah negativne 
kampanje, jim zagotovili komunikacijske treninge, a ne samo SDS, tudi Orbánu, kot je sam priznal leta 2011. IRI je sicer 
organizacija, ki jo posredno financira ameriška vlada in je znana po vmešavanju v notranjo politiko držav, od Venezuele, 
Mehike, Haitija do »revolucij« v Srbiji in Ukrajini. 
Prvič je Orbán v Slovenijo prišel leta 2012, in sicer na povabilo Janeza Janše. To je bilo eno izmed bolj prisrčnih srečanj med 
politiki. Janša tedaj ni mogel prehvaliti madžarske vlade, Orbánu je čestital predvsem zaradi njenih gospodarskih reform. 
Dejal je, da jim je na Madžarskem uspelo »stabilizirati razmere ter sprožiti temeljite reforme, ki bodo preprečile ponovitev 
krize«. 
Stiki so se po tem s političnih razširili tudi na ekonomsko področje. Leta 2015, ko je SDS napovedala ustanovitev televizije 
Nova24, ki je kot medij po vsebini kopija številnih madžarskih propagandnih glasil, so se okrepile kapitalske povezave med 
založniškimi podjetji SDS in Orbánovimi svetovalci ali prijatelji. Madžarska podjetja so v Novo24, Demokracijo, Škandal in 
prek spornih posojil očitno tudi v SDS investirala več kot dva milijona evrov. 
Janša in Orbán, ki sta se med tem srečevala in obedovala na različnih mednarodnih konferencah, od Malte do Avstrije, sta 
začela tudi skupno nastopati pri podpori drugim politikom. Leta 2017 sta se denimo skupaj odpravila na popotovanje v 
Makedonijo, kjer sta pred lokalnimi volitvami podprla danes že obsojenega bivšega makedonskega premiera Nikolo 
Gruevskega. 
Leta 2017 je Orbán Janši na Madžarskem izdal tudi madžarski prevod knjige Okopi. Knjiga je izšla pri zavodu, ki ga vodi 
Mária Schmidt, dolgoletna Orbánova prijateljica in podpornica, ki je za izdajo knjige plačala 17 tisoč evrov. Janša je nato 



izvod knjige seveda tudi podaril Orbánu s posvetilom v angleščini: »Svojemu dragemu prijatelju Viktorju Orbanu, s 
spoštovanjem.« 
Jasno je, da je pred parlamentarnimi volitvami Orbán prišel v Slovenijo podpret Janšo, v Lendavo in Celje. Stikov med obema 
politikoma je bilo v zadnjem letu še več, deloma so ti postali že osladni. Tako je recimo pred parlamentarnimi volitvami junija 
lani Janša s soprogo odšel na zasebni obisk k Orbánu, kjer mu je Orbán »dovolil« navzočnost pri telefonskem pogovoru z 
ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, evropski poslanec Milan Zver pa je postal redni intervjuvanec na 
Madžarskem, kjer je poudarjal Orbánove zmage in dosežke, njegovo proaktivno vlogo in njegove dobre predloge. 
Seveda Orbán Zveru ni ostal dolžen in mu je lani jeseni poslal osebno pismo ter se mu zahvalil za njegovo pokončno držo in 
podporo v evropskem parlamentu. Zver je namreč glasoval proti poročilu poslanke Zelenih v evropskem parlamentu Judith 
Sargentini o hujših madžarskih kršitvah evropskih demokratičnih načel, temeljnih človekovih pravic …  

• Nauči se slovensko ali umri. Peter Petrovčič. Mladina, Ljubljana, 12,  22. 3. 2019   
https://www.mladina.si/190170/nauci-se-slovensko-ali-umri/  
Slovenija spet diskriminira državljane nekdanjih bratskih republik 
 

 
Slika: Ministrica za delo Ksenija Klampfer. Foto: © Borut Krajnc 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga spremembe zakona o urejanju trga dela. Med 
njimi je tudi uvedba pogoja znanja slovenskega jezika za brezposelne, prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Kdor ne bo znal 
slovensko, se lahko poslovi od nadomestila za brezposelnost, in to čeprav izpolnjuje iste pogoje kot brezposelni državljani.  
»Znanje slovenskega jezika je pomembno z vidika aktivnega iskanja zaposlitve ter usposabljanja oziroma vključevanja v 
druge ukrepe na trgu dela, ki se zagotavljajo brezposelnim,« piše v predlogu zakona. Tujci, ki so prijavljeni na zavodu za 
zaposlovanje, bodo imeli leto dni časa, da se naučijo slovenščine in to izkažejo s potrdilom, sicer bodo izbrisani iz evidence 
in ne bodo več upravičeni do nadomestila za brezposelnost. 
Čeprav gre za hud ukrep, se ta na prvi pogled vsaj v načelu zdi smiseln – z znanjem slovenščine se dostop do trga dela res zdi 
lažji. A tako je le na prvi pogled. 
Obrnili smo se na Delavsko svetovalnico, ki se ukvarja z zagovorništvom delavcev in drugih ranljivih skupin, in tam so vladni 
ukrep poimenovali s pravim imenom. »Slovenija ponavlja vajo z izbrisom iz evidence,« so naslovili svoj odziv. Podrobnejši 
vpogled v vladni ukrep namreč razkrije, da novi pogoj znanja slovenskega jezika za tuje delavce ne bo veljal za vse enako, 
pač pa ga bodo morali izpolnjevati le državljani tretjih držav, torej večinoma delavci iz republik nekdanje Jugoslavije in tudi 
tistih nekaj ljudi s statusom mednarodne zaščite oziroma statusom begunca.  
»Kot je pri izbrisu leta 1992 Republika Slovenija iz evidence stalnega prebivalstva izbrisala le tujce, državljane bivših 
jugoslovanskih republik (ne pa npr. drugih tujcev iz Francije, Velike Britanije ipd.), tako zdaj pri izbrisu iz evidence 
brezposelnih tujcev, ki ne znajo slovensko, briše le državljane tretjih držav – to so pri nas večinoma državljani bivših 
jugoslovanskih republik!« opozarjajo v Delavski svetovalnici in se sprašujejo, »zakaj se avstrijskemu državljanu za aktivacijo 
na slovenskem trgu dela ni treba naučiti slovensko, srbskemu pa«. 
Poleg tega dodajajo, da tujci, ki delajo v Sloveniji – ne glede na to, iz katere države prihajajo –, v slovensko davčno blagajno 
»enakovredno prispevajo plačilo prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti. Ko Slovenija potrebuje delovno silo, je 
ne zanima, ali tujec, ki pride delat v Slovenijo, govori slovensko ali ne. Ko pa želi potem ta tujec uveljaviti pravico, da se 
prijavi v evidenco brezposelnih oseb, je njegovo znanje slovenskega jezika nenadoma izjemnega pomena.«  
Znanje ali neznanje slovenščine je po mnenju Delavske svetovalnice zato zgolj pretveza, s katero poskušajo formalno 
upravičiti prikrajšanje tujcev za socialne pravice. Ne vseh tujcev, le tistih »nezaželenih«. 
 
 

• Cincanje in klečeplazenje slovenskih oblasti? Marjan Horvat. Mladina, Ljubljana, št. 12, 22. 3. 2019   
Zakaj »bazoviške žrtve«, prvi antifašisti v Evropi, v Italiji še vedno veljajo za teroriste  
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Slika: Ena izmed številnih skrunitev spomenika v Bazovici. Foto: © Erik Piccini 
 
Prejšnji petek je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na delovni obisk sprejel delegacijo družine Bidovec, ki si že 
vrsto let prizadeva za sodno rehabilitacijo njihovega svojca Ferda Bidovca, ene izmed štirih »bazoviških žrtev«, ki jih je leta 
1930 na t. i. prvem tržaškem procesu italijansko posebno sodišče za zaščito države (Tribunale speciale) spoznalo za krive 
terorističnih dejanj. Šestega septembra zjutraj so Ferda Bidovca, Frana Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča, 
člane slovenske zamejske antifašistične organizacije Borba, ustrelili na gmajni pri Bazovici. 
Danes, skoraj 90 let po usmrtitvi, veljajo ti ljudje v Italiji – tudi Bidovec, ki je bil leta 1997 posmrtno odlikovan z zlatim 
častnim znakom Republike Slovenije za zasluge v zmagovitem boju proti nacifašizmu ter za zvestobo slovenstvu v najhujših 
časih potujčevanja – še vedno za »teroriste«. 
Povedno je, da sta Marko in Matjaž Bidovec, pranečak in nečak Ferda Bidovca, zaprosila za sprejem pri predsedniku Pahorju 
že pred mesecem dni, vendar so sestanek z njima v predsednikovem uradu najprej zavrnili z obrazložitvijo, da morajo svojci 
vložiti zahtevek za sodno rehabilitacijo bazoviških žrtev pri pristojnih organih države Italije, »postopku (pa) ne bi bilo v prid, 
ko bi z njegovimi podrobnostmi seznanjali predsednika naše države«. Predsednik Pahor je potem, tudi zaradi odziva 
javnosti, Bidovčeve vseeno sprejel, v izjavi po srečanju z njimi sicer ponovil, da morebitno posredovanje uradne politike ni v 
prid postopku, vendar obljubil, da bo zunanje ministrstvo zaprosil za pravni in politični nasvet glede morebitnega 
nadaljnjega ravnanja. 
Kakorkoli. Tudi zaradi nerodnega ravnanja predsednikovega kabineta je Bidovčevim v slovenski javnosti uspelo zbuditi 
zanimanje za problematiko sodne rehabilitacije žrtev prvega tržaškega procesa, zavedajoč se seveda, da bo pot do 
udejanjanja te dolga in zapletena. 
Neizpodbitno je, da so bili Bidovec, Marušič, Miloš in Valenčič, ki jih je obtožnica bremenila tudi postavitve bombe v 
uredništvu tržaškega dnevnika Il Popolo di Trieste, pri čemer je en človek umrl, obsojeni na smrt mimo tedaj veljavne 
fašistične zakonodaje, saj je ta takšno kazen predvidevala le za tiste, ki bi s svojimi dejanji ogrozili življenje članov ožje 
kraljeve družine in premiera. Vendar bodo morali pravni strokovnjaki – Bidovčevi se nadejajo, da čim prej – temeljito 
proučiti tudi v italijanskih arhivih dostopne dokumente, da bi lahko ustrezno pripravili zahtevek za revizijo. Po mnenju 
slovenskih pravnikov v Italiji je vztrajanje pri sodni rehabilitaciji žrtev brez poprejšnje politične podpore lahko tudi tvegano. 
»Lahko vložiš zahtevo po izredni reviziji, a se potem na odločitev kasacijskega sodišča ne moreš več pritožiti. Sodniki so v 
takih primerih odločali zelo različno. Tvegamo, da bi sodniki sklenili, da obsodba drži, in potem bi bili junaki za vedno 
teroristi,« je v pogovoru za Primorski dnevnik opozoril tržaški odvetnik Peter Močnik. 
Marko Bidovec dobro pozna vse politične okoliščine in sodne zagate, ki zadevajo rehabilitacijo bazoviških žrtev, tudi zadržke 
in skrbi Slovencev v Italiji ob vložitvi zahtevka, vendar ima – kot pravi – »cincanja«, čakanja na »ugodni trenutek« in 
večdesetletnega »poniglavega klečeplazenja« slovenskih oblasti v odnosu do Italije dovolj. Sprašuje se, zakaj nihče z vrha 
slovenske politike ne zmore dovolj poguma, da bi Italijane spomnil, da so Slovencem z nastopom fašizma »odvzeli pravico 
do uporabe jezika v javnem življenju, poitalijančili njihova imena in priimke, jih pretepali in zapirali, uničevali slovenske 
knjige, zažigali slovenske posojilnice in odvetniške pisarne. Saj se niso Slovenci nekega jutra zbudili in začeli delati ’kraval’. 
Morali so se upreti,« pravi. 
Bidovca zato ne prepričajo skrbi pravnikov, da bi, če bi italijanska sodišča zavrnila zahteve po reviziji postopka, ta bil 
dokončno ustavljen, saj lahko v tem primeru o rehabilitaciji žrtev razsoja še Evropsko sodišče za človekove pravice. Dodaja 
še, da bi svojci že sami vložili zahtevek za obnovo postopka, vendar nas mora »Slovenija v teh prizadevanjih podpreti, kajti 
ne nazadnje je to velik finančni zalogaj, ki pa ga sami ne zmoremo kriti. Podpreti nas mora, ker je to njena dolžnost, saj so ti 
fantje žrtvovali življenje za slovenski narod in Slovenijo ... Vsi skupaj in vsak po svojih močeh moramo prispevati k temu, da 
naši fantje, katerih telesa je predrlo 56 krogel, ob 100. obletnici usmrtitve ne bi bili več krivično imenovani teroristi.« 

• Stroške pokopa beguncev, ki umirajo na meji, bo krila država. Peter Petrovčič. Mladina, Ljubljana, št. 12, 22. 3. 
2019  https://www.mladina.si/190173/velikodusna-drzava/  
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»Velikodušna« država 
Ko je konec leta 2015 v ptujski bolnišnici umrla sirska begunka Miari Enam, ki tu ni imela svojcev, so se začela nesoglasja 
med občino in državo o tem, kdo bo plačal stroške pogreba ali upepelitve in morebitnih mrliških ogledov in obdukcij. 
Ta nerazumljivi prepir med vlado in lokalnimi skupnostmi se je lani le še stopnjeval, ko so pri poskusu prečkanja z rezilno 
žico obdane mejne reke Kolpe začeli umirati ljudje. Zdaj je s tem konec, »obveznosti« iz tega naslova bo odslej krila država. 
Na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da je bil lani poleti v zvezi s povrnitvijo pogrebnih stroškov »migrantov« sklican 
sestanek pri takratni generalni sekretarki vlade. Navzoči so bili predstavniki različnih ministrstev, policije in lokalnih 
skupnosti. »Občine, ki so soočene z nelegalnimi prehodi, so želele, da jih razbremenijo plačila mrliških pregledov 
’migrantov’, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve.« In na tem sestanku je 
prišlo do medresorskega dogovora, »da se zakonsko breme plačila stroškov iz občine prestavi na enega od ministrskih 
resorjev, v tem primeru na ministrstvo za zdravje«. 
Občine so sicer po zakonu dolžne kriti vse omenjene stroške, ko v primeru, da kdo umre na območju posamezne občine, ni 
mogoče najti svojcev ali sredstev za pokop. In te stroške tudi krijejo. Problem, ki kaže ksenofobne, če ne kar rasistične 
pomisleke, je očitno zgolj v primeru smrti tujega državljana, Neslovenca. 
Da bi uslišali ali utišali takšne pomisleke, so na ministrstvu za zdravje zdaj spremenili Pravilnik o pogojih in načinu 
opravljanja mrliško pregledne službe, ki bo po novem določal: »Plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, ki nelegalno 
vstopijo v državo, oz. prosilcev za mednarodno zaščito, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa 
oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, je ministrstvo, pristojno za zdravje, v kolikor ni bilo mogoče zagotoviti plačila na 
drug način.« Pravilnik je uspešno prestal tudi medresorsko usklajevanje, saj ni bilo pričakovati, da bi takšni rešitvi kdorkoli 
nasprotoval. Ne občine in tudi ne država. 
Velikodušnost namreč za državo ne bo imela posebnih finančnih posledic. Trupla vseh šestih prebežnikov, ki so umrli na 
meji in odgovornost zanje ni doletela Hrvaške, pač pa Slovenijo, so bila predana svojcem. Ti pa so poskrbeli za pokop, 
večinoma s prevozom posmrtnih ostankov v državo izvora. 

• Odziv madžarske veleposlanice na Mladinino poročanje o demokraciji na Madžarskem. Edit Szilágyiné Bátorfi. 
Mladina, Ljubljana, št. 13, 26. 3. 2019  

https://www.mladina.si/190238/odziv-madzarske-veleposlanice-na-mladinino-porocanje-o-demokraciji-na-
madzarskem/ 
Madžarska veleposlanica v Ljubljani Edit Szilágyiné Bátorfi se je odzvala na naslovnico 12. številke Mladine. Njeno pismo 
objavljamo v celoti.  
Spoštovani gospod odgovorni urednik! O Vašem tedniku je mogoče reči marsikaj, le tega ne, da si prizadeva krepiti 
prijateljstvo med narodi. Glede na določila zakona o medijih bi človek pričakoval, da bo tudi Vaš tednik prostor, kjer se bo 
javnost lahko seznanila z resničnimi dejstvi in različnimi mnenji. Žal za Vaše članke o Madžarski po mojih izkušnjah to ne 
drži. 
Skrajnega obžalovanja vredno je, da svojim bralcem o moji domovini in njeni vladi slikate neresnično sliko. Ne preseneča 
me, da si ne prizadevate preveriti resničnosti dejstev, o katerih poročate, temveč se Vam zdi ustrezno objavljati informacije, 
prevzete od drugih medijev, ki jih v svojih poročilih popačite oz. umeščate v neprimeren kontekst. V preteklem času ste o 
izobraževanju na Madžarskem, o madžarski delovni zakonodaji, madžarskih naložbah v Prekmurju, programu za razvoj 
prekmurskega gospodarstva in na splošno o stanju na Madžarskem večkrat zapisali popačene trditve, s čimer ste negativno 
vplivali na slovensko javno mnenje. Zanima me, kaj želite s tem doseči? Vzbujati sovraštvo? Je s tem namenom dovoljeno 
čisto vse?  
Naslovnica Vaše četrtkove izdaje je prestopila vse meje, je nezaslišana in obenem obžalovanja vredna. Protestiram proti 
načinu, na katerega ste upodobili predsednika Vlade Madžarske. Nezaslišano in nesprejemljivo je, da predsednika vlade 
države, ki je zaveznica Slovenije v EU in v Natu, enačite s pripadniki mračnih sil preteklosti! Madžarska vlada se odločno 
zavzema za varstvo pravic judovske skupnosti na Madžarskem. Madžarska judovska skupnost nikakor ni ogrožena, se ne 
sooča z antisemitskimi napadi, temveč uspeva in cveti. Madžarska vlada ima ničelno toleranco do antisemitizma in je kot 
prva uvedla dan spomina na madžarske žrtve holokavsta. Vse to so dejstva, ki jih je mogoče preveriti. Zato je popačenje 
resnice, kakršno je prikazano na naslovnici Vašega tednika, še posebno hudo in nedopustno, tudi v času volilne kampanje.  
Madžarska je od razglasitve slovenske neodvisnosti živela v miru in sožitju s Slovenijo, si prizadevala za dobre odnose med 
državama in za krepitev zaupanja med ljudmi. Žaljivi članki in naslovnice Vašega tednika, kakršna je bila četrtkova, vse to 
rušijo. Le čemu to koristi? Zagotovo ne Evropi. Pozivam Vas, da v imenu odgovornega novinarstva prenehate z negativno 
kampanjo, usmerjeno proti Madžarski, saj z njo žalite na milijone ljudi!  
S spoštovanjem,  
Edit Szilágyiné Bátorfi, Veleposlanica republike Madžarske v Ljubljani 

 

Reporter,  Ljubljana 
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Z višjim znanstvenim sodelavcem Inštituta za narodnostna vprašanja dr. Attilom Kovacsem smo se pogovarjali v kavarni 
atraktivnega lendavskega kulturnega doma. Beseda je tekla tudi o njegovi javni zahtevi, naj se poslanec madžarske 
manjšine Ferenc Horvat, ki je tudi predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, umakne iz ene 
od funkcij. Ker je bilo njegovo opozorilo prezrto, se je obrnil tudi na komisijo za preprečevanje korupcije, ki je državnemu 
zboru priporočila, naj se zaradi korupcijskega tveganja spremeni zakon o poslancih in ga prilagodi zakonu o integriteti in 
preprečevanju korupcije. 
Ste dober poznavalec madžarske zgodovine. Koliko Slovenci vemo o njej? 
V primerjavi z drugimi sosednjimi državami daleč najmanj. Dr. Vilko Novak, po rodu Prekmurec, profesor etnologije na 
ljubljanski filozofski fakulteti, je že pred desetletji zapisal, da je Madžarska za Slovence preprosto predaleč, do nje so  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika: Višji znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja dr. Attila Kovács. Foto: Primož Lavre 
 
brezbrižni. In obratno. Meja med državama je dolga le kakih sto kilometrov. Nenazadnje v Italiji in Avstriji živi neprimerno več 
Slovencev kot na Madžarskem. Tudi bistveno več Madžarov je na Slovaškem, v Romuniji, Srbiji, na Hrvaškem kot v Sloveniji. 
Ko na Madžarskem povem, od kod sem, nas zelo radi pomešajo s Hrvaško. Zmoti jih predvsem Slavonija. 
Se to kaj spreminja? 
Nekoliko se. Ko sem leta 1992 po končani gimnaziji v Ljubljani odšel študirat na Madžarsko, sem se večkrat znašel v zadregi. 
Moji kolegi so vedeli za Jugoslavijo, kaj več pa je bila zanje že španska vas. Ko se je Slovenija kot država pozneje le uveljavila 
in smo skupaj postali člani EU, je postala v očeh Madžarov le bolj prepoznavna. 
Gimnazijo ste končali Ljubljani? 
Opravil sem tri leta vojaške gimnazije, po razpadu Jugoslavije pa sem maturiral na šentviški gimnaziji. 
Ko ste se odločili za vojaški poklic, ste si predstavljali, kaj boste? 
Mornariški častnik. Privlačila me je bela uniforma. Sicer pa me je vedno zanimala tudi vojaška zgodovina. Te odločitve ne 
obžalujem. Tudi določen red v mladostniških letih mi je kar koristil. 
V tistem času je bila med Slovenci JLA na precej slabem glasu. 
Naj vam takole odgovorim: naša razredničarka je bila Slovenka, profesorica geografije, vojaški vodja (»načelnik klase«) pa je 
bil častnik/stotnik v internatu. Bil je Srb, v prvem in drugem letniku je veliko govoril o Jugoslaviji in jugoslovanstvu, v tretjem 
letniku, ko so se na Hrvaškem uprli Srbi, pa je njegovo izrazoslovje postalo tipično velikosrbsko. Med dijaki tega ni bilo, večina 
od njih je bila Slovencev. 
So vas skušali spraviti v partijo? 
Mene ne, nismo bili dovolj stari. Letnik pred nami je bila še zadnja generacija, ki ji je bilo ponujeno članstvo v zvezi komunistov. 
Od približno 40 dijakov - mislim, da je bilo leta 1990 - se je javil le en sam. Ravnatelj šole je bil Slovenec Alojz Jehart; po izbruhu 
vojne v Sloveniji nas je najprej spravil na varno domov k staršem in takoj prestopil k Teritorialni obrambi Slovenije. 
Letos praznujemo stoto obletnico priključitve Prekmurja k matičnemu na-rodu. Se je Madžarska sprijaznila s trianonsko 
pogodbo? 
Ni je še »predelala«. Iz več razlogov. Po prvi svetovni vojni, v času Hortyjeve vladavine, je bila zelo močna protitrianonska 
propaganda, želeli so njeno revizijo. Po letu 1938 jim je to nekako uspevalo, nazadnje pa je politika madžarskega režima 
povsem odpovedala. Ko po letu 1945 komunisti začno prevzemati oblast, se to vprašanje umakne z dnevnega reda. Šele po 
letu 1965 se nekateri raziskovalci začno podrobneje ukvarjati s trianonsko pogodbo. Pravega soočenja s to temo pa širše med 
ljudmi ni bilo. Meje, ki jih je začrtala ta pogodba, nekako še niso »predelane«. 
Kako so vaši starši oziroma stari star-ši doživeli te prevratne čase? 
Za mojega dedka Štefana velja različica znane šale: ko umre in se pojavi pred svetim Petrom, ga ta vpraša: »Štefan, kje ste se 
rodili?« »V Avstro-Ogrski.« »Kje ste hodili v šolo?« »V Kraljevini SHS.« »Kje ste služili vojsko?« »V Kraljevini Jugoslaviji?« »Kdaj 
pa ste se poročili?« »Za časa Hortyja.« »Kje ste delali?« »V Titovi Jugoslaviji.« »Kje pa ste sklenili zemeljsko pot? »V Sloveniji.« 
Sveti Peter je bil navdušen: »Vi ste pravi svetovni popotnik!« »Kje pa, niti premaknil se nisem iz rojstne vasi,« mu odgovori 
Štefan.  



Dedek se je rodil leta 1910 v Dobrovniku, poleg slovensko-madžarske meje. Nekaj sorodnikov ima tudi na drugi strani meje; 
pred stotimi leti je posegla tudi v družinske vezi, marsikdo z druge strani je imel vinograd v Lendavskih goricah. Do leta 1948 
so jih še lahko obdelovali, po informbiroju, ko je čez mejo padla železna zavesa, pa seveda ne več. Po porazu sil osi, ko je bilo 
Prekmurje spet priključeno k Jugoslaviji, je bilo določeno število Madžarov internirano, kar pa je po vsej verjetnosti povezano 
z internacijo Primorcev. Po priključitvi Prekmurja, so jih vrgli od tod, nazaj pod okupacijska področja Nemčije, Italije ter na 
Hrvaško in tudi v Srbijo. Med obema vojnama se je v okolici Lendave naselilo okoli 600 Primorcev, ki jih je prizadela soška 
fronta. Dobili so kos zemlje iz veleposestniškega fonda družine Esterházy, ki je imela v lasti tudi Lendavski grad. Najprej so jih 
hoteli vrniti Italijanom, ki pa so jih zavrnili, nato so jih internirali v madžarsko taborišče Sárvár v Železni županiji. Leta 1945 so 
se vrnili domov, nato pa so jugoslovanske oblasti približno isto število Madžarov skupaj z nemško manjšino internirali v 
Hrastovec blizu Maribora, del madžarskega življa pa so nato iz Hrastovca prepeljali v Strnišče pri Ptuju (Kidričevo). Konec 
oktobra so se vrnili domov. Ne madžarske in ne jugoslovanske oblasti niso izvedle množičnih pobojev. Partizani so izvensodno 
umorili nekaj lastnikov podjetij, razlogi zanje so bili torej razredni in ne nacionalni. Tudi madžarske oblasti so predvsem ob 
koncu vojne umorile kar precej Prekmurcev. 
Moja babica je bila internirana v Strnišče. Oče, ki je bil takrat star šest let, in teta, ki je imela štiri leta, sta na srečo lahko ostala 
doma v Dobrovniku. V taboriščih Hrastovec in Šterntal so umirali predvsem otroci. Tudi v Sárvárju, kjer so bili internirani 
Primorci, so umirali predvsem otroci in starejši ljudje. 
Ste dejavni v madžarski narodni skupnosti? 
Bil sem dejaven. Do prejšnjega mandata sem bil svetnik v madžarski manjšinski samoupravni narodni skupnosti občine 
Dobrovnik. 
Ko sva se dogovarjala za intervju, ste mi predlagali pogovor v javnem lokalu, ker ste brez svojih prostorov. Kako to? 
Leta 2005 je Inštitut za narodnostna vprašanja odprl enoto v Lendavi. Že v devetdesetih letih se je pojavila zamisel, da bi 
vzpostavili enote tudi na območjih, kjer živijo pripadniki manjšin v Sloveniji oziroma kjer živijo Slovenci v zamejstvu. V začetku 
sedemdesetih let je inštitut pomagal pri ustanovitvi dveh slovenskih zamejskih znanstvenih inštitutov v Italiji in Avstriji. Kot 
rečeno, enoto znotraj Slovenije smo ustanovili pred poldrugim desetletjem, ko sta predsednika obeh držav Janez Drnovšek in 
Lázslo Sólyom v Lendavi odprla pisarno v prostorih osrednje madžarske organizacije na Glavni ulici 124. Tam smo delali vse 
do oktobra lani, ko je predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti - brez sklepa sveta - z nami 
pretrgal najemno pogodbo. Trenutno nove prostore še iščemo. 
Delate na domu? 
Da, sicer pa veliko delam v arhivih, trenutno v Železni županiji. Prekmurje sta v srednjem veku obvladovali dve močni družini, 
ki sta sodili med deset najpomembnejših plemiških družin na Ogrskem. Ena je družina Szécsi, ki je imela sedež v Gornji Lendavi 
(danes Grad na Goričkem) in v lasti tudi Mursko Soboto, se pravi večji del Prekmurja. Prav zdaj pišem članek o njej za Pomurski 
muzej Murska Sobota, raziskava je del evropskega bilateralnega projekta z Avstrijci. Družina Szécsi je bila močno povezana s 
celjskimi grofi. Obe družini sta skupaj z dolnjelendavskimi Bánffyji ter še z nekaterimi drugimi družinami iz zahodne Ogrske v 
15. stoletju tvorili stranko, ki se je udarila za premoč v državi z drugo stranko pod vodstvom družine Hunyadi. Ta je znana po 
kralju Matjažu. 
Vrniva se v naše čase. Nedavno sem v medijih našel vašo zahtevo, naj se poslanec državnega zbora madžarske manjšine 
Ferenc Horváth, ki je tudi predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, umakne iz ene od 
funkcij. Kakšen je rezultat? 
 
Vse je v rokah državnega zbora. Svet Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti sem kot osrednje telo manjšine 
opozoril, da je opravljanje teh dveh funkcij nezdružljivo. Poslanec je del zakonodajne veje oblasti, Pomurska madžarska 
samoupravna narodna skupnost pa je kot krovna politična organizacija in glede na pooblastila del »izvršilne oblasti«. Moje 
opozorilo je bilo prezrto, zato sem se obrnil na komisijo za preprečevanje korupcije in mandatno-volilno komisijo državnega 
zbora. KPK je sprejela mnenje, da sta po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ti dve funkciji 
nezdružljivi. Ker pa je nad tem zakonom zakon o poslancih, je KPK državnemu zboru priporočila, naj spremeni zakon o 
poslancih in ga prilagodi zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Obstaja namreč možnost, so zapisali v KPK, da se v  
eni in isti osebi koncentrirajo različne funkcije, to pa lahko pomeni tveganje za korupcijo. 
Kaj pa vi menite? Opravlja Ferenc Horváth že preveč funkcij in pomeni koruptivno tveganje? 
Drugače na to ne bi opozarjal. Krovna organizacije madžarske manjšine ima zelo veliko moč. Je ustanoviteljica zavodov, zavoda 
za kulturo, zavoda za regionalni razvoj in zavoda za informiranje, ki izdaja tednik Népújság. V programski svet RTV Slovenija 
imenuje večino predstavnikov madžarske narodne skupnosti. Ima torej vpliv na programsko shemo nacionalnega radia in 
televizije. Svet daje soglasje k imenovanju ravnateljev, k učnim načrtom na dvojezičnih šolah. Država oziroma Vlada Republike 
Slovenije komunicira z madžarsko manjšino predvsem prek njene osrednje organizacije. 
Koliko zaposlenih ima krovna organizacija manjšine? 
Več kot deset. Ko je Ferenc Horvat leta 2014 prvič zasedel položaj profesionalnega predsednika sveta Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti (pred tem je delal kot novinar tednika Népújság), je izjavil, da vodenje sveta te krovne 
organizacije zahteva celega človeka. Zlahka mu pritrdim, delo se je precej razširilo, še posebno zdaj, ko se tako iz Slovenije kot 
iz Madžarske krepi pomoč narodni skupnosti. 
Dejali ste, da je priporočilo KPK v rokah državnega zbora. Zdi se mi, da se boste kar načakali. 
Tudi župani so bili dolga leta lahko poslanci, pa jim to ni več dovoljeno. Kolegi pravniki so mi dejali, da je zakonodajna veja 
oblasti, ko se je lotila dvoživk poslancev- županov, pravzaprav spregledala položaj, na kakršnega sem opozoril KPK in 
mandatno-volilno komisijo državnega zbora. 
Horvátha je v kampanji podprl madžarski premier Orban. Veste zakaj? 



Ne vem. Prišel je v Lendavo; zdelo se mi je, pa ne le meni, precej nenavadno, da se je med dvema kandidatoma odločil podpreti 
enega. Noben od njiju ni bil politično opredeljen. 
Je raje izbral nogometaša? Menda je v vodstvu nogometnega kluba Nafta 1903. 
(smeh) Svoje čase je bil nogometaš, golman; ali je še v nadzornem odboru kluba, ne vem. 
Mediji so kar precej poročali o pomoči Madžarske njeni manjšini v Prekmurju. Je denar učinkovito porabljen? 
Madžarska skupnost že več kot desetletje opozarja, da je treba vlagati v gospodarstvo na območju, kjer živi madžarska 
avtohtona narodna skupnost, saj veliko njenih predvsem mladih in izobraženih pripadnikov zapušča dvojezično območje, ker 
gredo s trebuhom za kruhom. Po podpisu dogovora o medsebojni gospodarski pomoči manjšinama leta 2016 je začela 
pritekati gospodarska pomoč; razvoju podjetništva, turizma in kmetijstva je namenjen tretjinski delež. Kot slišim in berem, je 
preveč pomoči namenjene kmetom, zlasti če upoštevamo, kolikšen delež v BDP pomeni kmetijstvo. Pametneje bi bilo več 
denarja porabiti za gospodarske oziroma podjetniške pobude. Eden od prejemnikov teh nepovratnih sredstev, ki obdeluje več 
kot sto hektarjev zemlje, je v intervjuju za časopis opozoril na neučinkovitost podpore majhnim kmetom, ki nimajo razvojnega 
potenciala. Razvojna agencija, ki izvaja razpise, je med prejemniki pomoči naredila anketo. Videli bomo, kaj o tem menijo 
ljudje, ali se bo politika razvojnega sklada kaj spremenila. Do zdaj je bilo med okoli 320 upravičencev razdeljeno okoli tri 
milijone evrov. 
Kako napreduje gradnja nogometnih igrišč oziroma nogometne akademije? 
Lani so se poleg srednje šole začela gradbena dela za igrišča z umetno travo. Glede nogometne akademije pa ni še nič novega; 
govori se marsikaj, tudi piše se v medijih. Ljudje, ki se bolje od mene spoznajo na nogomet, mi pravijo, da je glavna omejitev 
razvoja nogometa v teh krajih premalo otrok za ustrezno selekcijo. 
Slovenska vlada izvaja program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti. Kakšne rezultate prinaša? 
O njem se premalo govori, bolj razvpite so naložbe in pomoči Orbanove vlade. Lani je znašal finančni načrt 700.000 evrov. 
Program je štirileten (2017-2020), premalo časa je minilo, da bi lahko sodili o uspešnosti. 
Pred četrt stoletja je bil sklenjen bilateralni sporazum o varstvu narodnih manjšin. Katera manjšina - naj bom politično 
nekorekten - je na boljšem? 
Madžarska manjšina je neprimerno bolje organizirana od slovenske v Porabju. Po popisu leta 2002 v Sloveniji živi okoli 6200 
pripadnikov madžarske narodnosti. Medtem ko pri nas od takrat ni bilo popisa, so na Madžarskem leta 2011 popisali okoli 
2500 Slovencev. Slovenija je že od leta 1959 zastavila politiko pozitivne diskriminacije v odnosu do slovenske in madžarske 
manjšine. To se pozna na področju šolstva, organiziranosti kulture, medijev... Izhodišče obeh manjšin pa je, kot rečeno, 
drugačno. 
Omenili ste izseljevanje z dvojezične-ga območja. Kako intenziven je upad prekmurskih Madžarov, če ga primerjamo z 
zmanjšanjem deleža Slovencev na avstrijskem Koroškem, v Italiji ali pa Italijanov pri nas? 
Natančnejših podatkov o številnosti slovenske manjšine v Avstriji in Italiji nimamo, saj niso bile popisane. Po priključitvi 
Prekmurja k Jugoslaviji leta 1921 je bilo na območju celotnega Prekmurja okoli 14.500 Madžarov, v popisu leta 2002 pa se je, 
kot rečeno, v vsej Sloveniji 6200 ljudi izreklo za pripadnike madžarske narodnosti. Njihovo število se je v tem času zmanjšalo 
za več kot polovico. Eden od pomembnejših dejavnikov upada prekmurskih Madžarov so, poleg odseljevanja, nacionalno 
mešani zakoni. Otroci sicer govorijo oba jezika, a se raje odločijo za pripadnost večinskemu narodu. Ne gre za načrtno državno 
vodeno asimilacijo, ampak za »naravni« družbeni proces. 
Ko sem pred letom in pol pohajal po Lendavi, sem pogosto slišal madžarsko govorico. 
Da, madžarsko je slišati tudi v trgovinah in na ulicah. Skoraj v vseh javnih ustanovah morajo že po zakonskih predpisih vsi znati 
oba jezika - enega seveda govore bolje od drugega. 
Se nacionalna zavest med madžarsko skupnostjo krepi? 
Težko vam odgovorim na to vprašanje. Raziskav o tem ni, govorim lahko le o svojih občutkih. Morda se je nekoliko okrepila 
pri tistih, ki so bili deležni finančne podpore madžarske vlade. V šolah sicer opažam manj zanimanja za madžarščino. Starši na 
dvojezičnem območju se pri vpisu otroka v prvi razred osnovne šole lahko odločijo med tremi možnostmi: opismenjevanjem 
v slovenščini, madžarščini ali hkratno v obeh jezikih. Ko sem leta 1981 hodil v prvi razred osnovne šole, se nas je od 18 učencev 
kar 16 opismenjevalo v madžarskem jeziku, v drugem razredu pa smo se začeli učiti slovenščine. Danes je to razmerje 
obrnjeno: okoli sedemdeset ali osemdeset odstotkov prvošolčkov se prvič uči brati in pisati v slovenskem jeziku. 
Pripadniki madžarske skupnosti so zelo lojalni Sloveniji. Zanje Madžarska v gospodarskem smislu ni kaka posebna perspektiva. 
Zelo malo ljudi poznam, ki bi iz tega okoliša našli zaposlitev na Madžarskem. Še ti so bolj podjetniki oziroma trgovci. Poznam 
mladeniča, ki se je v Lentiju zaposlil v nekem podjetju kot njegov zastopnik v Sloveniji in Hrvaški. Znatno več je Madžarov, ki 
zaradi precej višjih plač hodijo na delo v Slovenijo. Gospodična, ki naju je postregla, je iz Madžarske. Malo Slovencev ve, da 
imamo tu ob meji štiri dvojezične osnovne šole in eno dvojezično srednjo šolo. Okoli 15 otrok v osnovne šole prihaja iz 
Madžarske, starši jih vozijo v Slovenijo, da se naučijo slovenščine. V znanju dveh jezikov vidijo prednost oziroma priložnost. 
Nedavno ste v Lentiju na Madžarskem ob dnevu žrtev komunizma (25. februar) imeli predavanje Prekmurski Madžari v 
senci srpa in kladiva. Kaj se je tistega dne zgodilo? 
Komunistična partija je leta 1948 prevzela popolno oblast v državi. Meščanske sloje je odrinila na rob družbe, veliko ljudi je 
bilo interniranih v madžarski gulag na vzhodu države, med njimi tudi okoli 220 Porabcev, v glavnem Slovencev. V spomin na 
te žrtve komunizma so uvedli ta dan. 25. februarja leta 1947 so sovjetske oblasti aretirale predsednika stranke malih 
posestnikov Bélo Kovácsa in ga internirale v Sovjetsko zvezo. Z aretacijo Kovácsa in z njegovo nasilno odstranitvijo iz 
političnega življenja so komunisti storili prve korake pri gradnji diktature. 

 
Omenili ste, da te dni delate v arhivu Železne županije. Kaj trenutno še raziskujete, kakšni so vaši načrti? 



Leta 2015 je Pomurski muzej v Murski Soboti pripravil razstavo o prekmurskih vojakih v prvi svetovni vojni. Raziskoval sem 
vojake, ki so prejeli odlikovanja in vojne ujetnike. O teh sem napisal članek, ki bo v kratkem izšel v zborniku murskosoboškega 
muzeja. Objavljen bo tudi seznam 1654 prekmurskih vojakov, ki so prejeli najmanj eno odlikovanje. Trenutno sodelujem v 
projektu o okupacijskih mejah v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, ki ga vodi dr. Božo Repe z 
ljubljanske filozofske fakultete. S kolegico s fakultete sva določena za Prekmurje. 
Zaradi nezadostnega financiranja sodelujemo pri različnih projektih, katerih nosilec ni Inštitut za narodnostna vprašanja. 
Predvsem se pa ukvarjam z madžarsko manjšino, pravkar končujem rokopis o kronologiji Madžarov med obema vojnama. Na 
inštitutu trenutno sodelujem pri dveh projektih, ki se konkretno ukvarjata z madžarsko manjšino. V sklopu projekta, ki ga vodi 
direktorica dr. Sonja Novak Lukanovič, se posvečamo evalvaciji dvojezičnega dodatka na narodnostno mešanem območju, v 
drugem, pri katerem sodeluje tudi oddelek za madžarski jezik in književnost iz Maribora, pa raziskujemo vloga dvojezičnega 
šolstva pri ustvarjanju podlag za uresničevanje institucionalne dvojezičnosti v Prekmurju. Moje raziskave internacij Primorcev 
in Istranov ter prekmurskih Madžarov med drugo svetovno vojno in po njej bi rad zbral in objavil v obsežnejši monografiji. In 
naj ne pozabim na najnovejšo raziskavo o pri nas skoraj neznani t. i. vohunski vojni ob slovensko-madžarski meji. 
Vohunski vojni? Kaj se je takrat dogajalo? 
Po informbiroju leta 1948 se je Jugoslavija znašal v praznem prostoru; nekdanji zavezniki so jo izločili, Zahod pa je še ni sprejel. 
Na mejah z Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo je prihajalo do številnih oboroženih incidentov. V vojni psihozi so graničarji 
streljali drug na drugega; med letoma 1948 in 1953, ko je umrl Stalin, je bilo kar 121 smrtnih žrtev na jugoslovansko-madžarski 
meji. Tako Udba kot madžarska AVH sta pošiljali ljudi v sosednjo državo. V Budimpešti sem raziskoval v arhivu madžarskih 
služb za državno varnost (ABTL), pregledal sem naše območje in ugotovil, da je Udba pripadnike madžarske manjšine ali 
Slovence, ki so znali madžarsko, na raznorazne načine pripravila k vohunjenju. Nekdo je denimo v neki družbi omenil, da bo 
pobegnil v tujino, ker tega režima ne misli več prenašati. Udba ga je privedla v Mursko Soboto in mu zagrozila, če ne bo z njo 
sodeloval, da bo moral za dolgo na prisilno delo v Kidričevo. Tako je šel raje vohunit na Madžarsko. Ob prvi priliki so ga 
madžarske oblasti prijele in zaprle za pet let. To se je dogajalo na obeh straneh. Murskosoboški pripadnik Udbe je na primer 
v Porabju (Gornjem Seniku) ubil Slovenca, ker naj bi jih izdal. Podobnih tragičnih zgodb je veliko. V Dobrovniku se je za kar 
precej učiteljev med vaščani vedelo, da so bili v petdesetih letih dobesedno pahnjeni na Madžarsko vohunit. Bili so ujeti in 
zaprti, domov so se vrnili šele po letu 1955 oziroma 1956, ko so se odnosi med državama izboljšali. Madžarske dokumente 
sem si že ogledal, za primerjavo potrebujem še podatke iz slovenskih arhivov. Ljudje sicer o tem zelo neradi govorijo. 
So dokumenti na Madžarskem dobro ohranjeni in niso uničeni? 
Za obdobje po letu 1945 ni konkretnih podatkov, koliko dokumentov je nastalo in koliko so od tega uničili. Uničevalo se je, to 
se ve, govori se o raznih številkah, natančnih podatkov pa ni. Kljub temu je mogoče še marsikaj najti. 
So koga obtožili zaradi uničevanja arhivskega gradiva? 
Ne, na Madžarskem ne. 
Bi premier Orban lahko poskrbel za to? 
Morda pa ima drugačen interes. (smeh) 
Biografija 
Attila Kovácz je bil rojen leta 1973 v Murski Soboti. Po končani dvojezični osnovni šoli v Dobrovniku in gimnaziji v Ljubljani je 
nadaljeval šolanje na Filozofski fakulteti Univerze v Pecsu na Madžarskem (smer zgodovina in politologija), kjer je diplomiral 
leta 1997. Na isti univerzi je doktoriral leta 2002 z disertacijo o agrarni reformi in kolonizaciji med obema vojnama na 
veleposestvu Esterházy na območju Dolnje Lendave. Med glavna področja njegovega raziskovalnega dela spada zgodovina 
madžarske manjšine v Sloveniji, manjšin v srednjeevropskem prostoru, migracije v 20. stoletju. Leta 2017 je od osrednje 
organizacije madžarskih revolucionarjev iz leta 1956 za zbornik Kam gremo, prijatelji - V svet, s podnaslovom Slovenija in 
madžarski begunci v letih 1956 in 1957 prejel nagrado za »ohranjanje tradicije 1956«. Lani je od Regionalnega oddelka 
Madžarske akademije znanosti v Pecsu na Madžarskem prejel nagrado za znanstveno delo v zamejstvu. S soprogo Agnes in 
hčerko Kingo živi v Lendavi. 
»Ko sem leta 1992 po končani gimnaziji v Ljubljani odšel študirat na Madžarsko, sem se večkrat znašel v zadregi. Moji 
kolegi so vedeli za Jugoslavijo, kaj več pa je bila zanje že španska vas.« 
»Leta 2005 je Inštitut za narodnostna vprašanja odprl enoto v Lendavi. Že v devetdesetih letih se je pojavila zamisel, da bi 
vzpostavili enote na območjih, kjer živijo pripadniki manjšin v Sloveniji oziroma, kjer živijo Slovenci v zamejstvu.« 
»Lani so se poleg srednje šole začela gradbena dela za igrišča z umetno travo. Glede nogometne akademije pa ni še nič 
novega.« 
»Okoli 15 otrok v osnovne šole prihaja iz Madžarske, starši jih vozijo v Slovenijo, da se naučijo slovenščine. V znanju dveh 
jezikov vidijo prednost oziroma priložnost.« 

• Podjetje je posel za postavljanje žice na meji dobilo z lažno izjavo. STA. Reporter, Ljubljana, 25. mar. 2019  
https://reporter.si/clanek/slovenija/podjetje-je-posel-za-postavljanje-zice-na-meji-dobilo-z-lazno-izjavo-693603 
 
Podjetje Minis je novembra 2015 posel za postavljanje rezilne ograje na meji dobilo z lažno izjavo, da ima poravnane vse 
obveznosti, je presodilo prvostopenjsko sodišče. Ker je podjetje zatajilo, da ima za 3000 evrov neplačanih davkov in 
prispevkov, mu grozi petletna prepoved sodelovanja pri javnih naročilih, danes poroča Dnevnik. 
Ljubljansko okrajno sodišče je odločilo, da je podjetje Minis na javnem naročilu podalo neresnično izjavo in s tem kršilo 
zakon o javnem naročanju. Če bo sodbo potrdilo višje sodišče, bo moral Minis plačati 12.500 evrov, njegov direktor Bojan 
Plohl pa 600 evrov kazni. Minis pa bi dobil tudi stransko kazen petletne prepovedi sodelovanja v postopkih javnega 
naročanja. 
Plohl je po poročanju Dnevnika ponudbi priložil izjavo, da ima poravnave vse obveznosti iz davka na dodano vrednost in 

https://reporter.si/clanek/slovenija/podjetje-je-posel-za-postavljanje-zice-na-meji-dobilo-z-lazno-izjavo-693603


socialno varnost delavcev, kar je bil pogoj za pridobitev posla. Minis pa je takrat imel 1200 evrov neplačanega DDV in dobrih 
1700 evrov neplačanih socialnih prispevkov. Ploh se je med obravnavo branil, da je šlo za neevidentirane obveznosti in da 
zanje ni vedel, saj je za to pooblastil računovodkinjo. Trdil je, da je bila napaka samo v tem, da finančni upravi podjetje ni 
pravočasno poslalo REK-obrazcev in obračun davka. 
Sodnica Jasna Deu je ugotovila, da je pripisovanje krivde računovodkinji, za katero sodišču Plohl ni posredoval osebnih 
podatkov, neutemeljeno, saj bi direktor moral vedeti, da je davke in prispevke treba plačati. "Možno je tudi, da REK-obrazci 
in obračun DDV niso bili oddani pravočasno prav z namenom, da davčni dolg ne bi bil evidentiran," je po navedbah časnika 
zapisala v obrazložitvi sodbe ter dodala, da bi bilo tako izmikanje sicer nesmiselno. 
Minis je zoper sodbo na višje sodišče vložil pritožbo, v kateri zahtevajo ponovno presojo insinuacij o obstoju dolga. Sodnici 
očitajo bistvene kršitve prekrškovnega postopka, zavrnitve in neupoštevanje dokazov, napačno ugotovitev dejanskega 
stanja, napačno uporaba materialnega prava ter nesorazmernost sankcije, so pojasnili za Dnevnik. Poleg tega so zgroženi, 
da je sodnica opravila samo eno obravnavo, že teden dni po tem pa sprejela sodbo, poroča Dnevnik. 
V preteklosti je bil Plohl lastnik več podjetij, ki so imela težave s plačevanjem dajatev, še poroča Dnevnik. 

• Andreja Valič Zver ne pozna načrtov vlade o priključitvi SCNR k Inštitutu za novejšo zgodovino. Igor Kršinar. 
Reporter, Ljubljana, 26. mar. 2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/studijski-center-za-narodno-spravo-se-ne-pozna-nacrtov-vlade-o-prikljucili-k-
institutu-za-novejso-zgodovino-693784 
 
»Uradno nimam nobene informacije, zato v tem trenutku težko karkoli rečem,« odgovarja v. d. direktorica Študijskega 
centra za narodno spravo Andreja Valič Zver na naše vprašanje, kako komentira pobudo, da bi njihov center priključili k 
Inštitutu za novejšo zgodovino. 
Kot smo pisali, je ministrstvo za pravosodje tak predlog poslalo ministrstvu za finance in kabinetu predsednika vlade, 
Zverova pa je, kot pravi, za to informacijo izvedela šele iz medijev. Študijski center za narodno spravo vodi od ustanovitve 
leta 2008, februarja lani jo je svet zavoda še tretjič predlagal v imenovanje, vendar pa je vlada Mira Cerarja ni potrdila, ker 
je vodila nujne posle. 
Nova vlada Marjana Šarca ni imenovala novih dveh članov sveta zavoda, ki ju v skladu s statutom predlaga vlada. Ker je 
Zverova žena podpredsednika SDS in evropskega poslanca Milana Zvera ter tudi sama članica izvršilnega odbora te stranke, 
smo jo še vprašali, ali se je pripravljena odpovedati vnovični kandidaturi in za to funkcijo podpreti koga od raziskovalcev iz 
njenega zavoda, na kar odgovarja: »Sploh ne gre zame, ampak za inštitucijo, bistvena je inštitucija.« 
Študijski center za narodno spravo je bil ustanovljen na podlagi resolucije Evropskega parlamenta o evropski zavesti in 
totalitarizmu ter sodeluje s podobnimi inštituti po Evropi, ZDA in Kanadi, združenimi v Platformo evropskega spomina in 
vesti, ki se prav tako ukvarjajo z raziskovanjem zločinov totalitarnih režimov, ki so v 20. stoletju pustošili po Evropi. 
Najbolj znana sta nemški Gauckov inštitut (Arhiv dokumentov tajne službe Stasi) in poljski Inštitut narodnega spomina, 
podobni inštituti delujejo tudi v Pragi, Bratislavi, Sofiji, Bukarešti, Ukrajini, baltskih državah, Islandiji, Nizozemski, Švedski. 
Ob morebitni ukinitvi oziroma pripojitvi je pričakovati protest vseh teh inštitutov, poleg tega je tudi predsednik države Borut 
Pahor 13. novembra lani ob odprtju konference Temna stran meseca II. poudaril, da mora država pomagati pri prizadevanjih 
Študijskega centra: »Vaše delo ni bilo odveč. Ni narejeno vse, vendar vaše delo pušča globoke posledice v razmišljanju in 
kolektivni zavesti na Slovenskem.« 
Ni naključje, da so prostori Študijskega centra na Tivolski 42 v Ljubljani, kjer je bila v času komunizma tajna lokacija Udbe, v 
prostorih je tudi prazen sef. Podobno naj bi tudi v Nemčiji imel podoben inštitut sedež na eni od tajnih lokacij Stasija. 
Študijski center je tudi upravljavec nekdanjih zaporniških celic na Beethovnovi cesti, v katerih je Udba mučila politične 
nasprotnike. Te naj bi po pripojitvi centra k Inštitutu za novejšo zgodovino dali v upravljanje Muzeju novejše zgodovine. 
V pravosodnem ministrstvu odgovarjajo, da je v tej fazi prezgodaj govoriti o dokončni odločitvi, saj gre za pobudo 
ministrstva, o kateri vlada še ni razpravljala: »Ob morebitni pripojitvi pa bi bil upravljalec stvarnega premoženja določen 
skladno z določbami veljavnega zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih interesnih skupnosti.« 

• Minister Poklukar: Ilegalnih prehodov meje je več tudi zaradi zelene in bolj tople zime. STA. Reporter, Ljubljana, 
26. mar. 2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/minister-poklukar-ilegalnih-prehodov-meje-je-vec-tudi-zaradi-zelene-in-bolj-tople-
zime-693775 
 
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar zagotavlja, da policija v zvezi z ilegalnimi migracijami obvladuje razmere na 
meji s Hrvaško in varuje schengensko mejo. Ilegalnih prehodov meje pa je letos več tudi zaradi zelene in bolj tople zime, je 
dejal na plenarnem zasedanju DZ. Še naprej opažajo zlorabe azilnega sistema. 
Ilegalne migracije obvladujejo kriminalne združbe in posamezni kriminalci, a jih policija uspešno preprečuje in obvladuje, je 
minister zagotovil v odgovoru na poslansko vprašanje Branka Grimsa iz SDS glede ilegalnih prehodov. 
Največ prestreženih ilegalnih prestopov je po ministrovem pojasnilu povezanih s samo policijsko taktiko. Če policija denimo 
nekoliko bolj zapira območje, kjer ima pristojnosti Policijska uprava Koper, imajo več dela z ilegalnimi prehodi na območju 
Policijske uprave Novo mesto, je ilustriral. 
Še vedno pa opažajo zlorabe azilnega sistema, je dejal. Vsi tisti, ki zaprosijo za azil in jih policija potem v skladu s tem tudi 
obravnava, namreč izrabljajo azilni sistem in na določen način zapustijo državo, je opozoril. 
Po njegovih besedah so bili januarja 303 ilegalni prestopi meje, januarja lani jih je bilo 217, januarja 2017 pa 79. Marca letos 
jih je bilo 746, marca lani 82 in marca 2017 53. 
Včerajšnji prvi dan marčevskega plenarnega zasedanja DZ je minil v znamenju poslanskih vprašanj predsedniku vlade 
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Marjanu Šarcu in ministrom. Šarec, ki opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje, pa je moral zaradi nujnih službenih 
obveznosti oditi s seje, ko so se začela poslanska vprašanja ministrom. Tako tudi ni mogel odgovarjati na vprašanja v funkciji 
ministra za zdravje. 

• Orbanov poslanec Ferenc Horvath sedi kar na treh stolih, zato ga je rojak Attila Kovacs prijavil KPK in DZ. Igor 
Kršinar. Reporter, Ljubljana, 26. mar. 2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/orbanov-poslanec-ferenc-horvath-sedi-kar-na-treh-stolih-zato-ga-je-rojak-attila-
kovacs-prijavil-kpk-in-dz-693932 
 
Kljub izvolitvi za poslanca državnega zbora je poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath, ki ga je pred volitvami 
podprl madžarski premier Viktor Orban, še vedno predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti 
in direktor družbe Minta, katerega ustanoviteljica je krovna organizacija pomurskih Madžarov. 
Zgodovinar Attila Kovacs je zato zoper poslanca Horvatha podal prijavo mandatno-volilni komisiji državnega zbora zaradi 
kršenja 12. člena zakona o poslancih ter 26., 27., 28. in 29. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pred tem 
pa je v zvezi s tem pridobil mnenje Komisije za preprečevanje korupcije. 
Kot v prijavi navaja Kovacs, je državni zbor Horvathu 22. junija 2018 potrdil poslanki mandat, kljub temu pa je naprej ostal 
predsednik krovne organizacije Madžarov v Sloveniji. Še več, jeseni lani je bil vnovič izvoljen v svet madžarske narodne 
samoupravne skupnosti občine Lendava, od tam pa delegiran v krovno in osrednjo organizacijo Madžarov v Sloveniji, 7. 
januarja letos pa je bil vnovič izvoljen za predsednika te organizacije. Od takrat hkrati zaseda dve politični funkciji, saj je 
poslanec in predsednik krovne organizacije Madžarov. 
»Na podlagi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sta ti dve funkciji nezdružljivi, zato je Komisija za preprečevanje 
korupcije predlagala DZ RS, da se dejavnosti poslancev uskladijo z določili zakona o integriteti korupcije na način (citat iz 
mnenja KPK),'…, da se kar najbolj prepreči koncentracija različnih funkcij v eni in isti osebi, saj to lahko pomeni tudi tveganje 
za korupcijo.',« pojasnjuje Kovacs. 
Hkrati dodaja, da je Horvath še vedno direktor podjetja Minta, katerega ustanoviteljica je Pomurska madžarska 
samoupravna narodna skupnost: »Skratka, direktor podjetja Minta, d. o. o., je obenem tudi predsednik ustanoviteljice 
(PMSNS) podjetja Minta d. o. o.« Kovacs opozarja, da bi moral Horvath na podlagi 12. člena zakona o poslancih najpozneje v 
treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata (se pravi 23.9.2018) prenehati z opravljanjem pridobitne dejavnosti, a tega 
ni storil. 
V nadaljevanju objavljamo Kovacsevo prijavo mandatno-volilni komisiji državnega zbora, vabimo pa vas tudi, da si preberete 
intervju z njim v reviji Reporter, kjer je komentiral tudi zaplet s poslancem Ferencem Horvathom. 
 
Spoštovani! 
Spodaj podpisani Attila Kovács, državljan Republike Slovenije, pripadnik madžarske narodne skupnosti podajam prijavo na 
podlagi Zakona o poslancih (12. člen) in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (členi 26, 27, 28 in 29) proti Ferencu 
Horváthu, poslancu madžarske narodne skupnosti v Državnem zbora Republike Slovenije (dalje DZ RS), ki kljub preteku treh 
mesecev po potrditvi poslanskega mandata (22. 06. 2018) še vedno opravlja pridobitno dejavnost. Poslanec Ferenc Horváth 
je namreč direktor Minta d.o.o., s tem pa krši 12. člen Zakona o poslancih in 26., 27., 28. in 29. člen Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije.       
Utemeljitev prijave 
Na predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije 03. 06. 2018 je bil Ferenc Horváth izvoljen za poslanca madžarske 
narodne skupnosti v slovenskem parlamentu (DOKAZ: 1 – PRILOGA). Dne 22. 06. 2018 je Državni zbor potrdil mandate vsem 
poslancem, tako tudi Ferencu Horváthu, poslancu madžarske narodne skupnosti v Sloveniji.  
Poleg poslanke funkcije Ferenc Horváth opravlja še funkcijo predsednika krovne ali osrednje politične organizacije Madžarov 
v Sloveniji. Oktobra leta 2014 je bil Ferenc Horváth na lokalnih volitvah izvoljen v Svet Madžarske samoupravne narodne 
skupnosti Občine Lendava. Nato je bil s strani svetnikov Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava 
imenovan (delegiran) v krovno ali osrednjo politično organizacijo Madžarov v Sloveniji, Pomursko madžarsko samoupravno 
narodno skupnost (PMSNS), kjer so ga svetniki PMSNS izvolili za predsednika PMSNS za mandatno obdobje 2014-2018 
(DOKAZ: 2 – PRILOGA). Jeseni leta 2018 je bil Ferenc Horváth ponovno izvoljen v Svet Madžarske samoupravne narodne 
skupnosti Občine Lendava, od tam pa delegiran v krovno ali osrednjo politično organizacijo Madžarov v Sloveniji (PMSNS). 
Dne 7. 01. 2019 je bil Ferenc Horváth ponovno izvoljen za predsednika v krovno ali osrednjo politično organizacijo Madžarov 
v Sloveniji, v PMSNS (DOKAZ: 3 – PRILOGA). 
Od dne 22. 06. 2018 politik Ferenc Horváth hkrati zaseda dve politični funkciji: je poslanec madžarske narodne skupnosti v 
DZ RS, obenem pa je še predsednik krovne ali osrednje politične organizacije Madžarov v Sloveniji, PMSNS. Na podlagi 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sta ti dve funkciji nezdružljivi, zato je Komisija za preprečevanje korupcije 
predlagala DZ RS, da se dejavnosti poslancev uskladijo z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na način 
(citat iz mnenja KPK), »…, da se kar najbolj prepreči koncentracija različnih funkcij v eni in isti osebi, saj to lahko pomeni tudi 
tveganje za korupcijo« (DOKAZ: 4 – PRILOGA).  
Kot je razvidno iz izpisa AJPES z dne 14. 03. 2019 (DOKAZ: 5 – PRILOGA), je bil dne 23. 7. 2015 vpisan pri registerskem organu 
»MINTA, Podjetje za svetovanje, izobraževanje, turizem, kmetijstvo in gospodarstvo d.o.o.«, na kratko MINTA d.o.o. 
Ustanovitelj podjetja (družbe z omejeno odgovornostjo) je krovna ali osrednja politična organizacija Madžarov v Sloveniji, 
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS). Zastopnik podjetja MINTA d.o.o. je direktor Ferenc Horváth. 
Skratka, direktor podjetja MINTA d.o.o., je obenem tudi predsednik ustanoviteljice (PMSNS) podjetja MINTA d.o.o..  
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Dne 22. 06. 2018 je Državni zbor Republike Slovenije potrdil mandat (tudi) poslancu Ferencu Horváthu, predstavniku 
madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Kljub temu, da bi moral na podlagi 12. člena Zakona o poslancih poslanec 
madžarske narodne skupnosti v DZ RS najkasneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata (se pravi 23. 09. 2018) 
prenehati z opravljanjem pridobitne dejavnosti, tega ni storil. Iz izpisa AJPES z dne 14. 03. 2019 je razvidno, da je direktor 
MINTA d.o.o. poslanec Ferenc Horváth (DOKAZ: 5 - PRILOGA). 
Iz izpisa AJPES (DOKAZ: 5 – PRILOGA) izhaja, da je glavna dejavnost podjetja MINTA d.o.o. »Dr. podjetniško in poslovno 
svetovanje«. Poleg tega izpis AJPES navaja še celi niz drugih dejavnosti, ki jih podjetje opravlja (o tem podrobneje izpis 
AJPES, ki navaja dejavnosti od št. 01.110 do št. 93.299 (DOKAZ: 5 – PRILOGA).  
Potrebno je poudariti, da je MINTA d.o.o. družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja pridobitno dejavnost. MINTA d.o.o. 
namreč zaračunava storitve in zaračunava najemnino za nepremičnino, ki jo ima v lasti. Kot je to razvidno iz »Pojasnila k 
izkazom«, je MINTA d.o.o. leta 2017 iz nepovratnih sredstev, ki so jih dobili s strani Slovenskega regionalnega razvojnega 
sklada, kupila poslovne prostore (DOKAZ: 6 – PRILOGA). Ti poslovni prostori se nahajajo na naslovu Mlinska ulica 6/F, 9220 
Lendava, kjer trenutno domuje Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava. Ustanovitelj Zavoda za regionalni 
razvoj madžarske narodnosti Lendava je krovna ali osrednja politična organizacija Madžarov v Sloveniji, Pomurska 
madžarska samoupravna narodna skupnost - PMSNS (DOKAZ: 7 - PRILOGA). Zavod za regionalni razvoj madžarske 
narodnosti Lendava za uporabo (najem) prostorov na naslovu Mlinska ulica 6/F, 9220 Lendava-Lendva plačuje najemnino 
MINTA d.o.o.  
Da povzamem: Ferenc Horváth, poslanec madžarske narodne skupnosti v DZ RS je hkrati predsednik krovne ali osrednje 
politične organizacije madžarov v Sloveniji (PMSNS), obenem pa je tudi direktor podjetja MINTA d.o.o., ki ga je ustanovila 
PMSNS. Podjetje MINTA d.o.o. pa za najem svojih prostorov zaračunava najemnino Zavodu za regionalni razvoj madžarske 
narodnosti Lendava, ki ga je prav tako ustanovil PMSNS. V tem primeru gre vsekakor za pridobitno dejavnost, ki ni združljiva 
z mandatom poslanca Ferenca Horvátha.   
Minta d.o.o. je namreč družba z omejeno odgovornostjo in opravlja pridobitno dejavnost. Zaračunava storitve in zaračunava 
najemnine za lastniško nepremičnino, vse znotraj lastne organizacije PMSNS. Vsekakor gre za pridobitne dejavnosti, ki niso 
združljive z mandatom poslanca. V zadevi torej ne gre za pridobitno dejavnost iz naslova delovnega razmerja ali druge 
mandatne pogodbe direktorja proti plačilu, kar je potrebno tudi preveriti, temveč že v osnovi, kot direktor podjetja, ki izvaja 
pridobitno dejavnost družbe d.o.o., katere poglavitna naloga je po sami definiciji in tudi po Zakonu o gospodarskih družbah 
pridobitna dejavnost in ustvarjanje dobička. Iz Akta o ustanovitvi Minta d.o.o. sicer izhaja, da gre za neprofitno družbo, toda 
kritična presoja v primeru se v tem primeru ne nanaša na dejstvo ali podjetje Minta d.o.o. pridobitno dejavnost ustvarja 
profitno ali neprofitno, temveč na dejstvo, da Ferenc Horváth ravna v funkciji poslanca v nasprotju s 12. členom Zakona o 
poslancih in pravilne razlage nezdružljive pridobitne dejavnosti, za katero obstaja tudi strokovna literatura in praksa. 
V podobnem primeru je DZ RS, njegove službe in telesa že zavzelo nedvoumno stališče, ki ga je potrdilo tudi Ustavno sodišče 
in sicer v zadevi poslanca Aleksandra Merla, ko je Ustavno sodišče v podobnem primeru že odločilo, sicer še po starem 
zakonu ZNOJF-1 (Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije), ki je prenehal veljati 05.06.2010, nadomestil pa ga je 
zakon o ZIntPK (Zakon o intregriteti in preprečevanju korupcije), ki je začel veljati prav z dnem 05.06.2010 
Torej v zadevi poslanca A. Merla (opravilna številka: U-I-94/99) je Ustavno sodišče nedvoumno odločilo, da pridobitna 
dejavnost v obliki direktorja javnega zavoda ni združljiva s poslansko funkcijo - poslanec je namreč želel še naprej opravljati 
funkcijo direktorja bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo v Postojni.  
V primeru poslanca Ferenca Horvátha, pa gre nedvoumno za še hujšo kršitev Zakona o poslancih (12. člen), ker je inštitut 
direktorja d.o.o., ki je zakoniti zastopnik družbe, ki opravlja pridobitno gospodarsko dejavnost iz zasebnega sektorja,  toliko 
bolj nezdružljiva oz. predpisi v Republiki Sloveniji take izjeme v nobenem primeru ne dopuščajo. 
Zakon o poslancih v drugem odstavku 12. člena navaja, da (citat): »Poslanec ne sme biti član nadzornega odbora 
gospodarske družbe«. Pojavi se vprašanje, kako je lahko poslanec Ferenc Horváth direktor gospodarske družbe (MINTA 
d.o.o. je namreč gospodarska družba), ko pa Zakon o poslancih prepoveduje že članstvo v nadzornih odborih? Iz izpisa AJPES 
z dne 14. 3. 2019 izhaja, da je direktor gospodarske družbe MINTA d.o.o. poslanec DZ RS Ferenc Horváth. Skratka, poslanec 
madžarske narodne skupnosti tudi v tem primeru krši 12. člen Zakona o poslancih.    
Na podlagi navedenih dokazov in ostalih utemeljenih razlogov spodaj podpisani prosim Mandatno-volilno komisijo DZ RS, da 
se v okviru svojih pristojnosti opredeli do moje prijave v zvezi s kršitvijo 12. člen Zakona o poslancih in 27. člen Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije poslanca DZ RS Ferenca Horvátha.  
Glede na navedbe in dokaze naj mandatno volilna komisija ugotoviti nesporno nezdružljivost poslanca v skladu z 1. 
odstavkom 12. člena Zakona o poslancih.  Da je poslanec Ferenc Horváth ravnal v nasprotju z Zakonom o poslancih, ko je kot 
zakoniti zastopnik družbe d.o.o. opravljal nezdružljivo pridobitno dejavnost v času treh (3) mesecev od imenovanja za 
poslanca in tudi po tem.  
Za čas mandata poslanca, ko je presegel 3 mesečni rok za prenehanje nezdružljive pridobitne dejavnosti, naj mandatna 
komisija posledično sprejme sklep, da poslancu preneha mandat,  zaradi kršitve 12. člena Zakona o poslancih retrogradno z 
dnem, ko je potekel rok za prenehanje dejavnosti 3 mesecev.  
Posledično mora poslanec, ki je v funkciji poslanca ostal protizakonito, tudi po preteku roka 3 mesecev za prenehanje 
opravljanja dejavnosti, vrniti protizakonito pridobljeno premoženjsko korist, ki je nastala v breme proračuna in 
davkoplačevalskega denarja državljanov Republike Slovenije iz naslova prejemkov poslanske plače za čas kršitve 12. člena 
Zakona o poslancih.  
O Vaši odločitvi in ukrepih me prosim obvestite pisno. 
S spoštovanjem,  
Attila Kovács  



• Vplutje hrvaškega policijskega čolna v slovensko morje posebna provokacija. STA. Reporter, Ljubljana, 27. mar. 
2019  

https://reporter.si/clanek/slovenija/vplutje-hrvaskega-policijskega-colna-v-slovensko-morje-posebna-provokacija-
694104 
 
 
Nedeljsko vplutje hrvaškega policijskega čolna v slovensko morje je bila posebna provokacija, je danes v Ljubljani dejal 
zunanji minister Miro Cerar. Napovedal je, da bo Slovenija nanjo odgovorila z diplomatsko noto. 
Gre za nepotrebno zaostrovanje odnosov med državama, nespoštovanje mednarodnega prava in prava EU, za kršitev 
schengenske meje, in to s strani države, ki bi rada postala članica schengenskega območja, je dejal Cerar. 
Večji hrvaški policijski čoln je v nedeljo vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje in celo 1,3 kilometra čez sredinsko 
črto v Piranskem zalivu. Po poročanju časnika Delo so se hrvaški policisti pred slovenskimi izgovorili, da se jim je pokvarila 
navigacija. 

• Cerar napadel hrvaško "provokacijo" v Piranskem zalivu. STA. Reporter, Ljubljana, 27. mar. 2019  
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Nedeljsko vplutje hrvaškega policijskega čolna v slovensko morje je bila posebno intenzivna provokacija, je danes v Ljubljani 
dejal zunanji minister Miro Cerar. Napovedal je, da bo Slovenija nanjo odgovorila z diplomatsko noto. 
Gre za nepotrebno zaostrovanje in kršitev dobrososedskih odnosov med državama, nespoštovanje mednarodnega prava in 
prava EU, za kršitev schengenske meje, in to s strani države, ki bi rada postala članica schengenskega območja, je dejal 
Cerar. 
"Takšno ravnanje je neevropsko in je slab zgled tudi za sosednjo regijo Zahodnega Balkana," je dejal Cerar. Dodal je, da EU 
stalno ponavlja, da od držav, ki kandidirajo za vstop v EU, pričakuje spoštovanje mednarodnega prava, potem pa je Hrvaška 
najslabši možen zgled, ker tega ne spoštuje. 
Večji hrvaški policijski čoln je v nedeljo vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje in celo 1,3 kilometra čez sredinsko 
črto v Piranskem zalivu. Po poročanju časnika Delo je plovilo hrvaške policije ob 7. uri plulo proti slovenskemu ribiškemu 
plovilu, a do njega ni priplulo, temveč se je obrnilo nazaj proti hrvaškemu morju ter pred prihodom slovenskega policijskega 
čolna zapustilo slovenske vode. Devet minut kasneje je znova vplulo v slovenske vode, po opozorilu posadke slovenskega 
čolna pa znova odplulo v hrvaške vode. 
Hrvaški policisti so se pred slovenskimi izgovorili, da se jim je pokvarila navigacija. 
"Sklicevanje na pokvarjeno navigacijo je v tem primeru le prozoren izgovor in je kot takšno povsem nesprejemljivo," je 
poudaril minister. Če bi ta izgovor sprejeli, bi bila po Cerarjevih besedah to "žalitev inteligence in sposobnosti hrvaških 
policijskih oblasti, ki dobro vedo, kaj delajo". 
Nedeljski incident po ministrovih besedah dokazuje, da je implementacija arbitražne odločbe nujna ne le s pravnega in 
političnega vidika zaradi ureditve odnosov, temveč tudi zaradi "celotne evropske zgodbe". 
Minister je napovedal, da bo Slovenija na provokacijo odgovorila z diplomatsko noto, verjame pa, da bo tudi slovensko 
notranje ministrstvo v zvezi s tem in podobnimi primeri storilo vse, kar je v njegovi pristojnosti. Povedal je še, da Slovenija o 
vseh pomembnejših zadevah v zvezi z neimplementacijo arbitražne odločbe s strani Hrvaške obvešča tudi Evropsko 
komisijo. 
Zakaj je do tako intenzivne provokacije prišlo ravno sedaj, Cerar ni želel ugibati. Ponovil je, da gre za nesprejemljivo 
ravnanje hrvaških oblasti in posebno provokacijo. Če želimo ohraniti EU in jo širiti z novimi članicami, moramo po besedah 
ministra vsako takšno dejanje zelo jasno obsoditi in mu nameniti posebno pozornost. 
 

Svobodna beseda, Ljubljana 
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Fašizem v Italiji ni zgolj predvolilna puhlica /Marijan Križman. – Svobodna beseda, Ljubljana, marec 2019, str. 3 
Marijan Križman, podpredsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije 
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• O »plemenitih ukrepih« zoper »barbarsko raso«. Besedilo: dr. Maca Jogan. Svobodna beseda, Ljubljana, marec 
2019, letnik 4, str. 9-10 

10. februar - državni praznik 
Leta 2004 je Italija določila 10. februar za nov državni praznik, dan spomina na fojbe. Izbrala je dan, ko je bila leta 1947 v 
Parizu podpisana Pariška mirovna pogodba, ki je odpravila rapalsko mejo. Evropskemu parlamentu je bil uradno cilj tega 
praznika predstavljen kot »spomin na preteklost, da bi se oblikovala nova prihodnost v demokratični Evropi«. 
Že petnajst let praznovanja tega praznika v sosednji državi se vsestransko krepi izrazito enostranski »spomin na preteklost«, 
usmerjen v sistematično utrjevanje skrajno negativne podobe »Slavov«. Prav ti »komunistični Slavi« naj bi po koncu druge 
svetovne vojne (nedolžne) Italijane množično pobijali samo zaradi njihove narodne pripadnosti. Tako po uvedbi praznika v 
šolah učijo tudi mlade, ki množično obiskujejo fojbe (brezna) na (slovenskem in hrvaškem) ozemlju, ki ga je na letošnji 
slovesnosti v Bazovici vodja Evropskega parlamenta javno označil kot italijansko. 
Ob tako prikrojenem spominjanju in odkritih grožnjah mirnemu sožitju ni mogoče odmisliti celovite podobe preteklosti ter 
sistematičnega in celovitega vcepljanja prave »visoke civilizacije« slovenskim »domorodcem«. Zato naj z nekaj podatki 
osvežim spomin na ukrepe, ki kažejo »plemenitost kulture« in uresničevanje »rimske pravičnosti« na Slovenskem od konca 
prve do konca druge svetovne vojne. 



Kljub obetavnim obljubam o izboljšanju položaja Slovencev v primerjavi s habsburško monarhijo so italijanske zasedbene 
oblasti takoj po koncu prve svetovne vojne začele uvajati raznarodovalne ukrepe: od novembra 1918 do konca leta 1919 je 
bilo predvsem na Sardinijo izgnanih že okoli tisoč Slovencev (učiteljev, duhovnikov, županov). Vsestransko »etnično čiščenje«, 
uničevanje slovenskega življa (etnocid), se je nadaljevalo in stopnjevalo zlasti za časa fašistične vladavine v skladu z 
usmeritvijo, ki jo je nedvoumno začrtal Benito Mussolini. Ta je v dveh govorih množici v Pulju leta 1920 (22. februarja in 24. 
septembra) kriče poudarjal: »V odnosih z raso, kakršna je slovanska, torej manjvredna in barbarska, ne smemo izbrati politike 
sladkorčkov, temveč politiko palice ... Meje očetnjave morajo biti na Brennerju, na Snežniku in na Dinari. Prepričan sem, da 
je pravičneje žrtvovati 500.000 barbarskih Slovencev in Hrvatov kot 50.000 Italijanov« in »Jadransko morje, ki je naš zaliv, 
mora za uresničitev sredozemskih sanj priti iz rok nižje, barbarske rase, kakršna je slovanska, v naše roke«. Torej je bil cilj 
določen, sredstva tudi, njihova raba pa vsakdanja skrb italijanskih fašističnih oblasti. 
Italijanske fašistične oblasti so hkrati izvajale vrsto raznarodovalnih ukrepov na vseh področjih in na vseh ravneh: od 
duhovnega prek gospodarskega do fizičnega nasilja nad posamezniki in ustanovami, društvi. Njihov cilj je bil v kali zatreti 
izraze narodne istovetnosti. Zato so po letu 1919 nasilno odpravili vsa slovenska imena vasi in mest ter poitalijančili priimke 
in osebna imena, celo napise na nagrobnih spomenikih. Tako ni bilo več priimkov Čehovin, Volk, Pahor - če navedem le nekaj 
priimkov, temveč Cecckini, Lupi, Pacco. 
 

 
Slika: Otroci in ženske v taborišču Kampor na otoku Rabu. Foto: Arhiv 

 
Povsod je veljalo geslo »Qui si parla soltanto italiano« (Tukaj se govori samo italijansko). Od 1920 do 1923 je bil slovenski jezik 
v celoti prepovedan na vseh področjih javnega življenja, celo v cerkvi. Z Gentilejevo reformo (1923) so zaprli vse slovenske 
šole. Slovenski k otroci so bili najstrože kaznovani in zasramovani, če niso v šoli in malčki celo v vrtcu govorili italijansko. 
Učitelji so otroke pretepali, jih zapirali po pouku, če so govorili med sabo slovensko, pa tudi še hujše nasilje ni bilo redko. O 
grozodejstvih za šolskimi stenami je veliko pričevanj, skupni imenovalec vseh pa je brutalno izživljanje učiteljev in učiteljic nad 
slovenskimi otroki. Prepričljiv dokaz je zgodba učenke Pavlice iz Branika, ki je edina v razredu pravilno rešila težko 
matematično nalogo. Ko je učiteljica zahtevala, da pojasni, kako je do rešitve prišla, ji je učenka povedala, da ne zna tako 
dobro italijansko, da bi lahko to storila. Tedaj pa jo je učiteljica zgrabila, potegnila pred tablo in jo z glavo silovito butala ob 
tablo. Pa ta primer ni edini in tudi ne naključen. 
Nasilno iztrebljanje slovenstva ni ostalo le pri krutih kaznovanjih otrok, temveč se je vpletlo v vse pore življenja. Ob tem, ko 
so bila prepovedana vsa slovenska kulturna in izobraževalna društva ter ukinjen ves slovenski tisk (1927), so italijanske oblasti 
z gospodarskimi ukrepi dobesedno uničile na tisoče gospodinjstev in s tem povzročile množičen eksodus. Do začetka druge 
svetovne vojne je moralo v drugih državah, zlasti v Argentini, poiskati kruh okoli 30.000 primorskih Slovencev, v Jugoslavijo 
pa jih je pribežalo okoli 70.000. Ob tem je treba poudariti, da je šlo za prisilni eksodus in ne za svobodno in s propagando 
podprto izbiro, kakršno so imeli po drugi svetovni vojni italijanski državljani v Jugoslaviji (v skladu z 19. členom Pariške mirovne 
pogodbe). 
Zločinsko delovanje italijanskih oblasti se je v času druge svetovne vojne razširilo na novo zasedeno ozemlje (Ljubljansko 
pokrajino). V tem času »genocidnih dejanj nezaslišane krutosti« (P. G. Parovel) zlasti nad civilnim prebivalstvom sta italijanska 
vojska in policija pobili nad 6.500 pripadnikov slovenskega naroda, v koncentracijska taborišča pa so odgnali približno 30.000 
ljudi; samo v taborišču na otoku Rabu jih je umrlo okoli 1.200. Mnogo teh zločinskih dejanj je bilo maščevalnih in 
zastraševalnih, ker so se ti »krvoločni« Slovenci uprli nasilju in se vključevali v narodnoosvobodilni partizanski boj. Vse 
okupatorsko delovanje je potekalo po prvotnem načrtu, ki ga je Benito Mussolini na posvetovanju vojaških poveljnikov v 
Gorici 31. julija 1942 še dopolnil: »Ta dežela se je tako izrodila, da bo treba strupeni sad pokončati z ognjem in mečem ... 
Storili bomo tako, kakor je Julij Cesar z nepokorno Galijo: požgal je uporne vasi do tal, poklal vse moške ali jih pobral v vojsko, 
ženske, starce in otroke pa je odpeljal v suženjstvo daleč od doma ...« Ob podpori množični izselitvi slovenskega prebivalstva 
(da bi na izpraznjeno območje prišli Italijani) je takrat tudi odločno povedal: »Nisem proti množični preselitvi prebivalstva ...Ta 
ljudstva si bodo zapomnila, da je zakon Rima neupogljiv. Ukazujem izvajanje tega zakona ...« Ta ukaz je poveljnik XI. 
armadnega zbora Mario Robotti, ki je bil prepričan, da se na Slovenskem »še premalo pobija«, 12. avgusta 1942. leta prenesel 
svojim podrejenim: »Višja oblastva ne nasprotujejo temu, da bi internirali celotno slovensko prebivalstvo in na njegovo mesto 
naselili Italijane z drugimi besedami: izenačiti narodnostne in politične meje ...« 
Po koncu druge svetovne vojne 750 italijanskih vojaških poveljnikov in fašističnih funkcionarjev, ki so delovali na Slovenskem, 
nikoli ni prišlo pred sodišče, podobno nürnberškemu. Italija nikoli ni izpolnila obveze (ki jo je nedvoumno določil 45. člen 
Pariške mirovne pogodbe), da »ukrene vse potrebno, da zagotovi aretacijo in izročitev za namene sojenja: a) oseb, obtoženih, 
da so zagrešile ali ukazale vojne zločine in zločine proti miru ali človeštvu oziroma so bile pri njih soudeležene«. Zato niti ne 



preseneča dejstvo, da se poskuša italijanska republika moralno očistiti zločinskih dejanj (zlasti) fašistične dobe s 
sprevračanjem zgodovinskih dejstev, s čimer iz rablja postaja žrtev (s pravico do moralne in materialne odškodnine, tudi 
ozemeljske). Na vse to vedno bolj objestno dogajanje pa se slovenski oblastniki (s svetlo izjemo predsednika D. Turka) niso 
odzvali (ali pa le medlo). 
To je le nekaj zgodovinskih dejstev, ki osvetljujejo uničevalsko totalnost italijanskih utrjevalcev »plemenite civilizacije« zoper 
barbarstvo (Slovencev). Ta dejstva nikakor niso dovolj navzoča v skupnem slovenskem zgodovinskem spominu, da o njihovem 
obstoju v sodobni italijanski (in evropski) zavesti niti ne govorimo. Verjetno pa tudi to ni naključje, temveč izraz oživljene moči 
tiste manjšine, v imenu katere se je 8. junija 1941 nekdanji ban kot predstavnik sosveta (konzulte) za Ljubljansko pokrajino 
zahvaljeval velikemu vodji za »plemenite ukrepe, ki ste jih prešinjene s toliko človeške in rimske pravičnosti storili« za 
slovenski narod. Za zveste naslednike te manjšine je narodnoosvobodilni boj zločin. »Krvoločnost Slovencev« v odnosu do 
pravih nosilcev kulture znotraj in zunaj meja je s tem potrjena kot njihova ključna značilnost. Tako se dvoje sosedskih 
sprevračanj zgodovinskih dejstev lepo ujema in vzajemno krepi. Ali lahko ob takšnem »spominu na preteklost« z zaupanjem 
zremo v »novo prihodnost v demokratični« Sloveniji in Evropi? 

• Kočevarske organizacije v tujini ustvarjajo mit o domovini. Intervju: Alenka Auersperger. Pogovarjala se je: dr. 
Maca Jogan. Svobodna beseda, Ljubljana, marec 2019, letnik 4, stran 24-25 

Alenka Auersperger, novinarka, publicistka, scenaristka 
Z obsežnim prispevkom »Nemško vprašanje v Sloveniji« ste pred devetimi leti v takratni reviji Svobodna misel (na str. 1-
16 v prilogi Novi razgledi, 23. julija 2010) podrobno in bogato dokumentirano predstavili nekatere bistvene značilnosti 
nastanka tega vprašanja, njegovo zgodovinsko ozadje ter zlasti svetovno mrežo ključnih organizacij, ki so se v sodelovanju 
z domačimi organizacijami trudile za »rešitev« nemškega vprašanja. 
To pa je takšno ustavno priznanje »nemške manjšine« v Sloveniji, kot ga imata italijanska in madžarska manjšina. V ta okvir 
spadajo tudi različna prizadevanja za oblikovanje predstave o tragični usodi nemško govorečih prebivalcev po koncu druge 
svetovne vojne, ko naj bi bila »celotna nemška skupnost izgnana iz Slovenije« (M. Ferenc, 2014). Posebno tragična naj bi bila 
usoda kočevskih Nemcev. »Kot vemo, v Sloveniji nemška jezikovna skupnost ni ena sama niti po kraju bivanja, niti po prostoru, 
niti po jeziku ali kulturnih navadah. Gre najmanj za tri skupine. 
Največja so nemški priseljenci, ki so prišli k nam po letu 1970 kot zakonci ali drugačni partnerji naših delavcev v Nemčiji ali v 
Avstriji. Njihov status ne more biti drugačen kot za Hrvate, Američane ali druge priseljence v Slovenijo. Tem sledijo redko 
poseljeni nemško govoreči ali avstrijski kulturi pripadajoči v štajerskih mestih in Apaški dolini. Tretja skupina so posamezniki, 
ostanki pred drugo svetovno vojno močne nemške manjšine, ki je živela na Kočevskem in se je pozimi 1941/1942 prostovoljno 
izselila iz svoje domovine v rajh, na tedaj okupirano Posavje in Obsotelje, v med vojno imenovano Untersteiermark. O teh se 
je v zadnjih desetletjih največ govorilo«. 
Kaj je bila glavna značilnost organizacijskih prizadevanj za priznanje nemške manjšine zlasti v samostojni državi, s kakšnimi 
sredstvi so nastopale organizacije kot npr. Gottscheer Arbeitsgemeinschaft s sedežem v Celovcu in številnimi 
Landsmannschafti v Nemčiji, ZDA in drugje po svetu? 
»Kočevarske organizacije v tujini že desetletja ustvarjajo mit o domovini, iščejo krivce za njeno izgubo. Društva so imela po 
vojni socialen značaj (Hilfsvereine), danes je njihovo geslo: vera, običaji, jezik in pesem, pomešano z zahtevami za razveljavitev 
avnojskih sklepov in vrnitev premoženja. 
Karntner Heimatdienst je bil med prvimi, ki se je zanimal za prebivalce z nemškimi koreninami v Sloveniji. Pomagal mu je 
odvetnik Dušan Ludvik Kolnik, ki je leta 1990 ustanovil v Mariboru Mednarodno društvo Most svobode. Leta 1991 je sklical 
tiskovno konferenco in povabil nanjo tudi predsednika Koroškega Heimatdiensta dr. Josefa Feldnerja in kočevsko Nemko 
Doris Debenjak. Feldner je navedel tudi bistveni pogoj, da bi se Heimatdienst sploh bil pripravljen pogovarjati s Slovenci na 
tej naši, slovenski strani meje, to je vrnitev odvzetega premoženja vsem Avstrijcem oziroma izplačilo odškodnine zanj. V ta 
cilj so se usmerila nemška društva v Sloveniji. 
Na katero in kako naravnano strategijo so se opirala ta prizadevanja? 
»Avstrija, ki je imela strateški interes za razpad SFRJ iz vrste razlogov, je pomagala Sloveniji pri mednarodnem priznanju 
neodvisnosti. A se je hkrati zelo potrudila za peščico nemško govorečih v Sloveniji. Avstrijski zunanji minister Alois Mock (OVP) 
jo je neposredno po priznanju neodvisnosti Slovenije že videl kot manjšino po enaki interventni pravici Avstrije, kot jo ima 
glede svoje manjšine Slovenija. Istega leta je Avstrija postavila že znane zahteve: priznanje obstoja narodnostne skupine in 
zakonska zagotovitev njenih pravic, pospeševanje pouka nemškega jezika oz. v nemškem jeziku, zlasti na področju osnovnega 
šolstva povsod, kjer se za to pokaže potreba, ter finančna in morebitna druga podpora kulturnim dejavnostim narodnostne 
skupine. 
Tik pred tem je ustanovljeno Društvo Kočevarjev staroselcev (DKS), in to s pretvezo: Kočevarji, ki bodo začeli prihajati v 
Slovenijo z vseh koncev sveta', naj bi pospešili turizem. 
Junija leta 1993 je Österreichische Landsmannschaft, avstrijska zveza izgnancev in naslednica leta 1938 razpuščenega 
združenja Deutscher Schulverein, poslala uraden apel na Konferenco za človekove pravice pri OZN (predsednik Mock) z 
opozorilom na položaj 'nemško govorečih Staroavstrijcev v RS. 
 



 
Slika: Pred izselitvijo Kočevarjev - štabni vodja Wilhelm Laforce, Wilhelm Lampeter in Martin Sturm na gradu Rajhenburg 
pri sestavljanju naselitvenega načrta. V sredini Lampeter, osrednja oseba pri prostovoljni izselitvi kočevarskih 
volksdeutscherjev, ki se je začeta s prihodom prvega vlaka v Krško 15. novembra 1941. Foto: Arhiv 
 
Novembra leta 1993 je Mock v javnem predavanju označil izgon Nemcev kot eno največjih krivic 20. stoletja. Pravih izgnancev, 
Slovencev, ki so bili pregnani s svojih domov, da so se nanje naselili folksdojčerji s Kočevskega, iz Južne Tirolske, Dobrudže, 
Bukovine in od drugod, Mock ni omenjal. 
Ali je v sedanjih prizadevanjih mogoče videti odločno oddaljevanje od načrtov, ki se niso uresničili v času druge svetovne 
vojne? Kako dojemate nekatera dejanja nemških društev v Sloveniji? Kot primer lahko omenimo ustanovitev nemškega 
društva v Celju (2012) na dan, ko je 1941 nemška vojska vkorakala v mestno hišo, kar gotovo ni naključje. Verjetno tudi 
predstavnik Koroškega Heimatdiensta ni bil čisto naključno navzoč na tej slovesnosti. Podobno nenaključno »zasedanje« 
datuma napada na Jugoslavijo (6. april 1941) lahko predstavlja odkritje spomenika sodelavcem nemških policijskih in 
vojaških enot v Grahovem (2014). 
»Tako je. Omenjeno prisotnost Heimatdiensta in z njim nekaterih članov konsenzne skupine je Josef Feldner zaradi zgražanja 
Slovencev nad vsiljevanjem nacistične ideologije pospremil z grožnjami, češ da bi se morali Heimatdienstu opravičiti. Naši 
politični svetovalci pa predstavnike konsenzne skupine, ki se zavzema za nemško manjšino, sprejemajo in trepljajo.« 
V zadnjem desetletju so se prizadevanja za priznanje nemške manjšine še okrepila: tema je dosegla npr. Svet Evrope, maja 
2017 pa je bila v avstrijskem parlamentu jasno izražena zahteva za to priznanje. 
»Na osnovi Evropske listine Sveta Evrope o regionalnih ali manjšinskih jezikih, ratificirana z zakonom z dne 19. 7. 2000. (Ur. 
list RS, št. 17/2000), lahko ugotovimo, da Slovenija določbe te listine uporablja za italijanski in madžarski jezik, v določenem 
obsegu pa tudi za romski jezik. Omenjeni dokument ne omenja nemščine ali kočevarščine. Menim, da avstrijski parlament, ki 
je izrazil zahtevo za priznanje nemške manjšine, ne pozna dejanskega stanja na tem področju v Sloveniji.« 
 

 
Slika: Nad jezerom v Kočevju je, tako kot ob kulturnem domu v Občicah pri Dolenjskih Toplicah, nastal sadovnjak starih 
sadnih sort. Vrt »genske banke« je postal po volji predsednika Društva Kočevarjev staroselcev Augusta Grila, zapuščina 
Kulturnemu društvu nemško govoreče mladine iz Ljubljane. Foto: Arhiv 
 
K odločnemu prizadevanju za internacionalno rešitev obstoja »deutschen Altosterreicher« sta prispevala dva primera 
diskriminacije nemških Staroavstrijcev v Sloveniji, zlasti v »Cilli« (ko je učenka osnovne šole, sicer hči predsednika 
Kulturnega društva »Cilli an Sann«, slišala zmerljivko »prekleti Nemci«. 
»Zmerljivke tu in tam so inscenirane, kar seje že nekajkrat pokazalo kot orodje v zavzemanju za nemško manjšino.« 
Občasna sporočila v množičnih medijih večinoma dokaj enostransko in z veliko naklonjenostjo odkrito ali prikrito 
obravnavajo kočevske Nemce kar kot žrtve maščevanja Slovencev ali preprosto komunističnega režima. 
»Novinarji se že 30 let naslanjajo na vedno iste informatorje, ostanke ostankov nemške manjšine, ker pač širokega izbora 
pričevalcev ni več. Dnevno časopisje se nima časa ukvarjati z ozadji in s preteklostjo.« 



Ali bi lahko navedli še druge oblike »neobičajnih praks«, s katerimi poskušajo v javnosti utrditi predstavo o »žrtvi« in da 
so le varuhi dolgotrajne dediščine, ko je v tej lepi deželi »nemški duh, duh vednosti in umetnosti, vodil in pojil sanje 
generacij«? 
»Najbrž mislite na radikalno nemško govorečo mladino, ki je pristopila k Društvu Kočevarjev staroselcev (DKS) prav tiho, brez 
velikega trušča, 30. septembra 2013. Novo vodstvo DKS , ki se sicer še zmeraj zavzema za priznanje nemške manjšine, je šele 
leta 2018 doseglo izbris formalnega naslova Kulturnega društva nemško govoreče mladine v Občicah. To je pred kratkim 
dobilo nove prostore v Ljubljani na Starem trgu 11 A.« 
Kaj bi priporočili nosilcem najvišjih političnih položajev v Republiki Sloveniji? 
»Hvaležna sem jim, da se ne upogibajo pred gromozansko težo pritiskov za priznanje nemške manjšine in s tem za okrnjenje 
naše ustavne ureditve. Vsem nam bi svetovala previdnost in upoštevanje Virgilovega reka iz Eneide: »Timeo Danaos et dona 
ferentes«, preprosto rečeno: Boj se Danajcev, čeprav prinašajo darila. Prav to se je zgodilo v Sloveniji. Nemška manjšina, o 
kateri so nemški znanstveniki po vojni pisali, da je ni več, se je »zbudila«, ko so desno usmerjene avstrijske organizacije in 
Gottscheer Landsmannschafti prinesli k nam prva darila. Še pred osamosvojitvijo, da bi lahko prišli k nam, pa so bili potrebni 
vodniki, domači ljudje. Kot pred okupacijo Štajerske leta 1941. 
Turistični obiski pokopališč in opustelih vasi, nepremišljeno vračanje premoženja volksdeutscherjem, poskusi oživljanja 
nemške manjšine pa vendarle niso tako strah zbujajoči kot nekaj drugega: izguba gospodarskih temeljev Slovenije. 
Nezaposlenost. Sama imam v ožji družini dva, ki sta brez zaposlitve. In pomislite: učita se nemško, da bi našla delo na nemško 
govorečem območju, vsi poskusi, da bi našla delo doma, so propadli! Še nekaj je, kar je že ob prvih zahtevah Avstrije preprosto 
pojasnil diplomat Jože Jeraj: »Avnojski sklepi so sestavni del odločitev držav protifašistične koalicije med drugo svetovno vojno 
in so izvedba odločitev postdamske konference, s katerim je bila ukazana prisilna izselitev pripadnikov nemško govorečih 
manjšin iz okupiranih držav zaradi sodelovanja z nacističnim okupatorjem. Sama po sebi se vsiljuje paralela z Avstrijsko 
državno pogodbo, ki je pravni temelj za nastanek druge avstrijske republike, ki ga prav zato ne more nihče revidirati oz. 
odpraviti. To bi bilo najbrž treba večkrat ponoviti«. 

• Pismo veleposlaniku Republike Italije. Andrej Bolčina. Svobodna beseda, marec 2019, letnik 4, stran 27-28 
Andrej Bolčina, Dolenje Brdo Primorec, partizan, upokojeni miličnik, 15. februarja 2019 
Škandal v Bazovici 
 

 
Slika: Spominsko obeležje domnevni fojbi v Bazovici. Foto: Arhiv 

 
Opravičujem se, ker vam bom okrnil trenutek vašega dragocenega časa. Vzemite si čas, preberite besedilo in ga v prevodu 
predajte vašim visokim politikom in državnikom. 
Škandal v Bazovici 10. februarja 2019 ni bil osamljen, vendar so izjave visokih državnikov Italije tokrat presegle vse meje 
dobrega okusa. Ni moj namen, da bi prešteval žrtve pred drugo svetovno vojno, med njo in po njenem koncu. Le vzroke od 
posledic je treba ločevati. In tukaj bom poskušal s svojimi spomini osvetliti nekaj takratnih dogodkov. 
Nesporno je dokazano, daje bila Kraljevina Italija na osi Rim - Berlin - Tokio. Bila je med agresorskimi državami, ki so sprožile 
vojno svetovnih razsežnosti. Redne kraljeve vojaške sile in ne samo posamezne fašistične horde, kakor bi danes radi prikazali, 
so vdrle v sosednje države, pa tudi v Afriko in takratno Sovjetsko zvezo. 8. septembra 1943 je Kraljevina Italija brezpogojno 
kapitulirala. Govoriti danes, da je bila od takrat dalje do konca vojne tudi sama žrtev nacistične Nemčije, je sprenevedanje. Le 
nekaj partizanskih skupin je v zaledju pomagalo zaveznikom napredovati po ozemlju Italije. Vse drugo je bilo prepuščeno 
Nemcem, nekdanjim zaveznikom. 
Po vojni je Republika Italija sprejela svojstveni zakon o pomilostitvi vseh zločincev in zločinov, storjenih v drugi svetovni vojni. 
Vse gorje in vsa grozodejstva, ki so jih zagrešili vojaki ali fašisti, partizani ali rodoljubi, civilisti ali žandarji, ste pometli pod 
preprogo in se razglasili za »la buona gente« (dobre ljudi). 
Potem ste se spomnili kraških jam (fojb), kjer naj bi mali slovenski narod zagrešil genocid nad večmilijonskim italijanskim 
narodom. Ustreljeni in zmetani v jame naj bi bili samo zato, ker so bili Italijani. To je laž. Bili so zavojevalci, okupatorji in nosilci 
novega fašističnega reda po Evropi. Če je kakšen nedolžen med njimi, se opravičujem, vendar šele takrat, ko se bo italijanska 
država uradno opravičila nam Slovencem za vse gorje, storjeno med letoma 1918 in 1943. Tudi primerjava o pomoru otrok v 
nemških taboriščih in v kraških jamah je nevzdržna. V fojbah ni otrok. Je pa znano, da je v koncentracijskih taboriščih Rab, 
Gonars in drugih zaradi lakote in bolezni umrlo več kot 150 otrok. Ta taborišča pa je zgradil in polnil italijanski okupator v letih 
1941-1943. Ni mi znano, gospod Salvini, da bi bil v kraških jamah kakšen otrok »fucilato da 'la mano dal uomo con la stella 
rosa«. Znano pa mi je, da je še nerojeni otrok iz materinega telesa končal »su la baioneta di soldato Italiano«. 23. februarja 
1943 je enota italijanske kraljeve vojske na Gori nad Ajdovščino pomorila vso družino Bizjak. Petčlansko družino so zverinsko 



pomorili in zmetali v ogenj goreče hiše. Med pomorjenimi sta bila dva otroka, eden še nerojen. Končala sta na bajonetih teh 
podivjanih zločincev. In niti dostojnega pogreba niso dovolili. Krste so prepovedali, domačega župnika so nagnali. Še mrtve so 
ponižali, saj so njihove ostanke dovolili pobrati le v navadno »kišto«. Ribelli - banditi ne zaslužijo drugega, so dejali. Dejanje 
je bilo storjeno samo zato, ker je bila zapovedana stroga zatemnitev (copri fuoco), gospodinja - mati pa je prižgala svečo, da 
bi skuhala kamilice bolnemu otroku. Niso bili fašisti. Ime in priimek poveljnika te enote - tenente - je znano. Pridite, gospod 
veleposlanik, peljal vas bom tja in še na druga mesta, kjer so se izživljali vaši rojaki nad ubogimi prebivalci (la gente maledetta) 
v naših vaseh. Optante ste spremenili v izgnance »esule«, skladno z vašo dnevno politiko, ki še vedno sloni na revanšizmu in 
ozemeljskih težnjah. »Le terre perdute.« Po sporazumu med Republiko Italijo in Jugoslavijo je bilo določeno, da imajo 
prebivalci teh krajev pravico optirati v Jugoslavijo ali Italijo. Italija je pravico do opcije izrabila v politične namene. Z vsemi 
propagandnimi sredstvi je prebivalce Istre in Dalmacije vabila v Trst. Celo doneče zvočnike so postavili na vzpetinah, da so 
bruhali obetajoče vabila neukemu prebivalstvu. Ljudje so prihajali. Svobodno. Brez prisile. Nastanili so jih v taborišču »San 
Saba« na robu Trsta. Tudi to ni resnica, da so ljudje iz Istre bežali izključno zaradi »komunističnega nasilja«. Predvsem so 
odhajali zaradi trpke in nepopisne revščine, ki je vladala v teh krajih. In ne pozabite, dragi prijatelji v Italiji, revščina in uboštvo 
v Istri sta bila zasejana v času vladavine Italije v letih 1918— 1943. Obubožano avtohtono prebivalstvo ne samo v Istri, tudi v 
drugih krajih Primorske bi počasi izginjalo in ozemlja bi zasedli »pristni« Italijani. »Terra italianissima.« Tak je bil načrt 
imperialistične Kraljevine Italije. Tudi to je laž, da so morali domove v Istri zapustiti le Italijani. Ljudje v Istri se nikoli niso 
prištevali k Italijanom, Hrvatom ali Slovencem. Bili so Istrani. Med seboj so »čakulali« vsak svoj »polomljeni« jezik, se med 
seboj razumeli, spoštovali in v miru živeli. 
Predlagam preprosto rešitev. Odkrijte zasute jame - fojbe. Spravite na svetlo zasuta okostja, preštejte mrtve, določite 
identiteto in stvar bo končana. Preprečili boste špekulacije o številu mrtvih, o narodnosti pomorjenih. Danes se o fojbah širijo 
različne vesti. Slišal sem celo, da so v »opevani« jami na Bazovici »škovace« - smeti, ki jih je tja navozila odhajajoča ameriška 
vojska? 
Na koncu dovolite, gospod veleposlanik, nekaj mojih lepih želja, nekaj prijateljskega. Smo sosedje. Člani EU in NATA. Ne 
zavrzimo vsega tega. Evro je naša skupna valuta. Ali se zavedamo, kaj to pomeni? Se spomnite, kako smo pred časom vlačili 
na dan lire, dinarje? Za nas Slovence evro pomeni tudi velik nacionalni ponos. Le poglejte evrske kovance! Lepi so, posebno 
tisti za 50 stotinov. Stilizirani Triglav in stih iz pesmi »Oj Triglav, moj dom« sežeta v srce in dušo Slovencu, še posebno nam 
Primorcem, ki smo živeli onkraj rapalske meje v Italiji in nam je bil slovenski jezik strogo prepovedan. Če bi naši ljudje pred 
dobrimi 70 leti samo poskušali zapeti pesem »Oj Triglav, moj dom«, bi padale batine in klofute, ker je bilo zapovedano: »Qui 
si parla soltanto Italiano!« Naš domači jezik je bil razglašen za »linguo di merda«. Danes pa je stih »Oj Triglav, moj dom« 
zakovan v skupni denar, potuje po vsej Evropi. In danes nihče nima pojma, kaj je prestal naš mali narod, da si je priboril vsaj 
to formalno enakopravnost v Evropi. 
To povejte svojim sodržavljanom. Ne zaradi maščevanja ali revanšizma - za poduk, da se kaj takega ne sme ponoviti. 
Ostanite zdravi, gospod veleposlanik, in veliko uspehov vam želim. 
Andrej Bolčina, Dolenje Brdo Primorec, partizan, upokojeni miličnik, 15. februarja 2019 
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