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Novice, Celovec 

• Kulmesch, Janko. Šentjurski bokvarji in strelci / Janko Kulmesch.- Šentjur pri Libučah. Pri lični cerkvici Šentjur v 
zavetju Matjaževe Pece so nekoč možnarji še posebej glasno oznanjali velikonočno veselje, prav tako pa imajo 
šentjurski bokvarji bogato tradicijo, ki sega v čas pred 2. svetovno vojno.- Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 3  

• Kulmesch, Janko. Zgledno čezmejno partnerstvo / Janko Kulmesch.- Pliberk. Občina Pliberk se že leta trudi za 
živeto sodelovanje v alpsko - jadranskem prostoru. Že v času, ko je bil na krmilu občine župan Raimund Grilc, so 
zavestno iskali stike s sosednjo Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino.- Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 6  

• Sadjak, Stanko. Dokler živiš, skupno obhajaš : Stanko Sadjak / Stanko Sadjak ; [pogovarjal se je] Bojan 
Wakounig.- Po poklicu je bil Stanko Sadjak železničar, po poklicanosti pa umetnik. Njegov dom v Strpni vasi že na 
vrtu in pročelju hiše pozdravlja s Stankovimi stvaritvami, v kleti pa je atelje, v katerem nastajajo sastagrafije 
(tehnika z večkratnim zlaganjem in lakiranjem papirja). Križ, tudi na naslovnici velikonočnih Novic je upodobljen, je 
zanj "ključ uresničene ljubezni za večno življenje".- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 
2017), str. 6-7  

• Detela, Lev. Spominski večer o skladatelju Hugu Wolfu ob 750- letnici Slovenj Gradca v dunajskem kulturnem 
centru Korotan / Lev Detela.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 8  

• Ferk, Janko. Na poti stare železnice med Trstom in Porečem : intervju z Jankom Ferkom / Janko Ferk ; 
[pogovarjal se je] Emanuel Polanšek.- Po izidu nemške monografije o Porečanki leta 2013, v kateri Janko Ferk 
opisuje zgodbo stare ozkotirne železnice in še marsikaj iz zgodovine in kulture obiskane pokrajine med Trstom in 
Porečem, je zdaj izšel še njen slovenski prevod.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 
2017), str. 8-9 

• Wakounig, Franc. 75 let od pregona koroških Slovencev : spomin / Franc Wakounig.- Ta teden mineva 75 let od 
prvega vala pregona koroških Slovenk in Slovencev. Nacistični oblastniki so 14. in 15. aprila 1942 nad 300 koroških 
slovenskih družin pregnali iz njihovih domov, jih zbrali in privedli v zbirno taborišče v Žrelcu pri Celovcu, od tam pa 
jih z vlaki odvedli v taborišča v Nemčiji.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 
12  

• Ljubljanski urbani prostori in mostovi : Koroška hiša arhitekture.- Celovec. Razstava Urbani prostori in mostovi za 
Ljubljano, ki je odprta v Koroški hiši arhitekture v Celovcu. predstavlja prerez skozi dejavnost skupine 
ATELIERarhitekti, ki se je osredotočila na oblikovanje javnih prostorov. predvsem v Ljubljani.- Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 13  

• Wüster, Tim Oliver. Odlična interpretacija Križevega pota : orgelska glasba / Tim Wüster.- Šentjakob. V farni 
cerkvi v Šentjakobu v Rožu so se obiskovalci v soboto, 8. aprila spomnili Jezusovega trpljenja na križu z zahtevnim 
orgelskim koncertom.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 13 

• Polanšek, Emanuel. Na zasedanju Evropske svobodne zveze EFA so sprejeli deklaracijo : Katowice 2017 / 
Emanuel Polanšek.- Tokrat je vsakoletno zasedanje EFA (Evropske svobodne zveze) potekalo v Katowicah na 
Poljskem. Udeležili so se ga tudi predstavniki Enotne liste na Koroškem in plenum informirali o diskusiji okoli nove 
deželne ustave.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 22  

• Wakounig, Bojan. Sedaj še ne razumeš, nekoč pa boš : Stani Adlaßnig, upokojeni kmet na duhovni poti / Bojan 
Wakounig.- Dober gospodar je tisti, ki zna pravi čas in v celoti predati kmetijo v mlajše roke. In dober upokojenec 
je tisti, ki si zna čas zapolniti z delom, ki ga veseli. Staniju Adlaßnigu z Vesave pri Kotmari vasi je uspelo oboje.- 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 23  

• Wakounig, Bojan. Umetnost je najvišja oblika upanja : Botond v Šentpetru / Bojan Wakounig.- Šentpeter. V 
podružnični cerkvi v Šentpetru pri Šentjakobu razstavljena umetniška dela madžarskega slikarja Botonda (1949 - 
2010) odpirajo bližnji, neolepšan in neizprosen pogled na človekovo minljivost. Izpraznjeni, le z umetnostjo 
napolnjeni prostor cerkve v Šentpetru Botondovim delom daje izjemno moč.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 23  

• Knjige in slike za dobro delo : Slovenski kulturni center Korotan na Dunaju.- Slovenski kulturni center Korotan na 
Dunaju. dnevni center Die vier Jahreszeiten iz Beljaka ter Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na 
Koroškem vabijo v ponedeljek, 24. aprila v Korotan na predstavitev knjige Življenjska sreča - Lebensglück in 
dobrodelno prodajo likovnih del slovenskih umetnikov, ki so jih ti podarili CUDV Črna. Celotni izkupiček od prodaje 
knjig bo namenjen čezmejnemu projektu izdajanja knjig, namenjenih ljudem s težavami pri branju.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 24  



• Handkejev bralni natečaj : Nova srednja šola Pliberk.- Pliberk. Nova srednja šola Pliberk, ki jo vodi Christina 
Meklin - Sumnitsch je priredila Handkejev bralni natečaj pri katerem je sodelovalo 14 učenk in učencev.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 24  

• Wakounig, Bojan. Montessori pedagogika - vzgoja otrok za samostojnost : delavnica v Domu v Tinjah / Bojan 
Wakounig.- Celovec / Tinje. Otroška vzgojiteljica Tanja Stern bo skupaj s socialno pedagoginjo Barbaro Kucher v 
Domu v Tinjah predavala o osnovah in pomenu montessori pedagogike.- Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 26  

• Rožek: predavanje o važnosti domačega jedilnega olja : oljar iz Lovank predaval v Rožeku.- Rožek. Znani rojak in 
mislec Mirko Hudl iz Lovank pri Dobrli vasi se je po šolanjih na Slovenski gimnaziji, na učiteljišču in na tehnični 
srednji šoli vsa leta ob učiteljevanju v Št. Primožu in drugod stalno kritično ukvarjal z vprašanji raznih področij 
življenja.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 26  
Wakounig, Franc. Graver daje puški obraz in videz : graverski mojster Rudi Krainer iz Kajzaz pri Bilčovsu / Franc 
Wakounig.- Graverji so v Borovljah, znanem puškarskem mestu, vselej uživali velik ugled. Med mojster graverstva 
sodi tudi Bilčovščan Rudi Krainer, nadarjen slikar, lovec in velik ljubitelj slovenske pesmi.- Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec. - Št. 15 (14. apr. 2017), str. 27 
 

Primorski dnevnik, Trst  

• Žerjal, Ivan. Odsek za zgodovino k Sv. Ivanu, knjižnica ostaja v Ul. sv. Frančiška : Trst - sporočilo novega upravnega 
odbora Narodne in študijske knjižnice. Sklepna faza postopka obnove domov pri Sv. Ivanu in v Gorici - Širitev 
delovanja na Benečijo. Primorski dnevnik, št. 87 (14. apr. 2017), str. 7 

• Žerjal, Ivan. Strainova ostaja predsednica NKŠ. Primorski dnevnik, št. 87 (14. apr. 2017), str. 7 

• (dr) »Naravno« dvojezično: Gorica – Bio-trgovina v Ulici Terza armata. Primorski dnevnik, št. 87 (14. apr. 2017), 
str. 13 

• (af) Kljub obljubam se nič ni spremenilo: Trst – slovenski oddelki tržaških občinskih vrtcev, jasli in rekreacijskega 
središča. Slovensko govoreče vzgojiteljice in pomožno osebje še nadomeščajo z italijansko govorečimi kolegicami. 
Primorski dnevnik, št. 88 (15. apr. 2017), str. 5 

• Aljoša Gašperlin. Zadnji slovenski »botegher«: Sv. Just – Ervin Mezgec bo danes delal zadnji dan v svoji trgovini z 
jestvinami. V preteklosti jih je bilo med Sv. Jakobom, S. Justom in trgom Garibaldi kar osem – Trgovino je prevzela 
mlada Fiorentina z može Stefanom. Primorski dnevnik, št. 88 (15. apr. 2017), str. 7 

• Jagodic, Devan. Slori ne lebdi v zraku, je vraščen v naše življenje : Devan Jagodic - pred občnim zborom 
Slovenskega raziskovalnega inštituta / Dušan Udovič. Primorski dnevnik, št. 88 (15. apr. 2017), str. 11 

• Čok, Štefan . Med Oberdankom in Slovenci brez sovraštva : NŠK, OZE, zapisi Pavle Kolarič. Primorski dnevnik, št. 17 
(16. apr. 2017), str. 10 

• Šešt ciljev za humani razvoj jezikovnih skupnosti v Franciji : pismo predstavnikov manjšin kandidatom za 
predsednika francoske republike. Primorski dnevnik, št. 89 (16. apr. 2017), str. 11 

• (maj) Preplet politike in umetnosti: zgodovina umetnosti – Giulia Giorgi o tržaškem slikarstvu  v obdobju 1907-
1937. Prva razstava slovenske umetnosti se je zgodila 1907 v Narodnem domu. Primorski dnevnik, št. 89 (16. apr. 
2017), str. 12 

• »Benečija danes diha bistveno bolj sproščeno«: Špeter – David Klodič, glasbenik in profesor na dvojezični šoli. 
Primorski dnevnik, št. 89 (16. apr. 2017), str. 15 

• Munih, Katja.  Bosanski žlikrofi ... o krizi identitete : Marko Klavora o Slovencih iz BIH, leta 1992 evakuiranih v 
"domovino". Primorski dnevnik, št. 89 (16. apr. 2017), str. 18 

• (km) Rojevale so se ideje, zavest in pozornost slovenskemu jeziku: Solkan – obeležitev 150-letnice čitalnice. Ena 
glavnih protagonist je bila pisateljica Pavlina Doljak Pajk – za ženske v 19. stoletju to ni bilo tako preprosto, saj so 
bile večinoma doma. Primorski dnevnik, št. 90 (19. apr. 2017), str. 12 

• Jezik ostaja problem: Gorica – knjiga Rafka Dolharja o Kanalski dolini: ena od sistemskih rešitev bi lahko bila 
trijezična šola, toda pogledi na takšno izbiro so zelo različni (ar). Primorski dnevnik, št. 90 (19. apr. 2017), str. 13 

• Tence, Sandor. Trdna proračunska osnova jamstvo za razvoj Primorskega dnevnika : Opčine - občni zbor zadruge / 
Sandor Tence. Primorski dnevnik, št. 91 (20. apr. 2017), str. 1, 3 

• (nm) V Benečiji si prizadevajo za avtohtono kmetijstvo: Čedad – finančni prispevki iz zaščitnega zakona. Primorski 
dnevnik, št. 91 (20. apr. 2017), str. 3 

• Ivan Lukan. Predelan osnutek z omembo Slovencev, ne pa tudi slovenščine: Koroška – vladna koalicija predstavila 
spremenjeno besedilo nove deželne ustave. Politične organizacije koroških Slovencev usklajujejo skupno stališče z 
alternativnim besedilom.  Primorski dnevnik, št. 91 (20. apr. 2017), str. 2 

• Radetič, Danjel.  Jezik bo še naprej prioriteta : Gorica - v Trgovskem domu 39. občni zbor Slovenskega 
raziskovalnega inštituta. Primorski dnevnik, št. 91 (20. apr. 2017), str. 1, 12 

• Katja Munih. »Proces povezovanja je dolgotrajen«: Nova Gorica – župan Arčon o »izgubljenih priložnostih za 
Gorici«. Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje »odličen zametek skupne občinske uprave, vztrajali bodo 
na ideji skupne gospodarske cone. Primorski dnevnik, št. 91 (20. apr. 2017), str. 11 

 

Delo, Ljubljana 

• Cerar: Slovenija bo dosledna varuhinja schengenske meje. Peter Žerjavič, Zoran Potič. Delo, 14.04.2017, str. 1 
Uredba Schengenski nadzor postaja diplomatska vojna Vlada razume težave potnikov, »a pravila je treba spoštovati«   



Bruselj, Ljubljana − Preverjanje vseh potnikov na slovensko-hrvaški meji že zapleta odnose med državama. V diplomatskih 
krogih je kar precej nezadovoljstva z ravnanjem hrvaškega premiera Andreja Plenkovića, ki da položaj »rešuje« v medijih in 
zavaja državljane.   
Plenkovič je pojasnil, da se v Sloveniji zavedajo težav za državljane, na katere so opozarjali že med sprejemanjem uredbe. 
Kot članica schengenskega območja jo država mora izvajati, in ko bo Hrvaška postala članica, se bo enako pričakovalo od 
nje. Če bi se Hrvaška bolj pripravljala na vstop v schengen, težav v takšnem obsegu ne bi bilo, navajajo viri. Opozarjajo tudi, 
da vprašanje nikakor ni dvostransko, saj zadeva celotno EU, »zato naj ga Plenković raje odpre pred vsemi kolegi iz 
evropskega sveta«. Dodajajo, da Slovenija ni zahtevala tako ostre uredbe in da Hrvaška ni žrtev Slovenije. Tarča kritik je tudi 
evropska komisija, ki da je poskušala z bilateralnim okvirom, kar diplomati razumejo kot višek kravjih kupčij in 
neizpolnjevanja lastnih dolžnosti. 
Odstopa od uredbe ne bo 
Zaradi izrednih razmer na mejnih prehodih sta premiera Slovenije in Hrvaške vsak dan v stiku. Po včerajšnjem pogovoru s 
premierom Plenkovićem je Cerar zagotovil, da bo Slovenija ostala dosledna varuhinja schegenske meje. 
Cerar zagotavlja, da bodo slovenske oblasti naredile vse, da bi promet tekel tekoče, a odstop od uredbe o temeljitejšem 
nadzoru vseh potnikov ne pride v poštev. Bo pa Slovenija posegla po možnosti ciljnega in usmerjenega preverjanja ob 
hkratnem zagotavljanju varnosti, ko bodo kolone na meji predolge. 
Cerarjevo sporočilo je treba razumeti tudi v luči pričakovanja odločitve arbitražnega sodišča o poteku meje med državama. 
Po umiku Hrvaške iz arbitraže se v delu hrvaške javnosti širi teza, da je poostren nadzor na slovensko-hrvaški meji del 
strategije slovenske vlade, kako prisiliti Hrvaško, da bi se vrnila v arbitražni postopek. 

• Igre s schengnom.  Peter Žerjavič. Delo, 14.04.2017, str. 1 
Tema dneva    
Presenetljivo bi bilo, če poostritev nadzora potnikov na schengenskih zunanjih mejah ne bi povzročala zapletov med 
Ljubljano in Zagrebom. Vsaka stran pač želi uveljaviti svoje interese, ki niso nujno združljivi. Z izbruhom migracijske krize, 
terorističnimi napadi v evropskih mestih in vračanjem borcev z Bližnjega vzhoda je schengensko območje, ena največjih 
pridobitev evropskega združevanja, pod hudim pritiskom. Zadnje, kar si Slovenija želi, je občutek o poroznosti meje s 
Hrvaško.  
Pred volitvami v Franciji in Nemčiji je notranja varnost ena najbolj žgočih tem. Marine Le Pen, denimo, schengen razglaša za 
veliko nevarnost za Francoze. Nadzor vseh potnikov, tudi državljanov EU, je ideja, ki se je pojavila po terorističnih napadih v 
Parizu. Tudi znotraj schengna ni več tabujev: Avstrija že od množičnega begunskega toka jeseni 2015 bolj ali manj podrobno 
nadzira potnike na notranji schengenski meji s Slovenijo. Evropska komisija ji – tako kot tudi nekaj drugim državam z 
Nemčijo na čelu – dopušča nadaljevanje nadzora, čeprav so argumenti Dunaja na čedalje bolj trhlih nogah. 
Zagreb izraža pričakovanje, da bi morala Slovenija ne glede na novo schengensko zakonodajo preverjati potnike po starem, 
nesistematično in le ciljano. Za hrvaško turistično industrijo so namreč dolge kolone na njenih mejah vse prej kot pozitivne. 
Kar je razumljivo. Kljub temu lahko v danih okoliščinah pričakujejo od Slovenije le manjše opuščanje strogega režima, ki ga 
nihče ne bi mogel razumeti kot kršitev pravil. Največja težava je, da na vprašanje, kdaj in kako lahko članica vpelje izjeme, 
(še) ni nedvoumnega odgovora. Bruselj je glede tega odpovedal. 
Ostaja upanje, da bo sistem, ki je bil vpeljan na vrat na nos in brez upoštevanja specifičnosti na posameznih delih zunanje 
schengenske meje, v praksi le postal bolj življenjski in da pretiravanje z nadzorom za vsako ceno ne bo povzročilo orjaške 
škode.  

• Zakon o tujcih gre pred ustavne sodnike. Barbara Hočevar. Delo, 14.04.2017, str. 1  
Varuhinja človekovih pravic. Zahtevo za to bo vložila v sredo   
Ljubljana – Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah bo varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer v sredo na 
ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti novele zakona o tujcih. Vsebino in argumente bo isti dan predstavila na 
tiskovni konferenci.   
Vlasta Nussdorfer se je odločila, da se bo obrnila na ustavno sodišče, naj presodi, ali so določila novele zakona o tujcih v 
skladu z ustavo. Tisti, ki ji nasprotujejo, opozarjajo predvsem na spornost tistih določil, ki omogočajo zapiranje meja za tujce 
ob množičnem prihodu migrantov, pri čemer ne bi mogli vstopiti niti tisti, ki bi hoteli zaprositi za azil.  
Če bi ministrstvo za notranje zadeve ocenilo, da država zaradi množičnega prihoda migrantov ne bi mogla več izvajati 
zakona o mednarodni zaščiti in bi bila lahko ogrožena javni red in notranja varnost, bi lahko predlagala vladi skrajni ukrep. 
Za njegovo aktivacijo bi bila dovolj že navadna večina glasov v parlamentu. Zapora meja ne bi veljala le za ranljive skupine in 
žrtve mučenja, kar pa bi presojali policisti. 
Ta »zakon na zalogo«, ki bi začel veljati v izrednih razmerah, je močno polariziral tako strokovno kot laično javnost in 
razburkal politično sceno. 

• Ustavna ocena zapiranja meja za tujce. Barbara Hočevar. Delo, 14.04.2017, str. 2 
Kontroverzni zakon Varuhinja je bila skoraj edino upanje za vse, ki so prepričani, da je novela v neskladju z ustavo in 
mednarodnimi konvencijami   
Ljubljana – V uradu varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer so dobra dva meseca po tem, ko je novela zakona o tujcih 
začela veljati, pripravili argumentacijo, s katero bodo, kot smo neuradno izvedeli, v sredo vložili zahtevo za oceno njene 
ustavnosti.   
Kakšna konkretno bo utemeljitev v zahtevi, še ni znano, je pa precej verjetno, da bo podobna opozorilom tako mednarodnih 
institucij kot nevladnih organizacij, ki jim pritrjuje precej pravnikov. Srž nasprotovanja je pred kratkim ubesedil komisar 
Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks ob svojem obisku pri nas: »Do novele zakona o tujcih sem kritičen, saj sem 
prepričan, da ni skladna z mednarodnimi obveznostmi Slovenije, po katerih imajo vsi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, 
pravico do individualne obravnave in dostopa do učinkovitega pravnega sredstva. Zakon pa bi omogočil policiji, da zapre 



meje za tujce in jih vrača, ne da bi jim prisluhnila.« Posebno sporna se mu zdi varovalka, da je že navadna večina v 
parlamentu dovolj, da se sproži ta ukrep. 
Že sprejetje zakona so spremljale glasne polemike, ki so privedle do razhajanj znotraj koalicije, saj so poslanci SD in Desusa 
glasovali proti. V največji vladni stranki sta na različnih bregovih stala predlagateljica, notranja ministrica Vesna Györkös 
Žnidar, in njen pravosodni kolega Goran Klemenčič. Ko je ob glasovanju v parlamentu predsednik državnega zbora Milan 
Brglez javno izrazil svoje pomisleke, so se za nekaj časa precej ohladili odnosi med njim in predsednikom vlade Mirom 
Cerarjem. 
S 47 glasovi za so poslanci konec januarja zakon kljub temu potrdili. Njegovi nasprotniki so nekaj upanja v to, da bi ga lahko 
ustavil, polagali v roke predsednika države Boruta Pahorja, ki bi lahko zavrnil podpis, a tega ni storil, saj se mu zdi, da je 
skladen z ustavo. Potem so se še okrepila pričakovanja do Vlaste Nussdorfer, ki ima kot varuhinja človekovih pravic v tej fazi 
edina možnost, da vloži zahtevo na ustavno sodišče. Pred dobrim mesecem je prejela peticijo z več kot 1400 podpisi 
državljanov, naj ukrepa glede zakona o tujcih, nanjo pa se je odzvala z besedami, da bo njena odločitev glede tega povsem 
enaka, kot bi bila brez pritiskov. 

• Vodja izmene ne more preprosto skrčiti kontrole. Janoš Zore, Boris Šuligoj. Delo, 14.04.2017, str. 3  
Schengenski režim Vsako delno opustitev nadzora je treba pisno zagovarjati in dokazovati, da ni bil kršen mejni zakonik   
Obrežje, Sečovlje –Na mejnem prehodu Obrežje je bila na velikonočni četrtek kolona osebnih vozil na izhodu dolga šest 
kilometrov. Delna opustitev kontrole osebnih dokumentov se je začela ob četrti uri zjutraj in trajala do desetih. Policijo smo 
povprašali, zakaj se vodja izmene za ukrep ni odločil že prej, recimo ob dveh zjutraj.   
Robert Perc s Policijske uprave Novo mesto nam je pojasnil, da odločitev za začasni manj temeljiti pregled v skladu z uredbo 
o mejnem režimu in v sodelovanju s pristojnimi na sedežu PU Novo mesto sprejema poveljujoča oseba na policijski postaji 
na Obrežju. V nočnem času je bil to vodja izmene. A ta še zdaleč nima pristojnosti, da bi se za spremenjen mejni režim 
odločil zgolj na podlagi dolžine kolon ali čakalne dobe: »Presoja mora biti strokovna, na podlagi kataloga strokovnih znanj, 
veščin, izkušenj, usmeritev in pravnih podlag, ki jih imamo. Po vsaki spremembi moraš namreč argumentirati svojo 
odločitev. V poročilih moraš pojasniti, zakaj in kako si to storil, in nato še vedno zagotavljati izvajanje mejne kontrole na 
način, ki ga predpisuje schengenski zakonik.« 
Brez neprestanega usklajevanja ne gre 
V pomoč poveljujočim potekajo usklajevanja tako znotraj slovenske policije (mejne, recimo, s prometno policijo glede 
razmer na cestah) kot z drugimi institucijami (Dars mora zagotoviti signalizacijo, hrvaška policija ustrezen kader), razlaga 
Perc: »Upoštevati je treba promet v tujini, prometni koledar in izkušnje iz preteklih let, stike s sosednjimi varnostnimi 
organi.« 
Vodilo slovenske policije je, da se delna opustitev izvaja čim krajši čas, saj stalna rešitev ostaja sistematična kontrola vseh 
osebnih dokumentov, pojasni Perc. In to neodvisno od postopkov hrvaških policistov, saj je za varovanje schengenskega 
območja ključno preverjanje potnikov pri vstopu v Slovenijo. 

• Hrvaška vlada krši arbitražni sporazum. Boris Šuligoj. Delo, 14.04.2017, str. 3  
Sporno školjčišče Hrvaška oddala koncesijo za gojenje školjk v Piranskem zalivu   
Portorož – Po letih relativnega miru in brez resnejših incidentov v Piranskem zalivu je hrvaška vlada junija lani sklenila 
koncesijsko pogodbo s školjkarjem Vladimirjem Bašićem iz Umaga, po kateri lahko pred Kanegro postavi gojišče školjk na 
desetih hektarjih. Ta pa je pred obalo Savudrijskega polotoka postavil sidra in označevalno bojo, kar so na slovenskem 
ministrstvu za zunanje zadeve označili za kršenje spoštovanja stanja z dne 25. junija 1991.   
Vse kaže, da je postavljanje školjčišča najmanj 600 metrov od obale pri Kanegri prvi resnejši in očitno demonstrativen 
primer enostranskega uveljavljanja hrvaške jurisdikcije v Piranskem zalivu po sklenitvi arbitražnega sporazuma leta 2010. 
Hrvaška o sklenitvi koncesijske pogodbe z zasebnikom ni obvestila Slovenije.  
Na slovenskem zunanjem ministrstvu so nam odgovorili, da so že večkrat pozvali Hrvaško, naj se njeni organi vzdržijo 
enostranskih dejanj, ki bi lahko poglobila mejni spor. Še posebno ker je meja na morju tudi predmet arbitražnega postopka 
po veljavnem arbitražnem sporazumu. Ministrstvo ni hotelo komentirati, zakaj si je Hrvaška dovolila takšno potezo, tik 
preden naj bi državi prejeli pričakovano sodbo arbitražnega sodišča. So pa pojasnili, da redno in odločno protestirajo proti 
nezakonito postavljenim školjčiščem v Piranskem zalivu. Nazadnje je poslalo Hrvaški protestno diplomatsko noto februarja 
letos in enako se bo odzvalo tudi v tem primeru. 
Školjčišče 600 metrov od obale 
Iz koncesijske pogodbe je mogoče razbrati, da je hrvaška vlada sprejela sklep o koncesijski pogodbi 23. junija 2016, da gre za 
večjo površino morja, namenjenega akvakulturi, od katere oddajajo podjetju Morski ribolov Umag 101.000 kvadratnih 
metrov za 20 let. Koncesionar naj bi vsako leto plačal hrvaški državi približno 2700 evrov koncesnine v fiksnem znesku in še 
0,2 odstotka od ustvarjenega prihodka. Iz prilog, ki jih je pripravil umaški školjkar, pa smo razbrali, da je bil idejni projekt za 
školjkarski nasad v skladu s prostorskim načrtom Istrske županije in prostorskim načrtom občine Umag. Lokacija gojišča naj 
bi bila na območju občine Umag, 600 metrov od obale, in »na območju Republike Hrvaške«. Školjkar naj bi tu na leto 
pridelal vsaj 70 ton školjk, poleg užitnih klapavic še ostrige in kaneštrele. 
Kako lahko Slovenija ukrepa 
Več slovenskih školjkarjev ni hotelo komentirati teh hrvaških potez s pojasnilom, da to nikakor ne bi koristilo urejanju 
razmer. Izjave ni hotel dati niti ribiški inšpektor, z ministrstva za kmetijstvo pa so nam jo obljubili za danes. Zanimalo nas je 
predvsem, kako lahko Slovenija ukrepa v tem primeru. Piranski ribiči so izrazili bojazen, da se bodo znova začeli incidenti na 
morju, saj je Hrvaška očitno začela na lastno pest in po svojih argumentih uveljavljati mejo s slovensko državo. Na Upravi RS 
za pomorstvo smo lahko zvedeli le, da pričakujejo navodila države, kako ukrepati. 

• Migranti se soočajo s krizo Evrope ...  Mimi Podkrižnik. Delo, 14.04.2017, str. 28  
Cikel Razumevanje sveta. Demograf François Héran o priseljevanju v EU, migrantski krizi in prihodnosti   



Ljubljana – Evropa je pisana družba, nesoglasij in nesporazumov je veliko, kažejo se tudi v odnosu do prišlekov. Kakšno 
mesto naj v naših družbah zavzame priseljevanje, je bilo vprašanje, na katero je v sredo zvečer v Mestnem muzeju Ljubljana 
odgovarjal francoski demograf François Héran. V Slovenijo ga je povabil Francoski inštitut v Ljubljani v sodelovanju z 
nekaterimi partnerji, tudi Delom.   
François Héran je antropolog, ki pri svojem raziskovanju interdisciplinarno povezuje sociologijo in demografijo, in vodja 
raziskav na Nacionalnem inštitutu za demografske študije (Institut national d'études démographiques, Ined). Njegovo 
predavanje je s pravnega vidika »dopolnila« direktorica Mirovnega inštituta Neža Kogovšek Šalamon (o tem bomo pisali v 
prihodnjih dnevih), razpravo pa je moderirala Marina Lukšič Hacin, predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in 
migracije. 
Zgovornost statistike  
Francoski gost je postregel s številnimi podatki – o različnih evropskih družbah, tudi o slovenski –, ki jasno osvetljujejo 
sedanje migracije in predvsem v drugačni luči, kot smo je po večini vajeni iz medijev in javnih političnih razprav. Medtem ko 
begunsko-migrantsko problematiko (slovenska) javnost največkrat povezuje z (obrobnimi) varnostnimi vprašanji, so 
poudarki demografskih raziskav drugačni, pomembnejši in skrb zbujajoči. Projekcije za prihodnjih 50 let kažejo, da nas bo v 
Sloveniji, denimo, vedno manj delovno aktivnih, ob migracijah ali brez njih. Héran, ki je bil tokrat prvič v Sloveniji, je 
uvodoma poudaril, da EU že kakšno leto po migracijah presega Združene države Amerike, kar je nov fenomen. Leta 2015 se 
je v 320-milijonske ZDA preselilo 1,1 milijona novih imigrantov, v EU s tedaj 509 milijoni prebivalcev pa 4,7 milijona, 2,4 
milijona med njimi iz neevropskih držav. Kljub pomembnemu preobratu imajo številne evropske družbe – tudi francoska, ki 
je od nekdaj območje priseljevanja in na leto sprejme po 200.000 ljudi – težave pri sprejemanju novih migrantov. Veliko je 
pomislekov, prespraševanja.  
»Begunska kriza, ki je izbruhnila poleti 2015, močno pa se je povečala jeseni in se podaljšala še v 2016., je popolnoma 
razdelila Evropo. [...] Ne le da se Evropa sooča z migrantsko krizo, tudi migranti se soočajo s krizo Evrope.« Stara celina je 
razklana, zato nastalih razmer ni mogoče primerno politično obvladovati. Ob sodobnih množičnih migracijah (po večini iz 
Afrike, Bližnjega vzhoda, Azije, med evropskimi državami pa iz Ukrajine) so se razkrile vse nacionalne heterogenosti, ki jih je 
po Héranu mogoče razložiti tudi z različnimi zgodovinskimi izkušnjami. 

• Ob treh zjutraj na rep kolone, ob šestih na mejo. Janoš Zore. Delo, 15.04.2017, str. 2  
Nadzor meje Ob včerajšnji opustitvi stroge kontrole so osebna vozila zapuščala mejno hiško tudi v petsekundnem 
intervalu   
Brežice – »Potni list ti takole odprejo,« je po prečkanju mejnega prehoda Obrežje Mirsad Hodžić pri palcih razprl sklenjeni 
dlani in jih znova sklenil: »In nato ti ga takoj zaprejo. To je vse, kar naredijo pri kontroli dokumentov. Za to smo morali čakati 
sedem ur. Nima smisla.« Hodžić je včeraj obstal v rekordni, 10,5-kilometrski koloni pred največjim mejnim prehodom v 
državi.   
S prebivalcem Brčkega, ki začasno dela v Münchnu, smo se pogovarjali ob desetih dopoldne: »Iz Nemčije smo se odpravili 
od osmih zvečer. Ob treh zjutraj smo prišli na rep kolone, ob pol šestih, morda šestih, smo z avtobusom prišli na parkirišče 
pred mejo.« 
Čakalno dobo sedmih ur so nam potrdili tudi drugi potniki v avtobusih, ki so med vsemi včeraj na meji izgubili največ časa. 
Vozniki osebnih vozil so, čeprav so tvorili del rekordne kolone na izstopu iz države, v gneči čakali manj časa. 
»Tri ure.« 
»Dve uri in pol.« 
Dolga kača vozil na avtocesti se je pomikala relativno hitro, kar so sredi dopoldneva s hitrimi pregledi osebnih dokumentov 
omogočili varuhi meje obeh držav. Če sta dva potnika prejšnji petek, ko sta slovenski in hrvaški policist njuna osebna 
dokumenta postavila vsak na svoj optični čitalec, pri preverjanju izgubila najmanj 22 sekund, so ob včerajšnji opustitvi 
rigorozne kontrole osebna vozila zapuščala mejno hiško tudi v petsekundnem intervalu. Toda ponoči, ko je kolona začela 
rasti proti rekordni dolini, ni bilo tako. 
Postajališče kot bližnjica 
»V četrtek zvečer so potniki za izstop iz države z osebnimi avtomobili čakali okoli 45 minut, od pol tretje ure pa tri ure in 45 
minut. Potniki na avtobusih čakajo za vstop in izstop približno dve uri,« je pričakovano zgostitev prometa na velikonočni 
petek opisal Robert Perc iz PU Novo mesto: »Ob pol tretji uri so policisti spremenili režim mejne kontrole, vendar se je 
promet še vedno povečeval, tako da je bila ob šesti uri kolona vozil na avtocesti dolga že okoli osem kilometrov.« 
Ob največji gneči so vozila v smeri proti meji stala na avtocesti pred mostom čez Krko oziroma višje od Brežic. Za še dodaten 
zastoj je po šesti uri zjutraj poskrbelo verižno trčenje štirih vozil brez resnejših poškodb na omenjenem mostu čez dolenjsko 
reko. 
 
»Ko sem se po odstavnem pasu peljal po razbit avto, so se za menoj začeli voziti tudi drugi vozniki,« je dejal voznik 
avtovleke. Posledica nervoze je bilo popolnoma nabito parkirišče na Petrolovem postajališču na Čatežu, ki so ga mnogi želeli 
uporabiti za bližnjico. »Stojte in čakajte,« je divjo vožnjo prekinil policist, ki je ob vhodu na postajališče počez postavil 
službeno vozilo in sam odločno stopil na sredino cestišča. 
Prometniki pripravljeni 
»Sprva si odločen do potnikov, potem pa se ti smilijo majhni otroci, ki morajo stati v koloni,« nam je dejal eden od 
policistov, ki se je zaradi kriznih razmer po vsega osmih urah od zadnje izmene sredi noči moral vrniti na delovno mesto. 
Njegovi kolegi so potnike, ki so avtocesto samovoljno zapustili pri izhodu za Brežice, dobrih osem kilometrov od meje, 
preusmerjali na manjša mejna prehoda Slovenska vas in Rigonce. Odločno, ker so v preteklih dneh nastajali zamaški na 
lokalnih cestah, so tovornjakarje in voznike avtobusa po krožišču poslali po krožni poti nazaj na avtocesto. 
Maloobmejni prehod Slovenska vas tik ob velikoobmejnem prehodu Obrežje je bil manj obremenjen, kot bi bil običajno. 



»Zjutraj je bila kolona res dolga deset kilometrov. A ker poznam stranske poti, sem v Slovenski vasi na prehod meje čakal 
samo dobre pol ure,« je dejal Milan Frank iz Ilirske Bistrice, ko je sredi dopoldneva, približno enako dolgo, na avtocesti pred 
Obrežjem čakal na vstop nazaj v Slovenijo. 
Na Obrežju je bilo takrat na potniškem prometu odprto vseh deset prog: dve za osebna vozila in ena za avtobuse v smeri 
proti Sloveniji ter sedem za osebna vozila proti Hrvaški. Za avtobuse sta bili v obe smeri, proti Ljubljani le občasno, odprti 
tudi po dve progi, običajno rezervirani za tovornjake. 

• Birokratske ukrepe iz Bruslja ponavadi še pozlatimo. Intervju: Gregor Virant, nekdanji notranji minister, danes 
svetuje organizacijam, kot so OECD, svet Evrope in evropska komisija. Pogovarjala se je: Katarina Bulatović. 
Delo, 15.04.2017, str. 2   

Ljubljana – Zaradi velikonočnih praznikov policisti ta konec tedna ponovno pričakujejo več kilometrov dolge kolone in 
negodovanje potnikov. Nekdanji notranji minister Gregor Virant, ki danes svetuje organizacijam, kot so OECD, svet Evrope in 
evropska komisija, meni, da je bruseljska uredba neustrezna tudi z varnostnega vidika.  
Prejšnji konec tedna je bruseljska uredba zahtevala nadzor nad vsemi, ki so prečkali schengensko mejo in mejo Unije, kar 
je povzročilo tudi šesturne zastoje. Kaj lahko Slovenija stori? 
Če nastanejo nesorazmerni učinki na promet, lahko uporabi klavzulo, po kateri bi mejna policija izvajala tako imenovana 
ciljna preverjanja. Poenostavljeno povedano, to pomeni, da policija na meji v registrih EU preverja samo izbrane potnike. 
Komandirjem na mejnih policijskih postajah bi morali le naročiti, da nadzor izvajajo tako, da ne nastajajo daljši zastoji. 
Policisti bodo najbolje vedeli, kako to doseči. V našem primeru je očitno, da potrebujejo takšno navodilo. 
Je to napovedal tudi premier Cerar, ko je dejal, da bo Slovenija uveljavljala možnost »ciljnega in usmerjenega preverjanja 
ob hkratnem zagotavljanju varnosti, ko bodo kolone na meji predolge«? 
Upam, da bo res tako.  
Bi lahko Slovenija od Bruslja zaradi temeljitega nadzora na meji »iztržila«, denimo, boljšo opremo za policiste ali dodatne 
policiste iz evropskih držav, če se pokaže, da je obmejnih policistov premalo? 
Seveda. Ker smo varuhi dolge zunanje meje in na nas kot majhno državo pade nesorazmerno breme, bi morali zahtevati 
pokritje vseh investicij v prometno infrastrukturo, mejne prehode, kadre in opremo, ki nastajajo s takšnimi ukrepi. Poleg 
tega bi morali zahtevati prehodno obdobje, dokler z evropskimi sredstvi ne zagotovimo razmer, da lahko poostren nadzor 
izvajamo brez zastojev.  
Kakšne so za to pravne možnosti? 
Če so lahko ministri uredbo spremenili v smeri zaostrovanja, bi lahko dodali še določbo o pravični razporeditvi bremen. Za 
to nihče ne potrebuje doktorata, samo malo zdrave ministrske pameti. 
Bi lahko Slovenija uveljavila odškodnino za gospodarsko škodo, ki jo bo zaradi poostrenega nadzora utrpela v turizmu? 
Ne, ker škode nismo utrpeli zaradi kakšnega protipravnega ravnanja. Napako smo naredili, da smo privolili v takšna pravila, 
ki jih interpretiramo v svojo škodo.  
Zastoji, ki so pri nas dolgi deset kilometrov in več, so tudi na poljsko-nemški in madžarsko-avstrijski meji. Vendar se zdi, 
da so te države pri varovanju lastnih interesov na račun povsem doslednega izvajanja tovrstnih uredb bolj pragmatične 
od Slovenije.  
Slovenci bomo na ves glas kričali proti bruseljskim ukrepom, kadar bodo ti razumni in logični, recimo v primeru zahteve po 
uravnoteženju proračuna ali ekonomski svobodi. Ko pa EU sprejema birokratske ukrepe na meji duševne zaostalosti, ne 
nese tako daleč, da bi se pravočasno uprli. Še huje, birokratske ukrepe ponavadi še pozlatimo z lastnimi dodatnimi zapleti.  
Torej je takšna uredba neustrezna tudi z varnostnega vidika? 
Najprej smo v EU spustili več sto tisoč migrantov, ki jim ni bilo treba niti pokazati dokumenta. Zdaj pa lastne državljane pri 
izstopu preverjamo kot najhujše kriminalce. Dodaten komentar ni potreben. 
Je Cerarjeva ocena, da bi v primeru nespoštovanja uredbe Slovenije schengenski nadzor meje premaknili na avstrijsko ali 
italijansko mejo, realna?  
Ne bodo je premaknili na sever, če bomo Slovenci izvajali nadzor tako, da ne bodo nastajale šesturne kolone. To bi bilo 
noro. Cerarjeva odgovornost je, da zadeve uredi. Upam, da ne bo čakal, da se zgodi kolaps prometnega sistema.  
Koliko je dogajanje na schengenski meji povezano z arbitražnim postopkom? 
Mislim, da ni povezano, razen če bi se v slovensko-hrvaški komunikaciji kazala nervoza.   

• Minister ne ve, v čigavem morju so hrvaške školjke. Boris Šuligoj. Delo, 15.04.2017, str. 2  
Arbitražni sporazum. Erjavec: Poslali bomo diplomatsko noto, odzvali pa se ne bomo, ker bi to bila kršitev arbitražnega 
sporazuma   
Ljubljana, Piran – Kaj bo storila slovenska država po tem, ko so novinarji odkrili, da so Hrvati sredi Piranskega zaliva, na 
območju portoroškega ribolovnega rezervata začeli postavljati nov školjkarski nasad? »Poslali bomo diplomatsko noto, 
posvetujemo se tudi z odvetniki, ti nas zastopajo pri arbitražnem sodišču, ki zelo podrobno spremlja dogajanje,« je včeraj 
izjavil vodja slovenske diplomacije Karl Erjavec.   
»Policija, ribiški inšpektor in drugi se ne odzivajo preprosto zato, ker če bi se odzvali po navodilu zunanjega ministrstva, bi to 
pomenilo neposredno kršitev arbitražnega sporazuma. Slovenija pa ta sporazum spoštuje in kot članica EU pričakuje, da bo 
tudi Hrvaška, zlasti hrvaška vlada, spoznala, da je treba v okviru EU podpisane dogovore tudi spoštovati,« je izjavil zunanji 
minister Karl Erjavec.  
»Nepotrebno in neustrezno« 
Dejal je, da je to ravnanje hrvaške vlade v nasprotju s petim členom arbitražnega sporazuma, ki ga sodišče ne bo upoštevalo 
in dejanje nima nobenih posledic pri določanju meje med državama. Zato je takšno ravnanje predvsem nepotrebno 
vznemirjanje, ki bi se ga morali obe strani vzdržati. »Hrvaška školjčišča so v zaliv postavili že leta 1998, vendar se je prvič 
zgodilo, da je zanje dala soglasje hrvaška vlada, kar kaže, da še ne razumejo, da arbitražni sporazum velja,« je pojasnil šef 
slovenske diplomacije. 



Karl Erjavec je izrazil pričakovanje, da bo arbitražno sodišče izdalo razsodbo letos in da bo Hrvaška, ne glede na njeno 
sedanje stališče, da ne priznava sporazuma, spoštovalo odločbo. »Ne pozabimo, da je bil arbitražni sporazum podpisan pod 
okriljem evropske komisije in da je komisija že večkrat povedala, da od Hrvaške pričakuje spoštovanje odločitev 
arbitražnega sodišča. Ravno ta zadnji dogodek kaže, da se bodo napetosti nadaljevale, če tega vprašanja ne bomo rešili. 
Mislim pa, da imata obe državi zdaj pomembnejše skrbi, da so takšna ravnanja povsem nepotrebna in neustrezna,« je dejal 
Erjavec. 
»Ko bo sodišče določilo mejo, se bo natančno vedelo, kje je slovensko in kje hrvaško ozemlje, tedaj se bo natančno vedelo, 
kje ležijo ta školjčišča. In če bo odločitev takšna, da je to školjčišče na slovenski strani, bomo arbitražno odločbo tudi 
implementirali,« je negotovost stališča o tem, do kod sega slovensko ozemlje, izrazil zunanji minister. Glede incidentov je 
dejal, da so se v preteklosti, ko so še spoštovali sporazum, izgovarjali, da ni bil kršen, zdaj pa govorijo, da je sporazum že 
preteklost. 
V čigavi pristojnosti so školjčišča 
Erjavec je dodal, da primer školjčišča v Piranskem zalivu ne kaže hrvaške dobre volje, da bi se bila pripravljena pogovarjati, 
kako reševati številna nerešena vprašanja med državama. »Ne gre samo za schengensko uredbo, ampak tudi za Agrokor in 
Mercator, za jedrsko elektrarno in drugo. Zato obžalujem, da vodijo takšno politiko. Jaz pa mislim, da bi morali vsa ta 
vprašanja urediti za mizo, pri meji pa spoštovati arbitražno odločbo. Naredili bomo vse, da Mercator zaradi Agrokorja ne bi 
zašel v težek položaj. V tem trenutku ne morem in ne smem povedati več,« je dejal Erjavec. 
Z ministrstva pa niso odgovorili na naše vprašanje, zakaj se je slovenska diplomacija na dogodek odzvala šele po objavi v 
medijih, čeprav je zanj vedela že pred desetimi dnevi. Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nam odgovorili, 
da je nadzor takšnega školjčišča v pristojnosti okoljske inšpekcije in uprave za pomorstvo (in ne ribiškega inšpektorja). Smo 
pa iz dveh virov izvedeli, da naj bi pri postavitvi školjčišča hrvaškemu školjkarju pomagala tudi slovenski školjkar in slovenski 
geometer. Poznavalci trdijo, da je tokratna lega školjčišča očitno izzivanje, saj ga postavljajo blizu portoroškega ribolovnega 
rezervata. 

• »Močan, prej ustvarjen za rokoborbo kot za čopič«. Jožica Grgič. Delo, 15.04.2017, str. 20  
Albert Sirk. V Narodni galeriji pregledna razstava del umetnika, ki je rad slikal morje, življenje ob njem in marine   
Alberta Sirka poznajo predvsem tisti, ki imajo radi slike z morskimi motivi. Ljubitelji teh motivov in tisti, ki bi ga radi bolje 
spoznali, lahko pridejo na svoj račun v Narodni galeriji, kjer so ob 130. obletnici slikarjevega rojstva pripravili pregledno 
razstavo.   
Razstavljenih je 71 del iz slikarjevega štiridesetletnega ustvarjalnega obdobja, poleg marin in obmorskih pejsažev tudi 
tihožitja in portreti. Nostalgiki se bodo razveselili ilustracij za knjigo Toneta Seliškarja Bratovščina Sinjega galeba. 
Alberta Sirka (1887–1947) bolje poznajo v zamejstvu, kjer je bil do 42. leta njegov dom. Rodil se je v Sv. Križu nad Tržaškim 
zalivom, bil je zaveden Slovenec in leta 1929 je moral zaradi fašizma zapustiti Italijo. Alina Carli, proučevalka Sirkovega dela 
in življenja ter avtorica razstave in besedila v katalogu, je povedala, da se navadno vsako pričevanje sodobnikov o tem 
slikarju začne z njegovim videzom, saj ni bil videti kakor večina umetnikov. Opisan je bil med drugim takole: »Plečat, močan 
in zdrav je, prej ustvarjen za rokoborbo kot za čopič. V družbi nerad diskutira, knjige grozno sovraži, ljubi pa Sv. Križ, kriške 
ribiče in morje.« 
Večina del izgubljenih 
Pisati o Albertu Sirku sedemdeset let po njegovi smrti je hkrati težka in lahka naloga, saj je večina njegovih del izgubljena ali 
pa o njih ni veliko znanega, je povedala Alina Carli. Razstavljena dela so v lasti zasebnikov in ustanov.  
Sirkovega sloga ni lahko opredeliti, nekateri ga označujejo za impresionista oziroma neoimpresionista, drugi za barvnega 
realista. Sirk je precej samosvoj, izhaja iz lastnega občutenja morja in življenja ob njem. Med drugim je bil tudi ribič in 
takrat so nastale slike ribiških ladij. Ta svojstveni slog je Sirku čez čas prinesel veliko uspeha ne samo na razstavah po 
Sloveniji, temveč tudi zunaj njenih meja. Njegova dela do danes niso izgubila privlačnosti, hkrati pa so dokument nekega 
izgubljenega časa. 
Beg v Jugoslavijo 
Ko je Sirk leta 1929 pred fašizmom ilegalno prestopil jugoslovansko mejo pri Reki, se je začelo njegovo šestnajstletno 
izgnanstvo iz rojstnega kraja. Postal je učitelj risanja na meščanski šoli v Sv. Lenartu v Slovenskih goricah. V tem obdobju je 
ustvarjal z veliko vnemo, posvečal se je študiju barve in kompozicije, izpopolnil tehniko akvarela in suvereno obvladoval tudi 
oljno tehniko. Razstavljal je, likovna kritika mu je bila naklonjena, všeč je bil tudi ljudem, kar se mu je finančno poznalo. 
Prvič pa se je samostojno predstavil s štiridesetimi deli šele leta 1937 v Mariboru.  
S prihodom na Štajersko se je Sirk razvil v pristnega slikarja morja, kar gre pripisati veliki nostalgiji po domačem kraju. 
Upodabljanje čistih marin oziroma morskih motivov pomeni tako ohranjanje spomina na korenine, hkrati pa izražanje 
bolečine zaradi ločenosti, čeprav to izraža s svetlo in intenzivno barvno paleto. Tu stopi v ospredje njegov barvni realizem, ki 
pa včasih prestopi meje, in zato njegove slike delujejo impresionistično. 
V tistem obdobju je veliko potoval, predvsem po Makedoniji, kamor se je preselila njegova mlajša sestra Lucija z možem. V 
njegovem opusu je veliko makedonskih motivov, pretežno v tehniki akvarela (in nekaj olj), od čistih vedut do žanrskih 
prizorov vsakdanjega življenja. Čeprav ni bil človek besede, je svoja potovanja v Makedonijo opisal v glasilu Naš rod in 
potopis, tako kot druge, ki jih je še napisal, opremil z risbami ter nekaterimi reprodukcijami. 
Portreti 
V Sv. Lenartu se je Sirk posvetil tudi valoviti pokrajini Slovenskih goric. Njegovi portreti obsegajo celo galerijo likov z imenom 
in priimkom, pa tudi anonimnežev, ki jih je zabeležil na svojih potovanjih ali priklical iz spomina. Prelomnica v slikanju 
portretov v oljni tehniki je nedvomno Moja mati, ki jo je Sirk portretiral leta 1929, tik pred odhodom v Jugoslavijo – ženica z 
rdečo ruto na glavi, zgubanega in zaskrbljenega obraza zaradi sinovega odhoda. Portreti iz prvega obdobja njegovega 
ustvarjanja so bili bolj realistični, statični, pozneje so postali portretiranci bolj kontemplativni. 



Leta 1938 je Sirk dobil službo na celjski gimnaziji. V Celju so si Primorci s Sirkom na čelu ustvarili svojo oazo v gostilni Pri 
turški mački, ki je bila v lasti primorske družine Štolfa in je zato imela svojo vsebino, vzdušje, domačnost in jezik ožje kraške 
domovine. Druščina si je nadela ime Robinzoni, njihov kapitan je bil Sirk, poleg veselih omizij v omenjeni gostilni je prirejala 
poletne počitnice na dalmatinskih otokih, predvsem na Murterju, Kornatih in Vrgadi. Murterja in njegovih naselij Sirk ni 
samo slikal, temveč tudi opisal v potopisu. 
Najboljše stvaritve 
Stik z naravnim elementom je iz Sirka potegnil najboljše stvaritve njegovega opusa. Vse, kar ga je obkrožalo v teh poletnih 
mesecih – morje, ribiči, barke –, je nesel v Celje v obliki skic, po vrnitvi domov pa je vse doživeto privrelo na dan. Prav s temi 
deli je Sirk zaslovel kot slikar morja in edini slovenski marinist. V tem obdobju je nastala večina njegovih najbolj dozorelih 
marin. Upodabljal je sončne vzhode in zahode, marine, življenje ribičev, vedute obmorskih mestec. 
Sirk ni ustvarjal zato, da bi bil všeč povprečnemu meščanu ali strokovni kritiki, temveč zato, da bi izrazil svojo brezpogojno 
ljubezen do brezmejne modrine, lastnih korenin in svobode duha. 
Poleg marin je nekaj slik v tem obdobju posvetil tudi Celju in okolici, ki pa ne dosegajo take izrazne moči kot njegovi morski 
prizori. Tako kot v Mariboru je bil tudi v Celju aktivni akter in gonilna sila umetniškega dogajanja. Sirkove stvaritve so bile 
razstavljene na vseh pomembnejših razstavah v Sloveniji. Leta 1940 je razstavljal v Beogradu.  
Ko se je začela druga svetovna vojna, so ga vpoklicali v jugoslovansko vojsko. Ko je prišel v Srbijo, je bila vojska že v razsulu, 
v okupirano Celje se je vrnil peš. Kmalu so ga aretirali nacisti in odpeljali v Sokolski dom v Gaberje, nato v zapor h 
kapucinom. Skupaj z drugimi interniranci je maja in junija 1941 izdajal satirični list Kapucinski toti, po zgledu mariborskega 
Totega lista. List je bil strogo konspirativen, prispevki anonimni, namenjen pa je bil sproščanju zapornikov. Sirk je karikirano 
portretiral sojetnike, advokata, tožilca in sodnika.  
Izgnanstvo v Srbijo 
Zatem sta bila z ženo Doro izgnana v Srbijo, v Paraćin, skupaj s tristo zavednimi slovenskimi izobraženci. V Paraćinu jim niso 
bili naklonjeni, zato je Sirk kot predsednik tamkajšnje kolonije posredoval, da so jih približno polovico preselili v Zaječar. 
Tam je prevzel kuhinjo za izgnance, Sirk je namreč vseskozi slovel kot dober kuhar. Zaradi inflacije so ljudje kupovali njegove 
slike in s tem se je preživljal.  
Žena Dora je naštela 122 del, nastalih v izgnanstvu, a se jih je do danes ohranila le kakšna desetina. Med lastniki so navedeni 
več družin iz Zaječarja in družine izgnancev iz Slovenije. Po besedah Vida Lenarda, ki se v katalogu ukvarja z zadnjim 
obdobjem Sirkovega življenja, je večino teh del odnesla s seboj okupatorska vojska.  
Lenard je tudi zapisal, da je mešanje stilnih usmeritev glede na razpoloženje, kontekst in razpoložljiva tehnična sredstva 
osrednjeslovenskim kritikom povzročalo glavobol, zato Sirka niso mogli umestiti v neko jasno začrtano linijo ali šolo, zato se 
tudi ni znašel v kanonskih pregledih slovenske umetnosti. Sirkova fizična odsotnost iz Ljubljane in izginotje velikega dela 
opusa sta še povečala nelagodje kritikov, ki so bili po vojni vse bolj naklonjeni zmernemu ali socialističnemu realizmu. 
Vrnitev v Celje in Križ 
Po dobra štiri leta trajajočem zaječarskem obdobju je Sirk sklenil zadnjo ustvarjalno fazo, saj je kmalu po vojni umrl. Ko se je 
po vojni vrnil v Celje, je upodabljal tudi narodnoosvobodilno tematiko, v kateri je uveljavljal svoje znanje v krogu realistične 
in hkrati vsebinsko poudarjene figuralne kompozicije. 
Znova je poučeval na celjski gimnaziji, zaprosil je za premestitev v Trst in avgusta 1945 so mu ustregli, dobil je mesto v 
tržaškem pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru, v katerem naj bi pomagal pri ustanovitvi nove obrtnoslikarske šole. 
Stanoval je izmenično v Križu in Trstu, ponovno se je uveljavil kot slikar, ilustrator in pedagog. Umrl je leta 1947, pokopan je 
v Celju. 

• Ko nam znanost pride prav. Tekst: Janez Markeš. Delo, Sobotna priloga, 15.04.2017, str. 1  
Zahteve Shoda za znanost, ta se bo v Ljubljani zgodil prihajajočo sredo, so generalno enake kot zahteve kolegov iz 600 mest 
po svetu, ki bodo uprizorili podobne shode. Govori se o avtonomiji raziskovalne dejavnosti in o spremembi raziskovalnih 
politik. Pomemben vidik v zadevi je v klicu po zagotovitvi ne le povečanega obsega financiranja znanosti, temveč še bolj v 
zahtevi po sistemu: rednem, predvidljivem in transparentnem »načinu institucionalnega financiranja« tega področja. 
Analogija se ponuja sama. Če v politiki in političnih razmerjih, EU na primer, obstajajo taki in drugačni »mehanizmi«, zakaj 
ga ne bi imeli tudi v znanosti na nacionalnih ravneh? Dvig proračunskih sredstev na en odstotek bruto domačega proizvoda 
za znanost, tako predlagatelji, pomeni sistemizacijo neke državne vrednote, ki ne bi smela biti prepuščena kaprici trenutno 
veljavnih politikov ali celo enega samega politika. 
Gre namreč za svetovni, globalni pojav in uveljavljajoči se populizmi precej dobro ponazarjajo dvoje: prvo, da izpareva 
(heglovski) pojem državnega življenja, v katerem naj bi se udejanjala duhovna suverenost tako posameznikov kot države (ali 
koalicije držav), drugo pa, da svet z novimi in novimi populističnimi osebnostmi postaja vse nevarnejši in vse bolj 
nepredvidljiv prostor. Poanta je ta, da nekdo mora stvari poimenovati s svojim imenom, glede tega ponastaviti uro in 
naravnati kurz – in znanost je lahko karseda primerno polje za kaj takega. 
V tem primeru je znanost sinonim za neodvisnost. Ko se merijo jedrske mišice med ZDA, Kitajsko, Rusijo in na primer 
Severno Korejo, je znanost lahko zlorabljena za ogrožanje svetovnega miru. Toda: ne glede na to, ali je mir v končnem 
smislu sploh mogoč, ostaja ideal nacionalnega mednacionalnega in nadnacionalnega (raz)uma, ki mu je jasno, da je svet 
vrednota, da je ranljiv, da ga je mogoče tudi uničiti in da je mogoče zapraviti že pridobljene civilizacijske dosežke. 
Aktualna kapricioznost politikov velesil je dober primer, ko želimo ponazoriti naravo problema. Novica tedna je bila, kako je 
Donald Trump obrnil kurz in Nato iz poprejšnjega javnega omalovaževanja spet označil za zavezniško formacijo. Njegovi 
poprejšnji izolacionistični politiki ZDA je sledila impulzivna vojaška intervencija v Siriji. Izzval je dotlej nenavadno mirno 
razmerje do Rusije in se začel spogledovati s še bolj nepredvidljivim potencialnim napadom na Severno Korejo. Tudi Severni 
Korejci imajo opraviti s kapricioznim in nepredvidljivim vladarjem. 
Da se ljudje zdravega razuma skušajo postaviti v humanistično koalicijo, torej ni le znak dobre volje, temveč je že nujnost, 
skorajda nujnost preživetja zahodne civilizacije. Virus populizma, ki ima svoje razložljive, čeprav nesprejemljive razloge, je že 



zajel Evropo. Ne govorimo le o Veliki Britaniji, kjer univerze še uživajo akademsko svobodo. V mislih imamo 
Srednjeevropsko univerzo v Budimpešti (CEU), proti kateri je nastopil Viktor Orbán. Oblast naj bi motili profesorji, ki da so 
preveč svobodomiselni in niso blizu Orbánovi politični doktrini. Orbán obračunava s svetovnim kapitalom in njegovim 
najbolj madžarskim simbolom na Madžarskem, Georgeem Sorosem. 
Omenjeno univerzo je s kapitalom, pridobljenim tudi po špekulacijah, ustanovil prav Soros in jo financira. V tem je nekaj 
kontroverznosti, ostajata pa dve dejstvi: da je CEU dobra univerza z renomiranimi profesorji in svetovno uspešnimi 
diplomanti ter da institucije vednosti v sodobni Evropi ne morejo in ne smejo biti plen nikakršne politike in ne ujetnik 
nacional(istič)ne doktrine. Sploh je zgodovinska poanta razvoja evropske demokracije ta, da sta civilna družba in politika že 
davno dogovorjeni in se ne gledata prek puškine cevi. In sploh je v zahodni Evropi že dolgo jasno, kaj bi naj bila politična 
kultura in kako ljudje sobivajo v urejeni državi. 
Taktična toleranca (kakršno ima na primer Nemčija do Madžarske, ne nazadnje tudi do Poljske) je zato vedno dvorezen meč 
in tudi bumerang, ki se vrne »pošiljatelju«. Znanost je v zgodovini Evrope imela opraviti z (raz)umom, in kot je leta 1818 
povedal Hegel v svojem nastopnem predavanju na univerzi v Berlinu, je »gojenje in razcvet znanosti eden od najbistvenejših 
momentov v samem državnem življenju«. Univerzo je imel za središče duhovne omike. Mala razprava o znanosti in njenem 
položaju nam torej pride prav, ko bi radi nekaj povedali o državi, posebej slovenski.  

• Nikogar ni mogoče konzervirati in ga spraviti za boljše čase. Intervju: Oto Luthar, direktor ZRC SAZU  Pogovarjal 
se je: Lenart J. Kučić. Delo, Sobotna priloga, 15.04.2017. str. 4-6  

Pred skoraj petsto leti je nemški duhovnik Martin Luther na vrata wittenberške cerkve pribil 95 tez, v katerih je kritiziral 
odkupovanje odpustkov in sprožil vplivno gibanje za prenovo Katoliške cerkve, iz katerega sta se razvila reformacija in 
protestantizem. Prihodnjo sredo ob 14.30 pa se bodo pred ljubljansko Moderno galerijo zbrali udeleženci svetovnega shoda 
za znanost, ki želijo opozoriti na nevzdržne razmere v slovenski znanosti.   
Dogodka sicer nista neposredno povezana, a ponujata kar nekaj zgodovinskih vzporednic. V imenu organizacijskega odbora 
Shoda za znanost smo se pogovarjali z direktorjem ZRC SAZU Otom Lutharjem, ki so ga srednješolski profesorji včasih 
hudomušno opomnili na znani reformistični priimek. Dejanje Martina Luthra je razkrilo globoko nezadovoljstvo nemškega 
ljudstva zaradi pokvarjenosti in samopašnosti cerkvenih elit, ki si ga lahko po Lutharjevih besedah zelo dobro predstavljajo 
tudi slovenski znanstveniki in raziskovalci – le da so za razmere krivi uradniški in politični dostojanstveniki. Organizatorji 
shoda zato pričakujejo, da bo njihovo dejanje sprožilo nujne reforme na področju znanstvenega in raziskovalnega dela, brez 
katerih bosta slovenska znanost in celotna družba vse bolj zaostajali za razvitimi vzorniki.  
Ste organizatorji Shoda za znanost predvideli tudi pribijanje vaših zahtev na vrata državnega zbora po zgledu Martina 
Luthra? 
Kot zgodovinar se raje izogibam takšnim primerjavam s preteklostjo, saj so bile okoliščine Luthrovega dejanja precej 
drugačne. Res pa je reformacija sprožila pomembne premisleke, ki so jih v nekaterih delih sveta prevzeli in s pridom 
uporabili za razvoj družbe. Pri tem ne mislim samo na povezavo protestantizma z razvojem kapitalizma, ki jo je opisal 
nemški sociolog Max Weber. V protestantskih družbah so se vzpostavili razvojni vzorci, ki bi jih bilo dobro posnemati. V tej 
različici krščanstva ljudem že od malih nog dopovedujejo, da se njihove dolžnosti ne končajo pri posamezniku in njegovi 
družini. Človek nikoli ne skrbi samo zase, ampak tudi za skupnost, da je treba prevzeti odgovornost tudi za manj uspešne … 
Takšno prepričanje se je preneslo iz religije tudi na državni okvir, kar pri nas zelo pogrešam.  
Bi bilo vaš protest bolj ustrezno primerjati z nedavnimi ameriškimi protesti, kjer so znanstveniki in raziskovalci množično 
protestirali proti nekaterim odločitvam novega predsednika Donalda Trumpa? Zmotili so jih zmanjševanje denarja za 
nekatera področja znanosti, zanikanje podnebnih sprememb in agresivni antiintelektualizem, s katerim je nastopal med 
celotno kampanjo. 
Tudi v tem primeru niso mogoče neposredne primerjave. Zanimivo je spremljati, kako se ameriški komentatorji in 
intelektualci nenadoma sprašujejo, ali živijo v postresničnostni družbi. Na tem področju smo tranzicijske družbe daleč pred 
ZDA. Že v devetdesetih letih smo lahko spremljali postopno prevlado antiintelektualizma in gradnjo postresničnostnega 
sveta. Neverjetno uspešno smo se naučili razlagati zgodovinska in druga dejstva ter jih kot nekakšno glino prilagajati 
trenutnim političnim ali ideološkim potrebam. Toda na shodu nimamo namena naslavljati antiintelektualizma, ki je 
vznemiril ameriške kolege. Z njimi nas povezuje nekaj drugega: potreba po sistemskih spremembah, ki bodo še naprej 
omogočale in podpirale znanstveno in raziskovalno delo. To se je v zadnjih desetletjih zelo spremenilo. 
In se globaliziralo? 
Ne gre samo za globalizacijo. Zgodovino sodobne znanosti je mogoče razdeliti na več poglavij. Prva velika znanstvena 
revolucija se je začela v drugi polovici 19. stoletja in se nadaljevala med obema svetovnima vojnama, ki sta zelo pospešili 
razvoj naravoslovnih in tehničnih znanosti. Po drugi vojni se je znanstveno delo industrializiralo, prestopilo okvire univerz in 
inštitutov ter postajalo vse bolj množično. Število ljudi, ki so se ukvarjali z znanostjo in raziskovanjem, se je zelo povečalo, a 
so se hkrati povečevala tudi vlaganja, saj so se državam pridružili zasebna podjetja, fundacije in skladi tveganega kapitala.  
Do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja je bilo mogoče v takšnem sistemu zelo dobro živeti, zlasti v naravoslovnih in 
tehničnih vedah. Od devetdesetih let naprej se je z globalizacijo in dostopnejšo izobrazbo še povečalo število ljudi, ki so 
vstopali v znanstveno in raziskovalno sfero. Toda financiranje ni več sledilo temu trendu, zato ni bilo dovolj denarja za vse 
nove raziskovalce, področja in raziskovalne ustanove. Današnje težave so v veliki meri posledica tega nesorazmerja. Še zlasti 
v primerih, ko se države niso pravočasno odzvale na spremembe.  
Kaj lahko naredijo nacionalne države? 
Zelo dober primer je Nemčija. Naši nemški kolegi imajo veliko srečo, da je kanclerka Angela Merkel nekdanja resna 
znanstvenica, ki poleg tega izhaja še iz protestantskega okolja. Zadnjo spremembo znanstvene zakonodaje je sprožila sama, 
ko so jo nekdanji kolegi iz velikih inštitutov opozorili, da jim bodo znanstveniki pobegnili v druge dele sveta, če ne bodo 
poskrbeli za njihovo konkurenčnost. Taki primeri so redki – da bi bil ministrski predsednik tudi nosilec napredne znanstvene 



politike –, toda pristojna ministrstva se praviloma zavedajo, da so v službi znanosti. Trudijo se zagotoviti dovolj denarja in 
zastopati interese znanstvene sfere.  
Sogovorniki iz znanstvene sfere so večkrat povedali, da se na slovenskem ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
še najmanj ukvarjajo z znanostjo, saj da ste znanstveniki premalo glasni in z vami ni mogoče pridobivati političnih točk. 
Kaj organizatorji shoda pričakujete od ministrstva? 
Slovenski zakon o raziskovalni dejavnosti je star že dvajset let. Dejavnost, ki jo ureja, pa se izjemno hitro spreminja in 
prilagaja. Pri tako dinamičnem in pomembnem področju je treba predvidevati ter sproti odpravljati probleme in konflikte, ki 
ovirajo njen razvoj – v skladu z jasno in zavezujočo nacionalno strategijo. Pri nas je ravno nasprotno. Politika problemov ne 
odpravlja, temveč jih ustvarja. Konfliktov ne rešuje, ampak jih še poglablja. Predstavniki znanstvenih in raziskovalnih 
ustanov ves čas opozarjamo na enake težave, toda ničesar ne dosežemo. Zato od ministrstva pričakujemo predvsem 
pripravljenost za nujne spremembe zakonov, pravilnikov in podzakonskih aktov, ki nam bodo omogočile bolj normalno delo. 
Predlog sprememb smo pred leti že pripravili, a se je vmes zamenjala vlada.  
Katere so največje ovire?  
Po osamosvojitvi se je pri nas uveljavil precej specifičen model financiranja znanosti, ki predvideva zgolj projektno in delno 
programsko financiranje. Po dobrih dvajsetih letih je jasno, da takšen pristop ni bil najbolj posrečen in ga ne najdemo v 
nobenem razvitem znanstvenem okolju. Naš model ima najmanj dve veliki pomanjkljivosti. Vsa področja obravnava enako, 
čeprav vemo, da imajo robotiki popolnoma drugačne potrebe kot raziskovalci virusov ali srednjeveške umetnosti. Poleg tega 
ne omogoča dolgoročnega financiranja za projekte, ki so že po naravi dela dolgoročni. Slovar slovenskega knjižnega jezika je 
treba urejati in osveževati ves čas in ga nima smisla vsakič znova prijavljati na vsaki dve leti, ker je to pač zahteva 
ministrstva. Takšne dolgoročne projekte poznajo na vseh področjih znanosti in so ključni za razvoj vsake vede. Naši 
avstrijski, švicarski, danski in drugi kolegi nimajo takšnih težav. Njihovi znanstveni strategi zelo dobro vedo, da je za 
raziskovalno delo potrebna tudi določena stabilnost. Zato usoda strateško pomembnih projektov ne sme biti odvisna od 
vsakoletnega usklajevanja proračuna.  
Ena izmed vaših zahtev je tudi povečanje javnega financiranja znanosti na en odstotek proračuna do leta 2020. Je takšen 
delež proračuna realen? 
Tega deleža si nismo izmislili mi, ampak ga je že sprejela vlada v programu RISS in ga potrdila v državnem zboru. Na shodu 
bomo vlado opozorili, da mora upoštevati lastne zaveze, če hoče biti verodostojen sogovornik. Po deležu javnega 
financiranja je Slovenija v zadnjih letih izgubila precej mest v primerjavi z drugimi državami EU, saj za znanost namenjamo 
manj kot pol odstotka proračuna. Prav ta delež pa je najbolj zgovoren podatek, kako resno neka država obravnava 
znanstveno in raziskovalno delo.  
Zakaj prav ta podatek? Na ministrstvu se radi pohvalijo z uspešnim pridobivanjem evropskih sredstev in razmeroma 
visokim deležem denarja, ki ga v raziskave vlagajo zasebna podjetja. 
Pri končnih številkah moramo biti previdni. Zasebna podjetja lahko uveljavljajo davčne olajšave za raziskovalne projekte, pri 
čemer so včasih zelo – lepo rečeno – izvirna. Če bi v absolutno vsoto šteli zasebna vlaganja in evropske projekte, bi se stanje 
navidezno nekoliko popravilo, ampak ta slika ne bi bila realna. Javna sredstva, ki jih država ponavadi prek javne agencije 
razdeljuje med znanstveno sfero, še vedno ostajajo najbolj pomemben pokazatelj znanstvene politike. Slovenija namenja 
znanosti približno 0,4 odstotka proračuna, kar je pod evropskim povprečjem. Države, kjer je znanost nacionalna prioriteta, 
pa so blizu enega odstotka ali ga celo presegajo. Temu deležu praviloma sledijo tudi vsi drugi kazalci, po katerih merimo 
razvitost neke družbe.  
Je problem samo količina denarja ali tudi razdeljevanje? Od vaših kolegov sem nekoč slišal primerjavo s športom. Imamo 
omejeno količino denarja, ljudi in gledalcev, a kljub temu razdeljujemo denar med desetine panog, namesto da bi stavili 
na tiste, v katerih smo lahko vrhunski. Ali ni tudi pri znanosti podobno?  
Med odločevalci velikokrat slišim drugačen premislek: zakaj sploh potrebujemo vse domače katedre, inštitute in 
laboratorije, če lahko vse nove tehnologije in izdelke kupimo v tujini? V Avstriji so imeli pred leti zelo resno razpravo, ali 
obdržati mandarinske študije – kitajščino in sinologijo. Njihovi študenti imajo prednost večjega jezikovnega okolja in bi se 
brez težav vključili v kakovostne programe na berlinski in drugih nemških univerzah. Za avstrijske sinologe bi pač razpisali 
štipendije in prihranili stroške za katedro na dunajski univerzi. Ampak so ugotovili, da to ni dober način, zato so nekaj 
programov obdržali doma. 
Zakaj? 
Takšen način izobraževanja je dolgoročno dražji, kot če država vzdržuje in posodablja lastno izobraževalno ali raziskovalno 
infrastrukturo. Toda ne gre predvsem za ceno. Če država zanemari lastno infrastrukturo, začne zelo hitro razvojno 
zaostajati. Tvoji raziskovalci se nimajo kam vrniti, ko končajo študij v tujini. Prekine se pretok, izmenjava in prenos znanja. V 
nekem trenutku ni več ljudi, ki bi zares poznali in razumeli nove znanstvene dosežke. Če ne bomo poznali delovanja novih 
merilnih naprav, telekomunikacijske opreme ali biotehnoloških postopkov, bomo morali kupovati tudi storitev – ljudi, ki 
bodo upravljali te naprave. Kar ne pomeni samo visoke cene, ampak tudi popolno odvisnost od tujega ponudnika. Na 
področju družboslovja in humanistike imamo še dodaten problem, ker ne bo nihče namesto nas proučeval naše družbe in 
kulture. Strinjam pa se, da bi lahko v Sloveniji bistveno izboljšali načine razdeljevanja denarja.  
Denimo? 
Zelo nas moti delovanje nacionalne agencije za raziskovalno dejavnost, ki od nas zahteva do sekunde točno prijavljanje na 
projekte, sami pa so v zadnjih dvajsetih letih pridelali vsaj za kaki dve leti zamude pri objavi razpisov. Veliko bi morali 
narediti pri postopkih evalvacije, saj nam kronično primanjkuje kakovostnih ocenjevalcev znanstvenega dela. Zelo velik 
problem je tudi karierna pot mladih znanstvenikov, ko končajo doktorat, saj lahko zaradi neurejenega financiranja in 
sistemizacije preživijo tudi po deset let v nekakšnih raziskovalnih vicah.  
Vicah? 



Mladi raziskovalci ne vedo, kaj jih čaka prihodnje leto. Ne vedo, ali so na dobri poti ali ne. Kaj in kje bodo delali? To področje 
ni sistemsko rešeno, država ga ne regulira in vsaka znanstvena ustanova se mora znajti po svoje, kar prinaša veliko 
nezadovoljstva in odganja mlade v tujino. Naslednje neurejeno področje so nagrade, kar je morda v teh časih tvegano 
povedati naglas. Vsa razvita znanstvena okolja poznajo sisteme nagrajevanja, saj so nagrade izjemno pomemben motivator. 
To ne pomeni predvsem denarja, ampak boljše možnosti za delo, dodatno izobraževanje, oblikovanje lastne raziskovalne 
skupine, sobotno leto v tujini … Vse to je v praksi izjemno zapleteno, saj naša zakonodaja ne ureja nagrajevanja ali ga celo 
kaznuje.  
Naši odločevalci so prepričani, da lahko vsi ti problemi počakajo. Da je treba najprej rešiti druge reči, potem bodo prišla na 
vrsto še druga področja, ki veljajo skoraj za … 
... razkošje? 
Naša država najprej varčuje prav na znanstvenem, raziskovalnem in ustvarjalnem delu. To še vedno velja za nekakšen 
luksuz, ki si ga lahko privoščimo samo v boljših časih. Toda razvojnega zaostanka ni mogoče nadomestiti. Država zelo hitro 
izgubi ljudi, na katerih bi lahko gradili. Nekateri odidejo v tujino, drugi niso več konkurenčni, ker niso mogli slediti razvoju na 
njihovem področju. Nikogar ni mogoče konzervirati in ga spraviti za boljše čase.  
Kakšni so odzivi sogovornikov v politiki in ministrstvu, ko jim predstavljate razmere v znanstveni skupnosti?  
Največkrat slišijo samo to, da zahtevamo več denarja in nas nič drugega ne zanima. Zelo dolgo sem živel v hudi zmoti, saj 
sem si delovanje politikov in državnih uradnikov razlagal s političnimi in ideološkimi motivi. Nato sem končno spoznal, da je 
resničnost veliko bolj preprosta. Ljudje, ki so pri nas pristojni za znanstveno politiko, preprosto nimajo pravih informacij, 
znanja in izkušenj. Če nisi nikoli obiskal Singapurja, preživel deset ur na letalu in nekaj časa prebival v tujem okolju, potem 
ne moreš vedeti, kako delujejo drugi sistemi. Na žalost pa naše politične in uradniške elite večinoma sestavljajo pripadniki 
določene veje družboslovja – politologije, prava in ekonomije –, ki niso v tujini zares preživeli niti enega meseca.  
Če ne štejemo počitnic. 
Počitnice, obisk ali udeležba na konferenci nikakor niso dovolj. Če hočemo pridobiti realno izkušnjo življenja in dela v 
drugem okolju, se je treba preseliti, začeti delati, si deliti predavalnico ali kabinet s kolegi, morda vpisati otroke v šolo … Le 
tako lahko zares razumemo, da je mogoče delati tudi drugače. Že sosednja Avstrija ponuja veliko dobrih zgledov. Naš 
zaostanek za Avstrijo je realno prevelik, da bi ga lahko pojasnili samo z velikostjo in zgodovinskim pomenom Dunaja. Pri njih 
so uradniki dejansko vpeti v znanstveno politiko in vedo, da so v službi znanosti. Vsaka zvezna dežela ima posebne ekipe 
ljudi, ki so povezane tako z Dunajem kot z Brusljem. Ti ljudje ves čas iščejo priložnosti in razpise, lobirajo v ustanovah EU, 
svetujejo in zbirajo informacije. Avstrijci so dober primer, da majhnost ne pomeni nujno tudi zaostalosti in provincialnosti.  
V Franciji ali Veliki Britaniji je skoraj pravilo, da se prihodnji karierni državni uradniki odločajo za študije filozofije, ekonomije 
ali zgodovine. Med njimi je veliko nekdanjih študentov uglednih akademskih ustanov, ki vzgajajo uradnike za vodenje države 
in jim že v prvem letniku zelo jasno povedo, kakšna je njihova prihodnja naloga. Če se nekdo izkaže v taki ustanovi, mu je 
ugledna uradniška kariera skoraj zagotovljena. Kar pri nas ne velja.  
Miselni poskus: v Sloveniji imenujemo nekakšen svet modrih – uglednih in izkušenih posameznikov, ki bi določili razvojne 
prioritete in razdelili denar. Bi zaupali njihovi presoji in jih podprli, tudi če se ne bi vedno strinjali z njihovimi 
odločitvami?  
Mi sicer že imamo nekakšen svet modrih: svet za znanost in tehnologijo, ampak je to eno izmed najmanj upoštevanih 
posvetovalnih teles v državi. Prepričan sem, da imamo dovolj primernih ljudi, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri takem delu, 
če bi jih povabili in jim dali realne možnosti, da svoje zamisli tudi uresničijo.  
Direktorji znanstvenih in raziskovalnih ustanov ste doslej komunicirali predvsem med sabo in z uradniki na ministrstvu. 
Tokrat boste nagovorili splošno javnost. Zakaj takšna sprememba? 
Zaradi konkretne stiske, v kateri se je znašla celotna znanstvena skupnost. Na shodu hočemo postaviti enačaj med 
znanostjo, razvojem in splošno dobrobitjo. Zavedamo se, da bo to težko, saj bomo morali pokazati, da ne zagovarjamo 
interesov ozke elite ali poklicne skupine, kar so očitali zdravnikom ali učiteljem. Toda zgodovina znanstvenih spoznanj in 
odkritij zelo nazorno pokaže, da se je znanost kljub nekaterim slepim ulicam in stranpotem večinoma ukvarjala z 
izboljšanjem življenja. Opozoriti hočemo, da razvojni zaostanek ne bo prizadel samo nas, ki delamo v znanosti, ampak ga 
bodo občutili vsi. Zato hočemo neposredno nagovoriti tudi državljane, ne samo poslance, državne svetnike, člane vlade in 
predstavnike ministrstva. 
Za nagovarjanje splošne javnosti ne bo dovolj samo en shod. Javno komuniciranje znanosti se v Sloveniji kljub nekaterim 
dobrim zgledom še ni zares uveljavilo.  
Tega se zelo dobro zavedamo. Medijsko in komunikacijsko okolje se je zelo spremenilo, zato se znanstveniki in raziskovalci 
ne moremo več zanašati samo na medijske objave in lobiranje na ministrstvu. Še vedno pa je med nami precej nelagodja, ko 
začnemo razmišljati o javni kampanji ali nastopanju pred javnostjo. Če v laboratoriju, predavalnici ali za računalnikom 
preživiš dvanajst ur in si še vedno v zamudi, potem se zelo težko prepričaš še o organiziranem javnem delovanju ali boju 
proti neumnosti. Znamo pripraviti in izvesti raziskavo in organizirati konferenco, ampak verjetno res preveč bežimo pred 
stvarmi, ki jih ne poznamo. Kljub temu pa zame naš shod pomeni pomemben dosežek civilne družbe v znanosti, saj je 
povezal več kot 600 mest in 17 slovenskih znanstvenih ustanov. Organizatorji smo znali nastopiti skupaj in preseči pogoste 
delitve med univerzami in inštituti ter naravoslovjem, tehniko in humanistiko. Kar je prvi korak do pozitivnih sprememb.  

• Uredba o meji ima podporo. Z. P. Delo, 18.04.2017, str. 1 
Anketa Dela Kilometrske kolone na zunanjih evropskih mejah niso sprejemljive, glavnega krivca za čakanje ljudje vidijo v 
EU   
Ljubljana – Tokratna anketa Dela je pokazala, da se ljudje sicer zelo razburjajo zaradi večurnih zastojev na meji s Hrvaško in 
menijo, da niso sprejemljivi, toda večina uredbo o strožjem nadzoru vendarle podpira. Razloge kaže iskati v strahu.   
Po več terorističnih napadih v evropskih metropolah v zadnjih mesecih so se države članice EU dogovorile o strožjem 
nadzoru na zunanjih mejah schengenskega območja. Najbolj zahtevno je določilo, da morajo varnostni organi pregledati 



dokumente vsakega potnika na mejnem prehodu, kar je nemudoma povzročilo večurno čakanje na mejnih prehodih od 
Baltika do Jadrana. V anketi Dela ugotavljamo, da večina podpira uredbo o strožjem nadzoru, čeprav prav tako večina ne 
verjame, da bodo zaradi tega ukrepa evropska mesta bolj varna.  
Po drugi strani je anketa pokazala, da nekajkilometrske kolone na zunanjih evropskih mejah niso sprejemljive, glavnega 
krivca za večurno čakanje pa ljudje vidijo v EU in veliko manj v slovenski ali hrvaški vladi.  
V drugem delu ankete smo spraševali o zaupanju v slovensko pravosodje in ugotovimo lahko, da slovenska javnost gleda na 
tretjo vejo oblasti z velikim nezaupanjem.  

• Strožji nadzor na meji je dobrodošel, ne pa tudi kolone. Zoran Potič. Delo, 18.04.2017, str. 2  
Anketa. Dela Evropska mesta ne bodo bolj varna zaradi strožjega nadzora na zunanjih evropskih mejah – Še naprej veliko 
nezaupanje v pravosodje    
Največji krivec za večurne zastoje na slovenskih mejnih prehodih s Hrvaško je Evropska unija, je pokazala anketa Dela, ki je 
bila izvedena sredi tedna, ko so se pokazali prvi učinki evropske uredbe o strožjem nadzoru na zunanjih evropskih mejah. Da 
večurno čakanje na južni meji ni sprejemljivo, je menilo več kot 70 odstotkov sodelujočih v anketi, zgolj četrtine to ni motilo, 
več kot polovica vprašanih pa je podprla evropsko uredbo, zaradi katere so na začetku aprila policisti preverjali vsakega 
potnika na evropski schengenski meji. To se dogaja od mejnega prehoda Dragonja ob Jadranskem morju, prek poljsko-
ukrajinske meje, do baltskih držav, ki imajo na severu Evrope schengensko mejo z Rusko federacijo. O zastojih na mejah so 
poročali od Baltika do Jadrana, kar ni motilo 54 odstotkov vprašanih, 39 odstotkov vprašanih pa je odgovorilo, da ne 
podpirajo tega ukrepa, čeprav je bil sprejet zaradi večje varnosti v Evropi. Evropska uredba, ki zapoveduje strožji nadzor na 
zunanjih evropskih mejah, je namreč posledica vse večjega strahu med prebivalci Evrope, kjer vsakdanji življenjski ritem 
vsake toliko časa pretrese teroristični napad (Nica, Berlin, Stockholm itd.). Strožji nadzor zunanjih evropskih meja so podprli 
predvsem anketiranci z osnovnošolsko in poklicno izobrazbo ter upokojenci, uredbi EU so nasprotovali podporniki ZL, 
anketiranci z višjimi osebnimi prihodki (več kot 1500 evrov mesečno) in ljudje z visokošolsko izobrazbo.  
Čeprav je bila uredba sprejeta zaradi večje varnosti, je kar 70 odstotkov vprašanih menilo, da evropska mesta ne bodo bolj 
varna zaradi uredbe o strožjem nadzoru potnikov na zunanjih evropskih mejah, zgolj slaba četrtina pa, da bodo odslej 
evropska mesta bolj varna. Na vprašanje o odgovornosti za večurne zastoje na južni meji je večina vprašanih pokazala s 
prstom na Evropsko unijo oziroma njene institucije. Na drugo mesto so postavili slovensko vlado, na tretje notranje 
ministrstvo in na četrto hrvaško vlado.  

• Še vojna s pedoči.   Boris Šuligoj o školjkarski invaziji. Delo, 18.04.2017, str. 5   
Če smo pozorno poslušali, slovenski zunanji minister Karl Erjavec niti ne ve, v čigavem morju je hrvaška vlada s koncesijsko 
pogodbo dovolila umaškemu ribiču novo gojišče školjk v zalivu. Hrvati pa to vedo bolje kot ves svet, bolje kot arbitražno 
sodišče, ki zadevo študira že sedmo leto.  
Razlika je očitna. Slovensko zunanje ministrstvo že več kot deset dni ve za ta hrvaški prestopek, toda raje molči in miži. Z 
ministrstva nam ne odgovorijo, zakaj je za državo dobro, da o prestopkih sosede ne obvešča javnosti. Brez nadležnih 
novinarjev niti protestnih diplomatskih not ne bi bilo treba pisati. 
Slovenski policisti, ribiški in pomorski inšpektorji, pa tudi slovenski ribiči imajo navodilo, da se morajo držati nikoli uradno 
določene, s hrvaške strani vsiljene sredinske črte. Pri umaških školjkarjih pa je hrvaška država odločno napredovala: 
koncesije zdaj načrtno izdaja hrvaška vlada. In to bližje sredinski črti in s spodbudnimi nizkimi koncesninami. Podobno je 
pred leti oddajala hrvaškim državljanom zemljišča, ki so še zmeraj vpisana v portfelju slovenskega sklada kmetijskih zemljišč. 
Ves svet okoli Hrvaške ima težave z mejami. Hrvaška je, milo rečeno, notorično težka soseda. Vprašajte Madžare, Bosance, 
Črnogorce in še koga. Naši državniki ves čas govorijo o prijateljstvu s sosedo, v praksi pa jim z njo ne uspe rešiti niti enega 
odprtega vprašanja: od Cimosa do terana, od školjk do nuklearke, od počitniških domov do hranilnih vlog – nobenega. 
Slovenija očitno ne zna s Hrvaško. Na trenutke sicer poskuša z nadvse nerodnimi prijemi: s pogojevanjem ob vstopu v EU, s 
pozivi posameznikov, naj milijon Slovencev ne hodi več na hrvaško morje, z bodečo žico in nenazadnje z vrstami na 
schengenski meji. Na nobeni drugi schengenski meji v Evropi niso tako dosledno vzeli navodil evropske komisije. Slovenija je 
ujetnica svoje razdvojene, nedosledne, konfuzne in nesposobne politike. Hrvaška to preprosto čuti. Zato si lahko nič kaj 
prijateljsko privošči prijateljsko špijonažo v korist prijateljskega uničevanja sporazuma, si prisvoji del sosedovega morja, saj 
logično računa, da ji nihče nič ne more. Še bolj ironično je, če ti pri nezakoniti postavitvi školjčišča pomaga nekdo s 
slovenske strani, ki bi moral braniti to morje vsaj na polju razčiščevanja odnosov. Da se razumemo: sklepanje čezmejnih 
poslov ob meji je več kot dobrodošlo dejanje. Ko imaš čiste račune, si lahko odličen prijatelj. Če pa zasebni posli in interesi 
posegajo v suverenost države in naroda, potem gre za zavržno dejanje. Dokler sosedi ne bosta enakopravni partnerici, 
vzajemno spoštovani in sporazumevajoči se, dotlej je vse to samo zastrupljanje ozračja, uveljavljanje argumenta moči in 
delnih interesov, mimo vladavine prava. Hrvati več kot očitno vplivajo na delo arbitražnega sodišča. Mimogrede: komu 
koristi skoraj sedemletno arbitražno odločanje (zavlačevanje) o zelo jasnem primeru? Pa menda ne politiki izvršenih dejstev 
ali izvajanju ene same pravice? Zato se nikar ne čudimo »prijateljskim« posledicam. Na celi črti. 

• Novi ukrepi za hitrejše azilne postopke v Italiji. Saša Vidmajer. Delo, 18.04.2017, str. 7  
Migranti Italijanska politika navaja številne prošnje za azil, ki blokirajo sodišče, nasprotniki pa, da je zakon neustaven   
Italijanski parlament je minuli teden potrdil ukrepe za hitrejše azilne postopke, s čimer se bo zmanjšalo število možnih 
prošenj in pospešile deportacije migrantov. Od leta 2014 so se prihodi prišlekov dramatično povečali. Uradni viri navajajo, 
da so prošnje za azil blokirale sodišča.   
V skladu z zakonodajo Evropske unije je Italija vzpostavila tako imenovane žariščne točke, namenjene migrantom s pravico 
do azila, ki so tam nastanjeni ločeno od drugih. Posledica tega je bila, da se je število italijanskih prošenj za azil močno 
povečalo in obremenilo nacionalna sodišča s postopki. K dodatnim zaostankom je prispevalo dejstvo, da lahko takšni 
pritožbeni postopki trajajo več let. V skladu z na novo sprejeto zakonodajo je možna samo enkratna pritožba na odločitev o 
azilu in vložiti jo je treba v roku enega meseca. 



Novi zakon o priseljevanju, imenovan tudi Minniti-Orlandov dekret, po ministru za notranje zadeve Marcu Minnitiju in 
pravosodnem ministru Andrei Orlandu, ustanavlja 26 novih specializiranih sekcij na sodiščih, te se bodo ukvarjale posebej s 
priseljevanjem. Notranje ministrstvo bo lahko v ta namen za prihodnji dve leti za nedoločen čas zaposlilo 250 ljudi, ki se 
bodo na specializiranih komitejih, ti bodo v pristojnosti države, ukvarjali s prošnjami za azil. 
Kritike 
Pretekli teden, na dan, ko je parlament potrjeval zakon, so različne organizacije in stranke, med drugim Zdravniki brez meja, 
sindikat Cgil, leve politične stranke, demonstrirale proti sprejetju zakona. Mednarodne nevladne organizacije za človekove 
pravice, recimo Amnesty International, so že izrazile zaskrbljenost. Povedale so, da novi ukrepi pomenijo »znatno 
zmanjšanje postopkovnih zagotovil za iskalce političnega zatočišča«, po njihovem prepričanju bi lahko bile nove procedure 
neustavne in diskriminatorne. »Hitrejši postopki so seveda v interesu iskalcev političnega zatočišča, toda ne smejo voditi v 
omejevanje migrantskih pravic,« je za tiskovno agencijo Reuters komentiral vodja AI v Italiji Antonio Marchesi. Tudi številni 
pravniki so Minnitijev dekret označili za neustaven in v nasprotju z evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Nova pravila 
je z izrednim dekretom v začetku februarja sprejela rimska vlada premiera Paola Gentilonija, lokacije, namenjene prišlekom, 
so se namreč takrat pospešeno polnile. Po italijanski zakonodaji mora parlament izredne dekrete spremeniti v zakone v 60 
dneh, rok se je te dni iztekel. Po italijanskih predvidevanjih naj bi država letos za upravljanje migracij porabila približno 3,9 
milijarde evrov, kar je skoraj trikrat toliko kot denimo leta 2013. Če se bo aktualni migrantski val nadaljeval, bi se številka 
lahko povečala na 4,3 milijarde evrov, omenjena vsota je primerljiva s četrtino italijanskega obrambnega proračuna. 

• V kolonah vozil ob velikonočnih praznikih našli štiri Afganistance.  C. R. Delo, 19.04.2017, str. 2  
Izplen poostrenega nadzora Policijske uprave so zagotavljale največje mogoče število osebja – Večjih kršitev niso zaznali   
Ljubljana – Trume potnikov so med prazniki prečkale slovensko-hrvaško mejo v obe smeri. Policija je prestregla štiri 
državljane Afganistana, ki so hoteli nezakonito prečkati mejo, pri dveh potnikih so odkrili ponarejene dokumente, zasegli pa 
so tudi večjo količino prepovedanih tablet.   
Najbolj obremenjeni mejni prehodi so bili po pričakovanju Obrežje, Gruškovje in tisti na Primorskem. »Na Policijski upravi 
Novo mesto smo v okviru infrastrukturnih zmogljivosti mejnega prehoda vse dni zagotavljali dovolj policistov za opravljanje 
mejne kontrole. V kadrovsko pomoč so bili napoteni policisti z drugih policijskih postaj,« so se reševanja kolon lotili na 
Obrežju. Od tam so nam sporočili, kakšen je bil izplen poostrenega nadzora, ki smo ga popisali v uvodu. Na PU Koper še 
nimajo natančne statistike, koliko vozil je prečkalo mejne prehode Starod, Dragonja, Sečovlje in Jelšane, so pa glede na 
lansko povprečje našteli manj potnikov. Povečan prehod je bil na maloobmejnih prehodih, kjer je bilo lani ob velikonočnih 
praznikih sto prehodov na dan, zdaj pa so jih našteli tudi po 4000. »Vse mejne enote so v času praznikov zagotovile največje 
mogoče število policistov in starešin v službi, tako da so bile po potrebi odprte vse razpoložljive steze na mejnih prehodih,« 
so sporočili iz PU Koper in še, da so »pri pregledih policisti zaznali nekaj ljudi, za katere je bil razpisan ukrep iskanja ali 
zavrnitve vstopa na schengensko območje, prav tako so odkrili nekaj primerov uporabe neveljevnih listin.« 
S Policijske uprave Maribor, ki nadzoruje mejne prehode Gruškovje, Zavrč in Središče ob Dravi, so sporočili, da niso 
obravnavali posebno izstopajočih kršitev, »o občutljivih operativnih podatkih (SIS-zadetki, na primer prikrito evidentiranje) 
pa ne moremo govoriti«.  

• Globalni učinek snežne kepe v znanosti. Jasna Kontler – Salamon. Delo, 19.04.2017, str. 5  
Na barikadah. Zakaj se je znanost aktivirala in zakaj politika uničuje znanost?    
Čeprav so za znanost nenehne spremembe nekaj običajnega, doslej vendarle nismo bili navajeni, da bi se znanost iz 
laboratorijev, kabinetov in mnogih drugih delovišč dobesedno preselila na ulice svetovnih mest in se tam združila v 
globalnem maršu za znanost (slovensko poimenovanje Shod za znanost zveni precej bolj pohlevno), ki mu manjka samo še 
oznaka protestni, kar dejansko je. 
Čeprav je to, kar se s svetovno znanostjo dogaja to pomlad, ne glede na to, kakšne bodo končne posledice, zgodovinski 
unikum, bi vendar lahko našli nekaj primerjav v naši in svetovni preteklosti. Glede globalnosti je lahko prva asociacija 
dogajanje v letu 1968 in še v nekaj naslednjih letih, ko so dobršen del sveta pretresli študentski oziroma (zaradi sodelovanja 
zaposlenih na univerzah) tudi širši akademski protesti, njegovega svetovnega prodora pa ni zaustavila niti takratna železna 
zavesa med Vzhodom in Zahodom. Razen z rigidnim visokošolskim in akademskim sistemom so bili povezani tudi s takrat 
aktualnim političnim dogajanjem. 
Čeprav se večina protestov ni končala tako, kot so upali protestniki, in je bilo nemalo kazni in celo nekaj krvavih spopadov, 
je takratno dogajanje vendar globalno spremenilo svet; z oddaljenostjo sta razsežnost in globina teh sprememb še toliko 
bolj vidni. 
Bi lahko sedanje dogajanje v znanosti primerjali z letom študentskih protestov? Prof. dr. Mitja Žagar misli, da ga »niti 
približno ni mogoče primerjati z letom 1968« in da bo še nekaj časa tako, kot je. Kljub temu upa, da ga bo razvoj dogodkov 
pozitivno presenetil. 
Izvirni protest slovenskih znanstvenikov  
V Sloveniji je v minulih letih na splošno veljalo, da znanstveniki svoje probleme rešujejo oziroma nanje opozarjajo bodisi 
prek svojih strokovnih in političnih predstavnikov bodisi z nastopanjem v medijih. Zadnjega je z leti čedalje več. 
V tem smislu smo pred nekaj leti doživeli tudi zelo izvirno obliko znanstvenega protesta, in to v Delu, kjer so znanstveniki 
zakupili celostranski oglas, s katerim so, po besedah prof. dr. Staneta Pejovnika, opozorili, da so vlaganja v raziskovalni 
razvoj v Sloveniji dosegla dno in da vlada Republike Slovenije nima pravilnega odnosa do koristnosti in potrebnosti 
raziskovalnega dela. Ta oglas so slovenski znanstveniki plačali sami – vsak podpisani je prispeval po deset evrov. 
Toda doslej slovenski znanstveniki še nikoli niso šli na ulice množično protestirat za boljšo znanost. Je pa ljubljanska univerza 
ob načrtovanem drastičnem zmanjšanju proračuna v letu 2012, in to prav na dan parlamentarne razprave, o njem 
organizirala protest, ki se je začel pred rektoratom, nato pa so protestniki odšli še na ploščad pred parlamentom. Protest se 
je nepredvideno končal z živim obročem okrog parlamenta. Ker ta ni bil napovedan, so Univerza v Ljubljani, rektor prof. dr. 



Stane Pejovnik in glavna tajnica univerze Andreja Kert plačali globo, protest pa je dosegel namen, saj je parlament takrat 
povečal proračun za visoko šolstvo za 16 milijonov evrov. 
O tem, da protest ne more trajno spremeniti utečene politike, pa priča dejstvo, da je bil leta 2014 pri nas sprejet rebalans 
proračuna za prihodnji dve leti in v njem med drugim tudi to, da bo v letu 2015 skupaj približno 18 milijonov evrov manj 
denarja za visoko šolstvo in znanost. To pa takrat ni povzročilo velikega razburjenja, ker je bil prvotno predviden še veliko 
bolj drastičen proračunski rez. 
Ulični protesti v Budimpešti že dosegajo učinke  
Nekakšna uvertura v aktualni globalni protest znanosti so že tedne trajajoči protesti pred Srednjeevropsko univerzo (CEU) v 
Budimpešti, ki so se jim na velikonočni ponedeljek pridružili tudi drugod po svetu. Čeprav, kot kaže, obe aktivnosti nimata 
skupnega povoda (v prvem primeru gre za reakcijo na zmanjševanje proračunov ter zmanjševanje pomena in vloge 
znanosti, v drugem pa na odziv na že sprejeto novelo visokošolske zakonodaje v Madžarski, ki de facto ukinja CEU), sta jima 
vendar izrazito skupna prizadevanja za svobodo znanosti in za neodvisnost znanstvenih institucij. 
Nobenega dvoma ni, da je na Madžarskem politika za uničenje kritične znanstvene misli, značilne za delovanje »male elitne 
visokošolske institucije«, kot je CEU poimenoval neodvisni britanski dnevnik The Guardian, sicer uporabila legalni 
instrument zakona, zdaj že poimenovanega »zakon CEU«, a da je s tem očitno prestopila vse dopustne demokratske okvirje 
EU. Uradno opredelitev evropske komisije v zvezi z omenjenim zakonom naj bi po napovedih dobili 26. aprila, v teh dneh pa 
naj bi se te teme lotil še evropski parlament. 
Vprašanje je, ali bi bila reakcija politike na ravnanje madžarske politike tako odločna, če ne bi bilo desettisočev na ulicah in 
ogromne podpore mednarodne javnosti. Vse to še ne zagotavlja srečnega konca. Se je pa vredno spomniti, da je CEU tudi 
ob nastanku, v začetku 90. let, zaznamoval konflikt. Takrat med ustanoviteljem te univerze, Georgeem Sorosem, in 
takratnim češkoslovaškim finančnim ministrom Vaclavom Klausom, kar je povzročilo, da je bila CEU iz prvotno načrtovane 
Prage prestavljena v Budimpešto. Tudi zamisel zanjo ima, gledano iz današnjega zornega kota, zanimivo politično ozadje, saj 
je bila »spočeta« leta 1989 na popularni dubrovniški mednarodni poletni univerzi, kar je svojevrstni dokaz, da lahko kritična 
znanstvena misel v neki državi obstaja ali ne obstaja neodvisno od tega, ali tam obstaja formalna demokracija ali ne. 
O tem, da politika mnogih formalno povsem demokratičnih držav v današnjem času resno ogroža znanost, čeprav ne tako 
drastično kot v primeru CEU, pričajo podatki o upadu proračunskih sredstev, predvsem tistih, s katerimi lahko znanstvene 
institucije samostojno razpolagajo. Ob tem pa se skoraj povsod marginalizira tudi javna vloga znanosti, ki se jo poskuša 
podrediti tržnim zahtevam, znanstveniki pa so v veliki meri prisiljeni, da se za svoje preživetje odpovedo ambicioznim 
znanstvenim ciljem, ki niso profitno naravnani.  
Čeprav je med objavljenimi cilji slovenskega shoda za znanost izstopajoč problem zastarele zakonodaje in zmanjševanja 
financiranja raziskovalne dejavnosti (ob tem je postavljena zahteva, da se delež za raziskave in razvoj do konca desetletja 
postopno dvigne na odstotek BDP), velja enako pozornost posvetiti tudi omenjenemu »naraščajočemu 
antiintelektualizmu«, ki v Sloveniji gotovo ne zaznamuje zgolj znanstvene sfere. 
Razkrit razlog za prehitevanje slovenskega shoda  
Kljub nesporni upravičenosti razlogov in ciljev napovedanega ljubljanskega »Shoda za znanost« se vseeno sprašujem, zakaj 
edino v Sloveniji shod prehiteva 22. april.  
Dan Zemlje je namreč globalni datum Marša za znanost v skoraj 600 mestih sveta. Ljubljana je, kolikor mi je znano, edina 
izjema. 
Seveda to ni zapovedani datum in tako bi si lahko tudi kjerkoli drugje izmislili svoj datum protesta. A zakaj si ga drugod niso, 
v Ljubljani pa so si ga? Morda se zdi na prvi pogled najbolj logično pojasnilo, da s tem prehitevanjem slovenski znanstveniki 
samo še bolj poudarjajo namen shoda za znanost. Je pa še drugo možno pojasnilo, namreč da so se naši organizatorji 
upravičeno ustrašili, da v soboto mnogi slovenski znanstveniki ne bi protestirali, ker to pač ni delovni dan. 
Vsak naj sam presodi, kaj od tega (bolj) drži. A tudi če so naši znanstveniki povprečno malce manj pripravljeni žrtvovati svoj 
prosti čas za takšen protestni shod (ne dvomim pa, da bi velika večina prosti konec tedna žrtvovala za znanstveno delo), je 
to samo še dokaz več, da je ulično protestiranje resnično nekaj, kar je našim znanstvenikom močno odveč in da so se zanj 
odločili predvsem zato, ker so v minulih letih izgubili zaupanje v politične rešitve njihovih nakopičenih problemov. 
Zelo verjetno pa sami od sebe pri nas in še kje znanstveniki še dolgo ne bi odšli na ulice, če se v ZDA ne bi na začetku te 
pomladi spočela snežna kepa znanstvenega protesta. Vsak čas se bo sprožila, nato pa bomo, upam, tudi hitro izvedeli, kaj 
vse bo kje med globalnim kotaljenjem prinesla in odnesla.  

• Varuhinja: Tujci si zaslužijo, da so subjekt in ne objekt. Barbara Hočevar. Delo, 20.04.2017, str. 1  
Zakon o tujcih. Vlasta Nussdorfer zahteva oceno ustavnosti Poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine   
Ljubljana Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je, kot smo napovedali, včeraj vložila zahtevo za oceno ustavnosti 
novele zakona o tujcih. Prepričana je, da njen 10.b člen ni skladen s številnimi členi ustave in da se z njim kršijo tudi načela 
mednarodnih konvencij.   
Novela zakona o tujcih nedopustno posega v človekove pravice oziroma temeljne svoboščine, je prepričana varuhinja 
človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki se je včeraj obrnila na ustavno sodišče, da bi to ocenilo, ali je skladna z ustavo. 
Sporen se ji zdi 10.b člen, ki predvideva, da se ob »spremenjenih razmerah na področju migracij« in ob tem, da državni zbor 
z navadno večino potrdi ukrep, tujcu, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo, tega tudi ne dovoli, če pa je že v Sloveniji na 
območju izvajanja ukrepov, ga je treba napotiti v državo, iz katere je prišel. Če bo tak tujec izrazil namero podati prošnjo za 
mednarodno zaščito, bo policija izvedla identifikacijski postopek, namero pa zavrgla kot nedopustno, če v sosednji državi 
članici EU, iz katere je vstopil, ni sistemskih pomanjkljivosti glede azilnega postopka in pogojev za sprejem prosilcev. 
Pritožbe ne zadržijo izvršitve. 
»Tujci si zaslužijo, da so subjekt in ne objekt,« je dejala varuhinja. Meni, da sporni člen ni skladen z ustavo in številnimi 
načeli: nevračanja, jasnosti in določnosti predpisov, enakega varstva pravic, s pravico do pravnega sredstva, prepovedjo 
kolektivnih izgonov, enakostjo pred zakonom in prepovedjo diskriminacije.  



Za prednostno obravnavo 
Čeprav bi se ti ukrepi aktivirali šele ob izjemnih razmerah v primeru množičnih migracij, varuhinja ustavnemu sodišču 
predlaga, naj do končne odločitve zadrži izvršitev 10.b člena, saj bi nastale težko popravljive škodljive posledice. Hkrati 
predlaga prednostno obravnavo, saj gre za reševanje pomembnih in zelo aktualnih pravnih vprašanj, »zatrjevane kršitve 
ustave pa se nanašajo na jamstva najvišje ravni, in to za tiste, ki v urejenih razmerah veljajo za ranljive«. 

• Varuhinja proti zaprti meji. Barbara Hočevar. Delo, 20.04.2017, str. 1 
Tema dneva    
Ni bilo vprašanje ali, ampak zgolj kdaj bo varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer vložila zahtevo za oceno ustavnosti 
zakona o tujcih. Sama zagotavlja, da različni pritiski in javno izražena pričakovanja niso vplivala na njeno odločitev, a bi 
najbrž vseeno težko prezrla, kako veliko je bilo upanje dela civilne družbe in tudi pravne stroke. Prav tako ne bi mogla mimo 
opozoril mednarodnih institucij. Za dvanajst strani je obrazložitve, kaj vse je narobe s predpisom, ki zapira meje za prišleke 
in s katerim se želi preprečiti ponovitve prizorov iz jeseni 2015, če bi spet zaživela balkanska migrantska pot.  
Zakon, ki ga je parlament potrdil s solidno večino, ankete javnega mnenja pa so mu namerile prepričljivo podporo javnosti, 
je polariziral koalicijo in vnesel kar veliko razhajanj v največjo vladno stranko SMC. Še na vladni ravni sta na nasprotnih 
bregovih stala ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar in njen pravosodni kolega Goran Klemenčič, oba 
pravnika, v parlamentu pa so tipko proti stisnili vsi iz SD in Desusa, predsednik državnega zbora Milan Brglez in še dva 
kolega iz poslanske skupine so prav izrecno pojasnili, zakaj so proti. Med Brglezom, ki sicer študentom predava evropsko 
varstvo človekovih pravic, in Mirom Cerarjem, pravnikom, so se zaradi tega ohladili odnosi. 
Kako bo odločilo ustavno sodišče, je zelo nehvaležno napovedovati, saj tudi sama varuhinja ugotavlja, da podobnih 
primerov ni reševalo ne to ne evropsko sodišče za človekove pravice. Ali bi odločitev ustavnih sodnikov, kakršnakoli bo, 
lahko imela politične posledice, bo precej odvisno od tega, kakšna bo v prihodnosti »situacija glede migracij«, kot se 
uradniško reče, in tudi od časa, ko jo bodo sprejeli. V predvolilnem letu bo nekomu gotovo prišla prav. 

• Sporni zakon v rokah ustavnih sodnikov. Barbara Hočevar. Delo, 20.04.2017, str. 2 
Zahteva varuhinje. O tem, ali zakon o tujcih res krši ustavo in mednarodne konvencije, naj odloči ustavno sodišče   
Ljubljana – Zakon o tujcih, ki je polariziral javnost, stroko, koalicijo in tudi vladno SMC, bo končal pred ustavnimi sodniki. Ti 
bodo, poenostavljeno rečeno, tehtali med pravico države, da za preprečitev izrednih razmer omeji vstop tujcem, ter pravico 
tujcev do individualne obravnave in učinkovitega pravnega sredstva.   
»Paziti je treba na standarde in že pridobljene pravice. Temeljito smo analizirali materijo, srečali smo se z nevladnimi 
organizacijami, na ministrstvo za notranje zadeve naslovili številna vprašanja in se po tehtnem premisleku obrnili na 
najvišjega varuha zakonitosti,« je svojo odločitev utemeljila Vlasta Nussdorfer. Z njo se strinjajo številne nevladne in 
mednarodne organizacije, tudi komisar za človekove pravice Sveta Evrope Nils Muižnieks, ki je bil marca v Sloveniji. Pred 
kratkim se je nanjo obrnilo tudi več kot 1300 podpisnikov peticije, ki so zahtevali, naj vloži zahtevo ali odstopi.  
»Država želi vzdrževati javni red in notranjo varnost. To je lahko legitimen cilj in ni sporno samo po sebi. A glede na težo 
kršitev, ki jih ta nova ureditev lahko prinese, predvsem v zvezi s prepovedjo mučenja, ki je tako po razlagi ustavnega sodišča 
kot ESČP rangirana kot največja vrednota demokratičnih družb, se nam je zdelo pomembno, da predlagamo zadržanje in 
prednostno obravnavo,« je pojasnil Miha Horvat, namestnik varuhinje. Po njegovih besedah ima Slovenija po 
mednarodnem pravu vsekakor pravico do nadzora nad vstopom tujcev, dovoljenji za bivanje in njihovim izgonom, a 
suverenost države v tem pogledu ni neomejena.  
Vsi otroci so enaki 
V zahtevi za oceno ustavnosti so na 12 straneh podrobno navedli razloge za nasprotovanje. Prvi med njimi je, kot že ves čas 
opozarjajo kritiki zakona, kršitev načela nevračanja, ki zagotavlja posamezniku, da ne sme biti vrnjen nekam, kjer bi lahko 
trpel mučenje ali nečloveško ravnanje. V tem primeru je posebej problematično z vidika »verižnega vračanja«, da se to torej 
ne bi ustavilo, denimo, na Hrvaškem, ampak bi se nadaljevalo naprej po balkanski poti. Posameznik, ki izrazi namero za 
vložitev prošnje za mednarodno zaščito, pa ima po tem načelu pravico, da ga pristojni organ obravnava individualno ter se 
opredeli do objektivnih in subjektivnih okoliščin, zaradi katerih prosi za azil. Imeti mora tudi možnost, da izpodbija domnevo 
o varnosti tretje države (kar naj bi bile vse naše sosede), in dostop do učinkovitega pravnega sredstva. 
V obrazložitvi so med drugim poudarili še, da bi bili po tem zakonu otroci, ki pridejo na mejo s spremstvom, diskriminirani v 
primerjavi s tistimi, ki so brez spremstva, saj so ti zaradi ranljivosti izvzeti iz določil in jih ne bi vračali, otroke s spremstvom 
pa bi doletela usoda odraslih. Prošnje za mednarodno zaščito bi namreč lahko vlagale le določene ranljive kategorije ljudi, 
kar poraja dvom o enakosti pred zakonom. »Vse opisane kršitve ustavnih oziroma konvencijskih jamstev kumulativno 
zadostujejo za sklep, da gre pri 10.b členu pravzaprav za mehanizem, ki prav lahko služi tudi izvajanju kolektivnih izgonov,« 
meni varuhinja in poudarja, da ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in biti subjekt, ne pa objekt postopka. 
Členu 10.a, ki govori o načinu aktivacije ukrepa in ga nevladne organizacije sicer tudi problematizirajo, pa ni oporekala, saj 
so zanj odgovorni vlada, državni zbor in svet za nacionalno varnost. 
»Naj pokažejo pot«  
Na ministrstvu za notranje zadeve se ob vložitvi zahteve niso posebej odzvali, so pa ponovili stališče, da to ni prvi zakon v 
ustavni presoji, zagotovo pa je eden pomembnejših.  
Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je kritikom vztrajno odgovarjala, da gre za »zakon na zalogo«, ki bi ga 
aktivirali le v izjemnih razmerah, in da z njim ne razveljavljajo mednarodne zaščite, ampak le časovno in ozemeljsko 
omejujejo sprejemanje prošenj, saj tako lahko preprečijo, da bi se azilni sistem porušil. Po njenem mnenju zakon izhaja iz 
elementarne premise, da je dolžnost vsake odgovorne države, da sprejme takšne ukrepe, da se v primeru spremenjenih 
migracijskih razmer ne poslabša notranja varnost in da se zagotovi nemoteno delovanje države in njenih ključnih 
podsistemov. Čakanje na izredno stanje ni dopustno in je pravzaprav neustavno, meni ministrica za notranje zadeve.  



Če bi ustavno sodišče ugotovilo, da ta pot v zakonu o tujcih ni prava, bi, po mnenju ministrice, moralo odgovoriti na 
vprašanje, kako naj Slovenija ravna, če zaradi nesorazmernega pritiska na azilni sistem ne bi zmogla več izvajati zakona o 
mednarodni zaščiti. 
Od politikov se je med prvimi odzvala vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer, ki »pozdravlja demokratično 
zrelo in odgovorno potezo urada varuha človekovih pravic, da pozove ustavno sodišče, naj se kot vrhovni skrbnik ustavnosti 
in človekovih pravic v državi izreče o večinsko sprejeti politični odločitvi«. Pri tem je spomnila na »zahtevne politične 
razmere in poplavo različnih pravnih argumentov, ki so v času neenotnega in necelovitega iskanja odgovorov na begunska 
ter migrantska vprašanja močno zaznamovali tako evropski kot tudi slovenski prostor v obdobju sprejemanja novele 
zakona«. 

• Znanost bi morala biti temelj napredka. Katarina Bulatović. Delo, 20.04.2017, str. 4  
Nevzdržne razmere. Za stabilnejše financiranje raziskovalne dejavnosti – Mladi raziskovalci v tujino   
Ljubljana – Slovenski znanstveniki vseh štirih univerz in drugih ustanov so na organiziranem shodu vlado prvič do zdaj 
opozorili na nevzdržne razmere v znanosti. Zahtevali so stabilnejše financiranje raziskovalnih dejavnosti in spremembo 
zastarele zakonodaje, ki zavirata napredek slovenske znanosti.   
Brez znanosti ni prihodnosti, so bili enotni znanstveniki, raziskovalci in drugi udeleženci Shoda za znanost. Zbrali so se pred 
Moderno galerijo in pot nadaljevali do parlamenta, kjer so izpostavili številne dosežke slovenske znanosti v zadnjih letih, 
nato pa protest zaključili pred Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. S shodom so se pridružili svetovnemu projektu 
March for Science, Pohod za znanost, ki bo v soboto v 600 mestih po vsem svetu. 
Neodvisna od politike in trga 
Udeleženci so se zavzeli za znanost, neodvisno od politike in trga, njeno stabilnejše in bolj transparentno financiranje ter 
postopno povečanje deleža financiranja na en odstotek BDP do leta 2020. Prav tako so izpostavili nujnost spremembe 
dvajset let stare zakonodaje, ki za vsa področja predvideva zgolj projektno financiranje raziskovalnega dela. To zaradi 
specifičnosti ne bi smelo biti odvisno od vsakoletnega usklajevanja proračuna. 
Pogoji za raziskovalno delo so se na slovenskih znanstvenih ustanovah začeli slabšati z varčevalnimi ukrepi leta 2008 zaradi 
gospodarske krize. Javna sredstva za raziskovalno dejavnost so se v teh letih znižala za skoraj četrtino, od leta 2015 pa se 
počasi povečujejo. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se pomembnosti znanosti za družbo zavedajo. 
»Znanost je gonilo napredka, zato je prav, da tudi s takšnimi shodi opozorimo na njen položaj v družbi,« je povedala šolska 
ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in poudarila, da so v tem letu za financiranje mladih raziskovalcev namenili okoli 20 
milijonov evrov.  
Vendar Slovenija znanosti namenja manj kot 0,4 odstotka BDP, kar je po podatkih Instituta Jožef Stefan najmanj od njene 
samostojnosti. To jo za Slovaško uvršča na drugo mesto med evropskimi državami, ki za raziskave namenijo najmanj 
sredstev.  
Po priložnost v tujino 
Neugodne razmere vplivajo predvsem na mlade doktorje znanosti, ki so večinoma prepuščeni projektnemu delu na delovnih 
mestih za določen čas. »Pogosto ostajamo skrita delovna sila v projektih. V primerjavi s starejšimi kolegi imamo kratkoročne 
pogodbe in pobiramo drobtinice, kar ne zagotavlja razvoja in kritične misli,« je povedala dr. Jana Šimenc iz ZRC SAZU. Mladi 
raziskovalci se zato velikokrat odločijo za odhod v tujino, kar je sporno, saj je razvoj znanosti dodana vrednost vsake družbe. 
Vpliva na gospodarsko rast in dolgoročno na blagostanje vseh prebivalcev. 

• Zasužnjevanje beguncev.   Boštjan Videmšek. Delo, 20.04.2017, str. 6 
Vojna in mir    
Tragedija beguncev in migrantov na poti proti Evropi se zaostruje – do slutenih razsežnosti. Na splavu meduze in na pogon 
vseprisotnih pohlepa, rasizma in razčlovečenosti je vedno mogoče iti nižje. To med drugim dokazuje zadnje poročilo 
Mednarodne organizacije za migracije (IOM), katere predstavniki so v Libiji v zadnjih mesecih ničkolikokrat dokumentirali 
sistematično zasužnjevanje beguncev in migrantov, ki so se znašli na dnu prehranjevalne verige, ki jo vzporedno poganjajo 
tri nenasitna žrela absolutnega zla: gospodarji vojn in njihovi orožarski pokrovitelji v Afriki in na Bližnjem vzhodu, tihotapske 
združbe in organizirani kriminal v Sahelu in padli libijski »državi« ter evropska (proti)begunska politika.  
Taista evropska politika, ki se je z impotentnimi prehodnimi libijskimi oblastmi, te sicer delujejo »pod patronatom« 
Združenih narodov, pred poldrugim mesecem v zameno za 250 milijonov evrov na še enem odprtem bazarju človeške 
tragedije (lanski, 6 milijard evrov vreden primer Turčije) dogovorila o vračanju beguncev in migrantov, ki se jim je – ali pa se 
jim bo morda v bližnji prihodnosti – uspelo prebiti na južne obale trdnjave Evrope. Ta begunce in migrante zavedno vrača v 
smrt, suženjstvo, prisilno prostitucijo in vsesplošno nasilje. 
»Razmere so strašljive. Bolj ko preiskujemo dogajanje v Libiji, bolj ugotavljamo, da je Libija za mnoge migrante postala 
dolina solz. Nekatere zgodbe so grozljive, dodamo jim lahko tudi zadnja poročila o tržnicah za sužnje,« je sporočil direktor 
operacij pri IOM Mohamed Abdiker. V zadnjih mesecih so se po različnih delih Libije, ki jih IOM označuje za »arhipelage 
mučenja«, pojavile javne tržnice sužnjev, ki so bile zadnja leta odmaknjene od javnosti. A tihotapci nimajo več česa skrivati – 
njihovo delovanje je skladno z »evropskimi standardi«. Ljudje, ki so jih na poti v Evropo zajeli ali izdali in oropali tihotapci, so 
znova postali belo blago: njihova cena se na različnih tržnicah giblje od 250 do 500 evrov. Različne tihotapske skupine si 
večinoma podsaharske Afričane (Senegal, Gambija, Nigerija …) prodajajo med seboj in jih, kot pred več stoletji, ko je bilo 
arabsko trgovanje s temnopoltimi Afričani na vrhuncu, izkoriščajo za, denimo, velike gradbene projekte in prostitucijo. Pri 
tem lastnikom afriških sužnjev pomagajo njihovi »janičarski«, že prej podjarmljeni podizvajalci, ki večinoma prihajajo iz 
Nigerije in Gane. Ob tem ne gre pozabiti, da je na stotine ljudi na poti prek Sahela v Libijo izginilo brez sledu. 
Zasužnjevanje beguncev in migrantov, ki v Libiji živijo v skrivnih zaporih, traja že več let. Prvi silovit pospešek je dobilo z 
državljansko vojno, Natovim vojaškim posredovanjem in padcem despotskega režima polkovnika Moamerja Gadafija, ki je 
večinoma podsaharske prišleke dolgo spretno izkoriščal kot ceneno delovno silo, obenem pa od Silvia Berlusconija izsilil pet 
milijard evrov »za zaustavitev migracij«. Drugi silovit pospešek je zasužnjevanje beguncev in migrantov v Libiji dobilo s 



popolnim varnostnim in podnebnim sesutjem Sahela, enega najbolj suhih in nestabilnih predelov sveta, ki ga v celoti 
obvladujejo tihotapske združbe (s posamičnimi »vložki« določenih varnostno-obveščevalnih služb). Tem so pri njihovi rasti z 
zapiranjem meja in preoblikovanjem Sredozemlja v množično grobišče močno pomagali evropski birokrati. V našem imenu.  

• Štipendistka ERC se veseli »sobotnega leta«. Intervju:  dr. Marta Verginella. Pogovarjala se je: Jasna Kontler-
Salamon. Delo, 20.04.2017, str. 14  

Med udeleženci shoda za znanost. Tudi dr. Marta Verginella je bila poleg, čeprav je znižanje proračuna za znanost ne 
ogroža   
Med udeleženci včerajšnjega Shoda za znanost v Ljubljani je bila tudi mednarodno ugledna zgodovinarka dr. Marta 
Verginella, redna profesorica na ljubljanski filozofski fakulteti. Na shod je šla, da bi ga podprla, čeprav sama gotovo ne sodi 
več med znanstvenike, ki jih ogroža upad proračunskega financiranja znanosti.   
Nedavno je namreč, kot smo na kratko poročali v prejšnji Znanosti, od Evropskega raziskovalnega sklada (ERC) za svoj 
petletni projekt Povojna tranzicija v severovzhodni jadranski regiji z ženske perspektive prejela 2,26 milijona evrov v 
kategoriji uveljavljenih raziskovalcev.  
Pogovor z našo drugo štipendistko ERC smo opravili prejšnji teden na daljavo, saj je bila v Parizu, kjer redno obiskuje 
seminarje na École des hautes études en sciences sociales (EHESS). 
Kaj vam dajejo seminarji v Parizu?  
Ob tem vzdržujem stike s kolegi, ki se ukvarjajo s področji, ki jih tudi sama raziskujem, kot so na primer spominske in 
biografske študije. Iz teh krogov so nenazadnje prišle prošnje za partnerstvo pri evropskih projektih. Poleg italijanskega 
zgodovinopisja je francosko zgodovinopisje moja druga pomembna orientacijska točka. V stiku z njima sem si vedno 
postavljala merila za svoje delo in raziskovanje. 
Vaš življenjepis navaja, da ste se rodili kot pripadnica slovenske manjšine v Trstu in da ste tam obiskovali dvojezično 
osnovno in srednjo šolo, nato pa vpisali še univerzitetni študij. Kako vas je zaznamovalo to okolje?  
Res, rodila sem se v Trstu, odraščala v povsem slovenskem okolju med Križem in Kontovelom, v družini, ki me je podprla v 
mojih šolskih ambicijah. Po slovenski osnovni in nižji srednji šoli sem obiskovala slovenski znanstveni licej Franceta Prešerna, 
kjer je bila italijanščina le eden od predmetov, ne pa učni jezik, tako kot tudi na vseh prejšnjih stopnjah. Že v prvem letniku 
znanstvenega liceja sem postala aktivna v študentskem gibanju, stopila v stik s študenti in študentkami z drugih tržaških, 
italijanskih licejev in tako prestopila meje manjšinskega okolja. To, da sem bila v drugem letniku izvoljena za študentsko 
predstavnico v zavodskem svetu in da sem v tem pomembnem šolskem organu sedela ob predstavnikih staršev in 
profesorjev, je bila prav tako pomembna izkušnja. Vajena stikov z vodstvom šole sem se kmalu znebila strahospoštovanja 
do šolskih avtoritet in postala samozavestna. 
Kateri šolski predmeti so vam bili najljubši in kako ste se odločili za študij zgodovine na tržaški univerzi?  
V nasprotju z nekaterimi kolegi, ki znajo povedati, da jih je zgodovina zanimala, odkar pomnijo, o sebi tega ne morem trditi. 
Ob vpisu na znanstveni licej sem razmišljala o arhitekturi, nekaj časa o pravu, o zgodovini pa šele potem, ko je v razred 
stopila prof. Sheila Lavrenčič. Njeno posredovanje zgodovine in filozofije me je tako navdušilo, da sem se odločila za študij 
zgodovine. 
Ponujali sta se mi dve možnosti: študij na nedavno ustanovljenem oddelku za zgodovino v Trstu, kjer je takrat poučeval zelo 
zanimiv izbor zgodovinarjev in zgodovinark iz vse Italije, kjer so domovale socialna, kulturna, ekonomska zgodovina, 
historična antropologija in prevladovali zrelo neformalni odnosi med študenti in profesorji, ali pa odhod v Ljubljano. 
Možnost študija stran od doma je bila nadvse vabljiva, a ne toliko, da bi jo izbrala. Poizvedovala sem po pristopih in načinih 
dela na oddelku za zgodovino v Ljubljani. Kar sem izvedela, me ni pritegnilo. Željna sem bila intelektualno živahnega in 
odprtega okolja, zanimale so me najsodobnejše zgodovinopisne smeri, kritično razpravljanje, in vse to mi je ponujal študij 
zgodovine v Trstu. 
Kaj je bila tema vaše diplomske naloge?  
Ko sem povprašala za diplomo pri profesorici, ki je predavala gospodarsko zgodovino in me je že pred tem usmerila v 
raziskovanje družinskih struktur, je bil njen odgovor, da bo pri njej diplomsko delo trajalo najmanj dve leti. Dolžina 
raziskovanja me ni prestrašila, nanjo sem bila pripravljena. Zmotila me je togost. Zaznala sem, da bi me prav slednja lahko 
ovirala pri delu, zato sem raje izbrala drugo mentorico, Luiso Accati. Vedela sem, da sem se s tem odrekla podpori, ki bi me 
verjetno pripeljala do asistentskega mesta. Accatijeva se ni ukvarjala z zgodovinsko demografijo, toda njen širok 
interdisciplinarni in historično zgodovinski pristop je bil zame nadvse privlačen. Bolj kot mentoriranje mi je bila pomembna 
njena intelektualna bližina in ta mi je odprla nova, ne le zgodovinopisna obzorja. Pritegnila me je v krog zgodovinark, ki se je 
v osemdesetih letih sestajal v Benetkah, pozneje v vrste združenja italijanskih zgodovinark. Naučila me je intelektualne 
smelosti in originalnosti. In to je bila zame najboljša popotnica za samostojno raziskovalno pot. 
Prvih pet let po diplomi ste poučevali zgodovino na srednjih šolah v Trstu in Gorici Kakšna izkušnja je bila to za vas?  
Za delo na šoli sem se odločila, ker sem se hotela ekonomsko osamosvojiti. Izkušnja je bila zanimiva, ker sem poučevala na 
različnih šolah in prišla v stik z zelo različno šolsko populacijo, tudi z dijaki iz socialno deprivilegiranih družin. Delo z njimi me 
je nedvomno obogatilo in opremilo s potrebnim didaktičnim znanjem. Hkrati sem opravila habilitacijo za pet predmetov. 
Kajti kdor bi v Italiji rad poučeval zgodovino na srednjih šolah, mora opraviti habilitacijski izpit tudi iz filozofije psihologije, 
pedagogike ali pa iz zemljepisa in slovenščine. Dosežena habilitacija mi je prinesla redno zaposlitev, z njo pa možnost 
štipendije v Sloveniji in vpisa na doktorski študij na filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot šolnica raziskovalka sem bila dve leti 
zaposlena tudi na italijanskem deželnem inštitutu za zgodovino osvobodilnega gibanja v Trstu, kjer sem delala v povsem 
italijanskem okolju. 
Zakaj ste doktorski študij vpisali na ljubljanski in ne na tržaški univerzi in zakaj ste za mentorja izbrali prof. dr. Petra 
Vodopivca?  
Ko sem diplomirala, se je v Italiji doktorski študij šele začel vzpostavljati. Profesorja Vodopivca sem v Ljubljani leta 1991 
izbrala za svojega mentorja zaradi njegove zgodovinopisne širine in ker sem si želela nadaljevati raziskovalno pot, ki sem jo 



začela v Trstu. Predaval je občo zgodovino 19. stoletja, obdobje, ki sem ga raziskovala. Naklonjen je bil ukvarjanju s socialno 
zgodovino in historično antropologijo. Podprl je temo, ki sem jo predlagala za doktorsko dizertacijo, in sicer raziskovanje 
oporočne prakse v tržaški okolici, v Bregu, to je območju, ki je pred prvo svetovno vojno pripadalo koprskemu okrajnemu 
sodišču. 
Po doktoratu ste ostali na ljubljanski univerzi in razmeroma hitro postali redna profesorica. Ali iz tega lahko sklepamo, da 
to, da ste ženska, pri vaši karieri ni nikoli pomenilo ovire?  
Da sem po doktoratu ostala na ljubljanski univerzi, imajo nedvomno velike zasluge moj mentor in tisti, ki so podprli njegov 
predlog moje zaposlitve. A preden sem se zaposlila na oddelku za zgodovino filozofske fakultete, sem poučevala na oddelku 
za sociologijo. Tja me je privedlo moje ukvarjanje z zgodovino družine. Pokojnemu dr. Iztoku Saksidi in dr. Bojanu Baskarju 
so se zdele moje prve objave zanimive in ponudila sta mi sodelovanje v raziskovalni skupini, ki sta jo oblikovala. 
Moja kariera se je odvijala po predpisih napredovanja iz docentke v izredno in potem redno profesorico. Izpolnjevala sem 
vse pogoje in zato tudi ni bilo ovir. Ovire, na katere naletimo ženske v akademskem okolju, so bolj nevidne, zato jih je tudi 
težje prepoznati in javno deklarirati. Včasih jih spoznamo šele z izkušnjami, včasih se z njimi nočemo ukvarjati iz bojazni, da 
bi se zadeve še bolj zapletle. Ko sem na začetku kariere sedela v eni od fakultetnih komisiji, sem se sama pri sebi močno 
zgražala nad mačističnim diskurzom starejšega kolega. Obravnavala sem ga kot trivializem, danes bi ga kot izraz patriarhalne 
in seksistične kulture, ki je še vedno razširjena v slovenskih akademskih vrstah. 
V pogovoru za Primorske novice pred dvema letoma ste dejali, da ste se za proučevanje vloge žensk v zgodovini odločili 
predvsem zato, ker je bilo to področje prej zanemarjeno. Ali je zdaj že kaj bolj pokrito? Vam sledijo tudi mladi 
raziskovalci?  
V zadnjem desetletju, dveh je nastalo veliko študij na področju zgodovine žensk in spola. Mnoge med njimi je napisala 
mlajša generacija slovenskih zgodovinarjev in zgodovinark. Problem ni v samem obsegu proučevanja, temveč v 
posredovanju in inseminaciji odkritega. Slovenski gimnazijski učbeniki še vedno skromno predstavljajo zgodovino žensk in 
pomanjkljivo omenjajo posameznice, še vedno se pišejo zgodovinski atlasi in druga dela, ki preprosto zamolčijo ženske. 
Problem torej ni v raziskovalnem angažmaju, temveč v razmerju moči in prevladujočih androcentričnih držah. 
Veliko vaših raziskav se ukvarja z zgodovino družinskih odnosov. Kaj vas je pritegnilo k temu področju?  
Družinski odnosi so me začeli zanimati, ko sem se med predavanji seznanila s cambriško zgodovinsko demografsko šolo in 
njenim vodilnim raziskovalcem Petrom Laslettom. Sočasno so me pritegnila dela francoskih analovcev, predvsem Philippa 
Ariésa. Odločilen je bil moj obisk mednarodnega simpozija leta 1983, posvečenega družinskim strategijam. Udeležili so se ga 
takrat mednarodno vodilni zgodovinski demografi, med njimi tudi gospodarski zgodovinar Giovanni Levi, ki me je navdušil 
za mikrozgodovino in postal moj neke vrste intelektualni oče. 
Velikokrat ste bili gostujoča profesorica na italijanskih univerzah. Kako bi primerjali tamkajšnje in naše razmere za 
pedagoško in raziskovalno delo?  
Gre za dve strukturno različni univerzitetni okolji, z različnima akademskima tradicijama, ki sta se v zadnjih dveh desetletjih 
prilagodili evropskim bolonjskim standardom. Italijanske zelo raznolike univerzitetne mreže se ne da primerjati z majhnim 
slovenskim univerzitetnim okoljem, podobno kot ne razvejenega italijanskega zgodovinopisja, ki pozna številne usmeritve in 
zanimanja, s slovenskim. Delovne razmere italijanskih rednih profesorjev so prav tako neprimerno boljše od slovenskih in 
zato je tudi magistrski in doktorski študij bolj kvaliteten. Tehtnica pa se prevesi močno na slovensko stran v organizaciji 
raziskovalne sfere, v možnostih sofinanciranja znanstvenih objav in projektov, podobno velja za vključevanje mladih v 
raziskovalno delo. 
Kako zadovoljni (ali nezadovoljni) ste bili doslej s slovensko raziskovalno politiko?  
Vem, da je veliko raziskovalcev in raziskovalk kritičnih do kriterijev ARRS. Verjamem, da se jih da izboljšati, a tudi poslabšati. 
Pritiski k vračanju nekoč že manj transparentnih opuščenih praks so veliki in upam, da ne bodo uspešni. Strukturno pa je 
treba rešiti vprašanje gmotne negotovosti mlajše generacije, odločno povečati sredstva, ki jih Slovenija namenja znanosti, in 
dejansko prenehati s kampanjo razvrednotenja pomena slovenske znanosti in javnega šolstva, ki si jo privošči del slovenske 
politike in nemalokrat tudi glasniki slovenskega podjetništva in gospodarstva. Nujno je, da slovenska država oblikuje 
dolgoročno in konstruktivno znanstveno politiko, ki bo preprečila, da bi najboljši odšli, ostali pa životarili.  
Kdaj ste se odločili, da boste s svojim projektom kandidirali na razpisu ERC? Zakaj ravno ta in ne kateri drugi projekt?  
K prijavi me je spodbudila Martina Tekavec Bembič, ki v okviru Znanstvenega inštituta FF skrbi za prijave na mednarodnih 
projektih. Prepričala me je, da imam po nekaj desetletjih kontinuiranega raziskovanja, mednarodnih objav in utečenega 
vodenja raziskovalne ekipe vse pogoje za prijavo. Med vožnjo na eni od mojih rednih poti iz Trsta v Ljubljano, natančno pred 
spustom v Ljubljansko kotlino, sem začela razmišljati o dveh potencialno zanimivih temah. Zelo kmalu sem odvrgla eno in 
vztrajala pri drugi, ki je tudi obveljala. Seveda pri prijavi niso bila pomembna samo moja izhodiščna ideja in nastavki. 
Odločilen je bil tudi vložek moje najožje raziskovalne ekipe in predvsem poln angažma dr. Ane Cergol Paradiž in dr. Urške 
Strle. Postopki prijave so zelo zahtevni in brez timskega dela ter prejšnjih izkušenj prijava ne bi bila uspešna. Zelo sem 
ponosna na svojo delovno skupino, na ozračje kolegialnosti in empatije v njej. 
Čemu boste namenili denar, pridobljen od ERC?  
Denar bo namenjen oblikovanju mednarodno profilirane raziskovalne ekipe, zaposlitvi mlajših raziskovalcev in raziskovalk, 
predvsem sodelavk, ki so zaslužne za njegovo prijavo in bi brez tega projekta, vsaj nekatere, ostale brez zaposlitve. Del 
sredstev bo prejela tudi fakulteta. Meni bo projekt omogočil, da se bom razbremenila večjega dela pedagoških obveznosti. 
Po 24 letih nelahkega usklajevanja med pedagoškim in raziskovalnim delom na univerzi se bom lahko končno bolj posvetila 
raziskovanju. Imela bom možnost za »sobotno leto«, ki jo moji kolegi v tujini pridno izkoriščajo vsakih štiri ali pet let. 
Kvaliteta raziskovanja in objav, nenazadnje tudi njihova mednarodna prepoznavnost, je nedvomno odvisna od razmer, v 
katerih raziskujemo. Zdi se mi, da se univerza v zadnjem času veliko ukvarja razmerami, ki jih ima študentska populacija, 
veliko manj pa z razmerami, v katerih deluje njen učni kader. 
 



Vestnik, Murska Sobota  

• Ne le hrvaški, tudi kitajski in ruski. Bernarda B. Peček. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 16, 20. aprila 2017, 
str. 17 

Tuji učenci na pomurskih šolah 
Tudi na pomurskih osnovnih in srednjih šolah imajo v razredih tuje učence in dijake, a razlogi za to, da se šolajo pri nas, 
so drugačni kot v primeru odhoda pomurskih otrok v sosednje države 
Pomurje je že od nekdaj na stičišču. Resda je bilo zadnjih sto let obdano z mejami, kar pa ljudi ni oviralo, da ne bi šli po svetu 
iskat delo in zaslužek. Z vstopom v Evropsko unijo so se mnogim na široko odprla vrata. Seveda morajo najprej vedeti, kam 
in zakaj hočejo oditi iz pokrajine, kjer primanjkuje zaposlitev zlasti za izobražene ljudi. Ko gre za izobraževanje, pa obstajajo 
velike razlike v razlogih, zaradi katerih se pomurski otroci odločajo za šolanje na avstrijskih ali madžarskih srednjih šolah in 
fakultetah, in zakaj se, nasprotno, otroci iz sosednjih ali bolj oddaljenih držav odločajo za šolanje na pomurskih šolah. 
Pomurski otroci odhajajo v tujino predvsem iz ekonomskih razlogov, da bi imeli po končanem šolanju več možnosti 
zaposlitve. Eden od razlogov je tudi, da sta nemški in madžarski jezik mnogim domača. 
Z vključevanjem v pouk nimajo težav 
Madžarski otroci so bili najprej presenečenje v domanjševskem vrtcu. Za starše je ta menda bolj ugoden in blizu. Jožefa 
Herman, ravnateljica Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, pa je potrdila, da imajo v tem šolskem letu v omenjenem 
dvojezičnem izobraževalnem zavodu deset učencev iz Madžarske. To število se, pravi, še povečuje: »Za šolsko leto 2017/18 
smo vpisali 13 učencev iz Madžarske. Ker sta pri nas tako slovenščina kot madžarščina enakovredna učna jezika, z 
vključevanjem v pouk ni večjih težav, saj ta poteka dvojezično. Pouk slovenščine diferenciramo in individualiziramo. Prvi dve 
leti učenci pri tem predmetu niso ocenjeni. Njihova motivacija za učenje jezikov pa je zelo velika. Po mojem mnenju so 
razlogi za vpis učencev k nam predvsem: program slovenske osnovne šole, sodobni pedagoški pristopi, metode poučevanja, 
možnost učenja štirih jezikov, prehrana, opremljenost prostorov, sodobni didaktični pripomočki in ne nazadnje prijetno 
učno okolje.« Na vprašanje, ali so se preselili v Slovenijo ali jih vozijo iz Madžarske, je Hermanova odgovorila, da starši 
učencev živijo na Madžarskem in jih sami vozijo vsak dan v šolo, pri tem nekateri naredijo štirikrat dnevno tudi 88 
kilometrov. »Pri nas v celoti plačajo prehrano in delovne zvezke. Zanje ne pridejo v poštev subvencija in kake druge 
ugodnosti glede na socialno-ekonomski položaj družine. Podatka o ceni šolanja teh otrok na Madžarskem nimam, starši pa 
pravijo, da je višja, vendar ceno odtehtajo razlogi, ki sem jih navedla že prej,« doda Hermanova. Tudi na Dvojezični osnovni 
šoli I Lendava, kjer imajo 505 učencev, imajo v tekočem šolskem letu deset učencev tujcev, večinoma iz Madžarske. »Sedem 
se jih je kar preselilo na naše območje. Starši po navadi povedo, da so se k nam preselili zato, ker pouk poteka dvojezično, 
tako v slovenskem kot madžarskem jeziku. Vsi učenci tujci imajo dve leti prilagoditve pri pouku,« je pojasnila Janja Litrop, 
psihologinja na Dvojezični osnovni šoli I Lendava. 

• V Beltincih gostili šolarje iz Slovaške. Vida Toš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 16, 20. aprila 2017, str. 18 
V okviru projekta PASH, Šole – partnerice  prihodnosti, v katerem edina od slovenskih šol že osem let sodeluje Osnovna šola 
Beltinci, so beltinski šolarji višjih razredov gostili partnersko šolo iz Nove Bane na Slovaškem. Del projekta so srečanja 
mladih – in tudi beltinska šola se je prijavila na razpis za srečanje z eno od šol partneric, za katero je morala sestaviti 
program in ga izvesti. »Šol partneric je 21, gre za šole držav iz srednje in vzhodne Evrope in mi smo se tokrat povezali s šolo 
iz Slovaške. Že lani smo dobili denar za srečanje mladih, tako smo šli oktobra mi na Slovaško, tokrat pa so naši prijatelji 
prišli k nam,« je povedala Lidija Pelcl Mes, učiteljica nemškega jezika in vodja omenjenega projekta na OŠ Beltinci. Letošnja 
tema srečanja je bil šport, zato je bil petdnevni obisk petnajstih slovaških otrok, ki se učijo nemški jezik, obarvan športno, 
vseeno pa so našli tudi čas za malo bolj turistično obarvane trenutke. Tako so med drugim obiskali Ptuj in Maribor. Športno 
pa so se zabavali s hokejem na travi, judom, frizbijem in še čim; seveda pa ni šlo brez plesanja ljudskih plesov, pečenja 
perecev in pajanja kruha na Otoku ljubezni v Ižakovcih. Vsa komunikacija je seveda potekala v nemščini. »Aktivnosti v teh 
petih dneh so bile res intenzivne in od jutra do večera. Otroci pa so spali pri družinah, tako da so doživeli še kaj in se – poleg 
nemškega jezika – gotovo naučili še česa drugega. In dobili neprecenljive izkušnje,« je še povedala Pelcl Mesova. Beltinčani 
oktobra vračajo obisk in gredo na Slovaško, tudi tam bo glavna tema šport. 

• K spominski plošči položili vence. R. V. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 16, 20. aprila 2017, str. 19 
V spomin na dogodke v aprilu 1945, ko je potekalo osvobajanje Prekmurja, so se člani krajevnih organizacij Združenja 
borcev za vrednote NOB Murska Sobota zbrali pred spominsko ploščo pod dokležovskim železniškim mostom. Ob tej 
priložnosti so vence položili podpolkovnik Sergej Banin, namestnik vojaškega atašeja veleposlaništva Ruske federacije, Milan  
Kerman, župan Občine Beltinci, in predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Murska Sobota Evgen Emri. Ob 75. 
obletnici napada na Sovjetsko zvezo julija lani je ambasador Ruske federacije skupaj z Združenjem borcev za vrednote NOB 
Murska Sobota in Občino Beltinci odkril omenjeno spominsko ploščo v spomin na borce Rdeče armade, ki so padli na 
prekmurskih tleh. Teh borcev je bilo, po besedah Emrija, krepko čez tisoč. Enbataljon je padel v bojih na reki Muri, drugi na 
fronti, ki se je raztezala na Goričkem vse do avstrijske Svete Ane. 

• Ljudje so se hitro oprijeli novih idej. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 16, 20. aprila 
2017, str. 20 

Reformacija v Prekmurju 
Po šestih letih gostovanj je razstava, ki jo je zasnoval zgodovinar Franc Kuzmič, na ogled v Murski Soboti 
V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota so odprli razstavo Reformacija v Prekmurju, ki jo je že leta 2011 za Muzej 
krščanstva na Slovenskem iz Ivančne Gorice zasnoval mag. Franc Kuzmič. Po šestih letih potovanja po različnih krajih v  
Sloveniji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem pa je prispela tudi v Mursko Soboto. Odprli so jo v sklopu dogodkov, ki letos 
potekajo po vsej državi ob 500. obletnici začetka reformacije. Razstava prikazuje začetek reformacije, protireformacijo, 
tolerančni patent, artikularne kraje, šolstvo, književno dejavnost ter druge prelomne dogodke. O reformaciji v Prekmurju je 
avtor Kuzmič ob odprtju tudi govoril in spomnil, da je bil čas pred pol tisočletja zelo negotov. Čeprav štejemo Martina Lutra 



za začetnika reformacije, so bili že pred njim nekateri poskusi spremeniti tedanjo družbo, a so prizadevanja naletela na  
gluha ušesa, pobudnike pa je doletela smrt. Luter je bil prvi, ki je z objavo svojih tez leta 1517 prebil led. Njegove ideje so 
se že enajst let pozneje razširile tudi v naše kraje. Najprej so začeli duha reformacije oznanjati v Radgoni, v bližnjih 
Gederovcih, kjer je bilo stičišče poti med Zahodom in Vzhodom, pa je bila glavna postaja. Ljudje so se hitro oprijeli novih  
idej, kar je postalo trn v peti Rima in Dunaja. Zelo so se bali, da bi se protestantske ideje širile dalje. Leta 1544 je  
protestantsko vero sprejel grof Štefan Banfi v Lendavi, kmalu pa so protestantizem prevzeli še grofje Nadasdy pri Gradu 
na Goričkem. Katoliška cerkev se je širitvi protestantskih idej upirala, po drugi strani so v tistem času pritiskali in napadali 
Turki, zato jim je nekako ustrezalo, da je v tem koncu veliko ljudi, ki kot živi ščit branijo ta del Evrope pred njihovimi vpadi. 
Ko pa so bili leta 1664 Turki premagani, so protestanti padli v večjo nemilost. Po letu 1672 so vse protestantske cerkve 
postale katoliške, protestanti pa so imeli tri možnosti, da se pokatoličanijo, odidejo ali so v ilegali. Takrat so se mnoge 
prekmurske družine odselile na Madžarsko, v artikularne kraje, kjer so lahko imeli bogoslužje, Prekmurju najbližja 
pa sta bila Šurd in Nemes Cso. Tisti, ki se niso preselili, so tja hodili dvakrat letno, po žetvi in ob velikonočnih praznikih. Šele 
cesar Jožef II. je leta 1781 izdal tolerančni patent, po katerem so lahko zaživele protestantske občine, prve so bile Puconci, 
Hodoš in Križevci. Reformacija je med drugim prinesla tudi šole, v katerih so se lahko izobraževali vsi otroci, poleg verskih  
verskih knjig pa tudi učbenike, poljudne knjige in tisk. Med drugim so bile v Lendavi 1573. in 1574. natisnjene prve tri knjige 
na Slovenskem, ker so bile v madžarščini, pa veljajo tudi za prve tiskane madžarske knjige. Leta 1715 je Franc Temlin izdal 
Mali katekizem, ki velja za prvo tiskano knjigo v prekmurščini, tej so sledili še drugi prekmurski tiski. O reformaciji in 
delovanju protestantov v Prekmurju pa govori tudi razstava, ki je na ogled v knjižnici. Kot je povedala latinistka in 
jezikoslovka dr. Klaudija Sedar, bodo junija v knjižnici tudi sami pripravili še eno poglobljeno razstavo o reformaciji. 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Šolske kulturne skupine za ohranjanje ohranjanje jezika in izročila.  Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, leto XXVII, št. 16, 20. aprila 2017, str. 2-3 

Na Gornjem Seniku je že večletna tradicija, da se proti koncu šolskega leta s krajšim programom predstavijo kulturne 
skupine na DOŠ Jožefa Košiča. 12. aprila so se v Kulturnem domu v največji porabski vasi zbrali učenci in učitelji domače 
vzgojno--izobraževalne ustanove ter nekateri starši in stari starši šolarjev. Med gosti smo našli tudi predsednika 
(vzdrževalke gornjeseniške šole) Državne slovenske samouprave Martina Ropoša in višjo svetovalko za porabsko šolstvo 
mag. Valerijo Perger. Prisotne je pozdravila ravnateljica gornjeseniške šole Ildiko Dončec Treiber in povedala, da je namen 
vsakoletnih prireditev tudi pridobitev več učencev za izvenšolske dejavnosti. Poudarila je pomen popoldanskih krožkov pri 
učenju slovenskega jezika in ohranjanju porabske tradicionalne kulture. Na oder je najprej stopil pevski zbor, ki deluje pod 
vodstvom učiteljice Ibolye Neubauer. »Nikjer drugje ni tak’ lepo, kot tukaj je« - so gornjeseniški učenci zapeli o svoji vasi, 
sledili pa sta porabski ljudski pesmi »Preozke so stezice« in »Micika v püngradi«. Pevskega nastopa se je udeležilo šestnajst 
šolarjev, kar je pohvalno število. Največ jezikovnega znanja je vsekakor zahtevala kratka predstavitev slovenske ljudske 
pravljice »Sedem  laži«. »Mati ni hotela dati svoje hčere fantom. Rekla je, da jo bo dala tistemu, ki jo bo pripravil k temu,  
da bo rekla: ’To je laž’. Najmlajši fant je bil najbolj pogumen in je materi dovolj dolgo lagal. Za nagrado je dobil lepo mlado 
dekle z Gornjega Senika« - je vsebino pravljice povzel mladi igralec Máté Labritz, ki je sprejel vlogo najmlajšega fanta, sicer 
pa sodeluje v vseh kulturnih skupinah. »Za nastop smo se pripravljali z vajami na šoli in v kulturnem domu« - je dodala 
učenka Eliza Nagy, ki je zaigrala lepo Seničanko. 

• Šauli za pet let brez finančnih brig. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, leto XXVII, 
št. 16, 20. aprila 2017, str. 3 

Znano je, ka je od 1. Julijuša 2012 vzdrževalec obej porabskih dvojezičnih osnovnih šaul Državna slovenska samouprava 
(DSS). Od tistoga mau je tak, ka približno 40 procentov penez, ka jih šauli nücata za svoje delo, dobivata na podlagi posebne 
izobraževalne pogodbe (szerződés), stero so vsakšo leto podpisali z Ministrstvom za človeške vire (EMMI). Od zdaj naprej 
de tau ovak, vej pa je DSS ob pomauči Erike Köleš Kiss, zagovornice Slovencov v madžarskom parlamenti, dosegnila, ka so 
pogodbo z ministrstvom podpisovali za pet let. Predsednik DSS Martin Ropoš (pauleg njega sta pogodbo podpisali 
ške ravnateljici gornjeseniške in števanovske dvojezične osnovne šaule, Ildikó Dončec Treiber in Agica Holec) - nam 
je raztolmačo, ka je ministrstvo lani té dodatne peneze dalo trno kisnau, meseca junijuša. 

• Simboli dreves - vrbe in hrasta. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, leto XXVII, 
št. 16, 20. aprila 2017, str. 4 

Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija s prijatelji 
Vranova povešena vrba, Vranov hrast dob, drevesi, ki sta se pridružili dosedanji zasaditvi Vrta spominov in tovarištva na 
Petanjcih, ki ga je zasnoval dr. Vanek Šiftar, temelji pa na dveh vrbah žalujkah, ki jih je mati Apolonija posadila v spomin na 
sinova, ki se nista vrnila iz morije II. svetovne vojne (vrbi, ki sta po sedemdesetih letih izživeli svoje življenje). Mladi drevesi, 
vrba in hrast, sta bili svečano zasajeni v lepem sončnem popoldnevu, ko so ostala drevesa (že) vzbrstela, nekatera zacvetela. 
Prijeten, dobro obiskan, s kulturnim programom popestren dogodek, posvečen sto drugi obletnici (21. februar 1915)  
akademika, dr. Antona Vratuše (z ilegalnim imenom Vran). Spočetka je bilo predvideno, da bo drevesi simbolično posadil 
akademik Anton Vratuša, vendar tega zaradi nekoliko slabšega zdravja ni mogel storiti. Zato je zbranim na slovesnosti 
sporočil: »Pozdravljam vse, ki ste se ob tem dogodku zbrali, da vam zaželim dobro zdravje in da se tudi brez moje  
navzočnosti vse dobro izteče in se Vrt še dalje obnavlja z Vanekovi načrti in že dolgo prakso Ustanove dr. Šiftarjeve  
fundacije. Ker mi je bilo onemogočeno, da sam opravim svojo dolžnost, katero sem z zadovoljstvom pričakoval, pa se lahko 
le na ta način priključim vsem, ki so doslej ob raznih priložnostih pozdravili odločnost mame Apolonije, da je zasadila 
sinovoma v spomin dve vrbi žalujki. Njen najmlajši sin Vanek se je pridružil materini s posaditvijo drugih cepik in z geslom 
„Vsem mrtvim fašističnega in drugega nasilja v večni spomin, živim pa v trajni opomin”. Vanekovemu geslu sva se pridružila 



tudi njegov sin Marjan in jaz osebno s posaditvijo najinih vrb žalujk... Vrt pa postaja šola v naravi za mlade in stare ter center 
kulturnih in drugih prireditev, ki odmevajo v ožji in širši okolici pa tudi izven meja Slovenije. Skratka: vrt se stalno obnavlja in 
postaja pravi naravni in kulturni spomenik.« Vrbo in hrast sta posadili Vratuševi pooblaščenki vnukinja Sonja in soproga 
njegovega pokojnega brata, Gizi. 

• Velikonočni koncert v Števanovcih. Gyöngyi Bajzek. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, leto 
XXVII, št. 16, 20. aprila 2017, str. 4 

9. aprila, na cvetno nedeljo, je Zveza Slovencev na Madžarskem organizirala velikonočni koncert v kulturnem domu v 
Števanovcih. Na koncertu je sodeloval Pevski zbor Maranata, binkoštne cerkve Nuskova pod vodstvom zborovodkinje Nade 
Kisilak Vouri. Zapeli so priredbe mednarodnih skladb, ki so vse povezene z velikonočnimi prazniki. 

• Umetnost kot način izražanja paraplegikov. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, leto XXVII, 
št. 16, 20. aprila 2017, str. 5 

»Rezbar lesa je gospodar, nareže, pili, brusi, ga oblikuje, da spregovori. Izdelki pa so kot otroci, vsak je delček tebe, ki ga ne 
daš rad od sebe ...« - je 7. aprila v razstavnem prostoru monoštrskega Slovenskega doma svojo pesem povedal Jakob Kavčič, 
tudi sam rezbar. Naslanjal se je na bergle - odprtje najnovejše razstave na sedežu Zveze Slovencev je bilo namreč nekaj 
posebnega: svoje umetnine so pripeljali člani Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije. V majhni monoštrski dvorani 
je tako bilo več oseb v invalidskih vozičkih ali se opiralo na palice. »Zveza paraplegikov izvaja posebne socialne programe 
ravno za ljudi, ki smo v glavnem vezani na invalidski voziček« - je po krajšem pozdravu prisotne goste nagovoril predsednik 
vseslovenskega združenja paraplegikov Dane Kastelic in nadaljeval: »Med dejavnostmi sta glavni obnovitvena rehabilitacija 
in osebna asistenca. Podpiramo tudi športne aktivnosti in seveda interesne dejavnosti, ki jih izvajajo naši umetniki, nekateri 
z usti ali nogami.« V Sloveniji živi blizu tisoč sto paraplegikov, ki so jim zaradi poškodbe hrbtenjače popolnoma ohromele 
nekatere okončine (roke, noge ali oboje). Zveza paraplegikov zaposluje skoraj osemdeset pomočnikov pomočnikov in 
asistentov, je povedal predsednik Kastelic in dodal, da imajo tudi najetega arhitekta za vključevanje paraplegikov v domače 
in širše okolje. Kot nevladna organizacija je Zveza samostojna, vzdržuje rehabilitacijski center v zaselku Pacug na slovenski 
Obali. Ponosni so tudi na svoje športnike (tretjina vseh članov), ki so se izjemno lepo izkazali na lanskih paraolimpijskih igrah 
v Riu (zlata in srebrna kolajna v streljanju). 

• Dvajset let nemškega  pevskega zbora na Dolnjem Seniku. László R. Horváth. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, leto XXVII, št. 16, 20. aprila 2017, str. 5 

Na prvo aprilsko soboto se je do zadnjega sedeža napolnil kulturni dom na Dolnjem Seniku, kjer so skupaj praznovali 20. 
obletnico nemškega pevskega zbora mali, mladi in starejši. Skupino – na obletnici jih je zapelo 17 – je s toplimi besedami 
pozdravil župan Dolnjega Senika Zsolt Monek. Člani pevskega zbora, ki deluje pod predsedovanjem Hilde Škaper Czuczai, so 
se spomnili tudi vseh tistih članov, ki jih več ni med njimi, ki že pojejo v »nebeškem zboru«. Na obletnici so ob jubilantkah 
nastopili tudi domači otroci in nemška folklorna skupina iz kraja Pornóapáti. 

• Velikonočne delavnice v vrtcih. Andreja Serdt Maučec, vzgojiteljica asistentka . Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, leto XXVII, št. 16, 20. aprila 2017, str. 6 

Gornji Senik: V četrtek, 6. aprila 2017, je v Vrtcu Gornji Senik potekala velikonočna delavnica, ki smo jo za starše in otroke 
pripravile tukajšnje vzgojiteljice. Otroke in starše je najprej vzgojiteljica Kristina nagovorila v madžarskem jeziku, nato pa 
sem tudi sama povedala nekaj besed v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku so se otroci predstavili staršem z 
dramatizacijo pesmice o Zajčku dolgouščku, pesmijo, plesom in deklamacijo o zajčku ter dramatizacijo pomladne pesmice  
o Zvončku in trobentici. Zatem so sledile deklamacije in pesmice v madžarskem jeziku. Po končani predstavitvi so potekale 
delavnice po mizah. Otroci so skupaj s starši izdelovali različne izdelke: zajčke, košarice za bombone, odtiskovali so motive 
pisanic s krompirjevimi pečatniki in s tempera barvami, barvali in krasili so plastična in izpihana jajca na različne načine ter z 
različnim materialom izdelovali velikonočno voščilnico in »skakajočega « zajčka. Zelo sem bila vesela pogovora z mamicami 
v slovenskem jeziku. Večina mamic je govorila slovensko in tako smo med izdelovanjem izdelkov lahko prijetno pokramljale 
in se nasmejale. Naše druženje je bilo sproščeno in prijetno in se je končalo šele proti večeru. Otroci so bili nad izdelki 
navdušeni in so jih z veseljem odnesli domov, da bodo z njimi okrasili dom ob pričakovanju bližajočega se praznika. 
Števanovci: Tako kot v ostalih vrtcih v Porabju smo vzgojiteljice tudi v Vrtcu Števanovci pripravile velikonočno delavnico za 
starše in otroke. Delavnica je potekala v torek, 11. 4. 2017. Otroke in starše sem najprej nagovorila v slovenščini. V 
slovenskem jeziku so se otroci predstavili staršem (mamicam) z rajalno igro o Zajčku, pesmijo, plesom in deklamacijo o 
zajčku ter dramatizacijo pomladne pesmice o Zvončku in trobentici. Po končani predstavitvi so potekale delavnice po mizah. 
Otroci so skupaj s starši izdelovali zajčke. Izdelovanja zajčkov so se otroci zelo veselili, še posebej pa so bili veseli končnega 
izdelka, katerega so lahko odnesli domov.  

• Ilustracije Karmen Smodiš. Mojca Polona Vaupotič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, leto 
XXVII, št. 16, 20. aprila 2017, str. 10 

Nekaj lepega za otroške duše 
Otroštvo… Že kar nekaj časa je, odkar smo se izmotali iz njegovih krhkih ovojev. Najbrž pa je redko komu že v otroškem 
vrtcu jasno, kaj bo počel, ko bo odrastel. Tu in tam se kakšnemu otročku svetlika žarek hrepeneče vizije, da prihajajo njegovi 
»zlati časi«, ko bo počel stvari, brez katerih že sedaj ne more zaspati. Karmen Smodiš nam lahko pove, da to ni zgolj želja, 
ampak potreba po ustvarjanju tistega, kar si želiš početi vse življenje. Prav do likovnega ustvarjanja je Karmen čutila največ 
sposobnosti, najvišjo nadarjenost svojega duha ter ljubezen srca, za kar pa je potreben trud, da izpolniš svoj namen. In ta 
želja ji je potrkala na vrata že v otoškem vrtcu. Umetnico Karmen Smodiš predstavljam kot ilustratorko literature in revij, 
namenjene otrokom, saj so skrivnosti njenega dela in uspeha v veliki meri predstavljiva z določenimi posebnostmi, ki jih je 
dograjevala in razvijala postopoma. Z obvladovanjem lastnih pravil ilustratorskega ritma je povezovala izkušnje, ki si jih je 
pridobila pri študiju likovne pedagogike, nadaljevala pa v lastnem slogu. Zaznamuje jo zelo živahna barvna lestvica, tako da 
je topla, včasih bleščeča, drugič motna svetloba, ki prežarja njene podobe, postala pravcati zaščitni znak njenega 
ustvarjanja. 



• Velikonočna razstava remenk. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, leto XXVII, 
št. 16, 20. aprila 2017, str. 12 

Kulturno turistično društvo Vesele vidre Peskovci je pripravilo 3. velikončno razstavo iz gornjepetrovske občine (in 
nekatrih sosednjih občin). Razstava je bila prvi dogodek v razširjenem in obnovljenem vaško-gasilskem domu, v lepi 
dvorani za različne prireditve. V kulturnem programu so sodelovale učenke in učenci iz Osnovne šole Šalovci, zbrane  
zbrane pa je pozdravil tudi župan gornjepetrovske občine Franc Šlihthuber. Pohvalil je prizadevne Vesele vidre in zaželel, 
da bi bilo v obnovljenem vaško-gasilskem domu kar največ različnih prireditev. Do uradne otvoritve doma so potrebna še 
nekatera manjša obrtniška dela. S svojimi kreacijami: pisanicami- remenkami, v različnih tehnikah barvanja in porisav, 
s potico, šunko in še s čim, kar sodi v velikonočno praznovanje, se je predstavilo 18 razstavljalk in razstavljalcev. Največ je 
bilo pisanic-remenk, ki so bile pobarvane z barvo iz različnih rastlin, recimo čebulne lupine in tudi drugih. Vesele vidre 
vsekakor zaslužijo pohvalo, da so se lotile priprave razstave, ki je pritegnila kar veliko število obiskovalcev. 
 
Mladina 

• Podreditev : zakaj evropska politika ne more več preprečiti izvolitve fašista /Marcel Štefančič. – Mladina, št. 14, 7. 
4.2017, str. 36-39 

• »Kot bi bil v čolnu na vesla na morju knjig in literature« : Martin Schulz / Volker Weidermann, Nils Minkmar. – 
Mladina, št.14, 07.04.2017, str. 40-43 (prevod članka iz časnika Der Spiegel) 

• Od bedaka do junaka : Trump ima končno priložnost, da postane tako slaven kot Bush /Marcel Štefančič. – 
Mladina, št. 15, 14.04.2017, str. 19-23 

• Zakaj je Cerarjevi vladi tako malo mar za javno šolstvo? : Dočakali smo rešitev, ki je žejne čez vodo pripeljala 
najprej in v prvi vrsti javno šolstvo ter vse tiste državljanke in državljane, ki si želijo kakovostnih javnih šol za vse 
otroke/ dr. Veronika Tašner. – Mladina, št. 15, 14.04.2017, str. 26-27 

• Nesrečne osebne okoliščine : policija si lahko izbira tarče na podlagi rase, narodnosti in drugih osebnih okoliščin 
/Peter Petrovčič. – Mladina, št. 15, 14.04.2017, str. 28 

• Znanilec drugačnega časa : danes je Schengen predvsem kulturni boj, ki spaja neoliberalno logiko kapitala z 
ideologijo muslimanskega tujca /Bogomir Kovač. – Mladina, št.15, 14.04.2017, str. 29 

• Ljudje iz Hore : begunci in migranti se v skvotih počutijo najvarneje /Nidžara Ahmetašević (Atene). – št. 15, 
14.04.2017, str. 38-39 

• Ta moški je ženska : pred 300 leti se je rodila avstrijska cesarica Marija Terezija. Slavili so jo kot skrbno mater 
naroda, a nove biografije kažejo, da je bila v resnici hladnokrvna zagovornica politike moči /Martin Doerry. – št. 
15, 14.04.2017, str. 46-48 (prevod iz tednika Der Spiegel) 

 
Reporter 

• Pavla Hočevar: Oznovec je suženj /Ivan Puc. – Reporter, št.16, 18.04.2017, str. 10 

• Stališče EU o pravici do azila pri nas /Igor Kršinar. – št.16, 18.04.2017, str. 12 

• Pahorjev ovaduh na kanalizacijski cevi /Igor Kršinar. – št.16, 18.04.2017, str. 24-26 

 

Periodične publikacije – kazala 

 

• International Journal of the Sociology of Language, Founded by Fishman, Joshua A. Ed. by Garcia Otheguy, 
Ofelia, Volume 2017, Issue 244 (Mar 2017) 

                 Special Issue: Language Planning and Multilingual Malaysia, Issue Editors: Wang Xiaomei and Minglang Zhou 
https://www.degruyter.com/view/j/ijsl.2017.2017.issue-244/issue-files/ijsl.2017.2017.issue-244.xml  
 

• SWS Rundschau - Die Zeitschrift der Sozialwissenschaftlichen Studiengesellschaft, Heft 1/2017 
http://www.sws-rundschau.at/html/aktuell.php  

 

• Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 38, Issue 1, 2017 
http://www.tandfonline.com/toc/rmmm20/38/1?nav=tocList  

 

• Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 38, Issue 2, 2017 
http://www.tandfonline.com/toc/rmmm20/38/2?nav=tocList  
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