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Novice, Celovec 

• Polanšek, Emanuel. Na trnovi poti do nove koroške deželne ustave : pred hearingom v deželnem zboru / 
Emanuel Polanšek.- Ko je pred tedni prvak ÖVP Christian Benger odstopil od skupnega predloga koalicije za novo 
deželno ustavo, ki ga je prvotno celo sam predlagal, je njegov korak dvignil med koroškimi Slovenci, pa tudi v 
Sloveniji in preostali Avstriji nemalo prahu. Besedilo koroške deželne ustave (do sedaj in novi predlog). Usklajen 
odziv organizacij NSKS, SKS in ZSO s predlogi za dopolnitve najnovejšega besedila.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 17 (28. apr. 2017), str. 2-3  

• Kulmesch, Janko. Zgledna skrb pokopališke uprave Frauenaurach - Erlangen : zadnje počivališče pregnancev / 
Janko Kulmesch.- Koroški Slovenci niso bili samo pregnani iz svoje domovine, mnogi od njih so v tujini tudi umrli in 
tam našli svoje zadnje zemeljsko počivališče. Na pokopališču v Frauenaurachu imajo dostojno spominsko 
obeležje.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 17 (28. apr. 2017), str. 4  

• Zelo informativno predavanje : koroška povojna zgodovina.- Celovec. Na izredno zanimivo predavanje o povojni 
zgodovini sta v torek, 25. apr. 2017 vabila Inštitut za zgodovino Alpsko - jadranske univerze in Slovenski znanstveni 
inštitut v Celovcu. Tema predavanja se je glasila Koroški Slovenci in Slovenke v ponacistični Avstriji. Politika 
asimilacije. Predavatelj je bil mednarodno znani ter ugledni zgodovinar Robert Knight iz Velike Britanije.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 17 (28. apr. 2017), str. 4  

• Novak, Gregor. Spomin na obglavljeno trinajsterico : Siva hiša na Dunaju / Gregor Novak.- Dunaj. V sredo, 26. 
aprila 2017 je na dunajskem deželnem sodišču potekala komemoracija v spomin na usmrtitev trinajstih slovenskih 
žrtev 29. aprila 1943. Kakor tudi v zadnjih desetletjih je spominsko proslavo organiziral Klub slovenskih študentk in 
študentov na Dunaju, letos v sodelovanju z veleposlaništvom Republike Slovenije in slovenskim kulturno 
informativnim centrom Skica na Dunaju. Ob 74. obletnici so se slovesnosti na Dunaju udeležili minister RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, avstrijski zvezni minister za pravosodje Wolfgang Brandstetter, 
koroški deželni glavar Peter Kaiser, dunajski mestni svetnik Michael Ludwig ter predsednik višjega deželnega 
sodišča Dunaj Gerhard Jelinek, predstavniki slovenskih krovnih organizacij na Koroškem in biroja za slovensko 
narodno skupnost dežele Koroške, generalni konzul RS v Celovcu Milan Predan ter mešani pevski zbor Sele, ki je 
skupno z zborom KSŠŠD z glasbo oblikoval spominsko slovesnost.  
Žmavc in Kaiser obiskala dunajski klub 
Pred komemoracijo sta si minister Žmavc in deželni glavar Kaiser v spremstvu veleposlanika Andreja Rahtena 
ogledala prostore kluba v dunajski Mondscheingasse, kjer sta predsednica KSŠŠD Jana Trap in zastopnik 
predsednice Jakob Stadler predstavila delo kluba ter ob tem poudarila pomembnost komemoracije, ki jo KSŠŠD že 
prireja desetletja. Nato so se klubašinje in klubaši podali na vsakoletni spominski sprehod do deželnega sodišča, 
kjer je sledilo polaganje vencev in trinajstih nagljev na mestu usmrtitve. V sodni dvorani sta goste pozdravila 
predsednik deželnega sodišča Friedrich Forsthuber in veleposlanik RS na Dunaju Andrej Rahten. Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec. - Št. 17 (28. apr. 2017), str. 5  

• Wakounig, Franc. Proslava v Železni Kapli : Zveza koroških partizanov / Franc Wakounig.- Življenja žrtev 
nacističnega nasilja, ki se jih je Zveza koroških partizanov v nedeljo, 23. aprila 2017 spomnila na proslavi v Železni 
Kapli, so vgrajena v temelje današnje demokratične Avstrije, je v svojem govoru rekel Matjaž Kmecl, 
podpredsednik Zveze združenj za vrednote NOB Slovenije.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 17 
(28. apr. 2017), str. 5  

• Wakounig, Bojan. 60 let mogočnega drevesa : zahvalna maša Slovenske gimnazije / Bojan Wakounig.-  Gospa 
Sveta. Mozartova maša ob kronanju je uokvirjala slavje ustanove, ki je dala Koroški več kot 2000 slovenskih 
maturantov.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 17 (28. apr. 2017), str. 6  

• Dunaj: Umetnost za dobrodelno akcijo : branje, instalacija in razstava.- Dunaj. "LebensCafe Diamant" je bil 
naslov popoldneva slovenske besede in upodabljajoče umetnosti, ki ga je v soboto, 22. aprila 2017 pripravila Tanja 
Prušnik skupno z raznimi inštitucijami - med drugim Caritas Dunaj - pod okriljem dunajskega Doma umetnikov.- 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec - Št. 17 (28. apr. 2017), str. 7  

• Ottowitz, Niko. Dvojezični tabor fizike na Slovenski gimnaziji : znanost med mladimi / Niko Ottowitz.- Celovec. 
Sedem dijakinj in dijakov z raznih koroških šol je na Slovenski gimnaziji 20. in 21. aprila odkrivalo naravo pod 
geslom "Nihanja in valovanja - dotakni se fenomenov".- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 17 (28. 
apr. 2017), str. 11  

• Mladostno veselje v Železni Kapli : srečanje otroških in mladinskih zborov.- Železna Kapla. v Nedeljo, 23. aprila 
2017 so dvorano v Železni Kapli do zadnjega kotička napolnili prijatelji otroškega in mladinskega petja, starši in 
sorodniki otrok iz zborov, ki so nastopili na tradicionalnem Srečanju otroških in mladinskih zborov.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 17 (28. apr. 2017), str. 11  



• Poj z menoj pri Cingelcu : Slovensko prosvetno društvo Borovlje.- Trata pri Borovljah. "Slovenci imamo nad 6000 
zapisanih pesmi, toliko kot skorajda noben drug narod, pa to še niso vse", je v svojem pozdravu dejal Roman 
Verdel, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje na začetku odprtega petja v nedeljo, 23. aprila 2017 
pri Cingelcu na Trati.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 17 (28. apr. 2017), str. 11  

• Wakounig, Bojan. Zgoščenka za nazaj, pa vrsta načrtov za naprej : Tonč Feinig / Alpen - Adria - Jazz Festival / 
Bojan Wakounig.- Celovec. Tonč Feinig je s kolegi glasbeniki predstavil zgoščenko ter monografijo z Alpsko - 
jadranskega jazz festivala iz leta 2013.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 17 (28. apr. 2017), str. 
12  

• Wakounig, Bojan. Iz princese v nesramneso in nazaj : premiera pri Slovenskem kulturnem društvu Jepa - Baško 
jezero / Bojan Wakounig.- Ledince. Še pet let pa bo Slovensko kulturno društvo Jepa - baško jezero dopolnilo 
svojih prvih sto let. Praznovati pa so začeli že zdaj. Predstava Princesa kamnitih besed, ki jo je mladinska igralska 
skupina premierno uprizorila v soboto, 22. aprila 2017 v kulturnem domu v Ledincah je bila nam,reč že del slavij 
ob letošnji 95- letnici društva.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 17 (28. apr. 2017), str. 12 

• Angakkorsuaq, Angaangaq. Smo prvi, ki začutimo globalne spremembe : intervju: Angaangaq Angakkorsuaq, 
šaman / Angaangaq Angakkorsuaq ; [pogovarjala se je] Sabina Zwitter.- Zahomc. Praprebivalci Grenlandije, pri nas 
bolj znani kot Eskimi, so kljub težavni zgodovini še ohranili starodavno vedenje. Angaangaq Angakkorsuaq, šaman 
z Grenlandije, bo v četrtek, 4. maja, ob 18.30 v Šiši v Zahomcu na Zilji obiskal koroške Slovence. V predavanju bo 
znani šaman pripovedoval o svoji narodni skupnosti, o Kalalitih. Večni led in tradicije naroda – od lova do običajev 
– so ogroženi zaradi podnebnih sprememb. Angaangaq potuje po svetu in predava s ciljem, da bi se ljudje zavedali 
svoje odgovornosti za obstoj sveta. Angaangaq sluti posebno povezanost s koroškimi Slovenci, ker sta obe narodni 
skupnosti bili žrtvi nasilja.- Šaman Angaangaq Angakkorsuaq bo v Zahomcu predaval o njem in o tem, kako bi 
lahko pomagali koroškim Slovencem.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 17 (28. apr. 2017), str. 
13  

• Kulmesch, Janko. Martin Oraže je zaključil sezono kot prvak : hokej na ledu / Janko Kulmesch.- Hokejist na ledu 

Martin Oraže iz Semislavč pri Rožeku je minulo sezono igral na Jesenicah, kjer pišejo hokej na ledu z zlatimi črkami 

- in postal državni prvak.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 17 (28. apr. 2017), str. 14 

 

Primorski dnevnik 

• Tence, Sandor. ZKB ter zadružna banka Doberdob in Sovodnje pristopili v koncern CCB : Dežela - preustroj 

slovenskega bančnega zadružništva : banki, ki bosta imeli v kratkem vsaka svoj občni zbor, snujeta združitev. 

Primorski dnevnik, št. 98 (28. apr. 2017), str. 1, 3 

• (sč) velika zmešnjava okoli vzdrževanja višjih srednjih šol: Trst – sestanek dveh občinskih komisij. Občina Trst 

postala lastnica objektov, a njihovo upravljanje bi prepustila Julijski medobčinski teritorialni uniji. Primorski 

dnevnik, št. 98 (28. apr. 2017), str. 4 

• Nekdanji ribič, ki zgledno skrbi za partizanski spomenik: Križ – Frančko Štefančič bo prejel priznanje ZZB Slovenije. 

Vsa njegova familija je sodelovala v NOB. Primorski dnevnik, št. 99 (29. apr. 2017), str. 5 

• Praznik osvoboditve prvič tudi v mestnem središču: nastop TPPZ Pinko Tomažič na Trgu Verdi. Primorski dnevnik, 

št. 99 (29. apr. 2017), str. 5 

• Klub Barcelona in Primorski dnevnik: Barcelona – medijski odmevi o srečanju združenja Midas. Primorski dnevnik, 

št. 100 (30. apr. 2017), str. 3 

• Miquel Strubell, Vincent Partal, Liz Castro, trije glasovi sedanje katalonske družbe.  Primorski dnevnik, št. 100 (30. 

apr. 2017), str. 12 

• Aldo Rupel. Z letom 1945 je 1. Maj hkrati dan zmage in osvoboditve: miselne povezave na prehodu iz aprila v maj. 

Primorski dnevnik, št. 100 (30. apr. 2017), str. 14 

• Tence, Sandor.  Vlada podaljšala konvencijo za slovenski radio in televizijo : Trst - novica ob robu včerajšnjega 

protesta pred deželnim svetom : razpis za štiri delovna mesta na programskem oddelku. Primorski dnevnik, št. 

102 (4. maj 2017), str. 1, 3  

• Sara Sternad. Društvo Prosekar za zaščito tradicij in kulturne dediščine: Prosek – jutri ob 20.30 predstavitev v 

Kulturnem domu. Primorski dnevnik, št. 102 (4. maj 2017), str. 6 

• 5000 ljudi v pisanem tržaškem sprevodu: Trst – osrednji prvomajski shod po mestnih ulicah. Primorski dnevnik, št. 

101 (3. maj 2017), str. 4 

• (nm) »Najbolj deželna organizacija« kliče mlade k angažiranosti z novimi idejami in vsebinami: Špeter – deželni 

občni zbor Zveze slovenskih kulturnih društev. Primorski dnevnik, št. 101 (3. maj 2017), str. 16 

  

Primorske novice 

• Denis Sabadin. Sokoli so nastali avtonomno: okrogla miza o vlogi sokolskega gibanja pri slovenskem narodnem 

prebujanju v Trstu in širše. Primorske novice, št. 97, 28. Aprila, str. 16/17 

 



Delo, Ljubljana 

• Premier Plenković sprožil politično krizo.  Z. R. Delo, 28.04.2017, str. 6  
Hrvaška. Predsednik vlade razrešil tri ministre iz koalicijske stranke Most, ker niso podprli ministra za finance Marića   
Zagreb – Hrvaški premier Andrej Plenković je včeraj po presenetljivi razrešitvi treh ministrov iz koalicijske stranke Most 
neodvisnih list dejal, da predčasne parlamentarne volitve »niso realna možnost«. Plenković trdi, da ima njegova vlada 
parlamentarno večino tudi brez poslancev Mosta in da bo nadaljeval delo predsednika vlade.   
Plenković je namreč včeraj zahteval podporo vlade nestrankarskemu ministru za finance Zdravku Mariću. Temu so 
nasprotovali ministri za notranje zadeve, pravosodje ter gradbeništvo in energetiko, Vlaho Orepić, Ante Šprlje in Slaven 
Dobrović. Po glasovanju je Plenković sredi vladne seje nepričakovano naložil tajnici vlade, naj pripravi dokumente za njihovo 
razrešitev. 
Vlada je sicer podprla Marića, potem ko je SDP prejšnji teden sprožila postopek za glasovanje o nezaupnici finančnemu 
ministru zaradi njegovega domnevnega konflikta interesov pri vladnih potezah glede reševanje usode koncerna Agrokor in 
morebitne Marićeve odgovornosti pri spornih poročilih o poslovanju živilske družbe v času, ko je bil njen direktor za 
strategijo in kapitalski trg. 
Plenković je zavrnil vse očitke opozicije in izpostavil, da je bil Marić eden od 25 direktorjev v Agrokorju in da ni bil lastnik niti 
pristojen za domnevno sporna finančna poročila. Odločitev hrvaškega premierja bo zagotovo vplivala na odnose v vladi s 
stranko Most, ki je s svojimi potezami prispevala k rušenju prejšnje vlade HDZ in Mosta. Predsednik hrvaškega sabora in 
Mosta Božo Petrov je novinarjem v saboru dejal, da vlada ni več stabilna, a je odločitev o njeni usodi v Plenkovićevih rokah. 
Povedal je, da je premier in predsednik HDZ Plenković tisti, ki je začel rušiti vlado. »Most ne more in ne bo rušil vlade, a 
ministra Marića ne bomo podprli«, je dejal Petrov. 
Na včerajšnji izredni novinarski seji na sedežu vlade je pojasnil svojo odločitev o razrešitvi treh ministrov Mosta, ki niso želeli 
podpreti ministra za finance Zdravka Marića v postopku napovedane razprava o njegovi nezaupnici v hrvaškem saboru. 
Ministri, ki niso solidarni z drugimi člani vlade, ne morejo biti za mizo v Banskih dvorih, je dejal Plenković.  
Prepričan je, da bo njegova vlada imela podporo saborske večine in da bo nadaljevala delo. Ni želel razkriti, s katerimi 
parlamentarnimi strankami in poslanci bo nadomestil 12 poslancev Mosta, a je spomnil, da je po izrednih parlamentarnih 
volitvah lanske jeseni njegova vlada imela občutno večjo podporo, kot je bilo potrebnih 76 glasov za navadno večino. 
HDZ ima 61 poslancev v saboru, desnosredinsko vlado je lani podprlo tudi osem poslancev nacionalnih manjšin in osem 
poslancev treh manjših parlamentarnih strank. Predsednik največje opozicijske stranka SDP Davor Bernardić je včeraj pozval 
Plenkovića, naj dokaže, da ima večinsko podporo v parlamentu, ali pa bodo šli na izredne parlamentarne volitve. Povedal je, 
da levosredinske stranke ne bodo del nove parlamentarne večine. SDP je pripravljena znova prevzeti odgovornost za 
državo, potem ko so »dvakrat reševali Hrvaško« po vladavini HDZ. 

• Protestniki ranili poslance in novinarje.  Vili Einspieler. Delo, 28.04.2017, str. 28 
Kaos v Makedoniji. Nikola Gruevski je izvolitev predsednika parlamenta označil za državni udar   
Policija sinoči ni preprečila protestnikom v maskirnih maskah vdora v makedonski parlament, kjer so huje ranili več 
poslancev in pretepli novinarje. Splošni kaos je nastal, ker je nova skupščinska večina izbrala predsednika parlamenta, da bi 
presekala politično krizo.   
V parlament so vdrli podporniki VMRO-DPMNE nekdanjega premierja Nikole Gruevskega, ki je izvolitev predsednika 
parlamenta označil za državni udar. Pripadniki gibanja Za skupno Makedonijo so sprva protestirali pred poslopjem 
parlamenta, kjer protestne shode organizirajo že od decemberskih volitev. Ko je skupščinska večina na čelu s 
Socialdemokratko zvezo Makedonije (SDSM) izbrala za predsednika parlamenta Talata Xhaferija iz Demokratične unije za 
integracijo (DUI), je prišlo do nasilja. 
Zoran Zaev oblit s krvjo 
Po poročanju tiskovnih agencij DPA in AFP ter Al Jaazeere in številnih drugih agencij naj bi bili ranjeni prvak in 
podpredsednik SDSM Zoran Zaev in Damjan Mančevski ter visoka uradnica te stranke Radmila Šekerinska. Zaev naj bi bil 
huje ranjen v glavo in oblit s krvjo, novinarji zadržani v parlamentu pa so poročali, da so ranjenim takoj nudili zdravniško 
pomoč. Nihče med njimi ni poročal, kako naj bi prišlo do nasilja nad poslanci, napadeni pa naj bi bili, ko so se napotili proti 
tiskovnemu središču, kjer so jih čakali predstavniki medijev. 
Radio Svobodna Evropa je še poročal, da je v skupščinsko dvorano vdrlo nekaj sto protestnikov in da so prepevali 
makedonsko himno. Po navedbah portala alon.mk je bil v napadu na poslance najhuje ranjen poslanec Zveze za Albance 
Zijadin Sela. Na fotografijah na družbenih omrežjih je mogoče videti Selo, ki leži ves krvav na tleh parlamenta. 
Gjorgu Ivanovu grozijo sankcije 
Pred incidentom so poslanci SDSM in treh albanskih strank, ki so oblikovali novo parlamentarno večino, zavrnili poziv, naj 
zapustijo parlament ob koncu zasedanja, ker so vztrajali, da bodo izbrali novega predsednika parlamenta. Proti so bili 
poslanci VMRO-DPMNE, ki so vztrajali, da je treba najprej izbrati komisijo za volitve in imenovanje, o kateri se 
parlamentarne stranke dogovarjajo že več tednov. Poslanci VMRO-DPMNE so zato ocenili, da je izbor predsednika 
parlamenta poskus oblikovanja vzporednih ustanov in državni udar. 
Makedonija štiri mesece in pol po izrednih parlamentarnih volitvah še nima vlade, županom in predsednikom občin pa je 
potekel mandat, ker v državi niso mogli razpisati lokalnih volitev. Ustanovno zasedanje novega sklica parlamenta se je 
začelo že 30. decembra, za dodatno zaostrovanje pa je poskrbel predsednik Gjorge Ivanov, ki že od začetka marca zavrača 
podelitev mandata za sestavo vlade Zaevu. Bruselj razmišlja o sankcijah zoper posamezne politike VMRO-DPMNE, predvsem 
pa zoper predsednika Ivanova. 
Pred zaključkom redakcije so pripadniki posebne policijske enote vstopili v parlament in evakuirili 30 poslancev. Poleg 
poslancev so ranjeni tudi civilisti in policisti. SDSM je obtožila Gruevskega in Ivanova ter bivšega predsednika parlamenta 
Trajka Veljanoskega, ki so pripravljeni žrtvovati vse, da bi se izognili odgovornosti za krvavo nasilje v makedonskem 
sobranju. 



• Pogubna bruseljska politika na Balkanu. V. E. Delo, 29.04.2017, str. 1  
Makedonija. Zaradi neodločnosti EU preti izguba demokracije in stabilnosti    
Po četrtkovem jurišu skrajnežev na sobranje je predsednik socialnih demokratov Zoran Zaev (na fotografiji s pretepenimi 
člani svoje stranke) dejal, da je šlo za poskus umora, ki je bil načrtovan v dogovoru s policijo. Če EU in ZDA ne bodo odločno 
ukrepale, bivši premier Nikola Gruevski ne bo imel razloga, da ne bi še naprej uporabljal vseh sredstev za pokop 
demokracije v državi. Globoka politična kriza najbolje ponazarja pogubno bruseljsko politiko na Balkanu, ki je podpirala 
avtoritarne voditelje, ker je bila pomembnejša stabilnost kot demokracija. Posledica bi lahko bila izguba demokracije in 
stabilnosti v vsej regiji. Pred sobranjem pa so se sinoči zbrali podporniki predsednika države Gjorgeja Ivanova.  

• Ciljni nadzor izjema ali vse poletje?  Peter Žerjavič, dopisnik. Delo, 29.04.2017, str. 2  
Slovensko-hrvaška meja. Premier Plenković v Bruslju lobira za hitro rešitev gneče   
Bruselj – Ob robu današnjega vrha 27 članic EU brez Združenega kraljestva bo intenzivno obravnavano vprašanje 
sistematičnega nadzora potnikov na slovensko-hrvaški meji.   
Hrvaški premier Andrej Plenković je bil že včeraj pri predsedniku evropskega sveta Donaldu Tusku. Po neuradnih 
informacijah poskuša uradni Zagreb z diplomatsko ofenzivo na vseh ravneh doseči omilitev nadzora. Tuska je seznanil z 
»nevzdržnim položajem« na meji, ki da škoduje gospodarstvu, predvsem turizmu. Pozval je k rešitvi do poletja, ki bi 
omogočila prehod s sistematičnega na ciljni nadzor. Tusk se po Plenkovićevih besedah zaveda, da strogo izvajanje ni dobro. 
Slovenski premier Miro Cerar se bo s Tuskom srečal pred začetkom vrha danes zjutraj.  
Konkretne rešitve še ni pričakovati 
Cerar in Plenković se bosta nato sestala še s predsednikom evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Plenković si želi, da 
bi na tristranskem sestanku lahko zasnovali rešitev. Sestanki sicer ves čas potekajo tudi na nižji tehnični ravni, a preboj s 
konkretnimi rešitvami težav še ni pričakovan. Iz evropske komisije sicer sporočajo, da delajo »podnevi in ponoči«. Tudi 
nasvete in pomoč da stalno ponujajo.  
Slovenija opozarja, da je tarča kritik, ker izvaja uredbo, čeprav je med njenim sprejemanjem »na vseh sestankih na vseh 
ravneh« opozarjala na njene posledice. Po diplomatskih razlagah se pozablja, da je bilo sprejetje strogega ukrepa odziv na 
teroristične napade v evropskih mestih, ki so vznemirili državljane. To je bil po diplomatskih razlagah politični vidik odločitve 
o strožjem nadzoru na zunanjih mejah kot odzivu na strahove ljudi. Tako naj bi z novim režimom v resnici reševali schengen 
kot eno največjih pridobitev EU.  
Evropska komisija doslej še ni predstavila konkretnih rešitev glede pravil za izjeme pri nadzoru meje. Za zaželeno velja, da bi 
schengenski priročnik, v katerem so pojasnjeni bolj tehnični postopki na terenu, prilagodili vsebini prenovljene uredbe. 
Natančneje bi, denimo, moralo biti pojasnjeno, kdaj je vpliv na pretok prometa na meji takšen, da upravičuje prehod na bolj 
blago, ciljno preverjanje potnikov. Vsekakor Slovenija zavrača razlage, po katerih Hrvaški nagaja in povezuje nadzor z 
vprašanjem arbitraže.  
Hrvaške predloge, da bi izjemo uveljavili »kar počez«, čez celotno poletje na vseh mejnih prehodih, si slovenska stran 
razlaga kot zamisli, ki so v nasprotju z duhom in črko zakona. Tako da bi iz izjeme, ki jo v posebnih primerih uredba dopušča, 
naredili pravilo. V skrajnem primeru bi se Slovenija utegnila znajti v postopku, da krši zakonodajo EU, če bi se odločila za 
takšno prakso. Poleg tega bi lahko zagovorniki »neutemeljenega podaljševanja nadzora na nekaj mejah znotraj schengna« 
dobili argumente za njegovo nadaljevanje. 

• Begunci in kriminal.   Damijan Slabe. Delo, 29.04.2017, str. 6 
Proti-slovja    
Nemci, ki radi vse probleme spremenijo v številke, da bi bil pogled bolj realen, so se pred kratkim lotili statističnih primerjav 
kriminala med begunci in zaradi beguncev. Kako kriminalni so v resnici begunci, je bilo vprašanje, ki si ga je zastavil tednik 
Die Zeit. In ugotovitve? 
Še vedno jih ni mogoče povsem posplošiti, ker je to bila bolj anketa o statističnih podatkih, s katerimi razpolagajo 
posamezne zvezne dežele, toda na splošno se je pokazalo, da se je število nasilnih kaznivih dejanj v Nemčiji v letih od 2007 
do 2015 zmanjševalo, po letu 2015 pa v vseh zveznih deželah znova narašča. Na Bavarskem, kjer so sprejeli največ 
beguncev, se je število nasilnih kriminalnih dejanj povečalo za skoraj deset odstotkov (9,8), podobna pa je bila slika tudi v 
vseh tistih deželah, kjer je bilo prišlekov podobno veliko. Splošna ugotovitev je zato bila, da se je lani, tudi če izvzamemo s 
prišleki najpogosteje povezane prekrške, kot je ilegalno bivanje, povsod povečalo število nasilnih kaznivih dejanj, ki bi sicer 
še naprej zelo verjetno stagniralo, in da na prišleke, čeprav prestavljajo le od 0,5 do 2,5 odstotka prebivalstva, odpade kar 
10 odstotkov kaznivih dejanj.  
Podobno se je potrdil tudi drugi stereotip, da so nasilneži praviloma mlajši moški, ki jih je med begunci največ. To seveda 
velja tudi za nemško populacijo, v kateri moška starostna skupina od 14 do 30 let predstavlja le 9,2 odstotka prebivalstva, 
zagreši pa več kot 60 odstotkov nasilnih kaznivih dejanj. Priseljenci torej niso bistveno drugačni. Med mladimi prišleki do 30 
let sta skoraj dva od petih (37,5 odstotka) prišla v navzkriž z zakonom, med najbolj agresivnimi pa so se znašli mladi moški 
priseljenci iz magrebskih držav in tisti iz podsaharske Afrike.  
Med storilci nasilnih kaznivih dejanj je bilo sicer daleč največ Sircev, Iračanov in Afganistancev, a so kasnejše primerjave ob 
upoštevanju števila deliktov glede na število beguncev po nacionalni pripadnosti pokazale, da so pripadniki teh treh 
narodov v resnici bistveno manj nasilni od večine ostalih prišlekov. Druga zanimiva ugotovitev je bila, da tudi med prišleki 
obstajajo skupine, predvsem mladih nasilnežev, ki tudi po večkrat zapored in zelo pogosto prihajajo v navzkriž z zakonom, 
kar statistično močno poveča konfliktnost celotne populacije, čeprav je večina prišlekov relativno nekonfliktnih.  
Še večje presenečenje teh na hitro izvedenih anket pa je bilo, da se večina telesnih poškodb, nasilnih dejanj in kriminala 
dogaja predvsem med begunci in prišleki samimi, v begunskih taboriščih in nastanitvenih centrih, ne pa med begunci in 
domačim prebivalstvom. V Baden-Württembergu sta se več kot dve tretjini kriminalnih dejanj, ki so jih zagrešili prišleki, 
zgodili izključno v begunskih taboriščih ali nastanitvenih centrih, na Bavarskem, kjer so prav tako sprejeli veliko beguncev, 
pa je bilo takih primerov dobrih 58 odstotkov. Še višji je ta odstotek, ko gre za telesne poškodbe. V Baden-Württembergu se 



je kar 87 odstotkov takih napadov zgodilo med begunci samimi, na Bavarskem pa skoraj 65 odstotkov, kar z drugimi 
besedami pomeni, da so begunci in prišleki najbolj nevarni sami sebi in da so največji problem prav rasne, spolne, verske, 
nacionalne, etnične, politične in vse druge razlike, ki se pojavljajo med ljudmi, če jih na silo strpamo na zelo omejen prostor.   

• Kaos in krvave poslanske glave. Vili Einspieler. Delo, 29.04.2017, str. 6  
Stopnjevanje krize v Makedoniji. Cilj je amnestija za kriminalno vladavino ali uvedba izrednih razmer   
V Makedoniji so vse državne institucije strankarske, tudi policija, ki je poslušna bivšemu premieru Nikoli Gruevskemu. Po 
njegovih ukazih deluje tudi predsednik države Gjorge Ivanov. Zato politične krize ne bo mogoče ustaviti brez odločnega 
posredovanja EU in ZDA.   
Vdor v parlament je kulminacija hajke, s katero Gruevski in njegova nacionalistična VMRO-DPMNE že več mesecev 
poskušata izzvati medetnične spopade v državi. Sovražna kampanja proti albanski manjšini in »izdajalcem« v makedonskih 
vrstah naj bi omogočila Gruevskemu, da si v pogajanjih z EU in ZDA izbori amnestijo za kriminalno vladavino. Če scenarij ne 
bo uspel, lahko Ivanov razglasi izredne razmere in ukine krhko demokracijo. 
Zavračanje pomoči od zunaj 
Nadaljnji razvoj dogodkov v na pol razdeljeni državi je odvisen tudi od nove parlamentarne večine, ki si prizadeva prevzeti 
oblast po mirni poti. Če ne bo podlegla provokacijam, se lahko država postopno izvleče iz krize brez večjega prelivanja krvi. 
Ivanov je pozval državljane, naj bodo mirni in ne nasedajo provokacijam, lažnim novicam in manipulacijam. Poudaril je, da ni 
vprašanja, za katero ne bi bilo mogoče najti rešitve z dialogom in skladno z makedonsko ustavo in zakoni ter brez pomoči od 
zunaj. Po njegovem so poslanci socialdemokratov SDMS in albanskih strank kršili pravila z glasovanjem o novem 
predsedniku parlamenta. 
Njegov poziv na sestanek so zavrnili prvak SDSM Zoran Zaev, Zveza za Albance Zijadina Sele, ki je bil v napadu v sobranju 
najhuje ranjen, vendar je zunaj življenjske nevarnosti, ter albanski stranki Demokratična unija za integracijo (DUI) in Besa. 
Zaev je včeraj dejal, da je to bil poskus umora, ki je bil načrtovan v dogovoru s policijo. Napovedal je oblikovanje nove vlade: 
odgovornost za nasilje je pripisal Gruevskemu, dosedanjemu predsedniku parlamenta Trajku Veljanoskemu, Mitku Čavkovu 
z notranjega ministrstva ter Ivanovu. 

• Osebna svoboda ali zavračanje odprtih družb?  Barbara Kramžar, dopisnica. Delo, 29.04.2017, str. 8  
Berlin proti burkam in nikabom v državnih službah. Dvomljiv poziv avstrijskega predsednika   
Berlin – Bundestag je prepovedal zakrivanje obraza državnim uradnicam in vojakinjam, pa tudi vsem drugim, ko morajo 
dokazati svojo identiteto. Po prepričanju vladne koalicije CDU/CSU in socialdemokratov je to nujno za zaupanje prebivalstva 
v državne urade in s tem integriteto države.   
Kanclerka Angela Merkel je že lani napovedala prepoved zakrivanja obraza »kjerkoli je mogoče«. Če zasebno življenje pri 
tem spornem vprašanju ščitijo sodišča, se je med izvajanjem njihovih službenih dolžnosti bundestag odločil za razrivanje 
obraza državnih uradnic. 
Prepovedani so burke in nikabi, ki zakrivajo celoten obraz, medtem ko je nošenje rut zaščitilo nemško vrhovno sodišče, 
nedavno celo v primeru vzgojiteljice v občinskem otroškem vrtcu. Evropsko sodišče v Strasbourgu je, nasprotno, v imenu 
nevtralnosti na delovnem mestu celo zasebnemu belgijskemu podjetju dovolilo takšno prepoved svoji receptorki. 
Schäublejevo priporočilo 
Novo nemško zakonodajo mora potrditi še deželni dom bundesrat, kjer bodo morda glasnejši ugovori opozicijskih zelenih in 
Levice o populistični prepovedi, saj naj bi bilo število primerov minimalno. Zaradi navala muslimanskih beguncev in 
priseljencev v minulih letih hočejo sredinske stranke ukrepati, zlasti sredi predvolilnega spopada, v katerem krščanskim 
demokratom odvzema glasove protiislamska in nacionalistična Alternativa za Nemčijo in se morajo socialdemokrati v 
nekaterih deželah zagovarjati.  
Pred zveznimi parlamentarnimi volitvami bodo volili v Severnem Porenju - Vestfaliji, kjer po spolnih napadih, terorističnih 
dejanjih in strahovladi tujih klanov v predelih nekaterih velemest obtožujejo socialdemokratsko deželno premierko 
Hannelore Kraft premajhne odločnosti, kar zadeva nezaželene tuje vplive. 
»Integracija pomeni, da jasno pokažemo naše vrednote in meje naše strpnosti do drugih kultur,« je v parlamentarni razpravi 
povedal notranji minister Thomas de Maizière, njegov krščanskodemokratski kolega in finančni minister Wolfgang Schäuble 
pa je muslimanskim priseljencem, ki nočejo sprejeti evropskih vrednot, že prej priporočil, naj raje gredo kam drugam. »Na 
svetu so boljša mesta za življenje pod islamskimi zakoni od Evrope,« je dejal med nedavno razpravo, če mislijo, da bodo to 
imeli v Evropi, jim je treba povedati, da so se napačno odločili.  
Vplivni krščanski demokrat vidi naval beguncev kot izziv za odprtost družbe in je priporočil priseljencem na liberalizmu in 
strpnosti utemeljen »nemški islam«. Nemška vlada je v začetku aprila prepovedala tudi poroke otrok, potem ko so jih 
socialne službe priseljencem v posameznih primerih dovolile. 
Bavarska, ki ji vlada krščanskim demokratom sestrska CSU, je prepovedala tudi zakrivanje obraza v šolah, univerzah, vladnih 
uradih in na voliščih, na zvezni ravni pa še razmišljajo o prepovedi zakrivanja obraza v javnih prostorih, ki sta jo že sprejeli 
Francija in Avstrija. 
»Je to šala?« 
V tej državi se s takšnimi ukrepi ne strinjajo nekateri visoki politiki, sicer predsednik Alexander Van der Bellen ne bi razburil s 
pripombo, da bodo morale kmalu vse ženske za en dan nositi ruto v znak solidarnosti s tistimi, ki to počnejo iz verskih 
razlogov. Njegove besede odmevajo tudi v Nemčiji. »Je to šala?« je zanimalo nemško-makedonsko avtorico Zano Ramadani, 
ki že dolgo svari pred političnim islamom in je skupaj z aktivistkami za ženske pravice iz islamskih držav podpisala protestno 
pismo. V njem označujejo pokrivanje glave za izraz nasilja nad ženskami in ne osebne svobode. 

• Pravica živeti, izobraževati se in si ustvariti prihodnost.  Mojca Zabukovec, Beograd. Delo, Sobotna priloga, 
29.04.2017, str. 21-23 

Begunci   



Medtem ko evropske oblasti, med njimi tudi slovenski premier Miro Cerar, poudarjajo pomen odprtih meja za tuje 
investicije in potrošnike, se ljudi, ki bežijo iz opustošenih držav, na mejah ustavlja z žicami, ponižuje, pretepa in zapira. In 
ta evropska kvazidemokracija ni od včeraj.   
Ob pročelju ene od skladiščnih hal se je vila dolga kolona ljudi. Nekateri so se pogovarjali, drugi so stali v tišini, vsi pa čakali 
na topli obrok. Iz majhnega kombija so prihajali plastični krožniki z gosto juho. V skupinah so se mladi moški posedali na 
prašna tla v bližini. »To je naša jedilnica,« je naznanil Ajmal in sedel na rob stopnic, ki vodijo v eno od hal, pri čemer je 
umaknil nekaj smeti. »Tudi sami kdaj kuhamo. Če zberemo denar, si razdelimo opravila. Pomagamo si, kolikor lahko. Jaz 
kdaj pomagam prevajati, ker znam angleško,« je pravil Ajmal, ki je iz Afganistana zbežal pred dobrim letom dni. 
Zadnje štiri mesece so zapuščena skladišča na glavni beograjski železniški postaji postala njegovo zatočišče. Deli si jih z več 
kot tisoč ljudmi, večinoma iz Afganistana in Iraka, ki so na begu proti Evropi obtičali v srbski prestolnici. »Tudi za tuširanje je 
treba čakati v vrsti, ker sta samo dva tuša. Čakaš lahko tudi štiri, pet ur. Spimo v prostoru, kjer je polno smeti in prahu. 
Težko je,« je govoril Ajmal. »Nihče si ne želi ostati, toda zdaj smo tu obtičali.« 
Ob spomladanskem soncu so bile nizke zimske temperature, ko je bilo treba kuriti plastiko in odslužene tramove ter se v 
zadušljivem prostoru stiskati v podarjenih odejah, vendarle daleč. »Še dobro, da je zima minila,« je priznal, toda hkrati 
naštel nekaj imen njegovih prijateljev, ki imajo težave z zdravjem zaradi še vedno neznosnih razmer za bivanje. »Ko sem 
prvič povedal prijatelju doma, kje živim, se je zjokal. Zdaj o tem ne govorim več.« 
Za pot do Srbije, ki po zračni liniji znaša nekaj več kot štiri tisoč kilometrov, je bilo treba odšteti šest tisoč evrov, večino 
denarja si je Ajmalova družina sposodila. »Nihče noče zapustiti svojega doma. Nisem hotel oditi, a če bi ostal v Afganistanu, 
verjetno ne bi bil več živ. Bratranca so ubili talibi, meni se je uspelo rešiti. Rad bi živel. Vsak si zasluži živeti, se izobraževati in 
si ustvariti prihodnost,« je razmišljal 22-letnik, ki mu študija gradbeništva ni uspelo dokončati. 
Od daleč je bilo slišati krike, smeh in udarce žoge. »Jaz ne igram nogometa, nekateri ga. Tu se igra tudi kriket. Zato, da malo 
pozabimo.« 

• Notranji nadzor na meji z Avstrijo vsaj še pol leta. B. H.  Delo, 04.05.2017, str. 1 
Evropska komisija.  Ostrega slovenskega nasprotovanja ni upoštevala   
Ljubljana – Pismo nasprotovanja, ki ga je ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar pristojnim v evropski komisiji 
poslala sredi aprila, očitno ni imelo želenega učinka. Komisija je svetu EU predlagala podaljšanje nadzora na avstrijsko-
slovenski meji.   
Kot se je že nekaj časa napovedovalo, je evropska komisija kljub ostremu nasprotovanju Slovenije predlagala, naj nadzor na 
notranjih schengenskih mejah v izrednih okoliščinah, ki ga je komisija uvedla zaradi migrantske krize jeseni leta 2015, 
ostane. Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Norveška naj nehajo izvajati začasni nadzor v prihodnjih šestih mesecih, še 
sporočajo iz Bruslja. »Čeprav se splošne razmere še naprej stabilizirajo, je v Grčiji še vedno veliko migrantov brez urejenega 
statusa in prosilcev za azil,« so utemeljili svojo odločitev in članice pozvali, naj vse bolj uporabljajo druge ukrepe, kot so 
sorazmerni policijski nadzori na mejnih območjih in glavnih prometnih poteh. 
Na ministrstvu za notranje zadeve so včeraj ponovili, da za podaljšanje ni razlogov. Slovenija je od avstrijskih varnostnih 
organov lani sprejela 76 tujcev, letos pa le enajst. Nadzor povzroča nenehne zastoje vozil, predvsem pred predorom 
Karavanke, kar bi bilo škodljivo za gospodarstvo in bi omejevalo prost pretok oseb. 
Poznavalci razmer so sicer pričakovali, da odprave nadzora ne bo pred nemškimi volitvami, avstrijski minister za notranje 
zadeve Wolfgang Sobotka pa bi ga podaljšal celo za nedoločen čas.  

• Žalujoči ostali.  Vili Einspieler o makedonski politični krizi. Delo, 04.05.2017, str. 5  
Nasilje v sobranju je posledica neuspešne demokratizacije, korupcije v državnih institucijah in družbi, politične 
neodgovornosti vladajoče elite, globokih etničnih delitev, nezaceljenih ran oboroženega konflikta med Makedonci in 
Albanci, socialnih anomalij in blokade na evropski poti. Makedonija ponazarja razmere v širši regiji. Če bi sledili le medijskim 
etničnim klišejem, bi lahko pojasnili nasilje kot upor makedonskih ultranacionalistov proti izvolitvi Albanca za novega 
predsednika parlamenta. Poenostavljena propaganda, da se Makedonci ne morejo sprijazniti z Albancem na tako visokem 
položaju, je čisti nesmisel. 
Nekdanji vojak Talat Xhaferi je na visokih položajih že od leta 2002, na oblasti pa sta bili tako SDSM kot VMRO-DPMNE. Na 
kritičnem zasedanju sobranja je Zoran Zaev napovedal, da bo nova parlamentarna večina izvolila predsednika parlamenta za 
vsako ceno, poslanci Bese pa so med sejo prepevali albansko himno. Pred poslopjem hrama demokracije je protestirala 
množica protestnikov. Ni bilo težko predvideti katastrofe, ki je nihče ni niti poskušal preprečiti. Večina demonstrantov ni 
bila nasilna, temveč si je le domišljala, da najvišji predstavniški organ pripada državljanom, in ne politikom. Niso vedeli za 
skriti scenarij, po katerem so poslanci VMRO-DPMNE omogočili skupini kriminalcev z debelimi dosjeji, da s pestmi ustrahuje 
Zaeva in poslance nove parlamentarne večine. 
Iz regionalnega zornega kota spada Makedonija v skupino balkanskih držav, ki padajo v vse globljo socialno-ekonomsko, 
politično in varnostno krizo. Tranzicija je neuspešna, stabilokracija pa je v očeh mednarodnih dejavnikov pomembnejša kot 
demokracija. Makedoniji je dodeljena le vloga, da zaustavi val beguncev, ki bi lahko ogrozil srce Evrope. Globoka politična 
kriza najbolje ponazarja pogubno bruseljsko politiko na Balkanu, ki je namesto liberalnih in demokratičnih politikov 
podpirala avtoritarne voditelje. Posledica neodločnosti EU bi lahko bila izguba demokracije in stabilnosti ne le v Makedoniji, 
temveč v vsej regiji. Izvor krize je kljub temu znotraj države, in ne v teoriji zarote. 
Makedonija nikoli ni bila blizu EU. Bruselj si z njo ni razbijal glave, dokler je ohranjala etnični mir, zapečaten z binacionalno 
koalicijo. Sreča za državo je, da večina državljanov ni pripravljena na medsebojne spopade zaradi ambicioznih in 
korumpiranih voditeljev. Če Makedonija ne bo našla načina, da uredi lastno dvorišče, bo to odkrit poziv nosilcem 
velikodržavnih aspiracij v sosednjih državah in globalnih centrih moči. Makedonije ne bo težko preboleti. Glede na majhno 
ozemlje in maloštevilno prebivalstvo predstavlja drobiž na tehtnici zgodovine. Njeni problemi so rešljivi tudi z delitvijo za 
diplomatskim omizjem. Ne bi bila prva država na Balkanu, kjer so ljudi proti njihovi volji potisnili v državljansko vojno. 
Žalujoči ostali bodo vedeli povedati o pokojniku samo dobro.  



• Upor? Samookupacija!  Boštjan Videmšek. Delo, 04.05.2017, str. 6 
Vojna in mir    
Boj proti okupatorju. Dan upora. Velike besede. Močna čustva. Identiteta. Kolektivni spomin. Nostalgija, veliko nostalgije. Z 
vsiljivimi dodatki ideologije in ikonografije; tam, kjer je tega najmanj treba. Tam, kjer so reči najbolj jasne. Iskanje 
izgubljenega časa. Nikomur ni treba dokazovati, kdo je bil in je na pravi strani. Prepričevanje prepričanih je nacionalni šport, 
ki najeda etično substanco; tu ni prostora za dialog. Frontne črte ostajajo. A na povsem napačnih mestih; brez kakršnegakoli 
občutka za čas in prostor. S podobo slavja zgodovine je – če se človek zateče k refleksiji in vsaj za trenutek odpove 
lakomnosti in udobju refleksov – nekaj zelo narobe. 
Boj proti okupatorju? Dan upora? Konec leta 2015 je vlada Mira Cerarja na slovensko-hrvaški meji hladnokrvno »potegnila« 
na ducate kilometrov rezilne žice. Slovensko mejo je zaprla pred ljudmi, ki bežijo (tudi) pred »modernim« nacifašizmom: 
pred brutalnostjo samooklicane Islamske države, pred uničujočo silo diktatorskih režimov, pred posledicami podnebnih 
sprememb, pred večnimi vojnami, v katerih je sodelovala tudi Slovenija. 
Na začetku letošnjega leta je vlada Mira Cerarja – kmalu zatem pa še slovenski parlament – sprejela novelo zakona o tujcih, 
ki ljudem na begu (prosilcem za azil) v določenih pogojih onemogoča vstop v Slovenijo. Slovenske oblasti, ki so gradile svojo 
volilno retoriko na ponavljanju besede etika, so se zavestno odločile za kršenje vseh ključnih mednarodnih konvencij o 
človekovih pravicah. Oblasti so to storile brezsramno, s skoraj militantno samozavestjo ljudi, ki v življenju niso ne doživeli ne 
videli ničesar; ljudi torej, ki ne poznajo bolečine in jo zato toliko lažje, otroško lahkotno, povzročajo drugim. Ker smo bojda 
ogroženi? Ker je ogrožen »naš način življenja«? Ker prihajajo barbari? Ker branimo evropske meje?  
Ker smo nevedni. Ker je humanizem slaba šala. Ker po padcu »požarnega zidu« politične korektnosti in ritualnem samomoru 
(iz zasede) koncepta odprte družbe postajamo … iskreni. Ker se neonacizem svobodno širi. Ker ima rasizem »domačijsko 
pravico«. Ker je naša demokratičnost precenjena. Ker je gonilo slovenskega političnega in družbenega razvoja – 
nacionalizem in ne svobodoljubje in demokratičnost, kot smo radi verjeli. Ker smo po odhodu iz Jugoslavije in ostudnem 
odnosu do migrantskih delavcev iz nekdanjih jugoslovanskih republik končno »dobili« nekoga, po katerem lahko udrihamo s 
pozicije moči.  
In to iz dneva v dan bolj. Tudi dobesedno. Minuli petek, dan po dnevu upora, sta policista obračunala z beguncem, ki mu 
preti deportacija, a se je – to mu slovenska država prepoveduje – kljub temu zatekel na pomoč k zdravniku. Nekaj je narobe 
s to podobo. Slovenija drvi v temačen prepad. Sile so podobne, kot so nekoč bile. Skrajno desna ideologija. Nacionalizem. 
Rasizem. Mi in oni. Propagandna vojna. Populizem – ironično – brez meja. Fantazijske norosti. Iskanje zunanjih in notranjih 
sovražnikov; sovraštvo samo po sebi. Boj proti okupatorju? Dan upora? Kje? Kdaj? 

• Amnestije in bega pred pravico ne bo.   Vili Einspieler. Delo, 04.05.2017, str. 6  
Prevzem oblasti v Makedoniji. Prisegel novi predsednik parlamenta Talat Xhaferi   
Črni četrtek po dolgi politični agoniji in pat poziciji glavnih političnih akterjev v Makedoniji, ki je v razsulu, je bil vse prej kot 
nepričakovan. Razmere ostajajo zaostrene, spet pa lahko uidejo nadzoru, ko bo nova parlamentarna večina imenovala 
vlado.   
Novi predsednik parlamenta Talat Xhaferi iz Demokratske unije za integracijo (DUI) ni mogel takoj začeti dela, ker mu njegov 
predhodnik Trajko Veljanoski (VMRO-DPMNE) ni predal ključev kabineta predsednika sobranja in uradnega žiga. Xhaferi je 
prisegel in prevzel ključe šele včeraj, njegov prvi sogovornik pa je bil vodja delegacije EU v Skopju Samuel Žbogar, ki je izjavil, 
da je EU pripravljena sodelovati z njim pri reformah, potrebnih za evroatlantske povezave Makedonije. Xhaferi bo seznanil 
predsednika države Gjorgeja Ivanova z novo parlamentarno večino in mandatarjem za sestavo nove vlade Zoranom 
Zaevom. 
Rušitev ustavne ureditve 
Prvak socialdemokratov (SDSM) Zaev je obtožil dosedanjega premiera in predsednika vlade VMRO-DPMNE Nikolo 
Gruevskega, ki je vodil Makedonijo od leta 2006, da blokira miren prenos oblasti, ker hoče doseči amnestijo zanj in za 
posameznike iz njegovega najbližjega političnega in družinskega kroga. Zaev je poudaril: »Toda amnestije ne bo. Po tem, kar 
je storil, mora Gruevski oditi na sodišče. Sodili mu bodo neodvisni pravosodni organi in ocenili njegovo krivdo. Bega pred 
pravico ne bo. Vsakogar, ki je zagrešil zločine proti državljanom in državi, bo dosegla roka pravice.«  
Sklenil je, da bo zahteval odgovornost od posameznikov, ki naj bi stali za nasiljem v parlamentu, predvsem od Gruevskega in 
Ivanova. SDSM je sporočila, da je to bila protiustavna obstrukcija prenosa oblasti, ki se kaznuje z visokimi zapornimi kaznimi. 
Po njihovem nasilna retorika organizatorjev protestov in sporočila na družbenih omrežjih spodbujajo nemire in širijo laži, 
kar dokazuje, da obstaja organiziran in krvav scenarij, po katerem naj bi s terorističnimi akcijami zrušili ustavno ureditev. 
Ceno bodo plačali državljani 
Po pogovoru s Xhaferijem, Ivanovom in voditelji strank je namestnik pomočnika ameriškega državnega sekretarja za 
evropske in evrazijske zadeve Hoyt Brian Yee izjavil, da je treba po hitrem postopku oblikovati novo vlado, o njenem 
programu pa razpravljati v parlamentu in ne zunaj njega. Poudaril je, da je to stališče ZDA, EU, Nata in Nemčije. Yee je 
zahteval preiskavo nasilja v sobranju in se zavzel za kaznovanje krivcev. Sklenil je, da je ZDA v interesu stabilnost Zahodnega 
Balkana in da Washington podpira evropsko povezavo Makedonije. Novo parlamentarno večino in izvolitev Xhaferija je 
podprlo tudi britansko zunanje ministrstvo, ki je pozvalo vse akterje v državi k nenasilnemu prenosu oblasti in 
čimprejšnjemu oblikovanju vlade. 
Državni sekretar nemškega zunanjega ministrstva Michael Roth je povedal, da volilnega procesa ni mogoče blokirati s 
pomočjo nacionalističnih skrajnežev. Po njegovem nekdanja vladajoča stranka in Gruevski izgubljata verodostojnost, ceno 
za njuno cinično igro pa bodo plačali državljani. Poudaril je, da je žalostno, da so se morale ZDA in EU odločno zavzeti za 
demokracijo in vladavino prava, ker makedonski politiki ne spoštujejo demokratičnih pravil igre. Ivanova je pozval, naj se 
končno začne obnašati skladno s svojo ustavno vlogo. Po njegovem je nevarnost, ki naj bi grozila Makedoniji zaradi tiranske 
platforme albanskih strank, zgolj izgovor za preprečevanje zamenjave oblasti. Roth ni napovedal konkretnih ukrepov EU za 
rešitev krize, opozoril pa je, da ima Bruselj na voljo vrsto ukrepov v pristopnem procesu, ki jih bo tudi uporabil. 



Ključni človek pri reševanju krize naj bi bil prav Yee, ki je s priznanjem izvolitve Xhaferija in pozivom k hitremu oblikovanju 
vlade dal Ivanovu, ki zahteva nadaljevanje pogajanj, jasno vedeti, da se je mednarodna skupnost odločila. Čeprav Ivanov še 
vedno zavrača dodelitev mandata za sestavo nove vlade Zaevu, ima v rokah vse manj orožij za obrambo »nacionalnih 
interesov«, po obisku visokega ameriškega diplomata pa je ublažil retoriko in pozval ZDA, naj se bolj angažirajo pri 
reševanju krize. Kljub temu vztraja, da tiranska platforma, ki prinaša več pravic za albansko skupnost, ne more biti pogoj ali 
osnova za oblikovanje vlade. 
Eksploziv domače izdelave 
V VMRO-DPMNE so označili izvolitev Xhaferija za predsednika sobranja za nezakonito in neustavno. Po njihovih navedbah je 
bil Xhaferi izvoljen po koncu zasedanja, kar tolmačijo kot kršitev procedure, in brez večine poslanskih glasov. Pri glasovanju 
naj ne bi bili prisotni dva poslanca in prvak DUI Ali Ahmeti, pojasnili so, da iz varnostnih razlogov, glasovali naj ne bi niti 
poslanci Bese. Iz posnetkov je razvidno, da so se skrajneži rokovali s poslanci DUI v skupščinski dvorani, kjer se je zgodilo 
nasilje. 
Skopsko sodišče je odredilo pripor za štiri osebe, ki so sodelovale v nasilju, zoper dve nadzor, zoper eno pa hišni pripor. 
Državno tožilstvo je na podlagi dokazov, ki jih je zbrala policija, zahtevalo pripor za 14 od 15 privedenih oseb. Policija je na 
podlagi posnetkov, ki jih je dobila od medijskih hiš, in video zapisa varnostnih kamer vložila še pet kazenskih ovadb. Skupno 
je ovadenih 20 oseb. V sobranju so varnostniki odkrili improvizirano eksplozivno napravo. 

• Burna razprava o nezaupnici ministru.  Z. R. Delo, 04.05.2017, str. 7 
Hrvaški sabor. Spor med HDZ in Mostom se je prestavil v dvorano parlamenta   
Poslanci v hrvaškem parlamentu so včeraj začeli razpravo o nezaupnici finančnemu ministru Zdravku Mariću zaradi njegovih 
domnevno spornih povezav s koncernom Agrokor. Zahtevo za interpelacijo je vložila največja opozicijska stranka SDP.   
Predsednik SDP Davor Bernardić je uvodoma dejal, da je to vprašanje morale in odgovornosti ministra Marića, ki je prišel na 
čelo ministrstva za finance s položaja direktorja za strategijo in kapitalski trg v Agrokorju. Vprašal se je, kako je mogoče, da 
Marić kot odgovorni za finančno stabilnost države ni prej vedel za težave v poslovanju koncerna, ki so ogrozile hrvaško 
gospodarstvo. Ocenil je, da obstaja »močna interesna povezava, zaradi katere ščitijo Marića, močnejša od interesov države 
in HDZ«. 
Premier Andrej Plenković je zavrnil očitke ter podprl Marića kot kakovostnega finančnega strokovnjaka in ministra. Znova je 
pojasnil, da je odstavil ministre Mosta, ker niso hoteli podpreti finančnega ministra. Večino časa je kritiziral ravnanje Mosta, 
pripisal mu je tudi odgovornost za razkroj vlade. Tudi Plenković je izrazil pripravljenost HDZ na parlamentarne volitve ter 
pozval opozicijo, naj dokaže, da ima 76 poslancev za izglasovanje nezaupnice Mariću. 
Sledila je burna razprava. Zahteva SDP o nezaupnici je povzročila krizo desnosredinske hrvaške vlade, ker je Plenković 
prejšnji teden razrešil vse štiri ministre stranke Most neodvisnih list zaradi nepodpore Mariću. Razrešitev Mostovih 
ministrov je povzročila razpad že druge desnosredinske vlade HDZ in Mosta, ki je bila oblikovana oktobra lani po 
septembrskih izrednih parlamentarnih volitvah.  
Zaradi lokalnih volitev, ki bodo 21. maja, je treba skleniti spomladansko saborsko sejo do konca tedna. Tedaj bo morda bolj 
jasno, ali bodo morali hrvaški državljani že tretjič v manj kot dveh letih na parlamentarne volitve.  

• Predvidljivi razpleti in zapleti v Italiji. Tone Hočevar. Delo, 04.05.2017, str. 7  
Renzi zmagal med svojimi, vrnitev na vrh je negotova. Mladih primarne volitve niso zanimale – Izvolili so ga upokojenci   
Matteo Renzi, ki je moral pred pol leta po velikem porazu na referendumu o ustavnih spremembah zapustiti rimsko vladno 
palačo, tri mesece pozneje pa tudi vodenje vladajoče Demokratske stranke, si je na primarnih volitvah zagotovil vrnitev na 
vrh stranke.   
Ta je medtem izgubila levo krilo in se podaja v nov boj za oblast na levi sredini, ki je bliže sredini kot levici. Renzi še ni 
tekmoval na pravih parlamentarnih volitvah, ta čas mu tudi nihče ne more zagotoviti zmage. Primarne volitve pod šotori, ki 
so bili pred desetletji posebnost pri Severni ligi, so torej edina prava volilna izkušnja Renzija, ki je pred tremi leti pri 
devetintridesetih stopil na glavni oder pri stranskih vratih, najprej v stranki, potem še v vladi. Sestavil je ekipo, o kateri zdaj 
odkrito ocenjujejo, da ni bila »pravšnja«. Pripeljal je sošolce in mladostne prijatelje, ko se je kot politik kalil pri katoliških 
skavtih, v katoliški valilnici kadrov, in bil potem firenški župan. Ni član parlamenta, pri dvainštiridesetih pa že ima toliko 
izkušenj, da mu je jasno, kako pravzaprav ne nadaljuje stare zgodbe, ampak začenja znova. 
Poiskati si bo moral zanesljive sopotnike, se odreči nekaterim mladostnim tovarišem, na pravih volitvah pa ga bo čakala 
konkurenca, ki zavrača stare politične modele in se ne meni ne za tradicijo ne za italijansko pripadnost združeni Evropi. 
Italijanski evroskepticizem Severne lige in Gibanja 5 zvezd je pravzaprav starejši od britanskega. 
Primarne volitve za dva evra pod šotori 
Demokratska stranka je šla na izbiranje svojega voditelja nekako »očiščena«. Renzijevi odkriti in najbolj srditi nasprotniki, ki 
so padlega premiera zmerjali z »demokristjanom«, so šli na svoje, poskusili bodo priti na vrh po svoji poti. Dosedanje 
izkušnje kažejo, da so se vsi podobni poskusi na levici končali klavrno. Stranke, ki so se odcepile od naslednikov nekdanje 
komunistične stranke, so vse po vrsti končale na smetišču zgodovine. 
Njihovi voditelji so se sprijaznili z visokimi pokojninami parlamentarcev in se po velikih, že kar sramotnih volilnih porazih po 
večini umaknili. Sredinski del, v njem so poleg bivših komunistov tudi bivši zmerni demokristjani (tisti, ki niso izšli iz 
nekdanjih fašistov), je nadaljeval zgodbo in se soočil z novimi razmerami, v katerih imajo volivci vrh glave tradicionalne 
politike. Vse bliže so jim populisti z leve ali desne, ki jim je skupno tudi nasprotovanje italijanski »podrejenosti bruseljski 
Evropi«. 
Lani decembra padli premier Renzi je pod šotori, razporejenimi po vseh deželah, mestih in vaseh, zbral več kot 73 odstotkov 
glasov ljudi, ki so prišli prostovoljno glasovat in so za to plačali dva evra v strankarsko blagajno. Močna, skoraj tričetrtinska 
podpora se zdi velikanska, ne pomeni pa veliko, ko postanejo malo bolj jasne številke o udeležbi na primarnih volitvah. 
Med dvema milijonoma prostovoljcev, ki so plačali po dva evra za pravico do volitev, je dobrih 42 odstotkov starejših od 65 
let. Kar dve tretjini volivcev je starejših od 55 let. Samo 15 odstotkov prostovoljnih volivcev pa je mlajših od 35 let. 



Študentov je samo 7 odstotkov. Ko so jih anketirali pod volilnimi šotori, je večina volivcev podprla ustavne reforme, zaradi 
katerih je Renzi padel konec lanskega leta. 
Večina volivcev na primarnem odločanju je torej prišla glasovat za svojega človeka, ki je padel, ker so bili drugi, ki jih tokrat 
ni bilo pod šotore, proti reformam, brez katerih se Italija ne bo izkopala iz krize. Večina je v anketah podprla delo sedanje 
vlade, ki jo vodi Renzijev človek Paolo Gentiloni, v njej pa so ljudje, ki jih je imenoval Matteo Renzi. 
Najprej lokalne, potem še parlamentarne volitve 
Matteo Renzi je kljub očitani politični neizkušenosti vsekakor spretno izpeljal načrt o vrnitvi na glavni oder. Po porazu na 
referendumu, ki ga je nerodno vezal na obstoj svoje vlade, si je zamislil volilno pot, saj so mu ves čas vsi očitali predvsem to, 
da še nikoli ni bil zares izvoljen. Že junija njegovo stranko čakajo lokalne volitve v nekaterih deželah, kjer bo že moral 
pokazati, da se je lotil prenove strankarskega vodstva. Potem bodo parlamentarne volitve pokazale, ali je Italijanom sploh 
še do tega, da jim vladajo stranke, ki izhajajo iz začetkov republike in so naslednice mednarodnega kupčkanja v obdobju po 
drugi vojni in predvsem v času hladne vojne. Laže mu bo, če bo ta teden v Franciji zmagal zmerni politik Emmanuel Macron, 
ki podpira evropsko povezovanje. 

 

Vestnik, Murska Sobota  

• Kako ustaviti izseljevanje mladih. Nataša Gider. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 18, 4. maja 2017, str. 3 
Praznik Občine Rogašovci 
Svoj del denarja za uresničitev projektov v občini imajo, zdaj čakajo na državo, pravi župan Edvard Mihalič 
V Občini Rogašovci so dan pred praznikom dela praznovali 18. občinski praznik. Lani in letos je bila v dneh okrog 
praznovanja pozeba, je spomnil župan Edvard Mihalič. »Žal se mi zdi, da je pozeba zašla tudi v naša srca. Vse manj smo 
složni, človek človeku ni brat, zapiramo se v svoje ozke okvire, bede sočloveka nočemo videti, postajamo sovražni do tujcev, 
postavljamo ograje in zidove. Žalostno je, da nas pri tem spodbujajo nekateri politiki, ki si s tem nabirajo politične točke,« je 
na prireditvi ob prazniku povedal župan. V desetih letih se je število prebivalcev v občini zmanjšalo za 251, to je za okrog 
sedem odstotkov. Nekaj na račun rodnosti, nekaj na račun odseljevanja. »Če želimo ohraniti podeželje in to lepo, čudovito 
Goričko, moramo ta trend ustaviti. Kako, je pa drugo vprašanje,« je dejal Mihalič. Na računu ima občina dovolj denarja 
za sofinanciranje svojih letošnjih projektov, je povedal župan. »Če ima tudi država dovolj denarja, bomo lahko uresničili 
svoje načrte. Bojim pa se, da se naš glas v Ljubljani ne sliši.«  

• »Prepričan sem, da v tem delu poslujemo nezakonito«.  Intervju: Štefan Gjerkeš, načelnik Upravne enote (UE) 
Lendava. Pogovarjala se je: Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 18, 4. maja 2017, str. 4 

V Lendavi in Dobrovniku le dvojezična potrdila o overitvi 
Sedež Upravne enote Lendava je na dvojezičnem območju, večina naselij, ki jih zajema, pa je slovenskih 
»Glede dvojezičnega poslovanja Upravne enote (UE) Lendava ne vidimo nobenih težav,« je povedal načelnik Štefan Gjerkeš. 
Ugotavlja celo, da je UE eden od državnih organov, ki na lokalni ravni najbolj izpolnjujejo in zagotavljajo pogoje dvojezičnega 
poslovanja. Večina zaposlenih namreč obvlada pogovorno madžarski jezik in od teh večina tudi na višji ravni, vsekakor pa na 
delovnih mestih, kjer poteka neposredno delo s strankami. Poleg tega ima UE zaposlenega tudi uradnega prevajalca, ki 
sodeluje v postopkih, kadar se ugotovitveni postopek vodi dvojezično, in po potrebi tudi pri komunikaciji s strankami. »To 
pomeni, da če stranka odda dvojezično vlogo oziroma vlogo v madžarskem jeziku, se ne glede na kraj njenega bivališča, ali je 
to na dvojezičnem območju ali drugod, postopek vodi dvojezično. Dvojezični postopek pomeni, da se od obravnave do 
izdaje odločbe vsak dokument prevede. Postopek pa se ne vodi dvojezično, če je bila vloga oddana v slovenskem jeziku. 
Ob tem pa je napačno mnenje nekaterih predstavnikov narodnosti, da se stranke ne poslužujejo dvojezičnih postopkov 
zato, ker trajajo dalj časa. To vsekakor moram zanikati,« pravi Gjerkeš. 
Koliko upravnih vlog je bilo lani obravnavanih in koliko oddanih v madžarskem jeziku? 
»Od skupaj 8360 rešenih upravnih zadev v lanskem letu je bilo v madžarskem jeziku oddanih 17 vlog in še tu je šlo za 
ponudbo kmetijskih zemljišč. Vsako stranko, ki na vložišču oddaja vlogo, uradnik vpraša, ali želi, da se postopek vodi 
dvojezično, s tem da dvojezičnega vodenja postopka ne moremo zahtevati od zaposlenih. Njihovo znanje madžarskega 
jezika namreč ni na takšni ravni, da bi zadostovalo glede na odgovornost, ki jo imajo pri vodenju zadev in izdajanju odločb. 
Zagotovim lahko še to, da se je v času delovanja upravne enote, se pravi od leta 1995, struktura zaposlenih na UE, ki 
obvladajo madžarski jezik, bistveno izboljšala, in ne poslabšala. Mislim, da je bila to na kadrovskem področju tudi moja 
naloga.«  
Koliko je bilo pritožb strank glede dvojezične komunikacije?  
»Lani smo imeli vpisano v knjigo pritožb in pohval eno pritožbo stranke, ki je navajala, da se ni mogla sporazumevati 
v madžarskem jeziku pri matičarju. Oba referenta sta zatrdila, da je stranka začela pogovor v slovenskem jeziku in ni 
nakazala, da naj pogovor poteka v madžarskem jeziku. Ker je stranka navedla tudi svoj naslov, smo ji v tem smislu poslali 
odgovor, na katerega pa se potem ni več odzvala. Letos pa imamo vpisanih v knjigo pohval in pritožb, ki je v sprejemni 
pisarni, že nekaj pritožb. V tej pisarni se opravlja upravna overitev dokumentov in podpisov. Tri mesece zaradi nove 
računalniške aplikacije na sedežu UE in na krajevnem uradu v Dobrovniku izdajamo potrdila o opravljeni overitvi le v 
dvojezični obliki, čeprav tako sedež UE kot krajevni urad v Dobrovniku zajemata tudi slovensko območje. Stranki, ki bi želela, 
da se ji tu potrdilo izda v slovenskem jeziku, tega ne moremo zagotoviti. Ob tem vendar želim poudariti, da v tem vidim le 
tehnično težavo, ki se zdaj tudi rešuje, in upam, da se bo rešila tako, da bo tudi na sedežu UE in na krajevnem uradu v  
Dobrovniku mogoče izdati le slovensko potrdilo. S tem ko stranki izdamo potrdilo v jeziku, kot sama želi, se namreč ne 
posega v zagotavljanje posebnih pravic narodnosti.« 
Kako je potem prišlo do, kot sami rečete, tehničnih težav, ki pa vendar lahko imajo neke vsebinske posledice? 



»Nekajkrat smo opozorili predstavnike ministrstva za javno upravo, ki na tem področju delajo, na ta problem, tako ustno na 
sestankih kot tudi pisno, vendar so bile glede tega različne razlage. Očitno je obveljalo stališče, da če državni organ posluje 
na dvojezičnem območju, kar za UE Lendava gotovo velja, je poslovanje dvojezično. Po mojem prepričanju pa je bistveno to, 
da organ zagotavlja dvojezično poslovanje, ne pa da ga na celotnem območju tudi izvaja. Za to namreč ni potrebe. Sedež 
upravne enote je res na dvojezičnem območju, ampak večina območja, ki ga zajema, je slovenskega. Od sedmih občin so 
dvojezična naselja le v dveh občinah, in sicer v lendavski ter dobrovniški. Tudi struktura prebivalstva je takšna, da 80 
odstotkov prebivalcev ne razume madžarskega jezika. Če primerjam poslovanje UE Lendava in poslovanje upravnih enot na 
Primorskem, vidim, da obstajajo velike razlike glede njihovega poslovanja v slovenskem in italijanskem jeziku. S tem da je 
situacija glede znanja jezika na Primorskem obratna kot pri nas in zato tudi nobena tamkajšnja upravna enota nima 
zaposlenega prevajalca. Oziroma imajo za uradne zadeve pomoč prevajalca po pogodbi. To je seveda tudi posledica 
preteklih zgodovinskih okoliščin in sistema izobraževanja.« 
 
Kdaj naj bi bila zadeva glede jezika na izdanih potrdilih o upravnih overitvah rešena? 
»Odgovora, kdaj naj bi se to zgodilo, še nimamo, vendar upam, da bo zadeva rešena v smislu upoštevanja pričakovanja 
strank.« 
Kakšna so pravila glede izdajanja osebnih dokumentov, kar je v preteklosti pri nekaterih tudi vzbujalo nezadovoljstvo? 
»Ko nekdo, ki živi v kraju, ki spada na dvojezično območje, odda vlogo za izdajo osebnega dokumenta, mu je avtomatsko 
izdan dvojezični dokument. Morda je prav zato moteče zdajšnje izdajanje dvojezičnih potrdil ne glede na to, kakšen osebni 
dokument ima stranka. Glede dvojezičnih dokumentov je takšen postopek določila področna zakonodaja, torej zakon o 
osebni izkaznici in zakon o potnih listinah, objavljen pa je tudi vzorec dvojezičnih dokumentov, ki se izdajajo na narodnostno 
mešanem območju vsem, ne glede na narodnostno pripadnost. Nekaj drugega pa je dvojezično poslovanje. To se nanaša 
na dvojezična območja oziroma se pri tem ravnamo glede na jezik, v katerem je oddana vloga. Pri zdajšnjem izdajanju 
potrdil o upravnih overitvah na sedežu UE in na krajevnem uradu v Dobrovniku pa se ne moremo sklicevati na področno 
zakonodajo, niti ne upoštevamo opredeljenega območja dvojezičnega poslovanja. Zato sem prepričan, da v tem delu 
poslujemo nezakonito. V uradnem stališču ministrstva za javno upravo, ki je bilo objavljeno decembra 2016, je namreč 
zapisano, da je obveznost dvojezičnega poslovanja zakonsko omejena na območje, kjer je s statuti občin določeno 
oziroma ugotovljeno, da tam prebivajo pripadniki italijanske oziroma in madžarske narodne skupnosti. Zunaj teh območij 
organi poslujejo v slovenščini. Kriterij za dvojezično poslovanje je, tako po ustavi kot po zakonih, območje, kjer prebiva 
narodna manjšina.« 

• Redko poseljeni potegnejo kratko. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 18, 4. maja 2017, str. 
5 

V Občini Cankova bi radi boljše internetne povezave 
Nezadovoljni z delom krajevnega urada, s čimer so seznanili pristojno ministrstvo – Župan in romski svetnik še vedno v 
sporu 
Na nekaterih območjih Občine Cankova še danes nimajo dostopa do dostojnih internetnih povezav, zaradi česar se je 
pobudnica s to težavo pred časom obrnila tudi na varuhinjo človekovih pravic, ki ji je odgovorila, da se občina trudi odpraviti 
obstoječe stanje. S tem je nezadovoljen tudi cankovski župan Drago Vogrinčič, ki opozarja, da je nevzdržno, da se v 
današnjem času v nekaterih naseljih še vedno ubadajo s komunikacijskimi problemi. Operaterji se po njegovih besedah za 
vzpostavitev omrežij odločajo samo v strnjenih naseljih, kjer se jim to obrestuje, pri tem pa redko poseljeno podeželje 
potegne kratko. Stanje je najbolj alarmantno na območju »kraško-domajinskega vrha«, v delu Domajinec in delu Topolovec, 
pravi. Občina se je za rešitev težav pridružila konzorciju občin s tako imenovanimi belimi lisami, gre za območja brez  
možnosti širokopasovnih priključkov, v okviru projekta, ki ga vodi ljubljanska družba Eurocon. V tej pojasnjujejo, da gre za 
priprave na razpis, ki ga bo objavilo ministrstvo za javno upravo in na katerega se bodo prijavile občine z belimi lisami. 
Kot pravijo, sedaj čakajo, da ministrstvo objavi natančen seznam belih lis po hišnih številkah, kar bi se sicer moralo zgoditi že 
konec marca. »Ko smo začeli pripravljati razvojne načrte za občine, smo jih združevali v neformalne konzorcije, ker je bila 
tudi prvotna zamisel ministrstva, da bi se skupaj prijavljale na razpise, ker je sicer v eni občini premalo belih lis.« 
Pisarna (pre)večkrat zaprta 
V občini so nezadovoljni tudi z delom cankovskega krajevnega urada soboške upravne enote, s čimer je Vogrinčič seznanil 
tudi ministrstvo za javno upravo že konec februarja, vendar pravi, da odgovora do danes še ni prejel. Kot je zapisal, 
ugotavljajo, da je v zadnjem času pisarna večkrat zaprta ob dnevih, ko bi morala poslovati. Vogrinčič še trdi, da jih je pred 
dvema letoma soboška upravna enota prisilila, da iz občinskega proračuna plačujejo stroške elektrike, ogrevanja in čiščenje 
pisarne krajevnega urada. »V nasprotnem primeru bi pisarno zaprli,« so nam povedali. Urad sicer posluje dva dni na teden,  
v primeru dopustov in bolniške odsotnosti pa samo enkrat na teden. Na upravni enoti pojasnjujejo, da je cankovska občina 
dobila odgovor ministrstva, v katerem naj bi bilo ugotovljeno, da se zadeve niso bistveno spremenile in da kadrovske 
možnosti ne dopuščajo druge rešitve. Oseba, ki dela v cankovskem krajevnem uradu, je sicer preostale tri dni na teden 
aktivna v rogašovskem krajevnem uradu. V soboški upravni enoti, kjer so se pred leti lotili reorganizacije mreže krajevnih 
uradov, so tako zaprli krajevne urade v Mačkovcih, Bodoncih, Bogojini in Martjancih, ostaja pa odprtih še deset krajevnih 
uradov. 
Zaradi 30 tisoč evrov  
Še vedno pa traja spor med županom in romskim svetnikom Jankom Flisarjem. Tokrat se je zalomilo pri sklicu seje 
občinskega odbora za socialo, ki mu predseduje Flisar. Kot pravi, sta na sejo prišla samo dva od petih članov odbora, 
preostale naj bi župan nagovoril, da ne pridejo. Vogrinčič to zavrača, Flisarja pa poziva k predložitvi dokazov za svoje 
navedbe. Zadeva je šla že tako daleč, da je župan dogajanje prijavil policiji, angažiral pa je tudi odvetnika. Flisar pravi, da je 
na seji želel dati odstopno izjavo, saj meni, da ne more več delovati v odboru, dokler občino vodi Vogrinčič. Tokrat naj bi se 
sporekli zaradi 30 tisoč evrov, ki so bili v občinskem proračunu rezervirani za reševanje težav romskega naselja v Kraščih, 



svetniki pa so jih z rebalansom umaknili. Vogrinčič tudi te navedbe zavrača. Pravi, da je občina dala izdelati elaborat, v 
katerem so evidentirana vsa romska naselja v občini. Na podlagi tega elaborata so se želeli lani prijaviti na razpis za ureditev 
komunalne infrastrukture v romskih naseljih. Pri tem so predvidevali, da bi dobili do 300 tisoč evrov, za to so po besedah 
Vogrinčiča imeli omenjeni znesek predviden v proračunu, da bi lahko zagotovili lastni delež. Ko je postalo jasno, da razpis 
zanje ni primeren, je svetnikom predlagal, da znesek z rebalansom umaknejo s te postavke, pravi. 

• Da bi šole bolj sledile gospodarstvu. Bernarda B. Peček. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 18, 4. maja 2017, 
str. 18 

Pravi poklic za razvoj regije 
Nadgradnja projekta Pravi poklic – Usmerjen predvsem k učiteljem in izobraževalnim ustanovam 
Pomurska gospodarska zbornica (PGZ) je bila vodilna partnerica v projektu Right Profession – Pravi poklic (projekt Interreg, 
Slovenija-Madžarska), ki se je v letih od 2012 do 2014 izvajal v Pomurju in je bil izjemno odmeven. Govorimo lahko, da je 
bilo nagovarjanje mladih in njihovih staršev za tehnične in iskane poklice uspešno, kajti v zadnjih letih se je število vpisanih 
na srednje strokovne šole povečalo. V projekt je bilo vključenih več kot šest tisoč ljudi, več kot 150 tisoč pa jih je bilo 
obveščenih prek medijev. Zaradi tega so se projektni partnerji odločili za projekt Pravi poklic II, ki je nadgradnja prvega in s 
katerim želijo prispevati k boljšemu poznavanju poklicev, ki so v regiji perspektivni in iskani na trgu dela. 
Za skupno reševanje izzivov na trgu dela 
»Zdaj je poudarek predvsem na poznavanju poklicev za pedagoške (strokovne) delavce na šolah in izboljšanju sodelovanja 
med institucijami na področju izobraževanja in usposabljanja ter prilagajanju izobraževalnih programov za poklice, ki jih 
potrebuje gospodarstvo, « je pojasnil Robert Grah, direktor PGZ. Zato sta tokrat v projekt vključena slovenski in madžarski 
center za poklicno izobraževanje. »Tako bi posredno skrbeli za to, da bi se več mladih odločalo za tiste poklice, ki jih 
delodajalci potrebujejo in iščejo. Sicer pa so splošni cilji projekta prispevati k zmanjšanju kadrovskih nesorazmerij na trgu 
dela, k povečanju investiranja in s tem odpiranju novih delovnih mest in povečanju možnosti za zaposlovanje ter k 
izboljšanju sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami na tem obmejnem območju,« pravi Grah. S projektom se želijo 
dotakniti vseh, ki lahko prispevajo k reševanju problematičnega strukturnega neskladja na trgu dela, po drugi strani pa želijo 
izboljšati čezmejno sodelovanje tudi pri usposabljanju strokovnega kadra, zato si bodo izmenjevali izkušnje, ogledali dobre 
prakse, pripravljali strokovne konference in okrogle mize in podobno. Cilj je prispevati k čezmejnemu dialogu in skupnemu 
reševanju izzivov na trgu dela. 
Kdo se vključuje v projekt 
»Na obeh straneh meje imamo različne razmere oziroma zavedanje o potrebah odpravljanja kadrovskih nesorazmerij. 
Prav tako se različno lotevamo urejanja te problematike. Na Madžarskem jo rešujejo sistematično z zakonskimi podlagami, 
na slovenski strani pa se posamezne institucije v regijah trudimo za ublažitev te problematike. Ker sta državi glede reševanja 
te problematike na dveh različnih stopnjah, so vzpostavljene vse možnosti za prenos čezmejnih izkušenj in znanja,« pove 
Grah. Poleg PGZ so projektni partnerji še Razvojni center Murska Sobota, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska 
Sobota, Center idej – Zavod za promocijo in pospeševanje novih idej in vizij razvoja Ljutomer, Center RS za poklicno 
izobraževanje, Trgovinska in industrijska zbornica Županije Zala, Center za poklicno izobraževanje iz Zalaegerszega in 
Pannon Novum – zahodna prekodonavska regionalna neprofitna organizacija. Tokrat bodo njihove ciljne skupine vodstva 
osnovnih in srednjih šol, profesorji in druge osebe, ki so povezane s poklicnim usmerjanjem mladih, učenci in njihovi starši, 
ljudske univerze, občine, gospodarske družbe, splošna javnost, pa tudi obmejna mikro, mala in srednje velika podjetja. 

• Pomena EU se ne zavedajo dovolj. Bernarda B. Peček. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 18, 4. maja 2017, 
str. 19 

Mladi iz Hrvaške, Madžarske in Slovenije 
Predstavljen prvi film iz projekta Pet prijateljev na razpotju Evropskega parlamenta – Vključeni dijaki petih srednjih šol 
Nina in Marko, voditelja predstavitve prvega od petih filmov, ki so jih ustvarili dijaki petih srednjih šol iz treh držav v okviru 
projekta Pet prijateljev na razpotju Evropskega parlamenta, sta hkrati člana filmske skupine Gimnazije Murska Sobota. Film 
z naslovom Pravosodje, svoboda in varnost, ki je bil prejšnji teden na ogled v soboški grajski dvorani, je režirala Lucija 
Šiftar (sodelujoče je izbirala na avdiciji), v njem pa so dijaki odgovore na vprašanja o varnosti in svobodi iskali tudi v Bruslju. 
V projektu so poleg soboške sodelovale Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Biotehniška šola Rakičan, Druga gimnazija 
Varaždin in Gimnazija Mihaly Vörösmarty Monošter. 
Mediji predvsem o krizi EU 
Župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek, ki mu je tema filma blizu, saj sodeluje z župani iz Grčije in juga 
Italije v odboru regij, kjer sliši tudi, kaj se dogaja pri njih zaradi beguncev, je povedal: »Pred vsemi nami je težka naloga, ki jo 
je treba rešiti, in Evropska unija (EU) išče odgovore na ta zahtevna vprašanja, ki so nas vse presenetila. Zapuščanje EU 
ni rešitev na ta vprašanja. Tudi »našo malo lejpo Soboto« je pred meseci postavila na preizkušnjo novica, da naj bi se k nam 
preselila družina iz Sirije, in spomnite se groteske, ki se je ob tem dogajala. Kako so se v trenutku razblinili stereotipi o 
širokogrudnih Prekmurcih, ki sprejemajo drugačne. « Cilj tega projekta je, tako Jevšek, »da začnemo na te probleme 
drugače gledati in da jih razumemo in v omejenem obsegu sprejemamo tudi take, ki so potrebni pomoči«. Generalni konzul 
v Monoštru Boris Jesih je opozoril, da danes mediji poročajo predvsem o krizi EU: »Trdno sem prepričan, da bodo prav 
projekti, kot je ta, prispevali k trdnosti EU, kajti čas je, da se v oblikovanje EU vključijo mlade generacije. V tem projektu 
sodeluje tudi dvajset dijakov gimnazije v Monoštru, ki se učijo tudi slovenski jezik. Čeprav z Madžarsko nimamo nadzora na 
meji, se še vedno premalo poznamo.«  
Spremljajo naj delo parlamenta 
Predsednica sveta za slovensko narodno manjšino Varaždinske županije Barbara Antolić Vupora pa je dejala: »V tem 
projektu smo bili most do druge varaždinske gimnazije, kjer se 50 dijakov uči slovenskega jezika že šesto leto. V osnovnih 
šolah se po posebnem programu uči slovenščine prav tako šesto leto okrog 200 osnovnošolcev. To je velik uspeh za 
Slovence na Hrvaškem … prav je, da ljudje spoznajo, da imajo tam rojake, da smo tudi mi Slovenci, ki skušamo ohraniti svojo 



besedo in kulturo.« Pred 50 leti je bilo tam še 50 tisoč Slovencev, danes jih je le 10 tisoč, tudi priznani so le po zakonu, 
slabše so prepoznavni kot druge manjšine, pa tudi politični odnosi med državama niso najboljši Klemen Žumer, vodja 
Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, pa je povedal, da Evropski parlament ni le v Bruslju, ampak tudi 
tukaj, saj se posledice njegovih odločitev izražajo tudi v tem mestu. Zato je po njegovem mnenju prav, da so mladi spoznali 
prave probleme in teme, ki so jih obdelali na »evropski« način v filmih. Poudaril je: »Spodbujam vas v imenu evropskih 
poslancev, da spremljate, kaj sprejema Evropski parlament glede varnosti, migracij, sodelovanja, varnosti hrane, okolijskih 
vprašanj, transporta …  Prišel bo namreč čas v vašem življenju, ko boste odvisni od teh odločitev, zato je prav, da veste, na 
koga se obrniti.« Direktor TV As Simon Balažic, ki je tudi vodja projekta, pa je govoril o tem, kako so bili mladi navdušeni nad 
tem delom in kako so bili tudi evropski poslanci presenečeni, kaj vse so jih mladi spraševali. Zaradi želje sodelujočih šol bodo 
premiere filmov njihovih dijakov predstavili v Rakičanu, Monoštru, Ljutomeru in Varaždinu, na TV As jih bodo predvajali 
junija, na ogled pa bodo tudi na drugih lokalnih televizijskih postajah po Sloveniji. 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Srečanje zamejskih učiteljev  na avstrijskem Koroškem. Nino Gumilar. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, leto XXVII, št. 18, 4. maja 2017, str. 2-3 

Od četrtka 20. aprila do sobote 22. aprila 2017 je na avstrijskem Koroškem, na skrajnem jugozahodnem delu pokrajine v 
kraju Ledince v Rožanski dolini, potekalo že tradicionalno »Srečanje učiteljic in učiteljev iz zamejstva«. Lansko leto je 
srečanje gostil Monošter oziroma širše Porabje  in narodnostno mešano območje Prekmurja, čez dve leti pa naj bi bilo 
srečanje na italijanski strani. Srečanja zamejskih učiteljev so se udeležili tudi trije predstavniki iz Porabja. 

• Alojzij Kozar – dober in nezlomljiv. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, leto 
XXVII, št. 18, 4. maja 2017, str. 4 

Ob obletnici smrti duhovnika Alojzija Kozarja je župnija Odranci izdala knjižico z naslovom Dober in nezlomljiv. Knjižico je na 
novinarski konferenci predstavil Lojze Kozar, generalni vikar soboške škofije in župnik v Odrancih. Dosedanje postopke za 
beatifikacijo Alojza Kozarja pa je predstavila Klavdija Dominko, postulatorka.  

• Domovina je ljubezen. Ernest Ružič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, leto XXVII, št. 18, 4. 
maja 2017, str. 4 

V soboto, 22. aprila se je v dvorani kulturnega doma v Šempasu odvijala enajsta tradicionalna prireditev z naslovom 
»Domovina je ljubezen«. Organizator prireditve, Kulturno prosvetno društvo Šempas, vsako leto povabi tudi kulturne 
skupine iz zamejstva. Letos so se koncerta udeležile skupine iz Hrvaške, Italije, Madžarske in domačini. Folklorna skupina 
ZSM Gornji Senik se je predstavila s porabskimi plesi. Srečanje je potekalo v prijateljskem vzdušju, nastopajoči so se vrnili 
domov polni lepih vtisov.  

• Pet prijateljev na razpotju Evropskega parlamenta. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, leto XXVII, št. 18, 4. maja 2017, str. 6 

V Grajski dvorani v Murski Soboti je bila – ob prisotnosti domačega župana dr. Aleksandra Jevška, generalnega konzula RS v 
Monoštru dr. Borisa Jesiha, predsednice Sveta za slovensko narodno manjšino Varaždinske županije Barbare Antolič Vupora 
in Klemna Žumra, ki vodi Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Ljubljani – premiera dokumentarno – 
raziskovalnega  filma z naslovom »Pravosodje, svoboda varnost«. To je prvi od petih 25 minut dolgih filmov, ki so ob pomoči 
evropskih sredstev nastali pod okriljem Televizije AS iz Murske Sobote. V projektu, ki so ga poimenovali Pet prijateljev na 
razpotju Evropskega parlamenta, so sodelovali dijaki petih srednjih šol ioz treh držav, in sicer Biotehnične šole Rakičan,  
Gimnazije Murska Sobota, Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Druge gimnazije Varaždin in Gimnazije Mihálya 
Vörösmartyja iz Monoštra. 

• Dan zemlje – v vrtcu Sakalovci smo posadili drevo. Romana Trafela, vzgojiteljica asistentka in Livia Nemeš, 
vzgojiteljica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, leto XXVII, št. 18, 4. maja 2017, str. 10 

22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje. Na ta dan se še posebej spomnimo na pomen varovanja okolja na Zemlji. 
Učenje odgovornega ravnanja z naravo pa se začne že v predšolskem obdobju. Različne ekološko obarvane dejavnosti so se 
vrstile še od meseca marca. Za zaključek so v petek, 21. Aprilla od dnevu Zemlje na vrtčevskem igrišču posadili drevo. 

• Muzeološka delavnica na števanovski šoli. Agica Holec, ravnateljica. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, leto XXVII, št. 18, 4. maja 2017, str. 10 

V tem šolskem letu so na DOŠ Števanovci še tretjič imeli muzeološko delavnico. 2. aprila 2017 so imeli učenci  7. In 8. 
razreda zadnjo delavnico, ki jo je vodila Mateja Huber iz soboškega muzeja.  
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• Kjer je demokracija, tam je populizem / Bernard Brščič. – št. 18, 29.04.2017, str. 27 

• Reformacija je preobrazba src in ne cerkve : mag. Vinko Ošlak, pisatelj, prevajalec, publicist /Ivan Puc. – št. 18, 

29.04.2017, str. 28-35 
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• Jecljanje : levica govori mimo večine /Janko Lorenci. – št. 18, 5. Maj 2017, str. 17 
• Konec prihodnosti : ne gremo sicer nikamor, a tja gremo hitreje kot kadarkoli / Marcel Štefančič jr. – št. 18, 5. Maj 

2017, str. 19-23 

• Sindikati in trenutek resnice? /Vasja Jager. – št. 18, 5.5.2017, str. 24-29 

• Liberte, egalite, fragilite : kako resne so razmere v Franciji pred drugim krogom volitev? Intelektualci iščejo 
odgovore Nils Minkmar. – št. 18. 5.5.2017, str. 40-41 

 

Svobodna beseda 
• Spet potrebujemo dan Osvobodilne fronte /Martin Premk. – št. 18, april 2017, str. 7 

• Določena je bila meja med Jugoslavijo in Italijo : pred 70 let je bila podpisana Paroška mirovna pogodba /Jože 
Šušmelj. – št. 18, april 2017, str. 20-21 

• Boris Furlan – obsojenec z Nagodetovega procesa : o tragični usodi družine Furlan /Jožica Hribar. – št. 18, april 
2017, str. 22 
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