
 

BILTEN – pregled člankov iz časopisja     [21 . apr. -  27. apr. 2017]              [103]  

 
Novice, Celovec 

• Visotschnig, Gerhard. "Posebej sem ponosen na suške kulturnike" : Gerhard Visotschnig 20 let župan / Gerhard 
Visotschnig ; [pogovarjal se je] Janko Kulmesch.- Aprila 1997 je Gerhard Visotschnig (57) iz Potrč pri Suhi prvič 
postal župan suške občine, izvoljen kot predstavnik SPÖ. Po izteku sedanje periode leta 2021 ne bo več kandidiral, 
kar pa ne pomeni, da se bo dokončno poslovil od politike. Visotschnig je tudi podpredsednik Delovne skupnosti 
narodnosti v SPÖ (DESKAN).- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 2-3 

• Kaiser navdušen nad Hišo kulture : visok obisk v Žvabeku.- Hiša kulture v Žvabeku je središče vaškega življenja. 
Odlikuje ga pestra in kakovostna dejavnost. Deželni glavar Peter Kaiser jo je obiskal - in bil navdušen.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 3   

• Največji koroški vajeniški sejem : Pliberški Vigredni sejem.- Pliberk. Prvič je Wirtschaftsgemeinschaft 
(Gospodarsko združenje) Bleiburg / Pliberk izvedla Vigredni sejem na jormaškem travniku leta 2012, sodelovalo pa 
je 16 podjetij. V naslednjih letih jih je sodelovalo vedno več, prihajala pa so izključno iz pliberške občine. Letos 
bodo prvič sodelovala tudi podjetja iz občine Bistrica pri Pliberku, ki so se medtem vključila v gospodarsko 
združenje. Zato se je povišalo tudi število članov gospodarskega združenja z 62 na 73. Skupaj zagotavljajo okoli 
600 delovnih mest, na letošnjem sejmu od petka, 21. aprila do nedelje, 23. aprila, pa bo razstavljalo okoli 50 
podjetij.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 4  

• Wakounig, Franc. Muzej pri Peršmanu obnavljajo : kulturna dediščina / Franc Wakounig.- Lepena / Koprivna. 
Načrtovana obnovitvena dela in popravila v Muzeju antinacističnega upora pri Peršmanu v Koprivni nad Železno 
Kaplo dobro napredujejo in bojo do začetka sezone obiskov zaključena. Poleg podjetij so pri delu tudi prostovoljci, 
ki z veliko vnemo pomagajo, da bojo delovni pa tudi bivalni pogoji v edinem muzeju protinacističnega upora v 
Avstriji čim bolj ugodni.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 4  

• Kulmesch, Janko. Popravki še mogoči? : deželna ustava / Janko Kulmesch.- Koroška. Nov predlog deželne 
koalicije, na katerega so NSK, SKS in ZSO reagirale v upanju, da bodo popravki še mogoči. Koalicija SPÖ, ÖVP in 
Zeleni je glede deželnega jezika v novi ustavi prvotno besedilo na predlog bivšega predsednika ustavnega sodišča 
Ludwiga Adamovicha na novo konkretizirala: "Nemščina je deželni jezik, dar pomeni, da je jezik zakonodaje in - 
neodvisno od pravic, ki jih manjšini zagotavlja zvezna zakonodaja - jezik izvršilne oblasti dežele Koroške", V 2. 
odstavku aktualnega besedila piše: "Dežela Koroška v skladu z 8. členom zvezne ustave priznava nastalo jezikovno 
in kulturno raznolikost, ki se na Koroškem izraža v slovenski narodni skupnosti. Jezik in kulturo, tradicije in 
kulturno dediščino je treba spoštovati".- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), 
str. 5  

• Koroška v dobi po zlomu nacizma : novejša zgodovina.- Celovec. Inštitutu za zgodovino celovške Alpsko - 
jadranske univerze ter Slovenskemu znanstvenemu inštitutu v Celovcu, ki ga vodi Valentin Sima, je uspelo 
pridobiti uglednega zgodovinarja Roberta Knighta (Loughborough University, Velika Britanija) za zelo zanimivo 
predavanje na temo Koroški Slovenci in Slovenke v ponacistični Avstriji. Politika asimilacije, 1945-1960. 
Predavanje bo v torek, 25. aprila ob 19.00 uri na celovški univerzi (Omanova dvorana).- Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 5 

• Topar, Daniela. Med klekljanjem in slovenščino : Forum Zarja / Daniela Topar.- Železna Kapla. V dobi novih 
informacijskih tehnologij velikokrat hrepenimo po konjičku, ki pomirja možgane. Leta 2016 se je v Železni Kapli 
zbrala dvojezična skupina žensk, ki kleklja prečudovite čipke - in sicer pod taktirko Maje Millonig – Kupper.- 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 6 

• Golc, Lidija. Na branje: Popotnik po Zilji / Lidija Golc.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. 
apr. 2017), str. 6  

• Wakounig, Bojan. Sonusiade - festival glasbe v muzeju Liaunig : nov niz koncertov komorne glasbe / Bojan 
Wakounig.- V muzeju Liaunig se bo prihodnjo nedeljo, 30. aprila z matinejo začel nov niz koncertov komorne 
glasbe Sonusiade. Umetniški vodja je Janez Gregorič.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. 
apr. 2017), str. 7  

• Odbojkarji vabijo na koncert : koncert Matakustix in Biostyla.- Odbojkarska družina Dobljanov bo sklenila 
uspešno sezono s koncertom skupin Matakustix in Biostyla, ki bo 13. maja v Kulturnem domu Pliberk.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 11  

• Wakounig, Bojan. Redke sadike in semena v Gospe Sveti : tržnica Arche Noah / Bojan Wakounig.- Gospa Sveta. 
Ohranjanje in širjenje stare in užitne kulturne dediščine, to je cilj ki ga že več kot 25 let uresničuje društvo Arche 
Noah (Noetova barka). V ta namen društvo goji semena redkih in starih užitnih rastlin in jih tudi prodaja.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 11  



• Home Free iz ZDA prihajajo v Pliberk : Voxon A-capella Festival.- Koroški vokalni bend Voxon praznuje 5. in 6. 
maja 2017 desetletnico delovanja in vabi na peti Voxon A-capella Festival, na katerega so povabili senzacionalne 
goste iz ZDA.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 11 

• Ošlak-Gerasimov, Simon. Totalna revolucija? Knjiga o punku na Slovenskem : intervju s Simonom Ošlakom - 
Gerasimovom / Simon Ošlak - Gerasimov ; [pogovarjal se je] Bojan Wakounig.- Punk v Sloveniji je bil del pisane 
civilne družbe v času enopartijskega režima. Simon Ošlak Gerasimov je napisal pregledno knjigo z naslovom 
"Totalna revolucija? Boj slovenskega punka pod komunističnim režimom Jugoslavije".- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 12 

• Wakounig, Bojan. Molk koloradskih hroščev - prej realizem kot satira : roman Marija Čuka / Bojan Wakounig.- 
Marij Čuk je svoj roman Molk koloradskih hroščev umestil v slovensko okolje na Tržaškem. Brez večjih prilagoditev 
bi ga lahko prestavil tudi na Koroško. Kar nikakor ni v prid sedanji slovenski skupnosti, priča pa o odličnosti knjige.- 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 13  

• Noč knjige med koroškimi Slovenci : Noč knjige 2017.- Celovec. S predstavitvijo mladih slovenskih literatov in 
odprtjem razstave slik in fotografij Verene Gotthardt v slovenskem knjižnem centru Haček v Celovcu se je v sredo 
začelo letošnje proslavljanje Noči knjige na Koroškem.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. 
apr. 2017), str. 13  

• Sezona v a-zoni pri Vinklu se je začela : ustvarjalnost in kulturna zgodovina.- Lepena. Domačija Pri Vinklu v 
Lepeni je stopila že v enajsto sezono kot prizorišče in izhodišče za ustvarjalne dogodke ter kulturno-zgodovinske 
izlete in pohode. Ta potekajo v okviru a-zone, ki jo vsebinsko pripravlja in vodi gospodar pri Vinklu Zdravko 
Haderlap.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 13  

• Še ena zmaga Dobljanov ali konec serije? : odbojka.- Pliberk / Innsbruck. Z zmago v tretji finalni tekmi so Dobljani 
podaljšali finalno serijo na štiri zmage in dokazali, da so lahko kos favoriziranemu nasprotniku. Ker je Tirol četrto 
tekmo v Innsbrucku dobil in vodi v seriji 3:1, pa bi se serija lahko končala že v soboto.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 16 (21. apr. 2017), str. 14 

 
Primorski dnevnik, Trst 

• Tence, Sandor. O slovenščini, a ne o vsebinah : Opčine - občni zbor zadruge Primorski dnevnik : slovenska 
manjšina bi potrebovala soočenje o stanju v medijskem prostoru. Primorski dnevnik, št. 92 (21. apr. 2017), str. 3. 

• S primarnima ustanovama zlasti o krepitvi slovenstva: Svet slovenskih organizacij – srečanje s SSG in SLORI. 
Primorski dnevnik, št. 92, 21. april 2017, str. 18 

• Slovencem zagotoviti predstavnika v parlamentu : Rim - posl. Tamara Blažina in sen. Lodovico Sonego pri 
predsedniku republike Sergiu Mattarelli. Primorski dnevnik, št. 93 (22. apr. 2017), str. 4. 

• Rojc, Tatjana. "Pod zvezdami govoriva, o čemer govoriva že 25 let. O mizeriji, hlapčevstvu, omrtvelosti, 
depresivnosti, niču, v katerega se je izteklo vnebovzetje revolucije ..." : literarna zgodovina - referat Tatjane Rojc o 
odnosih med Borisom Pahorjem, Alojzom Rebulo in njunem sodelovanju pri reviji Zaliv. Primorski dnevnik, št. 93 
(22. apr. 2017), str. 12-13. 

• (ale) Ezts Go podprl idejo o evropski univerzi: Gorica – Dimitrij Rupel in Peter Jambrek gosta skupščine evropskega 
združenja. Primorski dnevnik, št. 93 (22. apr. 2017), str. 15 

• Ivan Žerjal. ZKB med bankami v stiski, a podatki so iz leta 2015 ...: Tsrt – pisanje vsedržavnega tednika l Espresso o 
malih bankah. Sklicevanje na študijo družbe S&S – Najnovejši podatki pa kažejo na dobro stanje. Primorski 
dnevnik, št. 94 (23. apr. 2017), str. 3 

• Verginella, Marta. "Ženske so v akademsko sfero pripuščene le do določene mere" : Marta Verginella - upravljala 
bo 2,3 milijona evrov "težak" projekt evropske raziskovalne komisije.  Primorski dnevnik, št. 94 (23. apr. 2017), str. 
13 

• Preverili bodo, kako nove tehnologije vplivajo na izvajanje določil listine o manjšinskih medijih : Svet Evrope 
zadolžil skupino strokovnjakov v zvezi z listino o manjšinskih jeziki. Primorski dnevnik, št. 94 (23. apr. 2017), str. 12 

• Sara Sternad. Kjer so duše sprte, tam potrebujemo odpor: Trst – v Rižarni osrenja slovesnost ob 72. Obletnici 
osvoboditve. Primorski dnevnik, št. 96, 26. april 2017, str. 3 

• V letu 2016 krepko izboljšanje. V banki optimisti glede prihodnosti: Opčine – s čaim se bodo člani ZKB seznanili na 
bližnjem občnem zboru 7. maja?. Primorski dnevnik, št. 96, 26. april 2017, str. 5 

• Ivan Žerjal. Odločno proti novim pregladam. Zagotoviti prot pretok delavcev: Fernetiči, Col – prvomajsko srečanje 
in poziv sindikatov iz Italije in Slovenije. Primorski dnevnik, št. 97, 27. april 2017, str. 6 

• Italijansko-slovenski »kontaktni« prostor se je zelo spremenil: Neapelj – predstavitev projekta SLORI. Primorski 
dnevnik, št. 97, 27. april 2017, str.18 

 
Primorske novice, Koper 

• Ana Cukijati. Zbir kulturnega in zgodovinskega spomina: Jana Kavčič bo drevi predstavila slovar govora, značilnega 
za Dornberk – Slovar z več kot 700 gesli bo še dopolnjevala in nadgrajevala. Primorske novice, št. 92, 21. april 
2017, str. 10 

• Andraž Gombač. »Kdor je danes naklonjen tiskani knjigi, je subverziven«: pred svetovnim dnevom knjige z Miho 
Kovačem, nekdaj urednikom in založnikom, danes profegorjem. Primorske novice, št. 95, 25. april 2017, str. 13 

• Nace Novak. Nova Gorica – naslednjih 70 let: s sodelovanjem in povezovanjem do svetlejše prihodnosti mesta ob 
meji. Primorske novice, št. 95, 25. april 2017, str. 18/19 



• Sijan Pretnar. Sojenje rektorju se še ni začelo: na koprsko okrajno sodišče sta  včeraj prišla rektor UP Dragan 
Marušič in nekdanji direktor ZRS UP Darko Darovec. Primorske novice, št. 95, 25. april 2017, str. 15 

 
Delo, Ljubljana 

• Hrvaška predsednica se Bruslju pritožuje zaradi kolon na mejah. Z. R. Delo, 21.04.2017, str. 1 
Slovenija in Hrvaška Karl Erjavec se čudi, ker je Grabar Kitarovićeva povezala zastoje na meji in arbitražni postopek   
Ljubljana – Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je po včerajšnji seji vlade v odzivu na pismo hrvaške predsednice Kolinde 
Grabar Kitarović predsednikom vseh treh institucij EU, v katerem jih ta opozarja na zastoje na slovensko-hrvaški meji ob 
velikonočnih praznikih, izrazil presenečenje in obžalovanje zaradi pisma.   
Po mnenju Erjavca je pismo, ki ga je hrvaška predsednica poslala v Bruselj, neustrezno in vsebuje veliko neresnic. Odločno je 
zavrnil, da bi bila Slovenija kriva zaradi kolon na slovensko-hrvaški meji. Ponovil je, da Slovenija zgolj spoštuje bruseljsko 
uredbo o povečanju nadzora na schengenski meji. Pojasnil je, da je imela Slovenija med sprejemanjem uredbe v Bruslju 
pripombe in je opozarjala, kaj se lahko zgodi za praznike in med turistično sezono, a »žal nismo bili uslišani«. Vodja 
slovenske diplomacije je izrazil tudi začudenje, da hrvaška predsednica uresničevanje bruseljske uredbe povezuje z 
arbitražnim postopkom in sporazumom. 
Grabar Kitarovićeva je včeraj v pismu vse tri najpomembnejše predsednike EU opozorila na nedavne zastoje na slovensko-
hrvaški meji in na vtis v hrvaški javnosti, da bi lahko šlo tudi za odgovor ali sredstvo prisile Slovenije zaradi stališča Hrvaške 
do arbitražnega postopka o meji. Podobni slovenski ukrepi med bližajočimi se poletnimi počitnicami bi lahko, še piše Grabar 
Kitarovićeva, »precej vplivali na odločitev številnih državljanov članic EU, tradicionalnih gostov, ki množično prihajajo s 
svojimi vozili, ali bodo tudi letos prišli na Hrvaško, to pa lahko pripomore h zmanjševanju bruto družbenega proizvoda 
(BDP), ker turizem na Hrvaškem pomeni okoli 20-odstotkov BDP«. 

• Šibka Slovenija v šibki Evropi. Saša Vidmajer. Delo, 21.04.2017, str. 5 
Karl Erjavec pred veleposlaniki Slovenske zunanjepolitične dileme in evropska prihodnost    
Po rimskem vrhu se v Evropski uniji sprejemajo odločitve, povezane z mnogimi usodnimi vprašanji, predvsem novimi 
razmerji oziroma porazdelitvijo vlog po odhodu Velike Britanije. Politika in stroka povsod iščeta primerne odgovore, 
razmere dodatno zapleta nepredvidljivi mednarodni kontekst. Tukajšnji zunanji minister komentira: »Danes ne vemo, kam 
plujemo.« 
Razprava s Karlom Erjavcem v Klubu nekdanjih veleposlanikov ta teden, udeležili so se je aktivni in nekdanji veleposlaniki in 
diplomati, je problematizirala aktualna vprašanja časa. Med drugim stališča nekaterih slovenskih politikov, da moramo 
»Evropsko unijo dograditi v federacijo ali pa je več ne bo«, da je za našo prihodnost »usodno, da se EU pretvori v Združene 
države Evrope«, pa vse do zadnjih vzklikov, da »Unija potrebuje novo ustavo« (Ljubljanska pobuda) in si »Slovenija mora 
zagotoviti mesto med najtesneje povezanimi članicami prenovljene sedemindvajseterice«. Debata je razprla nekatera 
simptomatična razhajanja in motnje. 
Nepojasnljivo 
Na primer vzdrževanje dialoga z Rusijo v času, ko ni jasno, kaj je prava smer. Pa večno iskanje argumentov za to, da 
Slovenija ne notificira nasledstva avstrijske državne pogodbe – to je zgodba, ki traja že petindvajset let. In ne nazadnje 
razglašenost tukajšnje zunanje politike, ki govori z več glasovi; sedanja neubranost se nanaša na tako rekoč zasebne pobude 
predsednika republike, od Ljubljanske pobude za novo ustavo EU do idej o federalni Evropi; teze so brez platforme 
zunanjega ministrstva, vlade in državnega zbora. Kot je strnil stanje stvari nekdanji veleposlanik Peter Toš, »veliko govorimo 
o potrebni enotnosti Unije, a smo sami neenotni«. 
Medtem ko je vodja diplomacije govoril o potrebnosti, da Slovenija vodi dialog z vsemi, kar se je med drugim nanašalo na 
odnose z Rusko federacijo, je iz veleposlaniških ust slišal pomisli o nepojasnljivih stališčih te države, namreč vzdrževati 
dialog z Moskvo in hkrati napotiti slovenske vojake v Baltik, na mejo z Rusijo. Ko je Erjavec predstavljal širši mednarodni 
okvir Evrope, zadnje čase čedalje bolj slabotne, so hkrati iz avditorija prihajala vprašanja in ocene, iz katerih je bilo razbrati 
tudi, kako slabotna je Slovenija. 
Frustracije 
Zunanji minister je priznal, kako zelo frustrirajoča je zdaj Evropska unija, ministrski sveti se končujejo brez dogovorov 
oziroma z minimumom od minimuma konsenza, ki so ga sposobne države članice. V Evropi ni več nobenega optimizma, v 
svetu je več vprašanj kakor odgovorov, nazadnje pa je veliko neznank tudi ob vprašanju, kje je v tej situaciji Slovenija. 
Erjavec je pripomnil, da jo ob novem razvrščanju v sedemindvajseterici sam vidi v jedrni skupini najbolj povezanih članic, 
vendar je svojo optimistično oceno oprl zgolj na slovensko članstvo v evroobmočju in schengenu ter na načelno hotenje, 
zapisano v deklaraciji o zunanji politiki iz leta 2015. Omenil je docela različni videnji, namreč Slovenijo kot del jedra ali kot 
del višegrajske skupine, komentiral je, da ostaja precej nejasnosti. 
Dotaknil se je terorizma in nadzora na mejah. »Kako preprečiti terorizem? Kako daleč lahko seže? ... Ali se lahko pojavi tudi 
v novih članicah, na primer v Sloveniji in na Hrvaškem?« Naposled je »angažma tujih borcev na Zahodnem Balkanu neka 
žerjavica in situacija, s katero ne moremo biti zadovoljni«. Namesto pozitivnih pričakovanj in približevanja evroatlantskim 
ustanovam so razmere v bližnji regiji postale negotove, še posebno v Makedoniji pa tudi v Bosni in Hercegovini, ki jo lahko 
vznemiri že vsaka malenkost. Po njegovih besedah je nejasno, kolikšna je na Zahodnem Balkanu še podpora evropeizaciji. Za 
povrhu ostajamo z dilemo, ali se bo Evropska unija sploh širila, ne glede na deklarativno politiko odprtih vrat na lanski 
pariški konferenci. 
Evropski izzivi so neskončni. Med notranjimi vprašanji so tu posledice brexita, povezane s proračunom Unije. Finančna 
poravnava in status državljanov bosta prvo vprašanje za EU, pogajanja bodo težka, negotovo ostaja, ali bodo končana v 
prihodnjih dveh letih, je rekel minister. Omenil je britansko stremljenje o izstopu iz Unije, in ne iz Evrope. »Bomo videli, na 
kakšen način bodo ostali v Evropi.« 



Govoril je o zapletenem svetu nepredvidljivosti, v katerem nekdanjega optimizma, ki je venomer preveval staro celino, ni 
več, Evropa danes povsem drugače zre v prihodnost. Niti govorica o enotni EU ni več samoumevna. Negotovosti so povsod: 
»Kaj pa, če bo Marine Le Pen vendarle zmagala?« in sicer ne samo v Franciji, tudi v Italiji, kjer se krepi populistično Gibanje 5 
zvezd. Poleg vsega Evropa nobenega od zunanjepolitičnih vprašanj, ne krize v Ukrajini, ne razmer v Siriji in niti razpadle 
libijske države, ne more razrešiti brez velikih svetovnih akterjev. Zaradi svojega angažmaja pri razvojni pomoči, kot 
pomembna donatorka, bi morala imeti večjo specifično težo – vendar je nima. 
Disonance 
Z Evropo povezano vprašanje je tudi Ljubljanska pobuda, slovenska ideja za začetek postopka za sprejetje nove ustave EU, ki 
vključuje tudi ustavni osnutek, v začetku leta je bila podpisana v predsedniški palači. V razpravi veleposlanikov z ministrom 
je bilo v zvezi s tem slišati pomisleke, zlasti o razglašenosti in nesoglasjih slovenske zunanje politike. 
Ali gre za idejo predsednika republike Boruta Pahorja ali za stališče Slovenije, saj dikcija v omenjenem dokumentu ni skladna 
s stališči države? Minister je povedal, da je za pobudo izvedel tako rekoč iz medijev, da mu je bilo najprej rečeno, naj jo 
predstavijo v evropskih prestolnicah, vendar dokument pač ni vladni dokument. Ljubljanske pobude ni sprejela vlada, torej 
ni vladno stališče, ne glede na to, da jo predsednik podpira in je pravzaprav njen pokrovitelj. Erjavec je rekel, da je problem 
v niansah, medtem pa je bilo slišati tudi mnenje, da bi bilo predsedniku republike treba povedati, da svetu ne more 
sporočati svojih zasebnih stališč.  
Zunanjepolitična razprava je načela še vprašanje notifikacije nasledstva avstrijske državne pogodbe (ADP) iz leta 1955, ki je 
mednarodnopravni temelj slovensko-avstrijskih odnosov. Njen 7. člen varuje slovensko manjšino, vendar po več kot 60 letih 
še vedno ni v celoti uresničen. Problematiko je aktualiziral novi osnutek koroške deželne ustave, kot deželni jezik je 
opredeljena samo nemščina, ne pa tudi slovenščina. Znano je, da je bil prvi odziv ministra Erjavca na osnutek koroške ustave 
pogumna izjava, češ da je notifikacija nasledstva potrebna.  
Ta mesec je parlamentarni odbor za zunanjo politiko na pobudo Združene levice obravnaval predlog, ki bi vladi naložil, da 
državnemu zboru v treh mesecih predloži akt o notifikaciji nasledstva avstrijske državne pogodbe, vendar na zaprti seji ni 
dobil podpore. Znano je, da akt podpirajo številni pravni strokovnjaki in velik del civilne družbe, kakor tudi, da ga ni 
predlagala še nobena tukajšnja vlada. Obstaja precedens Češke, ki je nasledstvo uspešno notificirala že pred več kot 
desetimi leti. Uradna Ljubljana kot izgovor večkrat navaja nasprotovanje severne sosede, a ko se je leta 2004 za enak korak 
odločila Češka, avstrijsko nasprotovanje ni spremenilo ničesar in niti ni vplivalo na meddržavne odnose.  
Zunanji minister je ta teden v Klubu nekdanjih veleposlanikov ponovil znano uradno stališče, da priglasitev nasledstva 
pogodbe pri Ruski federaciji, ki je njena depozitarka, ni potrebna, ker da s tem Slovenija ne bi pridobila nič. Na to že 
ničkolikokrat slišano frazo je iz avditorija veleposlanikov dobil nadležen protiodgovor: »In kaj izgubimo, če nasledstvo ADP 
notificiramo? Kako je vendar mogoče, da država išče razloge in argumente za to, da mednarodne pogodbe ne 
notificiramo?« 
Minister je, zvit v dve gube, ostal tiho.  

• Kolone s Hrvaško, kolone z Avstrijo?  Barbara Hočevar. Delo, 22.04.2017, str. 2 
Notranje schengenske meje.  Evropska komisija naj bi bila naklonjena podaljšanju nadzora – Ministrica Györkös Žnidar: 
To bi bilo neupravičeno   
Ljubljana – Čez slab mesec bi se moral končati nadzor na notranjih schengenskih mejah, torej tudi med Slovenijo in Avstrijo. 
A iz evropske komisije prihajajo neuradni namigi o podaljšanju ukrepa. Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar 
je prepričana, da bi bilo to neupravičeno.   
Začasni nadzor na notranjih mejah v izrednih okoliščinah, ki ga je komisija uvedla ob migrantski krizi jeseni 2015, naj bi bil, 
po prvotnem načrtu, odpravljen do konca 2016. A še zdaj ni in menda je kar precej indicev, ki kažejo, da bi ga utegnili še 
podaljšati. 
Ministrica piše Bruslju 
Zato je ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar včeraj pisala Dimitrisu Avramopoulosu, komisarju za migracije, 
notranje zadeve in državljanstvo, in Fransu Timmermansu, prvemu podpredsedniku evropske komisije, pristojnemu za 
boljše pravno urejanje, medinstitucionalne odnose in pravno državo. V pismu ju je opozorila na stališče Slovenije, da so se 
okoliščine od uvedbe začasnega nadzora na notranjih mejah do danes bistveno spremenile. Naslovnika je spomnila, da tudi 
evropska komisija ugotavlja, da se razmere v petih schengenskih državah, ki izvajajo začasni nadzor, umirjajo, saj se število 
ljudi, ki so jim oblasti zavrnile vstop, in število prošenj za mednarodno zaščito vztrajno zmanjšujeta. »Poleg tega Evropska 
mejna in obalna straža od februarja 2017 zagotavlja pomoč Grčiji na severni zunanji meji, v kratkem se pričakuje tudi 
sklenitev dogovorov s Srbijo in Makedonijo o statusih, ki so potrebni za napotitev skupin evropske mejne in obalne straže v 
ti državi,« je zapisala. 
Kljub tem dejstvom je ob prejšnjem podaljšanju 7. februarja komisija menila, da je teh pet držav članic zaradi velikega 
števila migrantov brez urejenega statusa v Grčiji še »izpostavljenih tveganju nezakonitih gibanj«. Györkös Žnidarjeva pa 
meni, da se lahko ogroženost schengenskega območja objektivno izkazuje predvsem s številom nedovoljenih prehodov 
notranjih meja. Lani je Slovenija od avstrijskih varnostnih organov sprejela 76 tujcev, ki so v Avstrijo vstopili iz Slovenije, 
letos pa le 17. »Zanemarljive številke nedovoljenih prehodov notranje slovenske meje dokazujejo, da so naši ukrepi na meji 
učinkoviti,« je prepričana ministrica. 
Nadzor na notranjih mejah nesmiseln 
Smiselnost nadzora na notranjih mejah po njenem še dodatno zmanjšuje novela zakonika o schengenskih mejah, ki je 
uvedla sistematično preverjanje vseh potnikov na zunanjih mejah in povzročila dolge kolone na prehodih s Hrvaško. 
 
Slovenija bo odločno nasprotovala morebitnemu predlogu za podaljšanje notranjih kontrol in zahtevala konkretne 
utemeljitve, napoveduje ministrica. Nadzor na avstrijsko-slovenski meji povzroča stalne zastoje vozil, predvsem pred 
predorom Karavanke, ima škodljive posledice za gospodarstvo, negativno vpliva na sodelovanje obmejnih regij in omejuje 



prost pretok oseb. Hkrati pa, piše Vesna Györkös Žnidar, pregledi na meji z Avstrijo niso prinesli pomembnejših ugotovitev, 
kar zadeva varnostna tveganja. 
Doslej so v Bruslju upoštevali zlasti argumente Avstrije in Nemčije, predvsem s sklicevanjem na pomanjkljiv nadzor zunanje 
meje v Grčiji in razmere ob balkanski poti. 

• V Postojni se počutijo dobro. Goran Mance. Delo, 24.04.2017, str. 4 
Mladoletni prebežniki Država je avgusta lani začela pilotni projekt integracije za posebno občutljivo kategorijo beguncev   
Postojna – V postojnskem dijaškem domu živi dvanajst mladih beguncev brez spremstva. Stari so od enajst do šestnajst let 
in prihajajo iz Afganistana, Sirije in Pakistana.   
V okviru državnega pilotnega projekta so se konec avgusta lani v dijaški dom Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna 
vselili mladi prebežniki brez spremstva. Za ta korak se je država odločila, saj so se dotedanje nastanitvene lokacije v azilnem 
domu in kriznih centrih pokazale za neustrezne. Mladi prebežniki brez spremstva veljajo za posebno občutljivo kategorijo 
beguncev, zato se je država odločila poiskati primernejšo rešitev, kjer bodo obravnavani ustrezneje. Te je našla v dijaških 
domovih v Novi Gorici in Postojni. 
Prilaganje poteka dobro 
Za dvanajst mladoletnih prebežnikov iz postojnskega dijaškega doma skrbi sedem strokovnih sodelavcev, zaposlenih v 
okviru projekta. V postojnskem dijaškem domu so zadovoljni s potekom prilagoditve mladih beguncev na novo okolje. 
»Nastanitev v dijaškem domu sprejemajo kot svoj nadomestni dom. Večinoma se počutijo dobro, zlasti ko vidijo, da so 
zanimivi slovenskim dekletom. Včasih so mladostniško razigrani, včasih pa tudi zelo žalostni, saj težko vidijo svojo 
prihodnost resnično optimistično,« pravi ravnateljica Srednje gozdarske in lesarske šole Cvetka Kernel in dodaja, da 
nekatere ovire pri prilagajanju seveda so: »Zavedajo se ovir, ki jih čakajo na poti, zavedajo se svoje drugačnosti, omejitev, ki 
jih prinaša zaostanek v izobraževanju, žalostni so, ker ne smejo zaradi statusa, na primer, igrati na nogometnih tekmovanjih, 
čeprav so odlični v igranju nogometa.« 
Posebnih težav z njimi v dijaškem domu do zdaj niso imeli. »Vsekakor prihaja tudi do težav,« pojasni ravnateljica in razloži, 
da so precej podobne tistim, ki jih imajo drugi dijaki in dijakinje, ki živijo v dijaškem domu – tako je tudi reševanje težav zelo 
podobno v obeh skupinah mladostnikov. 
»Najboljša integracija je prav gotovo v šolskih klopeh,« zagotavlja ravnateljica. Mladoletni begunci se po prihodu v dijaški 
dom vključijo v proces izobraževanja v enem mesecu. Čas pred vključitvijo k pouku je namenjen učenju osnov 
sporazumevanja v slovenskem jeziku. Štiristourni tečaj slovenskega jezika na ljudski univerzi zdaj obiskujeta dva 
mladostnika. Drugi obiskujejo postojnski osnovni šoli, kjer so deležni posebej prilagojenega pouka, da v prvem letu dosežejo 
minimalne standarde učne snovi. 
»Fantje so odlični športniki in se v prostem času najraje ukvarjajo s športom, nekateri tudi trenirajo nogomet v lokalnem 
klubu, kjer so jih sprejeli kot del ekipe. Poleg tega za njih organiziramo izlete po slovenskih mestih. Najbolj navdušeni so bili 
nad Koprom in Ljubljano,« pojasni strokovna sodelavka in koordinatorica projekta Dragana Kosić Petrović. K uspešnemu 
prilagajanju mladoletnih beguncev v novo okolje pa pripomore tudi življenje v dijaškem domu, kjer se udeležujejo družabnih 
aktivnosti in družijo v skupnih prostorih z drugimi dijakinjami in dijaki. Ti so večinoma, kljub začetni zadržanosti, z novimi 
sostanovalci ustvarili pristne človeške stike, nekateri se z njimi družijo tudi v prostem času, pravi Dragana Kosić Petrović. 
Sistemske rešitve še ni 
Pilotni projekt podpirajo tudi v društvu Slovenska filantropija. »Menimo, da azilni dom in krizni centri niso primerni za 
bivanje te skupine otrok in mladoletnikov. Je pa nastanjevanje v dijaška domova vsekakor priložnost za zagotavljanje 
primernejše nastanitve in oskrbe, ki jo ta skupina otrok in mladoletnikov potrebuje,« razloži Marina Uzelac, vodja projektov 
na področju mladoletnih migrantov iz društva. Pilotni projekt pa ima tudi svoje pomanjkljivosti. »Zaradi omejenih kapacitet 
v dijaških domovih nekateri mladoletniki brez spremstva še vedno bivajo v azilnem domu. Pomembno je opozoriti, da je to 
pilotni projekt, ki se bo iztekel konec julija, še vedno pa se ne ve, kako bo naprej. Torej še vedno ne gre za sistemsko rešitev 
nastanjevanja otrok in mladoletnikov brez spremstva, ki jo nujno potrebujemo. Menimo, da naša država še vedno nima 
premišljene in ustrezne integracijske politike, po kateri bi ljudi, ki pridejo v Slovenijo, podprli na tej poti, in da so na tem 
področju potrebne velike spremembe, predvsem s spremembo diskurza in restriktivnih politik,« pojasnjuje Marina Uzelac. 

• Prehoda za obmejni promet ne bo. Janoš Zore. Delo, 25.04.2017, str. 4 
Zastoji. Z obveščanjem in preusmerjanjem proti kolonam v obmejnih vaseh   
Brežice – Vozniki lahko zaradi prvomajskih praznikov od srede spet lahko pričakujejo daljše kolone na mejah. Andrej Špenga 
z ministrstva za notranje zadeve je včeraj poudaril, da bo Slovenija še naprej izvajala strožji mejni režim, najbolj prizadetim 
prebivalcem doma ob meji je obljubil ukrepe, od katerih si ti ne obetajo veliko.   
»Na pogovor s predstavniki države smo prišli z idejo, da bi na območju, kjer sta v naši krajevni skupnosti dva cestna mejna 
prehoda s Hrvaško, mednarodni Obrežje na avtocesti in meddržavni Slovenska vas, uredili tudi prehod za obmejni promet, 
skozi katerega bi domačini lahko prehajali z dovolilnicami,« je dejal predsednik Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem 
Bogdan Palovšnik, kjer ob največji gneči domačinom pot do domov blokirajo kilometer dolge kolone jeklenih vozičkov: 
»Dobili smo dogovor, da je postopek za ureditev takega mejnega prehoda dolgotrajen.« »Rešitev, ki jo morata potrditi obe 
državi, ni tako preprosta,« je po koncu sestanka na brežiški občini izjavil Špenga. 
Meddržavni prehod za 500 milijonov ljudi 
Medtem ko je brežiški župan Ivan Molan z včeraj obljubljenimi ukrepi države »delno zadovoljen, čeprav si želimo več« 
(usmerjanje tovornjakov na avtocesto, vedno odprt varovalni pas na avtocesti, opozorilne table za zmanjšanje hrupa ljudi v 
kolonah, namestitev sanitarij, košev za smeti in avtomatov za nakup pijače ter semafor, ki bi kolono pred meddržavnim 
mejnim prehodom Rigonce iz vasi prestavil na nenaseljeno območje), je Palovšnik dejal, da »ne vidi nič dobrega: prehod 
Slovenska vas je bil zgrajen za Slovence in Hrvate, zdaj ga lahko prestopa 500 milijonov državljanov EU, število vstopnih 
mest pa je ostalo enako.« 



Nezadovoljstvo ljudi ob meji je še večje, ker Ljubljano za prehajanje meje z dovolilnicami prosijo že dve desetletji in ker je 
zgolj v vasi Obrežje na nekaj sto metrih tak prehod mogoče urediti na dveh lokacijah. 
Špenga je ponovil, da bo Slovenija izvajala vse ukrepe, ki so predvideni v uredbi: »Verjamem, da se tega zavedajo tudi 
Hrvati. Njihove izjave, da odstopajo od izvajanja sistematičnega nadzora, težko razumem. To je tako, kot da bi mi šli v 
trgovino in ne bi plačali davka, ker da nismo davčni zavezanec. Od sosedov pričakujemo, da bodo zagotovili vse 
informacijske, tehnične, infrastrukturne in kadrovske pogoje.« 
Medtem ko na ministrstvu za notranje zadeve želijo še letos na mejnem prehodu Vinica zgraditi dodaten odstavni pas za 
tovornjake lokalnih podjetij, težke več kot 7,5 tone, proučujejo tudi možnost sistematičnega nadzora meje na avtobusih. 

• Predsednica, ki rada piše pisma. Gostujoče pero: Borut Šuklje, mednarodni svetovalec, Agencija za strateške 
študije. Delo, 26.04.2017, str. 5  

Odkrito sporočilo. Slovenija mora ostati del schengna, še bolj, ker si Hrvaška tega ne želi    
Zadnje odprto pismo hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović je bilo zgolj naključno naslovljeno na tri bruseljske 
naslove Jeana Clauda Junckerja, Donalda Tuska in Antonia Tajanija. Predsedniki evropske vlade, Sveta Evrope in evropskega 
parlamenta so bili kot naslovniki izbrani zgolj zaradi pričakovane odmevnosti napisanega. Dejansko je bilo njeno četrtkovo 
pismo namenjeno najprej hrvaški politični javnosti.  
Predsednica je obtožila slovensko vlado, da je kriva velikonočnih zastojev na hrvaških mejah, saj da naj bi uporabljala 
evropsko uredbo o sistematičnem nadzoru evropskih meja kot sredstvo prisile in izsiljevanja Republike Hrvaške. Vzrok za 
takšna dejanja pa naj bi bilo hrvaško nepopustljivo stališče o dokončni kompromitiranosti arbitražnih postopkov o poteku 
meje med državama. V tem delu je bilo pismo namenjeno tudi slovenski javnosti. Namenjeno z razlogom, in ne slučajno. 
Predsednica je enostavno želela proizvesti nov spor z Slovenijo. 
Pismo je vsebinsko nepomembno in bi ga lahko kot takega prezrl. Pa vendar je bilo napisano zaradi povsem določenega 
namena. In ta namen je treba razkriti, da bi lahko prebrali njegovo nenapisano, a dejansko sporočilo. Seveda bi lahko 
predsednica napisala pismo zaradi preusmeritve pozornosti domače javnosti z aktualnih in neprijetnih hrvaških 
notranjepolitičnih problemov.  
Prekriti bi želeli vsaj tri 
Najprej popolno nejasnost in tudi zmedo glede nadaljnje usode holdinga Agrokor ter s tem povezanega globokega vstopa 
ruskega političnega vpliva v regijo. Pa tudi, čeprav v veliko manjši meri, dolgove velikega hrvaškega trgovca do vseh, ki jim 
polnijo prodajne police. Določitev novega krivca, ki lahko ogrozi turistično sezono, torej Slovenije, bi bilo lahko prikladno 
orodje.  
Tako kot ob drugi veliki težavi. Že konec lanskega leta je bila hrvaška vlada seznanjena z odločitvijo arbitražnega sodišča 
Uncitral v Ženevi glede spora hrvaškega in madžarskega naftnega trgovca Ine in Mola. Hrvaška je tožila Mol, dejansko pa 
lastnika, madžarsko vlado, da je operacijo prevzema slabe polovice hrvaške družbe izpeljala s pomočjo milijonske 
podkupnine, namenjene takratnemu predsedniku vlade dr. Ivi Sanaderju.  
Arbitražno sodišče je, kot piše v sodbi, določilo, odločilo, razglasilo ter presodilo, da se vse zahteve Republike Hrvaške 
zavrnejo.  
Februarja letos je hrvaška vlada vložila na švicarskem zveznem sodišču zahtevo za razveljavitev odločitve ženevskega 
arbitražnega sodišča. V torek, 18. aprila letos, je prišel odgovor. Švicarsko hladen. Popoln padec. Da so vse hrvaške zahteve 
zavrnjene in da mora vlada v Zagrebu takoj plačati deset milijonov evrov stroškov za delo arbitražnega sodišča. Sporočilo je 
takoj odprlo tudi novo vprašanje, ali je mogoče podobno neprijeten razplet pričakovati tudi v postopku arbitraže, ki naj bi 
bila glede istega primera končana prav te dni, pred Mednarodnim sodiščem za reševanje investicijskih sporov v 
Washingtonu.  
Tretji notranjepolitični problem, ki bi mu lahko želeli zmanjšati vsakršno pozornost, je napoved interpelacije proti 
finančnemu ministru hrvaške vlade Zdravku Mariću, ker naj bi kot nekdanji visoki uslužbenec Agrokorja poznal težavno 
finančno sliko družbe, pa o tem ni pravočasno obvestil vlade. Interpelacijo naj bi podprla tudi vladna koalicijska stranka. Da 
bi bila težava še večja, je predsednik te iste stranke, hkrati predsednik hrvaškega parlamenta, Božo Petrov vložil kazensko 
ovadbo proti lastnikom prezadolženega holdinga. Vse skupaj bi, zlasti ob uspehu interpelacije, močno zamajalo hrvaško 
vlado Andreja Plenkovića. 
Iskanje razlogov in dejanskega povoda novega predsedničinega pisma samo v smeri njene ambicije zakritja te težavne 
notranje politične realnosti nas ne bi pripeljalo do dejanskega vzroka, zakaj je napisala zadnje pismo. Naše potovanje bi se 
končalo, še preden bi stopili na pot. Enostavno bi se zadovoljili s pojasnilom, da je takšno ravnanje v politiki občasna praksa, 
in to veselje tudi potrdili z navedbo, da so vse navedene težave datumsko skorajda neposredno vezane na objavo pisma. 
Pravzaprav na pretekli teden. 
Zato začnimo znova 
V začetku oktobra 2015 je bila Kolinda Grabar Kitarović gostja na srečanju članic višegrajske skupine v madžarskem 
letoviškem mestecu Balatonfüred. V svojem nastopu je govorila tudi o mejah. Njena ocena je bila, da upa, da bo dialog med 
državami ostal najpomembnejša točka reševanja medsebojnih težav in da je prav zato treba spoštovati schengenska mejna 
pravila. Temu je dodala oceno, da Madžarska in Slovenija zgolj uveljavljata dogovorjeno in da je to tudi odgovor na 
razmeroma slab odziv hrvaške države v času begunske krize. Njen nastop je bil v nekakšnem sozvočju s tistim delom hrvaške 
politike, ki je po podpisu sporazuma o članstvu v Evropski uniji določil, kot naslednji cilj, vstop države v schengenski mejni 
režim.  
Na to nalogo je oktobra 2013 hrvaškega predsednika vlade Zorana Milanovića opozoril francoski predsednik François 
Hollande. Pomembna naloga, ki jo moramo opraviti vsi, je varovanje evropskih meja. Tudi za Hrvaško je to ključna naloga, 
mu je dejal. 



Samo nekaj mesecev kasneje je na seji hrvaške vlade Milanović sporočil, da bo osebno kontroliral vse postopke hrvaškega 
vstopa v schengenski režim, in dodal, da ima njegova vlada za modernizacijo in širitev mejnih prehodov, med naštetimi je 
omenil tudi Obrežje, na voljo 120 milijonov evrov evropske pomoči. 
Prve dni junija 2015 je Milanović po pogovoru o zunanjih evropskih mejah s predsednikom vlade Estonije Taavijem 
Rõivasom napovedal, da bo Hrvaška že čez nekaj dni zaprosila za članstvo v schengenskem prostoru. Da je to dokončna 
odločitev. 
Hrvaška schengenska namera se je s prav to izjavo tudi nekako končala. Pravzaprav se je končala že nekaj mesecev pred 
tem. Pogovor z estonskim predsednikom je bil določen prepozno. 
Sredi februarja leta 2015 je bilo v Bruslju srečanje predsednikov vlad držav članic EU. Sprejeli so skupno izjavo o borbi proti 
terorizmu. Del te izjave je bila tudi napoved možnosti temeljite kontrole na zunanjih schengenskih mejah. Milanović, ki je za 
izjavo glasoval, je kasneje povedal, da gre zgolj za nepomemben dokument, ki Hrvaške ne zadeva. In nato dodal, da če bi bili 
takšni ukrepi nekega dne, čez vrsto let, tudi dejansko uveljavljeni, bo to že čas, ko bo tudi Hrvaška članica te evropske 
varnostne zveze. Njegova dobesedna poanta je bila, da je vse skupaj na koncu zelo dolge palice. Milanović je spregledal del 
izjave, za katero je glasoval in ki je določala, da bo treba popolnoma izkoristiti obstoječi schengenski okvir in zaščititi 
schengenske meje. Je pa zato znova posebej poudaril, da ima Hrvaška na razpolago zadosti sredstev iz evropskih fondov za 
vključitev v schengenski projekt. 
Lahko bi pričakovali, da bo konec leta 2015 in prve mesece leta 2016, ko je postala tudi Hrvaška del glavne begunska poti, 
vlada te države ponovno obudila schengenske načrte. Pa ni bilo tako. Milanović je predstavil nov političen načrt. Bil je 
razmeroma preprost. Hrvaška bo imela za begunce odprte meje in bo tudi odprla velik sprejemni center blizu meje s Srbijo. 
Vendar bo tudi ustrezno poskrbela za njihov hiter odhod v Slovenijo. Znotraj tega novega političnega okvira so se pojavile 
prve politične ocene o nujnosti promocije takšnega načina reševanja begunskege poti tudi v Sloveniji. Ne povsem naključno 
in verjetno ne brez vedenja takratnega hrvaškega notranjega ministra Ranka Ostojića se takrat tudi v slovenski javnosti 
pojavijo gesla o tem, da je schengen mrtev, da naj Slovenija odpre meje in tako enostavno podaljša pot hrvaških vlakov, 
polnih beguncev, do Republike Avstrije. Da je torej hrvaška vlada iznašla odlično rešitev, ki jo lahko uveljavi tudi Slovenija, 
saj da so vsi evropski dogovori in zaveze, tudi schengenski, ostali brez veljave. 
Hrvaška ne more postati del schengna 
Sedaj se lahko ponovno vrnem k predsedničinemu pismu. Kolinde Grabar Kitarović seveda ne skrbijo samo avtomobilske 
kolone na mejah in njihov vpliv na hrvaški turizem. Ve, da so in bodo dosti daljše tiste, ki se oblikujejo večino dni visoke 
poletne sezone pred vstopom na hrvaške avtoceste. In ki bi jih lahko hrvaška vlada čez noč rešila z uvedbo vinjet. 
Predsedničina težava je povsem drugje. Ve, da Hrvaška ne želi in ne more postati del skupine schengenskih držav. In prav to 
je tisto, kar želi s pismom, poslanim v Bruselj, in obtožbami proti Sloveniji prekriti.  
Ponavljam.  
Republika Hrvaška ne želi in ne more postati del schengenskega prostora. Ne more, ker ne more povsem prelomiti s 
pomembnim delom državne doktrine pokojnega predsednika dr. Franje Tuđmana, da je večnacionalna Jugoslavija razpadla 
in da prav tako ne bo mogla preživeti niti večnacionalna Bosna in Hercegovina. Da jo je treba razdeliti na hrvaški in srbski 
del. Torej v skladu z vsebino predsednikovih pogovorov s Slobodanom Miloševićem, takratnim srbskim predsednikom. 
Oblikovanje republike Herceg-Bosne in njeno neposredno financiranje iz hrvaškega proračuna je bil samo del tega načrta.  
Drugi vzrok, da ne želi vstopa v schengenski prostor, je v razmeroma preprostem, a nerešljivem dejstvu, da ima Hrvaška 
nedoločeno mejo tako z Bosno in Hercegovino kot z Republiko Srbijo. Čeprav je sporazum o meji z BiH podpisal Tuđman 
osebno, ga ni nikoli priznal. Pogajanja s Srbijo o meji pa ostajajo na mrtvi točki. Hrvaška težava in problem predsedničinega 
pisma torej ni v Sloveniji. Grabar Kitarovičeva je najprej podcenila stališče predsednika Boruta Pahorja, ko je v pogovoru 
sredi decembra leta poudaril, da se nam ne sme zgoditi, da bi kdo ocenil, da naša država ni sposobna izvajati svojih 
odgovornosti in bi nas zato izločili iz schengena. To je »geopolitično vprašanje par excellence, to je interes najvišje 
kategorije«, je dejal Pahor. Zato hrvaška predsednica Pahorju, s katerim se sicer zelo pogosto srečujeta, ni omenila priprave 
pisma. Zanj smo bolj ali manj naključno izvedeli dan, preden ga je odposlala. 
Še bolj so podcenili predsednika slovenske vlade Mira Cerarja in njegovo odločitev, da je varovanje schengenske meje 
nujno, saj da je druga izbira lahko samo, da nas v schengenu ne bo več. 
Očitno je v Zagrebu obstajala ocena, da bo javni pritisk na slovensko vlado dovolj močan, da bo počasi opuščala svoje 
mednarodne zaveze. To bi bil tudi edini način, da se schengenske meje ponovno prestavijo na Karavanke in Škofije. Tako kot 
nekoč. 
 

Vestnik, Murska Sobota  

• Orjaški bor zgrmel na teraso postaje. Branko Žunec. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 17, 27. aprila 2017, 
str. 3 

Posledice ujme v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih 
Sreča v nesreči je, da v noči z 19. na 20. april prelomljeno spominsko drevo ni zadelo objekta Raziskovalne postaje ZRC 
SAZU 
Če bi padel tri ali štiri metre bolj levo, bi kakih 30 metrov dolg bor zadel objekt Raziskovalne postaje  
Znanstvenoraziskovalnega centra (ZRC) SAZU Prekmurje, posledice bi bile lahko veliko hujše in škoda znatnejša. Sreča v 
nesreči je, da se to ni zgodilo, so ocenili na seji uprave Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija v četrtek v Vrtu spominov in 
tovarištva na Petanjcih. Pohvalili so takojšnjo pomoč domicilne občine Tišina in njenega župana Franca Horvata pri 
odpravljanju posledic. V noči s srede, 19., na četrtek, 20. aprila, se je pod naletom močnega vetra pri tleh prelomilo eno od 
starejših impozantnih spominskih dreves tik ob postaji in padlo na teraso objekta. Občutno je poškodovana infrastruktura, 
tla terase, del ograje in nasad brajd, sicer pa bo po besedah podpredsednika uprave fundacije Marjana Šiftarja težko 



realno oceniti nastalo škodo, saj gre za spominski kraj z botanično zbirko številnih dreves in grmovnic. Na 1,5 hektarja 
površine je zasajeno več kot dvesto drevesnih in grmovnih vrst, skupaj 500 posameznih lesnatih rastlin. Šiftar se spomni, da 
sta pred leti podobno padli Titovi omoriki. Kot je znano, je morala raziskovalna postaja na Petanjcih že konec leta 2014 po 
šestih letih delovanja zaradi pomanjkanja finančnih sredstev zapreti vrata. V tem času sta tam delujoči mladi raziskovalki 
Klaudija Sedar in Ivanka Huber doktorirali. Direktor ZRC SAZU prof. dr. Oto Luthar je že večkrat javno pojasnil, da išče 
sredstva, da bi za raziskovalno delo usposobljena in opremljena postaja spet zaživela. Da ji bo treba čim prej vrniti 
namembnost – vzpostavljena je bila namreč tudi z denarjem lokalnega gospodarstva in donacijami posameznih 
domačinov –, so se na četrtkovi seji strinjali člani uprave Šiftarjeve fundacije, ki je, kot smo seznanjeni, o nastali, a že delno 
sanirani havariji uradno obvestila direktorja ZRC SAZU Lutharja. 

• Majhne občine so pomembne za razvoj. Bernarda B. Peček. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 17, 27. aprila 
2017, str. 5 

Praznik Občine Sv. Jurij ob Ščavnici 
Pozitiven spomin na preteklost je »potenca« razvoja, je poudaril minister za kulturo Anton Peršak 
Pri Sv. Juriju ob Ščavnici so ob nedavnem občinskem prazniku odprli »galerijo na prostem«, ki so jo ustvarili člani Likovnega 
društva Sv. Jurij. Grba občine sta ob prazniku prejeli Vera Mihalič, dolgoletna vzgojiteljica z najvišjim nazivom svetnica 
vzgoje in izobraževanja ter vsestranska družbena in kulturna delavka, in Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici. Letos namreč 
praznujejo 250 let šolstva v tem kraju, znak občinskega grba pa je prevzel ravnatelj Marko Kraner. Plakete občine so prejeli 
gasilska legenda Roman Muhič, kmetovalec, trsničar in čebelar Franc Bec, promotor strelstva Anton Kocbek in predsednica 
Društva podeželskih žena Sv. Jurij ob Ščavnici Ema Lančič. Slavnostni govornik je bil minister za kulturo Anton Peršak, ki se je 
jurševskega občinskega praznika pred leti že udeležil kot župan Občine Trzin, je pa v tem kraju preživel tri leta svoje 
mladosti. V svojem govoru je poudaril pomen skupnega praznovanja vseh ljudi v neki skupnosti, kajti občine so – kot pove  
starodavna beseda »obče« – od vseh, zato je prav, da se skupaj ozrejo in pogledajo, kaj so že in kaj še bodo naredili. 
Opozoril je na pomen delovanja manjših občin, saj se prav iz svojih šolskih let v tem kraju spomni velike žalosti, ko je bila 
ukinjena samostojna videmska občina in kraj ni mogel več tako napredovati kot prej. Z novo občino Sv. Jurij, ki praznuje že  
svoj 23. praznik, je kraj ponovno zaživel, občani še bolj kot prej prepoznavajo svojo kulturno identiteto, ponovno se je 
začelo s ponosom govoriti o velikih imenih iz »prleških Aten«, kakor rečejo temu kraju. Poudaril je: »Spomin daje identiteto 
tej skupnosti, hkrati pa ji daje potencial in potenco, da načrtujejo in gradijo svojo prihodnost z zavzetostjo, tako kot to 
počnete vi. Zato je za vsako skupnost, tudi nacionalno, pomembno, da ima pozitiven odnos do svoje preteklosti. Za nas 
Slovence je žal značilno, da nimamo ravno pozitivnega odnosa do svoje preteklosti in da nas to kar tepe. Pri Sv. Juriju so bili 
vsi ti veliki ljudje v zavesti ljudi, tudi Edvard Kocbek, čeprav v nekem obdobju ni bilo ravno zaželeno govoriti o njem.« 

• Objavljen bo 1. maja. M. H. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 17, 27. aprila 2017, str. 6 
Razpis za finančno podporo Madžarske 
Za vsak posamezni razpisni sklop bo na voljo 330 tisoč evrov 
Razpis za spodbujanje podjetniške iniciative in gospodarskega razvoja na območju, kjer živi madžarska narodnost, za 
katerega finančna sredstva zagotavlja madžarska vlada, bo objavljen 1. maja, odprt pa bo do konca meseca. Za vsak 
posamezni razpisni sklop, torej za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, bo na voljo 330 tisoč evrov, odvisno od odziva na  
razpis pa bodo lahko tem sredstvom dodali še preostanek denarja do 1,5 milijona evrov, kar je letošnji celotni znesek  
za izvedbo pomoči. Druga možnost pa je, pove Jožef Horvath, v. d. direktorja zavoda Profutura, da za preostanek sredstev 
pripravijo letos še en razpis. Na spletni strani Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Profutura so za vse tri  
razpisne sklope že tudi objavljeni pravilniki. S prvim razpisom bodo sredstva namenjena predvsem manjšim projektom,  
in sicer v vrednosti od 15 do 20 tisoč evrov, pričakovan lastni vložek upravičencev, ki bodo o odobritvi vloge obveščeni 
najpozneje v 90 dneh, pa bo četrtina vrednosti naložbe. Narodnostna pripadnost ni pogoj za pridobitev sredstev, ampak 
znanje madžarskega jezika na ravni osnovne komunikacije, kar pa bo mogoče dokazati različno. Za razpis je zelo veliko 
zanimanje, saj so se tudi foruma, ki je pred časom potekal s tem v zvezi v kulturnem domu v Dobrovniku, udeležili številni  
podjetniki in kmetje ter druga zainteresirana javnost. Predstavitev razpisa so pripravili Pomurska madžarska samoupravna 
narodna skupnost, Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti narodnosti Profutura, generalni konzulat Madžarske v 
Lendavi, Madžarska nacionalna trgovinska hiša ter Društvo kmetovalcev in podjetnikov prekmurskih Madžarov, konkretne  
razpisne pogoje pa je predstavil državni sekretar madžarskega ministrstva za zunanje zadeve in ekonomske odnose s tujino 
Levente Magyar. 

• Brez njega Maistru najbrž ne bi uspelo. Bernarda B. Peček.  Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 17, 27. aprila 
2017, str. 13 

Urška Fras je raziskala življenje Edvarda Vaupotiča 
Strateg generala Rudolfa Maistra Edvard Vaupotič je bil rojen pri Sv. Juriju ob Ščavnici – Skoraj filmska zgodba 
Urška Fras z Osnovne šole Sv. Jurij ob Ščavnici se je raziskovalne naloge lotila na pobudo mentorice Anite Zelenko, ki ji je bila 
ves čas v veliko oporo, a je med samim delom prišla do takih odkritij, da jo je še bolj pritegnilo k raziskovanju. Poiskala je 
dokumente tudi v oddaljenih arhivih, ki jih doslej ni še nihče zahteval – tako je do potankosti raziskala življenje jurševskega 
rojaka in odlikovanega borca iz prve svetovne vojne Edvarda Vaupotiča, ki je bil glavni strateg generala Rudolfa Maistra, saj 
je prav Vaupotič pripravil načrt za strogo zaupno akcijo v Mariboru, s katero so razorožili nemško varnostno stražo. Lahko bi  
celo trdili, da gre zahvala prav njegovemu razumu in odločni pripadnosti slovenskemu narodu, da Maribor danes ni 
pretežno nemško govoreče mesto, tako kot je to postal Celovec. Zaradi dragocenih zbranih novih dejstev o rojaku 
Vaupotiču, s  katerimi sta se še povečala njegov pomen in prepoznavnost, bodo na podlagi naloge Urške Fras v kratkem 
izdali tudi publikacijo.  
Neznani Vaupotič   
Edvard (Edi) Vaupotič je umrl leta1953 v Mariboru. Toda razlog, da se je osmošolka odločila za raziskovalno nalogo o njem, 
je, da je bil Vaupotič rojen 25. avgusta 1881 prav v Vidmu (Sv. Jurij) ob Ščavnici. V  njegovi rojstni hiši, ki še stoji za 



današnjim sodobnim kulturnim domom, sta bili nekoč tudi gostilna in posojilnica, na njenem pročelju pa je vzidana 
spominska plošča. A česa več o njem, kot to, kar je zapisano na plošči, niso vedeli. Čeprav so nekateri  Maistrovi borci iz 
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici že dodobra raziskani (skupno jih je bilo kar 23), se z Edvardom Vaupotičem do  sedaj ni ukvarjal 
še nihče. Urška Fras je danes devetošolka in se odloča, kam naprej po osnovni šoli. Za odlično opravljeno nalogo je prejela 
občinsko priznanje, še prej pa kot mlada raziskovalka zlato regijsko in srebrno državno priznanje.  
Iskala tudi v Beogradu in na Dunaju  
Pravi, da se je za vsebino naloge z naslovom Edvard Vaupotič in njegova vloga v bojih za severno mejo v letih 1918/1919 
pravzaprav dokončno odločila, ko je izvedela, da je s podpolkovnikom Vaupotičem v daljnem sorodstvu – to je bila tista  
snovna spodbuda, da je želela podrobneje spoznati tako njegovo zasebno življenje kot tudi vojaško kariero. Najprej je 
prebrala kar nekaj pisnega gradiva, nato pa se je lotila zbiranja dokumentov – začela je kar v njegovi rojstni hiši, kjer je Feliks  
Kocuvan uredil spominsko sobo Maistrovih borcev od Sv. Jurija ob Ščavnici; verodostojni  podatki so zapisani v rojstni knjigi 
župnije Sv. Jurija in mrliški knjigi župnije sv. Marije v Mariboru. Ni se zadovoljila s podatki, pridobljenimi v Pokrajinskem  
arhivu Maribor, ampak je za pomoč zaprosila (s pomočjo očeta Ivana Frasa) tudi Vojni arhiv Beograd in se z družino  
odpravila v Avstrijski državni arhiv na Dunaju. »Zgodovina me je začela zanimati v šestem razredu. Vaupotič je imel zelo 
veliko vlogo v bojih za severno mejo. Najbolj pa me je navdušil s svojo držo in prepričana sem, da bi bil lahko tudi danes vzor  
mladim – predvsem s svojim domoljubjem in vedenjem na fronti, bil je izjemno pogumen  in pokončen mož, s čimer je 
pozitivno vplival na vse svoje podrejene vojake. Bil je strog, kljub temu pa človeški, to je bila res njegova največja odlika. Kot  
vojak si je pridobil veliko znanja in izkušenj, z vojaškim izobraževanjem in vojskovanjem na različnih frontah prve svetovne  
vojne pa je znanje le še krepil in dobil za svoje delo tri priznanja za izjemne dosežke, pomagal je Maistru uskladiti  
narodnostno in državno mejo,« pove mlada raziskovalka. 

• Na Hrvaškem zapojejo tudi prekmursko. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 17, 27. aprila 2017, 
str. 15 

Predsednik HKD Pomurje Đanino Kutnjak 
Ohranjajo hrvaško kulturo, tradicijo in jezik – So most med državama ter vez med pokrajinami ob meji 
Đanino Kutnjak je bil leta 2005 med pobudniki ustanovitve hrvaškega kulturnega društva, ki bi povezovalo Hrvate, ki živijo v 
pokrajini ob Muri. Ob ustanovitvi društva so ga tudi izvolili za predsednika Hrvaškega kulturnega društva (HKD) Pomurje, 
zaradi njegove prizadevnosti in organizacijskih sposobnosti pa je pred leti postal predsednik Zveze hrvaških društev v 
Sloveniji, v kateri je deset društev od Lendave do Pirana. V društvu, ki ima sedež v Lendavi, je največ članov, pravi Kutnjak, iz 
tega mesta, vključeni pa so tudi Hrvati in njihovi prijatelji ter ljubitelji hrvaške kulture iz Radencev, Gornje Radgone, Murske 
Sobote, Ljutomera in drugih krajev. »Društvo, v katerem je 250 članov, smo ustanovili, da bi ohranjali hrvaško tradicijo,  
kulturo in jezik med člani skupnosti Hrvatov v Pomurju. To uresničujemo z različnimi aktivnostmi, tudi z druženjem ob r 
različnih kulturnih prireditvah. Organiziramo razstave, literarne in glasbene prireditve, predavanja in drugo. Ob tem pa si 
tudi prizadevamo krepiti vezi z matičnim narodom na drugi strani meje,« pove Kutnjak. 
Najprej se je predstavil Prelog 
Đanino je otroštvo in mladost preživel v medžimurskem mestu Prelog. Z ženo, ki je Lendavčanka, sta se spoznala v Čakovcu: 
»Nastopajoči iz mojega rojstnega mesta Prelog so bili prvi, ki smo jih pred desetimi leti povabili na prireditev Dan hrvaške  
kulture v Lendavi. To je bil spontan dogovor s prijatelji, da bi nastopili pri nas. Potem pa sem se spomnil, da bi lahko povabili 
tudi predstavnike mesta Prelog in društva iz tega mesta, da bi sodelovala v programu prireditve.« Tako so letos organizirali 
prireditev  že desetič, ko so gostili koprivniško - križevsko županijo. V Lendavi pa so se v preteklih letih predstavili šeenega 
najboljših folklornih ansamblov na svetu Lado iz Zagreba. Z mestom Đurđevac pa se je ob njegovem gostovanju v Prekmurju  
lendavska občina tudi pobratila. Na začetku so si dogodek zamislili, pravi Kutnjak, predvsem kot promocijo hrvaške kulture 
in tradicije z nastopi, potem pa so to dopolnili še s turistično promocijo, čemur so sledili tudi dogovori o sodelovanju v 
prihodnje. »S to prireditvijo in drugimi dogodki, ki jih organiziramo in v katerih sodelujemo, si prizadevamo popestriti 
dogajanje v Lendavi in drugod po Pomurju. Prebivalci pokrajine ob Muri tako spoznavajo sosednje regije, ki so nam zelo  
blizu tako prostorsko kakor tudi zaradi panonske  mentalitete, folklore, glasbe, pa tudi podobnih težav. Še posebej  
prekmurska in medžimurska kultura imata veliko skupnega.« Seveda gostom vrnejo obisk z nastopom pri njih, kjer se 
predstavijo tudi z ljudskimi plesi in glasbo iz Prekmurja. Pri organizaciji organizaciji dogodkov sodelujejo z Zvezo kulturnih 
društev (ZKD) Lendava in Turistično zvezo Lendava vabi. Tako so na prireditvi z naslovom Pirhi, vino in velikonočni izdelki v  
organizaciji ZKD Lendava sodelovali nastopajoči in rokodelci iz Čakovca, Murskega Središča, Lepoglave in drugih krajev  
Hrvaške. 
Hrvaški dom v središču mesta 
Društvo ima svoje prostore v Glavni ulici v Lendavi, ki so jih poimenovali Hrvaški dom. Najbolj aktivna sekcija društva je  
folklorni ansambel, v katerem sta folklorna in tamburaška skupina. V folklorni skupini pleše tudi Đanino Kutnjak: »Plešemo v  
narodnih nošah Medžimurja, kjer ima korenine in sorodnike tudi večji del naših  članov. Tamburaši pa igrajo ljudske skladbe 
od Medžimurja do Dalmacije, ki so znane tudi v Sloveniji in jih  rade zaigrajo tudi tamburaške skupine iz Pomurja. Nastopili 
smo tako na državnem srečanju folklornih skupin skupin Slovenije kakor tudi Hrvaške.« V društvu je še sekcija ročnih del, ki 
se predstavlja na razstavah. Novinarska sekcija izdaja glasilo Glas Hrvaškega kulturnega društva Pomurje. V prostorih 
Hrvaškega doma imajo knjižnico s čitalnico, v kateri so tudi časopisi in revije, ki izhajajo na Hrvaškem in drugod po svetu, 
kjer živijo Hrvati. Delujeta še foto sekcija in radiestezijska sekcija. Društva, ki se povezujejo v Zvezo hrvaških društev v  
Sloveniji, se srečajo na več prireditvah. Največja je Sabor  hrvaške kulture, ki ga vsako leto organizirajo v drugem kraju 
Slovenije, kjer živi večja skupnost Hrvatov. Letos bo ta v Velenju: »Zveza si prizadeva tudi za ureditev statusa hrvaške 
skupnosti v Sloveniji. Dogovori potekajo s slovensko vlado, da bi tako zagotovili boljše razmere za ohranjanje kulture, 
tradicije in jezika. Za ureditev statusa si skupaj prizadeva šest etničnih skupnosti.« 

• Predstavili del ljudskega izročila. N. G. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 17, 27. aprila 2017, str. 15 



Do zadnjega kotička je glasbena etnoskupina Gorički klantoš v soboto napolnila dvorano Gledališča Park v Murski Soboti. 
Prekmurske, porabske, slovenske, madžarske in še kakšne skladbe so zvenele z odra v izvedbi skupine, katere  ime pomeni 
po slovensko gorički klatež ali potepuh. Ustanovila jo je glasbena  pedagoginja in zbiralka ljudskega izročila Marija Rituper  
pred več kot dvajsetimi leti, po daljšem premoru pa je skupina pred dobrimi petimi leti ponovno začela nastopati. Danes jo  
sestavljajo Boris Velner (harmonika), Mojmir Wolf (kontrabas), Zorica Vrečič (violina) ter pevca Mira Huber in Boris Kočiš. Z  
njimi je nastopil cimbalist Dani Kolarič, kot posebni gostje pa so na koncertu nastopili člani beltinske tamburaške skupine. 
Program je povezoval Milan Zrinski, ki je tudi sam poznavalec ljudskega izročila. Člani Goričkega klantoša so se  stanoviteljici 
skupine in njeni strokovni vodji Mariji Rituper ob koncu koncerta posebej zahvalili, ta pa je njihov nastop pospremila z  
besedami: »Ta polna dvorana mi je v največje zadovoljstvo. V tem, kar je bilo nocoj tu slišati in videti, se skriva veliko ur,  
druženih s petjem, pisanjem, vajami, pijačo, jedačo, veseljem, šalami. Tako lepo smo se imeli! Imam krasno družino, moža in 
hčerki, ampak moja družina so tudi moji klantoši.« 

• V ritmu špicpolke in rajalnih iger. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 17, 27. aprila 
2017, str. 16 

Območna revija folklornih skupin za vrtce 
Srečanja vrtčevskih folklornih skupin potekajo edino v Pomurju – Nastopi kažejo na spoštljiv odnos do dediščine 
Na letošnjem območnem srečanju vrtčevskih folklornih skupin Križ Kraž v kulturnem domu Dobrovnik se je predstavilo 
pet skupin. Nastopile so otroške folklorne skupine Vrtca Pikapolonica Dobrovnik s postavitvijo Gremo na senje, Vrtca  
Mavrica OŠ Odranci z odrsko postavitvijo Rdeče, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci z odrsko postavitvijo  Ge je mujcek ter dve 
folklorni skupini Poskočne nogice Vrtca Lendava, slovenska s postavitvijo Na zeleni trati, madžarska pa s Štorkljinim plesom.  
Srečanje je organizirala območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (OI JSKD) Lendava v sodelovanju z DOŠ 
Dobrovnik in Občino Dobrovnik. Strokovna spremljevalka srečanja je bila Nežka Lubej, ki nam je po srečanju povedala: 
»Imela sem lepo priložnost ogledati si nekaj res prijetnih otroških folklornih predstav. Otroci so lepo zaplesali, bili so 
pripravljeni na nastop, živahni in primerno oblečeni. Mentorice pa so zanje izbrale primerne programe za najmlajšo  
starostno skupino, kot so špicpolke, rajalne igre in drugi plesi, ob plesu pa so nekateri tudi zapeli.« Če dobro delajo, otroci 
ob plesu uživajo, so sproščeni in se dobro počutijo, kar znajo tudi pristno pokazati. Dodala je še, da je zelo pomembno, da se  
folklorne skupine udeležujejo takih srečanj, ki jih spremljajo strokovni sodelavci in poznavalci, saj jim dajo koristne nasvete. 
Pri vseh pomurskih skupinah, ne le tistih z lendavskega konca, se to vidi, saj mentorice dobljene nasvete tudi upoštevajo. 
Tako se pomurske vrtčevske folklorne skupine predstavljajo z gledljivim programom, ki kaže na spoštljiv odnos do folklorne 
dediščine. Zanimivo je tudi, da imajo samo v Pomurju vrtčevske folklorne skupine posebna srečanja in niso združene, kar se 
ocenjevanja tiče, z drugimi otroškimi oziroma osnovnošolskimi skupinami. Za to si je že dlje prizadevala prizadevala 
folklornica in vodja OI JSKD Lendava Janja Magdič in pred petimi leti ji je to tudi uspelo. »V Pomurju imamo veliko otroških  
folklornih skupin, samo po vrtcih jih deluje vsaj dvajset. Otroci v vrtcu poznajo komaj osnovne korake, osnovne otroške  
plese, in se mi ni zdelo primerno, da jih ocenjujemo skupaj z devetošolci oziroma tistimi, ki imajo že več izkušenj in zmorejo 
veliko več,« pove Magdičeva. Najboljše vrtčevske skupine na območnih srečanjih se udeležijo tudi regijskega srečanja, 
državnih vrtčevskih srečanj pa za zdaj še ni. Najpogosteje se s folkloro v vrtcih ukvarjajo v Pomurju, kjer je tudi največ za to 
usposobljenih mentoric. Kot nam je povedala Lubejeva, jih iščejo, a velikokrat neuspešno, tudi drugod, saj je danes ljudsko  
izročilo zelo priljubljeno. Ampak če se plesov ne poučuje s spoštovanjem do tradicije ali je to neustrezno, tudi pri izboru, se 
to vidi. 

• Upoštevati moramo tudi druge. Intervju: dr. Etelka Korpič Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 17, 27. 
aprila 2017, Priloga PEN , str. 4 

Problem ni v pravni ureditvi pogojev zaposlovanja, problem je v upoštevanju zapisanih norm, pravi strokovnjakinja za 
delovno pravo in ustavna sodnica, s katero smo se pogovarjali o položaju delavcev, delovnopravni zakonodaji in s tem 
povezanih socialnih ter družbenih vprašanjih 
Dr. Etelka Korpič Horvat je strokovnjakinja na področju delovnega prava in nekdanja predavateljica na Pravni fakulteti 
Univerze v Mariboru, neutrudna zagovornica socialne države v okviru javnofinančnih zmožnosti in v tem smislu tudi borka 
za pravičnejšo družbo ter poštena družbena razmerja. Je tudi ustavna sodnica in zdaj podpredsednica Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, kjer s svojim delom in ločenimi mnenji opozarja nase, njene besede pa imajo potem velik odmev v 
javnosti. Toda v tokratnem pogovoru s Korpič Horvatovo je beseda tekla predvsem o položaju delavcev, delovnopravni  
zakonodaji in s tem povezanih socialnih ter družbenih vprašanjih.»Pri nas in tudi v drugih državah  po svetu je praznovanje 
1. maja postalo tradicija, simbol uveljavljanja delavskih pravic, čeprav o klasičnih delavcih za tekočim trakom danes skoraj 
več ne moremo govoriti. Toda kratenja pravic zaposlenih so še zelo aktualna. Delovni čas se podaljšuje, razmere za delo so 
marsikje slabe, plače nizke …« 
Na začetku leta smo spremljali pogajanja glede dviga minimalne plače. V Sloveniji jo prejema približno 30 tisoč delavcev, 
od tega 22 tisoč v realnem sektorju. V Pomurju minimalno plačo, ki zdaj znaša 613 evrov neto, prejema približno 600  
delavcev,  vedno več pa je zaposlenih s plačo, ki nekoliko presega minimalno plačo, vendar morajo delavci za to opraviti 
tudi več dela. Kaj bi bilo dostojno plačilo za vestno opravljenih 40 ur dela na teden? 
»Mednarodni akti na univerzalni, svetovni ravni, na primer Splošna deklaracija človekovih pravic, ki jo je sprejela generalna 
skupščina OZN že leta 1948, ali na evropski ravni Evropska socialna listina in vrsta drugih konvencij, določajo, da bi morali  
zaposleni prejemati pravično plačilo za svoje delo. To je takšno, ki bi zagotovilo dostojno življenje delavca in njegove  
družine. Evropski odbor za socialne pravice, ki aktivno spremlja socialni položaj zaposlenih v Evropi, je določil pravično plačo 
s tako imenovanim pravilom 60 odstotkov. To pravilo pomeni, da je kriterij dostojnega življenja delavca in njegove družine 
dosežen, če neto minimalna plača znaša več kot 60 odstotkov neto povprečne plače v državi. Ta kriterij Slovenija dosega. To  
je na formalni ravni. Če pogledamo višino minimalne plače v primerjavi z drugimi državami  Evropske unije (EU), smo nekje 



na sredini, v primerjavi z nekdanjimi socialističnimi državami pa ima Slovenija določeno najvišjo minimalno plačo. S teh  
vidikov smo lahko zadovoljni, čeprav menim, da niti minimalna plača niti plača na splošno v Sloveniji nista visoki. Toda plača  
je odvisna od ekonomskih zmožnosti, nanjo pa pomembno vpliva tudi še vedno nizka produktivnost v nekaterih  
dejavnostih. Tudi to je pri tem treba upoštevati.«  
Pa vendar se zdi, da je realnost takšna, da kdor dela, dela veliko, ali pa dela sploh nima. Vmesnega skoraj ni. Ali naš 
pravni red varuje zaposlene pred prekomernimi zahtevami na delovnem mestu, zaradi česar si pogosto sami podaljšujejo 
delovnik? 
»Če upoštevam zakonsko ureditev delovnih razmerij, menim, da je dobra, napredna in upošteva tudi pravni red EU. 
Problem ni v pravni ureditvi pogojev zaposlovanja, tudi delovni čas je natančno določen, problem je v upoštevanju zapisanih 
norm. Te se velikokrat ne upoštevajo, se kršijo, inšpekcijski organi pa so neuspešni pri preverjanju tudi zaradi številnih 
kršitev. Stanje se bo po mojem mnenju spremenilo takrat in predvsem, če se bo večalo povpraševanje po delavcih. 
Pomanjkanje delavcev bo vplivalo na spremembe na trgu dela in de facto izboljšalo pogoje zaposlovanja delavcev. Seveda 
pa kršitve dela niso dopustne tudi v času, ko je ponudba dela večja od povpraševanja.«  
V Pomurju in na splošno se zmanjšuje število brezposelnih, razlogov za to pa je več. Med drugim tudi zato, ker se 
povečuje delež sezonskega dela in ker mladi sprejmejo delo, ki zahteva nižjo raven izobrazbe in znanja, kot ga imajo 
sami. Ob tem je tudi priložnosti za zaposlitev žensk manj. Kakšen je vaš pogled na razmere: sprejmem kar koli, samo da 
bom delal. Bom prekarni delavec, ker moram  preživeti.  
»Prej ko slej se bomo morali resno spoprijeti s problemom prekarnih delavcev. Prekarno delo bo treba zakonsko urediti 
tako, da bodo delavci  varovani pred izkoriščanjem zaradi slabih delovnih pogojev, vključno s plačilom za delo in socialnim 
zavarovanjem.  To so problemi, ki ne zadevajo samo Slovenije, ampak se s tem ukvarjajo tudi parlament in drugi  organi 
EU.« 
Prenovljena delovnopravna zakonodaja naj bi torej upoštevala stanje sodobnega sveta in zagotavljala fleksibilnost … 
»Hkrati pa ne bi smela dopuščati izkoriščanja in morala bi zaposlenim zagotavljati socialno varnost. Družbene razmere so se 
predvsem zaradi informacijskih tehnologij in robotizacije zelo spremenile in še hitreje se bodo spreminjale, kar vpliva tudi 
na oblike dela. Že več kot 10 let pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas ni več pravilo, čeprav je to zapisano v zakonu. 
Nekatere atipične oblike dela imamo uzakonjene že sedaj – delo s krajšim delovnim časom, delo na domu, delo za določen 
čas in druge, menim pa, da jih bo treba dopolniti, predvsem tako, da se zaposlenim, ki opravljajo taka dela, zagotovita 
delovnopravno varstvo in socialna varnost. Fleksibilnost pri zaposlovanju ne sme slabšati delovnih razmer. Ni sprejemljivo, 
da bi v današnjem času, na tej stopnji družbenega razvoja, ki smo jo dosegli, morali govoriti o izkoriščanju delavcev. 
Upoštevati je treba, da hiter razvoj spreminja tudi razmerja tako na delavski kot delodajalski strani. Predvsem mladi danes 
ne želijo vedno skleniti delovnega razmerja, ki bi bilo strogo vezano na delovni čas. Hočejo imeti svobodo odločanja, 
predvsem kdaj in kje bodo delali. Hočejo biti gibljivi delavci. Tam, kjer narava dela to dopušča, se vse več dela opravi na  
domu, zunaj sedeža delodajalca delodajalca. Pomembna je uspešnost delavca, rezultat dela, ki se uspešneje dosega v 
delovnih okoljih, kjer so delovni odnosi dobri, spoštljivi. V mnogih delovnih okoljih se tega zavedajo tako delavci kot 
delodajalci in skrbijo za dobre medsebojne odnose. Zavedajo se, da je lojalnost delodajalca do delavca in obratno pot,  
po kateri dosežejo cilj uspešnega poslovanja in skupnega zadovoljstva. To je lahko zelo aktualna tema za 1. maj, da torej 
skrbimo za dobre delovne razmere in razvijamo socialno državo. To se mi zdi zelo pomembno. Socialna država se izraža v 
izplačilih plač, prek delavskih pravic, zdravstvenega varstva, varstva za primer brezposelnosti, pokojnin. Pa še na dobre 
medsebojne odnose, na spoštovanje drugega, ki je zelo aktualno tudi v delovnih razmerjih, ne smemo pozabiti. Vedno 
moramo upoštevati druge, ker sobivamo z drugimi, torej ne moremo živeti sami. Že Aristotel je rekel, da je človek socialno 
bitje. Zato ne zagovarjam danes vse bolj uveljavljene 'modrosti', da moraš najprej poskrbeti zase in šele nato za druge. To 
vodi v tekmovalnost in ustvarja egoistične odnose. Ko skrbiš zase, lahko hkrati skrbiš tudi za druge, vsaj z lepo besedo in 
spoštljivim  odnosom. V sedanjem svetu potrošništva pa smo prav na to pozabili. Tudi praznovanje 1. maja je priložnost,da  
se družimo, da se pogovorimo o svojem delu in življenju.« 
Ob podaljševanju pokojninske dobe se pokojnina znižuje, pred nami pa je že napoved nove pokojninske reforme. Je 
vladni predlog oziroma ukrep, in sicer za 40 let dela najmanj 500 evrov pokojnine, sprejemljiv? 
»Način življenja se spreminja, življenjska doba se podaljšuje in tem spremembam morajo slediti tudi pogoji upokojevanja.  
Pravica do pokojnine je pomembna pravica, ki je posebej zapisana v ustavi. Treba je varovati in uresničevati takšen  
pokojninski sistem, ki bo stabilen in bo pokojnina zavarovancem ob izpolnjevanju polnih pogojev za upokojitev, danes je to  
60 let starosti in 40 let zavarovalne dobe, omogočala primerno življenje. Solidarnost, ki je temelj pokojninskega sistema, je 
za uresničitev takega sistema pomembna vrednota. Nisem pristaš načela,  a naj vsak sam poskrbi zase. Ja, dokler si zdrav in 
imaš možnosti, si dolžan skrbeti zase, ko pa si star, bolan in nezmožen, da bi še delal, si zaslužiš primerno življenje. To 
zahteva načelo dostojanstva človeka. Zato menim, da je država, ki poudarja, da je socialna, dolžna vzpostaviti razmere za  
učinkovit pokojninski sistem, pri katerem ne bi bilo treba s posebnimi ukrepi, da se zagotovi neka višina minimalne 
pokojnine, posegati vanj. Za 40 let dela bi pokojnina morala biti tolikšna, da bi zavarovancu omogočala dostojno življenje. 
Treba je najti sistemske rešitve, da se doseže ta cilj.  
Mnenja o tem, ali imamo revščino in koliko je je, so zelo različna. Kaj pravite vi? 
»Mere, s katerimi danes merimo revščino, so lahko zelo različne in tudi država je postavila neke mere, ki so podobne 
preostali Evropi. Gre za košarico dobrin, ki si jo lahko kupimo z neko količino denarja. Če vzamemo to mero, potem lahko 
rečemo, da ni sprejemljivo, da ljudje še živijo pod pragom revščine. Država je dolžna ustvarjati razmere za delo, sprejemati  
ukrepe za zaposlovanje že po ustavi. Vendar ne le država, tudi vsak posameznik bi si moral prizadevati, da bi našel delo in 
skrbel za to, da dostojno živi. Težko je včasih poslušati, kako ni več vredno delati. Prehitro pozabljamo, kako skromno smo 
živeli v preteklosti in kaj smo si lahko privoščili.  ili smo brez elektrike, avtomobilov in računalnikov ...« 
Revščina pa je videti večja, če so razlike in razslojevanje med ljudmi veliki. 



»Sprememba družbenega sistema poudarja pomen trga, ta pa je prinesel  večje razslojevanje, ob tem pa je vedno aktualno 
vprašanje, koliko se bo država vmešavala vanj. Spadam med tiste, ki rečemo, da država lahko pomembno uravnava neka 
razmerja, ki so nujna tudi za to, da se deklarira kot socialna država. Razslojevanje je sestavni del sistema, vendar bi  
država predvsem z davčno politiko morala uravnavati razmerja tako, da bi vsakomur omogočila dostojno življenje.« 

• Let Slavečkega Vrana. Besedilo: Branko Žunec. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 17, 27. aprila 2017, Priloga 
PEN , str. 10 

Legende: Akademik prof. dr. Anton Vratuša 
Naslov zgodbe o znanstveniku, jezikoslovcu, diplomatu in svetovljanu iz Dolnjih Slaveč, akademiku Antonu Vratuši, ki je 
21. februarja vstopil v 103. leto življenja, bi bil lahko Vratuševo stoletje. 
 
Psevdonim Slavečki Vran je bil njegov ekslibris ali knjižni znak, ko je bil še gimnazijec, garibaldinci v Italiji so ga med 
NOB (je nosilec partizanske spomenice 1941) poznali kot profesorja Urbana, za znance in prijatelje je najraje Tonek. 
Kljub dolgotrajni fizični odsotnosti je njegova navezanost na Prekmurje legendarna. 
 
Zdaj že pokojni akademik prof. dr. Franc Zadravec je v mladem Vratuši – kot je objavljeno v Panonskem zborniku leta 
1966 – prepoznal »izrazito intelektualno in polemično organizirano osebo«. Vratuša je bil, kot navaja Zadravec, med 
»hojo po širnem svetu in širokih belih cestah« ves čas zvest svojima življenjskima načeloma »delati za skupnost« in 
»nikomur biti hlapec«. 
 
»Ostajam slavist in aktivist OF!« 
Vratuša se je najmanj posvečal politiki, profesionalno takrat, ko je bil podpredsednik jugoslovanske (1971–1978) in 
slovenske (1978–1980) vlade. Milan Kučan, leta 1978 predsednik slovenske skupščine, se spominja: »Po koncu sestanka 
takratnega slovenskega političnega vodstva, na katerem sva bila obveščena, da naju bodo kandidirali za ti funkciji, mi je 
Vran z rahlim, njemu lastnim nekam plašnim nasmeškom dejal: A se ti ne zdi, da bi bilo morda pametneje, ko bi najini vlogi 
zamenjali? Lahko bi mu bil sin. A tisti dve leti, ko sva sodelovala, v letih, ko so se že napovedovale zaostritve jugoslovanske 
krize, je bilo najino sodelovanje izjemno korektno in spoštljivo. Morebiti sta bila dolga odsotnost iz Slovenije in s tem 
povezan pomanjkljiv pogled v takratna politična razmerja med ključnimi akterji slovenskega političnega prizorišča  
ali morebiti njegovo razumevanje zgodnjih znamenj prihajajoče demokratizacije Zveze komunistov in družbe, ki jih je na 
prejšnjem delu v Beogradu zaznal drugače kot mi v Ljubljani, razlog za njegov razmeroma kratek postanek v politiki.« Sam 
Vratuša je nedvoumen: »Ostajam slavist in aktivist OF.« 
 
Mednarodni center »padli meteor«? 
V sredo, 5. aprila, se je na povabilo predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza in ministrice za šolstvo dr. Maje 
Makovec Brenčič odvil interni pogovor o tem, kako naj nadaljuje delo leta 1974 ustanovljen Mednarodni center za 
promocijo podjetij ICPE. Na pobudo akademika Vratuše, ki je bil do leta 1982 predsednik uprave, zdaj je njegov častni 
predsednik, ga je ustanovila skupščina Socialistične republike Slovenije. »Žal je delo centra zastalo, sedanja vlada ne ve 
natančno, kaj bi z njim, zdi se kot padli meteor,« ocenjuje Vratuša. Navzoči na pogovoru so po ugotovitvi, da gre za eno od 
naših zunanjepolitičnih blagovnih znamk pod okriljem OZN, ki je imela vzpone in padce, sklenili, da jo je treba negovati 
podobno kot npr. Fundacijo za razminiranje in da se čim prej skliče skupščina centra. Da je v času največjega razcveta centra 
s trenutno 18 državami članicami v Evropi, Aziji in Afriki v raznih projektih (razvojno podjetništvo, infrastrukturni sektorji, 
tehnološki transferji ipd.) sodelovalo več kot 80 držav v razvoju in da je kot »prva medvladna organizacija s sedežem v 
Sloveniji tlakoval poti slovenskih mednarodnih odnosov«, pa v magistrskem delu iz leta 2014 navaja ekonomistka Sandra 
Pšeničny s kranjske Fakultete za državne in evropske študije. 
 
Predlani, ob svoji stoti obletnici rojstva je z besedami »Perutnice mi res že nekoliko pešajo, drugače je vse v redu,« in s 
hudomušnim nasmehom odgovoril na slikovit opis, ki ga je o njem uporabil Janez Stanovnik. »Nimam časa, morda bo prišla 
na vrsto prihodnje leto,« je bil duhovit lani ob 101. življenjskem jubileju, ko nas je zanimalo, kako napreduje pri pripravi 
knjige o delovanju profesorja Urbana. »Utrdita svoje korenine in razprita svoji krošnji, ponudita svoje cvetke in plodove 
bodočim rodovom narave in ljudi,« preroško izzveneva naročilo 102-letnega akademika Antona Vratuše drevesoma na 
Šiftarjevi domačiji na Petanjcih, kjer sta vnukinja Sonja in vdova po pokojnem bratu Giza konec letošnjega marca posadili 
Vranovo vrbo žalujko in Tonekov hrast. 
Vse življenje »tke na več statvah« 
Prof. Stanovnik je opis izjemne Vratuševe življenjske poti objavil v obliki osebnega pričevanja pod naslovom Vranov let skozi 
20. Stoletje v knjižnem reportažnem portretu V svet po veliki, beli cesti; tega je leta 2010 »izrisal« upokojeni Večerov  
novinar  in urednik Mirko Munda. Stanovnik, svoj čas prvi človek borčevske organizacije, omeni, da je celo Vratuševa žena 
Nevenka, s katero sta delila življenjsko usodo, ki jima je bila občasno kruta, možu pravila Vran. Ker, kot razlaga sam Vratuša, 
že vse življenje »tke na več statvah«, smo ga ob letošnji 102. obletnici pisno povprašali, kako daleč je s knjižnim  
dokumentarnim avtobiografskim pričevanjem o delovanju profesorja Urbana, a nam ni uspel odgovoriti. 
»Že leta 1959 so mi o tem pripravljali dokumentacijo, a zaradi dela v Beogradu v organih federacije ni bilo časa. Zadnje leto 
Jugoslavije sem ponovno zbiral gradivo. Pred dvema letoma pa sem si dejal, da tega ne bo več mogoče odlagati. Končal sem 
verjetno tri četrtine teksta, če bom dovolj samodiscipliniran in se odrešim nekaterih drugih statev, na katerih delam, bi 
lahko bila knjiga prihodnje leto končana,« je bil še leta 2015 optimističen Vratuša. Kot profesor Urban – poleg vzdevkov 
Vran in Robert je bil to med narodnoosvobodilnim gibanjem še eden od njegovih konspirativnih vzdevkov – je odigral eno 
ključnih vlog v do zdaj še ne dovolj raziskanem poglavju slovensko-italijanskih odnosov, ko se je že zarisovala poznejša  
krivična meja med Italijo in Slovenijo. Menda se Vratuša spet intenzivneje ukvarja s to knjigo. Pred leti je bil povabljen 



v Rim na posvetovanje odporniških poveljnikov, a so tik pred zdajci – kot razkriva Stanovnik – sporočili, da ga »žal ni na 
seznamu«. Iz zdravstvenih razlogov akademik Vratuša ni uspel priti na nedavno slovesno zasaditev svojih dveh dreves v 
petanjskem Vrtu spominov in tovarištva. Vprašanje, ki smo mu ga želeli postaviti ob tej priložnosti – ali je njegova peta 
življenjska univerza rodno Prekmurje z vrtom na Petanjcih, Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija, Krajinskim parkom Goričko 
in Pomursko akademsko znanstveno unijo – je zato ostalo neodgovorjeno. Leta 1988, ko mu je mariborska univerza podelila 
častni doktorat, je prvič spregovoril o svojih štirih življenjskih univerzah: prva je bila filozofska 5. maja 2006 fakulteta oz. 
slavistika v Ljubljani, druga narodnoosvobodilni boj, za katerega so se mladi na ljubljanski slavistiki odločili že drugi teden po 
okupaciji, preden je bila ustanovljena Osvobodilna fronta, tretja delo v kabinetu Edvarda Kardelja v Beogradu in četrta 
misija v Organizaciji združenih narodov. 
Samorastnik se je preživljal sam 
Začetek življenjske poti znanstvenika, jezikoslovca, diplomata, partizana in svetovljana sega v čas, ko je Evropa zabredla v 
prvo svetovno vojno. »Nika vas nemo košto!« je 21. Februarja 1915 rojen Tonek obljubil staršem, potem ko jih je prepričal, 
da mu dovolijo, da gre »hlače trgat v nikše šole«. »Rad bi hodil po beli, veliki cesti,« se rad zasanja v mladostne sanje. »Na 
paši, komaj deset let mi je bilo, sem se odločil, da grem študirat jezike, da me bodo razumeli tudi drugi ljudje, ne le 
Goričanci.« Najbrž je zamudništvo na začetku šolanja – ker je bilo Goričko »bogu za hrbtom«, je šel v nižjo gimnazijo v 
Murski Soboti štiri leta pozneje – vzrok za njegovo zgodnjo zrelost, delavnost in samostojnost. Z inštrukcijami se je preživljal 
od prvega dne nižje gimnazije do diplome na fakulteti Da je bil iz pravega testa – intelektualno, značajsko in po t 
temperamentu –, je že kot bruc dokazal s tem, da se je kritično lotil raziskovalnih izsledkov prof. Vilka Novaka in prof. 
Avgusta Pavla. Očitno po več kot šestih desetletjih prof. Novak ni »predelal« Vratuševih takratnih kritik. O tem govori  
anekdota o njunem naključnem srečanju leta 2002 v prestolnici, ko naj bi se menda prof. Novak na Vratušev pozdrav 
neprijazno odzval s pripombo: »Sreča vaša, da je izbruhnila druga svetovna vojna. Z Avgustom Pavlom sva namreč sklenila, 
da vas raztrgava. «Akademik Vratuša pa naj bi ga zavrnil z besedami: »Zelo žal mi je, ker nista imela tega veselja, ker bi bil 
v tem primeru vesel tudi jaz.« 
Prekmurje ga je počastilo in posvojilo 
»Kdo bo Slovencem, ki prebivajo med Muro in Rabo, prepovedoval Sveto pismo prevajati v svoj jezik,« je poslovenjena 
različica besed pionirja prekmurskega knjižnega jezika Števana Küzmiča iz 18. stoletja, ki ga z drugim Küzmičem – Miklošem 
– akademik Vratuša imenuje »orač starega slovenskega jezika«. Ta citat je takratni študent slavistike na prošnjo rojakov 
izbral za napis na spomeniku v soboškem parku ob 20. obletnici priključitve Prekmurja Sloveniji. Domača pokrajina (in 
seveda njegova matična slavistična znanost s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, njen redni član je od leta 1985) je 
uglednega rojaka bistrega, pronicljivega duha, ki ga umeščajo ob bok Küzmičema, Edvardu Kocbeku, Antonu Trstenjaku, 
Mišku Kranjcu, Antonu Korošcu, Milanu Kučanu in drugim, zlasti ob njegovih jubilejih že (po)častila in posvojila. Med drugim 
je častni član Šiftarjeve fundacije in pomurske akademije, prvi ambasador Krajinskega parka Goričko, častni član Občine 
Grad … Ko mu je predsednik države Borut Pahor ob stoletnici podelil medaljo za častno dejanje za njegovo »iskreno 
prizadevanje za sožitje in narodno spravo ter neomajno humanistično delovanje«, so se v javnosti pojavili pomisleki, ali si 
akademik Vratuša ne bi zaslužil več. A jubilant Vratuša, ki je 21. februarja vstopil v 103. leto življenja, se na t(ak)e pomisleke 
– skromen in plemenit, kot je – ne želi odzivati. Ko je bil 24. Februarja letos nazadnje na Petanjcih, na zboru ustanoviteljev 
Šiftarjeve fundacije, je bil njegov vizionarski pogled že spet usmerjen v prihodnost, v leto 2019, kako zaznamovati stoto 
obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 

• Veterani v Vrtu spominov in tovarištva. A. B. . Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 17, 27. aprila 2017, Priloga 
PEN , str. 23 

Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič in Hazuga Karoly, predsednik Madžarske veteranske zveze, sta 
v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih podpisala sporazum o sodelovanju stanovskih organizacij, kar je ovekovečil tudi 
Ernest Ebenšpanger. Nekaj besed o statusu veteranov sta medtem izmenjala tudi Alojz Šteiner, predsednik Zveze slovenskih 
častnikov, in Branko Bratkovič, oba sta veterana vojne za Slovenijo, ki sta še danes zelo aktivna pri poudarjanja vrednot 
osamosvojitve. Za uspešen podpis je bilo seveda treba nazdraviti, tako da sta za polne kozarce skrbela Marjan Šiftar in 
Nikolaj Brus, predsednik vojnih veteranov Gornja Radgona.  
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• »Ne boj kak so drügi«. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, leto XXVII, št. 17, 27. aprila 2017, 
str. 2 

»Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi« - tau so reči lübezenske pesmi, štero smo leko 
oprvin šteli pred skoro desetimi lejtami v knigaj prekmurskoga pesnika ino pisatela Ferina Lainščeka. Ta drauvna zbirka 
z naslovom »Ne bodi kot drugi « je sploj popularna gratala v Sloveniji, večkrat so go mogli na nauvo nadrukniti. Pred par 
lejtami je muzičar s slovenskoga Koroškoga Gorazd Čepin tak brodo, ka toj lejpoj pesmi melodijo cujspiše. Z gitarov v rokej je 
nauto začnila spejvati njegva či Ditka, štera je ž njauv gratala erična po cejloj Sloveniji. Pesem je gnes kak liki himna  
zalüblencov, mlada pesmarca go dostakrat spejva na zdavanjaj. Od tistoga mau je že minaulo par lejt. Ditka je vödala dva 
CD-na, na drügom so samo uglasbene (megzenésített) pesmi Ferina Lainščeka. Teva dva umetnika sta 23. aprila – na 
svetovni den knig – gorpoiskala varaški Slovenski dom, ka aj bi svojo vküpno delo nutpokazala Porabskim Slovencom tö. 
Glavniva organizatora koncerta sta bila Slovenska zveza pa Generalni konzulat, zato sta predsednik Slovenske zveze Jože  
Hirnök ino monoštrski slovenski generalni konzul dr. Boris Jesih pozdravila navzauče, te pa svojo mesto prejkdala čeri Ditki z 
gitarov ino oči Gorazdi s klaviaturami. Mlada talentka je sploj lepauzaspejvala pesmi, za štere sta muziko napisala ali una 
sama ali njeni oča. Reči so bile tistoga nedelskoga zadvečerka skoro vse od Ferina Lainščeka, šteri je v Varaši goršto iz svoji 
verzušk  v našoj vküpnoj porabsko-prekmurskoj rejči tö (»samo je pesmarzapiso tau pesem v svoje srcé, če de ga včási štoj  
pito, kak je lübezni imé«). 



• Stičišče za izmenjavo informacij in za dogovor o skupnih nalogah. Intervju: Nanti Olip, predsednik Slovenske 
manjšinske koordinacije. Pogovarjal se je: Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
leto XXVII, št. 17, 27. aprila 2017, str. 3 

Nanti Olip, predsednik Slovenske manjšinske koordinacije 
Iz potrebe po sodelovanju je med Slovenci v Italiji vznikla ideja, da bi se povezali in sodelovali Slovenci, ki živijo v Avstriji, na 
Hrvaškem, v Italiji in na Madžarskem. Nastajati je začela Slovenska manjšinska koordinacija ali na kratko Slomak. Pobuda je 
bila dobro sprejeta, in Slomak so ustanovili v Pavlovi hiši v Potrni/Laafeld. Prvih pet let je Slomak vodil Rudi Pavšič, 
predsednik Slovenske kulturno gospodarske zveze v Trstu, po petih letih so nekateri člani dali pobudo, da bi se vodstvo 
izmenjevalo. Sledil je nekajletni premor, potem pa so marca 2014 v Ljubljani sprejeli nov pravilnik, ki je prinesel novost pri 
vodenju, in sicer tako, da bo Slomak vodil koordinator (eno leto) in potem naslednji iz osmih vključenih krovnih organizacij: 
Društvo člen 7, Narodni svet koroških Slovencev, Zveza Slovenskih organizacij in Skupnost koroških Slovenk in Slovencev iz 
Avstrije; Slovenske kulturno gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij iz Trsta; Zveze Slovencev na Madžarskem in 
Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. Prva koordinatorka je bila predsednica KD Člen 7 za avstrijsko Štajersko mag. 
Susanne Weitlaner, drugi do konca lanskega leta Rudi Pavšič iz SKGZ in zdaj, zopet po pogovoru v Potrni/Laafeldu, Nanti Olip 
iz Narodnega sveta koroških Slovencev, ki je odgovoril na nekaj vprašanj Porabja za uvod o vlogi in pomenu Slomaka. 
»Slomak je nastal iz navedenih potreb, saj je nadvse potrebna koordinacija med krovnimi organizacijami glede aktualnih 
vprašanj, ki se tičejo tako vseh narodnih skupnosti izven meja Republike Slovenije kot tudi posameznih. Slomak je lahko 
stičišče, kjer se izmenjajo informacije, ocenijo pozitivni oz. negativni razvoji, sprejmejo predlogi za ukrepanje, zlasti pa naj 
služi okrepljeni informacijski dejavnosti, ki presega meje posameznih držav.«  
- Člani Slomaka so razpravljali tako o splošnih, političnih vprašanjih, kakor o posamičnih temah, kot je na primer 
narodnostno šolstvo - področje, kjer so zelo velike razlike celo v eni državi. Mislim na Avstrijo, kjer je šolstvo mnogo 
boljše (pa še vedno ne v celoti) urejeno na Koroškem kakor na Štajerskem, kjer je vpis k dopolnilnemu pouku, glede na 
število Slovencev sicer ustrezen, vendar to ni manjšinski pouk, ampak učenje jezika sosedov. Bi kazalo razpravo ponoviti?  
»Šolstvo in izobraževanje sta temelja, na katerih sloni poleg govorjenega jezika v družini učenje in dopolnjevanje 
slovenskega jezika v privatnih in javnih izobraževalnih ustanovah. Na Koroškem opazujemo na področju šolstva dva pojava: 
na eni strani raste število prijavljenih na dvojezičnih šolah, po drugi strani pa se soočamo s stalnim upadanjem znanja jezika. 
Tudi v dnevni komunikaciji med šolarji je slovenščine vedno manj, zaskrbljujoče upada samoumevno govorjenje slovenščine 
v javnosti, čeprav ni več občutiti nemškonacionalnega neprestanega pritiska v tej meri, kot je to bilo še pred desetletji. 
Trenutno je v Avstriji v razpravi velika šolska reforma. Stališče narodne skupnosti do tega vprašanja je jasno: reforma mora 
upoštevati možnost učenja slovenščine od otroškega vrtca do mature in to na kvalitetni ravni, ki zagotovi govorce jezika, ne 
le pasivne dojemalce. Ta ureditev mora veljati v smislu 7. člena ADP tako za koroške kot tudi za štajerske Slovence.« 
- Kot na področju vzgoje in izobraževanja oziroma šolstva so velike razlike tudi pri medijih. Na Koroškem izhaja osrednji 
tednik Novice, štajerski Slovenci tiskanega medija sploh nimajo. Dobili so prostor v TV oddaji Dober dan, Koroška, kjer je 
dodana Štajerska! in oddaje na radiu Agora. Kaj bi pokazala razprava  za celotni zamejski prostor (v Trstu izhaja Primorski 
dnevnik, edini manjšinski dnevnik v sosedstvu)? Ob tradicionalnih medijih, je zdaj vrsta novih, ki jih je potrebno 
upoštevati?  Pri informiranju bi nemara kazalo oceniti tudi odnos slovenskih medijev do zamejske tematike. 
»Glede tiskanih medijev naj  bi bilo v Avstriji izhodišče jasno: 7. člen Avstrijske državne pogodbe povsem jasno ureja 
področje tiskanih medijev. Republika Avstrija je odgovorna za tiskane medije koroških in štajerskih Slovencev ter  
gradiščanskih Hrvatov. Tega pa ne izpolnjuje – tudi 62 let po podpisu državne pogodbe ne!! Skupaj z Republiko Slovenijo se 
trudimo, da pride na področju tiskanih medijev do sistemske rešitve sofinanciranja s strani Republike Avstrije. V Republiki 
Sloveniji pa smo prav s strani Slomaka podvzeli prvi zelo važen korak s tem, da smo se sestali z vodstvom RTV Slovenija; 
temu naj bi sledili še nadaljnji koraki z ostalimi medijskimi ponudniki.«  
- Zanimiva bi bila razprava o politični participaciji manjšin, tako med Slovenci v zamejstvu kot v primerjavi s Slovenijo. In 
morda tudi o spremenjeni večinski politiki do manjšin (glede na nekaj dobrih rezultatov: dvojezični napisi na Koroškem, 
zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu in še kaj).  
»Na Koroškem je trenutno najbolj uspešen model politične participacije v obliki samostojnega političnega gibanja pod 
okriljem Enotne liste. Po zelo uspešnih lanskoletnih občinskih volitvah je doseglo kmetijsko interesno zastopstvo narodne  
skupnosti (Skupnost južnokoroških kmetov in kmetic) pri zadnjih volitvah v kmetijsko zbornico na Koroškem 4 od 36 
mandatov na deželni ravni. Na demokratičnih volitvah izvoljeni predstavniki narodne skupnosti so najbolj avtentičen  
interpret interesov pripadnikov narodne skupnosti brez strankarskopolitične filterske naprave.«  
- Omenil bi lahko še druga področja za izmenjavo izkušenj, recimo velik pomen gospodarskega razvoja in še česa (deluje 
tudi Agroslomak). S pobudami in zaključki bi seznanili tako domačo kot slovensko politiko (Urad za Slovence v zamejstvu 
in po svetu, Svet za zamejstvo pri vladi, državnozborsko komisijo in druge). Seveda z namenom, da bi se odzvali na 
pobude. Morda tudi evropske inštitucije.  
»Slomak združuje politična predstavništva narodnih skupnosti, ki živijo izven meja Republike Slovenije, torej v 
neposrednem sosedstvu Slovenije. Zato člani Slomaka zelo dobro poznajo življenjske okoliščine v širši regiji, politične in 
gospodarske razvoje tako v Sloveniji kot tudi v državah, kjer živijo. Slovenske narodne skupnosti v alpe-jadranskem prostoru 
so za Republiko Slovenijo dodana vrednost, ki bogatijo celoten slovenski kulturni in jezikovni prostor, sodelujejo in 
ustvarjajo na področju gospodarstva, kmetijstva, šolstva, športa itd. V tem smislu predstavlja Slomak primer evropskega 
regijskega združenja, ki ima veliko potenciala.« 
- Čeprav je vaš mandat relativno kratek, katerih konkretnih nalog se nameravate lotiti v letu 2017?  
»Najvažnejša naloga bo, postaviti celovitost in pestrost slovenskega zamejstva močneje v zavest vseh dejavnikov Republike 
Slovenije, od politike do medijev, od gospodarstva do šolstva itd. Prvi korak je s sklepi Komisije v Državnem zboru RS vsaj za 
avstrijsko Koroško in Štajersko že uspel, sledile naj bi ostale države članice Slomaka, isto velja v primeru RTV Slovenija. Dobri 
obveščenosti in informacijskemu toku naj bi sledila konkretna dejanja z obeh strani.« 



• Reformacija v Prekmurju. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, leto XXVII, št. 17, 
27. aprila 2017, str. 5 

Murska Sobota: Domoznanski večer 
V Evropi in tudi v Sloveniji se vrstijo dogodki, povezani z letošnjo 500-letnico reformacije. Z domoznanskim večerom in 
razstavo se je v dogajanje vključila tudi Pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti. Avtor razstave in predavanja je bil 
mag. Franc Kuzmič, ki se s tematiko ukvarja že vrsto let. Ker v Prekmurju živi največ protestantov v Sloveniji, je obletnici  
bilo in še bo posvečenih več dogodkov, Puconci pa so eden izmed treh reformacijskih krajev v Sloveniji (ob Ljubljani in 
Raščici, rojstnem kraju Primoža Trubarja, osrednje osebnosti reformacije na Slovenskem). Pred 500 leti je Martin Luther (v 
Wittenbergu) pripravil 95 pripomb-tez, s katerimi je opozoril na, po njegovem (verjetno pa ne samo po njegovem),  
pomanjkljivosti v tedanji katoliški cerkvi. Predvsem ga je motilo, da so si lahko premožni sloji z denarjem kupovali odpustke 
za storjene grehe. Med drugim je Slovencem reformacija dala slovenski pisani jezik, prvo tiskano knjigo in tudi slovensko 
identiteto. Kot je poudaril Franc Kuzmič, se je reformacija v Prekmurju pojavila dokaj hitro, in sicer iz Radgone (zdaj Bad 
Radkersburg), ki je postala skoraj v celoti protestantska. Ko je cesar Jožef II. izdal tolerančni patent (neke vrste zakon), so 
protestantske občine zaživele tudi v Prekmurju. Leta 1783 v Puconcih, Križevcih in na Hodošu, kasneje pa v drugih krajih. 
Predavatelj je omenil tudi, da je lendavski grof István (Štefan) Bánffy povabil na svoj grad potujočega tiskarja Rudolfa 
Hoffhalterja, ki je v letih 1573 in 1574 natisnil tri knjige v madžarščini. To je bila prva tiskarna na današnjih slovenskih tleh. 
Pozneje so protestanti tiskali knjige na tujem, od 20. stoletja naprej pa tudi doma. Izšlo je več knjig, med katerimi je najbolj 
znan izid celotne Nove zaveze. Nouvi Zákon je izšel leta 1771 v prevodu Števana Küzmiča in doživel še pet izdaj. Sicer pa  
naj bi od tedaj bila prekmurščina knjižni jezik. Reformaciji je sledila protireformacija tudi v Prekmurju. Najprej v Radgoni, 
potem pa še v drugih krajih, zlasti s pomočjo grofov, ki so se spreobrnili v katoliško vero (denimo Krištof Bánffy, György 
Szécsy). Razstava Reformacija v Prekmurju je bila najprej v Stični v Muzeju krščanstva na Slovenskem, za tem pa v več krajih, 
tudi v Pavlovi hiši v Potrni, v Monoštru in zdaj v Murski Soboti. Dr. Klaudija Sedar je na domoznanskem večeru napovedala 
še več dogodkov, povezanih z reformacijo, v Pokrajinski in študijski knjižnici, eden pomembnejših naj bi bil julija letos. Nekaj 
dogodkov je napovedal tudi mag. Geza Erniša, častni škof evangeličanske cerkve na Slovenskem. 

• Dijaški dan na DOŠ Števanovci. Agica Holecz, ravnateljica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, leto XXVII, št. 17, 27. aprila 2017, str. 7 

Pred spomladanskimi počitnicami, 12. aprila, smo na DOŠ Števanovci imeli dijaški dan. Na šoli deluje dijaška samouprava 
pod vodstvom učiteljice Eve Kukor, ki je za ta dan sestavila zelo pester in bogat program. V kulturnem domu smo začeli 
okrog pol devetih s programom »Šolske zvezdice«. Učenci so predstavili posamezno ali v skupinah, kaj znajo. Delali smo 
tako, kot na televiziji v podobnem programu. Žirija je ocenjevala in povedala svoje mnenje o nastopih. Lahko smo videli in 
slišali recitacije, plese, skeče, akrobatske točke in tudi žonglerje. Učenci so se predstavili z zanimivimi in presenetljivimi 
produkcijami. Program se je nadaljeval v šoli. Učenci so lahko izbirali med več delavnicami ali aktivnostmi: lahko so jahali, 
igrali košarko, imeli so kviz in spretnostno kolesarjenje ali igro »Ena minuta in boš zmagal«. Če so zmagali, so dobili različne 
bone. Nek gospod je prinesel in pokazal učencem različne logične igre, ki so bile zelo zanimive. Otroci so lahko igrali tudi šah 
na dvorišču ali se udeležili lokostrelstva. Po kosilu so šli najprej učenci iz nižjih zaredov v ekoturistični center in so spoznali 
različne rastline in živali. Potem so na terenu reševali vaje. Ob dveh so se zamenjali in tudi višji razredi so imeli t. i. učno uro, 
ki so jo vodili sodelavci narodnega parka. Učenci so se lahko do 16. ure igrali na dvorišču. Bilo je lepo vreme in vsi so se zelo 
dobro počutili. Hvala vsem, ki so pripravili ta dan. 

• Velikonočna prireditev v Števanovcih. Agica Holecz, predsednica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, leto XXVII, št. 17, 27. aprila 2017, str. 8 

9. aprila je Slovenska narodnostna samouprava organizirala lep popoldan s pomočjo Zveze Slovencev na Madžarskem. 
Popoldan smo začeli ob dveh v cerkvi, kjer smo molili križev pot (štacije). Pred vüzmom smo vsako nedeljo molili križev pot v 
cerkvi. Popoldne ob 15. uri smo lahko prisluhnili zelo bogatemu koncertu. Nastopil je pevski zbor Maranata binkoštne 
cerkve iz Nuskove. Hvala jim, da so nas z lepimi pesmimi pripeljali bliže Jezusu. Hvala Biserki Bajzek, da je organizirala v 
naši vasi koncert z naslovom On živi. Po koncertu je Erika Köleš Kiš imela forum, kjer nam je pripovedovala o svojem delu v 
parlamentu. Program smo nadaljevali z delavnico. Eva Tivadar iz Slovenije je spet prišla k nam in z njeno pomočjo smo lahko 
okraševali jajca (pirhe). Vsak se je lahko odločil za motive, ki jih je želel narisati na svoje pirhe. Z voskom smo si lahko 
narisali motive. Za to delo moraš imeti zelo dobre in spretne prste. Skupaj smo delali starejši in mladi. Iluš Dončec pa 
je jajca zvezala v nogavice in jih skuhala v čebulni lupini. Tudi ta so bila zelo zanimiva.V nogavice na jajca je položila rožice in 
liste. Med delom ta popoldan smo se tudi veliko pogovarjali. Hvala vsem, ki so se pridružili.  

• Monoštrski muzej - načrti in razstave. dm.  Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, leto XXVII, 
št. 17, 27. aprila 2017, str. 10 

Nadstropni prostori monoštrske Lokalnozgodovinske in slovenske narodnostne zbirke Avgusta Pavla (kot dela Knjižnice in 
muzeja Ferenca Móre) doživljajo v zadnjih mesecih temeljito preobrazbo. Nekoč je v vseh štirih manjših prostorih domovala 
razstava o lončarstvu jugozahodnega Prekodonavja, po konceptu novih vzdrževalcev pa bodo kmalu na ogled kar štiri 
razstave z različnimi tematikami. »Občina vzdrževalka pričakuje od nas, da se tukaj postavijo tudi lokalnozgodovinske 
razstave, saj v mestu ni drugih potencialnih prizorišč. Tako bomo muzeju vrnili izvorno obliko, s predstavitvijo zgodovine 
mesta in etnologije Slovencev« - nam je razkrila direktorica knjižnice in muzeja Piroska Molnár. Dodala je, da so že leta 2013 
uvodne panoje lončarske razstave premestili in tako ustvarili prostor za razstavo o cistercijanih (s pomočjo redovniške 
zbirke knjig in dokumentov). Še istega leta so pripravili razstavo o tovarni kos, ki pa je bila v kletnih prostorih monoštrskega 
gledališča na ogled le tri tedne. Ob obletnici znamenite monoštrske bitke je leta 2014 sledila izdelava interaktivne terenske 
mize, ki pa je bila razstavljena prav tako le tri tedne.  »Vse to bi radi pokazali predvsem dijakom, ki prihajajo na 
muzejskopedagoške delavnice« - je nadaljevala direktorica, ki želi razstavo o bitki spremeniti v stalno. »Poskusili smo na 
nagovoriti sodelavce Muzeja Savaria v Sombotelu, naj zožijo lončarsko razstavo. Del stare razstave je obsegal predmete, ki 
so si jih izposodili pri drugih muzejih muzejih. V preteklih več kot tridesetih letih je to razstavo videlo zelo veliko ljudi. 



Zato smo se dogovorili, da bodo predmete postavili v zadnjem, četrtem prostoru, in sicer v petih vitrinah namesto desetih, 
in pretežno s predmeti, ki so del tukajšnje zbirke.« Ob našem obisku v monoštrskem muzeju so štirje sodelavci Muzeja 
Savaria pravkar postavljali novo razstavo. »Na prejšnji razstavi smo predstavili funkcije posod, sedaj pa predstavljamo 
posamezne lončarje in lončarske delavnice« - smo slišali od slovenske etnologinje Marije Kozar. »Med temi lončarji so 
seveda  tudi porabski mojstri. Največ izdelkov imamo od zadnjega našega lončarja Karla Dončeca, ki je na Verici deloval do 
leta 2002. Imamo pa še dve posodi - prvo je izdelal Števan Kerec iz Monoštra, druga pa je nastala izpod rok Janoša Kürnjeka 
iz Števanovcev.« Nova razstava bo predstavila izdelke z vse zgodovinske Železne županije. Osrednje prizorišče je obmejna 
»dolina Züric« z dolinama Krke in Ledave, predstavljeni pa so tudi izdelki delavnic v Jáku, Sárvárju, Kőszegu ter Jabingu 
v današnji Avstriji. »V slovenski vitrini imamo črno posodo, ki nekako simbolizira črno keramiko iz prekmurskih Filovcev. 
Območje nekoč ni bilo ločeno, lončarji so sodelovali in izdelovali podobne posode v današnjem Prekmurju, Porabju 
in Őrségu« - je še opozorila Marija Kozar in nas peljala k policam z večjim številom izdelkov: »Na teh policah so predstavljeni 
različni lončarski tipi. 18 predmetov je iz muzejske zbirke porabskega učitelja Karla Gašparja, za manjkajoče pa smo morali 
dati izdelati rekonstrukcije. Štirinajst od njih je izdelal naš Karel Dončec.« »Tipizacijo lončarskih izdelkov je najprej opravila 
etnologinja Mária Kresz, ko je v skoraj sto tipov uvrstila vse možne madžarske lončarske izdelke« - nam je zaupal vodja 
Etnološkega oddelka v Muzeju Savaria dr. Sándor Horváth. Znameniti raziskovalec Károly Kós je v 40-ih letih prejšnjega  
stoletja opisal lončarstvo »doline Züric« in prav tako opravil tipizacijo. »Mi bomo vse te tipe predstavili na monoštrski 
razstavi, prilagojeno tabeli Márie Kresz« - je povedal etnolog Horváth. Nova razstava ima drugačen koncept kot prejšnja. 
»Na stari razstavi smo predstavili pot keramike od izdelave do prodaje. Tokrat predstavljamo lončarska središča« - je 
opozoril avtor razstave in dodal: »To so posode, ki so jih uporabljali za pripravo, prenašanje  predstavljale pečnice, saj je več 
lončarskih mojstrov v svojih delavnicah pripravljalo izdelke za peči.« Z zožitvijo lončarske razstave so se trije prostori v 
nadstropju izpraznili, kjer želi vodstvo ustanove postaviti lokalnozgodovinske razstave. »Med našimi sodelavci ni etnologa, 
imamo pa več diplomiranih zgodovinarjev. Tako imamo ustrezno znanje za postavitev lokalnozgodovinskih razstav« 
- je povedala direktorica Piroska Molnár, sicer dejavna članica domoznanskega kluba. »Terensko mizo smo na dokončno 
mesto namestili lani maja, naracijo k poteku bitke smo dali prevesti v slovenski jezik, sedaj pripravljamo nemško inačico« - 
je še dodala. V predzadnjem prostoru načrtuje postavitev razstave o zgodovini industrije. »Najprej predstavljamo tovarno 
kos, nadaljevali pa bomo z drugimi tovarnami, saj je v Monoštru v preteklih sto letih delovalo večje število tovarn. Na 
občasni razstavi bomo predstavili tudi tovarno svile, saj je ohranjenih veliko predmetnih spominov.«Od lanskega novembra  
najdemo v prvem nadstropnem prostoru  jubilejno razstavo o Avgustu Pavlu. Voditelji ustanove načrtujejo dokončati vse 
razstave še tekom letošnjega leta in iščejo vire za uresničitev svojih ciljev. Razstava v muzejsko pedagoški delavnici v pritličju 
še prikazuje način življenja Slovencev v Porabju v 20. stoletju. Kako dolgo pa bo monoštrski muzej še ohranil slovenski 
značaj, ostaja vprašanje bližnje prihodnosti. 

• Kuhali in pekli smo, pa še kaj lepega naredili. Andrea Kovács. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, leto XXVII, št. 17, 27. aprila 2017, str. 12 

11. aprila smo se v lepem številu zbrali na delavnici na Slovenski vzorčni kmetiji. Pod vodstvom slovenskih mentorjev 
iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor smo malo pekli, kuhali pa še kaj lepega napravili. Ker smo bili še pred prazniki 
prazniki, smo si seveda s pomočjo Jelke naredili okrase iz naravnih materialov za naše domove. Gospodinje se morajo vse 
leto dokazovati, kako dobre so v kuhinji. Tudi mi smo dobili nekaj novih idej od Mance iz Maribora, za obogatitev domače 
ponudbe. Spoznali smo, kako se pripravi tribarvni kruh in torta brez jajc, mleka in masla. Sploh ne bi mislile, kako okusna je 
in kako hitro jo lahko naredimo. Ob peki smo se naučili nekaj novega tudi kuhati od Barbare s kmetije Pri Kovačniku. Tokrat 
je bil na vrsti pohorski lonec. Sama jed je podobna našemu golažu, torej je najboljša, če ima vse več raznih sestavin. Menim, 
da smo se vsi, ki smo bili na delavnici, naučili nekaj novega. Za tiste, ki niste prišli, pa bomo vse recepte objavili tudi v 
časopisu Porabje. Naslednjič pa vabljeni vsi ponovno na Slovensko kmetijo. 
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