
 

BILTEN – pregled člankov iz časopisja     [5 . maj -  11. maj 2017]              [105]  

Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Wakounig, Bojan. Vi pripovedujete, mi pa poslušajmo! 75 let od pregona : osrednja proslava Zveze slovenskih 

pregnancev / Bojan Wakounig.- Če pripovedujemo, smo! - s parafrazo Lipuševega reka "Z jezikom smo ali nismo" 

je Zveza slovenskih pregnancev opozorila na pomen ohranjanja spomina.- Novice, slovenski tednik za Koroško, 

Celovec. - Št. 18  (5. maj 2017), str. 2  

• Wakounig, Bojan. Spomin na etnično čiščenje dežele : Spominska hoja 2017 / Bojan Wakounig.- Z desetimi 
spominskimi hojami je bilo v središču mesta Celovec mogoče ustvariti "sled spomina".- Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec. - Št. 18 (5. maj 2017), str. 3  

• Kulmesch, Janko. Ko je koroška politika zavestno ustvarjala strahove : povojno obdobje 1945 - 1960 / Janko 
Kulmesch.- Knjiga: Robert Knight: Slavs in Post-Nazi Austria. Carinthian Slovenes and the Politics of Assimilation, 
1945-1960. Bloomsbury, 2017.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 18 (5. maj 2017), str. 3  

• Polanšek, Emanuel. Vrtnar jezika in leposlovnih ozar : Florjan Lipuš je dopolnil 80 let / Emanuel Polanšek.- Te dni 
se je pomemben del medijev v deželi in onstran nje pripravljal, da ob pisateljevi 80-letnici usmeri svoje žaromete v 
Florjana Lipuša, na njegovo prehojeno življenjsko pot in na odmevno leposlovno valovanje, ki ga je Lipuš v svojih 
pisateljskih desetletjih povzročil v slovenskih literarnih vodah.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 
18 (5. maj 2017), str. 4 

• Wakounig, Bojan. Marnvam po domače - gornjerožanski slovar : pomemben knjižni priročnik / Bojan 
Wakounig.- Franc Kattnig (ur.) Marnvam po domače. Mohorjeva založba Celovec. 2017.- Novice, slovenski tednik 
za Koroško, Celovec. - Št. 18 (5. maj 2017), str. 5  

• Wakounig, Bojan. Impulz 2017 - vrhunski teater : Višja šola za gospodarske poklice / Bojan Wakounig.- 
Šentjakob. Kar je za Slovensko gimnazijo v Celovcu Akademija, je za Višjo šolo za gospodarske poklice in strokovno 
gospodarsko šolo zavoda šolskih sester v Šentpetru Impulz - prikaz programa, znanja in sposobnosti.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 18 (5. maj 2017), str. 5 

• Kuchling, Martin. Lipa cveti v Velikovcu : Vigredni koncert / Martin Kuchling.- V soboto, 29. aprila je Prosvetno 
društvo Lipa v Velikovcu vabilo v domačo kulturno dvorano na vigredni koncert.- Novice, slovenski tednik za 
Koroško, Celovec. - Št. 18 (5. maj 2017), str. 7 

• Wakounig, Bojan. Vse to je človeško, lepo pa vseeno ni : premiera SPD Radiše / Bojan Wakounig.- Za kratko noč 
je v zlagano družbo posijala resnica, a resnica je za povzpetnike le izguba časa. Igralska skupina Slovenskega 
prosvetnega društva Radiše je uprizorila Truth story Vinka Möderndorferja.- Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec - Št. 18 (5. maj 2017), str. 12  

• Mladi glasbeniki med elito : Slovenska glasbena šola.- Uspešno delovanje Slovenske glasbene šole dežele 
Koroške se zrcali predvsem v tem, da so učenke in učenci prisotni na raznih prizoriščih tostran in tudi onstran 
naših meja.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 18 (5. maj 2017), str. 12  

• Spet pisani kulturni dnevi : Globaški kulturni dnevi.- Za konec Globaških kulturnih dnevov so društveniki SKD 
Globasnica v soboto, 29. aprila vabili na koncert.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 18 (5. maj 
2017), str. 13  

• Slovensko vodstvo v MMKK : Muzej moderne umetnosti.- Celovec. V Koroškem muzeju moderne umetnosti 
(MMKK) v celovškem gradu je še do 14. maja na ogled razstava Strašansko lepo - Tihožitja. V soboto, 6. maja bo 
ponovno na sporedu slovensko vodstvo po razstavi. Vodila bo Mojca Gruškovnik – Tratnig.- Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec. - Št. 18 (5. maj 2017), str. 13  

• Wakounig, Bojan. Nadvse obetaven začetek Sonusiade : komorna glasba / Bojan Wakounig.- Suha. Zanimanje za 
prvi koncert v novem nizu komorne glasbe Sonusiade je bilo tako veliko, da kar precej ljudi ni dobilo prostora v do 
zadnjega sedeža razprodani dvorani. Nastopala je mezzsopranitka Bernarda Fink, ki sta jo skupaj ali izmenjaje 
spremljala pianist Anthony Spiri in violinist Nejc Mikolič.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 18 (5. 
maj 2017), str. 13  

• Odmeven uspeh za konec sezone : šah.- Šentvid ob Glini. Šahisti Slovenske športne zveze / Posojilnica Bank so 
komaj mesec dni po uspešnem boju za obstanek v drugi deželni ligi (8. mesto v Spodnji ligi zahod) zaključili 
tekmovalno sezono 2016 / 2017 s še posebej odmevnim uspehom. Četverica Gal Drnovšek, Mitja Rozman, 
Aleksander Lukan in Ivan Lukan je med 46 nastopajočimi koroškimi ekipami osvojila 6. mesto na deželnem 
pokalnem tekmovanju v pospešenem šahu (Aktiv-Cup 2017).- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 
18 ( 5. maj 2017), str. 14  

 



Primorski dnevnik, Trst 

• Okrnitev deželnega sedeža RAI bi prizadela Slovence in Furlane: Deželni svet – soglasno stališče. Popolno finančno 

avtonomijo uživajo le na Južnem Tirolskem (st). Primorski dnevnik, št. 103, 5. maja 2017, str. 3 

• Ivo Jevnikar. Manjšina rešuje deželni sedež RAI. Žarišče. Primorski dnevnik, št. 103, 5. maja 2017, str. 18 

• (st). Za celovito rešitev težav s šumniki bo treba počakati: Rim – sestanek na notranjem ministrstvu.  Primorski 

dnevnik, št. 104, 6. maja 2017, str. 4 

• Ivan Žerjal. »Z združenimi močmi bomo bolje kljubovali na tržišču«: Opčine – pogovor s predsednikom ZKB 

Adrianom Kovačičem pred jutrišnjim občnim zborom. Primorski dnevnik, št. 104, 6. maja 2017, str. 5 

• (sas). Prvi korak za breg in tradicijo: Prosek – predstavitev novonastalega društva Prosekar. Primorski dnevnik, št. 

105, 7. maja 2017, str. 5 

• (pd). O odnosu med narodno identiteto in literaturo: književnost – jutri predstavitev v DSI. Monografija [Narodna 

identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji] Tržačanke Maje Smotlak je izšla pri založbi Mladika. Primorski 

dnevnik, št. 105, 7. maja 2017, str. 9 

• ManjšinskiI dnevniki se bodo aktivno vključili v zbiranje podpisov za evropsko peticijo : v Barceloni zasedala letna 

skupščina zveze manjšinskih dnevnikov Midas. Primorski dnevnik, št. 105 (7. maj 2017), str. 10 

• Macron obljublja zaščito manjšin. Primorski dnevnik, št. 105 (7. maj 2017), str. 10 

• Dušan Udovič. Plebiscit je bil burka ob zvoku harmonike: Giorgio Banchig – zgodovinar in raziskovalec zgodovine. 

Primorski dnevnik, št. 105 (7. maj 2017), str. 12 

• (af) Z županom o šolah, vrtcih, slovenščini in reformi uprav: Trst – Dipiazza včeraj gost SKGZ in SSO. Primorski 

dnevnik, št. 106 (9. maj 2017), str. 6 

• (st) »Rezija nima in noče imeti nič skupnega s slovensko manjšino«: deželna komisija – stališča Rezijana Alberta 

Siege. Primorski dnevnik, št. 107 (10. maj 2017), str. 3 

• Inštitut za zaščito »Slovanov, ki jih zelo ogrožajo Slovenci«: deželni svet – zakonski predlog desne sredine začel 

svojo pot. Roberto Novelli (Forza Italia) v komisiji predstavil besedilo svojega osnutka. Primorski dnevnik, št. 107 

(10. maj 2017), str. 3 

• Aleš Waltritsch predsednik založniške družbe DZP-Pr.A.E. – sporočilo Zadruge Primorski dnevnik. Primorski 

dnevnik, št. 107 (10. maj 2017), str. 3 

• Tence, Sandor. Marko Tavčar glavni urednik slovenskih informativnih oddaj RAI : Trst - namesto upokojenega Iva 

Jevnikarja : novega vodjo "ustoličil" direktor TGR Vincenzo Morgante. Primorski dnevnik, št. 108 (11. maj 2017), 

str. 4 

• »Rezijanščina je slovensko narečje in jo zato podpiramo«: deželni svet – Gabrovec kritičen do Novellijevega 

predloga. Primorski dnevnik, št. 108 (11. maj 2017), str. 4 

• (roša) »Še v podobnostih so razlike«: intervju – Jaruška Majovski, nagrajenka na natečaju Urada RS. Komisijo je 

prepričala s primerjanjem izbranih del Marka Sosiča in maura Covacicha. Primorski dnevnik, št. 108 (11. maj 

2017), str. 13 

 

Primorske novice 

• Denis Sabadin. Ženske v povojni tranziciji: osebnost meseca aprila je zgodovinarka marta Verginella, ki je dobila 

prestižno štipendijo Evropskega raziskovalnega sklada. Primorske novice, št. 102, 6.5.2017, str. 11 

• Denis Sabadin. Evropa je na razpotju: o prihodnosti Evrope na Dan Evrope razmišljajo trije intelektualci. Primorske 

novice, št. 104, 9.5.2017, str. 2 

• VH. Ministrica od rektorja zahteva odgovore: Marušič ne namerava odstopiti – Znova so ga podprli predstojniki 

članic univerze. Primorske novice, št. 104, 9.5.2017, str. 3 

• Nataša Hlaj. Prihodnji teden o peticiji proti namestitvi beguncev: tudi po dveh mesecih nič novega o reševanju 

problematike beguncev na Škofijah. Primorske novice, št. 105, 10.5.2017, str. 9 

 

Delo, Ljubljana 

• Zdravko Marić ostaja minister, prav tako tudi politična kriza. Z. R. Delo, 05.05.2017, str. 1 
Hrvaška politika. Neizglasovanje nezaupnice ministru Mariću samo še poglobilo vladno krizo pri južnih sosedih   
Predsednik hrvaškega parlamenta Božo Petrov je odstopil s položaja, potem ko poslanci niso izglasovali nezaupnice ministru 
za finance Zdravku Mariću. Dejal je, da je hrvaški premier Andrej Plenković povzročil politično krizo v državi in da nima 
politične legitimnosti za vodenje vlade, ker nima podpore večine poslancev.   
Opozicija in dosedanja vladna stranka Most nista zbrali dovolj glasov za odpoklic ministra za finance Zdravka Marića, ki mu 
očitajo domnevno navzkrižje interesov zaradi povezav z Agrokorjem. Na javnem glasovanju je za nezaupnico glasovalo 75 
poslancev namesto potrebnih najmanj 76. A proti je prav tako bilo 75 poslancev. Na seji je bilo vseh 151 poslancev, a se je 
neodvisni poslanec Željko Glasnović glasovanja vzdržal, medtem ko je nekdanji član SDP Tomislav Saucha podprl Marića, kar 



se je med današnjim glasovanjem izkazalo za odločilno. Saucha je spremenil svoje mnenje, saj je najprej podpisal pobudo za 
odpoklic ministra. Po glasovanju je zanikal, da je bil izpostavljen pritiskom ali neprimernim ponudbam. 
Petrov je med svojim odstopnim govorom dejal, da je premier Plenković »povzročil krizo, ker je ščitil ministra Marića, za 
katerega je vsem na Hrvaškem jasno, da je moral vedeti, kaj se je dogajalo v koncernu Agrokor«. »Tako je Plenković 
posredno stopil v bran vsemu, kar se je dogajalo v Agrokorju, ki je sprožil velik pretres gospodarskega in političnega sistema 
na Hrvaškem,« je še dejal Petrov. 
Premier Plenković dosedanjemu koalicijskemu partnerju Petrovu ni ostal dolžan. Dejal je, da je parlamentarna razprava v 
sredo pokazala, da opozicija nima argumentov za odpoklic Marića ter da je šlo za »poskus destabilizacije hrvaške vlade«. 
»Obstaja poskus politikov iz stranke Most neodvisnih list, da bi v javnosti in medijih razširili pošastne in nesprejemljive 
konstrukte o tem, da vlada in jaz ščitimo kriminal v Agrokorju. To ni samo netočno in neresnično, to je sprevračanje najnižje 
vrste, ki smo mu priča po dolgem času,« je dejal Plenković. Takšne konstrukte je odločno zavrnil ter ocenil, da gre za 
politične poteze Mosta pred lokalnimi volitvami, ki bodo 21. maja.  

• Učna ura. Dejan Vodovnik. Delo, 05.05.2017, str. 1 
Tema dneva    
Hrvati smo dolgo živeli v laži, pravi znani hrvaški analitik. Imamo vse najboljše: od demokracije do najbolj modrega morja, 
no, pa se nenadoma pokaže, kako smo s poznavanjem demokracije šele na začetku, in, navsezadnje, da tudi morje le ni tako 
modro, kot smo bili prepričani, še dodaja. 
Hrvaška se je spet, v nekaj mesecih, znašla v krizi. Zdi se, da se stranke in politiki še naprej ukvarjajo sami s seboj in iščejo 
vsak svoj prostor pod volilnim soncem.  
HDZ, ki se je znova znašla v nezavidljivem položaju, še kar vztraja pri iskanju in potrjevanju sebe, novo vodstvo, na čelu z 
Andrejem Plenkovićem, pa pri dokazovanju neke domnevno nove smeri in vsebine strankinega delovanja. Na levi strani je 
namesto arogantnega Zorana Milanovića nenehno mladi talent in vse bolj izgubljeni Davor Bernardić, ki v skoraj vsakem 
javnem nastopu »dokazuje«, da je še daleč od politika, sposobnega zrelega političnega delovanja, kar nadomešča s 
populizmom, največkrat na račun Slovenije. 
Most neodvisnih list, kakršenkoli že je, pa ostaja moteči element hrvaške demokracije, navajene le dveh strank, HDZ in SDP, 
ki ne uvidita, da je v državi že pred letom minil čas stabilnih vlad in preprostega oblikovanja parlamentarne večine.  
Ples po robu krize je rezultat nesposobnosti političnih akterjev, ki to opravičujejo z »učnimi leti izumitelja Polža«. Vse pa je 
strah, da bodo izgubili položaje in nadzor nad denarnimi tokovi. Strah je upravičen, ker so državljani vse bolj nezadovoljnimi 
s političnimi elitami; pa naj so prišle iz Bruslja ali iz Metkovića. 
Nova epizoda hrvaške demokracije se vse bolj bliža koncu. Izkazalo se je, da se »učenci« demokracije v četrt stoletja niso kaj 
veliko naučili. Učno snov bodo verjetno morali še nekajkrat ponoviti. Kolikokrat? Pri učencih, ki veliko govorijo, pokažejo pa 
malo znanja, nikoli ne veš. 

• Hrvaške poroke in pogrebi. Dejan Vodovnik. Delo, 05.05.2017, str. 3 
Politična kriza. Stranki HDZ in Most se gledata kot pes in mačka, državljani pa so talci političnih prerivanj elite   
Zagreb – Da bo hrvaški minister za finance Zdravko Marić prestal glasovanje o zaupnici ni bilo nikakršnega dvoma. Ostaja pa 
dvom o vseh tako imenovanih političnih porokih, ki se v naši južni sosedi dogajajo.   
Pred slabim letom dni je analitik Žarko Puhovski podpisanemu dejal, da je pred Hrvaško 40-odstotna verjetnost še enih 
predčasnih volitev, in med vrsticami povedal, da je možnost še precej večja. Hrvaška se je le nekaj mesecev pozneje znašla 
na robu še ene politične krize, v kateri imata osrednjo vlogo HDZ in stranka Most neodvisnih list, ki sestavljata vladajočo 
koalicijo.  
Na Hrvaškem se nikakor ne morejo izogniti dejstvu, da politični parket obvladujeta le dve stranki: HDZ in SDP. Stranki se na 
oblasti izmenjujeta zadnjih 25 let. Pred kratkim pa se je pojavila stranka Most neodvisnih list in dodobra vznemirila politično 
sceno. 
Agrokor? Začetek in konec 
Ali se je res vse začelo z Agrokorjem? Ko so na plan priplavale podrobnosti nespodobnega poslovanja Agrokorja, 
»Neodvisne federativne države Agrokor«, kot je koncern imenoval kolega Boris Dežulović, se je začelo dogajati tisto, kar so 
potihoma številni napovedovali. Tako HDZ kot SDP si nista upali veliko govoriti o Agrokorju, saj sta obe imeli velike koristi od 
tega koncerna. Poleg tega je HDZ na veliko željo nekdanjega šefa stranke Tomislava Karamarka, ki so ga odnesle lastne 
netransparentnosti, postavil za prvega finančnika v državi Zdravka Marića, enega od menedžerjev v nedotakljivem 
Todorićevem Agrokorju.  
Potem je začel Agrokor pokati po šivih in – počil. Največja opozicijska stranka SDP je vložila zahtevo za interpelacijo proti 
Mariću zaradi njegovih domnevno spornih povezav s koncernom Agrokor. Sledilo je, kar je sledilo. In še enkrat dokazalo 
neresnost in neverodostojnost besed, ki jih nemalokrat izgovorijo hrvaški politiki. Parlamentarna opozicija ni zbrala dovolj 
glasov za odpoklic ministra za finance, ker je za nezaupnico glasovalo 75 poslancev namesto potrebnih najmanj 76. Proti je 
bilo 75 poslancev. Na seji je bilo vseh 151 poslancev, a se je neodvisni poslanec Željko Glasnović glasovanja vzdržal, medtem 
ko je nekdanji član SDP Tomislav Saucha podprl Marića. To se je izkazalo za odločilno med današnjim glasovanjem. Saucha 
je svoje mnenje spremenil, saj je najprej podpisal pobudo za odpoklic ministra. Po glasovanju je pred novinarji zavrnil, da je 
bil izpostavljen pritiskom ali neprimernim ponudbam. Po saborskih hodnikih v Zagrebu pa je bilo slišati tudi, da naj bi to 
storil predvsem zato, ker članom lastne stranke menda zameril, da ga niso podprli v aferi dnevnice, v kateri je bil prav 
Saucha eden glavnih osumljencev. Saucha je sicer izstopil iz SDP, potem ko so proti njemu sprožili preiskavo zaradi 
domnevnih malverzacij z dnevnicami v času, ko je bil vodja kabineta nekdanjega hrvaškega premiera Zorana Milanovića. 
Druga ločitev HDZ in Mosta 
Zahteva SDP o nezaupnici finančnemu ministru je v naši južni sosedi povzročila krizo desnosredinske hrvaške vlade, saj je 
premier Andrej Plenković že pred dnevi razrešil vse štiri ministre in državne sekretarje stranke Most neodvisnih list, ker se 
niso strinjali z vladno podporo finančnemu ministru.  



Razrešitev Mostovih ministrov je povzročila razpad že druge hrvaške desnosredinske vlade HDZ in Mosta, ki je nastala 
oktobra lani po izrednih parlamentarnih volitvah. 
»Ljudje v kriznih razmerah pokažejo svoj pravi obraz,« je v nastopu pred poslanci dejal Plenković in nemara pokazal na 
trgovce z novci in glasovi, s katerimi si stranke želijo ohraniti svoje položaje v parlamentu. Državljani jih ne zanimajo, saj jih 
ima politika za talce svoje želje po oblasti. Kako drugače je sploh mogoče razumeti rezultate javnomnenjskih raziskav, po 
katerih premiera podpira le še malo več kot 40 odstotkov vprašanih, hkrati pa kažejo tudi, da se dramatično povečuje 
pesimizem volivcev, saj kar tričetrtine vprašanih meni, da gre država v slabo smer. »Nihče« pa je tisti, ki v anketah na 
Hrvaškem na vprašanje, koga bi volili, če bi bile volitve to nedeljo, redno dobiva skoraj toliko glasov kot optimizem 
vzbujajoči Plenković in celo predsednica Kolinda Grabar Kitarović. 

• Razmejevanje in povezovanje: hrvaški scenarij.   Gostujoče pero: dr. Dimitrij Rupel, večkrat zunanji minister RS.  
Delo, 05.05.2017, str. 5 
Arbitražni sporazum. Je nesmiseln, ker ni mogoče, da bi sodišče sploh začelo, kaj šele končalo svoje delo    
Na aprilskem srečanju Jadranskega sveta so pisca teh vrstic posadili zraven nekdanje hrvaške predsednice vlade, ki ima 
naslovu srečanja nadvse primerno ime (Jadranka Kosor). Uvodne govore je zamudila, ker se je – kot je rekla – zataknila v 
gneči na meji, kjer so slovenski obmejni organi pregledovali potnike v skladu s pravili schengenske ureditve.  
Gnečo na meji je pripisala stališčem slovenskega ministra za zunanje zadeve, ki je 9. januarja letos v oddaji Studio City 
izrekel nekaj bodic na račun Hrvaške, predvsem v zvezi z izvajanjem odločbe arbitražnega sodišča o meji na morju, ko bo pač 
objavljena. Karl Erjavec je na TV – ponovno, upajmo, da ne neupravičeno, z diplomatskega vidika pa tvegano – vzbujal vtis, 
da bo sodišče bolj kot Hrvaški naklonjeno Sloveniji. Na koncu pogovora z voditeljem Marcelom Štefančičem ml. je 
domneval, da bodo imeli avstrijski in nemški turisti, ki se vozijo na Hrvaško čez Slovenijo, na meji s Hrvaško težave, če bo 
vprašanje arbitraže še odprto oz. če odločitev sodišča ne bo »implementirana«. 
Nad saborom samo še Bog 
Gospa Kosorjeva in – kot je poudarila – vsa hrvaška javnost sklepata, da je Erjavec s to izjavo (januarja?) napovedal dolge 
čakalne vrste (torej nekakšen kazenski ukrep zoper Hrvaško) pred velikonočnimi prazniki. Kot je med sosedi v navadi, sva z 
gospo Kosorjevo med nastopi drugih udeležencev tudi klepetala. Na moje vprašanje, kaj bomo storili po odločitvi 
arbitražnega sodišča, je rekla, da arbitražni sporazum ne obstaja več, ker ga je z nedovoljenimi posegi kompromitirala 
slovenska stran (zadeva Drenik-Sekolec), in da je tako sklenil hrvaški sabor, višje instance (razen Boga) pa da ni. Ko sem 
prišel na vrsto za razpravo, sem si dovolil opozorilo, da obstajata najmanj dve ustanovi, ki sta višji od hrvaškega sabora: 
Evropska unija in mednarodno pravo. 
V teh dneh je bilo v zvezi z aktualno in prihodnjo (počitniško) gnečo na slovensko-hrvaški meji izrečenih nekaj nerodnih 
izjav. Nekatere je prispeval minister Erjavec, turisti in slovenski novinarji pa so večinoma kritizirali Evropsko unijo, njeno 
komisijo, uredbe in odločbe; predvsem pa so se zgražali nad smislom ustavljanja in kontrole nedolžnih potnikov na meji, ki 
je nekoč sploh ni bilo. Obstoj slovensko-hrvaške meje je bil moteč takrat, ko je nastala; stvari so se zaostrile po vključitvi 
Slovenije v schengenski sistem (2007), nezadovoljstvo pa je nekoliko popustilo ob vstopu Hrvaške v EU (2013), ko se je 
Hrvaška – v svojih očeh – izenačila s Slovenijo. Vendar je bil to trenutek preizkušnje za Slovenijo.  
Slovenija je glede Hrvaške ravnala nedosledno. Po letu 2008 sta Pahorjeva vlada in še posebno minister Samuel Žbogar 
napenjala mišice in grozila, da bosta zaustavila vključevanje Hrvaške v EU. Za zaustavitev Hrvaške je bilo dovolj razlogov, 
predvsem hrvaško brezobzirno kopičenje t. i. prejudicev, ki bi lahko prišli prav pri (takrat morebitni) arbitraži o meji. V 
dokumentih, ki so jih pošiljali komisiji in Svetu EU, so Hrvati dosledno označevali mejo po sredini Piranskega zaliva, uvajali 
zaščitne cone, ki so zanikale pomorski značaj Slovenije itd. Janševa vlada (2004–2008), v kateri sem sodeloval, nikoli ni rekla, 
da bo zaustavila Hrvaško, ker bi bile takšne izjave kvečjemu škodljive za Slovenijo; pač pa je na vseh sestankih zahtevala 
popravo dokumentov, pri čemer je vljudno pripominjala, da pogajanj brez popravkov ne bo mogoče skleniti. Medijske 
polemike, grožnje in maščevalne napovedi so ob koncu leta 2009 pripeljale do naveličanosti in obupa, katerih rezultat je bil 
arbitražni sporazum »Pahor-Kosor«. 
Razmejevanje in povezovanje  
Ta sporazum, ki (v mojih očeh) ni bil najboljša rešitev, vsebuje dve bistveni izhodišči: 
 
1. Povezovanje Slovenije z odprtim Jadranskim morjem. Gre za sporazum med sosednjima državama, ki ne ureja le zadev 
(državne meje) med njima, ampak tudi povezavo (»stik«) ene od pogodbenic (Slovenije) z »odprtim morjem«, pri čemer 
predpostavlja, da je druga pogodbenica (Hrvaška) nekako pristojna za določanje te povezave. To bi bilo mogoče razlagati, 
kot da ima Hrvaška izključno pravico oz. pristojnost glede odprtega (Jadranskega) morja, kar ne bi bila izmišljena, ampak na 
Hrvaškem precej udomačena razlaga. Gre torej za neuravnovešen sporazum. Neuravnovešenost pa se ne konča pri 
priznanju dominantnega položaja Hrvaške, ampak se kaže tudi v dvojni in nemara protislovni obremenjenosti sodišča, saj 
naj bi se ukvarjalo hkrati z razmejevanjem in povezovanjem.  
Takšno razlago omogoča tudi uporaba različnih pravnih konceptov: enega (mednarodno pravo) za državno mejo in drugega 
(poleg mednarodnega prava še pravičnost in načelo dobrososedskih odnosov za dosego poštene in pravične odločitve, 
upoštevajoč vse relevantne okoliščine) za »stik« z odprtim morjem in »režim za uporabo ustreznih morskih območij«. (Tu ne 
morem razpravljati o težavnih pojmih, kot sta »stik« in »režim za uporabo«.) 
2. Povezovanje Hrvaške z Evropsko unijo. Drugo izhodišče zadeva povezovanje druge pogodbenice (Hrvaške) z Evropsko 
unijo, katere član je prva pogodbenica (Slovenija). Pri tem je treba reči, da Hrvaška ne more biti pristojna za Jadransko 
morje na enak način, kot je Slovenija pristojna za Evropsko unijo. Slovenija formalno (so)odloča o pristopu novih članic. Po 
arbitražnem sporazumu naj bi bila zapletena in negotova rešitev mejnega spora hrvaški prispevek k izboljšanju odnosov, ki 
naj bi ga Slovenija nagradila s podporo vključitve Hrvaške v EU: »Republika Slovenija umakne pridržke k odprtju in zaprtju 
pogajalskih poglavij, ki so povezani s sporom.« 



Med navedenima izhodiščema je neka nenavadna simetrija. V obeh primerih gre za povezovanje in za razmejevanje. Zdaj, 
ko gre za schengensko mejo, še posebno! Kot že tolikokrat prej je Hrvaška odstopila od svoje zaveze, ki v tem primeru 
pomeni zgolj upoštevanje avtoritete arbitražnega sodišča in sprejemanje (za obe državi negotovih) mednarodnih meril, 
nikakor pa ne pomeni nobene koncesije Sloveniji.  
Ko bi bil še čas, bi Slovenija lahko umaknila svojo podporo pri vključevanju Hrvaške v EU, vendar je ta priložnost zamujena. 
Hrvaška je tudi po zaslugi Slovenije postala članica, ne da bi se Sloveniji za to s čimerkoli oddolžila. Hrvaška je kot eno tistih 
škandaloznih podjetij: vzame kredit, vendar ga ne vrača. Arbitražni sporazum je v resnici nesmiseln, ker niso izpolnjeni 
pogoji, da bi arbitražno sodišče sploh začelo, kaj šele končalo svoje delo. Hrvaška je, kot so povedali njeni predstavniki v 
oddaji Studio City, komaj čakala na priložnost, da odpove sporazum. Želela je v EU, ni pa želela rešiti vprašanja meje. 
Predstavljajmo si, kaj bi rekli Hrvati, če jih Slovenija kljub podpisanemu sporazumu ne bi podprla pri vstopanju v EU. Če se 
ne motim, je Žarko Puhovski rekel, da se Hrvaška do Srbije ne bo vedla tako nedostojno, kot se je Slovenija vedla do 
Hrvaške. Se je Slovenija zares vedla nedostojno? Napredni (in naivni) Slovenci so v zvezi s slovensko podporo Hrvaški 
govorili, da je ni dopustno pogojevati – kar se je navsezadnje izkazalo tudi pri slovenski podpori pri včlanitvi Hrvaške v Nato. 
Ta podpora Hrvaške ni stala niti prebite pare. 
Na kateri strani schengenske meje bo Slovenija 
Ob vsem tem se postavlja veliko vprašanje. Naj Slovenija podpre Hrvaško, če (oz. ko) bo ta hotela vstopiti v schengenski 
sistem? V javnosti je slišati stališča, da mora Slovenija čim prej spraviti Hrvaško v schengen. To bi bilo koristno: z množicami 
potnikov (tudi migrantov in azilantov), ki hočejo v EU, in z javnim nezadovoljstvom zaradi čakalnih vrst bi se v prihodnje 
namesto Slovenije ukvarjala Hrvaška. Slovenska policija bi si odpočila. 
Obstajajo pa še drugačna stališča. Podpora za schengen, pravijo, je zadnja priložnost, da izterjamo hrvaške dolgove: od meje 
in zaščitno-ribolovne cone do Ljubljanske banke. Ob tem pa se postavlja neko pomembnejše vprašanje: ali Hrvaška lahko v 
doglednem času postane del schengenskega sistema in ali bo Slovenija kmalu pred odločitvijo o podpori? Zaradi zapletov na 
mejah Hrvaške z drugimi republikami nekdanje Jugoslavije gre za resno in realno vprašanje.  
Kolikor je mogoče presoditi glede na komentarje v hrvaških pa tudi v nekaterih slovenskih medijih, je glavni problem obstoj 
slovensko-hrvaške meje (ki je v Jugoslaviji ni bilo). Drugi problem je prednost, ki jo je pridobila Slovenija z vstopom v 
schengensko območje. Res je nekaj težav na hrvaški meji, ki jih je mogoče rešiti z boljšo organizacijo obmejnih služb, s 
povečanjem števila kontrolnih mest itn. Vendar imajo Slovenci in vsi, ki so v Sloveniji, neoviran – ali vsaj bistveno olajšan – 
vstop v države schengenskega sistema. V Avstrijo in Italijo lahko potujejo z osebno izkaznico ali celo brez nje.  
Piscu teh vrstic se zdi, da imajo nekateri krogi na Hrvaškem drugačen scenarij od tistega, o katerem razmišljamo v Sloveniji. 
Slovensko-hrvaško mejo je namreč mogoče »odpraviti« na dva načina: z vstopom Hrvaške v schengen ali z izgonom 
Slovenije iz schengena. Na to drugo možnost se po vsem videzu pripravljajo severni sosedje. 

• Poziv predsednice premieru. Z. R. Delo, 06.05.2017, str. 7 
Hrvaška. Jandroković novi vodja sabora    
Zagreb – Predsednica Kolinda Grabar Kitarović ni dobila vtisa, da obstaja zadostna večina saborskih poslancev za nezaupnico 
vladi, je dejala po včerajšnjih pogovorih s predstavniki parlamentarnih strank in drugimi poslanci o trenutni politični krizi. 
Pozvala je premiera Andreja Plenkovića, naj dokaže, da ima saborsko večino. Predsednica je novinarjem dejala, da iz 
»današnjih pogovorov« sklepa, da ne obstaja zadostna večina poslancev, ki bi podpirali razpis novih parlamentarnih volitev. 
Hkrati je pozvala premiera, naj čim prej predlaga imenovanje novih ministrov. S tem bi pregnali vse dvome o obstoju 
parlamentarne večine. Imenovanja so pomembna tudi zaradi položaja državnih sekretarjev, ki opravljajo ministrsko delo 
namesto odstavljenih ministrov, je dejala. 
Plenković je prejšnji teden razrešil štiri ministre iz stranke Most neodvisnih list, kar je sprožilo vladno krizo. Ta se je razširila 
tudi v sabor. V četrtek opoziciji ni uspelo odpoklicati ministra za finance Zdravka Marića, nato pa je odstopil predsednik 
sabora in vodja Mosta Božo Petrov. Na njegov položaj so danes v saboru izvolili Gordana Jandrokovića, podprlo ga je 76 
poslancev, medtem ko so poslanci največje opozicijske stranke SDP in nekaterih drugih opozicijskih strank zapustili sejo 
pred glasovanjem.  

• Slovo kongresnika Raya Kogovška. Delo, 06.05.2017, str. 32 
Svet so ljudje    
V 76. letu starosti je v Pueblu na svojem domu v ameriški zvezni državi Kolorado umrl nekdanji kongresnik ZDA Ray 
Kogovšek, ki je bil kasneje tudi častni konzul Slovenije v Koloradu. Kogovšek je bil vedno ponosen na svoje slovenske 
korenine. Guverner Kolorada John Hickenlooper je zaradi Kogovškove smrti ukazal, da so bile zastave po vsej državi v 
četrtek, na dan pogreba, spuščene na pol droga. Vdovi Lindi Kogovšek je sožalje poslal tudi zunanji minister Karl Erjavec. 
Pogrebna maša je potekala v slovenski cerkvi svete Marije Pomagaj v Pueblu, pokopali pa so ga na tamkajšnjem pokopališču 
Roselawn. 
Kogovškovi stari starši so se skupaj z drugimi Slovenci priselili v Kolorado in naselili v Pueblu, kjer je bila slovenska skupnost 
zelo močna in je prisotna še danes. Skupnost je v mestu zgradila cerkev svete Marije Pomagaj (St. Mary's). Poleg Kogovška 
od tam prihajata tudi astronavt slovenskega rodu Ronald Šega in nacionalni predsednik Kranjsko katoliške slovenske 
jednote (KSKJ) Rudi Krašovec. 
Ray Kogovšek je končal katoliško srednjo šolo v Pueblu in leta 1959 državno fakulteto Adams, kjer je diplomiral iz 
ekonomije. Najprej je delal kot sodni uradnik in se začel zanimati za politiko. Leta 1968 je zmagal na volitvah v predstavniški 
dom kongresa države Kolorado, dve leti kasneje je bil izvoljen za državnega senatorja in leta 1973 je že postal vodja senatne 
večine. Leta 1978 je zmagal na volitvah v predstavniški dom zveznega kongresa in potem še dvakrat za skupni mandat šest 
let. Leta 1985 se je upokojil in ustanovil lobistično podjetje. 
Nekaj časa je bil tudi član odbora LBS banke v New Yorku in častni konzul Slovenije. Vse življenje je bil demokrat, saj je 
izhajal iz delavske družine. V Pueblu so ga zelo spoštovali, prav tako v celotni državi Kolorado, kar dokazuje tudi odločitev 
guvernerja o spustu zastav na pol droga. 



• Živeti s kroglo na obrazu, ki pade v dlan skozi usta.  Intervju: Marko Sosič, Režiser in pisatelj   . Pogovarjala se je: 
Patricija Maličev. Delo, Sobotna priloga, 06.05.2017, str. 26-28  

Marko Sosič, režiser in pisatelj   
Šolal se je v Trstu in na akademiji za gledališče, film in televizijo v Zagrebu, kjer je realiziral dva srednjemetražna filma; 
oba sta bila tudi nagrajena. Veliko let je bil zaposlen kot umetniški vodja SSG v Trstu in SNG v Novi Gorici. Režiral je v 
gledališčih v Trstu, Ljubljani in Rimu ter za televizijo. Doslej je napisal štiri romane in dve zbirki kratkih zgodb. Za svoja 
literarna dela je bil večkrat nagrajen.   
V teh dneh so v slovenskih kinematografih začeli predvajati njegov celovečerni film Komedija solz, ki skozi zgodbo 
zagrenjenega starca Alberta (Ivo Barišič) in Istranke Ide (Marjuta Slamič), ki ga dvakrat na teden obišče, da mu pospravi, 
skuha in da ga umije, z bridkim humorjem postavlja zrcalo sodobni družbi, razjedeni od sovraštva, rasizma in ksenofobije. 
»Scenarij za Komedijo solz je začel nastajati že leta 2011, ko sem pisal roman Ki od daleč prihajaš v mojo bližino in v njem 
oblikoval lik protagonistovega očeta. Osnovne motive filma, odsotnost empatije, netoleranco, rasizem in fašistoidnost, 
prinaša ta lik že v romanu, razlogi njegovih značajskih 'razsežnosti' pa so v filmu zaznamovani še z nerešenimi družinskimi 
razmerji. Vprašanja, ki jih razvijam v filmu, se močno navezujejo na mojo osebno izkušnjo s časom vojne v nekdanji 
Jugoslaviji, so pa predvsem blizu moji refleksiji o sedanjem družbenem ozračju, ko izpraznjenost človekovega duha 
manipulirajo populizmi vseh vrst in postavljajo nove, vse višje zidove med narodi in ljudmi. Po moji osebni izkušnji sem 
izbral tudi drugi, ženski lik, saj me vprašanje dostojanstva služkinj in negovalk, ki prihajajo v Trst, pogosto ksenofobno mesto 
ostarelih ljudi, že dolgo nagovarja,« je povedal režiser. 
In o teh rečeh sva se tudi pogovarjala, o boju za resnico, svobodo misli in človekovo dostojanstvo. A tudi o spominih na 
sanje, nonino kroglo v licu, ki je padla v dlan skozi usta, in o tem, kako avtentično pričati o času, v katerem živimo.  
Nenavadno, kako je vedno kakšen državni praznik, ko se pogovarjava za časopis: pred petimi leti je bil 25. junij, zdaj 
praznik OF oziroma dan upora proti okupatorju.  
Ha, ha, morda pa vendar obstajajo nekakšne silnice, ki tudi naju združujejo v zavesti in misli, da je zgodovinski spomin 
pomembna vrednota in da so poskusi spreminjanja zgodovine nevarna in bedna početja. No, ko sva že pri tem: nikakor mi 
ne gre iz spomina, kako je pred približno sedmimi leti na slovenski nacionalni televiziji potekala debata med levico in, upam 
si reči, skrajno desnico, saj so nekatere izjave krepko presegale mejo dobrega okusa. Neki bivši minister za pravosodje ene 
izmed prvih vlad samostojne Slovenije je namreč zatrjeval, kako bi se moral slovenski narod opravičiti Italijanom, ko so med 
drugo svetovno vojno zasedli Ljubljano, češ da jih slovenski narod, po ne vem kakšnem vojaškem kodeksu, ni lepo sprejel. 
Ob teh besedah sem bil zgrožen, še bolj pa sem bil zaprepaden, ko sem opazoval voditeljico oddaje, kako strmi vanj in mirno 
kima z glavo. Ko govorimo o dnevu upora proti okupatorju, se vedno spomnim te oddaje in me je na trenutke za te ljudi 
sram, zlasti ker slišim, da ta gospod poučujejo, in se res sprašujem, kaj se študentje od takih lahko naučijo. 
Kako ste se o italijanski okupaciji učili v šoli na Tržaškem?  
Kolikor se spominjam, se o italijanski okupaciji slovenskega ozemlja v principu nismo učili ničesar, pa tudi v učbenikih 
zgodovine je bilo teh podatkov malo ali nič. O teh stvareh smo lahko slišali le po iniciativi nekaterih profesorjev, če niso bili 
povojni politični pribežniki, še največ pa v družini.  
Kaj bi, če bi lahko danes svoje življenje razdelili na tri kronološke dele, povedali o vaših odnosih z Italijani in z Italijo?  
V družini sem tudi prvič prišel v stik z italijanskim svetom, a to v smislu, »ne hodi na Mandrijo«. Na Mandrijo so nekoč na 
Opčinah gnali živino na pašo. Tudi moj oče je gnal tja krave, eni je bilo baje ime Greta Garbo, ker je imela nežne oči ... No, na 
Mandriji so ob koncu petdesetih let in ob začetku šestdesetih zgradili hiše za begunce, ki so prišli iz Istre. To je bilo za nas, 
slovenske otroke, nekako prepovedano območje, a prav tja nas je gnalo in tam sem prišel v stik s prvimi Italijani. Tako da 
sem preslišal prepoved, skratka. 
Potem je vladalo zatišje, vrnil sem se v »domači krog« in odšel na študij v Zagreb. Tu se začenja drugo obdobje, ker sem 
takrat spoznal Susanno Tamaro, ki je sočasno študirala v Rimu. Spoznala sva se na Opčinah, ker je prihajala k svoji noni. To 
je tista nona, ki jo je potem ovekovečila v romanu Pojdi, kamor te vodi srce in z njim zaslovela v svetovnem merilu. Ob njej 
se mi je široko odprl svet italijanske kulture, veliko sem takrat potoval k njej v Rim. Takoj mi je postal domač. 
Danes sodelujem z italijanskim svetom enakovredno kot s slovenskim ali drugimi. Ko sem deloval v gledališču, se mi je zdelo 
povsem normalno, da postavimo podnapise in odpremo slovensko gledališče večinskemu narodu. Drugim se to ni zdelo 
normalno, saj so se bali, da bodo tako izgubili svetost slovenskega hrama. Moral sem se kar precej boriti, da smo to dosegli. 
Zagotovo pa mislim, da mi je odprla pot v italijanski svet Elza A., profesorica filozofije, ki me je vzela pod intelektualno 
okrilje od mojega šestnajstega do osemnajstega leta, ko je potem nenadoma umrla. V tistem času, nisem še dopolnil 
sedemnajst let, me je poslala samega z vlakom v Firence z naročilom, naj rezerviram dve sobi, ko bosta naslednjega dne 
prišli tudi ona in sestra. Takrat sem prvič odkril Giotta, Michelangela, Botticellija, skratka, velik privilegij. 
Italija, čeprav razdeljena, čeprav z ene strani po duhu in tradiciji še vedno fašistična, ima po drugi strani milijone naprednih 
ljudi, ki se borijo in vselej čuvajo njen demokratični ustroj. 
Imam prav, da vsa ta desetletja pri Slovencih v Italiji tli do matice Slovenije nekakšna zamera? Nekaj je ostalo razklanega 
in je potem na dvoje razklalo tudi Slovence na Tržaškem in Goriškem, v Benečiji nemara manj ...  
Osebno mi je Slovenija dala veliko zadoščenja in odprla mnogo prijateljskih in profesionalnih vezi, brez katerih bi težko 
osmišljal in kritično reflektiral svoje delo, saj je kulturni prostor Slovencev v Italiji, čeprav bogat in ga imam rad, še vedno 
premajhen za globljo osebno in profesionalno kritično avtorefleksijo. To je prostor, ki potrebuje svežih ustvarjalnih moči, 
novega ustvarjalnega elana, kar ob postopnem demografskem padcu ni lahka naloga. To je prostor, ki bi zagotovo 
potreboval tudi več samokritike na ravni vodilnih kadrov civilnih in političnih organizaciji, ki se jim čas izteka z veliko naglico, 
če ne bodo znali začrtati novih vsebinskih smernic, če bo čutiti v njih samih vse večjo ravnodušnost, če ne bodo, med 
drugim, znali ovrednotiti pomembnosti slovenske prisotnosti v mestnem središču in če ne bodo znali ovrednotiti 
ustvarjalnih povezav med nami in večinskim narodom ter drugimi jezikovnimi in kulturnimi komponentami mesta. 



Kljub temu mislim, da je zelo narobe, da se kar počez tolče po njih; tolčejo predvsem tisti, ki v resnici temu prostoru niso 
dali ničesar. Ampak to je vedno tako. Stvar ni lahka, zato pa toliko bolj boli odnos, ki ga ima včasih Slovenija do tega 
prostora, saj očitno ni sposobna, da vsaj na ravni izobrazbe dokončno informira svoje državljane, da tudi na tem območju 
živimo Slovenci, da imamo slovenske šole, svoj dnevnik, gledališče, radio, tednike in druge revije, dve založbi, ker bi sicer 
zadostovala ena sama, in tako naprej. To, da veš, da sto kilometrov stran živijo tvoji ljudje, je preprosto stvar civilne vzgoje.  
Kar pa se tiče civilne zavesti nasploh, moram reči, da je po mojem mnenju v Sloveniji skrb zbujajoče šibka. Morda je stvar v 
tem, da živimo v Italiji v demokratični ureditvi veliko dlje kot Slovenija. Sicer pa je na nas, da vse, kar imamo, izboljšamo, da 
bi lahko na nekaterih področjih bolj suvereno delovali in da se nam zaradi nekaterih stvari v Sloveniji ne bi več smejali. No, 
na tem nivoju ni nič tako tragičnega, saj se tudi mi smejemo njim, kar je tudi zdravo. 
Razklanost, o kateri me sprašujete, pa je težko razložljiva v nekaj besedah. Na kratko rečeno; tako kot v Sloveniji smo tudi 
Slovenci na Tržaškem in Goriškem razklani v dva tabora, kar bo za nas srednjeročno pravi samomor. A to je tudi odraz 
Slovenije, ki s to ali ono vlado preferira ene ali druge. Ne mislim, da bi moralo vladati enoumje te ali one opcije, a vsaj kar se 
tiče našega prostora, bi morali doseči veliko večje sodelovanje pri združevanju in načrtovanju skupnih ciljev in prenehati s 
pravili nekaterih medijev, pri katerih vlada hegemonija enega samega svetovnega nazora, medtem ko so drugi veliko bolj 
odprti. Še vedno nas delijo ideologije in fige v žepu; nekateri skrajneži vidijo namreč še vedno samo povojne poboje in 
upravičujejo kolaboracijo s fašisti in kasneje nacisti z nekakšnim strahom pred komunizmom. In to je že tragikomično, ker 
ideologij naj bi že zdavnaj ne bilo več. V tej izgubi splošnega fokusa živimo kajpada tudi mi. Toda zgodovinski spomin ostaja, 
še posebno na Primorskem.  
Pred leti še niste verjeli, da boste snemali filme. Zdaj pa je tu Komedija solz, ganljiva zgodba, nadgradnja lika iz enega od 
vaših romanov. 
Res, nisem več razmišljal, da mi bo uspelo posneti celovečerni film, tudi trudil se nisem več, saj sem nekako našel v literaturi 
izpovedni prostor, ki ga vsekakor ne nameravam opustiti. Verjetno je bil prav lik očeta glavnega protagonista v romanu Ki od 
daleč prihajaš v mojo bližino tisti, ki me je podzavestno in obenem zavestno gnal naprej v poskusu razumevanja njegovega 
miselnega sveta, da sem se – bolj zase in na skrivaj – lotil predelave in na tej podlagi napisal scenarij. Kasneje sem ga še 
obdeloval skupaj z glavnima igralcema Marjuto Slamič in Ivom Barišičem in še bi se ukvarjal z njim, ko bi ne bil čas tako 
neizprosen. Predvsem pa so bili tu prijatelji, kot sta direktor fotografije Radovan Čok in scenograf Dušan Milavec, in seveda 
producenti Arsmedie, ki so me prepričali, da se spustim v tak podvig. Boštjan, Franci, Danica, Amela, na začetku pa Martina, 
odgovorna za slovenske programe pri italijanski radioteleviziji v Trstu. 
Kako je bila Komedija solz sprejeta v Trstu? 
Film je bil v Trstu zelo dobro sprejet, tako pri italijanskih kot slovenskih gledalcih. Trst je kljub nekakšni latentni kulturni in 
postideološki konfliktnosti vendarle tudi prostor empatije in solidarnosti. Med vojno v Jugoslaviji je zmogel veliko 
solidarnosti do vseh, ki so od vojne bežali. Z druge strani pa je v tistem času predstavljal prostor najrazličnejših kupčij orožja, 
ljudi ... Skratka, idealen prostor za Komedijo solz. 
Med gledanjem me je nekaj trenutkov spomnilo na drobce neponovljivo duhovitih atmosfer v imenitnem filmu Arthur iz 
leta 1981 – vlak, podoben Albertovemu, ki vozi nad Arthurjevo posteljo, in Hobson (sir John Gielguld), ki je podobno 
podajal odsekani humor kot Albert (Ivo Barišič). Je šlo za vaše navodilo in kaj je ta vlak za Alberta? Mar ni vlak sploh ena 
večjih metafor življenja? 
O, sir John Gielguld ... Ivo bo zagotovo vesel, da ga posredno postavljate ob bok temu igralcu. Sicer pa se pri tem nikoli ne ve 
... Nekoč sem dejal igralki, ki si je nadela novo frizuro, bila je zelo lepa, da je podobna Giulietti Masini, Fellinijevi muzi in 
ženi. Jaz sem mislil, da ji izražam kompliment, toda sploh ni bila zadovoljna z njim. Kasneje sem razumel, da je bila 
upravičeno nezadovoljna, ker je vsak igralec edinstven kozmos, vsak ima svoj notranji in zunanji svet, ki v resnici mora ostati 
unikaten. Takrat sem bil zelo mlad in naiven in sem se kasneje zelo pazil, da bi takih komplimentov med igralci ne delil več.  
 
V prihodnje bom upoštevala vaš nasvet, hvala. 
Sicer pa je realizacija vlog običajno spojitev režiserjevega in igralčevega sveta. Igralčeve občutljivosti in miselne naravnanosti 
z režiserjevo intenco. Zelo malo izkušenj imam, kako je s tem na filmu, vendar mislim, da mora igralec nositi zanj že v sebi 
veliko prirojenega, kar sledi, je nadgradnja, ki jo je Ivo po mojem mnenju izvedel vrhunsko. Skupaj sva delala, predvsem na 
dialogih, kakor tudi z Marjuto, ki je vrhunska filmska igralka. 
Tisti vlak pa, s katerim se Albert (Ivo) igra v svojem stanovanju, lahko vsakdo interpretira po svoje, je pa tudi prispodoba 
njegovega miselno zaprtega in omejenega sveta, saj je proga, po kateri pelje vlak, krožna in nima izhoda. Sicer pa je 
metafora vlaka seveda velika in predvsem večpomenska, še posebno ko vlak zapelje v tunel ... No, takrat pa je že skoraj 
banalna. 
Albertov gnev v Komediji solz je star gnev, ki pride na dan na večer pred smrtjo zaradi zgrešenih, napačnih odločitev v 
življenju. 
Mislim, da je Albertu gnev skorajda prirojen. V smislu, da je pač tak človek, kulturno po malem nepismen, čustveno 
kontradiktoren in zlomljen. Mislim, da gneva ne nosi v sebi samo zdaj, ko se mu intimna sfera podira zaradi zgrešenih, 
napačnih odločitev, ampak da je njegov gnev v resnici tudi izraz tistega življa, v katerem prebivata cinizem in latentni 
rasizem, kot posledica novodobnih populizmov. No ja, zagotovo je ob izgubi svojih dragih njegov gnev tudi narasel, kar ga 
dela vendarle človeka iz mesa in krvi. 
Kaj pomeni zanj staranje? In kaj za vas? 
Mislim, da je za Alberta staranje trmasto vztrajanje pri svojem in odklanjanje vsakršne empatije z vprašanji sodobnega 
sveta. Je sitnost, ki jo prevrača na druge. V resnici pri njem staranje rojeva cinizem, ki ga dela vitalnega in ga žene naprej v 
svojo lastno samoto. Oh, kaj je staranje zame? Resno mislite, da se staram? Če res tako mislite, potem bom pa pogledal 
vase, premislil in vam drugič odgovoril (smeh) ... Ma ne, staranje je prelep čas zavedanja in obenem čas zavesti strašne 
minljivosti, ki jo je treba osmisliti. 



Ostaniva pri vsebini filma; tisti, ki smo odraščali ob meji, na eni in drugi strani nje, vemo, da so ženske desetletja hodile 
služit in da še hodijo. Kot čistilke čistit premožnejšim Tržačanom, Goričanom. Nekaj jih hodi tudi v Benetke, kjer ostanejo 
tudi po več tednov, se vrnejo domov in spet nazaj ... Kdo so te ženske, kdo so bile in kdo so danes? 
Lik služkinje me osebno spremlja vse življenje. Poznal sem služkinje in njihovo delo že kot otrok, saj sta se obe moji noni, ki 
sta prišli v Trst iz Vipavske doline, zaposlili kot služkinji. Ena izmed njiju se je kasneje »emancipirala«. Vila, v kateri je stregla, 
pospravljala, prala in umivala premožnim Tržačanom, je namreč v šestdesetih letih prejšnjega stoletja dobila novega 
lastnika, starejšo Angležinjo in njenega moža ter ogromnega psa. Angležinja je mislila, da je s tem, ko je kupila vilo, kupila 
tudi mojo nono, in jo je kar naprej klicala prek zvonca, ki je bil speljan do nonine hišice, ki je bila namenjena služinčadi in jo 
je nona dobila v dar od prvih lastnikov vile. Angležinja jo je tudi ponoči klicala za to ali ono, vse dokler ni nona z velikimi 
vrtnimi škarjami prerezala tiste žice in se na stara leta osvobodila neke vrste suženjstva. Ta nonin upor mi je zelo imponiral. 
Tudi danes so to večinoma ženske z velikim dostojanstvom, ki pač služijo svoj kruh tako, da se vozijo kilometre stan od 
doma, kjer pomagajo ostarelim in nemočnim osebam z oskrbo, kuhanjem, pranjem in vsem, kar je potrebno. V njih vlada 
veliko pragmatizma pa tudi velik čut solidarnosti in empatije, saj bi sicer težko počele tak posel, ki včasih zahteva veliko 
vsakršne vzdržljivosti. Sicer je Trst od nekdaj veliko črpal v tem smislu na slovenskih oziroma kraških tleh.  
V kakšni družini ste odraščali, kako in od kod izvirajo Sosiči? 
Družina in odnos do sveta mnogoterih njenih članov je zame še vedno velika skrivnost in moja radovednost zanjo, predvsem 
literarna, je še vedno velika. Pri nekaterih članih številne družine, če prištejemo vse bratrance, strice, tete, sem bil od vedno 
očaran nad sposobnostjo premoščanja bolečine z nekakšnim notranjim smehljajem. Kot otrok sem imel priložnost slediti 
marsikaterim dogodkom, ki so boleče zaznamovali njihovo življenje, a vselej je bil potem nekakšen smehljaj, ki so ga rodili 
bog ve od kod. Tudi njihova nekakšna zaverovanost v usodo me je očarala. Njihov fatalizem. 
Razočaranja je bilo tudi veliko, v smislu, da so se nekatere tete poročile z Italijani in nihče izmed njihovih otrok ne zna 
slovenskega jezika. Ker jim možje niso dovolili, da bi hodili v slovenske šole. Pa tudi same so jim prenehale govoriti v svojem 
jeziku. Zdaj sem jim že odpustil, da se niso znale postaviti, ker so bili takrat drugačni časi in one niso prihajale iz premožne 
družine, tudi zaradi tega so jih lažje »podjarmili«, ne vem, o tem bi bilo treba zelo na široko govoriti ... 
Sicer pa sem kot vsi otroci plezal na drevesa. Odraščal sem praktično sredi gmajne, saj sta bili samo dve hiši, kjer sta oče in 
mama sezidala svojo, vsenaokrog pa sama gmajna, s kravami in divjimi zajci, dolinami in drevesi, na katera sem plezal in od 
koder sem gledal zasnežene vrhove Alp in Dolomitov. Sicer pa je moj priimek balkanskega izvora, baje pomeni Sofijin sin, 
drugače pa iz hrvaške Istre, ob Limskem kanalu je vas, ki nosi to ime. Mislim, da smo bili nekoč pastirji. 
Kako potem človek živi z vsem tem, kar so bili, kar so živeli njegovi predniki? Nosi zvestobo življenju naprej na isti način? 
Se kaj spremeni? 
O, mislim, da se mora spremeniti, vsakodnevno mora paziti, da se spreminja in vendarle ostaja svoj, da se oddaljuje od svoje 
preteklosti, a je ne odvrže v pozabo, in da obnavlja svoj notranji obraz v sedanjosti ter z njim reflektira svet okrog sebe. To 
skušam početi tudi jaz, v resnici se postopoma, ne da bi pozabil nanje, oddaljujem od svojih prednikov in njihovih sanj, saj 
mislim, da čas upravičeno zahteva od mene stvarnejših in duhovno širših opredelitev. Vztrajanje pri njihovih in svojih sanjah 
bi bilo sredi tega, duhovno opustošenega sveta povsem neodgovorno početje do sebe in drugih. 
Plezanje je umetniško dejanje. Umetniško dejanje nad grozljivo lepoto. Predstavi Grozljiva lepota, ki je te dni doživela 
premiero v SSG, napovedujejo uspeh, ki je spremljal predstavo Trst, mesto v vojni, ki je prav tako vaše delo. Kako 
drugače pišete drame od proze? 
To, kar sem do sedaj napisal za gledališče, so bolj nekakšni dinamizirani prozni sestavki kot pravi dramski teksti v klasičnem 
smislu. S slednjimi se moram šele spopasti, saj predstavljajo po mojem mnenju najtežjo literarno zvrst. Morda pa je to alibi, 
ker pravega dramskega teksta ne znam napisati. Ampak nisem še vrgel puške v koruzo. Ti dve deli, Trst, mesto v vojni in 
Grozljiva lepota, imata zelo podobno strukturo, v obeh je neki lik, ki od zunaj reflektira dogajanje, jaz, ki se sprašujem, čemu 
se s tem ukvarjam, zakaj se me dotikajo nekatera vprašanja, da včasih obsesivno o njih razmišljam. Mah, skratka ... Res pa 
je, da to predstavo zelo lepo gledajo, tako slovensko kot italijansko različico. 
Kdo so protagonisti Grozljive lepote?  
Trije tržaški alpinisti, ki so v gorah iskali svoj notranji obraz. Emilio Comici v času fašizma, Enzo Cozzolino in Tiziana Weiss v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Mislim, da so vsak po svoje iskali nekakšen vzporedni svet, nekakšno utopijo. 
Spiro Scimone je avtor, čigar tekste ste večkrat režirali. Je zabaven, a obenem vedno grozljiv, gledališče absurda pač. 
Zakaj vam je blizu? 
Ko sem prvič gledal njegovo predstavo Kuverta, ki sem jo kasneje režiral v Drami, sta me njegova pisava, ki se rojeva iz 
gledališča absurda, in njegova prefinjena metaforika dobesedno zadeli. Takrat, morda predvsem zato, ker se je s tistim 
besedilom posredno, toda globinsko dotaknil Berlusconijeve dvajsetletne vladavine, ki je s svojo pritlehnostjo in 
vulgarnostjo dobesedno jemala razumu vsakršno možnost dihanja ter z omalovaževanjem kulture in izobrazbe spravila 
narod na raven nepismenosti in posledično do izgube dostojanstva. Scimoneja imam rad, ker se v svojih celovečernih 
enodejankah vselej dotika žgočih družbenih vprašanj na povsem originalen način. Skozi humor in absurdne situacije, na 
trenutke metafizične, prodira prav v bistvo človekovih temeljnih bivanjskih vprašanj sodobnega sveta. Blizu mi je tudi zato, 
ker je drzen, nekonvencionalen, ker ima rad človeka in ker mu ni vseeno, kako živi. 
V vaših besedilih pogostoma naletimo na sanje in potem nadrealizem – junaki si predstavljajo, kako naj bi nekaj bilo. To 
počnete tudi vi? 
Ha, ha, morda res. Ko se to zgodi tudi v mojem pisanju, je verjetno stvar moje empatije z utopičnimi mislimi, sanjami in 
življenjem nekaterih mojih bližnjih oseb, ki so me v času odraščanja zaznamovale s svojim sanjskim odnosom do življenja in 
sveta, v iskanju nekakšnega drugačnega, boljšega življenja. 
Srečko, imenujmo ga tako za to priložnost, je živel v kletnem stanovanju, delal občasno v tovarni mila, poslušal Bacha in 
Beethovna, sanjal, da bi odpotoval v Španijo, pil in se gromozansko smejal samemu sebi. O Bachu in Beethovnu je vedel vse 
in jaz sem ga poslušal. Ko je govoril in se z besedami dotikal najglobljih dimenzij njune glasbe, je od ganjenosti nad lepoto 



tiste glasbe jokal. Potem je nekega dne odpotoval v Španijo, in ko je prišel v Madrid, si ni upal stopiti z vlaka in je odpotoval 
nazaj domov. In se smejal samemu sebi. 
In svinčena krogla v nonini glavi, o kateri sem že kdaj govoril in pisal. Dobila jo je, ko so bili v Trstu še Američani. Na vrtu je 
nabirala zelenjavo, ko je neki vojak nekje pomotoma ustrelil in krogla ji je priletela v obraz. V njem je ostala vsaj petnajst let, 
dobila je nekakšno lego ob čeljusti in v tistih časih tega niso znali operirati. Živela je z njo, le na licu je imela majhno 
brazgotino. Neverjetno je, da je po petnajstih letih krogla našla pot navzven in ji skozi usta padla v dlan. Spominjam se je, 
kako je potem krogla ležala na majhnem krožniku v njeni kuhinji in kako jo je nona loščila, da se je svetila v soncu. Tega si 
seveda nisem izmislil in morda je življenje samo tisto, ki je nadrealistično ... 

• Manjšine so dejavnik stabilnosti Kosova. Vili Einspieler. Delo, 08.05.2017 , str. 6 
Peticija o nezaupnici vladi Največji kamen spotike je ratifikacija sporazuma o razmejitvi s Črno goro   
Kosovski parlament še ni ratificiral sporazuma o meji s Črno goro, ki bi Kosovo približal liberalizaciji vizumskega režima z 
EU. Minister brez listnice Rasim Demiri je dejal, da je ratifikacija za vlado, ki se ji napoveduje glasovanje o nezaupnici, 
problem številka ena.   
Sporazumu nasprotujejo tri vodilne opozicijske stranke, Zavezništvo za prihodnost Kosova, Pobuda za Kosovo in 
Samoopredelitev, ki so večkrat s solzivcem prekinile zasedanje parlamenta. Kosovska opozicija očita vladi, da jih je Črna gora 
oškodovala za več kot 8000 hektarjev ozemlja. Meja je dolga 79 kilometrov, poteka pa ob nekdanji meji, določeni z 
jugoslovansko ustavo iz leta 1974. Sporazum o meji med Kosovom in Črno goro je bil podpisan na Dunaju. Predsednik 
Hashim Thaçi je zagotovil, da Kosovo ne bo izgubilo niti metra ozemlja zaradi razmejitve s Črno goro. 
Na pragu predčasnih volitev. 
Pobuda za glasovanje o nezaupnici vladi je prišla iz vrst Pobude za Kosovo Fatmirja Limaja, peticijo pa so podpisali tudi 
poslanci Zavezništva za prihodnost Kosova Ramusha Haradinaja in Samoopredelitve Albina Kurtija ter nekaj poslancev 
vladajočih strank. Po njihovem vladajoči koaliciji Demokratske stranke Kosova, Demokratske zveze in manjšinskih skupnosti 
ni uspelo rešiti bistvenih problemov v državi, ki jo že poldrugo leto pretresa politična kriza. Po kosovski ustavi skupščinsko 
zasedanje, na katerem bodo odločali o nezaupnici vladi, razpiše predsednik države, nezaupnica pa bo izglasovana, če se bo 
zanjo izrekla več kot polovica od skupno 120 poslancev. 
Rasim Demiri je pojasnil po predavanju o manjšinskih skupnostih in njihovih pravicah na Kosovu, ki ga je organiziral inštitut 
Ifimes, da je razmejitev Kosova s Črno goro največji izziv sedanje vlade, nesoglasja o tem vprašanju, katerega rešitev je tudi 
pogoj Bruslja za liberalizacijo vizumskega režima, pa lahko pripeljejo tudi do izrednih volitev. Čeprav ima vlada večino v 
parlamentu, je več poslancev vladajoče koalicije že napovedalo, da ne bodo glasovali za sporazum o razmejitvi. Po njegovem 
Srbska lista ne bo nasprotovala sprejetju sporazuma. 
Glede vizumskega režima z BiH, ki še ni priznala neodvisnosti Kosova, je dejal, da je njegova največja žrtev bošnjaška 
manjšinska skupnost. Ključ problema je v Republiki srbski, ki izvozi na Kosovo za kar 120 milijonov evrov blaga, kar 
izvoznikom omogočajo dokumenti iz Srbije, s katero ima Kosovo prosto trgovino. Na drugi strani iz Kosova izvozijo za le pet 
milijonov evrov blaga, Bošnjaki pa lažje dobijo vizum za ZDA kot za BiH, kjer živi približno 30.000 Kosovarjev. Priština je 
zahtevala od Bruslja, naj dogovori doseženi v dialogu z Beogradom veljajo tudi za BiH, vendar je naletela na gluha ušesa. 
Nezaustavljiv nastanek vojske 
Po Demirijevem mnenju ni nič nenormalnega, da kulturno dediščino Srbske pravoslavne cerkve (SPC) noč in dan varujejo 
pred skrunitvami kosovska policija in pripadniki mirovne misije Kfor. Poudaril je, da so objekti SPC bolj varni kot kateri koli 
drugi verski objekti. Kljub nasprotovanju Srbije je Demiri prepričan, da bo Kosovo kmalu postalo član Unesca. Izpostavil je 
še, da tudi džamijo sredi Beograda varujejo policisti, kar pa še ne pomeni, da bi se morali Bošnjaki v srbski prestolnici čutiti 
ogrožene. To velja tudi za srbske državljane v Prištini. 
Demiri je tako kot Thaçi prepričan, da procesa sestavljanja kosovske vojske ni mogoče zaustaviti. Pojasnil je, da kosovska 
ustava predvideva oblikovanje tako skupnosti srbskih občin kot tudi lastne vojske, na ustavo pa se ni mogoče sklicevati le 
takrat, ko to komu ustreza. Po njegovem bodo našli kompromis in to vprašanje, ki je še kako pomembno v času, ko se 
celotna regija srečuje s številnimi varnostnimi grožnjami, hitro rešili. Ker se morajo s preoblikovanjem kosovskih varnostnih 
sil v vojsko strinjati dvetretjinska večina v parlamentu in dve tretjini poslancev manjšinskih skupnosti, je Demiri še pojasnil, 
da je takšno ureditev, ko gre za vitalna vprašanja, zakoličil načrt Marttija Ahtisaarija. Kljub temu Demiri meni kot Thaçi, da 
proces oblikovanja lastne vojske, ki je imperativ za suverenost in ozemeljsko celovitost Kosova, ne bo trajal v nedogled. 
Če sodimo po Demirijevem predavanju o manjšinskih skupnostih in njihovih pravicah, je Kosovo obljubljena dežela. Kot je 
izpostavil, so manjšine okras države in dejavnik stabilnosti Kosova, čeprav predstavljajo le okoli sedem odstotkov 
prebivalstva. Na Kosovu so manjšine ustavno priznane, sodelujejo pa tako v zakonodajni kot v izvršni oblasti. V procesu je še 
priznanje hrvaške in črnogorske manjšine. Uradni jeziki so albanščina, srbščina in angleščina, medtem ko so jeziki drugih 
manjšin uradni v vseh občinah, kjer živi več kot pet odstotkov te ali one manjšine. Demiri je priznal, da vse idealno 
zamišljene rešitve v praksi še ne delujejo. To na primer velja za implementacijo zakona, ki določa, da mora biti v vseh 
državnih institucijah deset odstotkov pripadnikov manjšin.  

• Zadržanost nove koalicije je preprečila medetnične spopade. Vili Einspieler.Delo, 09.05.2017, str. 6  
Nova vlada še v čakalnici Talat Xhaferi: V državi se začenja obdobje konsolidacije makedonskih državnih institucij   
V Makedoniji se bo po napovedi Zorana Zaeva še ta mesec z imenovanjem nove vlade končalo obdobje vzporednih institucij 
oblasti. Bruselj je podprl izvolitev Talata Xhaferija za novega predsednika parlamenta in ga pozval, naj preseže etnične 
delitve v državi.   
Prvak Socialdemokratske zveze Makedonije (SDSM) Zoran Zaev je izrazil prepričanje, da mu bo predsednik Gjorge Ivanov 
podelil mandat za sestavo vlade in da bo ta oblikovana do konca meseca. Ivanova je novoizvoljeni predsednik 
makedonskega parlamenta Talat Xhaferi iz Demokratske unije za integracijo (DUI) pisno seznanil s tem, da so dosegli 
parlamentarno večino in izbrali novega predsednika sobranja. Predsednik se mora vsaj do začetka prihodnjega tedna 



odločiti, ali bo podelil mandat Zaevu. V Bruslju je Xhaferi zagotovil, da se z njegovo izvolitvijo začenja obdobje konsolidacije 
makedonskih državnih institucij. 
Albanske zastave v sobranju 
Poslanci doslej vladajoče stranke VMRO-DPMNE nekdanjega premiera Nikole Gruevskega so se dogovorili, da zanje 
predsednik parlamenta ostaja Trajko Veljanoski in da ne priznavajo Xhaferija. Po njihovem je bila njegova izvolitev 
nezakonita in neustavna. SDSM tudi obtožujejo, da je začela uresničevati tiransko platformo. Po njihovih navedbah je 
Xhaferi napovedal uvedbo albanskega jezika kot uradnega na celotnem ozemlju in vodenje parlamentarnih zasedanj v 
albanščini. Zaevu očitajo, da se ni ogradil od albanske zastave, ki jo je Xhaferi izobesil v kabinetu predsednika sobranja. 
Sklenili so z oceno, da prihajajo fakture za protidržavno in izdajalsko ravnanje SDSM. 
Socialdemokrati pozivajo VMRO-DPMNE, naj zbere dovolj moči, da bo postala konstruktivna opozicija, ki bo podprla 
reformne procese, namesto da s širjenjem laži brani osebne interese svojega vodje Gruevskega. O zastavah je Zaev izjavil, 
da je treba spoštovati makedonske zakone in ustavo, ne glede na to, ali so jo kršili koalicijski partnerji ali kdo drug. Ker 
parlamentarne volitve decembra lani niso rešile globoke politične krize, za tekoče posle še vedno skrbi prehodna vlada, DUI 
pa sedi na dveh stolih. S SDSM in strankama albanske manjšine Besa in Zavezništvo za Albance je izvolila Xhaferija, z VMRO-
DPMNE pa sedi v tehnični vladi. Makedonija je že več kot dve leti v slepi ulici. 
Balkan na očeh zveze Nato 
Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini, ki je obsodila nasilje v parlamentu, je 
pozvala Xhaferija, naj se dvigne nad strankarsko in etnično politiko, ker to zahteva vloga predsednika sobranja. Poudarila je, 
da je pripravljena sodelovati tako s Xhaferijem kakor s parlamentom in drugimi državnimi institucijami. Evropski komisar za 
širitev Johannes Hahn je pozval k spoštovanju parlamenta, kateremu je treba dovoliti, da opravlja svoje delo. Opozicija bi se 
morala po njegovem vzdržati provokacij. Na srečanju s Xhaferijem je poudaril: »Parlament mora biti prostor za vodenje 
razprave o izzivih, s katerimi se sooča država, in zagotoviti potrebna zagotovila o nadaljnji poti, ki so v prid vsem 
državljanom in skupnostim.« 
Poročevalec evropskega parlamenta za Makedonijo Ivo Vajgl je poudaril, da Makedonija po dolgi krizi, ki je dosegla vrhunec 
z nasiljem proti izvoljenim poslancem nove parlamentarne večine, potrebuje umiritev, spravo in dogovor o sodelovanju pri 
oblikovanju politike, ki bo pripeljala državo v EU. Z evropskim poslancem Eduardom Kukanom sta izrekla tudi priznanje 
strankam nove koalicije, ker niso sodelovale pri spodbujanju uličnih demonstracij, ki bi lahko spremenile Makedonijo v 
prizorišče množičnih politično ali etnično motiviranih spopadov. 
Zaskrbljenost zaradi razmer v Makedoniji je izrazil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg in se zavzel za spoštovanje 
demokratičnih procesov in pravico večine do odločanja o oblikovanju vlade. Stoltenberg je povedal, da zavezništvo skrbno 
spremlja tudi politične razmere v Albaniji, ki je pomembna Natova zaveznica, in na celotnem Balkanu. 

• Za železno zaveso. Jože Pojbič o mejah nekoč in danes. Delo, 09.05.2017, str. 12 
Brod na Muri    
Naša soseda Madžarska je nekoč davno, v železnih časih, bila za železno zaveso. Mrki cariniki in z avtomatskimi puškami 
oboroženi vojaki so jo na meji varovali pred zunanjimi sovražniki, prevratniki, idejami z Zahoda in drugimi nevarnostmi. 
Stražni stolpi so štrleli nad mejo tudi tam, kjer ni bilo mejnih prehodov, in sama meja je bila z madžarske strani vedno v 
širokem pasu očiščena drevja in preorana, da je bilo mogoče že na daleč videti tiste, ki bi jo hoteli ilegalno prečkati na eno 
ali na drugo stran. Gibanje ob meji je bilo tudi z naše strani omejeno in dovoljeno samo tistim s posebnimi dovolilnicami. 
Prava železna zavesa torej, čeprav nevidna. 
Kot otroku in mladostniku mi je bilo vselej nelagodno, ko smo čez to mejo potovali po poceni Pickove salame in kolute 
trapista. Ruske prešite uniforme madžarskih vojakov, kalašnikovke na njihovih prsih in vprašujoči pogledi carinikov so me 
plašili in vsi smo vedno imeli nekakšen občutek krivde, čeprav nismo počeli nič nezakonitega ali prepovedanega, ker si tega 
ne bi niti upali. Vedno sem si oddahnil šele, ko smo bili že vsaj deset kilometrov od meje. Pa uradniki na sami meji niso 
veliko zapletali, nikoli ni bilo pretiranih kolon in le redko so nam madžarski cariniki pogledali v prtljažnik avtomobila. Niti s 
potnimi listi se niso predlogo ukvarjali, najpogosteje so jih samo preleteli s pogledom in vrnili. In ko smo se vračali, olajšani 
za nekaj denarja in obteženi s poceni madžarskimi izdelki, nas pogosto niti pogledali niso. Samo zamah z roko in že smo se 
peljali naprej. 
Takšna je bila torej meja režima, ki ga nekateri pri nas še zdaj obkladajo z najslabšimi pridevniki. 
Zdaj meje proti Madžarski skorajda ni in včasih človek niti ne opazi, kdaj jo je prečkal. Železna zavesa se je preselila. Mrki in 
od preobremenjenosti zlovoljni oboroženi policisti zdaj čuvajo našo južno mejo. Dokler ne povzročijo prevelikega zastoja, 
preverijo vsakega potnika in vsakem brskajo v računalniških evidencah. Tako kot smo se v »železnih časih« mi počutili krive 
na meji z Madžarsko, imajo verjetno zdaj slab občutek vsi, ki v katerokoli smer prečkajo našo južno mejo, čeprav niso storili 
nič prepovedanega ali nezakonitega. In tudi danes se otroci v avtomobilih verjetno počutijo podobno, kot sem se sam vedno 
znova pred desetletji na madžarski meji. V tako imenovanih novih, demokratičnih in svobodnih časih smo torej dobili pravo, 
režimsko železno zaveso. In to ne samo v občutkih in glavah, ampak v obliki rezilne žice tudi v resnici vidno in otipljivo. In 
tisti, ki so polni kritike nekdanjih železnih režimov in povsod pri nas vidijo njihove ostanke, novo železno zaveso, ki ni nič 
drugačna od prejšnje, komunistične, pozdravljajo in je zahtevajo še več. 
A vsem nova železna zavesa ni všeč. Je morda letošnji Maraton treh src v Radencih, ki bo tekače na najdaljši progi kar 
štirikrat popeljal čez državno mejo, njihovo sporočilo vladi, da železne zavese ne prinašajo nič dobrega? 

• Učna pomoč za Rome tudi v Pogancih. Bojan Rajšek.Delo, 09.05.2017 , str. 12 
Učni zabojnik. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela načrtuje vrsto dejavnosti, najprej za 15 romskih otrok   
Novo mesto – Po Šmihelu in Brezju namerava Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) Novo mesto v 
sodelovanju z novomeško občino začeti program učne pomoči za predšolske in šolske otroke tudi v romskem naselju 
Poganci. Lokalna skupnost je že postavila učni zabojnik in zagotovila električni priključek, društvo pa načrtuje vrsto 
dejavnosti – sprva za 15 romskih otrok.   



»Romi so v naši lokalni skupnosti izključeni na vseh področjih življenja, a morda nikjer s tako škodljivimi posledicami kot v 
izobraževanju, zato je izboljšan dostop do znanja in veščin ključen za napredovanje romske skupnosti,« je prepričana 
sekretarka DRPD Branka Bukovec. Prav s tem namenom je nastal program Dnevni center za romske otroke, ki ga društvo od 
leta 2009 izvaja v romskih naseljih Brezje in Šmihel, največjih romskih naseljih v novomeški občini. V program, ki je 
namenjen večji vključenosti romskih otrok v šolski sistem, pridobivanju novih znanj in veščin, razvijanju socialnega, 
človeškega in kulturnega kapitala ter kakovostnemu preživljanju prostega časa, je na obeh lokacijah vključenih 130 
predšolskih in šolskih otrok. Vrednost programa je 100.000 evrov in ga sofinancira ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, ki prispeva k plači za 1,5 strokovnega delavca ter del materialnih stroškov. V izvedbo projekta so 
vključeni še zavod za zaposlovanje, predstavniki romske skupnosti, novomeška občina, ki zagotavlja prostore in plača del 
materialnih stroškov, ter Fiho. 
Učno pomoč, ki jo izvaja Dnevni center za romske otroke, podpirajo tudi v Osnovni šoli Šmihel. Ravnateljica Irena Hlača je 
povedala, da imajo učenci, ki obiskujejo program, praviloma narejene domače naloge, lažje sledijo pouku in imajo precej 
manj težav pri sporazumevanju in učenju v slovenskem jeziku. »Z delom društva imamo zelo pozitivne izkušnje, zato je ta 
projekt treba nadaljevati,« je prepričana Hlačeva. Predsednik Zveze Romov za Dolenjsko Bogdan Miklič je poudaril pomen 
predšolske in šolske učne pomoči v upanju, da se bo kar največ romskih otrok udeleževalo programa. 
Program bodo širili 
Po besedah Bukovčeve sta bila dnevna centra za romske otroke že večkrat omenjena kot primera dobre prakse, zato je 
njihov namen razširiti program učne pomoči še v druga romska naselja. V sodelovanju z novomeško občino, ki je že 
zagotovila primeren prostor v romskem naselju Poganci, in s podporo romske skupnosti je društvo načrtovalo odprtje 
Dnevnega centra Jedinščica (Poganci) že lani, vendar na državnem in občinskem razpisu niso bili uspešni. S projektom so se 
znova prijavili na letošnji razpis novomeške občine. Rezultati bodo znani predvidoma prihodnji mesec. Podporo ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko pričakujejo prihodnje leto, ko jim bo poteklo petletno financiranje 
programa v obeh romskih naseljih z imenom Dnevni center za romske otroke. »Če bomo na občinskem razpisu uspešni, 
bomo lahko do pridobitve državnih finančnih sredstev izvajali program v nekoliko manjšem obsegu, vanj pa se bo vključilo 
približno 15 predšolskih in šolskih otrok,« je povedala Bukovčeva. 

• Nagrada Fabjana Hafnerja. Delo, 09.05.2017, str. 13 
Književni kalejdoskop   
Goethejev inštitut v Ljubljani bo v sodelovanju z literarno hišo Literarisches Colloquium Berlin začel podeljevati nagrado 
Fabjana Hafnerja za najboljše prevajalke in prevajalce iz nemškega v slovenski jezik in obratno. Letos bo podeljena nagrada 
za izjemen prevod iz nemškega v slovenski jezik, prihodnje leto pa nagrada za izjemen prevod iz slovenskega v nemški jezik. 
Nagrada je poimenovana po prevajalcu, pesniku in literarnem zgodovinarju Fabjanu Hafnerju (1966–2016), ki je na področju 
prevajanja tako v slovenskem kot nemškem govornem prostoru pustil neizbrisljivo sled. 
Nemško-slovenska nagrada Fabjana Hafnerja bo novembra podeljena v okviru Slovenskega knjižnega sejma, ki letos 
postavlja v ospredje književnost Nemčije, Švice in Avstrije. Komplementarno tej nagradi bo marca 2018 podeljena 
slovensko-nemška nagrada v okviru knjižnega sejma v Leipzigu. Nagrada zajema enomesečno štipendijo za ustvarjanje v 
rezidenci literarne hiše Literarisches Colloquium Berlin. Za najboljši prevod bosta glasovali dve strokovni komisiji. O 
najboljšem prevodu iz nemškega v slovenski jezik bo odločala strokovna komisija iz Slovenije, o najboljšem prevodu iz 
slovenskega v nemški jezik pa strokovna komisija iz Nemčije. Članice strokovne komisije v letošnjem letu so Špela Virant, 
Alenka Vesenjak in Vesna Kondrič Horvat. Prijave zbirajo do 30. junija. 

• Kolone na Hrvaško, v Avstrijo in še v Italijo. Barbara Hočevar.Delo, 10.05.2017 , str. 2 
Nadzor meje. Od danes do 30. maja bo Italija začasno uvedla kontrolo zaradi vrha G7   
Ljubljana – Italija bo od 10. do 30. maja zaradi vrha G7 ponovno začasno uvedla nadzor na svojih notranjih mejah. 
Predvidoma danes pa naj bi se svet EU odločal o predlogu evropske komisije, da se nadzor na meji z Avstrijo podaljša še 
za pol leta.   
Vrh G7 bo potekal 26. in 27. maja v Taormini na Siciliji. Zaradi tega so se italijanske oblasti odločile, da bodo ponovno 
začasno uvedle nadzor na vstopnih točkah na kopnem, v zraku in na morju. V tem času bodo smeli potniki mejo prestopiti le 
z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom. Italijanski varnostni organi lahko za neupoštevanje tega predpisa izrečejo 
sankcijo v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo oziroma osebi zavrnejo vstop na njihovo ozemlje. »Pričakujemo, da bodo 
italijanski varnostni organi mejno kontrolo izvajali predvsem na glavnih cestnih in železniških povezavah, čeprav se bo 
nadzor izvajal tudi na drugih, manj prometnih povezavah in kmetijskih prehodnih mestih,« so sporočili s policije, kjer 
predvidevajo, da bo zaradi postopkov mejne kontrole na posameznih cestnih povezavah spremenjena prometna 
signalizacija, možni pa so tudi občasni zastoji. 
Poostren začasni nadzor ob izrednih in varnostno tveganih dogodkih ni italijanska posebnost, pogosto ga države uvajajo tudi 
ob velikih športnih prireditvah, kot je bilo evropsko prvenstvo v nogometu. 
Še pol leta z Avstrijo 
Občasni zastoji, zlasti pred karavanškim predorom, pa se bodo zagotovo nadaljevali še najmanj pol leta. Predvidoma danes 
se bo svet EU odločal o predlogu evropske komisije, naj nadzor na notranjih schengenskih mejah v izrednih okoliščinah, ki 
ga je komisija uvedla zaradi migrantske krize jeseni 2015, ostane. Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Norveška pa naj bi 
ga dokončno prenehale čez šest mesecev. 
Temu je Slovenija ostro nasprotovala na več ravneh, saj po mnenju pristojnih ni nobenih razlogov, da bi takšni režim, ki 
škodi gospodarstvu in prostemu pretoku ljudi, nadaljevali. Tudi statistike govorijo proti podaljšanju kontrole – avstrijski 
varnostni organi so slovenskim kolegom lani vrnili 76 tujcev, letos pa le 11. Poznavalci razmer dvomijo, da bo nadzor 
odpravljen pred nemškimi volitvami, znana pa so tudi stališča nekaterih avstrijskih politikov, denimo ministra za notranje 
zadeve Wolfganga Sobotke, ki bi kontrolo med Slovenijo in Avstrijo podaljšali za nedoločen čas. 



Do teh odločitev evropske komisije je bil v ponedeljek kritičen tudi premier Miro Cerar, saj po njegovem ne pripomorejo k 
utrjevanju schengenskega prostora in notranjega trga: »Nesprejemljivo je, da komisija svoje odločitve podreja interesom 
manjšega števila članic.« Je pa poudaril, da je naša prioriteta spoštovanje pravnega reda EU in zagotavljanje varnosti. 
Manj čakanja s Hrvaško? 
Kako bo s kolonami v Hrvaško in iz nje, zlasti v času turistične sezone, za zdaj ni povsem jasno. Načeloma naj bi se občutno 
skrajšale v primerjavi z zadnjimi tedni. Slovenija, Hrvaška in evropska komisija so prejšnji teden v Bruslju dosegle dogovor, 
po katerem bi lahko v primeru več kot 15-minutnega zastoja na slovensko-hrvaški meji policisti prešli s sistematičnega na 
ciljno usmerjeni nadzor. Menda pa je še nekaj nerešenih vprašanj, zlasti na tehnični ravni, kako naj bi to konkretno izvajali, 
saj na dobršnem delu mejnih prehodov poleti pogosto nastajajo kolone, v katerih potniki čakajo več kot 15 minut, čeprav 
podrobno ne pregledujejo nikogar. 
Je pa pred dnevi minister za zunanje zadeve Karl Erjavec na srečanju z gospodarstveniki komentiral, da zaostren nadzor na 
schengenski meji resda pomeni dodatno težavo za gospodarstvo in dodatne stroške, a da Slovenija resnično skrbi za 
spoštovanje schengena – izključitev s tega območja bi po njegovem mnenju povzročila ogromno škodo, posebno za izvozno 
naravnano gospodarstvo. 

• Avstrija pred novimi volitvami?  C. R. Delo, 11.05.2017, str. 1 
Odstop Podpredsednik vlade Reinhold Mitterlehner se umika z vseh funkcij   
Podpredsednik avstrijske vlade, minister za gospodarstvo in znanost ter predsednik konservativne Ljudske stranke 
(OEVP) Reinhold Mitterlehner je včeraj napovedal odstop z vseh funkcij. Po oceni poznavalcev bi to lahko pomenilo 
predčasne parlamentarne volitve.   
Za morebitnega naslednika Mitterlehnerja – uradno naj bi odstopil v ponedeljek – na čelu stranke številni omenjajo 
zunanjega ministra, 30-letnega Sebastiana Kurza, ki je pred kratkim sicer izjavil, da noče prevzeti vodenja stranke. 
»Menim, da je dovolj,« je izjavil 61-letni Mitterlehner, ki se je v stranki v zadnjem času znašel pod pritiskom. Vodenje 
stranke je prevzel leta 2014, vendar mu ni uspelo ustaviti padanja podpore stranki med volivci. 
OEVP je koalicijska partnerka vlade pod vodstvom socialdemokrata Christiana Kerna. Tudi znotraj vladne koalicije so velika 
razhajanja. Kern je v odzivu na odstop podpredsednika vlade dejal, da ne razmišlja o prekinitvi koalicije z OEVP.  

• Italijanski nadzor ne povzroča zastojev.  Boris Šuligoj. Delo, 11.05.2017, str. 2 
Ob meji Slovenci kot ponavadi kupovali v italijanskih trgovinah, Italijani so prihajali na slovensko stran   
Škofije – Čeprav je Italija z dovoljenjem evropske komisije uvedla začasen nadzor na svojih mejah, se to na večjem delu 
meje s Slovenijo včeraj ni zelo poznalo.   
Na mednarodnem mejnem prehodu Škofije so nekaj časa stali oboroženi italijanski vojaki in pripadniki policije, zaustavljali 
posamezna vozila, a zastojev zaradi tega ni bilo. Posamezna vozila so ustavljala tudi na cestah, ki so nekoliko stran od meje, 
vendar brez vpliva na promet. Na Fernetičih so vztrajali dalj časa, na Krvavem potoku so nekaj časa preverjali vsak avto. 
Obmejne trgovine (tako na italijanski kot slovenski strani) so normalno poslovale: slovenski državljani so kot ponavadi 
kupovali živila in drugo blago v italijanskih trgovinah, Italijani pa so kot običajno prihajali po nakupih na slovensko stran, 
največ po bencin. 
Končno podrli nekdanje objekte mejnega nadzora 
»To, da moramo potniki, ki gremo v Italijo, imeti osebni dokument, ni nobena novost, saj smo dolžni osebno izkaznico nositi 
s seboj, tudi če Italijani nimajo posebnega nadzora na mejah,« je povedal eden od prodajalcev v mesnici ob meji, ki je izrazil 
upanje, da bodo Italijani ohranili zdrav razum pri tokratnih ukrepih in ne bodo škodili življenju ob meji. 
Italijani so deset let po vstopu Slovenije v schengensko območje končno podrli svoje nekdanje objekte mejne kontrole, v 
katerih so bili obmejni policisti in pred tem tudi carina. Te dni končujejo ureditvena dela. Prostor na nekdanjem mejnem 
prehodu med Slovenijo in Italijo bo končno lepše urejen in varnejši za goste bližnjih trgovin, cesta širša in preglednejša. Na 
območju mejnega prehoda zdaj torej poteka hitra cesta, na kateri niti ni več primerne infrastrukture, kjer bi lahko 
sistematično ustavljali avtomobile. To lahko počnejo le občasno ali pa na izhodu z avtoceste. Voznike na poti v Italijo, dvesto 
metrov po vstopu v državo, pri Škofijah opozarja večji napis na prikazovalniku: Pozor, policijski nadzor! 
Zadnja dva dneva 26 ilegalcev 
Sicer pa so koprski policisti prav zadnja dva dneva najlepše dokazali, kje lahko učinkovito nadzirajo mejo. Najprej so ob 
17.20 pri Črnem Kalu prijeli pet ilegalcev iz Afganistana, nato so ob 20. uri prijeli iranskega ilegalca (in ga že vrnili hrvaškim 
varnostnim organom), zjutraj ob 3.25 so pri Kastelcu prijeli 15 Afganistancev, ki so ilegalno prečkali mejo, in malo pred 
sedmo uro zjutraj še pet državljanov Kosova pri Ilirski Bistrici. 

• »Znanost pri vladi še ni prišla na vrsto«  Intervju: akademik Tadej Bajd, novi stari predsednik SAZU. Pogovarjala 
se je: Jasna Kontler – Salamon. Delo, 11.05.2017, str. 14  

Novi stari predsednik SAZU Akademik Tadej Bajd o dosežkih, načrtih in odnosih s politiko – Vse več dela z mladimi   
Na volilni skupščini Slovenske akademije znanosti in umetnosti 4. maja je bil izvoljen za drugi triletni predsedniški mandat. 
Tadej Bajd. zdaj 68-letni akademik, je izredni član SAZU postal leta 2003, redni 2009., dve leti pozneje pa je bil imenovan za 
podpredsednika akademije. Leta 2014 je od treh kandidatov, za položaj sta se potegovala še Slavko Splichal in Marko Mušič, 
dobil največ glasov in postal predsednik SAZU.   
Pred tem je bil Bajd diplomant, redni profesor in dekan ljubljanske fakultete za elektrotehniko. Pri znanstvenem delu se je 
vseskozi posvečal gibanju ljudi in strojev, na fakulteti za elektrotehniko je poučeval robotske predmete, s sodelavci pa je 
napisal več mednarodno uspešnih učbenikov o robotiki. To je še naprej njegova dejavnost, kot profesor pa se je upokojil in 
je zdaj zaslužni profesor ljubljanske univerze. 
Najprej iskrene čestitke za ponovno izvolitev. Pred tremi leti ste nam dejali, da se niste zlahka odločili za kandidaturo. Je 
bila tokrat odločitev lažja?  



Prvič sem res razmišljal, ker sem se malo pred tem po 40 letih upokojil in sem se poslej hotel držati Horacijevega gesla 
Amicus sibi, prijatelj s samim seboj, in delati samo tiste stvari, ki me zanimajo. Zdaj sem amicus akademije ... Kar pa zadeva 
drugo kandidaturo, je navada, da se predsedniki potegujemo še za en mandat.  
Ob nastopu prvega mandata niste predložili programa dela, ste pa v pogovoru za Delo povedali, da imate jasne cilje in da 
so poglavitni med njimi večja aktivnost akademikov ter dobro sodelovanje s slovenskimi znanstvenimi in umetniškimi 
institucijami ter politiko. Ste že izpolnili katerega od omenjenih in drugih vaših ciljev?  
Vsi cilji ostajajo, predvsem delavnost, ki jo je v naslovu nosila že naša predhodnica Academia oporesorum. Jasno je, da so vsi 
akademiki delovni, bodisi v svojih kabinetih, laboratorijih, ateljejih, a sam seveda mislim na delavnost znotraj naše hiše. Zato 
sem ves čas spodbujal posvete in bil pri tem kar uspešen. Obudili smo navado nastopnih predavanj novoizvoljenih 
akademikov. Imeli smo veliko mednarodnih in nacionalnih posvetov o različnih temah, denimo o znanosti in izobraževanju, 
o ocenjevanju raziskovalnega dela v Sloveniji in o problemih visokega šolstva. Lotili smo se tudi problemov srednjega 
šolstva, bila je vrsta posvetov na temo biologije, kemije in tehnike v srednjih šolah. Ravnokar smo imeli dvodnevni posvet o 
poučevanju književnosti v osnovnih in srednjih šolah, ki je bil zelo dobro obiskan in lepo sprejet.  
Humanistično-družboslovni del SAZU se je tudi sicer dobro odzval na zamisel o spodbujanju delavnosti, pripravili so vrsto 
izvrstnih posvetov, med drugim o človekovih pravicah otrok in migrantov. Slednji je bil mednaroden, in to skupaj z 
najstarejšo evropsko akademijo, Leopoldino. Kolega Slavko Splichal je organiziral sijajen posvet o sovražnem govoru, ki se je 
pri nas še povečal ob pojavu migrantov.  
Nazadnje smo imeli obsežen posvet ob 40. letnici Nove revije, o prenovi Evrope, kmalu bo izšla še knjiga o tej temi, ki jo 
bomo skupaj s še nekaterimi poslali na naslove naših politikov.  
Zelo zanimivi so naši posveti s področja naravoslovja in tehnike. Bila je vrsta posvetov o gozdu in lesu, o podnebnih 
razmerah in trajnostnem razvoju. To so tudi stalne teme naše akademije. Prav tako je bil zelo zanimiv posvet o nevarnosti 
umetne inteligence, interneta in sploh računalništva, ki sta ga pripravila kolega Ivan Bratko in Slavko Splichal, pritegnil je 
tudi mlade, ki se jim nameravamo v prihodnje še bolj posvečati. 
Kaj nameravate ponuditi mladim?  
To je ena od stvari, s katerimi se akademije v zadnjem času kar precej ukvarjamo. Lahko bi rekli, da gre za nov trend. 
Nekatere tuje akademije celo ustanavljajo tako imenovane mlade akademije. 
Mlado akademijo imamo tudi pri nas, saj se je vanjo preoblikovalo društvo mladih raziskovalcev. Toda pri tem SAZU ni 
sodelovala ...  
Drži. Omenjene tuje mlade akademije delujejo v okviru starih akademij. Vendar se pri tem pojavljajo razne težave, o katerih 
so mi pripovedovali tuji kolegi. Denimo to, da nekateri v članih mladih akademij že vidijo bodoče akademike, kar seveda ni 
nujno, poleg tega nastane problem, ko lepega dne niso več mladi akademiki in jih je treba vreči z mlade akademije. Mi 
bomo zato z mladimi delali drugače. Predvsem bomo še naprej podpirali program mladih raziskovalcev ter se posvetili 
merilom za izbiro mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Prav tako bomo gojili dobre stike z mladimi raziskovalci v 
tujini, ki imajo ob vračanju v domovino veliko težav, povezanih z zaprtostjo naših znanstvenih institucij.  
Tudi v okviru naših bilateralnih sporazumov s številnimi akademijami v Evropi in drugod – trenutno jih je 41– čemur so 
namenjena posebna sredstva, dajemo priložnost predvsem mladim raziskovalcem, da napeljejo prve stike z neko akademijo 
ali institucijo, ki je z njo nacionalno povezana. Mladim je med drugim namenjena naša fundacija Ivana Vidava, ki podpira 
mlade matematike in naravoslovce v času po doktoratu. Letos smo skupaj s Slovensko znanstveno fundacijo tudi prvič 
organizirali srečanje mladih z našimi akademiki. Odziv je bil tako dober, da bomo srečanje gotovo ponovili. 
Ali ste v prvem mandatu ustvarili tudi nove mednarodne povezave akademije?  
Ustvarili ali pa obnovili smo kar nekaj povezav, tako smo se znova zbližali s hrvaško akademijo znanosti in umetnosti in 
ustvarili stik z madžarsko akademijo umetnosti. Rezultat sta bili dve imenitni slikarski razstavi, naših umetnikov v 
Budimpešti in njihovih v Ljubljani. Tudi sicer se akademije z območja nekdanje Jugoslavije redno srečujemo. Namen je 
približevanje teh dežel Evropi. Naše letošnje srečanje bo v Parizu, sodelovale bodo tudi druge evropske akademije. Letošnja 
tema bodo inovacije in mladi raziskovalci. Na mednarodnem področju bi radi naredili še več, radi bi večkrat povabili 
imenitne dopisne člane, med katerimi so tudi nobelovci, a so, tako kot vsej drugi slovenski znanosti, tudi nam za tretjino 
zmanjšali proračunska sredstva. 
Ali ni doslej veljalo, da je SAZU tudi finančno avtonomna, saj jo ureja poseben zakon in bi moral biti vaš delež 
zagotovljen?  
Imate prav, a dejstvo je, da delimo usodo slovenske znanosti. Lažje bi bilo, če bi se akademija financirala iz več manjših 
virov, tako kot denimo škotska. 
Ali niste pravkar dobili nove zasebne fundacije? Koliko jih pravzaprav imate?  
Ta nova fundacija je zapuščina Škerkovih v Italiji. Še ne vemo, kako bo z njo, saj smo jo dobili skupaj z deželo Julijsko krajino. 
Vsekakor pa že pripravljamo znanstveno-umetniški program, ki naj bi tam potekal. Vključena stavba terja obnovo. Ima pa 
SAZU že dolgo tudi Finžgarjevo vilo na Trnovem, v kateri že načrtujemo nekatere dejavnosti. Donacij je še več, a dejansko ne 
pomenijo dodatnih finančnih virov za akademijo. 
O vlogi akademij znanosti v današnjem času ste ob nedavnem svetovnem shodu za znanost za našo prilogo izjavil, da je 
to predvsem svetovanje politiki, ki temelji na znanosti. Kaj bi še dodali k temu?  
Vsekakor je znanstveno svetovanje politiki najpomembnejša naloga evropskih nacionalnih akademij v 21. stoletju. Ta 
pobuda prihaja predvsem iz evropske komisije, ki si je zaželela takšno svetovanje, in to zdaj poteka na več ravneh. Mi smo 
ta mehanizem že preizkusili in politiki v proučevanje poslali nekaj predlogov. Denimo v zvezi s problemom hrupa, ki ga v 
mestih povzroča promet. Na nacionalni ravni pa smo podali izjave v zvezi s pravico vseh do groba in uporabo slovenščine in 
angleščine na univerzah. 
Komu največkrat namenjate svoje sugestije?  
Ponavadi ministrom, včasih tudi predsedniku vlade in predsedniku parlamenta, parlamentarcem in njihovim skupinam. 



Svetovali ste tudi pri izbiri pametne specializacije?  
Za to nas je zaprosila Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, potem ko je bil ta dokument že 
dvakrat zavrnjen. Naša skupina je predlog pripravila v treh mesecih. Zdaj pa pripravljamo nacionalno komisijo za integriteto 
v znanosti, da bi odpravili nepravilnosti v slovenskem raziskovalnem prostoru. Pobuda za to izvira iz leta 2011, iz strategije 
Drzna Slovenija. Prihodnji teden bomo oddali predlog o sestavi komisije, v kateri bo samo manjši del akademikov. 
Nedavno ste dejali, da v SAZU podpirate cilje shoda za znanost ter da bo tudi pospešil prenovo raziskovalne in 
visokošolske zakonodaje. Kaj bo k temu prispevala akademija?  
Zanimivo je, da hrvaška akademija znanosti in umetnosti ni podprla tega shoda in jo zato zdaj znanstveniki in mediji močno 
kritizirajo, mi ga seveda smo, čeprav vsaj meni ni bilo najbolj všeč, da naš shod ni bil na isti dan kot drugi po svetu. Sicer pa 
smo v akademiji dali izjavo, s katero smo podprli avtonomijo znanosti ter ustrezno stabilno financiranje. Po nedavni državni 
proslavi v Trbovljah sem se v zvezi s tem na kratko pogovoril s premierom Cerarjem in zagotovil mi je, da vlada ni pozabila 
na znanost, a da rešuje probleme postopoma. 
Ali to pomeni, da bo boljše financiranje znanosti še nekaj časa v čakalnici vlade?  
Očitno so zdaj na vrsti bolj pereči problemi, upam pa, da se bo vlada kmalu posvetila tudi znanosti. 

 

Vestnik, Murska Sobota  

• Etnološki muzej na pokopališču. Bernarda B. Peček.  Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 19, 11. maja 2017, 
str. 5 

Naložbe v Občini Apače 
Objavljen je ponovni razpis, izvajalec naj bi bil izbran konec maja – Objekt naj bi bil končan do jeseni 
Čeprav se je priliv sredstev iz Evropske unije v novem finančnem obdobju zmanjšal in so prikrajšani za evropska kohezijska 
sredstva, v Občini Apače nadaljujejo urejanje krajev in krajine. Le da se investicijski ciklus odvija nekoliko počasneje, saj 
je financiranje projektov odvisno od zmožnosti občinskega proračuna. Med največjimi načrtovanimi naložbami je obnova in 
preureditev poslovilnega objekta na pokopališču, ki bo po obnovi in razširitvi postal kulturno - etnološki muzej. Prijavili so ga 
na razpis v okviru programa Interreg kot projekt strpnosti in sodelovanja s sosednjimi občinami Lenart, Sv. Andraž, Sv. Ana 
ter v sodelovanju z Madžarsko. »Apače so nekaj posebnega. Smo ena redkih občin, kjer imamo dve verski skupnosti, 
rimskokatoliško in evangeličansko. Pri nas stoji evangeličanska cerkev, Občina Sv. Ana pa nima cerkve, ima pa  
evangeličansko pokopališče. Pri projektu smo se povezali z Madžari, ker je pri njih več evangeličanov. Na pokopališču 
bomo letos končali tudi tlakovanje poti,« je o projektu, ki je skupaj z opremo ovrednoten na 300 tisoč evrov, povedal župan 
Franc Pižmoht. Prvi razpis za ureditev objekta je bil razveljavljen zaradi previsokih cen, ki so jih postavili prijavitelji, objavljen 
pa je ponovni razpis, izvajalec naj bi bil izbran konec maja, junija pa bi radi začeli dela, tako da bi bil tudi izdaja knjige 
Dušana Ščapa Zgodovina Apaške doline in nakup opreme za muzej, za katerega je načrte pripravil Atelje Pavlin (arhitekt 
Aleksander S. Ostan). 

• Kupujejo največ Avstrijci, pa tudi Grk. Bernarda B. Peček.  Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 19, 11. maja 
2017, str. 9 

Promet s kmetijskimi zemljišči v UE Gornja Radgona 
Leta 2003 so v UE Gornja Radgona izdali 153, lani 291 odločb o odobritvi prodaje kmetijskih zemljišč, kmetij ali gozdov 
Kakšne so razmere v neki lokalni skupnosti, lahko po svoje ocenijo tudi zaposleni v državnih službah – če izdajo le malo 
rojstnih listov, vedo, da ni veliko mladih družin z otroki, če ni veliko novih prometnih dovoljenj, če ni vlog za gradbeno 
dovoljenje …, so ti podatki kazalec, da v nekem kraju, mestu ali občini ni dovolj visokega standarda in da ni razvoja. 
Upravna enota (UE) Gornja Radgona je na podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih pristojna za izdajo odločb o odobritvi 
pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem; vlogo za odobritev mora oddati kupec kmetijskega zemljišča, upravne 
enote pa niso pristojne za odobritev prometa s stavbami, zato teh podatkov ne morejo dati, so sporočili iz UE Gornja 
Radgona. Upravne enote mesečno in letno spremljajo reševanje (odobritev) upravnih postopkov pri prometu s kmetijskim 
zemljiščem, kmetijo ali gozdom in zakupu. V letu 2003 so izdali 153 odločb, leto pozneje 251, leta 2005 kar 288, sledilo je 
upadanje vse do leta 2010, ko so izdali le 173 odločb. Promet z zemljišči, kmetijami in gozdovi je spet začel naraščati 
v zadnjih petih letih, tako da so lani izdali 291 odločb. »Iz teh podatkov ni razvidno, ali gre za posle s kmetijskim zemljiščem 
med slovenskimi in tujimi državljani. Nekaj več je znanega iz poročila, ki so ga pripravili v letu 2016 za promet s kmetijskimi 
zemljišči za obdobje od leta 2011 do 2016,« je pojasnil načelnik UE Gornja Radgona Marjan Potisk. Če je bila leta 2011 le 
ena kupoprodajna pogodba med dvema avstrijskima državljanoma (14.548 kvadratnih metrov), je bilo teh poslov v letu 
2012 kar nekaj: slovenski državljan je s predhodnimi tremi pogodbami prodal avstrijskemu državljanu 37.160 kvadratnih 
metrov površine; izročilna pogodba je obsegala 5.676 kvadratnih metrov; slovenski državljan je prodal grškemu državljanu 
7.285 kvadratnih metrov; z darilno pogodbo sta si avstrijska državljana izmenjala 283.417 kvadratnih metrov, slovenski 
državljan pa je od avstrijskega kupil 37 kvadratnih metrov; slovenski sklad kmetijskih zemljišč je od avstrijskega 
državljana kupil 23.617 kvadratnih metrov kmetijskih zemljišč. V letu 2013 je slovenski državljan prodal nemškemu 
državljanu polovico od 3.163 in 1.403 kvadratnih metrov površin; slovenski državljan je z dvema pogodbama prodal 
avstrijskemu državljanu 13.507 kvadratnih metrov, z darilnimi pogodbami sta si izmenjala slovenski in avstrijski državljan 
6.671 kvadratnih metrov in avstrijska državljana 7.395 kvadratnih metrov, tega leta pa je tudi avstrijski državljan prodal 
slovenskemu 565 kvadratnih metrov površine. V letu 2014 je avstrijski državljan s štirimi pogodbami kupil od slovenskega 
državljana 36.460 kvadratnih metrov, med avstrijskima državljanoma so se z dvema pogodbama izmenjale površine 
v velikosti kar 148.430 kvadratnih metrov; slovenski kupec je od avstrijskega državljana kupil 12.041 kvadratnih metrov, 
avstrijska državljana sta si z darilno pogodbo izmenjala 18.160 kvadratnih metrov, s pogodbo o preužitku je avstrijski 
državljan dobil 3.454 kvadratnih metrov, isti kupec pa je sklenil pet kupo-prodajnih pogodb za nakup 39.410 kvadratnih 



metrov. V letu 2015 je bilo nekoliko manj prometa z zemljišči: s štirimi pogodbami je avstrijski kupec od slovenskega 
državljana kupil 13.553 kvadratnih metrov, z dvema dodatnima pogodbama pa je isti kupec kupil še 11.854 kvadratnih 
metrov površin. Lani je avstrijski državljan s štirimi pogodbami od slovenskega državljana kupil 50.771 kvadratnih metrov 
površin, avstrijski državljani pa so si izmenjali lastništvo 65.789 kvadratnih metrov zemljišč, kar pa še ni v celoti pravno 
rešeno. 

• Panonski duh nas povezuje. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 19, 11. maja 2017, str. 17 
Razstava del likovnih umetnikov iz Sombotela v Lendavi 
Sodelovanje med Galerijo - Muzejem Lendava in Društvom Savaria TAG 
V Muzeju meščanstva (Glavna ulica 52) v Lendavi so odprli razstavo umetniških del Društva Savaria Tendency Art 
Group iz Sombotela z naslovom Mejniki – Stebri časa. Organizatorka razstave je Galerija - Muzej Lendava, ki z umetniki 
iz Sombotela sodeluje že več let in je lani v sodelovanju s tamkajšnjim društvom organizirala razstavo pomurskih umetnikov 
v njihovi galeriji. Udeležence odprtja razstave je nagovoril kustos lendavske Galerije - Muzeja Dubravko Baumgartner. 
Razstavljena dela sta predstavila člana Društva Savaria TAG Andras Bodorkos in Csaba Oroszy. Poleg njiju so avtorji 
razstavljenih del še: Pal Peter Bartek, Ildiko S. Horvath, Agnes Kaczmarski, Gaspar Stankovics, Istvan Szanto, Tibor T. Takacs, 
Eva Veres in Gabor Veres. Csaba Oroszy je povedal, da so člani društva doslej pestrost umetniškega življenja njihove ožje 
domovine, Sombotela, uspešno zastopali na številnih umetniških razstavah: »Povezala sta nas klic umetnosti in vedro 
umetniško ustvarjanje – izpopolnitev, da bi rezultate ustvarjalnega dela predstavili čim širšemu krogu ljudi, tako na 
Madžarskem kot v tujini. Udejanjena umetnina zavezuje vsakogar in nas med drugim uči medsebojnega nesebičnega 
sprejemanja, zaupanja in spoštovanja, vere in čaščenja.« Andras Bodorkos je dodal, da je današnji čas pošastno podoben 
času razpada rimskega imperija, ko se je rodilo tudi ime naše skupne geografske pokrajine, Panonije: »Verjamemo v 
povezovalno moč univerzalne in lokalne kulture. V neprecenljivega, tudi v času nesoglasij in vojskovanj, drug drugemu roko 
ponujajočega panonskega duha. Zato ustvarjamo, zato razstavljamo, pišemo pesmi, publicistiko, fotografiramo, urejamo 
knjige, izdelujemo nakit, kipe in plastike, snemamo filme, razglašamo, zakaj je lepo, gradimo mostove, odpiramo ali pa 
zapiramo naša okna, glede na to, ali kaže meteorološka ura zimo ali pomlad … Kot pravijo tudi latinsko: Pannonia Ego. 
Pannonia örök. Če sledimo svetovnemu trendu: Pannonia for ever. In v slovenščini: Panonija je večna.« 

• »Čutiti je bilo posebno energijo«. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 19, 11. maja 2017, str. 20 
Ringaraja po vzhodni Sloveniji 
Sodelovale so štiri skupine iz Pomurja, šest pa jih je bilo iz Maribora in okolice – Skupine so bile kostumsko zelo različne 
Na regijskem srečanju otroških folklornih skupin Ringaraja v lendavski gledališki in koncertni dvorani so sodelovale 
štiri skupine iz Pomurja, šest pa jih je bilo iz Maribora in okolice. Organizatorka je bila lendavska območna izpostava Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti. Med sodelujočimi iz Pomurja je najprej nastopila otroška folklorna skupina Vrtca Manka 
Golarja Gornja Radgona z odrsko postavitvijo Biba leze. Vodja skupine in avtorica odrske postavitve je Tatjana Jakopec 
Kager. Starejša otroška folklorna skupina OŠ Kobilje se je predstavila z odrsko postavitvijo Buja se je ženila, katere avtorica 
je Tatjana Nemet, ki skupino tudi vodi. Veseli Marki IV OŠ Beltinci so pod vodstvom Jelke Breznik, ki je tudi avtorica odrske 
postavitve, pripravili nastop z  naslovom Kupinar. Folklorna skupina Lindau z DOŠ I Lendava pa je pripravila pod vodstvom 
Mihaela Šooša odrsko postavitev Plesi iz pokrajine Del–Alföld. Na regijskem srečanju so sodelovale še: OFS OŠ Janka 
Glazerja in vrtca Ruše, FS Ludvik z OŠ Ludvika Pliberška Maribor, mlajša in starejša FS Prežihovci OŠ Prežihovega Voranca 
Maribor ter mlajša in starejša otroška FS KUD Študent Maribor. 

• Pomembno, da je gledalcem nastop všeč. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 19, 11. maja 2017, 
str. 20 

Srečanje odraslih folklornih skupin v Bogojini 
Slovenske in madžarske ljudske plese je na srečanju z naslovom San se šetao zaplesalo osem skupin iz Prekmurja in 
Prlekije 
V kulturni dvorani v Bogojini je murskosoboška območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti organizirala 
območno srečanje odraslih folklornih skupin z naslovom San se šetao. Ob spremljavi glasbenikov je slovenske in madžarske 
ljudske plese zaplesalo osem skupin iz Prekmurja in Prlekije. Najprej je nastopila domača folklorna skupina (FS) Kulturno-
umetniškega društva Jožefa Košiča Bogojina z odrsko postavitvijo Od Kerke do Rabe. S prleškimi ljudskimi plesi z naslovom 
Pod lipo zeleno … se je predstavila FS TKD Babinci, z madžarskimi plesi iz Železne županije pa FS KUD Jozsefa Attila 
Motvarjevci. Prekmurske ljudske plese so ob bogojinski folklorni skupini zaplesali še: mladinska FS KD Marko Beltinci (Šou 
san prejk po bukovji), FS KTD Goska Satahovci (Naše goske), FS KD Marko Beltinci (Bistra je Mura, visiki je brejg), FS KTD 
Moščanci (Bili smo na topli proški) in veteranska FS KUD Beltinci (Kupinar). Strokovna spremljevalka območnega srečanja 
folklornih skupin Tanja Drašler je povedala, da je folklorne skupine s tega območja zelo težko ocenjevati in se odločiti, 
katere bodo šle na državno srečanje, saj vse kontinuirano in prizadevno vadijo in je tudi kakovost njihovih nastopov precej 
enaka: »Opaziti je, da se tak način dela prenaša tudi na mlade rodove, ki si prav tako prizadevajo, da bi bili enako 
kakovostni ali celo boljši od skupin, ki imajo že veliko izkušenj. Vse generacije so vključene v plesno in kulturno 
udejstvovanje in vsi si želijo potrditev z dobrimi ocenami in sodelovanjem na tekmovanju na državnem nivoju.« Dodaja, da 
si nekatere skupine prizadevajo, da bi svoj odrski nastop nekoliko razgibale, druge pa si želijo predvsem prenašati tradicijo 
znanja iz preteklosti v sedanjost. Nastopajo ob spremljavi odličnih glasbenikov na tradicionalnih glasbilih, kar bi lahko 
še bolje vključili v koreografsko zasnovo: »Pomembno pa se mi zdi, da delajo to, kar jih veseli, kar čutijo, da je njihovo, in 
skušajo doseči čim boljšo izvedbo, čim boljšo interpretacijo. Pomembno je, da je gledalcem njihov nastop všeč.« 

 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• »Od kec si, lubica, ti doma?«. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 11. maja 2017 - Leto 
XXVII, št. 19, str. 2 



»Na Siniki mam edno, mam v Čöpenci dvej, sinička je jakša kak čöpenske dvej« - smo čüli 7. majuša v monoštrskom 
Slovenskom domi od pesmarske skupine Sombotelske spominčice. Té reči z edne porabske naute bi leko bile moto 
varaškoga srečanja ljudski pevcov ino godcov z naslovom »Od kec si, lubica?«, šteroga je organizerala Zveza Slovencev na 
Madžarskem. Rejsan, gor so staupile skupine tak iz Porabja kak iz Slovenije - pa samo žmetno smo se leko odlaučili, če so 
»siničke « ali »čöpenske« jakše bilé. »Ljudska muzika dosta vsega nosi v sebi, má svoj ritem, svojo pripovejst pa svojo mauč, 
štera nas pela nazaj v stare čase« - je v svojom guči na začetki programa premišlavala sekretarka Slovenske zveze Gyöngyi 
Bajzek. Tau je tö nej pozabila cujdati, ka  so srečanje držali djenau na materinskiden - sledik so ništerne skupine rejsan  
spejvale o materaj, padaš porabski Slovencov Ludvik Rudolf iz Male Nedelje pa je tapravo veršuško o svojoj materi. »Pesmi, 
štere te gnes čüli, aj ne baužajo samo vaše vüje, liki  düšo tö« - je sekretarka prejkdala oder skupinam. Zvün nastopajoči je 
prišlo dosta najgir lüstva s Porabja pa Prekmurja tö, navzauči (med njimi slovenski generalni konzul dr. Boris Jesih in 
parlamentarna zagovornica slovenske narodnosti Erika Köleš Kiss) so leko vidli kvaliteten program sedmi skupin. Slovence 
na Madžarskom so zvün Sombotelski spominčic (štere so tau paut ranč tak ništerne menje poznane porabske naute 
spejvale) zastopali še Ljudski pevci z Gorenjoga Senika, šteri so s svojimi trejmi pesmimi lepau nutpokazali večglasno 
domanje spejvanje. 

• »Glavno je, ka tau tradicijo obdržimo«. Gančki majoš. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 11. maja 2017 - Leto XXVII, št. 19, str. 4 

Pred prvin majušom se po cejloj Sloveniji, tak kak tüdi v dosta drügi evropski rosagaj, postavla majsko drejvo, mlaj, ali kak v 
Porabji pravite majpan. Najbole erični mlaj, pravijo njemi majoš, že od 1919. Leta postavlajo v prekmurski vesnici Gančani.  
Od lani je ta lejpa zahvalna šega vpisana  tüdi v register žive slovenske kulturne dediščine.  Gančki majoš obpomauči  
sovaščanov vsako leto 30. aprila pripravijo mladi, steri v tistom leti dopunijo 18 let, pravijo jim »lejtniki«. Po vesnici cejlo 
popaudne nosi nosijo smrekov vrejek, steroga prva okinčajo s papernatimi roužami, prauti večeri pa na starom 
nogometnom igrišči postavijo majoš. Té običaj so si vözbrodili štirge domanji pojdje, sodaki. Po prvoj svetovnoj bojni so v  
zahvalo blajženi Mariji pred prvin majon na skrüma postavili draug z gorokinčano brezovo krošnjo. Tau so napravili zatau, ka 
so srečno prišli domau iz bojne. Kak smo že napisali, je postavljanje in kinčanje majoša v Gančanih delo za generacijo, stera v 
tistom leti grata punoletna. 

• Postavili smo majpan s pomočtjauv žensk. Karel Holec. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 
11. maja 2017 - Leto XXVII, št. 19, str. 5 

Kak vsakšo leto zdaj smo pa nasé vzeli tau velko delo – kak Porabsko kulturno in turistično društvo pa Narodnostna  
samouprava Andovci - ka na 1. maj andovskim deklam pa vsem ženskam majpan postavimo. Tau nam že dobro dé, zato ka 
več kak tresti lejt tauma, ka smo prvoga postavili še tam spodkar v müzgi, gde se je nam skur vsakšo leto vöobrno. Ka je nas 
zdaj fejst mantralo, tau je tau bilau, ka tisto gauško, gde smo do tejga mau sejkali majpan, so lani podrli, tak ka edna betva  
je nej ostala. Dosta sem zmišlavo, gde bi leko vsekli, zato ka lejpi baur, steri je tenki pa visiki, težko se najde, najbola v dolaj 
rasté. Nej je léko bilau, dapa najšo sem tašo gauško, gde se še najdejo taši borauvge, tau ne ovadim, gde je, zato ka majpan 
vsigdar kradniti trbej. Tau je tak bilau prvin, tau je tak zdaj, pa tak ostane, dočas de svejt stau, bar pri nas. 

• V enem letu velik napredek pri učencih. Tekmovanje v slovenščini. M. Sukič. Porabje, časopis Slovencev na 
Madžarskem, Monošter, 11. maja 2017 - Leto XXVII, št. 19, str. 7 

25. aprila je v Monoštru v Slovenskem domu potekalo tekmovanje v slovenščini za učence 7. in 8. razredov dveh dvojezičnih 
osnovnih šol (Števanovci in Gornji Senik) in za male gimnazijce monoštrske gimnazije. Tekmovanje vsako leto organizira 
Državni zavod za šolstvo (Budimpešta za vse narodnosti v državi in je sestavljeno iz dveh delov: pisnega in ustnega. Porabski 
učenci so pisni del – jezikovni test in spis – napisali že v mesecu februarju na šolah, na ustne naloge pa so se pripravljali na 
podlagi danih tem. Finala so se udeležili štirje učenci, vsi štirje hodijo na gimnazijo Vörösmarty v Monoštru, njihova učiteljica 
je Irena Fasching Libritz, s tremi od njih intenzivno dela na urah predvsem učiteljica-asistentka Metka Perger. Učence, 
učiteljico in ostali članici komisije (višjo svetovalko za porabsko šolstvo Valerijo Perger in glavno urednico Marijano Sukič) je 
pozdravila vodja glavnega oddelka Državnega zavoda za šolstvo Agi Kállay, ki je izpostavila pomembnost maternega jezika. 
Učenci so posamično poročali o dani temi, nakar so se člani komisije pogovarjali z njimi, da bi ugotovili, kako suvereni 
govorci slovenskega jezika so. Pri točkovanju so upoštevali vsebino in slovnično pravilnost. Komisija je ugotavljala, da so bili 
vsi učenci dobro pripravljeni in so se od lani precej razvili tudi v prosti komunikaciji. Hkrati je ogorčeno ugotavljala, da se 
tekmovanja ni udeležil noben učenec z dveh dvojezičnih šol. Na tekmovanju so sodelovali Dóra Doszpot, Eszter Kovács, 
Zalán Lang in Júlia Nagy, prvo mesto je zasedla Dóra Doszpot, ki obiskuje 3. Razred gimnazije (7. razred OŠ). Učenci so tokrat 
dobili le diplome, nagrade bodo prejeli v Budimpešti, na skupni prireditvi vseh narodnosti na Madžarskem. 

• Umrl je dr. György Juhász. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 11. maja 2017 - Leto XXVII, št. 
19, str. 7 

Umrl je dr. György Juhász, hungarolog, literarni zgodovinar, ki je bil med letoma 1981 in 1988 prvi madžarski lektor Univerze 
v Ljubljani. Leta 1985 je pripravil program novoustanovljene madžarske katedre Univerze v Mariboru. Med letoma 2004 in 
2009 je bil gostujoči profesor Univerze J. J. Strossmayer v Osijeku, kjer je pomagal pri ustanavljanju madžarske katedre. 
Objavil je več kot sto publikacij in nekaj zbirk. Zadnje čase je raziskoval zamejski madžarski prostor. 

• Upokojenci iz Monoštra kegljali v Radencih. Filip Matko Ficko. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 11. maja 2017 - Leto XXVII, št. 19, str. 10 

V Radencih so se predzadnji dan četrtega letošnjega meseca, 29. aprila, tradicionalno srečali invalidi treh sosednjih držav: 
Slovenije, Avstrije in Madžarske. Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota, ki ga že vrsto let uspešno vodi Rudolf Kulič, 
je pripravilo tekmovanje v kegljanju na klasičnem kegljišču. Sodelovale so tekmovalke in tekmovalci Medobčinskega društva 
invalidov Murska Sobota, športne sekcije Društva upokojencev iz Monoštra (Szentgotthárda) na Madžarskem ter iz Lipnice 
(Leibnitza) in Bruck/Kapfenberga iz sosednje Avstrije. Z invalidi Madžarske se beleži že 37 let sodelovanja, a tokrat so 
namesto iz Sombotela (Szombathely) bili udeleženke in udeleženci iz Monoštra. Sodelovanje z avstrijskimi invalidi pa poteka 
že 13 let. 
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