
 

BILTEN – pregled člankov iz časopisja     [12 . maj -  18. maj 2017]              [106]  

Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Vospernik, Reginald. Zvestoba koreninam se ne bije z odprtostjo do soseda : ob 80- letnici Reginalda Vospernika 

/ Reginald Vospernik ; [pogovarjal se je] Janko Kulmesch.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 

(12. maj 2017), str. 2-3  

• Kulmesch, Janko. Beseda je našla (knjižno) domovino : izbor Vospernikovih besedil iz sedmih desetletij / Janko 

Kulmesch.- Knjiga Reginald Vospernik: Fremde Nähe - Varljiva bližina. Izdajatelja Feliks J. Bister in Dietmar Larcher. 

Založba Drava.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 2017), str. 3  

• Svet Evrope kritično o Avstriji : poročilo o zaščiti narodnih manjšin.- Strasbourg. Svetovalni odbor Sveta Evrope 

(SE) v Strasbourgu v svojem poročilu navaja, da se v primerjavi z zadnjim poročilom iz leta 2012 v Avstriji glede 

izvajanja določil okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin ni spremenilo dosti na bolje Tarča kritike so 

nedokončana reforma Zakona o narodnih skupnostih, omejene pristojnosti sosvetov in n"zamrznjene" podpore za 

razvoj manjšinskih identitet in kultur.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 2017), str. 4 

• Poziv proti slovesnosti : poziv Kaiserju in Van der Bellnu.- Celovec. 21 organizacij civilne družbe podpira poziv 

deželnemu glavarju Petru Kaiserju in predsedniku Alexandru Van der Bellnu, da "prepovesta spominsko 

slovesnost hrvaške Pliberške častne čete", saj naj bi ta nasprotovala "mednarodnopravnim obveznostim republike 

Avstrije".- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 2017), str. 4  

• Agrarni dizel je življenjskega pomena za kmetijstvo.- Skupnost južnokoroških kmetov in kmetic zahteva uvedbo 

cenejšega dizelskega goriva za kmete.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 2017), str. 

4 

• Katja Sturm - Schnabl je bila slavnostna govornica : uradna slovesnost ob 8. maju.- Dunaj. V ponedeljek, 8. maja 

je Komite Mauthausen Avstrija v kooperaciji z dunajskimi simfoniki ter ob podpori avstrijske zvezne vlade in ob 

navzočnosti zveznega predsednika Alexandra Van der Bellna že peto leto vabil na slovesnost v spomin na 

osvoboditev izpod nacističnega nasilja. Prireditev se imenuje Dan veselja. Že dan prej, v nedeljo 7. maja 2017 pa je 

bila v prostorih urada zveznega kanclerja ter ob navzočnosti predsednika Van der Bellna in predsednika Zveze 

slovenskih organizacij Marjana Sturma spominska slovesnost. na kateri je zvezni kancler Christian Kern podkrepil, 

da je 8. maj dan veselja. Slavnostna govornica je bila koroška Slovenka Katja Sturm Schnabl.- Novice, slovenski 

tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 2017), str. 5  

• Wakounig, Bojan. Spomin na upor, toda brez sovraštva : obnova spomenikov v Kotmari vasi in Bilčovsu / Bojan 

Wakounig.- V Kotmari vasi in Bilčovsu so obnovili nagrobna spomenika partizanom in predstavili knjigo o 

polpretekli zgodovini. Knjiga: Andrej Mohar (ur.) Ponosni na prednike. Založba Globus. 2017.- Novice, slovenski 

tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 2017), str. 5  

• Na obisku pri nekdanjem glavnem uredniku Vestnika in tajniku ZSI : Rado Janežič je slavil 90- letnico.- Celovec. 

Minuli petek, 12. maja 2017 je Rado Janežič, ki je bil več kot 50 let tajnik ter organizacijska duša Zveze slovenskih 

izseljencev ZSI (sedaj Zveza slovenskih pregnancev - ZSP) ter 40 let glavni steber Slovenskega vestnika, od tega več 

kot 30 let glavni urednik, prav tako pa dolgoletni član izvršnega odbora Zveze slovenskih organizacij (ZSO), obhajal 

90. življenjski jubilej.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 2017), str. 6  

• Domu v Tinjah novo priznanje.- Vipava. Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne 

dediščine te krajine Kultura - Natura Slovenija, ki ga vodi Slavko Mežek, na Koroškem znan kot organizator 

ekskurzij po (Ne)Znanem zamejstvu, je v soboto, 11. maja 2017 v Vipavi podelilo priznanja Naša Slovenija 2016. V 

kategoriji, namenjeni zglednim dosežkom na področju izobraževanja, usposabljanja in osveščanja je priznanje 

prejel Katoliški dom prosvete v Tinjah, "zgledna kulturno - izobraževalna multikulturna ustanova, ki že dolgo 

izjemno uspešno sooblikuje in uveljavlja slovenski kulturni prostor ter gradi mostove".- Novice, slovenski tednik 

za Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 2017), str. 6  

• Živahno pri Habnarju : Srečanje otroških in mladinskih zborov.- Plešerka. Šest zborov je v nedeljo, 12. maja 2017 

pri drugem Srečanju otroških in mladinskih zborov v tem letu v hotelu pri Habnarju v Plešerki skrbelo za živahen 

popoldan.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 2017), str. 7  



• Ottowitz, Niko. Finalno matematično tekmovanje : PANGEA 2017 - avstrijsko prvenstvo na Slovenski gimnaziji / 

Niko Ottowitz.- Celovec. Dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije so se v prvem krogu med mladino vseh koroških šol 

izkazali najbolje.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 2017), str. 7  

• Pan, Sara. Lahko z denarjem opereš slabo vest, zmanjšaš bolečino? : Sara Pan o sodobnosti Indijancev v Kanadi 

/ Sara Pan ; [pogovarjal se je] Bojan Wakounig.- Sara Pan, novinarka pri radiu Agora, je med študijskim bivanjem v 

kanadskem Winnipegu obiskala dva tamkajšnja rezervata staroselskih Indijancev.- Novice, slovenski tednik za 

Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 2017), str. 11  

• Wakounig, Bojan. Kadar mi pride beseda v žinj, tedej jo zašribam : portret: Milka Kriegl, kulturnica / Bojan 

Wakounig.- Dne 12. maja 2017 bo v Šiši v Zahomcu na sporedu 16. koncert Bivaži pr Zili. Organizatorka prvega 

koncerta je bila Milka Kriegl, ki sedaj sestavlja sila zanimivo zbirko.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. 

- Št. 19 (12. maj 2017), str. 12  

• Karl Vouk je odstopil : Društvo umetnikov.- Celovec. Karl Vouk je protestno odstopil s položaja drugega 

podpredsednika Koroškega društva umetnikov, ki ga je zasedal od leta 2009. Kot je Vouk pojasnil v odstopni izjavi, 

ne more sprejeti, da je kustosinja Renée Gadsen izključila umetniško skupino Arcade iz projekta kopf-head-glava z 

utemeljitvijo, češ, da "na razstavi ni predvideno nič političnega".- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - 

Št. 19 (12. maj 2017), str. 12  

• Kulmesch, Janko. Čudovito majniško doživetje : duhovni koncert v Grebinjskem Kloštru / Janko Kulmesch.- 

Grebinjski Klošter. Zbor Gemischter Chor Griffen je vabil in navdušil skupaj z moškima zboroma Kralj Matjaž in Die 

ChorHerren.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 2017), str. 13  

• Wakounig, Bojan. Gamsi na plazu na platnu in papirju : Musilov inštitut / Bojan Wakounig.- Celovec. Prav na dan 

72. obletnice vojaške zmage nad nacionalsocializmom so v ponedeljek, 8. maja 2017 v Musilovem inštitutu v 

Celovcu odprli razstavo slik Tanje Prušnik iz cikla Utopia_gnp2. Dela so nastala kot likovna oprema nove izdaje 

nemškega prevoda Gamsov na plazu Karla Gašperja Prušnika, starega očeta umetnice Tanje Prušnik. Knjiga je po 

dolgoletnih pripravah izšla lani pri založbi Wieser.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 (12. maj 

2017), str. 13  

• Slovenska gimnazija avstrijska podprvakinja : košarka.- V uvodnih tekmah in v polfinalu so šolarji dominirali nad 
nasprotniki. V finalu pa so podlegli ekipi iz Gradiščanske.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 19 
(12. maj 2017), str. 14 

 
Primorski dnevnik, Trst 
 

• Sandor Tence. »Sposoben, povezovalen in cenjen v manjšini«. Rim – Blažina o profilu slovenskega kandidata. 
Primorski dnevnik, št. 109, 12.5.2017, str. 1, 3 

• Matej Caharija. Razmišljanje o razmirju med periferijo in centrom: Trst – v Narodnem domu srečanje SLORI Na 
obrobju/Al margine. Razpravljala sta geograf Milan Bufon in ekonomist Francesco Magris. Primorski dnevnik, št. 
111, 14.5.2017, str. 6 

• Ivan Žerjal. V znamenju Gregorčiča in šole kot širše družine: Dolina – proslava ob 50. Obletnici poimenovanja nižje 
srednje šole. Primorski dnevnik, št. 111, 14.5.2017, str. 9 

• Če bi Italijani zavzeli Škabriel, bi imeli prosto pot do trsta in Ljubljane: pred sto leti je italijanska vojska sprožila 
zadnji ofenzivi na šoški fronti (pogovor z Renatom Podberšičem). Primorski dnevnik, št. 111, 14.5.2017, str.11 

• (ale, ide). Zagotavlja podporo parlamenta. »Tu gradite Evropo prihodnosti«: Gorica-Nova Gorica – na obisku 
predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Primorski dnevnik, št. 111, 14.5.2017, str.15 

• (arc-pv). »Javne uprave, začenši z Deželo, nezadostno skrbijo za slovenščino«: Trst – srečanje na pobudo 
predsednice paritetnega odbora Ksenije Dobrila. Primorski dnevnik, št. 113, 17.5.2017, str. 3 

• Sandor Tence. »Na nemških šolah vse več otrok, ki ne oblada nemščine«: Meran – poudarki s kongresa 
Južnotirolske ljudske stranke. Primorski dnevnik, št. 113, 17.5.2017, str. 3 

• V občinskih objektih prepoved zakrivanja: Tržič – uprava pripravlja nov pravilnik mestne policije. Primorski 
dnevnik, št. 113, 17.5.2017, str. 17 

• Pozornost namenili težkim razmeram tednika Novi matajur: SKGZ – seja deželnega vodstva v Čedadu. Primorski 
dnevnik, št. 113, 17.5.2017, str. 18 

• Poziv za Slovenca v Rimu: slovenska manjšina – SKGZ in SSO pisala slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju. 
Primorski dnevnik, št. 114, 18.5.2017, str. 1, 3 

• Slovenija bo okrepila podporo Benečanom: Špeter – zagotovila ministra Gorazda Žmavca. Primorski dnevnik, št. 
114, 18.5.2017, str. 1, 3 

• Sandor Tence. Načrt za Stadion 1. maja kmalu dokončno izdelan: Trst – prizadevanja slovenskih politikov in 
organizacij. Primorski dnevnik, št. 114, 18.5.2017, str. 4 

• Robi Šabec. »Kot borbena ladjica v istem brodovju«: intervju – Tomaž Pavšič o tržaški reviji Zaliv in idrijski Kaplje 
 

 



Primorske novice, Koper 
• Jana Krebelj. Dialog o namestitvi beguncev poteka, dogovora pa še ni: po uporu proti integracijski hiši na Škofijah 

občina Koper in notranje ministrstvo iščeta kompromis. Primorske novice, št. 112, 18. 5. 2017, str.3 

 

Delo, Ljubljana 

• Predstavniki Romov niso dobili besede. Sandra Hanžič. Delo, 12.05.2017, str. 2 
Razprava o zakonu o romski skupnosti. ZL predlaga razrešitev Verbiča   
Ljubljana – Kolegiju predsednika državnega zbora bodo v ZL predlagali, naj zaradi nedemokratičnega vodenja sej in 
teptanja pravil razreši predsednika odbora za notranje zadeve Dušana Verbiča (SMC). Včerajšnje dogajanje, ko k besedi ni 
pustil predstavnikov romskih združenj, je bilo kaplja čez rob.   
»Predlagam, da dopustite, da tudi tisti, ki so navzoči na seji, dobijo besedo, kot je to običajno na delovnih telesih, razen na 
tem, odkar ga vodite vi,« je poslanec Združene levice Matej T. Vatovec pozval Verbiča. Ta se je branil, da poslovnik dopušča, 
da se na sejo povabi zainteresirana javnost, vendar to ni obveza.  
V stranki ZL so zakon o romski skupnosti vložili pred časom, pripravili pa so ga s pomočjo romskih organizacij, ki so jih tudi 
povabili na sejo. Vendar je besedo dobil le Jožef Horvat - Muc, predsednik Zveze Romov, ki je zakon podprl s pripombo, da 
potrebuje izboljšave.  
Verbiču, namestniku vodje poslancev SMC, očitajo, da je zaradi vladnega nasprotovanja predlogu preprečil razpravo. »To je 
nedopustno, nedemokratično in ena navadna svinjarija,« je bil oster Vatovec. Zato bo ZL kolegiju predlagala, naj ga razreši. 
Z njegovim vodenjem sej so bili nezadovoljni že od začetka, pravijo. V SMC se na poziv še niso odzvali.  
Zakon o romski skupnosti že desetletje ni bil spremenjen, na nujnost njegove osvežitve pa državo vseskozi opozarja Svet 
Evrope. Vlada pripravlja svoj zakon, zato predloga ZL ne podpira; 13 poslancev je včeraj izglasovalo, da ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Čez dva tedna ga bodo obravnavali še na plenarni seji, kjer se bo njegova zakonodajna pot skoraj 
gotovo končala.  
Romi množično na Gregorčičevo 
Ogorčeni so bili tudi predstavniki romskih združenj. Bogdan Miklič iz Zveze Romov za Dolenjsko je obžaloval, da predlog ni 
dobil podpore. Pričakuje, da bo SMC odstavila Verbiča, in napoveduje, da bodo Romi protestirali pred vladnim poslopjem, 
če ne bo izboljšav zakona. Podobno načrtuje Haris Tahirović iz romskega informacijskega centra Anglunipe. Predsednik 
Zveze Romov za Belo krajino Zvonko Golubič je bil razočaran, da je Verbič na sejo povabil samo Horvata, za katerega pravi, 
da ni legitimni predstavnik skupnosti. 

• Jeseni na predčasne parlamentarne volitve? Boris Čibej. Delo, 12.05.2017, str. 6 
Avstrijska vladna kriza. Po odstopu podpredsednika vlade in predsednika ljudske stranke Reinholda Mitterlehnerja   
V nedeljo bo Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) najbrž izbrala za novega voditelja zunanjega ministra Sebastiana Kurza. A ta 
ne bo nujno prevzel tudi predhodnikovega visokega položaja v zvezni vladi, temveč utegne povesti stranko na predčasne 
parlamentarne volitve, ki bi lahko severno sosedo doletele že jeseni.   
Čeprav je avstrijski kancler in predsednik vladajočih socialdemokratov (SPÖ) Christian Kern tudi Mitterlehnerjevemu 
nasledniku ponudil podpredsedniško mesto v vladi, njegovi stranki pa nadaljnje sobivanje v vladni koaliciji, je večina 
avstrijskih analitikov prepričana, da v Avstriji ne bodo volili zveznih poslancev prihodnje leto, kakor bi morali, ampak že prej. 
Če bo 61-letnega Mitterlehnerja, ki je v sredo napovedal odstop z vseh funkcij, res zamenjal 30-letni Kurz, je veliko 
vprašanje, ali bodo »črni«, kakor pravijo ÖVP, sploh še hoteli ostati v koaliciji.  
»Kakor kaže danes, najbrž ne bodo,« je včeraj ugotovil novinar časnika Standard Michael Völker. Glavar Zgornjeavstrijske 
dežele in pomembni član ÖVP Thomas Stelzer je vladajoče »rdeče«, kakor imenujejo SPÖ, obtožil, da so krivi za odhod 
velikega zagovornika koalicije Mitterlehnerja, po Völkerjevem mnenju pa večina ministrov iz ljudske stranke, med njimi tudi 
Kurz, meni, da ne gre več zaupati Kernovi ponudbi o skupnem »partnerstvu za reforme«. 
O tem, kdo bo nasledil Mitterlehnerja, se bo stranka odločila v nedeljo, javnost pa utegne o tem izvedeti šele dan kasneje. 
Možnih kandidatov za novega voditelja črnih je več, od v javnosti priljubljenega Kurza, ki ima v stranki največ podpore, do 
vodje njihovega parlamentarnega kluba Reinholda Lopatke, evropske poslanke Elisabeth Köstinger ter glavarke Spodnje 
Avstrije in nekdanje zvezne notranje ministrice Johanne Mikl-Leitner. 
Zvezdniški kandidat  
»Kurz je naš zvezdnik,« je povedal glavar Stelzer. Toda »zvezdnik« zahteva od stranke, naj ga tako obravnava, in je 
pripravljen prevzeti vodenje le, če mu bo vrhuška dala proste roke za preoblikovanje in kadrovsko osvežitev stranke. 
Nekateri v stranki so pripravljeni privoliti v to, drugi, kot je njihov glavar Štajerske Hermann Schützenhöfer, pa svarijo pred 
lažnim upanjem, da lahko novo vodstvo stranke reši vse težave. »Tudi Mitterlehnerja so na začetku sprejeli kot mesijo, na 
koncu pa je razrvan odstopil,« je včeraj povedal Schützenhöfer za avstrijski nacionalni radio. 
Še pred Mitterlehnerjevim odstopom javnomnenjska merjenja niso bila naklonjena ljudski stranki. Le približno petina 
volivcev bi glasovala za stranko, ki je veljala za tradicionalno zastopnico kapitala. Vodilni rdeči, ki se vsaj formalno zavzemajo 
za proletariat, pa so, ko je Kern prevzel njihovo krmilo, že skoraj dohiteli opozicijske »modre«, kakor pravijo svobodnjakom, 
ki jih vodi Heinz-Christian Strache. Po eni od zadnjih anket bi socialdemokrate volilo 29, svobodnjake pa 32 odstotkov 
Avstrijcev. Toda med političnimi osebnostmi v javnomnenjskih raziskavah vodi Kurz, ki utegne to priljubljenost izkoristiti in 
povesti stranko na predčasne volitve.  
Druga možnost je, da bi prevzel zgolj vodenje stranke, mesto podpredsednika vlade pa prepustil kakemu od ministrskih 
kolegov iz svoje stranke, sam pa se spustil v predvolilno kampanjo. Po mnenju nekaterih analitikov lahko, če mu bodo v 
njegovi okosteneli stranki metali polena pod noge, mladi in ambiciozni politik ustanovi svoje gibanje po vzoru pravkar 
izvoljenega francoskega predsednika Emmanuela Macrona. 

• Zlata medalja v ringu, zunaj njega loterija. Mojca Zabukovec. Delo, 12.05.2017, str. 10 



Prosilci za azil v Ljubljani Štirinajstletni Hossin Ahmadi je na mednarodnem turnirju v tajskem boksu osvojil zlato   
Ljubljana – Štirinajstletni Hossin Ahmadi je dobro leto dni po tistem, ko je z družino pribežal v Slovenijo, stopil na 
stopničke. Na mednarodnem turnirju v tajskem boksu v Črnomlju je osvojil zlato medaljo. Toda kmalu zatem so z 
notranjega ministrstva afganistansko družino obvestili, da so zavrnili njihovo prošnjo za mednarodno zaščito.   
»Vesel sem bil medalje, zdaj pa ne vem, kaj bo,« je, medtem ko je sedel na tleh v telovadnici tajskega boksa Khun Kao 
Ljubljana, razlagal Hossin Ahmadi. »Upal sem, da bo medalja pomagala, da bomo lahko še naprej živeli v Sloveniji, toda zdaj, 
ko smo dobili negativni odgovor, smo žalostni,« je priznal štirinajstletnik. Šestčlanska hazarska družina je iz Bamiana zbežala 
pred približno dvema letoma, zadnje leto in dva meseca so v Sloveniji nastanjeni v eni sobi viškega azilnega doma. »Na 
začetku je bilo težko, nismo znali jezika in nismo poznali ljudi. Ampak danes govorim slovensko, hodim v šolo, treniram, tu 
imam prijatelje. Želim si ostati,« je dejal. 
»Poslati hazarsko družino nazaj v Afganistan je zelo nevarno,« poudarja Faila Pašić Bišić, direktorica dobrodelnega društva 
Up, v katerem med drugim pomagajo beguncem. Hazari so šiitska skupina v večinoma sunitskem Afganistanu. »Uradna 
razlaga je, da se bodo oni, ki prihajajo iz podeželskega okolja, veliko lažje integrirali v afganistansko urbano okolje kot pa v 
neko zahodnoevropsko, toda v Sloveniji so se že integrirali, in to zelo dobro,« meni Pašić Bišićeva.  
Med obiski v viškem azilnem domu so, kot pravi, opazili, da ni organiziranih športnih dejavnosti, čeprav si jih otroci želijo. 
»Šport ne sme biti ekskluzivna pravica določenih družbenih skupin, ampak mora biti socialni prostor in omogočati enake 
možnosti. Skozi športno integracijo, ki je v Sloveniji zelo zanemarjena, bi lahko postavili nov model vključevanja ljudi in 
hkrati fante umaknili z ulice.« Da v telovadnici »pridejo med ljudi«, medtem ko so v azilnem domu umaknjeni od drugih, 
poudarja Andrej Žveglič, predsednik in glavni trener v ljubljanskem športnem društvu Khun Kao. »Zbrali smo fante, ki jih 
veselijo borilne veščine, in zdaj trenirajo. Šport jih uči discipline, nenasilja in spoštovanja.« 
Po nedavno osvojeni zlati medalji je Ahmadijeva družina dobila odločbo notranjega ministrstva, s katero so jim zavrnili 
mednarodno zaščito rekoč, da lahko odidejo v afganistansko glavno mesto. »Pravijo, da lahko živimo v Kabulu, ker tam ni 
nevarno in ni talibov. Toda to ne drži, samo poglejte novice. Nedolgo nazaj je v enem napadu umrlo tristo ljudi,« je dejal 
Ahmadi. 
Na ministrstvu za notranje zadeve odgovarjajo, da ni mogoče posplošiti, ali je Afganistan varna država ali ne. »Nekatere 
province so varnejše od drugih.« Toda na slovenskem zunanjem ministrstvu odsvetujejo vsa potovanja v Afganistan »iz 
varnostnih razlogov«. Po njihovi oceni so varnostne razmere v državi, kjer so ZDA nedavno odvrgle največjo nejedrsko 
bombo, zdaj pa se nagibajo k napotitvi dodatnih tri tisoč vojakov, zelo slabe.  
Loterija in neenakost 
Da je razlog za zavrnitev prošenj za mednarodno zaščito »neizpolnjevanje pogojev, ki se najpogosteje izkazuje v 
nekredibilnosti prosilca v povezavi z informacijami o izvorni državi«, pojasnjujejo na notranjem ministrstvu. »Ne moremo se 
strinjati, da afganistanski državljani redko dobijo mednarodno zaščito, saj je od vsebinsko obravnavanih prošenj kar tretjini 
ugodeno.«  
Toda njihovi podatki o mednarodni zaščiti kažejo drugačno sliko. V Sloveniji je lani zanjo zaprosilo 419 afganistanskih 
državljanov, kar je 32 odstotkov vseh prosilcev. Od tega je bilo 219 odraslih in dvesto otrok, med njimi 164 mladoletnikov 
brez spremstva. Toda od vseh lani vloženih prošenj so mednarodno zaščito priznali štirinajstim mladoletnikom brez 
spremstva. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, so 248 postopkov »ustavili«, ker so prosilci »samovoljno zapustili Slovenijo«, 
med njimi je bilo 131 mladoletnikov brez spremstva. Še 59 prošenj so »zavrgli«, ker so ugotovili, da je za njihovo obravnavo 
odgovorna druga članica EU, 24 pa so jih »zavrnili«. Po njihovem to pomeni, da so obravnavali zgolj 38 prošenj in ugodili 
štirinajstim. »Zato ne moremo govoriti o velikem razkoraku med vloženimi in ugodenimi prošnjami,« pravijo na ministrstvu.  
Da zadnja leta ni konsenza o tem, ali so razlogi, ki jih navajajo afganistanski prosilci za mednarodno zaščito, utemeljeni ali 
ne, opozarja Miha Nabergoj s pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij. »To je sivo polje, kajti če pogledamo, 
kako je definirana mednarodna zaščita, afganistanski primeri tako očitno kot prebivalci nekaterih drugih držav pod to ne 
padejo, toda če pogledamo razmere v Afganistanu, vidimo, da je zaščita potrebna, in to verjetno za večino, ki pride.« 
Vendar Slovenija, kot poudarja, azil podeljuje izključno afganistanskim mladoletnikom brez spremstva, in to le tistim, ki v 
Afganistanu nimajo staršev, h katerim bi se lahko vrnili. »V zadnjih letih smo imeli samo en primer, da je mednarodno 
zaščito dobil odrasli Afganistanec.« 
Nabergoj govori o loteriji. »Italija podeli azil 97 odstotkom afganistanskih prosilcev, Švica 89 odstotkom. To dobro ponazarja 
neenako obravnavo med državami Evrope, ki je sploh eden večjih problemov evropskega azilnega sistema,« opozarja 
Nabergoj. Slovenija je po njegovem med strožjimi državami. »Pristojni organ navadno uporabi institut notranje razselitve, in 
v primeru Afganistana negativne odločbe pogosto daje prav na tej podlagi, češ da je Kabul mesto, kamor je možna notranja 
razselitev. Toda poročila mednarodnih organizacij in pristojnih vladnih uradov različnih držav kažejo, da ni tako.« Pri tem 
Nabergoj opozarja tudi na problematično odločanje pristojnih na slovenskem notranjem ministrstvu. »Na videz presojajo 
individualno, toda kakovost odločb je pri nas precej nizka. Obrazložitve so pomanjkljive in ne vsebujejo tistega, kar bi 
morale, posledično pa je tudi sama odločitev pogosto napačna.« 
Težki boji 
Na težke razmere, v katerih so se tudi po begu iz opustošenih držav znašli begunski otroci, opozarja Goran Popović, 
ravnatelj na osnovni šoli Livada, kjer se trenutno šola šestnajst otrok iz ljubljanskega azilnega doma, med njimi tudi Hossin 
Ahmadi. »Vključijo se, se trudijo, potem pa jim zavrnejo prošnjo za mednarodno zaščito. To je zanje veliko razočaranje. 
Njihova usoda je žalostna, najmanj so krivi za to, kar jih je doletelo.« Na šoli tako s pismi podpore, ker, kot pravi Popović, 
pooblastil, ko gre za azilne postopke, nimajo, sporočajo ministrstvu, naj otroci ostanejo, kjer si želijo ostati. 
Hossin Ahmadi od lanskega septembra večino časa po šoli preživi v telovadnici na Tržaški cesti. Trener Žveglič ugotavlja, da 
je zelo hitro napredoval. »Samo vprašanje je, kaj bo čez pet let, če bo lahko ostal tukaj. Tajski boks je pred kratkim postal 
olimpijski šport in Hossin je velik talent. Do zdaj je pokazal veliko volje do treninga, zagnanost, volja, pridnost in talent pa 
prinašajo medalje.« Žveglič pri tem spomni na besede boksarja Mateta Parlova, ki je dejal, kako bi lahko bil nacionalist, ko 



pa je svetovni prvak. »Nekomu, ki je v ringu, je vseeno, ali nasprotnik prihaja iz Afganistana ali je budist, važno je, kako 
dober je. Oba sta prehodila podobno težko pot, da sta, kjer sta, in to ni lahka pot. Preden stopiš v ring, kot je to v zelo 
kratkem času uspelo Hossinu, je treba kar nekaj dati skozi, in to so težki boji, primerljivi z življenjem.« 

• S tovornjaki še letos na drugo stran Kolpe. Bojan Rajšek. Delo, 15.05.2017, str. 4  
Slovensko-hrvaška meja. Država namerava zgraditi nov vozni pas do mejnega prehoda Vinica   
Vinica, Črnomelj – Po skoraj desetletju prizadevanj je črnomaljski občini in tamkajšnjim podjetnikom le uspelo prepričati 
pristojne državne službe o nujnosti odprtja mejnega prehoda na Vinici in mostu čez Kolpo za prevoz s težkimi tovornjaki 
brez omejitev nosilnosti. Zdaj je nosilnost mostu z uredbo namreč omejena na 7,5 tone, kar za voznike tovornjakov 
pomeni daljšo pot in nepotrebne prevozne stroške.   
Z Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) so sporočili, da bodo med Vinico in mejnim prehodom zgradili 200 metrov dodatnega 
voznega pasu, s čimer bo rešena tudi problematika križišča z lokalnima cestama za Sečje selo in kamp Vinica pred mejnim 
prehodom. V pripravi je projektna dokumentacija za gradnjo, s predstavniki Elektra Ljubljana, Telekoma Slovenije in 
črnomaljsko komunalo se tudi že dogovarjajo za prestavitev komunalnih vodov pod cesto. Pridobiti morajo še 30 kvadratnih 
metrov zasebnega zemljišča. Na direkciji napovedujejo začetek gradnje v treh mesecih, naložba pa bo stala četrt milijona 
evrov. 
Preureditev okolice prehoda 
Tovornjaki, težji od 7,5 tone, za zdaj še ne morejo voziti čez most, a ne zaradi njegove nosilnosti, ampak zaradi premalo 
prostora pred mejnim prehodom in za njim, kar težkim tovornjakom ne omogoča prevoza čez mejo. Ministrstvo za notranje 
zadeve, ki je pristojno za spremembo uredbe o mejnih prehodih, je zato lani novembra prevzelo medresorsko koordinacijo 
proučitve potrebnih infrastrukturnih sprememb, med katere sodi odstranitev 200 metrov brežine, zagotovitev dodatnega 
voznega pasu za tovornjake in preureditev počivališča na tej državni cesti, s čimer bodo omogočili tovorni promet za vozila z 
nosilnostjo nad 7,5 tone.  
Tranzit ne bo dovoljen 
Na ministrstvu za notranje zadeve bodo po izvedenih gradbenih delih spremenili uredbo in povsem sprostili promet za 
tovorna vozila, a le za lokalne uporabnike, kar pa ne bo veljalo za tranzitni promet. Lokalno skupnost so opozorili, da bodo 
posledica spremembe prometnega režima morda prometni zastoji, kar bo vplivalo na življenje lokalnega prebivalstva. 
Policija namreč že vse od začetka aprila izvaja sistematični mejni nadzor vseh potnikov, ki prestopajo schengensko mejo. 
Problem zaradi mednarodnega mejnega prehoda v Vinici sega v leto 2008 s takratno uredbo o kategorizaciji mejnih 
prehodov. Črnomaljska občina in tamkajšnja obrtno-podjetniška zbornica ves čas nasprotujeta omejitvi tovornega prometa 
in pristojne službe opozarjata, naj dovolijo vožnjo čez most tudi tovornim vozilom, ki presegajo 7,5 tone skupne mase. V 
podjetjih s tega območja si prizadevajo, da bi gospodarske prevoze blaga v mednarodnem cestnem prometu s Hrvaško 
lahko opravljali po najkrajši in najcenejši poti tako, da bi lahko izkoristili obstoječe cestne povezave, torej tudi most čez 
Kolpo na Vinici. Ker morajo zdaj avtoprevozniki za pot proti Zagrebu, Splitu in Reki prevoziti 80 kilometrov daljšo pot, so na 
pobudo Obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj zbrali skoraj 90 podpisov podjetnikov in obrtnikov za sprostitev prometa. 
Njihov predsednik Stanislav Malerič je povedal, da podjetja zaradi daljšega transporta ne izgubljajo le dragocenega časa, 
ampak predvsem denar. V družbi Adria Dom imajo, denimo, 240.000 evrov povsem nepotrebnih transportnih stroškov na 
leto, saj morajo zdaj uporabljati mejni prehod v Metliki, če hočejo svoje izdelke pripeljati v Dalmacijo ali Istro, medtem ko s 
hrvaške strani čez viniški mejni prehod tovornjaki vozijo brez omejitev. Malerič je zadovoljen, da je država le spoznala 
tegobe gospodarstva v črnomaljski občini, in upa, da bodo državne službe uporabo mejnega prehoda dovolile vsem 
podjetjem in obrtnikom z območja treh belokranjskih občin. 

• Pravice brez teže. Mojca Zabukovec o zaprti družbi. Delo, 15.05.2017  
Ko so po holokavstu in drugi svetovni vojni sprejeli splošno deklaracijo o človekovih pravicah, so v Generalni skupščini 
Združenih narodov v njeni preambuli zapisali, da jo sprejemajo, »ker pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva 
vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu«. V njej 
piše tudi, da ima vsakdo pravico do svobodnega gibanja. Danes je očitno, da so te besede izgubile svoj pomen.  
Štirinajstletni afganistanski begunec Hossin Ahmadi, ki je z družino pred dobrim letom našel zatočišče v Sloveniji, je upal, da 
bo medalja z mednarodnega tekmovanja v tajskem boksu v Črnomlju pomagala, da bodo lahko ostali. Toda z notranjega 
ministrstva so pred kratkim sporočili, da jim ne priznajo mednarodne zaščite. Pred kratkim so jo odrekli tudi 
afganistanskemu umetniku Taniju Bahtualiju, ki je v Slovenijo pribežal leta 2015. Ko so v migrantskem centru Second home 
v Ljubljani pred kratkim odprli razstavo njegovih slikarskih del, so opozorili, da afganistanski begunci v Sloveniji tako rekoč 
ne morejo dobiti mednarodne zaščite, begunci pa da tako postajajo novi izbrisani. Ne morejo se vrniti v svojo državo, v 
Evropi pa ostajajo brez pravic, dokumentov in pomoči.  
Na notranjem ministrstvu – ki je poleg policije pristojno še za azil – so od vseh 419 prošenj za mednarodno zaščito, ki so jih 
lani podali afganistanski državljani, obravnavali zgolj 38 in le štirinajstim mladoletnikom brez spremstva so priznali pravico 
do azila. Za Afganistan, v katerem je sovjetski sledila leta 2001 še ameriška invazija, pri čemer je sodelovala tudi Slovenska 
vojska, po njihovem namreč ni mogoče reči, »ali je varna država ali ne«, so pa po njihovem varne nekatere province. Toda 
poročilo misije Združenih narodov za Afganistan kaže, da je v samo prvih treh mesecih letošnjega leta umrlo 715 ljudi, 1466 
je bilo ranjenih, največje število žrtev je bilo v Kabulu. Toda prav Kabul je za slovensko notranje ministrstvo očitno varen, saj 
tja pošiljajo Ahmadijevo družino, medtem ko zunanje ministrstvo slovenskim državljanom odsvetuje vsa potovanja v 
Afganistan.  
Ne bi bilo prvič, da bi Slovenija poslala ljudi nazaj – v vojno. Novinar javnega radia Gorazd Rečnik je konec leta 2014 poročal, 
da je bil eden od afganistanskih beguncev, ki ga je Slovenija pred tem vrnila nazaj, hudo ranjen v napadu talibov in v komi.  
Slovenija je odprta družba. To je na nedavnem pogovoru z mladimi, ko je ob njem sedel predsednik evropske komisije Jean-
Claude Juncker, dejal premier Miro Cerar, ko so ga opomnili na bodečo žico, ki stoji na slovenski meji. Toda odprta je za tuje 
investicije in turizem, je pojasnil doktor prava. Tako se svobodno lahko giblje kapital, svoboda gibanja človeka pa ne velja za 



vse. To dobro ponazarja tudi Evropska unija. Zidovi, zakoni o tujcih in nadzorovanje so zato, da se ljudi ločuje na nas in njih, 
in ne pomenijo nič drugega kot ohranjanje obstoječega reda, v katerem se postavljajo pravice enih nad pravice drugih. Vse 
več ljudem pa se jih odreka.  

• Volitve se obetajo že to jesen.  Boris Čibej. Delo, 16.05.2017, str. 7  
Avstrijska vladna kriza. Kancler Christian Kern hoče, da pred predčasnimi volitvami koalicija izpolni obljubljene naloge   
Včeraj sta si v palači avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna podala kljuko novi vodja ljudske stranke 
Sebastian Kurz ter vodja vladajočih socialdemokratov in zvezne vlade Christian Kern. Ta je izjavil, da si s Kurzem nista 
daleč narazen po vprašanju predčasnih parlamentarnih volitev, za katere se zavzema med ljudstvom priljubljeni 
novopečeni vodja ljudske stranke.   
»V nečem ima Kurz vsekakor prav: te vlade je konec,« je v nedeljo ugotovil komentator avstrijskega liberalnega časnika 
Standard Michael Völker. Za 30-letnega avstrijskega zunanjega ministra, ki ga je v nedeljo druga najmočnejša parlamentarna 
stranka izvolila za novega predsednika, je bil včeraj dan za pomembna srečanja. Sestal se je tako s predsednikom 
Alexandrom Van der Bellnom kot z zveznim kanclerjem in vodjem socialdemokratov Christianom Kernom, s katerim sta vsaj 
uradno še vedno v vladni koaliciji. A ta »zveza je končana«, je Kern izjavil še pred tem, ko so »črni«, kakor tudi pravijo ljudski 
stranki, za novega šefa izbrali Kurza. Tega je kancler obtožil, da je zrušil koalicijo, o tem, da bodo v Avstriji predčasno volili 
zvezne poslance, pa je bil Kern prepričan že v nedeljo.  
Včeraj je povedal Kurzu, da si nista daleč narazen po času volitev, ki bi lahko bile že jeseni. A pred tem bi morali koalicijski 
partnerici dokončati stvari, ki sta se jih lotili, je dodal šef »rdečih«, kakor pravijo socialdemokratom, in novemu voditelju 
»črnih« izročil seznam desetih ukrepov in reform ter ga podučil, da je od nedelje tudi on soodgovoren za njihovo izvedbo. 
Predstavniki obeh strank iz zdaj že bolj ali manj pokopane vladajoče koalicije so se včeraj začeli pogajati o tem, kdaj bodo 
Avstrijci volili nove zvezne predstavnike ljudstva. Sestali so se tudi vodje opozicijskih strank, predsednik Neosa Matthias 
Strolz pa je predlagal, da bi pripravili volitve 8. oktobra. Čeprav zdaj ni več dvoma o tem, da bodo parlamentarne volitve 
pred prihodnjo jesenjo, kakor bi morale biti, vsi niso za to, da bi bile že oktobra letos.  
Pravi človek za prenovo države 
Na Gradiščanskem, kjer so »črni« na zadnjih lokalnih volitvah dobili skoraj 30 odstotkov glasov, bodo te spet prav na 
začetku oktobra, zato se je vodja deželne podružnice ljudske stranke Thomas Steiner včeraj izrekel proti temu, da bi hkrati 
potekale regionalne in zvezne volitve. To bi bilo po njegovih besedah »organizacijsko in tehnično zelo težavno«, saj bi 
potrebovali dvakrat več volišč in članov volilni komisij. Hkrati je Steiner poudaril, da v celoti podpira novega vodjo Kurza, ki 
da je prinesel v stranko takšno enotnost, kakršne že dolgo ne pomni. Steiner ni prepričan le o tem, da bo Kurz v nekaj tednih 
in mesecih strukturno, kadrovsko in vsebinsko preoblikoval stranko, temveč tudi o tem, da je pravi človek za »prenovo 
celotne Avstrije«. 
Da je sprejel položaj, je Kurz postavil stranki kar nekaj pogojev. Zahteval je samostojnost pri kadrovski in vsebinski politiki. 
Zato so nekateri komentatorji izrazili bojazen, da bo »orbániziral« oziroma »erdoğaniziral« stranko, drugi so opozorili, da 
utegne prihod svežega vetra ogroziti svobodnjaškega voditelja Heinz-Christiana Stracheja, ki je doslej v predvolilnih 
kampanjah vedno nastopal proti starim strankam in kadrom, zdaj pa utegne v primerjavi s Kurzem sam izgledati kot del 
stare garde. »S Kurzem na čelu je v našem parlamentarnem klubu zavel optimizem,« je včeraj povedal vodja poslanskega 
kluba ljudske stranke Reinhold Lopatka. Od strankarskih tovarišev, ki sedijo v parlamentu, se je včeraj poslovil prejšnji 
voditelj ljudske stranke Reinhold Mitterlehner, ki je prejšnji teden presenetil z napovedjo o odstopu z vseh položajev.  
Na enem, za državo najpomembnejšem, bo kljub temu ostal, saj sta se včeraj Kern in Kurz dogovorila, da bo Mitterlehner 
kljub zamenjavi na čelu stranke do volitev še vedno podpredsednik zvezne vlade. V njej se do takrat ne bo nič spremenilo, je 
zagotovil Kurzev strankarski kolega Wolfgang Sobotka. »Še vedno sem notranji minister in tako bo tudi ostalo,« je povedal 
na tiskovni konferenci. 

• Stare pesmi, nove sanje. Boris Čibej o avstrijski vladni krizi. Delo, 17.05.2017, str. 5  
Je že res, da se je o tem, kako bodo Avstrijci prisiljeni izbirati svoje nove predstavnike v zveznem parlamentu še pred 
rednimi parlamentarnimi volitvami, ki bi morale biti šele prihodnje leto jeseni, že večkrat šušljalo. To bi bilo vsekakor nadvse 
aktualno vprašanje, če bi na zadnjem maratonu, ki so ga v Avstriji odglasovali na predsedniških volitvah, zmagal član 
opozicijske svobodnjaške stranke, ki je po anketah najbolj priljubljena med ljudstvom. A trenutno razburljivo dogajanje na 
notranjepolitičnem prizorišču, ki je privedlo do tega, da bodo predčasne volitve že leto prej, je bilo kljub vsemu 
presenečenje. K temu je prispeval nepričakovani odstop voditelja ljudske stranke in podpredsednika v koalicijski vladi z 
vodilnimi socialdemokrati Reinholda Mitterlehnerja, v resnici pa ga je povzročil njegov rosno mladi, a zato nič manj 
samovšečni naslednik Sebastian Kurz, ki hoče izkoristiti trenutne javnomnenjske »vremenske napovedi«. Te mu kažejo, da 
je med Avstrijci najbolj priljubljena osebnost med politiki, strokovnjaki za obnašanje javnosti pa so ga prepričali, da mora to 
izkoristiti na predčasnih volitvah. 
Kurz pričakuje, da mu bo svojo priljubljenost uspelo prenesti tudi na svojo – na zadnjih volitvah drugouvrščeno – stranko, ki 
ji javnomnenjske raziskave zadnje čase niso kazale dobro. Zato bo novi voditelj »črnih« namesto s strankarsko listo na 
predčasnih volitvah nastopil kar z narcisistično listo pod svojim imenom, njegove avtoritarne zahteve, s katerimi je 
pogojeval sprejetje vodenja stranke, pa so nekateri avstrijski komentatorji celo primerjali s kakšnim (Kurzu sicer nadvse 
nesimpatičnim) turškim voditeljem Recepom Erdoğanom ali madžarskim premierom Viktorjem Orbánom, ki je novemu 
voditelju avstrijske ljudske stranke že poslal čestitke. 
Simpatija je vzajemna, saj Kurz v nasprotju s svojimi drugimi »zahodnimi« kolegi ni nikoli obsojal ksenofobične politike 
sosednje Madžarske. Nasprotno, večkrat je javno pohvalil, kako se je Budimpešta odzvala na pribežniško krizo. Zato je 
njegov prevzem vodenja ljudske stranke, ki je bila doslej »talka« politike dobrodošlice svojih močnejših socialdemokratskih 
koalicijskih partnerjev, »črne« še bolj približal »modrim«, kakor pravijo populističnim svobodnjakom. Oziroma temu, kar v 
resnici meni večina ljudstva po vsej Avstriji. 



Tvegana je stava mladega avstrijskega politika, saj morebitni poraz na jesenskih volitvah ne zagotavlja le njemu dolgih 
političnih počitnic, ampak utegne za dlje časa pokopati tudi stranko, ki je bila vedno eden od političnih temeljev povojne 
Avstrije. Nekoč je veljalo, da je v avstrijski družbeni harmoniji predstavljala tiste, ki so bili lastniki in delodajalci, medtem ko 
so bili socialdemokrati na strani tistih, ki so jih našteti izkoriščali. Te tradicije so z globalizacijo izginile, že izid zadnjih 
predsedniških volitev pa je pokazal, da je zgodovinske rdeče-črne vladavine konec. Niti za vladajoče socialdemokrate ne 
glasujejo več tisti, ki so nekoč veljali za delavski razred. Velika večina od njih je zdaj za svobodnjake, a priljubljenost teh 
najbrž res lahko ogrozi novi voditelj nič manj desne stranke, ki pa ima to srečo, da je ne bremenijo zgodovinske povezave z 
nacizmom.  

• Mlada moška energija. Saša Vidmajer. Delo, 17.05.2017, str. 6 
Dom in svet    
V političnem prostoru je opaziti mlado, svežo moč: v Elizej je vstopil novi predsednik Emmanuel Macron, v Avstriji je 
minister Sebastian Kurz postal novi vodja ljudske stranke, zrušil je vlado, nemara bo prihodnji kancler. Premiera Justina 
Trudeauja od začetka opisujejo kot kanadskega JFK. Ne samo zaradi videza, Kennedy je bil v ZDA drugi najmlajši predsednik, 
zdajšnji liberalni politik, najstarejši sin Pierra Trudeauja z začetka osemdesetih, je leta 2015 postal drugi najmlajši premier 
Kanade. Morda bi po starosti, videzu spadal vmes tudi grški premier Aleksis Cipras, toda od časov, ko je triumfalno stopil na 
oder ob zvokih Rock El Casbah, je zbledelo vse; Janis Varufakis se je umaknil, Cipras je pomagal ujeti Grčijo v začarani krog 
dolga. Vtem ko se mora predsednik Pete republike šele dokazati v politični praksi, prezgodaj je reči, ime česa je Macron, pa 
je o sveži energiji Kurza in Trudeauja že mogoče kaj povedati. 
Tridesetletni šef avstrijske diplomacije Sebastian Kurz, najmlajši od vseh, je zvezda, ki je te dni zasenčila dunajsko vlado. 
Zrušil je koalicijo socialdemokratskega kanclerja Christiana Kerna, zahteva predčasne volitve, hoče zavzeti teren 
nacionalistov. To je še eno krhko ravnotežje v Evropi, ki ga maje nepričakovana kriza. Nove volitve spet odpirajo občutljivo 
poglavje, decembra je Norbert Hofer v tekmi za predsednika dobil skoraj polovico glasov.  
Kurz, ki je tlakoval pot novim volitvam, najbrž oktobra, stavi na osebno popularnost, njegovi rejtingi presegajo 70 odstotkov, 
hoče se zavihteti na kanclerski položaj. Vzpon najbolj priljubljenega politika v Avstriji je pričakovan, ljudska stranka vidi 
priložnost za revitalizacijo. Spopad na obzorju ne bo med tradicionalnimi strankami, temveč s skrajno desnico. Svobodnjaki 
Heinz-Christiana Stracheja so visoko na javnomnenjskih lestvicah, stranka je sorodna FN v Franciji. Mladi Kurz se ne 
pomišlja, velja za vzhajajoče ime konservativcev, ene od dveh vélikih strank, ki sta desetletja obvladovali avstrijsko politiko. 
Od leta 2013 je zunanji minister, njegova ideologija je zapiranje evropskih meja, trda pravila za begunce, učinkovit nadzor. 
Zdaj upa na glasove nacionalistov, hoče pridobiti nazaj teren, možna koalicija ÖVP in FPÖ zanj ni anatema. 
In niti Trudeau ni zlati deček, kot so ga opisovali, čeprav brezhibno obvlada politiko vključevanja: sočuten je do sirskih 
beguncev, udeležuje se parad ponosa, njegov kabinet je etnično raznovrsten in vlada »feministična«. Je predvsem veliki 
politični komunikator, kot je spet pokazal te dni, ko je pripeljal v urad triletnega sinka. Ljubljenec interneta je vnovič poučil 
svetovne voditelje, kako se dela publiciteta; delo predsednika vlade se nikdar ne ustavi, vedno je čas za igranje skrivalnic, 
fotografije z ljubkim Hadrienom so obnorele družabna omrežja. Človek malone pozabi, da Trudeau podpira gradnjo novih 
naftovodov, ki bi Kanadi omogočili povečanje proizvodnje nafte iz peska, okoljevarstveniki jo imajo za eno največjih 
podnebnih katastrof. Okoljska politika vlade v Ottawi je sramotna. 
To je mlada moška energija, o kateri je za Sobotno prilogo pred časom govorila evroposlanka Angelika Mlinar. 

• Razumnejši nadzor ni luknjanje schengna. Peter Žerjavič, dopisnik. Delo, 18.05.2017  
Nadzor na južni meji Evropska komisija ne glede na očitka o brezglavi uvedbi sistematičnega nadzora zagovarja koristnost 
novega režima   
Bruselj – Takšen kaos, kot je bil med velikonočnimi prazniki na slovensko-hrvaški meji, se letos najbrž ne bo več ponovil, 
a nov sistem preverjanja potnikov, ki vstopajo v schengensko območje ali izstopajo iz njega, je še vedno tarča ostrih 
kritik.   
Evropska komisija vztraja pri izvajanju ureditve, ki da zagotavlja ravnotežje med varnostjo in svobodo gibanja. »Članice so 
imele čas za pripravo, ponudili smo pomoč, v številnih državah ni bilo zastojev,« je med razpravo v evropskem parlamentu 
povedal podpredsednik evropske komisije Andrus Ansip. Slovensko-hrvaška meja je bila po njegovih besedah poseben 
primer. A na tej meji da so bili v konicah zastoji že pred uvedbo novih pravil. Predstavniki evropske komisije so si prejšnji 
teden ogledali stanje na terenu.  
Prelomnica je bil sestanek predsednika evropske komisije s slovenskim premierom Mirom Cerarjem in njegovim hrvaških 
kolegom Andrejem Plenkovićem ob robu vrha EU 25. aprila. Po njem je evropska komisija objavila izjavo o upravljanju tokov 
potnikov na slovensko-hrvaški meji, ki omogoča, da policisti preidejo od sistematičnega k usmerjanemu nadzoru, kadar je 
čakalni čas daljši od petnajstih minut. Predvsem Slovenija si je želela dobiti takšno pisno potrdilo. V prihodnjih dneh naj bi 
evropska komisija spravila na papir še konkretnejša pravila o ravnanju v primeru gneče na meji.  
V parlamentarni razpravi v Strasbourgu (največ besede so imeli slovenski in hrvaški poslanci) je prevladovalo prepričanje, da 
je EU sprejela ukrep na vrat na nos in da je preverjanje vsakega potnika v bazah podatkov pretirano glede na dejansko 
stanje. Kinga Gál iz madžarskega Fidesza je kot predstavnica največje parlamentarne skupne, Evropske ljudske stranke 
(EPP), opozorila, da je najpomembnejša sicer res varnost in da moramo preprečevati tragedije, a z dolgimi čakanjem na 
mejah, ki skoraj onemogoča potovanje, »ne bi smeli zmanjševati dosežkov EU«.  
Hrvaški poslanci za odpravo novega sistema  
»Kaos, na katerega smo opozarjali, se je zgodil,« je ocenila Tanja Fajon. V imenu socialistov je bentila, da je sprejetje 
nepremišljenega in neživljenjskega ukrepa »dokaz brezglave in nedelujoče evropske politike«. Med drugim sploh niso bile 
pripravljene študije njegovega vpliva na promet, turizem, gospodarstvo. Evropsko komisijo je vprašala, ali bo pravilo o 15 
minutah vključeno v sam zakonik. Poslanskim kolegom je predstavila lastno izkušnjo iz velikonočnega časa: na slovensko-
hrvaški meji je morala čakati kar pet ur.  



Tudi poslanec iz hrvaške Istre, Ivan Jakovčić, je kot predstavnik liberalcev potožil, da je moral na prehodu Dragonja/Kaštel 
čakati dve uri. Hrvaški poslanci so zagovarjali odpravo novega sistema in vrnitev k usmerjenemu nadzoru, sistematični 
nadzor vseh potnikov pa bi bil le izjema v skrajnih primerih. Za Hrvaško da so gneče še posebno kočljive, saj ogroža turizem, 
ki ustvari petino BDP. Jakovčić je opozoril na paradoks: »Iz Jugoslavije smo laže potovali v Avstrijo in Italijo, kot se potuje 
med Slovenijo in Hrvaško, čeprav sta obe članici v EU«.  
Poslanci iz drugih držav so pokazali veliko razumevanja za stališča kolegov iz Slovenije in Hrvaške. Avstrijka Ulrike Lunacek iz 
Zelenih je opozarjala, da takšni ukrepi ne morejo zagotoviti več varnosti in da bi bil boljši ciljani nadzor. Bavarka Monika 
Hohlmeier pa je prepričana, da je novela uredbe sicer razumna, a težave so z njenim izvajanjem, saj ni jasno, kdaj se lahko 
preide k ciljanemu nadzoru. Gerard Batten iz britanskega Ukipa, nasprotnika EU, pa je zatrdil, da bi za varnost naredili 
največ, če bi – ukinili schengen.  
Evropska komisija še ne pripravlja novih rešitev 
Evropska komisija še ne pripravlja predlogov, s katerimi bi spreminjali uredbo v skladu s poslanskimi željami, je ob koncu 
razprave dal vedeti Ansip. Prepričan je, da je EU z novim sistemom dobila orodje za boljši nadzor vstopanja v schengen in 
spopadanje s teroristično grožnjo. Več da je tudi zadetkov v schengenskem informacijskem sistemu. Pred današnjim 
zasedanjem notranjih ministrov Unije se bodo predstavniki Slovenije in Hrvaške o tej temi pogovarjali z evropskim 
komisarjem za notranje zadeve Dimitrisom Avramopulosom. 

• Pred vrati začetek konca globoke politične krize v Makedoniji. Vili Einspieler. Delo, 18.05.2017 , str. 24 
Novi mandatar. Vodja socialdemokratov Zoran Zaev ima  20 dni časa za predložitev sestave svojega kabineta parlamentu   
Gjorge Ivanov je včeraj podelil mandat za sestavo nove vlade Zoranu Zaevu. Vodja SDSM je predhodno zagotovil 
predsedniku države, da bo Makedonija unitarna in multietnična. To naj bi bil začetek konca krize v državi, ki je ostala celo 
brez lokalnih oblasti.   
Prvak Socialdemokratske zveze Makedonije (SDSM) Zoran Zaev je izjavil, da si bo nova vlada prizadevala za ohranitev in 
zaščito enotnosti, suverenosti, ozemeljske celovitosti, neodvisnosti in večetničnosti v državi ter zagotovila demokratičen 
proces sprejemanja odločitev, ki ne bo pripeljal države v podrejen položaj v odnosih do drugih držav. Gjorge Ivanov ni hotel 
podeliti mandata vodji parlamentarne večine Zaevu zaradi deklaracije, ki so jo albanski koalicijski partnerji SDSM podpisali v 
Tirani. Zaev je poudaril, da noben dokument, ki je v nasprotju z njegovimi zagotovili, ne more biti podlaga za vodenje 
makedonske politike. 
Ameriški pritisk na Ivanova 
Predsednik države je imel do jutri rok za dodelitev mandata Zaevu, potem ko ga je predsednik parlamenta Talat Xhaferi 
obvestil, da so v sobranju oblikovali novo parlamentarno večino. Ivanov si je premislil šele, ko je namestnik pomočnika 
ameriškega državnega sekretarja za evropske in evrazijske posle Hoyt Brian Yee obsodil nasilje v sobranju in pozval k 
hitremu oblikovanju nove vlade. Zaevu je podelil mandat več kot pet mesecev po predčasnih parlamentarnih volitvah. 
Ivanov je ob podelitvi mandata Zaevu dejal, da so bile vse ovire odstranjene in da lahko nova parlamentarna večina 
predlaga novo vlado. Po makedonski ustavi ima mandatar 20 dni časa za predložitev sestave svojega kabineta parlamentu. 
Konservativna stranka VMRO-DPMNE bivšega premiera Nikole Gruevskega vztraja, da je bila Xhaferijeva izvolitev 
nezakonita, in zahteva razpis novih parlamentarnih volitev. V torek je sporočila, da do nadaljnjega bojkotira delo 
parlamenta. Državljanska pobuda Za skupno Makedonijo je včeraj vložila na ustavno sodišče zahtevo za oceno ustavnosti 
njegove izvolitve na čelo sobranja. 
Politična kriza v Makedoniji se je v ponedeljek še poglobila, ker parlament zaradi blokade odločanja ni razpisal lokalnih 
volitev, zaradi česar je potekel mandat vsem županom in občinskim svetom, ki ne smejo več opravljati rednih poslov 
vodenja občinskih institucij in služb. VMRO-DPMNE je predlagala, da bi lokalne volitve izvedli 2. julija, SDSM pa, da bi jih 
izvedli jeseni. 

 

Vestnik, Murska Sobota  

• Kršitve v dobrovniškem vrtcu. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 20, 18. maja 2017, str. 2 
Zaračunali oskrbo tudi za čas, ko je bil zaprt 
Sporno delovno mesto čistilca – Občina nima pravilnika o obračunavanju oskrbe v vrtcih 
V Dobrovniku so novembra 2014 pri osnovni šoli odprli nove prostore vrtca s tremi igralnicami, ki je dovolj velik, da bi lahko 
sprejel v varstvo 56 otrok. Zdaj je vpisanih 33 otrok, ki so razdeljeni v dve skupini, tretjega oddelka pa lansko jesen, kljub 
želji staršev za vpis še petih malčkov, niso odprli. Nov oddelek bi bil upravičen le, če bi imeli toliko otrok, da bi po normativih 
zapolnili prosta mesta, je takrat povedala Milena Ivanuša, ravnateljica dvojezične osnovne šole, v sklopu katere deluje tudi 
Vrtec Pikapolonica. Po ugotovitvah občinskega nadzornega odbora in opravljeni reviziji pa se v preteklih letih niso povsem 
držali smotrnega trošenja javnega denarja in skrbnega ravnanja z denarjem staršev ter delovanja po pravilih. Ivanuševa je 
ravnateljski položaj zasedla septembra lani, prej pa je javni zavod vodila Katarina Kovač. 
Pod drobnogledom le leto 2014 
Nadzorni odbor je junija 2016 objavil poročilo o opravljenem nadzoru v vrtcu in v njem navedel več ugotovljenih 
pomanjkljivosti in kršitev. Na osnovi tega je tudi predlagal, da se preveri pravilnost obračunavanja stroškov varstva otrok 
staršem za julij in avgust, in sicer od leta 2003, in da se prav tako preveri sistematizacija delovnih mest za predšolsko vzgojo. 
Poročilo in priporočila nadzornega odbora je julija 2016 obravnaval dobrovniški občinski svet in sklenil, da se zaradi 
ugotovitev o tem opravi še revizija. Po zaprosilu občine jo je opravila revizijska hiša Audit-in in aprila letos izdala poročilo. 
Toda to se nanaša samo na preverjanje pravilnosti doplačil staršev za programe vrtca za julij in avgust 2014, ne pa za vsa 
prejšnja leta, kakor je predlagal nadzorni odbor in o čemer je sklepal občinski svet. Prav tako revizija ni zajemala preverjanja  
sistematizacije delovnih mest, kar je kot sporno prav tako navajal nadzorni odbor. 



Pred dnevi je občinski svet na izredni seji obravnaval ugotovitve revizije in poslovno poročilo dvojezične osnovne šole za 
lani, vendar kljub ugotovitvam o kršitvah ni terjal ugotavljanja odgovornosti, ampak je s preglasovanjem sprejel sklep, da se 
poročili nadzornega odbora in revizijske hiše pošljeta v obravnavo svetu zavoda šole, ki naj o vsebini poročil da svoje 
mnenje. 

• »Romske strategije so neučinkovite«. T. M. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 20, 18. maja 2017, str. 2 
Evropska romska unija (ERU) je v  Murski Soboti pripravila mednarodno konferenco, na kateri so med drugim govorili o 
intenziviranju delovanja ERU na nacionalni in regionalni ravni. Evropski poslanec Igor Šoltes je zbrane nagovoril prek 
videoposnetka, v katerem je povedal, da Evropska komisija spremlja izvajanje romskih strategij v posameznih evropskih 
državah, lansko poročilo v zvezi s tem pa je po njegovih besedah ugotovilo, da so se razmere za življenje romske skupnosti  
ponekod kljub prizadevanjem poslabšale. Kot pravi, je več tudi sovražnosti večinskega prebivalstva v evropskih državah do 
Romov. Šoltes še poudarja, da si romske organizacije prizadevajo za priznanje holokavsta nad Romi v času druge svetovne 
vojne, ko je življenje izgubilo več kot 500 tisoč Romov. Dragoljub Acković, generalni sekretar ERU in predstavnik srbske 
romske skupnosti, meni, da je bilo v omenjenem obdobju ubitih več kot dva milijona Romov. Kot pravi, gre za 
»anticiganizem«, ki je po njegovem mnenju tudi danes v porastu. Acković predlaga poenotenje vseh mednarodnih romskih 
organizacij, da bi lahko dosegli boljše izhodišče v pogajanjih z mednarodnimi institucijami. Predsednik ERU in Zveze Romov 
Slovenije Jožek Horvat Muc trdi, da romsko politiko v Evropi dejansko ustvarjajo Neromi. »Strategije za Rome v Evropski 
uniji so neučinkovite, gre samo za deklaracije na papirju, ki jih nihče ne upošteva, prav tako pa nimajo nobene finančne 
konstrukcije.« Bistveno vprašanje za ERU je po mnenju Horvata, kako ustvariti boljše življenjske razmere za Rome v Evropi. 

• Zelena luč podaljšanju pomurskega zakona. M. H. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 20, 18. maja 2017, str. 7 
Na seji parlamentarnega odbora za gospodarstvo so vse poslanske skupine napovedale podporo podaljšanju pomurskega 
zakona za dve leti. Državni zbor bo o predlogu zakona o spremembah zakona o razvojni podpori pomurski regiji, ki je 
namenjen spodbujanju in večji konkurenčnosti gospodarstva, odločal na seji, ki bo 22. maja. Temu bo sledila priprava 
programa, ki ga bo po stečaju RRA Mura pripravil skupaj z ministrstvom za gospodarstvo Razvojni center Murska Sobota. 
Vlada bo o njem odločala pred počitnicami ali v začetku septembra, tako da bi bil lahko že jeseni objavljen nov razpis. Ob 
pripravi programa pa bo za potencialne vlagatelje, ki se bodo potegovali za razvojna sredstva, pomembno, ali bo razpis 
zdaj odprt do porabe vseh razpisanih sredstev. Skupni obseg razvojnih sredstev regiji se s podaljšanjem izvajanja zakona  
ne spreminja in ostaja 33 milijonov evrov za vsa leta izvajanja zakona od leta 2010, s podaljšanjem izvajanja zakona pa bo 
treba zagotoviti v državnem proračunu še nekaj manj kot 3,5 milijona evrov oziroma 1,6 milijona evrov v letu 2018 ter nekaj 
manj kot 1,9 milijona evrov v letu 2019. Podpora podaljšanju pomurskega zakona pa ni pomembna samo zaradi dodatnega 
razvojnega denarja, ampak se s tem brez prekinjanja za pomurske gospodarske družbe ohranjajo davčne olajšave tako 
za zaposlovanje kot za investicije. Predlog zakona o spremembah zakona o razvojni podpori pomurski regiji je marca vložila 
v obravnavo skupina poslancev s prvim podpisanim Jožefom Horvatom, ki je predlagala podaljšano izvajanje zakona do 
konca leta 2018. Vlada je nato predlagala podaljšanje za dve leti. Ob tem da je po besedah državnega sekretarja Aleša 
Cantaruttija proučevala tudi možnosti, da se zakon ne podaljša in se podpora pomurski regiji omogoča v sklopu sistemskega  
zakona o regionalnem razvoju ter s posebnim programom za razvojno podporo. Za podaljšanje so se potem odločili, ker so 
ocenili, da je zakon zaradi svojih dosedanjih učinkov dober. Podporo spremembi zakona je izrekel tudi državni svet.  

• Po skoraj 90 letih bodo postelje prazne. Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 20, 18. maja 
2017, str. 11 

Dijaški dom se poslavlja 
Večina zaposlenih s 1. julijem prehaja k Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 
V začetku julija se bo vendarle začel odvijati scenarij, o katerem smo že poročali – v Murski Soboti ne bo več dijaškega 
doma. Vlada je namreč sprejela sklep o pripojitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Murska Sobota k 
javnemu zavodu Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), pripojitev bo izvedena 1. julija. CŠOD sicer med drugim izvaja 
program šole v naravi, po vsej Sloveniji upravlja 23 domov in več dnevnih centrov. Kot pojasnjuje ravnateljica dijaškega 
doma Antonija Berden, vsi delavci prehajajo k novemu delodajalcu. Od 15 zaposlenih jih bo 10 prešlo k CŠOD, pet pa jih 
prevzame Osnovna šola IV, ker zaradi nove zakonodaje ne morejo več izvajati nekaterih programov,namenjenih učencem s  
posebnimi potrebami, bodo pa te dejavnosti še naprej izvajali v istih prostorih. V »dijaškem domu« bodo sicer še naprej 
opravljali številne dejavnosti, kot so jih doslej, tudi tržne, med drugim kuhanje malic, še naprej bo obratovala pralnica, 
ponujali bodo tudi nastanitve za krajši čas. Tako se počasi poslavlja zadnja generacija dijakov, ki so med obiskovanjem šole 
stanovali v soboškem dijaškem domu, trenutno jih je še enajst. Od jeseni bo tako dijaški dom Biotehniške šole Rakičan še 
edini v Prekmurju, saj na ministrstvu za izobraževanje podpirajo obstanek dijaških domov, ki delujejo v sklopu srednjih šol. 
Dejavnost dijaškega doma je bila v mestu sicer po besedah Berdenove prisotna vse od leta 1929, ko je začelo delovati tako 
imenovano Martinišče, gre za staro stavbo dijaškega doma, ki je še danes v uporabi. »Težko nam je, upam, da se bo ta 
dejavnost nekoč vrnila v Mursko Soboto, smo pa veseli, da smo dobili nove vsebine, da se bo v stavbo vrnila mladina. 
Pomembno je, da ta stavba, ki ni v slabi kondiciji, živi naprej.« Vsi dijaki se verjetno ne bodo odločili za bivanje v  
rakičanskem dijaškem domu, saj je med njimi nekaj dijakov športnega oddelka soboške gimnazije, ki jim je lokacija v 
središču mesta ustrezala zaradi treningov. Kot pove Berdenova, so trenutno že objavljeni razpisi za nekatere programe 
(šola v naravi – plavalni teden), ki jih bodo jeseni začeli izvajati v dijaškem domu, v avgustu pa bodo tam izvajali program 
aktivnih počitnic (gledališki teden in počitnice v Prekmurju), obetalo naj bi se tudi nekaj novih zaposlitev. 

• Žene jih želja po (po)ustvarjanju. A. Nana Rituper Rodež. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 20, 18. maja 
2017, str. 11 

Teden ljubiteljske kulture 
Vedno je pravi čas za ljubiteljsko kulturo – V Pomurju imamo vsaj dvesto kulturnih društev in znotraj njih mnogo sekcij 



Ni slabih časov, ni slabih možnosti in ni ovir za tiste, ki se želijo posvečati ljubiteljski kulturi. Število tistih, ki v Sloveniji v 
svojem prostem času in najprej za svoje veselje in zadovoljstvo plešejo, pojejo, nastopajo, muzicirajo, likovno ustvarjajo ali 
se kako drugače izražajo, je veliko, več kot sto tisoč. In ti na svoje prireditve privabijo štiri milijone obiskovalcev letno. 
Tudi v Pomurju imamo vsaj dvesto kulturnih društev in v vsakem več sekcij. Da bi predstavili vso to pestro paleto ali delček 
te ustvarjalnosti, Javni  sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) s svojimi območnimi izpostavami (OI) že četrtič pripravlja teden 
ljubiteljske kulture Dan neskončnih možnosti. Na različnih prireditvah, v dvoranah in na zunanjih prizoriščih, se želijo 
približati ljudem in tako bo vsaj uradno vse do nedelje. Ljubiteljski ustvarjalci pa bodo itak delovali še naprej. 
Povezuje, vzgaja, razvija talente 
Osrednja regijska prireditev Dan neskončnih možnosti je bila letos v nedeljo v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi. Bilo 
je kratko, jedrnato in kakovostno, nam je po prireditvi povedala Janja Magdič, vodja lendavske OI JSKD, letošnja gostiteljica 
osrednje regijske prireditve, na kateri so se predstavili pomurski gledališčniki, folkloristi, glasbeniki, plesalci ter potrdili, da 
imamo tudi v Pomurju veliko odličnih ljubiteljskih skupin, ki kakovostno delajo in imajo kaj pokazati. Ljubiteljsko pomeni 
ljubiti, imeti rad – in to tako, da deluješ v svojem dragocenem prostem času, velikokrat z lastnim finančnim prispevkom in v 
dobro širše družbe, je povedala Marjeta Turk, pomočnica direktorja JSKD. Pravi še: »Ljubiteljska kultura ljudi povezuje, 
vzgaja občinstvo, razvija talente in daje možnost novim oblikam kulturne ustvarjalnosti.« Na lendavskem območju je tudi 
sicer v kulturi zelo pisano in pestro, saj imajo svoje skupine slovenska, madžarska, hrvaška, romska in društva drugih 
etničnih skupin. Še posebno so aktivni na področju plesne dejavnosti, zlasti pri najmlajših, medtem ko pri odraslih skupinah 
včasih nastane problem, saj se, če gre za večjo skupino, pa naj bodo plesalci ali pevci, težko zberejo, pove Magdičeva. Večji 
poudarek bo treba dati tudi zborovskemu petju, ki v tem koncu ne zaživi najbolj. 

• Navdušili občinstvo na skupnem koncertu. Bernarda B. Peček. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 20, 18. 
maja 2017, str. 17 

Sodelovanje glasbenih šol Murske Sobote in Ingolstadta 
Sistem glasbenega izobraževanja v Nemčiji se precej razlikuje od slovenskega 
Murska Sobota in nemško mesto Ingolstadt  sta že več desetletij partnerski mesti. Na pobudo Ingolstadta pa so sodelovanje 
dveh mest in gimnazij nadgradili oziroma obogatili s sodelovanjem dveh glasbenih šol. Že lani so se na nemški glasbeni šoli 
odzvali povabilu in se udeležili slovesnosti oziroma slavnostne akademije ob obletnici delovanja soboške glasbene šole, obe 
mesti (občini) pa sta že spomladi 2016 podpisali listino o sodelovanju obeh glasbenih šol. V prvi polovici letošnjega maja pa 
je potovalo v Nemčijo enajst učencev in pet učiteljev z Glasbene šole Murska Sobota, prihodnje leto pa bodo gostje iz 
Nemčije sodelovali na skupnem koncertu v Murski Soboti. Tokrat so na Glasbeni šoli Murska Sobota za nastop na skupnem 
koncertu izbrali uspešen kvartet pozavn, ki ga sestavljajo Žan Salaj, Sašo Gjergjek, David Pučko in Rok Jandrašič, ter kvartet 
saksofonov, ki ga sestavljajo učenke Urška Kreft, Živa Hegeduš, Lana Habjanič in Maša Grah, na klavirju je zaigral Marko 
Matajič, s pevskimi točkami pa sta občinstvo navdušila Anja Kutoš in Dominik Kerčmar. Mentorji nastopajočih so Marko 
Slavič, Jasmina Dajčman in Gabriela Bratina, na klavirju jih je spremljal Predrag Šantek, ravnateljica soboške glasbene šole 
Erna Lukač pa je pred koncertom skupaj s tamkajšnjo ravnateljico Brigitte Pinggera pozdravila vse zbrane v dvorani. 
Sistem glasbenega izobraževanja v Nemčiji in Sloveniji je zelo različen; čeprav je Pevska in glasbena šola Simon Mayr  
Ingolstadt javna šola (večina glasbenih šol je zasebnih), je finančni prispevek staršev mnogo višji kot v Sloveniji. Prav tako je 
manj nauka o glasbi oziroma poteka ta v okviru pouka glasbila, ki pa je v večini primerov skupinski in le enkrat tedensko. 
Nimajo končnih izpitov in nacionalnega programa izobraževanja, ampak delujejo projektno – pripravljajo se na različne 
koncerte in prireditve. 

• Intimni trenutki v ozadju pejsažev. Jože Gabor. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 20, 18. maja 2017, str. 20 
Razstava slik in grafik Sebastijana Časarja v Lendavi 
Njegove slike niso samo vtisi sveta, ampak tudi nosilci pomena, ki presega motiv �– V ozadju vsake slike se skriva intimni 
trenutek 
V avli lendavske gledališke in koncertne dvorane je Knjižnica – Kulturni center Lendava pripravila razstavo slik in grafik 
Sebastijana Časarja z naslovom Körbelato. Avtorja in njegovo delo je predstavil umetnostni zgodovinar Atilla Pisnjak. 
Časar je maturiral na gimnaziji in umetniški strokovni srednji šoli – smer grafika in grafično oblikovanje. Šolanje je nadaljeval 
na Visoki šoli Daniela Berzsenyija v Sombotelu, nato se je vpisal na Univerzo v Pecsu, smer vizualna umetnost, kjer je 
diplomiral leta 2008. Zaposlen je v Knjižnici Lendava. Pisnjak je povedal, da so pri Časarjevem likovnem ustvarjanju nadvse  
pomembna zaznavanja, doživljanja, videnja sveta, ki nas obdaja: »V svojih delih na novo definira te izkušnje in zaznave. Zanj  
narava v prvi vrsti ne pomeni življenjskega okolja, temveč neke vrste svetišče, stičišče vsega, kar je bilo, je in bo.« V njej se 
najde prostor za zelo različne pojme, kot so vera in človek, dobro in zlo, lepo in grdo. Njegove slike niso samo vtis sveta, 
ampak tudi nosilci pomena, ki presega motiv. Zaradi tega razstavljena dela prestopajo okvir klasičnega pejsaža. »V ozadju 
vsake slike se skriva intimni trenutek iz umetnikovega življenja: osamljenost, ljubezen, žalost, navdušenje … Razstavljene so 
tako slikarjeve monotipije izpred desetih let kakor tudi impresivne slike zadnjega časa,pri čemer ne dominira nobena  
skupina, ampak se med seboj podpirata in dopolnjujeta.«Upodobitvi teh trenutnih razpoloženj, dodaja Pisnjak, popolnoma 
ustreza akrilna tehnika, uporaba različnih barv stopnjuje napetost, kontrasti pa zagotavljajo dramaturgijo, da lahko umetnik  
izpove svoj notranji jaz. »Razstavljena dela omogočajo vpogled v umetniško razmišljanje in ustvarjanje umetnika, ki torej 
krajinsko slikarstvo uporablja za izpovedovanje svojega notranjega jaza. V motivih prepoznamo domačo pokrajino, ki 
vseskozi spremlja avtorjevo življenje in ustvarjanje,« je pojasnil Pisnjak. Tudi umetnostni kritik Imre Pentek avtorja, ki je 
preizkusil veliko slogovnih smeri, uvršča v skupino tipično duševnih slikarjev. Na njegovih slikah prevladujejo izjemno čista in 
svetla urejevalna načela, vendar to puritansko, prozorno ureditev postavi pod narekovaje ozadje, polno slutenj in  
negotovosti. To je duševno slikarstvo z zasenčenim upom resničnosti. O njegovih novejših, poromantičnih, impresionističnih 
naravnih pejsažih je umetnostni zgodovinar Franc Obal zapisal: »Omembe vredno je scenično izpostavljeno slikovno 
ospredje in dramsko vzdušje, ustvarjanje napetosti med temnim, na molk obsojenim ozadjem ter drzna situacijska  
uglasitev.« 



 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Narodnostni parlamentarni zagovorniki v Porabju. dm.  Porabje, Monošter, 18. maja 2017 - Leto XXVII, št. 20, 
str. 2-3.  

Na volitvah leta 2014 so pripadniki narodnostnih skupnosti na Madžarskem prvič dobili priložnost, da v Parlament pošljejo 
svoje zastopnike. Takoimenovani »zagovorniki« sicer pravice do glasovanja na plenarnih sejah državnega zbora nimajo, 
preko svoje »Komisije za narodnosti na Madžarskem« (Magyarországi nemzetiségek bizottsága) pa lahko med drugimi 
vložijo tudi novele zakonov. Komisijo sestavlja 13 parlamentarnih zagovornikov iz vrst domačih narodnosti, v treh letih 
delovanja pa so se že večkrat napotili v razne kraje Madžarske, da bi na terenu spoznali položaj neke skupnosti. 
9. in 10. maja so se člani parlamentarnega delovnega telesa (sicer ne v polnem številu) na povabilo slovenske 
zagovornice Erike Köleš Kiss in predsednika Državne slovenske samouprave Martina Ropoša napotili v Porabje, kjer se je 
odvijala tudi dislocirana seja Komisije. »Večina zagovornikov danes živi v Budimpešti in le malo jih vsaj delno pozna 
našo pokrajino«  smo o pobudi za obisk izvedeli od zagovornice Erike Köleš Kiss. »S povabilom smo jim omogočili da 
neposredno vidijo, kdo smo ter kje in kako živimo. Lahko pa spoznajo tudi naša prizadevanja, ki so potrebna podpore vlade 
ali komisije za narodnosti.« Med gostitelji smo našli tudi predsednika DSS Martina Ropoša. »Komisija enkrat na leto povabi 
na svojo sejo predsednike državnih samouprav, ki imajo možnost, da predstavijo poročilo o dogajanju pri svoji skupnosti. Ob 
zadnjem poročanju sva s slovensko zagovornico povabila člane komisije, naj na terenu spoznajo naše delovanje« - je 
povedal predsednik krovne organizacije. V preteklih letih so zagovorniki že obiskali grško skupnost v okolici kraja 
Beloiannisz, srbsko narodnost v naseljih Ráckeve in Lórév, lansko leto pa so se podali v mesti Gyula in Battonya, da bi se tam 
seznanili s položajem Romunov na Madžarskem. V Porabje so člani Komisije za narodnosti na Madžarskem prispeli okoli 
poldneva in najprej na Gornjem Seniku obiskali Dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča. Pozdravila jih je ravnateljica 
ustanove Ildiko Dončec Treiber, s kratkim programom pa so se predstavili člani pevskega zbora, folklorne skupine in  
dramskega krožka. Na slovenski vzorčni kmetiji je bila gostiteljica vodja RA Slovenska krajina Andrea Kovács ki je predstavila 
dejavnost svoje agencije. Na Madžarskem imajo skoraj vse narodnostne državne samouprave samouprave svoje sedeže v 
Budimpešti, izjemi sta romunska (s sedežem v Gyuli) in slovenska skupnost. Dislocirana seja Komisije za narodnosti 
na Madžarskem se je samouprave svoje sedeže v Budimpešti, izjemi sta romunska (s sedežem v Gyuli) in slovenska 
skupnost. Dislocirana seja Komisije za narodnosti na Madžarskem se je pričela v obnovljeni stavbi Državne slovenske 
samouprave na Gornjem Seniku. Seje se je udeležil tudi državnozborski poslanec volilnega okrožja, ki združuje pretežni del 
Slovencev na Madžarskem, Zsolt V. Németh. Državni sekretar pri Ministrstvu za kmetijstvo je Komisijo primerjal s 
kalejdoskopom, ki ojača sij tudi tako majhnih narodnostih skupnosti, kot je slovenska. Obenem je izrazil podporo domačim 
Slovencem. Na seji je Martin Ropoš predstavil aktualna prizadevanja Državne slovenske samouprave, slovenska zagovornica 
Erika Köleš Kiss pa je strnila zgodovinski razvoj domačih Slovencev. Nato so si prisotni ogledali kratek film o dvajsetletnem 
delovanju gostiteljske krovne organizacije. Seji je predsedoval predsednik Komisije za narodnosti na Madžarskem János 
Fuzik. Parlamentarni zagovornik slovaške narodnosti se je zahvalil za povabilo v Porabje. 

• V trinajstih letih sodelovalo preko 6 tisoč mladih. 40 let Mladinske delovne akcije Goričko. Filip Matko Ficko.  
Porabje, Monošter, 18. maja 2017 - Leto XXVII, št. 20, str. 3. 

Od leta 1977 do leta 1984 je v Gornjih Petrovcih na Goričkem v Prekmurju bil sedež republiške Mladinske delovne akcije 
Goričko, v letih od 1985 do leta 1989 pa je bila to zvezna mladinska delovna akcija. V trinajstih letih je na tej akciji v skoraj 
150 brigadah sodelovalo preko 6 tisoč brigadirk in brigadirjev z območja nekdanje SFR Jugoslavije in tujine, tudi iz Železne 
županije. 4200 mladenk in mladcev v 91 mladinskih delovnih brigadah je v letih od 1977 do 1984 izgrajevalo vodovode, 
obnavljalo cestne povezave med goričkimi kraji, nekje pa napravilo ceste povsem na novo. Sodelovale so tudi specialne, 
socialno-zdravstveno usmerjene, brigade Rdečega križa. Podobno je bilo tudi v letih 1985 – 1989, ko je v 56 brigadah prišlo 
na Goričko 1923 mladih. Izgradnjam vodovodov in cest so se pridružile še agromelioracije in obiranja sadja. Na vse to naj bi 
opomnila letošnja 40-letnica pričetka Mladinske delovne akcije Goričko, ki jo s posebno prireditvijo za nekdanje brigadirke 
in brigadirje pripravlja Društvo brigadirjev Pomurja. Poleg vodstva društva pod predsednikom Ludvikom Filom se je v 
prostorih Osnovne šole Gornji Petrovci, kjer je bil sedež MDA Goričko, sestal širši pripravljalni odbor in odločil, da bo  
osrednja jubilejna prireditev v soboto, 17. junija, v Gornjih Petrovcih ob 11. uri na dvorišču šole, kjer so se tudi v času akcije 
običajno zbirali brigadirke in brigadirji. Prireditve naj bi se udeležilo čim večje število nekdanjih udeleženk in udeležencev 
prostovoljnega dela mladih na Goričkem v Prekmurju, kot tudi mladi iz vse Slovenije in tujine, ki so kot brigadirji sodelovali 
na podobnih akcijah po nekdanji SFR Jugoslaviji. Društvo brigadirjev Pomurja bo do same prireditve 17. junija organiziralo 
pionirsko brigado, pripravilo gradivo za priložnostno razstavo o MDA Goričko, izdalo bilten – zbornik o akciji, na pročelje 
Osnovne šole Gornji Petrovci pa naj bi se namestilo tudi spominsko obeležje. K sodelovanju je Društvo brigadirjev Pomurja 
pritegnilo župane goričkih občin, kjer so potekala dela v okviru MDA Goričko (Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Moravske 
Toplice in Puconci), kot tudi vodstva tamkajšnjih osnovnih šol. 

• Prekmurje se mora umestiti v zavest Slovencev. Petanjci-Tišina: Šestnajsti Dan spominov in tovarištva. Ernest 
Ružič. Porabje, Monošter, 18. maja 2017 - Leto XXVII, št. 20, str. 4 

Šestnajsti Dan spominov in tovarištva, Naši zakladi - zatočišče pregnancev, je bil v znamenju 500-letnice reformacije 
v Evropi, Sloveniji in Prekmurju. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, ki dogodek pripravlja, se je tokrat odločila za vsebinski 
poudarek na pomembnem jubileju, ki je letos zaznamoval tudi Prekmurje, kjer živi največ protestantov v Sloveniji. Častni 
gost in slavnostni govornik je bil mag. Viktor Žakelj, predsednik Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, 
posebej povabljena pa občina Velike Lašče, v kateri je Raščica, rojstni kraj Primoža Trubarja. Prvič se ni mogel prireditve 
udeležiti pobudnik majskih srečanj v Vrtu spominov in tovarištva, akademik dr. Anton Vratuša, zaradi dežja pa je bil osrednji 
del prireditve na Tišini, uvodni pa na Petanjcih. V tamkašnjem Vrtu spominov in tovarištva so posadili Trubarjevo jablano, 
zlato parmeno, darilo občine Velike Lašče, in odprli razstavo Reformacija v Prekmurju. Kot vsa leta doslej je dogodek,  



kljub manj prijaznemu vremenu, privabil veliko število obiskovalcev iz Pomurja in tja do Maribora in Ljubljane. V uvodnem 
pozdravu je mag. Franc Kuzmič, predsednik programskega sveta (in avtor razstave na Petanjcih), opisal protestantizem v 
Prekmurju in pomen Vrta spominov in tovarištva. Viktor Žakelj je najprej poudaril vlogo in pomen dr. Vaneka Šiftarja, ki je 
s svojim delom osmislil prekmurski protestantizem, ki so ga sprejeli prekmurski ljudje. Prekmurje ima svojo zgodovino, 
je dejal, svoj jezik, svoj sistem razmišljanja. O vsem tem vedo zelo malo v ostalih delih Slovenije, manj kot o Koroški in 
Primorski. Zato se mora Prekmurje dokončno umestiti v zavest Slovencev. Na ta način se bo slovenstvo integriralo in bo 
sposobno preživeti negotove izzive prihodnosti. Poudaril je tudi, da bi bili zdaj Prekmurci manjšina v eni sosednjih držav, 
če ne bi bilo Matije Slaviča in njegovih somišljenikov, ki je z argumenti na mirovnih pogajanjih po prvi svetovni vojni uspel 
prepričati mednarodne pogajalce, da je Prekmurje območje z večinskim slovenskim prebivalstvom. Viktor Žakelj je s tem 
sporočil slovenski državi, da zasluži stota obletnica priključitve matični državi, ki bo leta 2019, dostojno in vsebinsko  
obeležitev, ki bo s tem popravila pretekle napake. Slavnostni govornik je omenil še dve pomembni področji, in sicer proces 
sprave v Sloveniji in siceršnji razvoj v svetu in seveda tudi v Sloveniji. Po njegovi oceni dr. Spomenka Hribar ni uspela s svojo 
pobudo o spravi pred leti, ker je premalo upoštevala institut odpuščanja. Biti moramo sposobni odpuščati, ta svet bo 
preživel, če bo sposoben odpuščati, je prepričan nekdanji slovenski politik Viktor Žakelj, zdaj pa kritičen opazovalec  
političnega in gospodarskega življenja v državi. Kar se tiče gospodarskega razvoja, bi morali načrtovalci upoštevati 
predvsem, katere novosti se bodo zgodile v naslednjih desetletjih in narekovale vse kaj drugega kot zgolj nenehno 
povečevanje industrijske proizvodnje. Kot primer je omenil avtomobilsko industrijo, kjer bo večino vozil poganjala električna 
ali še kakšna energija. Neslutene razvojne novosti in spremembe v naslednjih desetletjih se  obetajo tudi na vseh drugih 
področjih. Za zaključek je Viktor Žakelj posebej poudaril velik pomen reformacije in njene letošnje petstoletnice, kajti tudi 
zdaj se začenja novo obdobje, kot je bilo ob njenem začetku. Tedaj so v tem evropskem gibanju sodelovali tudi Slovenci, 
še zlasti Primož Trubar. 

• V pozdrav materam v Slovenski vesi. L. R. Horváth. Porabje, Monošter, 18. maja 2017 - Leto XXVII, št. 20, str. 5 
6. maja so z literarnim in glasbenim programom pozdravili matere v Slovenski vesi. Program je pripravila Slovenska 
narodnostna samouprava Monošter-Slovenska ves enako kot prejšnja leta. Deklamacije Anamarije Pestericz, Grete 
Gerenčer in Bernadet Bornemissza so privabile solze v marsikatero oko. Duet HURFUZIO je navzoče razveselil z lepimi 
skladbami na kitari. Gledališka družina Nindrik-indrik in gledališka skupina Duo Fodor sta nastopili z dvema igrama, ob 
gledanju katerih se je publika dodobra nasmejala. 

• Slike, narejene v posebni tehniki. M. Sukič. Porabje, Monošter, 18. maja 2017 - Leto XXVII, št. 20, str. 6 
Razstava Lászla Hermana 
5. maja so v Slovenkem domu v Monoštru odprli razstavo prekmurskega Madžara Lászla Hermana, ki živi in ustvarja v 
Ljubljani. Rojen je bil v Gornjem Lakošu, po študiju se je zaposlil v Ljubljani kot likovni pedagog. Imel je že veliko razstav tako 
po Sloveniji kot na Madžarskem. V Monoštru se predstavlja s ciklom »Sprehod po neznanem«. Razstavljene slike niso 
neposredno povezane med seboj, vendar imajo skupen izvor nastanka, ki predstavlja tudi kohezijo med slikami. Ta izvor pa 
ni nič drugega kot avtorjevi spomini, življenjske izkušnje, doživetje sveta in vsega, kar obdaja njega samega. Avtorja in 
njegova dela je po kratkem nastopu učencev glasbene šole iz Monoštra ter pozdravu predsednika Zveze Slovencev na 
Madžarskem predstavila knjižničarka in prevajalka dr. Judit Zagorec Csuka. »Herman spada med umetnike, za katere ni 
pomembna le tematika, temveč v enaki meri tudi tehnika ustvarjanja. To, kar bi lahko ustvaril le s čopičem, oljem in 
platnom, Herman ustvari z bolj zapleteno in zahtevnejšo tehniko. Lahko izjavimo, da je pri njem tudi uporaba tehnike na nek 
način sprehod po neznanem. Barvanje stekla sicer ni novodobna tehnika, vendar je postopek, ki ga uporablja, pravzaprav 
razvil on sam. Ta postopek bi lahko poimenovali fuzijsko barvanje stekla, saj je osnova tehnike zlivanje oziroma spajanje. 
Razstavo je odprl generalni konzul R Slovenije v Monoštru dr. Boris Jesih, ki je izpostavil, da je tudi ta razstava dokaz  
sodelovanja med Slovenci v Porabju in Madžari v Sloveniji. 

• Tudi na števanovski šoli smo proslavili materinski dan. Agica Holecz, ravnateljica. Porabje, Monošter, 18. maja 
2017 - Leto XXVII, št. 20, str. 6 

8. maja popoldne so učenci DOŠ Števanovci pozdravili svoje mamice, babice in prababice. Z dvojezičnim programom so se 
zahvalili za vzgojo, skrb in za veliko ljubezni, ki jo dobivajo od njih. Na začetku sta dva učenca, Balint in Betti pozdravila 
mamice. Govor je bil dvojezičen. Najprej so na oder stopili najmlajši iz prvega razreda, ki so zapeli dve slovenski pesmi z 
glasbeno spremljavo in dve madžarski pesmi. Program so nadaljevali učenci iz drugega razreda, ki so predstavili igro o kresu. 
Folklorna skupina je zaplesala lepe plese. Potem so se predstavili učenci iz višjih razredov. Peti razred se je predstavil z igro. 
Na koncu so se učenci 6., 7. in 8. razreda zahvalili z dvojezičnimi pesmimi in recitacijami za skrb mamic in babic. Na koncu je 
vsak otrok dal rdečo vrtnico svoji mamici oziroma babici. Program je bil zelo pester, oči mamic so bile solzne. Hvala vsem 
učiteljem in učiteljicam, da so pripravili svoje učence. 

• Šopek rož... Vzgojiteljica asistentka Andreja Serdt Maučec. Porabje, Monošter, 18. maja 2017 - Leto XXVII, št. 
20, str. 7 

»Šopek rož, mamica, nabral sem za tvoj praznik, za tvoj dan. vsaka roža naj pove ti, da te vedno rad imam.« Tako so se 
glasno slišale pesmice in deklamacije v Vrtcu Gornji Senik in tudi v ostalih vrtcih v četrtek popoldne, 4. 5. 2017, ko smo 
praznovali prav poseben praznik - praznik mamic in babic. Prav ta praznik je priložnost, da se otroci svojim staršem zahvalijo  
za vse dobro, kar za njih naredijo. Pesmice, deklamacije in dramatizacija so bili le delček programa, ki so ga otroci pripravili 
skupaj z vzgojiteljicami. Na težko pričakovani obisk mamic in babic v vrtcu smo se pripravljali kar nekaj časa. Med pripravami 
smo precej časa namenili pogovorom o družini in družinskih članih. Posebej pa smo lahko zadovoljni, da so se otroci tako 
lepo naučili pesmice o mamicah, deklamacije in dramatizacijo pesmice, saj so bili zelo navdušeni, da bodo s svojim 
nastopom lahko razveselili mamice in babice. Naše veselo praznovanje praznovanje materinskega dne se je nato 
nadaljevalo ob prijetnem druženju. Prisrčni nasmehi na otroških obrazih so staršem dali vedeti, da jih imajo njihovi otroci še 
kako radi in da so jim iz srca hvaležni za vse, kar jim nudijo. Otroci so se svojim mamicam in babicam ob koncu prireditve 
zahvalili tudi tako, da so jim izročili rože in darila. 



• Materinski dan v vrtcu Števanovci. Agica Holecz, ravnateljica, vzgojiteljica. Porabje, Monošter, 18. maja 2017 - 
Leto XXVII, št. 20, str. 7 

4. maja popoldne ob 15. uri so se zbirale v našem vrtcu mamice, babice in prababice. Najmlajši so se jim zahvalili za skrb, 
vzgajanje in za veliko ljubezni. Zahvala je bila dvojezična, s pesmimi in recitiranjem smo jim olepšali čas, ki so ga preživele v 
našem vrtcu. Na koncu je dal vsak otrok svoji mamici rožo in srce, ki smo ga naredili v vrtcu. Tudi babice so dobile rožice. 
 

Mladina 
 

• Potvorba : Janez Janša in njegovi so poboj na fotografiji pripisali kar partizanom / Marjan 
Horvat. – št. 20, 19.05.2017, str. 10 

• Akademski mačisti : diskriminacija, poniževanje, spolno nadlegovanje in psihično izživljanje 
nad podrejenimi sodelavkami na univerzi / Borut Mekina. – št. 20, 19.05.2017, str. 18-22 

• Sovine skomine : osnutek novega zakona o Sovi razkriva, da si Slovenska obveščevalno-
varnostna agencija želi neupravičeno in neomejeno posegati v človekove pravice, ne glede na 
omejitve, ki jih postavlja ustava /Jure Trampuš. – št. 20, 19.05.2017, str. 24-27 
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