
 

BILTEN – pregled člankov iz časopisja     [18. avg. -  24. avg. 2017]              [120]  

Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 
 

• Rustia, Simon. Izboljševali so jezikovno znanje in športne spretnosti : 17. Teden jezikov in športa na Rebrci / 
Simon Rustia.- Okoli štirideset otrok in najstnikov se je udeležilo Tedna jezikov in športa Slovenske športne zveze 
na Rebrci. Za brezhiben potek tedna je poskrbela športno - jezikovna ekipa pedagogov akademije KRONA.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 (18. avg. 2017), str. 2  

• Kulmesch, Janko. Nova zdravnica, sanacija vrtca : občinska politika / Janko Kulmesch.- Železna Kapla. Kapelške 
občanke in občani se lahko veselijo novih dosežkov: končno bodo dobili zdravnico, ki bo nasledila Štefana Jelena, 
prav tako pa bodo končno sanirali otroški vrtec.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 (18. avg. 
2017), str. 6  

• Smrtnik, Bernard. Ni mi pri srcu samo kultura - tudi politika : Bernard Smrtnik / Bernard Smrtnik ; [pogovarjal se 
je] Janko Kulmesch.- Bernard Smrtnik (30) izhaja iz Bistričnikove rodbine na Obirskem in kandidira v volilnem 
okolišu Velikovec - Wolfsberg - Šentvid na Glini na 1. mestu liste NEOS. Z veseljem pa bi kandidiral tudi prihodnje 
leto na deželnozborskih volitvah.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 (18. avg. 2017), str. 7 

• Kulmesch, Janko. Kandidatka, ki se bori proti obvezni dvojezični kvalifikaciji : koroška ÖVP imenovala 
državnozborske kandidate / Janko Kulmesch.- Celovec / Velikovec. Na Koroškem bo glavna kandidatka za 
državnozborske volitve Elisabeth Köstinger. Stranka pričakuje, da bo dosegla podoben uspeh kot leta 2002. Takrat 
je koroška ÖVP bila zastopana v državnem zboru s tremi poslanci (sedaj jo zastopa samo Gabriel Obernosterer). .V 
primeru, da bi se uresničila želja koroške ÖVP, bi v parlament prišla tudi velikovška mestna svetnica Angelika Kuss 
- Berger. Kot je znano, je velikovški župan Valentin Blaschitz (SPÖ) bil med glavnimi pobudniki peticije, v kateri 
večina županov iz velikovškega okraja odklanja obvezno kvalifikacijo iz slovenščine za ravnatelje dvojezičnih 
ljudskih šol - in to prav zaradi mestne svetnice Kuss - Berger, ki se poteguje za ravnateljsko mesto v Velikovcu.- 
Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 (18. avg. 2017), str. 7 

• Gotthardt, Verena. Od feministke do feministke - od človeka do človeka : intervju z Vereno Gotthardt / Verena 
Gotthardt ; [pogovarjala se je] Ana Grilc.- Verena Gotthardt o feminizmu, umetnosti in slovenski narodni 
skupnosti.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 (18. avg. 2017), str. 9  

• Wakounig, Franc. Slovenska maša na Otoku privablja narod : praznik Marijinega vnebovzetja / Franc Wakounig.- 
Slovensko mašo na veliko gospojnico je daroval ravnatelj koroške Caritas Jože Marketz. Cerkveni zbor iz Hodiš pa 
je skrbel za lepo in ubrano petje pri bogoslužju.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 (18. avg. 
2017), str. 13   

• Wakounig, Bojan. Rudolf Blüml: Nerazumljen v času 20. stoletja : biografija pomembne osebnosti koroške 
Cerkve / Bojan Wakounig.- Celovec. Knjiga: Josef Till: Rudolf Blüml: Unverstanden in der turbulenten Welt des 20. 
Jahrhunderts. Jože Till je pri Mohorjevi založbi izdal temeljito biografijo ene pomembnejših osebnosti katoliške 
Cerkve na Koroškem v 20. stoletju, prelata Rudolfa Blümla.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 
(18. avg. 2017), str. 14  

• Wakounig, Bojan. Rož, Podjuna, Zilja z razstavo v Mežiški dolini : trije koroški umetniki med Korošci / Bojan 
Wakounig.- aPrevalje. Trije koroški umetniki, ki sov zadnjih devetih mesecih imeli samostojne razstave, se 
predstavljajo na Prevaljah. Helana Wuttej prihaja iz Pogrč pri Šentvidu v Podjuni. Samostojni fotograf Stefan 
Reichmann prihaja iz Želuč pri Bilčovsu. Predstavnik Zilje na prevaljski razstavi je urednik tednika Nedelja Vincenc 
Gotthardt.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 (18. avg. 2017), str. 14  

• Wakounig, Bojan. Takšno mučenje, da je bilo že zabavno : poletna glasbena delavnica v Tinjah / Bojan 
Wakounig.- Tinje. Letos so Poletno glasbeno delavnico v Katoliškem prosvetnem domu Sodalitas v Tinjah skupaj s 
Krščansko kulturno zvezo pripravili že desetič. Pobudnik delavnice je Edi Oraže. Letos se je delavnice udeležilo 33 
pevk in pevcev.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 (18. avg. 2017), str. 15  

• Dnevi poezije in vina tudi v Potrni : literarni festival.- Ptuj / Potrna. Med 23. in 26. avgustom bodo na Ptuju 
potekali 21. Dnevi poezije in vina, največji mednarodni pesniški festival v Sloveniji. V četrtek, 24. avgusta bodo v 
okviru Dnevov poezije in vina v Pavlovi hiši v Potrni pri Radgoni iz svojih del brali Helwig Brunner (Avstrija), 
Kristina Toth (Madžarska) in Milan Vincetič (Slovenija).- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 (18. 
avg. 2017), str. 15  

• Wakounig, Bojan. Ne ker je vsem všečno, temveč zaradi novih struj : Trivium 2017 / Bojan Wakounig.- Tri 
umetnosti, tri poti, a kup neuhojenih, skritih stez, bi lahko rekli. Letošnji Trivium je predvsem glasbeno odstrl 
drugačne, za večino nevajene smeri.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 (18. avg. 2017), str. 
16 

• 60 vižarjev in svetovni prvak so zaigrali nad Žvabekom : 29. mednarodno srečanje vižarjev.- Sveto mesto. Iz 
Koroške, Slovenije in Tirolske so prišli vižarji, ki so sodelovali na tradicionalni prireditvi KPD Drava pri podružni 



cerkvi na Svetem mestu pri Žvabeku.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 (18. avg. 2017), str. 
16 

• Trampusch, Sebastjan. Na jubilejnem Farantu so živeli raznolikost : 20. veselica Farant v Globasnici / Sebastjan 
Trampusch.- Pestra je bila ponudba letošnje veselice Farant v Globasnici. Kar 91 razstavljalcev je napolnilo vaško 
jedro do zadnjega kotička.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec - Št. 31 (18. avg. 2017), str. 17 

• Wakounig, Bojan. Užnik drugi v Evropskem pokalu : športno plezanje / Bojan Wakounig.- Mitterdorf. Na 
zaključnem tekmovanju Evropskega pokala v športnem plezanju z vrvjo v štajerskem Mitterdorfu je član 
Športnega društva Šentjanž Nicolai Užnik v nedeljo, 13. avgusta 2017 osvojil drugo mesto in si s tem zagotovil 
drugo mesto tudi v skupnem seštevku za kategorijo U18.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 31 
(18. avg. 2017), str. 18  

• Zlati jubilej DSG Klopinjsko jezero : nogomet.- Kamen. Pred 50 leti so v Kamnu ustanovili nogometni klub DSG 
Klopeinersee (Klopinjsko jezero), kjer je igral pomembno vlogo tudi pokojni župnik salezijanec Alojzij Luskar. Ob 
zlatem jubileju je na slovesnosti lahko pozdravil škocjanski podžupan ter športni referent Lojze Lach številne 
prominentne goste, med njimi deželnega glavarja Petra Kaiserja.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - 
Št. 31 (18. avg. 2017), str. 18  

 

Primorski dnevnik, Trst 

• Iz slovenske šole 450 obrokov na dan: Romjan – v osrednji kuhinji bodo pripravljali hrano tudi za ostale šole in 
vrtce. Primorski dnevnik, št. 191, 18. 8. 2017, str. 11 

• Ivo Jevnikar. Enotnost na ukaz? (Žarišče). Primorski dnevnik, št. 191, 18. 8. 2017, str. 13 

• (ag) »Podedovali hud položaj, obračun 2016 odobren«: Nabrežina – županja Daniella Pallotta o prvih dveh 
mesecih na čelu občinske uprave. Primorski dnevnik, št. 192, 19. 8. 2017, str. 3 

• Španska država do katalonščine ni nevtralna, ampak dosledno krči pravico do rabe jezika : poročilo organizacije 
Platforma per la Llengua za leto 2016. Prvi del. Primorski dnevnik. Št. 193 (20. avg. 2017), str. 11 

• Po dveh letih bodo znova imeli urad za slovenščino: Doberdob – sodišče: stroškov za slovensko službo ne gre 
prišteti stroškom za osebje. Primorski dnevnik. Št. 193 (20. avg. 2017), str. 12 

• "Svojega jezika nismo govorili niti v družinskem krogu" : naš pogovor - obiskal nas je predstavnik kašubske 
manjšine Artur Jablonsczi / Artur Jablonsczi ; Albert Voncina. Primorski dnevnik. Št. 194 (22. avg. 2017), str. 8 

• »Rešitev bremena je v razpršeni naselitvi«: Gorica – deželni odbornik o prosilcih za azil. Primorski dnevnik. Št. 194 
(22. avg. 2017), str. 13 

• »Kako lepa je Slovenija brez tujcev in migrantov«: Italija – članek v dnevniku La Repubblica. Primorski dnevnik. Št. 
195 (23. avg. 2017), str. 2 

• Matej Caharija. Javni denarni prispevki razdvajajo ezulska združenja: Trst – De'Vidovich zahteva transparentnost. 
Primorski dnevnik. Št. 195 (23. avg. 2017), str. 5 

• »Čim prej točna vloga in pravilnik novega urada za slovenski jezik«: Dežela – stališče predsednice paritetnega 
odbora Ksenije Dobrila. Primorski dnevnik. Št. 195 (23. avg. 2017), str. 9 

• S posojili ali nepovratnimi sredstvi želijo preprečiti, da bi se njihovi rojaki v Prekmurju izseljevali drugam : 
manjšine - pobuda madžarske vlade povzročila tudi nekaj slabe krvi / (sta). - Ilustr.  V: Primorski dnevnik. - ISSN 
1124-6669. - Leto 73, št. 195 (23. avg. 2017), str. 9 

• Štefan  Čok. Vsebinska širitev OZE NŠK bi bila dobrodošla. Rubrika Pisma uredništvu. Primorski dnevnik, št. 195 
(23. avg. 2017), str. 15 

• Poletni seminar za šolnike: Bled. Primorski dnevnik, št. 195 (23. avg. 2017), str. 9 

• Marjan Kemperle.  Nove table v Rižarni : Sv. Sobota - nadomestile bodo "spakedrano" slovenščino : odredba 
mestne uprave o pripravi novih tabel z neoporečnimi slovenskimi napis.  Primorski dnevnik, št. 196 (24. avg. 
2017), str. 5 

• Občinska podpora SSG: Trst – prispevek občine Trst za gledališko hišo. Letni prispevek za Slovensko stalno 
gledališče znaša nekaj več kot 28 tisoč evrov. Primorski dnevnik, št. 196 (24. avg. 2017), str. 5 

 
Delo, Ljubljana  
 

• Z orožjem in vojaško pomočjo nad afriške begunce. Damijan Slabe. Delo, 19.08.2017, str. 3  
Evropska »proksi« vojna z migranti. Nemčija in Francija nameravata oborožiti sahelsko peterico, da bo namesto Evrope 
opravila umazano delo   
Evropska unija si že dalj časa odkrito prizadeva, da bi po zaprtju balkanske poti podobno brutalno in učinkovito ustavila 
tudi naval beguncev iz Afrike. V najboljšem primeru že kar na črni celini. Nemčija in Francija bosta zato z orožjem, 
strelivom, vozili in drugo vojaško opremo preskrbeli vojske tamkajšnjih držav, da bodo lažje kos nalogi.   
Pomoč Nemčije in Francije policijskim in vojaškim enotam zahodnoafriških držav iz tako imenovane skupine G5-Sahel, o 
kateri je bil konec julija govor med obiski obrambnih ministric Nemčije in Francije, Ursule von der Leyen in Florence Parly, v 
prestolnicah sahelske peterice (Niger, Mali, Mavretanija, Burkina Faso in Čad), bo očitno precej obsežnejša, kot je bilo 
razumeti iz takratnih poročil. Kot razkriva Spiegel, ki se sklicuje na interne dokumente evropske službe za zunanje zadeve, 
vladi obeh vodilnih članic Evropske unije tako imenovani sahelski peterici ne nameravata pomagati zgolj s petdesetimi 
milijoni evrov, z logistično pomočjo in šolanjem skupnih sahelskih vojaških enot (G5 Sahel Joint Force), ampak tudi z 
izdatnimi pošiljkami orožja in vojaške opreme.  Niger, Mali, Mavretanija, Burkina Faso in Čad so skupne sile ustanovili na 



začetku leta, z njihovo ustanovitvijo pa se je junija strinjal tudi varnostnih svet Združenih narodov. Berlin in Pariz naj bi tem 
silam, sodeč po internem dokumentu EU, ki se s tem očitno strinja, pomagali tudi z orožjem, strelivom, vojaškimi vozili in 
drugo vojaško opremo. Enote naj bi bile predvidoma operativne že septembra, v vseh petih afriških državah, čez katere gre 
večina migrantov iz podsaharske Afrike, pa naj bi poskrbele za »normalizacijo razmer, za večjo varnost prebivalstva, 
stabilnost in tudi za učinkovitejši boj s terorističnimi skupinami in organiziranim kriminalom«, sta konec julija med svojim 
obiskom v prestolnici Nigra poudarjali obrambni ministrici Ursula von der Leyen in Florence Parly. O tem, da jim nameravata 
Pariz in Berlin nameniti tudi izdatno vojaško pomoč, in o dodatnih nalogah teh skupnih vojaških sil sahelske peterice, ki naj 
bi se, kot razkriva evropski dokument, borile tudi z organiziranimi tihotapci beguncev in poskrbele za vračanje beguncev v 
»države izvora«, takrat ni bilo govora. 
Z vojsko nad migrante  
Evropska unija si že dalj časa prizadeva, da bi na kakršen koli način ustavila begunsko pot čez Sredozemlje. Spor »uradnih« 
evropskih reševalcev z nevladnimi in humanitarnimi organizacijami, ki na svojo pest rešujejo begunce iz čolnov, je del teh 
prizadevanj. Prepoved reševanja v libijskih ozemeljskih vodah, kjer to delo po novem v dogovoru z EU opravljajo različne 
oborožene libijske milice, ki so zmožne tudi streljati na »humanitarce«, prav tako. Zdaj se je očitno pokazalo, da je sestavni 
del te iste evropske strategije, ki poskuša na kakršen koli način zatreti migracije, tudi francosko-nemško angažiranje v 
zahodnoafriških državah. Po ocenah ekspertov namreč še vedno kar 90 odstotkov vseh migrantov, ki jim uspe preživeti pot 
čez Sredozemlje, v Evropo pride iz Libije, pred tem pa so uporabili tihotapsko pot čez Niger ali druge sahelske države. Ker so 
se ideje o begunskih taboriščih, ki bi jih v severnoafriških državah (na primer v Libiji) financirala EU, pokazale za povsem 
neuresničljive, je EU zdaj očitno pripravljena razmišljati tudi o vojaškem sanitarnem kordonu, ki ga bo vzpostavila s pomočjo 
tretjih držav in njihovih vojaške enot, ki bi tako namesto Evrope opravile umazano delo. 
Ostri protesti in kritike  
Tako ravnanje evropske politike seveda ni le izrazito nehumano in v nasprotju z vsemi evropskimi normami, opozarjajo 
kritiki tovrstnega reševanja begunske krize. Je tudi povsem nepremišljeno. Ne le da begunske krize ni mogoče rešiti vojaško 
in da bodo z evropskim orožjem opremljene afriške vojaške enote v pogosto zelo sumljivih lokalnih okoliščinah blokirale tudi 
beg pomoči nujno potrebnim upravičencem do azila, lahko se zgodi celo to, da bodo nekatere vprašljive diktature (na 
primer čadska) lepega dne evropsko orožje uporabile tudi proti svojemu prebivalstvu ali za medsebojna klanska 
obračunavanja. To je panična politika brez vsakršne strateške modrosti, opozarja varnostnopolitični ekspert nemških 
Zelenih Alexander Neu. Evropska politika v želji, da bi ustavila migracije, v Afriko »pošilja svoje orožje, ne da bi vedela, kaj 
vse iz tega lahko nastane«.    V Berlinu in Parizu kljub takim opozorilom razmišljajo drugače. Skupne sahelske vojaške sile naj 
bi bile rešitev, donatorske konference zanje, ki bo sredi septembra v nemški prestolnici, pa naj bi se po pričakovanjih obeh 
vodilnih članicah unije udeležili tudi Italija in Španija, ki skupaj z drugimi članicami menda kažeta veliko zanimanje za 
projekt.    

• Končna postaja: množično grobišče na smetišču. Tekst: Vasja Badalič, Medenine, Delo, Sobotna priloga, 
19.08.2017, str. 19-21  

Migranti iz podsaharske Afrike   
V Libiji so migranti iz podsaharske Afrike, ki se želijo prek osrednje sredozemske poti prebiti v Evropsko unijo, 
izpostavljeni nasilju oboroženih milic in kriminalnih združb, ki so zavladale po zrušitvi Gadafijevega režima. Te oborožene 
skupine – skupaj s tistimi, ki sodelujejo z EU v boju proti migracijam – dojemajo migrante kot blago, ki ga je mogoče 
kupiti in preprodati.   
Sredi lanskega leta se je 24-letni Jakuba iz Senegala odločil, da bo zapustil domovino. Po poti, ki ga je vodila prek Malija in 
Burkina Fasa, je prispel v Agadez, mesto v Nigru, ki je odskočna deska za pot proti Libiji. V Agadezu je poiskal »agenta«, 
tihotapca. Ta je za pot do Sabhe, mesta na jugu Libije, zaračunal približno 300 evrov. Ko je skupina migrantov, v kateri je bil 
tudi Jakuba, po nekajdnevni vožnji prek puščave prispela v Sabho, so jih ugrabili. »Tihotapci so nas vrgli v zapor. Naš voznik 
je zatrdil, da ni prejel denarja, ki smo ga plačali za pot od Agadeza do Sabhe. Zato so nas zaprli in izsiljevali denar. Od mene 
so zahtevali 300.000 frankov CFA [približno 450 evrov]. Morali smo poklicati družino in prijatelje ter jih prepričati, naj 
plačajo za našo izpustitev. Zame je plačal eden izmed prijateljev,« je povedal Jakuba.  
 
V ujetništvu, kjer je preživel dva tedna, so se ugrabitelji vsak dan izživljali nad njim in drugimi ujetniki. »Prijatelja, ki je 
potoval z mano, so ubili. Do smrti so ga pretepli, ker ni imel nikogar, ki bi lahko plačal za njegovo izpustitev,« je dejal Jakuba 
in dodal, da so se nad njimi znašali črnci, ki so jih najeli libijski ugrabitelji. Mučitelji so, denimo, polili vodo na tla zaporniške 
celice, nato pa po njej spustili električni tok. 
Poleg izživljanja je bil največji problem pomanjkanje hrane in vode. »Vsak dan so nam dali le toliko vode,« je dejal Jakuba in 
z roko pokazal na približno tretjino enoinpollitrske plastenke, ki je stala na mizi pred njim. »Vsak dan smo dobili le kos 
kruha. Potem smo se sami odločili, ali ga bomo pojedli zjutraj, popoldne ali zvečer.« 
Ko so ga izpustili iz ujetništva, se je odpravil v Sabrato, obmorsko mesto na severozahodu Libije, eno izmed glavnih izhodišč 
za pot proti Evropi. Prvič je poskusil prečkati Sredozemsko morje konec lanskega oktobra. »Na morju nas je ujela [libijska] 
policija. Nato so nas zaprli. Morali smo plačati, da so nas izpustili. Moral sem jim plačati 1500 libijskih dinarjev [približno 940 
evrov]. Poklical sem prijatelja, da je plačal zame,« je povedal Jakuba, ki je bil tudi takrat zaprt približno dva tedna. 
Ko je decembra lani drugič poskusil – z nekaj več kot sto potniki – doseči italijansko obalo, so jih težave s čolnom prisilile v 
hitro vrnitev na libijsko obalo. »V čoln je začela vdirati voda. Odločili smo se, da se bomo vrnili. Ko smo prišli nazaj na obalo, 
nas je ujela policija. Od policije nas je odkupil samsar [preprodajalec] in nas prodal naprej. Ne vem, kdo nas je kupil. Zaprli 
so nas, a po treh dneh nam je uspelo zbežati iz ujetništva,« je povedal Jakuba. 
Ko se je tretjič poskusil prebiti do Italije, je spet imel smolo. »Le nekaj minut smo bili v čolnu, ko nas je ujela policija. 
Odpeljali so nas v zapor. Takrat so od vsakega zahtevali 1300 dinarjev za izpustitev [nekaj več kot 800 evrov]. Eden izmed 
prijateljev, pri katerem sem pustil denar, je plačal zame. Po dveh dneh so me izpustili.« Čeprav je tiste, ki so ga v vseh treh 



primerih zaprli, imenoval policija, je povedal, da so to dejansko člani lokalnih oboroženih milic, ki na svojih območjih 
delujejo samostojno. »To ni prava policija. Rekli so nam, da so del vlade, ki jo podpirajo Združeni narodi. Dejali so, da smo v 
vladnem zaporu, a nam niso dali ničesar. Nismo imeli postelj ne odej. Dali so nam le malo hrane. Vsakič, ko sem bil zaporu, 
so me pretepli. Ni mogoče biti v zaporu, ne da bi te pretepli.« 
Četrtič je poskusil doseči italijansko obalo maja, tik pred začetkom ramadana, ko je z okrog 120 sopotniki na gumenjaku 
začel pot v Sabrati. »Ko smo bili na morju, nam je zmanjkalo goriva. Bili smo izgubljeni. Ni bilo signala, da bi lahko poklicali 
reševalce ali v Libijo,« je povedal Jakuba. Njegov sopotnik na čolnu, 26-letni David iz Nigerije, je dejal, da so na morju 
preživeli skoraj tri dni. »Ko je zmanjkalo goriva, ni bilo več upanja. Bili smo mrtvi. Naš čoln je poplesaval na morju. Nismo 
vedeli, kje smo. Gledali smo naokrog, a nismo videli ničesar. Videli smo le smrt. Nismo imeli ne vode ne hrane. Ena izmed 
sopotnic je umrla,« je povedal David. Morski tok jih je zanesel na tunizijsko stran meje, kjer so jih povsem izčrpane našli 
ribiči in poklicali obalno stražo. Ta jih je prepeljala na obalo. Namestili so jih v centru za migrante v Medeninu, na jugu 
Tunizije. 
Pomoč na morju 
Od aprila do junija je Reem Bouarrouj, 31-letna zdravnica iz Tunisa, glavnega mesta Tunizije, delala na reševalni ladji 
Aquarius, ki jo upravljata dve mednarodni humanitarni organizaciji – Zdravniki brez meja (Médecins Sans Frontières, MSF) in 
SOS Méditerranée. Nekaj več kot 70 metrov dolga ladja, na kateri je delalo približno 30 članov posadke, je izvajala reševalne 
akcije v mednarodnih vodah severno od Sabrate. »Gumenjaki in lesene barke, na katerih ljudje zapuščajo Libijo, imajo 
prešibke motorje. Nikoli ne bi prispeli na cilj. Če jih ne bi rešili, bi zagotovo utonili na morju. V nekaj primerih so bili čolni 
celo brez motorja. Ne vemo, kdo jim ga je odvzel. Morda tihotapci, morda kakšne druge skupine,« je povedala Reem 
Bouarrouj. Ker so čolni natrpani s potniki, se hitro začnejo potapljati. »Videli smo gumenjake, na katerih je bilo več kot sto 
ljudi, in čolne, polne vode.« 
Po več urah na morju pod brutalnimi temperaturami, ki v poletnih mesecih presežejo 40 stopinj Celzija, so bili ljudje, ki so 
jih našli na čolnih, ponavadi izčrpani. »Žejni so in lačni. Nekateri imajo s sabo le malo vode in piškote. Nekateri nimajo 
ničesar. Neki potnik je imel celo strelno rano. Dejal je, da je bil ranjen v Libiji. Preden se je odpravil na pot, si je le obvezal 
rano,« je povedala Reem Bouarrouj. Večina potnic je bila posiljena. Nekatere so zaradi tega zanosile. Med potniki so opazili 
nekaj žensk, ki so pravkar rodile. Enkrat so rešili žensko z nekaj tednov starim dojenčkom. Videli so tudi čoln, ki je prevažal 
mrtvega moškega. Drugi potniki so dejali, da je že pred potjo zbolel.  
Čeprav lahko ladja Aquarius sprejme največ 500 ljudi, humanitarnim delavcem zaradi številnih čolnov, ki so vsak dan na poti 
proti Italiji, večkrat ne preostane drugega kot prestopiti dovoljeno mejo. »Ko sem bila na ladji, smo imeli enkrat na krovu 
1004 ljudi. Nikoli nismo nikogar pustili na morju. Če jih ne bi vzeli, jih nihče drug ne bi. Ne moremo dopustiti, da ljudje 
umrejo na morju,« je poudarila Reem Bouarrouj. Čedalje več ljudi potrebuje pomoč, ker je bila po zaprtju turško-grške poti 
libijska pot pogostejša izbira za odhod proti Evropi. Po podatkih, ki jih zbira Mednarodna organizacija za migracije (IOM), je 
letos – do konca julija – prek osrednje sredozemske poti doseglo italijansko obalo nekaj manj kot 95.000 ljudi, kar je 
približno odstotek več kot v enakem obdobju lani. Do konca julija je na tej poti umrlo nekaj več kot 2200 ljudi. 
Reem Bouarrouj je bila kot članica posadke Aquariusa priča incidentu, v katerem so pripadniki libijske obalne straže s 
streljanjem, v zrak in vodo, poskusili prestrašiti ljudi, ki so pluli proti Italiji. Člani Aquariusa so bili takrat že blizu čolnov, da 
so lahko ponudili prvo pomoč potnikom. »V naši bližini je bilo kakšnih dvajset čolnov. Takrat je prišla libijska obalna straža. 
Slišali smo streljanje. Ljudje so se ustrašili strelov. Nastala je panika. Skoraj 70 ljudi je skočilo v morje. Kričali so. Bali so se, 
da jih bodo odpeljali nazaj v Libijo,« je Reem Bouarrouj orisala incident. Ker so člani humanitarnih organizacij že pred 
prihodom obalne straže razdelili rešilne jopiče migrantom, nihče ni utonil. Obalna straža je takrat zajela le en čoln in ga 
prisilila v vrnitev v Libijo.  
Takrat je to bil edini incident z libijskimi oblastmi, z italijanskimi nikoli niso imeli težav. Nekaj težav je bilo le s člani 
desničarskega gibanja Génération Identitaire. »Imeli so majhen čoln, s katerim so se postavili pred našo ladjo, da bi nam 
preprečili odhod iz pristanišča v Catanii. Obtožili so nas tihotapstva in trgovanja z ljudmi,« je povedala Reem Bouarrouj.  
 
Ugrabitve in suženjstvo 
Ko tihotapci pošljejo čoln na pot, enega izmed potnikov izberejo za krmarja, opremijo ga s kompasom in mu povedo, v 
katero smer naj gre. Tihotapci spremljajo čolne le kratek del poti. Ker je kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s tem poslom, 
veliko, so cene za prostor na čolnu padle. Najnižje se gibljejo okrog 200 evrov. Večina migrantov, s katerimi sem govoril, je 
dejala, da so za pot plačali nekaj manj kot 1000 evrov. 
Poleg smrtne nevarnosti na Sredozemskem morju ljudem, večinoma prihajajo iz držav podsaharske Afrike (Nigerija, Mali, 
Gambija, Slonokoščena obala, Senegal, Gvineja ...), grozijo nevarnosti tudi na poti prek Libije. »Razmere v Libiji so tako 
slabe, da se vsi bojijo za življenje. Povedali so, da bi v Libiji zagotovo umrli, a na morju je vsaj majhna možnost za preživetje. 
Zato je bolje poskusiti to možnost,« je dejala Reem Bouarrouj, opirajoč se na številne pogovore z migranti, ki so jih oskrbeli 
na Aquariusu. 
V vojnih razmerah po zrušitvi Gadafijevega režima so bili ljudje, ki so iskali delo v Libiji ali pot proti Evropi, v nemilosti pri 
oboroženih milicah in kriminalnih združbah, ki so prevzele nadzor nad deli razpadle države. Medtem ko se tri vlade borijo za 
nadzor nad tistim, kar je ostalo od Libije, oborožene milice in kriminalne skupine izkoriščajo kaos po državi za tihotapstvo in 
trgovanje z ljudmi. Oborožene milice se bodisi same ukvarjajo s tihotapstvom bodisi zahtevajo del dobička od tihotapcev. 
Kriminalne skupine ugrabljajo migrante, da bi izsilile denar od njihovih družin. Iz študije, ki jo je oktobra lani objavila IOM, je 
razvidno, da je bilo proti njihovi volji zaprtih kar 52 odstotkov moških in 33 odstotkov žensk, ki so se prek osrednje 
sredozemske poti prebili v Evropo. Ravno v Libiji je možnost ugrabitve največja, sledijo ji Egipt, Alžirija in Sudan. 
Mauricea, 26-letnega moškega iz Kameruna, so ugrabili ob prihodu v Sabho, prvo večje mesto na jugu Libije, ki ga dosežejo 
migranti, ki se odpravijo na pot iz Agadeza v Nigru. »Peljali so nas v štirih vozilih. V vsakem je bilo okrog 30 ljudi. Približno 
teden dni so nas vozili prek puščave. Ko smo prispeli v Sabho, nismo vedeli, kam nas bodo odpeljali. Dejali so nam, da do 



naslednjega tihotapca, ta pa nas bo vodil naprej. A peljali so nas v zapor. Prodali so nas Libijcem,« je Maurice orisal svoj 
prihod v ujetništvo. 
Prostor, kamor so jih zaprli, je bil prenatrpan, zato so nekateri ujetniki spali, drugi pa bili pokonci, da je bilo dovolj prostora 
na tleh. »Vsak dan so nas pretepli. V roke so nam dali telefon in nam rekli, naj pokličemo svojo družino, da nakaže denar. 
Rekli so, naj nakažejo denar v Agadez. Zahtevali so okrog 600 evrov,« je povedal Maurice, ki je v ujetništvu preživel nekaj 
več kot mesec dni.  
Takrat je skupina ujetnikov poskusila zbežati, a so jih ugrabitelji ujeli in ubili. »Če poskusiš zbežati, streljajo nate. Nekateri 
niso imeli družine, staršev. Nikogar niso imeli, da bi plačal odkupnino. Poskusili so zbežati, a so jih pobili.« 
Po podatkih IOM oborožene milice in kriminalne združbe zahtevajo od družin ugrabljencev različne zneske, odvisno od tega, 
kako premožne so družine. Gibljejo se od približno 300 do 7000 evrov. Najvišje vsote zahtevajo za ugrabljence, ki imajo 
družinskega člana v Evropi.  
Migrantom grozi tudi prodaja v suženjstvo. Cene se gibljejo med 70 in 100 evri. Kupujejo jih predvsem gospodarji, ki 
potrebujejo delavce v poljedelstvu in gradbeništvu. Ženske, ki jih prodajo, so velikokrat prisiljene v prostitucijo. Včasih 
lastniki potrebujejo sužnje le za krajše obdobje. Ko jih ne potrebujejo več, jih prodajo novemu lastniku, oddajo v najem ali 
izpustijo. Včasih so ugrabljeni migranti prisiljeni delati, da odplačajo svojo izpustitev iz ujetništva. 
Usas, 24-letnik iz Nigerije, je povedal, kako ga je libijska »policija« oddala gospodarju. »Delal sem v pralnici za avtomobile. 
Nekega dne me je na poti domov iz službe aretirala policija. Približno en teden sem bil v zaporu. Za izpustitev so zahtevali 
1500 dinarjev [približno 940 evrov]. Večkrat so mi rekli, naj pokličem ljudi, da bodo plačali zame. Povedal sem jim, da 
nimam več ne očeta ne mame. Potem so rekli, naj pokličem človeka, za katerega sem delal v Libiji. Dejal sem jim, da nimam 
njegove telefonske številke. Nato so me nekega dne odpeljali v hišo nekega bogataša in moral sem delati zanj. Pometal sem 
hišo, kosil travo, pral avtomobile. Vse sem čistil. Tam sem moral delati približno en mesec. Nato me je gospodar izpustil. 
Rekel mi je, naj grem svojo pot,« je povedal Usas, prepričan, da so ga ugrabitelji prodali gospodarju. »Policija me je predala 
tistemu gospodarju, ker jim nisem mogel plačati. Mislim, da so me prodali tistemu moškemu.« 
Podobno izkušnjo je imel Mohamed (27) iz Senegala, ki je bil ugrabljen v Tripoliju, glavnem mestu Libije. »Nekega dne sem 
se vračal z dela, ko so me ugrabili. Preden sem bil zaprt, sem imel službo. Neki Libijec mi je dal delo. V ujetništvu so mi 
ugrabitelji rekli, naj pokličem družino, da bo plačala za izpustitev. Ker niso imeli denarja, sem poklical delodajalca. Prišel je in 
plačal zame,« je povedal Mohamed. Kasneje je še naprej delal pri njem, a je moral delati brez plačila, da je odplačal 
odkupnino.  
Libijske milice, evropski podizvajalci 
Osrednji cilj trenutne evropske protibegunske politike je preprečiti ljudem, ki iščejo mednarodno zaščito, da dosežejo 
evropske države, kjer bi lahko zaprosili za zaščito. Evropski politiki so po zaprtju turško-grške poti preusmerili moči na 
zaprtje osrednje sredozemske poti, kjer se prav tako trudijo, da bi z denarno podporo prepričali lokalne podizvajalce o 
zaprtju poti proti Evropi. Libijski podizvajalci so v nekaterih primerih oborožene milice, ki se po eni strani ukvarjajo s 
tihotapljenjem in preprodajanjem ljudi, po drugi pa služijo tudi z »zapiranjem« poti proti Evropi.  
V poročilu, ki ga je za varnostni svet Združenih narodov pripravila skupina strokovnjakov za Libijo, so podrobno opisali 
primer ene izmed oboroženih milic, imenovane Brigada al Nasr, ki obvladuje tako posel tihotapljenja ljudi proti Evropi kot 
posel »zapiranja« poti proti Evropi. Ta brigada nadzoruje obmorsko mesto Zavija na zahodu države. Člani milice iz plemena 
Aulad Bu Hmir se ukvarjajo s tihotapljenjem nafte in migrantov, prek sodelavcev v »obalni straži« pa služijo tudi z 
»reševanjem« oziroma ustavljanjem ljudi, ki odhajajo proti Evropi. Poveljnik »obalne straže«, ki deluje v Zaviji, je namreč 
Abd al Rahman Milad, tesni sodelavec poveljnikov Brigade al Nasr. Ta migrante, ki jih ujame na čolnih, pripelje v zaporni 
center, ki ga vodijo člani milice. 
Zaporni center v Zaviji, ki lahko sprejme več kot tisoč ljudi, je lani prešel pod nadzor oddelka za boj proti ilegalnim 
migracijam (DCIM), ki spada pod notranje ministrstvo, ta pa je del vlade nacionalnega soglasja, ki jo podpira tudi EU. 
Dejansko ta zaporni center še vedno upravljajo člani milice, ki delujejo avtonomno. Misija Združenih narodov v Libiji 
(Unsmil) je lani izdala poročilo, v katerem je razkrila, da so bili migranti, ki so bili zaprti v tem centru, izpostavljeni 
pretepanju in stradanju. Ženske, ki so bile zaprte, so prodali za spolne sužnje, moške pa drugim tihotapskim skupinam. 
Migrante, ki jih aretirajo libijske oblasti, zaprejo v centre, ki so pod nazorom DCIM. Dejansko so številni zaporni centri pod 
nadzorom provladnih oboroženih milic, ki delujejo zunaj nadzora šibke centralne oblasti. V poročilu, ki ga je pripravila misija 
ZN v Libiji, so zapisali, da v zapornih centrih, ki jih upravlja DCIM, ljudem sistematično kratijo pravice. Zaporniki, ki so včasih 
tako natrpani v celice, da nimajo dovolj prostora za spanje, nimajo primernega dostopa do vode in hrane. Omejen je tudi 
dostop do sanitarij. 
Ker je z razpadom države razpadel tudi njen zdravstveni sistem, nekatere bolnišnice zavračajo zagotavljanje zdravstvenih 
storitev zapornikom, ker si ti ne morejo plačati zdravljenja. Iz pričevanj nekdanjih ujetnikov je razvidno, da se zaporno 
osebje sistematično izživlja nad ujetniki. Ujetnike pretepajo in ponižujejo, ujetnice posiljujejo, velikokrat od njih izsiljujejo 
denar za izpustitev. Včasih ujetnike prodajo gospodarjem, ki potrebujejo suženjsko delovno silo. 
Ker se nekateri člani in podporniki vlade nacionalnega soglasja, ki jo podpira tudi EU, ukvarjajo s tihotapstvom in preprodajo 
ljudi, polega tega pa upravljajo zaporne centre za migrante, v katerih so človekove pravice sistematično kratene, je Evropska 
unija posredno – prek financiranja te oblasti – soudeležena pri teh zločinih. Medtem ko Evropska unija dojema libijske 
oborožene milice kot primerne partnerje v boju proti migracijam, številni evropski politiki dojemajo mednarodne 
humanitarne organizacije, ki rešujejo življenja na morju, kot sovražnike, ki jih je treba onesposobiti. Morda najbolj odkrit je 
bil avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka, ki je pred časom zatrdil, da je treba ustaviti te tako imenovane 
človekoljube, ki neposredno sprejemajo begunce od tihotapcev. Dejstva kažejo ravno nasprotno: Evropska unija namreč 
podpira oborožene milice, ki se ukvarjajo s tihotapstvom in preprodajo ljudi. 
Na smetišču 



Prek osrednje sredozemske poti se tako begunci kot ekonomski migranti poskušajo prebiti v Evropsko unijo. Velika večina 
migrantov, nameščenih v centru v Medeninu, je zapustila dom zaradi revščine in pomanjkanja zaposlitev. Ker v Tuniziji ne 
morejo dobiti azila, so se prisiljeni vrniti v domovino. Najtežje se je vrniti tistim, ki so za pot zapravili denar, ki so jim ga 
posodili starši, v upanju, da bodo njihovi sinovi prišli do boljše službe, s katero bodo lahko na daljavo preživljali družino. 
»Nočem se vrniti v Kamerun. Za to pot sem porabil ves denar svoje družine. Ko sem bil zaprt [v Libiji], je moja družina 
prodala zemljo, da je lahko plačala za mojo izpustitev. Zdaj se ne morem vrniti. Če bi se vrnil, ne bi mogel pogledati materi v 
oči,« je povedal Maurice, ki se je hotel vrniti v Libijo in ponovno poskusiti prečkati Sredozemsko morje. 
Migranti, ki jih je tunizijska obalna straža rešila na morju, so imeli srečo. V preteklih letih je namreč na tisoče ljudi umrlo na 
poti, ki iz libijskih obmorskih mest vodi proti evropskim obalam. Nekatera trupla so tokovi zanesli v tunizijsko morje, tam so 
jih našli ribiči iz Zarzisa, obmorskega mesta na jugu Tunizije, nedaleč od meje z Libijo. »Vsako leto najdemo kakšnih sto 
trupel migrantov. Bojim se, da jih bo letos še več. Zgolj junija smo našli 33 trupel. Nekatera so ribiči potegnili iz morja, druga 
je zaneslo na obalo,« je dejal Mongi Slim, regionalni vodja tunizijskega Rdečega polmeseca v Medeninu. 
Ker domačini iz Zarzisa ne dovolijo pokopa migrantov na svojih pokopališčih, so se lokalne oblasti odločile, da bodo za 
migrantsko »pokopališče« namenile majhen kos zemlje na nekdanjem smetišču. Tako so trupla migrantov pokopana na 
kupih smeti, pokrita z mivko z obale. »V Zarzisu imamo družinska pokopališča. Vsaka družina ima svoj kos zemlje za pokope. 
Ne sprejmejo drugih ljudi. Zato si prizadevamo, da bi našli novo lokacijo za pokop migrantov. Pokopališče na smetišču je 
polno, a za zdaj še nismo našli novega prostora. Tudi guverner je dejal, da išče novo lokacijo,« je povedal Mongi Slim.  

• Vmešavanje v razmere v Makedoniji. V. E. Delo, 22.08.2017, str. 1 
Diplomatski zaplet Krivo menda agresivno delovanje Makedonije proti Srbiji    
Na Balkanu odmeva odpoklic srbskih diplomatov iz Makedonije. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je včeraj pojasnil, da so 
od obveščevalne službe pridobili dovolj dokazov o zelo agresivnih dejavnostih proti srbskim institucijam. Posredno je dal 
vedeti, da so med vzroki za odpoklic različna stališča do Kosova. Dejal je, da bo Beograd čakal, kako se bosta do članstva 
Kosova v Unescu opredelila Skopje in Podgorica. Vodja srbske diplomacije Ivica Dačić je dodal, da je v agresivne dejavnosti 
vpleten tuji dejavnik, Vučić in Dačić pa nista pojasnila, kaj pomeni agresivno delovanje proti Srbiji. Dačić je napovedal 
recipročne ukrepe in opozoril, da Beograd lahko spremeni stališče do imena Makedonije.  

• Srbija umaknila diplomate iz Skopja. Vili Einspieler. Delo, 22.08.2017  
Srbija in Makedonija. V ozadju je najverjetneje pritisk Beograda na Skopje, naj glasuje proti članstvu Kosova v Unescu   
Beograd je iz Skopja umaknil vse diplomate. Po uradni različici so jih pozvali na konzultacije. Makedonski mediji še 
navajajo, da je srbsko veleposlaništvo, ki se je sklicevalo na ženevsko konvencijo, makedonsko oblast prosilo, naj okrepi 
varovanje veleposlaništva.   
Srbska premierka Ana Brnabić je izjavila, da odpoklic diplomatov ni nepomemben. Vlada v Skopju je sporočila, da bo 
Makedonija pri glasovanju o članstvu Kosova v Unescu upoštevala stališče večine držav EU. Premier Zoran Zaev je še maja 
zatrdil, da bo njegova država pri glasovanju zavzela nevtralno stališče. V Beogradu in Skopju trdijo, da si bodo še naprej 
zavzemali za prijateljske odnose med državama. 
V zadnjem obdobju v odnosih med Beogradom in Skopjem ni bilo nobenega zapleta, če zanemarimo običajni diplomatski 
pingpong. Nihče se tudi ni več spotikal ob potrditev nove vlade, ki je potekala v senci škandala med Skopjem in Beogradom, 
ker so objavljeni magnetogrami prisluškovanja pogovorov svetovalca srbskega veleposlaništva in sodelavca tajne službe Bia 
Gorana Živaljevića s prvakom Demokratske stranke Srbov Ivanom Stoilkovićem pokazali, da se Srbija vmešava v notranje 
razmere v Makedoniji. 
Upravljanje srbske kulturne dediščine 
Zunanji minister Ivica Dačić je pojasnil, da je imel Živaljević, ki je bil med krvavimi protesti med sestavljanjem sobranja, 
nalogo, da Beograd seznanja z dogajanjem v Makedoniji. Novi predsednik Aleksandar Vučić je ocenil, da vse to podpira 
zahodna tajna služba. Zaev zgodbe ni pogreval, ampak se je zavzel za ohranitev dobrih odnosov s Srbijo. Kljub dejstvu, da je 
srbska oblast nenehno odkrito podpirala prvaka VMRO-DPMNE Nikolo Gruevskega. 
V ozadju umika srbskih diplomatov bi lahko bil pritisk Beograda na Skopje, naj glasuje proti članstvu Kosova v Unescu, ki je 
pred vrati. Pred dvema letoma Kosovo v generalni skupščini Organizacije ZN za kulturo Unesco ni zbralo potrebne 
dvetretjinske večine za članstvo. Srbija je bila odločno proti, Rusija je bila na njeni strani, Kosovo pa so podprle zahodne 
članice. Kosovu so zmanjkali samo trije glasovi. 
Če bi Kosovo postalo članica Unesca, bi to pomenilo, da v svoje roke prevzame upravljanje celotne kulturne dediščine na 
svojem ozemlju − torej tudi pravoslavnih samostanov srbske manjšine. Ker Prištini ni uspelo zbrati dovolj glasov, naj bi se 
skladno s predlogom Beograda vprašanje lastnine Srbske pravoslavne cerkve na Kosovu reševalo z dialogom o normalizaciji 
odnosov pod okriljem EU. Po poročanju Sputnjika je vlada v Skopju pripravljala predlog za podporo članstva Kosova v 
Unescu. 
Mogoč je tudi pritisk Moskve na Beograd, kajti Rusija ne skriva, da je proti članstvu Makedonije v Natu. To je mogoče 
sklepati tudi na podlagi zahteve Moskve, naj ji Skopje posreduje magnetogram intervjuja makedonske ministrice za 
obrambo Radmile Šekerinske za ameriško agencijo. Po njenih besedah Rusija poskuša vplivati na ključne politične in 
varnostne razmere v Makedoniji, članstvo v Natu pa bi končalo takšno vmešavanje, ki ni niti malo prijateljsko. 
Konec zgodovinskih nesoglasij 
Beograd bi lahko združil moči z Atenami, ker tudi Srbiji tako kot Grčiji ne ustreza sporazum o prijateljstvu, dobrih sosedskih 
odnosih in sodelovanju za končanje zgodovinskih nesoglasij, ki sta ga v Skopju podpisala makedonski premier Zoran Zaev in 
bolgarski premier Bojko Borisov. Za čimprejšnje sprejetje sporazuma, pri katerem je Bolgarija že več let vztrajala in z njim 
povezovala svojo podporo prizadevanjem Skopja za članstvo v EU in Natu, si je Zaev prizadeval takoj po prevzemu 
premierskega položaja. 
V sporazumu so predvideni podpora Sofije evroatlantskim povezavam Makedonije, dvostransko in multilateralno 
sodelovanje, razvoj prometnih povezav in komunikacij, poenostavitev carinskih in mejnih formalnosti, maloobmejno 



sodelovanje v infrastrukturnih objektih in olajšanje stikov med državljani obeh držav. V njem je poudarjeno, da državi 
nimata ozemeljskih zahtev druga do druge ter da bosta sprejeli ukrepe proti širjenju negativne politične propagande. 
Srbija je Makedonijo o odpoklicu diplomatov seznanila z diplomatsko noto, makedonsko zunanje ministrstvo pa je še 
sporočilo, da bo skladno z dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih zavarovalo srbsko veleposlaništvo. Veleposlaništvo 
je zatemnjeno, pred poslopjem, po navedbah makedonskih medijev, ni okrepljenih policijskih sil. 

• Izključeni iz centra. Primoz Sturman. Delo, 22.08.2017, str. 15  
Polemika. Zakaj zamejski avtorji mlajše generacije ne morejo objaviti svojih besedil v Sloveniji   
Na svojem blogu (http://primozsturman.blogspot.si) sem v drugi polovici julija postavil vprašanje, s katerim sem se 
ukvarjal že dlje časa. Za izhodišče sem vzel splošno znano dejstvo, da sta Tržačana Boris Pahor in Alojz Rebula kljub 
odkriti kritičnosti do takratnega režima objavila svoja pomembnejša dela v matični domovini (Ljubljana, Maribor, 
Koper).   
Plodno ustvarjalno-založniško sodelovanje se je nadaljevalo z naslednjimi generacijami, ki niso kazale kake posebne 
kritičnosti do sistema (Miroslav Košuta, Marko Kravos), ob osamosvojitvi pa so stopili na prizorišče avtorji danes srednje 
generacije, kot sta Dušan Jelinčič in Marko Sosič. 
O tem, da se je zadnje čase očitno nekaj zalomilo, priča podatek, da si literata moje generacije – David Bandelj in Erik Sancin 
– že dolgo prizadevata izdati svoji deli pri kateri od založb v Sloveniji, pa jima to nikakor ne uspe. Bandelj (1978) je po rodu 
Goričan, doktor literarnih ved, svoj pesniški prvenec in naslednji dve zbirki je objavil pri tržaški Mladiki. Sancinu (1981), 
rojenemu v Trstu, je sicer njegovo prvo knjigo uspelo izdati pri Cankarjevi založbi, izid naslednje pa bo moral financirati sam, 
saj mu založnika zanj (še) ni uspelo dobiti. Oba sta debitirala pri dvaindvajsetih in sta danes v najplodnejšem življenjskem 
obdobju.  
Za primerjavo naj zapišem, da je v tem času Alojz Rebula objavil Senčni ples, Vladimir Bartol Alamuta, Florjan Lipuš pa 
Zmote dijaka Tjaža. Oba krepko presegata ozke tipološke določnice, ki jih je Miran Košuta oblikoval za slovensko književnost 
v Italiji (ontološka, etična, jezikovna, narodna in prostorska), zato njuna literatura ni skrčena na prostor med Trstom, Gorico 
in Benečijo, ampak je v marsičem univerzalna. 
Polemična kolumna je bila napisana z jasnim namenom, da izzove reakcije. Poleg pavšalnih in zagrenjenih ocen, da je danes 
v Sloveniji nemogoče objaviti delo, če nisi član take ali drugačne klike, sem zaznal pozitiven odziv dveh urednikov. Oba sta 
izrazila mnenje, da bi bilo vredno vprašanje o recepciji »zamejske« književnosti in njenih avtorjev v matici nekoliko 
poglobiti. Prvi je predlagal srečanje na debatni kavarni jesenskega Slovenskega knjižnega sejma, drugi pa kakega jasnega 
predloga ni podal, zato sem mu namignil, naj o tem spregovori v eni od svojih kolumen, ki jih redno objavlja na 
pomembnejših slovenskih literarnih portalih. 
Oba sta prepričana, da se avtorjev ne zavrača zaradi njihovega porekla oziroma »zamejskosti«. Tega nisem nikoli trdil, 
izpostavil sem le neizpodbitno dejstvo, da za zdaj ne moreta do svoje knjige pri založbi v Sloveniji. Po mnenju enega od dveh 
sogovornikov so politične kriterije, ki so veljali nekoč (po teh sta bila Pahor in Rebula kljub vsemu očitno sprejemljiva), 
zamenjali estetski, kar me je napeljalo h grenkemu spoznanju, da jih kar oba po mnenju urednikov očitno ne dosegata. 
Spoznanje je toliko bolj grenko, saj Bandelj v svojem pesniškem opusu med Slovenci v Italiji svoje generacije nima 
konkurenta. 
Navedem lahko tudi svojo izkušnjo, ki je sicer manj izrazita od Bandljeve, saj še nisem poskusil izdati knjige. Na literarne 
revije in portale sem pošiljal posamezna besedila, ena so bila objavljena, druga ne. Jasno je, da avtor ne more pričakovati, 
da bo urednik vsako njegovo besedilo pohvalil in objavil. Moti pa me velikokrat nemaren odnos, ki sem ga doživel, ko o 
določenem besedilu sploh nisem dobil povratne informacije, niti ko sem večkrat zaprosil za mnenje. V zvezi s tem smo že 
vsaj trije s podobno izkušnjo. Nekajkrat se je celo zgodilo, da so besedilo ocenili kot dobro, a žal nezanimivo za bralstvo 
določene revije ali portala. Prav zaradi tega sem se velikokrat čutil prepuščenega samemu sebi, in to je bil tudi eden od 
razlogov, da sem spomladi ustanovil svoj blog. 
»Kot ustvarjalci nimamo ne revije, kjer bi se zbirali, ne mentorjev, ki bi nas usmerjali,« je povedal Bandelj. Sprašujem se, kje 
je mentorska vloga urednikov, da opozarjajo pisca na nevarnost klišejev, mu svetujejo, o katerih temah pisati ... V primerjavi 
z Bandljem sem namreč prepričan, da ne potrebujemo »svoje« revije in »svojih« mentorjev, ki bi morali biti nujno 
»zamejski«, ampak le pravo mero pozornosti, ki si jo zaslužimo. 
Eden od urednikov me je opozoril, da bi bilo »pokroviteljsko in škodljivo, če bi nekomu objavljali knjige samo zato, ker je 
manjšinski avtor«. Bandelj pa s svojega zornega kota vidi stvar nekoliko drugače. Dejal je, da »smo na obrobju apriorno 
izključeni ne samo iz centralnih ... centrov moči, ampak tudi iz kolateralnih zadev, kot so skupine, izmenjave mnenj, 
čustvena in psihološka dinamika.« Dodal je, da »to ne prejudicira kvalitete literature niti je ne ustvarja. (...) Dobra literatura 
ni odvisna od objav, čeprav bi jih morala seveda izzvati.«  
Z njegovim stališčem se strinjam le v drugem delu, saj je objava tega zapisa na straneh najpomembnejšega slovenskega 
dnevnika jasen dokaz, da lahko tudi v centru iščemo in najdemo nekaj manevrskega prostora za dialog in izmenjavo mnenj. 

• Srbija in Makedonija postajata talki Kosova. Vili Einspieler. Delo, 23.08.2017, str. 3  
Diplomatska vojna. Koalicijska vlada v Skopju je zaradi lastnega obstoja odvisna od albanskih strank   
Dvostranski odnosi med Srbijo in Makedonijo po odpoklicu srbskih diplomatov iz Skopja postajajo talec Kosova. Po 
navedbah vodje srbske strani so vzrok za diplomatsko vojno tudi makedonske obveščevalne agencije, ki so s pomočjo 
tujcev vohunile za srbskimi diplomati.   
Glavni vzrok za diplomatsko vojno je še vedno sprememba makedonskega stališča do članstva Kosova v Unescu. 
Socialdemokrati premiera Zorana Zaeva so sestavili novo parlamentarno večino s pomočjo albanskih strank, od katerih je 
odvisen obstoj vlade. Ker albanske stranke navijajo za članstvo Kosova v Unescu, se je Zev znašel v kotu, iz katerega bo 
težko našel izhod brez tuje pomoči. Posledično bo nerešeno kosovsko vprašanje določalo tudi odnose med Beogradom in 
Skopjem, ki lahko postanejo talec albanske politike. 
Po zgledu večine držav v EU 



Če bo Makedonija v generalni skupščini organizacije ZN za kulturo Unesco glasovala proti interesom Srbije, bo Beograd 
gotovo uresničil grožnjo in tako kot Atene problematiziral ustavno ime Makedonije, čeprav jo je Srbija med prvimi priznala 
pod tem imenom in ne kot Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (NJRM). Makedonija je že priznala neodvisnost 
Kosova, zaradi velike albanske skupnosti v državi pa bi se lahko še bolj oddaljila od Srbije. 
Ali se bodo odnosi med državama še bolj ohladili ali ne, je odvisno predvsem od Skopja, ker Beograd očitno ne bo popustil, 
čeprav je zaradi Kosova tudi Srbija nedokončana država. Zaev je še maja zatrdil, da bo njegova država pri glasovanju zavzela 
nevtralno stališče, po odpoklicu srbskih diplomatov pa je vlada sporočila, da bo Makedonija pri glasovanju o članstvu 
upoštevala stališče večine držav Evropske unije. Končna odločitev Skopja je predvsem v rokah Albancev, kako se bo iz zagate 
izvlekel Zaev pa bo najverjetneje znano šele pet minut pred oktobrskim glasovanjem v Unescu. 
Pomembnost ozemeljske celovitosti 
Morebitno nezakonito vohunjenje za srbskimi diplomati, ki ga navajajo srbski mediji, je drugotnega pomena. Tudi 
domnevno ustrahovanje uslužbencev srbskega veleposlaništva v Skopju. Makedonija je tako kot celoten Balkan prepredena 
z dejavnostjo obveščevalnih služb, v Skopju in Sofiji pa je središče razvejene ameriške vohunske mreže za ves Zahodni 
Balkan in tudi širše območje. Čeprav srbski predsednik in zunanji minister, Aleksandar Vučić in Ivica Dačić, nista hotela 
razkriti, kdo naj bi makedonskim agentom pomagal opravljati njihovo delo, je vsem jasno, da se tudi v balkanskih 
obveščevalnih krogih nič ne zgodi brez vmešavanja ali vsaj vednosti Američanov. 
Lonček so pristavili tudi v Atenah, kjer so ugotovili, da je diplomatski spor nastal v času, ko si Makedonija po končani 
politični krizi prizadeva oživiti svojo kandidaturo za pridruževanje EU in Natu. Grčija pri tem vztraja, da se spor o imenu s 
Skopjem reši prej, kot se bo Makedonija pridružila mednarodnim zavezništvom. V zvezi z imenom je Dačić poudaril, da bo 
Srbija razveljavila svojo odločitev in priznala Makedonijo, če se bo ta ravnala v zvezi s članstvom Kosova v Unescu po 
večinskem stališču držav članic EU, z začasnim imenom NJRM, ki ji tudi omogoča, da lahko sedi v Bruslju. 
Po mnenju Dačića je bistveni problem prisluškovanja srbskim diplomatom, da lahko privede do lažnih obtožb, češ da je 
Srbija nevarna in si prizadeva inscenirati spopade v Makedoniji, čeprav je njeno ravnanje ravno nasprotno. Sklenil je z 
besedami, da je za Srbijo pomembno vprašanje ozemeljske celovitosti, ki vključuje tudi Kosovo, kot je za Makedonijo 
pomembno vprašanje imena. 

• Evropsko vojaško mešetarjenje z Libijo. Damijan Slabe. Delo, 23.08.2017, str. 6  
Begunska kriza.  Če je EU Turčiji plačala 6 milijard evrov, bo dogovor z Libijo vsaj štirikrat dražji, pravi libijski maršal Halifa 
Haftar   
Ni skrivnost, da si Evropska unija že nekaj časa prizadeva na vse načine zajeziti dotok beguncev čez Sredozemsko morje, 
še preden bi ti sploh lahko dosegli evropska tla. Politiki bi jih najraje ustavili že v Libiji. In to sploh ne več na njenih 
sredozemskih obalah, ampak še prej, po možnosti kar na južnih libijskih mejah z ostalimi afriškimi državami.   
O evropski vojaški pomoči sahelskim državam zahodne Afrike (Mali, Čad, Niger, Mavretanija in Burkina Faso), ki sta jo med 
julijskimi obiski ponujali obrambni ministrici Nemčije in Francije, Ursula von der Leyen in Florence Parly, se je govorilo že 
pred časom. Zdaj se je pokazalo, da gre očitno za širši načrt. Evropska unija, ki je sprva reševala afriške begunce iz čolnov, 
nato pa poskusila s pomorsko blokado in njihovim vračanjem v Libijo (kar tudi ni delovalo), se je zdaj o svoji vojaški pomoči 
za ustavitev begunskega vala očitno začela dogovarjati tudi z medsebojno sprtimi libijskimi silami. Celo s takima političnima 
nasprotnikoma, kot sta predsednik na Zahodu uradno priznane vlade libijske narodne enotnosti Fajez al Saradž in njegov 
politični nasprotnik, maršal Halifa Haftar, ki velja za vojaško najmočnejšega moža vzhodne Libije.  Oba sta se konec 
prejšnjega meseca blizu Pariza sestala z novim francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, maršal Haftar pa je 
pred kratkim v pogovoru za evropske medije mimogrede razkril, kakšna naj bi bila cena libijskega sodelovanja z Evropsko 
unijo pri reševanju begunske krize. 
20–25 milijard dolarjev 
Kot je dejal v intervjuju za italijanski dnevnik Corriere della Sera, bi bilo za uresničitev evropskih prizadevanj in ustavitev 
begunskega vala že na južnih libijskih mejah v obdobju 2020–2025 nujno zagotoviti najmanj od 20 do 25 milijard dolarjev. 
Nekdanji visoki vojaški poveljnik in kasnejši upornik proti Gadafijevemu režimu, ki je dlje časa živel tudi v ZDA, je ogromno 
vsoto denarja utemeljil s težavnostjo naloge in negotovimi razmerami v Libiji, pa tudi z dejstvom, da bo moral Bruselj, če je 
bil pripravljen za ustavitev begunskega vala iz Sirije in Iraka Turčiji plačati 6 milijard evrov, v libijskem primeru seči bistveno 
globlje v žep. Naval beguncev prek Libije je namreč »veliko večji, za povrhu pa prihajajo iz vseh mogočih smeri in vseh 
afriških držav«.  
S kom se dogovarja EU?   
Dejstvo, da se je maršal Haftar sploh odločil za evropske medije spregovoriti o begunski krizi, je samo po sebi presenetljivo. 
Najprej zato, ker večina čolnov z begunci, ki se poskušajo čez Sredozemlje prebiti do evropskih obal, praviloma začne pot na 
zahodnih libijskih obalah, ki so več sto kilometrov oddaljene od vzhodnega dela države, ki ga nadzorujejo Haftarjeve enote. 
Še bolj pa zato, kot opozarjajo politični analitiki in poznavalci severnoafriških razmer, ker bi bilo tako evropsko bratenje z 
vzhodnolibijskimi »uporniki« lahko zelo nevarno. Kot pravijo, bi bila že »vsaka beseda o morebitni vlogi vojaškega poveljnika 
Haftarja pri reševanju begunske krize lahko razumljena kot evropska zelena luč za razširitev njegove vojaške moči in nadzora 
v vzhodnem delu Libije«. 
Mnogi so zato prepričani, da gre pri dogovarjanju med Evropsko unijo in maršalom Haftarjem, čeprav dejstva, da ga je 
sprejel tudi sam francoski predsednik Macron, ni mogoče spregledati, za čiste špekulacije in da je maršal zgolj spretno 
izkoristil priložnost. Kar pa seveda ne spremeni grenkega priokusa, da se je EU za rešitev svojih težav z afriškimi begunci 
očitno pripravljena spečati s komerkoli.  
Generalove zahteve  
Sodeč po Haftarjevih izjavah za italijanski dnevnik begunskega problema ni mogoče rešiti z ukrepanjem na libijskih obalah, 
ampak zgolj z učinkovito akcijo na južni libijski meji. »Sodelovati bomo morali na vseh 4000 kilometrih te meje,« je za 
Corriere della Sera dejal Haftar in ponudil Evropi svoje vojaške enote, s katerimi menda nadzoruje kar »tri četrtine libijskega 



ozemlja«. Bi pa seveda za tako sodelovanje potreboval »ustrezno evropsko tehnično podporo«. Na primer šolanje, orožje, 
strelivo, puščavskim razmeram primerna oklepna in terenska vozila, pa tudi drone, detektorje min, naprave za nočno 
opazovanje in helikopterje.  Ker je tudi EU zadnje čase vse bolj naklonjena tovrstnemu reševanju begunske krize, maršalove 
zahteve kljub opozarjanju humanitarnih organizacij, da begunske krize ne bo mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi, niso iz trte 
izvite.  
Protesti »humanitarcev« 
V krogih humanitarnih organizacij, ki so jih pred kratkim v libijskih ozemeljskih vodah že izrinili iz vrst tistih, ki še smejo 
reševati begunce iz čolnov, zato poudarjajo, da bodo prav begunci znova najbolj krute žrtve takega dogovarjanja. Treba se je 
namreč zavedati, da pri begunski krizi nikoli niso bili ključni problem begunci, ampak predvsem številne tihotapske, 
kriminalne in tudi napol vojaške tolpe, ki se ukvarjajo tudi s tihotapljenjem mamil, orožja in nafte ter zgolj na veliko 
izkoriščajo zmedene politične razmere, kaos, socialne stiske in bedo prebivalstva, so opozorili v Amnesty International (AI).  
Podobno kot so obsodili evropski dogovor s Turčijo, zdaj obsojajo tudi dogovarjanje z Libijo in članicami tako imenovane 
sahelske skupine afriških držav, pri tem pa opozarjajo na vse bolj umazano politiko EU, ki se pri svojih poskusih odriniti 
begunce kar se da daleč od svojih meja »ne sramuje več niti sodelovanja z najbolj nazadnjaškimi režimi in njihovimi 
podrepniki, ki množično kršijo človekove pravice«. 

• Ni ovir za železniško povezavo Goric. Blaž Močnik. Delo, 23.08.2017, str. 11  
Na potezi vlada. Italijanska zagotovila pet milijonov za nadgradnjo tovorne proge, naša bi morala do tri   
Nova Gorica – Z razvojem severnojadranskih pristanišč je italijanska vlada videla priložnost tudi za razvoj goriškega 
območja, zato bo namenila pet milijonov evrov za nadgradnjo tovorne železniške povezave med obema Goricama.   
Medtem Operativna iniciativa za Bohinjsko progo opozarja, da bi že zdaj lahko vozili tudi potniški vlaki. Petmilijonski 
italijanski vložek brez slovenskega soinvestiranja ne bo zadostoval, zato sta italijanska senatorka Laura Fasiolo in njen 
poslanec Matjaž Nemec pred kratkim pozvala slovensko vlado, naj zagotovi od dva do tri milijone za osemkilometrski vezni 
lok. »Za železniško potniško povezavo obeh držav je v zadnjih letih manjkala predvsem politična volja,« pravi Nemec. 
Slovenije in Italije se drži sloves železniško najslabše povezanih držav v EU, z boljšo povezavo na Goriškem in vlaki med 
Benetkami in Ljubljano pa bi se razmere lahko začele spreminjati. 
Za tovorni promet bi morali za boljšo železniško povezavo med Goricama zgraditi polkrožno povezavo, s katero bi nadgradili 
vozlišče Gorica–Nova Gorica–Šempeter–Vrtojba. Zdaj morajo namreč vlaki na obeh straneh meje obračati, preden vstopijo v 
drugo državo, vezna loka pa bi razbremenila predvsem postaji v obeh mestih. 
Trije prehodi, nobenih vlakov 
Ne glede na posodobitev železniške obmejne povezave na Goriškem pa doslej ni bilo prav nobenih ovir za povezavo območij 
s potniškimi vlaki. Na to so nazadnje opozorili v Operativni iniciativi za Bohinjsko progo in v Evropskem združenju za 
teritorialno sodelovanje EZTS-GO ter na evropsko komisarko za promet Violeto Bulc naslovili dopis, v katerem opozarjajo na 
neustrezne železniške povezave v potniškem prometu med državama. »Dejstvo je, da so na 40 kilometrih proge med Novo 
Gorico in Sežano kar trije aktivni železniški prehodi, a kljub temu državi nimata vzpostavljene neposredne potniške 
povezave med pomembnimi mesti: Nova Gorica–Gorica, Ljubljana–Trst ter Bohinjska proga–Trst–Campo Marzio. To 
absurdno in absolutno nedopustno stanje, ki ga že desetletja toleriramo v osrčju Evrope, je treba čim prej odpraviti in 
vzpostaviti normalne meddržavne vlakovne povezave v potniškem prometu,« so opozorili. 
Slovenske železnice povezujejo Ljubljano in Opčine ob delavnikih šestkrat na dan, kot kaže, pa bo prihodnje poletje 
naposled znova zaživela tudi železniška povezava med Benetkami in Ljubljano, vendar mora odločitev še prej potrditi dežela 
Furlanija - Julijska krajina. 

• Slovenija vztraja pri implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča. Delo, 24.08.2017, str. 6 
Obisk. Državni sekretar Iztok Mirošič na nemškem zunanjem ministrstvu in v kanclerski palači   
Berlin – Državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič se je včeraj v Berlinu srečal z državnim 
sekretarjem na nemškem zunanjem ministrstvu Michaelom Rothom ter zunanjepolitičnim in varnostnim svetovalcem 
kanclerke Angele Merkel Christophom Heusgenom   
V strateškem dialogu, o katerem sta se maja dogovorila zunanja ministra Karl Erjavec in Sigmar Gabriel, se je slovenski 
diplomat v nemški prestolnici pogovarjal o prihodnosti Evrope, Zahodnem Balkanu, begunski krizi in drugih vprašanjih. 
Povezani 
Slovenija je od srednjeevropskih držav najbolj proevropska, je ocenil državni sekretar Mirošič, in bi zato lahko tudi 
sodelovala v razpravah o Evropi prihodnosti. »Zame osebno je razprava o prihodnosti Evrope in njenem prihodnjem 
delovanju prioriteta Slovenije številka ena,« je povedal. Največ izvažamo v Evropsko unijo, smo gospodarsko povezani in po 
njegovem prepričanju je zelo pomembno, kako se bo EU strukturirala in delovala v prihodnje. »Za nas je to strateško 
pomembno,« je povedal in ocenil, da bo pri tem imela osrednjo vlogo prav Nemčija. Nemška stališča do spoštovanja 
finančnih pravil in solidarnosti so znana, na potezi so zdaj Francija in druge države, ki morajo uresničiti reforme. Po tem – in 
po nemških volitvah – pa se lahko začne razprava o vrstah večje solidarnosti in podobnem, je dejal. 
Zgled za druge 
O razsodbi arbitražnega sodišča med Slovenijo in Hrvaško je povedal, da Slovenija vztraja pri implementaciji in opozoril, da 
odnos Hrvaške do tega vprašanja lahko vpliva tudi na berlinski proces o Zahodnem Balkanu, ki ga je sprožila prav Nemčija. 
Osrednja evropska država se tega zaveda, a je tudi »nekoliko presenečena, celo malo resignirana«, da na Zahodnem 
Balkanu ni večjega napredka, pri čemer je Slovenija »kar najbolj angažirana«, Nemčija pa to vlogo ceni in jo tudi spodbuja. 
»V tem smislu je pomembna implementacija arbitraže, saj bi s tem dali znak, da se dve članici Evropske unije vendarle lahko 
sporazumeta in gresta naprej. To bi bilo pomembno znamenje za vso regijo,« je povedal Mirošič. Berlinskim sogovornikom 
je predlagal pregled berlinskega procesa, da bi ugotovili, ali gre v pravo smer, ter dali jasne politične signale državam v 
regiji, ki želijo postati članice EU. »Sicer se bojim, da bo proces nekako razvodenel.« 



Sogovorniki pa so poudarili odlično 25-letno sodelovanje Slovenije in Nemčije tako na bilateralni kot regionalni ravni ter v 
okviru EU in drugih mednarodnih organizacij, zdaj pa pripravljajo še akcijski načrt za implementacijo maja dogovorjenega 
strateškega dialoga. Omenjajo zelo konkretne procese na kulturnem področju in pri spodbujanju investicij v gospodarstvu 
ter stalni politični dialog o vprašanjih Zahodnega Balkana, migracij in političnih procesov v soseščini Evropske unije. 
»Slovenija želi biti del najnaprednejših procesov v Evropski uniji,« je poudaril državni sekretar. 
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Čutijo podporo madžarske države. T. M. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 34, 24. avgusta 2017, str. 5 
»Mislim, da smo lahko v zadnjih letih zelo zadovoljni, ker čutimo močno podporo madžarske države. Imamo ogromno 
projektov, med katerimi smo nekatere že realizirali. Med drugim smo letos prejeli sredstva v višini skoraj 100 tisoč evrov za 
obnovo  nekaterih sakralnih objektov, sledile bodo obnove nekaterih dvojezičnih vrtcev, tudi nogometna zgodba se je 
začela počasi odvijati,« je ob robu vsakoletne slovesnosti ob dnevu madžarske državnosti, prazniku sv. Štefana, v 
Lendavi povedal predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Ferenc Horvath. 
Prejšnji teden so, je dejal, podpisali pogodbe s 155 podjetniki, ki so se prijavili na razpis, s katerim je madžarska vlada 
namenila sredstva za gospodarski razvoj območja. »Veseli me, da je tudi slovenska stran začela podobno razmišljati, kajti 
ugotovili smo, da kulturo in jezik lahko ohranimo samo, če imamo neko gospodarsko zaledje, na podlagi katerega lahko tisti, 
ki želijo ostati v Prekmurju, ne samo Madžari, ostanejo in si tu ustvarijo družine. Naš cilj so projekti, ki služijo ljudem, ne 
sami sebi.« 
V prejšnjih letih so v madžarski manjšinski skupnosti v Sloveniji opozarjali predvsem na neskladje med normativno ureditvijo 
manjšinskih vprašanj in dejanskim stanjem, predvsem kar se tiče dvojezičnega delovanja javnih ustanov. Horvath meni, 
da na tem področju še vedno ni bilo bistvenega napredka. »Vem, da so to stvari, ki jih ni mogoče rešiti čez noč, moramo 
iskati kompromise.« 
Želja skupnosti je še vedno tudi odprtje dijaškega doma v Lendavi, vendar so se prvotni načrti, da bi v ta namen obnovili 
objekt Ribiške družine Lendava, izjalovili, saj se ribiška družina ni odločila za prodajo, zato morajo sedaj iskati nove rešitve. 
Gre sicer za objekt v neposredni bližini lendavskega nogometnega stadiona. »Jeseni želimo najti novo lokacijo,« pravi 
Horvath, ki je v kratkem nagovoru pred mašo v madžarskem jeziku poudaril pomen kralja Štefana za madžarski narod. Ta je  
bil po njegovih besedah vizionar svojega časa. »Ustvaril je državo, ki jo je nekako vezal na katoliško vero, dejansko tako ta 
narod že tisoč let ščiti krščanstvo.« Pri tem je Horvath poudaril še pomen ohranjanja madžarskega jezika v družinah. 

• Dobavitelji skoraj vsi iz regije. Majda Horvat. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 34, 24. avgusta 2017, str. 6 
Znano, kdo bo prejel finančno pomoč Madžarske 
Prejemnik mora sam zagotoviti četrtino vrednosti nabavljenih sredstev in plačati davek na dodano vrednost 
Madžarska vlada je namenila 1,5 milijona evrov pomoči dvojezičnemu območju v Prekmurju za vlaganja v kmetijstvu, 
gospodarstvu in turizmu. Na razpis, ki je bil odprt do konca maja, je prispelo 166 vlog, prvih 143 prosilcev, ki lahko 
pričakujejo do 20 tisoč evrov finančne pomoči, pa je že podpisalo pogodbe. Njihova imena in višina odobrene pomoči so 
tudi objavljeni na spletni strani Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava (zavod), prav tako imena tistih, 
katerih vloga ni bila ocenjena z zadostnim številom točk. O tem, kako bo v praksi potekalo razdeljevanje pomoči in se 
preverjala namenska raba sredstev ter kakšna je lastna soudeležba, smo se pogovarjali z direktorjem zavoda Jožefom 
Horvathom. Pogovarjali smo se tudi o tem, zakaj lahko vsi pregledujejo seznam prejemnikov ter vidijo višino odobrene 
finančne pomoči. 
Prejemniki pomoči so poimensko navedeni, prav tako višina finančne pomoči. Zakaj ste se odločili za razkrivanje teh 
podatkov? 
»Zaradi zagotavljanja transparentnosti in ker ne gre za podatke, katerih objava bi pomenila kršitev glede varovanja osebnih 
podatkov. Mislimo, da je objava korektna.« 
Ali so bili vlagatelji prej seznanjeni s takšnim razkrivanjem podatkov? 
»Niso, ampak takšna je procedura in kandidatov to ne moti. Prav tako je takšna objava potrebna zaradi točkovnega sistema, 
na katerem sloni razpis. Odločitev glede višine pomoči je bila namreč sprejeta na podlagi doseženih točk in tako lahko vsak 
vidi, koliko točk je zbral. Točkovanje, ki so ga opravili zunanji neodvisni sodelavci, je bilo torej ključna informacija, ki smo jo 
objavili, ob tem pa tudi, kdo je dobil pomoč in kolikšen znesek. Mislim, da pri tem kršitev ni bilo, je pa bila zadeva usklajena 
tudi s pristojnim ministrstvom.« 
Pri razpisih je vedno tako, da so nekateri zadovoljni, drugi ne. Kakšne informacije glede razpisa zdaj dobivate s terena? 
»Če poznamo vse podatke, koliko je bilo vlog in koliko je odobrenih, lahko sklepamo, da je nezadovoljstva malo.« 
Kaj pa zavist? 
»Mislim, da bomo morali kmalu prestopiti to mejo, ki je velika ovira pri razvoju človeštva. Dejansko si je vsak, ki je dobil ta 
sredstva, »kupil« delo in zato mu ni treba prav nič zavidati. Vsa sredstva, ki jih je dobil, bo moral nameniti za nadaljevanje 
svoje dejavnosti, kar pomeni, da se bo moral še naprej ubadati s problemi in preživljanjem. Mogoče mu bo zdaj nekoliko 
lažje, ker bo imel kak nov stroj ali novo pridobitev, ampak še naprej bo treba delati, trdo delati zase in za dobrobit celotnega 
okolja, regije. Učinek teh sredstev bo namreč veliko širši, še posebej glede na dobavitelje. Od 155 odobrenih vlog je dobav z 
območja Evropske unije samo deset, večina ali 90 odstotkov dobaviteljev pa prihaja iz regije in nekaj tudi iz drugih delov 
Slovenije. Učinek razpisa bo torej velik za slovensko gospodarstvo na splošno.«  
Koliko vlog je prispelo na razpis in koliko jih je bilo uspešnih? 
»Vloženih je bilo 166 vlog, s tem da je ena prispela prepozno, tri vloge pa niso bile upravičene do pomoči bodisi zato, ker 
vlagatelj ni bil iz regije ali ni obvladal madžarskega jezika ali ni bil registriran, nekaj pa jih je bilo zavrnjenih po kontroli. To 
pomeni, da prijavljenega projekta ni mogoče uresničiti ali pa prijava ni izpolnjevala drugih splošnih pogojev razpisa. 143 vlog 
je prejelo najmanj 50 točk, kar pomeni, da so dosegle kriterij ustreznosti, preostalih 12 vlog, ki niso dosegle potrebnega 



števila točk, pa bo deležnih pomoči, ko bodo zagotovljena dodatna sredstva. Kdaj bo to, zdaj še ne vemo, je pa namestnik 
ministra za zunanje zadeve madžarske države zagotovil, da bodo zagotovili tudi manjkajoči denar v višini 30 milijonov  
forintov ali 100 tisoč evrov.« 
Zakaj torej teh dvanajst vlagateljev ni doseglo zahtevanega števila točk? 
»Čeprav je bila vloga skladna z razpisnimi pogoji, so izpadli zato, ker je strokovni ocenjevalec vlogo ocenil z manj točk, ker 
gre za manjši gospodarski učinek, ampak ta še vedno je.« 
Kako je potekal izbor dobaviteljev ali kako veste, da jih je večina iz regije oziroma Slovenije? 
»Razpis je zahteval, da je moral vsak vlagatelj k vlogi priložiti tri ponudbe in najugodnejši ponudnik je bil potem izbran kot 
izvajalec projekta oziroma dobavitelj. Tako smo videli vse dobavitelje in najugodnejši dobavitelj je naveden tudi v pogodbi. 
Njemu bomo ob dobavi osnovne opreme nakazali tudi naš delež plačila oziroma odobreni znesek pomoči. Večina vlog se  
nanaša na dobavo osnovnih sredstev v gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu, plačilo dobavitelju pa bo torej neposredno.« 
Kako pa je v primeru investicije? 
»Teh je približno 15, v tem primeru pa je plačilo izvedeno pozneje, torej po izstavljenem zahtevku za plačilo oziroma 
po predloženih računih.« 
Kdo plača davek na dodano vrednost? 
»Vsak, ki je dobil obvestilo o pridobitvi pomoči, mora v osmih dneh podpisati pogodbo z zavodom, ta rok pa je prekluziven, 
kar pomeni, da bi drugače izgubil pravico. Podpisu pogodbe sledi še desetdnevni rok za izvedbo plačila lastnega deleža in 
davka na dodano vrednost. Zdaj smo torej v fazi, ko nam ljudje prinašajo v pisarno potrdila o nakazilu lastnega deleža in 
DDV- -ja dobaviteljem opreme. V primeru investicije, se pravi gradnje ali predelave, pa bomo počakali, da bo investicija  
končana, in ko nam bodo vlagatelji dostavili račune ter potrdila o plačilu ter primopredajni zapisnik, bo zavod v skladu s 
pogodbo v tridesetih dneh nakazal svoj delež bodisi dobavitelju ali prejemniku pomoči.« 
Kako je z zagotavljanjem lastnega deleža, torej četrtine neto vrednosti nabavljenih sredstev? 
»Vsak upravičenec to zagotavlja po svoje. Mi se s tem ne ukvarjamo, prav tako ne s sestavljanjem finančne konstrukcije 
niti z davčnim svetovanjem. Vsak, ki je oddal vlogo, se je na to moral pripraviti. Večina se jih je za nakup opreme ali za 
naložbo, za katero so morali pridobiti tudi neka dovoljenja, odločila že veliko prej. Kmalu se bo torej videlo, kdo je imel 
prevelike oči oziroma je oddal vlogo, ne da bi zagotovil uresničljivost. Prejemnik pomoči ima deset dni časa za plačilo 
lastnega deleža in davka na dodano vrednost. Ta rok sicer ni prekluziven, pomeni pa kršitev pogodbe. Pri naložbi je drugače, 
s tem da morajo biti odobrena sredstva porabljena do konca novembra.«  
S katerimi težavami se srečujete ob izvajanju projekta in nanje morda prej niste pomislili? 
»Gre za izjemno veliko množico podatkov, ki jih je treba voditi, računalniški program za njihovo spremljanje pa je bil razvit 
šele letos in ne podpira vseh zahtev za spremljanje projekta in poročanje, kot pričakujeta tako naše kot madžarsko 
ministrstvo. Zato moramo veliko dela opraviti ročno. Gre za neko turbulentno stanje, ob tem da vse vloge obvladujemo trije 
zaposleni.« 
Kdaj boste potegnili črto? 
»Gre za projekt, ki traja do konca leta in se bo nadaljeval prihodnje leto. In to zanesljivo. Mi pa že zdaj vidimo, kaj bi bilo 
treba izboljšati ali narediti drugače. Počakati moramo do 5. decembra, ko je treba poročati in končati projekt.« 

• Arbitražni sporazum bo posegel v kmetijstvo. J. V. Vestnik, Murska Sobota, leto LXIX, št. 34, 24. avgusta 2017, 
str. 9 

Svet Kmetijsko-gozdarske zbornice Murska Sobota se je seznanil s posledicami arbitražnega sporazuma v kmetijstvu. 
Kmetje na obmejnem območju v lendavski občini, občinah Razkrižje in Ljutomer imajo del svojih kmetijskih zemljišč v 
Republiki Hrvaški. Del teh zemljišč na desnem bregu Mure je bil del naših katastrskih občin, kot na primer na Hotizi. V 
preteklosti je veljalo prehodno obdobje in so kmetje uveljavljali pravico do neposrednih plačil in druge pravice v Sloveniji in 
so tudi prejemali plačila. Z arbitražnim sporazumom oziroma njegovo implementacijo, ki jo bo, ne glede na stališče Hrvaške, 
Slovenija izvedla, te pravice ne bo več mogoče uveljaviti v Sloveniji.  
Direktor zborničnega urada Branko Ravnik, ki je bil tudi državni sekretar na kmetijskem ministrstvu, je povedal, da v 
naslednjem letu naši kmetje ne bodo mogli več uveljavljati pravice do neposrednih in drugih plačil za zemljišča v drugi državi 
– konkretno na Hrvaškem. Zato bodo za ta zemljišča morali vlagati zahtevke za plačila v sosednji Hrvaški. Ta bi po 
evropskem  pravnem redu našim kmetom morala priznati to pravico in jim izplačati subvencije. Vprašanje pa je, ali bo do 
teh izplačil prišlo, glede na to, da Hrvaška ne priznava arbitražnega sporazuma in ga očitno v šestih mesecih ne bo 
implementirala. 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Vaški dan v Slovenski vesi. L. R. Horváth. Porabje, Monošter, 24. avgusta 2017 - Leto XXVII, št. 34, str. 2 
Slovenska narodnostna samouprava Monošter - Slovenska ves je tudi letos priredila vaški dan v predelu kraja, ki so 
ga leta 1983 priključili Monoštru, toda domače prebivalstvo ga še zmeraj imenuje le Slovenska ves. Praznična prireditev je 
nudila možnost tudi za navezovanje novih stikov, saj so nanjo povabili delegacije treh krajev iz Slovenije, in sicer z Brezja, iz 
Sv. Ruperta in Kočevja, ki so jih sprejeli slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss, predsednica 
slovenske samouprave Monošter - Slovenska ves Katalin Dániel, župan mestne občine Monošter Gábor Huszár in svetnik 
občinskega sveta, domačin Béla Labritz. Gostje so spoznali tudi nekatere znamenitosti Slovenskega Porabja. 
Niz programov se je začel s tekmovanjem v kuhanju, v kotlih so se kuhale najrazličnejše jedi, od golaževe juhe do svinjskega 
golaža in »paradajsove kapüste z mesaum «, drugi so kuhali  drobne testenine z mesom na pastirski način ali enolončnice. 
Vse jedi so bile zelo okusne, tako so se kotli kar hitro spraznili. Tudi otroci so našli sebi primerne programe, vabil jih je 
trampolin kot tudi barvanje obraza. V kulturnem programu so največ aplavza poželi ansambel »Húrfúzió«, folklorna skupina 
upokojenk Zveze Slovencev na Madžarskem in članice domače folklorne skupine, ki so zaplesale tudi v nogometnih dresih. 



Vaški dan – na katerem so se tako domačini kot gostje dobro počutili – se je zaključil s prijetnim druženjem. 

• Je Prekmurje zapostavljeno ali počasi oživlja? Ernest Ružič. Porabje, Monošter, 24. avgusta 2017 - Leto XXVII, št. 
34, str. 3 

Puconci: Slovesnost ob združitvi Prekmurja s Slovenijo 
V Sloveniji je 17. avgust državni praznik, posvečen obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Združitev 
in vključitev Prekmurja v državo Srbov, Hrvatov in Slovencev se je zgodila na osnovi odločitve vrhovnega sveta pariške 
mirovne konference 9. Julija 1919. Kot poudarjajo poznavalci tedanjih dogodkov, ima velike zasluge za združitev član 
jugoslovanske delegacije, prleški rojak dr. Matija Slavič. Priključitev so 17. avgusta 1919 plebicitarno podprli na veliki 
slovesnosti v Beltincih, kjer se je zbralo prek 20 tisoč ljudi od blizu in daleč, tudi iz ostalih delov Slovenije. Zato bo državna 
slovesnost ob 100-letnici pridružitve čez dve leti prav tako v Beltincih. Do tedaj naj bi se Prekmurje tudi z javnimi simboli 
oddolžilo pomembnim osebnostim za združitev z matično domovino.  
Najprej so bile prireditve vsako leto z državnim značajem, v novejšem obdobju pa jih pripravljajo prekmurske občine. 
Letošnja, minulo sredo, je bila v Puconcih, pripravile pa so jo občine Puconci, Cankova in Tišina skupaj s Prekmurskim 
društvom generala Maistra. Slavnostni govornik je bil predsednik tega društva Marjan Farič, zbrane ob osnovni šoli pa je 
nagovoril tudi predsednik Slovenije Borut Pahor. Slovesnost je bila skrbno pripravljena in odlično obiskana. Med gosti so bili 
tudi prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle, zdaj evropski poslanec, podpredsednik aktualne vlade in kmetijski 
minister Dejan Židan, škof evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Filo, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože 
Hirnök in drugi drugi gostje, predvsem prekmurski poslanci v državnem zboru. 
Šele s priključitvijo Prekmurja državi Srbov, Hrvatov in Slovencev je bilo razrešeno dolgo tleče narodnostno vprašanje 
Prekmurcev, ki so ohranili svoj jezik, kulturo in narodnostno pripadnost. »Še več, prekmurski protestantski pisci so  
Prekmurje in Prekmurce že v 18. Stoletju s prvo prekmursko knjigo vzpostavili kot nacionalni in posledično tudi politični 
subjekt. Prekmurci so bili in so ostali Slovenci, prekmurščina pa je postala slovenski knjižni jezik«, je poudaril slavnostni 
govornik  Marjan Farič. Govornik se je kritično ozrl tudi v novejše obdobje, ko je bila vrsto let namenjena Prekmurju majhna 
gospodarska in politična pozornost v primerjavi z ostalimi mejnimi območji Primorske in Koroške. Po njegovem ni dovolj 
zgolj zakon o državnem prazniku, marveč mora 17. avgust postati praznik vseh, ne le Prekmurcev, mora postati vir navdiha 
prihodnjim rodovom. Zato je tudi premalo, da so državne slovesnosti le na vsakih pet let, vmes pa jih pripravljajo  
prekmurske občine. Pozabiti ne bi smeli tudi na osebnosti, ki so prispevale k združitvi. »V mislih imam,« je dejal govornik, 
»zlasti prekmurske izobražence, narodne buditelje, ki so se zavzemali za priključitev Prekmurja k matičnemu slovenskemu 
oziroma takrat jugoslovanskemu ozemlju, denimo Ivana Jeriča, Ivana Bašo, Mihaela Kuharja, Jožefa Klekla, Jožka Godino. V 
mislih imam tudi slovenskega generala, pesnika in vzornega domoljuba Rudolfa Maistra, ki je po prvi svetovni vojni z vojaško 
silo tako usodno posegel v določanje severnih slovenskih meja, brez katerega ne bi bilo slovenskega Maribora, slovenskega 
Podravja in zelo verjetno tudi ne slovenskega Prekmurja.« 
Slavnostni govornik Marjan Farič je del govora namenil tudi problematiki gospodarskega in kulturnega razvoja in zavrnil 
stereotipe o mehki prekmurski duši, odlični kulinariki, obmurskih meglicah in podobnem. Vse to in še kaj je lahko res, toda 
dejstvo je, da so pomembnejša razmišljanja o gospodarskih temah in razvoju. Tak premislek je pomemben zaradi mladih in 
njihove perspektive ter odločitve, kje bodo živeli, ali doma ali odšli na tuje. »Bogastvo te pokrajine ni samo zemlja, so 
predvsem ljudje, njihov ustvarjalni intelektualni potencial, ki smo ga v Prekmurju z izseljevanjem, žal, vedno izgubljali... 
Današnje praznovanje, predvsem pa praznovanje stoletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 
čez dve leti bo priložnost, da v pripravah na praznik Prekmurci znova strnemo vrste in uveljavimo svoj glas v slovenski 
javnosti.« 
Predsednik države Borut Pahor, ki je pred prihodom v Puconce položil venec k spomeniku narodnega buditelja Jožefa 
Klekla v Črenšovcih, se je v govoru osredotočil na določanje državnih mej, tako tiste, ki je prekmurske Slovence zaobjela 
v skupno državo Srbov, Hrvatov in Slovencev, kot one, ki je po odločitvi arbitražnega sodišča dokončno začrtana med 
Slovenijo in Hrvaško. Poudaril je, da se Slovenci zavedamo pomena državne meje kot elementa samostojnosti in varnosti. 
Izpostavil je tri poudarke, in sicer, da sta se Slovenija in Hrvaška odločili za arbitražno sodišče, ker se nista uspeli dogovoriti 
za mejo na kopnem in na morju. »Sodišče je s sporazumom v celoti opravilo svojo nalogo, in tako je meja določena. Drugič: 
državi sta se obvezali, da bosta v šestih mesecih ukrenili vse potrebno, da bo potem meja v razumnem roku (a ni povedal, 
na kakšen rok misli) dokončno uveljavljena. To je obveza obeh držav po mednarodnem pravu, ki jo je potrebno spoštovati, 
za kar bo potrebno veliko potrpežljivosti,« je dejal, in tretje: »Kar se mi zdi posebej pomembno, Slovenija in Hrvaška sta ne 
samo sosednji državi, ampak dve sosedi, članici Evropske unije.« To je zelo pomembno tudi za kvaliteto življenja na obeh 
straneh meje, kar je mogoče doseči, »če državi z močno politično voljo to želita urediti.« Za predsednika ni dileme, da je 
tako dokončno določena meja slovenske države.  
Vsebinsko zasnovo slovesnosti je Irma Benko pripravila tako, da so obiskovalci spremljali kulturni program in vmes poslušali 
zgodbe uspešnih Prekmurcev z različnih delovnih področij. Morda so prav njihove izkušnje, znanje in uspehi svetel  
prekmurski zgled in prihodnost. Vseskozi je lončarski krožek osnovne šole Puconci pod vodstvom mojstra Franca Zelka 
izdeloval lončeno posodo, prekmursko keramiko, ki jo čaka še žganje v peči. V kulturnem programu je bila večkrat izrečena 
želja po ohranjanju prekmurskega narečja, morda tudi z učenjem v šolah. Župani Ludvik Novak (Puconci), Drago Vogrinčič 
(Cankova) in Franc Horvat (Tišina) so poudarili, da bi se morali v osrednji Sloveniji pogosteje spomniti na Prekmurje, na vse, 
kar se tu dogaja in kar bi bilo potrebno postoriti. 

• »Nikša je nej sramota, če znamo narečje gučati«. Silva Eöry. Porabje, Monošter, 24. avgusta 2017 - Leto XXVII, 
št. 34, str. 4-5 

»Tau je bilou za mene velko presenečenje (meglepetés). Nejsan tau čako. Gda so me obvestili, gda so mi glas dali, leko 
povem po pravici, sam malo djoukau. Ponosen sam na tau priznanje, pa nazaj ga ne dam,« s smejom na lampaj povej 
David Antolin, steri je od Javnega sklada za kulturne dejavnosti na letošnjom folklornom festivali v Böltincaj daubo 
Maroltovo listino. V obrazložitvi so med drügim zapisali, ka je on »gonilna sila slovenske folklorne dejavnosti v severni 



Ameriki«. 
V Böltincaj se je letos na prvom tali državnoga srečanja predstavilo šest slovenskih folklornih skupin. »Za mene je biu rejsan 
lejpi popaudne, nej samo za tau, ka sam daubo tau priznanje. Folklorne skupine so pokazale vse, ka znajo. Dobre spomine 
mo odneso s sebov v Kanado,« povej sogovornik, steri je že večkrat obisk v domovini svoji starišov povezo z obiskom toga 
festivala: »Bar na zadnji den festivala, gda plešejo folklorne skupine, probam furt priti. Veselim  se toga, najbole zatau, ka je 
té festival tü v Prekmurji, na mojom pragi, po drügi strani pa te tü vidim vse svoje folkloristične padjaše in poznance iz cejle 
Slovenije.« 
David Antolin se je s folkloro »zastrupo« že v svoji mladi lejtaj, gda ga je mama v rodnom Hamiltoni vzela pod roke in njemi  
je pravla, ka de mogo titi plesat: »Steri mladi pojep pa bi rad sam od sebe išo plesat k folklori. Dja sam prva tüdi nej meu 
vole. Mama je samo pravila, takoj v avto, deva. Več kak šestdeset mladih, ene sam pozno, drüge nej, nas je prišlo vküp. In te 
smo se spoznali, pajdaši smo gratali. V obujanji tradicije smo gorrasli. Vsakšo leto smo šli na kakši festival in prejk folklore 
sam tüdi svojo ženo spozno. Se pravi, čiglij sam prvi neka minut brodo, ka tau neškem delati, hvala baugi, ka sam baugo 
mamo.« 
Nej je ostalo samo pri tom. Zatau, ka je rad pleso, so ga sledkar, gda je zraso, vöodebrali in je on začno mlade Slovence v 
Kanadi včiti folklorne plese. Iz Slovenije je prišla na pomouč Ljuba Vrtovec iz Folklorne skupine France Marolt iz Ljubljane. 
»Ona je bila tista, stera je mene vöodebrala, ka naj bi začno včiti mlašečo skupino. In od tistoga cajta ge včim folkloro. 
Večkrat sam prišo v Slovenijo na seminare, gnauk sam biu v Ljubljani cejlo leto. Rad bi prišo ške zdaj vsakšo leto, pa na 
žalost ne moren, zatau ka me moja žena več ne pisti,« povej v smeji in cujda: »Dosta sam se navčo, dosta lidi sam spozno. 
Gnesden prejk interneta té stike leko ohranjam in najdem tüdi dosta vsega, ka nücam pri včinjej folklore.«  
David Antolin ške furt žive v Hamiltoni. Oba stariša sta v Kanado odišla iz Prekmurja. Na tijinskom je nej tak lejko ohraniti 
materni gezik: »Gda sam mali biu, smo v držini bole po prekmursko kak po angleško gučali. Smo pa furt bole angleške rejči 
nücali, gda smo domanji nej več najšli. Z ženo Jenny, stera je tüdi dejte dvej kanadskih Prekmurcov, mava dva sina pa čerko, 
pa je nej tak na lejko. Mlajši razmejo prekmurski gezik, ne morejo jih odati, samo ka neškejo gučati. Malo se zanimajo za 
gezik, samo v tej moderni cajtaj se je nej tak na lejko včiti gezik, steroga v glavnom ne nücaš.« Tri mlajše Antolinove 
- sinova Joela in Adama pa čerko Katrino – bolekak foklora brigajo  športi, sploj Adam ma velko veselje z odbojko (röplabda). 
V varaši Kaunas v Litvi je na mednarodni igraj mladih šaularov špilo odbojko na peski, lani pa je biu s kanadsko ekipo na 
Tajvani: »V Litvi je hladno bilou, skor vsakši den tam dež ide, v Tajvani pa je bilou vrauče. Prijazni pa so bili lidge v obej 
rosagaj«. 
Najbole popularen šport v Kanadi je hokej. In kak je, gda špilata Slovenija in Kanada, za koga te navijajo Antolinovi? »Gda so  
kakšna vekša tekmovanja, smo mi vsi Slovenci. Gda je tüdi kanadska ekipa tam, je malo bole špajsno, včasi je odvisno od 
športa, za stero ekipo navijamo. Radi pa vidimo, gda se Slovenija na kakšnom velkom tekmovanji dobro pokaže,« raztolmači 
sogovornik, steri je z držino tüdi tau leto obisko dosta slovenski krajov. »Če se mi je včasi Slovenija velka vidla, je zdaj 
menša. Tüdi zavolo avtoceste je vse bole blüzi. Dosta vsega je za viditi, iz leta v leto je več turistov, steri pridejo in si 
poglednejo té lepote, « ške povej David Antolin, steri Porabskim Slovencom tak polaga na srce: »Mi smo Slovenci prejk 
velkoga oceana, vi ste nej tak daleč od matičnoga naroda. Vsi se moremo trüditi, ka ohranimo gezik; s fokloro, s petjom, 
s slovensko šaulo. Znamo, ka pravijo, ka več gezikov znaš, več valaš. Nikša je nej sramota, če znamo narečje gučati. Vse tau 
nas bogati. Mi smo ponosni na tau, od kec so naši starši prišli.« 

• Rajski vrt v skritem cvetličnem vrtu, ali... Ernest Ružič. Porabje, Monošter, 24. avgusta 2017 - Leto XXVII, št. 34, 
str. 5 

Galerija Murska Sobota 
Kot sva ugotavljala v Porabju z nedavnim sogovornikom Dubravkom Baumgartnerjem, je v Prekmurju in Prlekiji glede na 
geografski prostor veliko število likovnih umetnikov, akademsko izobraženih slikarjev in v novejšem času tudi kiparjev. Po 
nestrokovni, toda nedvomno kar natančni oceni, celo največ (prek 30) v Sloveniji. V Pomurju je kar dosti galerij in prostorov, 
kjer pripravljajo likovne razstave, tako v mestih kot tudi v manjših, podeželskih krajih. In če sva za lendavsko Galerijo-muzej 
rekla, da program razstav temelji (poleg dveh likovnih kolonij in vlivanja v bron) na evropskega likovnega sveta, se soboška 
Galerija posveča pretežno slovenskim slikarjem in kiparjem, tudi najbolj uveljavljenim, ter zelo ceni domače ustvarjalce.  
Tokrat sta v soboški Galeriji dve, povsem različni, pa zaradi tega nič manj zanimivi razstavi: v osrednjem prostoru so dela  
akademske slikarke srednje generacije Katje Bednařik Sudac (kustos Robert Inhof), v enem delu galerije pa razstava 20-letne  
produkcije plakatov Mladinskega informativnega in kulturnega kluba (kustosinja Irma Brodnjak).  Razstava del Katje 
Bednařik Sudac je spefična v marsičem. Na sredini osrednje dvorane je dva in pol metra visok valj s petimi metri premera  
premera – panoramska instalacija (print na fasadno folijo). Rober Inhof v predstavitvi slikarkinega likovnega opusa 
tudi zapiše: »Sudčeva rekonstruira Rajski vrt s svojo panoramo Skriti vrt. Gledalec pri tem vstopi v krožno obliko, ki je od  
znotraj poslikana s cvetličnimi motivi, od zunaj pa na njeno notranjost nakazujejo le blede transpandence. Pri tem pa ne gre 
za dejansko rekonstrukcijo rajskega vrta in - kar je še pomembneje - ne upodobi Drevesa spoznanja, ampak se osredotoči  
zgolj na rože, ki pa so predstavljene kot lebdeče in v razmerju do gledalca tudi nenavadno velike. Videti je, kot da bi se 
obiskovalec ob vstopu v ta skriti vrt spremenil v liliputanca, cvetovi rož pa postali guliverski.« Privlačna, ponekod celo 
izzivalna so tudi številna druga dela akademske slikarke Katje Bednařik Sudac. 
V manjši galeriji so plakati, ki so jih ob svojih dogodkih oblikovali in izdali v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu. 
»Pri razstavljenih plakatih se tako bolj kot tekstovna informacija izpostavljajo likovni elementi. Skozi ogled razstave prav 
tako sledimo temu, kako se je grafična praksa skozi leta spremenila tudi na račun precejšnjega napredka na področju 
grafičnega oblikovanja, « izpostavlja Irma Brodnjak in poudari, da plakati pomembno sooblikujejo podobo vsakega mesta. 
Dodajmo, da so plakati lahko družbeno kritični in imajo tudi precejšnjo sporočilno moč. Tako je zelo znan Marx  na kolesu, 
plakat Matjaža Vipotnika, ki je Slovensko mladinsko gledališče spremljal leta 1984 na turneji po Franciji. 

• Ustvarjati zunaj vsakdanjega okolja. -dm-. Porabje, Monošter, 24. avgusta 2017 - Leto XXVII, št. 34, str. 6-7 
V drugem tednu letošnjega avgusta so v monoštrskem Slovenskem domu spet ustvarjali eminentni umetniki, tokrat iz 



štirih držav: ob Madžarski in Sloveniji še iz Srbije ter Bosne in Hercegovine. Pred mikrofon smo dobili nekatere od desetih 
ustvarjalcev, ki so pripovedovali o izkušnjah v Porabju in svojem ustvarjanju.  
Maruša Štibelj je v Monošter pripotovala na priporočilo vodje Likovnega društva Kranj Klavdija Tutte, ki je bil nekoč tudi sam 
gost kolonije. »Tukaj sem prvič in mi je zelo všeč, da sodelujemo mladi in mladi po srcu. Od kolegov sem se dosti naučila, saj 
se vseskozi družimo in pogovarjamo. Izmenjujemo izkušnje, ob tem pa se počutim kot doma,« se je zasmejala mlada 
gorenjska slikarka in dodala, da je tukajšnja pokrajina povsem drugačna kot tista v okolici Kranja. »Moja tehnika je kolaž, 
torej po večini recikliram stare serviete, ki so jih zbirale naše babice. Dodajam stare revije in časopise ter kreppapir, ki se 
ponavadi uporablja za rože. Vse to postavljam v nek umetniški kontekst,« je zaključila Maruša Štibelj, ki se je lani udeležila 
likovne kolonije v Lendavi in tam ustvarjala v tandemu s hrvaško umetnico. Na lanskem druženju mladih umetnikov v 
središču pomurske madžarske skupnosti je ustvarjal tudi Dalibor Milojković iz osrednje Srbije in s svojo srbsko partnerico 
Branko Lalić osvojil prvo mesto med dvojicami. Obema mladima umetnikoma bodo naslednje leto v Lendavi priredili 
samostojno razstavo, oba  pa sta bila tudi udeleženca letošnje monoštrske likovne kolonije. »Tukaj je narava fenomenalna, 
vse je lepo zeleno in tudi ljudje so prijetni,« je pripovedoval Dalibor Milojković in nadaljeval: »Upodabljam pokrajine, 
pejsaže, predvsem preorane njive. Zadnja leta se ukvarjam s to tematiko in tudi sicer sem želel na platno prenesti nekaj iz 
tukajšnje pokrajine.« Mladi srbski umetnik uporablja mešano tehniko. »Osnova je akrilna barva, medtem ko nanašam tudi  
pesek. Na terenu naredim nekaj skic in vidim, kaj mi odgovarja. Če mi je kaj všeč, prenesem na platno,« je zaključil Dalibor 
Milojković. 
Med starimi znanci smo lahko pozdravili Dubravka Baumgarterja, rednega gosta lendavskih in monoštrskih kolonij. »Zelo 
rad zahajam k zamejskim Slovencem,« je povedal kustos Galerije--muzeja Lendava in dodal:  »Povabili so me že dostikrat, 
ob slikarski dejavnosti pa opravljam tukaj tudi nalogo fotografa.« Kot umetnik ustvarja Dubravko Baumgartner v tehniki akril 
na platnu. »Moja tematika je nekdanja monoštrska tovarna kos, ki je imela dolgo tradicijo sedaj pa je v  razpadanju. Vsi ti 
kupi zarjavelega železa, ki niso več uporabni, zaposlujejo moje misli,« je svoje letošnje delo predstavil 
lendavski slikar in o pomenu podobnih kolonij še dodal: »Predstavljajo priložnost za srečanje umetniških kolegov. 
Spoznavamo se in naše zveze se širijo, v prihodnosti lahko pride do izmenjav. Z Draganom Gačnikom sva se dogovorila, da 
bomo monoštrsko kolonijo predstavili tudi v Bosni.« Dubravko Baumgartner meni, da je pravzaprav to poslanstvo kolonij: 
naj se širi ime Monoštra in se v prihodnosti čim več umetnikov odzove na povabila.  
Dragan Gačnik je bosanski slikar slovenskega porekla po očetovi strani, v svoji dolgi umetniški karieri pa se je udeležil že 
številnih likovnih kolonij. »Prava redkost je, da je neka kolonija organizirana tako profesionalno. Vse gre po načrtih in tudi 
kolegi so resni. Ni šale, ko rišeš, moraš dati najboljše od sebe,« je poudaril umetnik iz Zenice in dodal: »Domačini pa so res 
enkratni in pokrajina je zame nekaj povsem novega. V Bosni imamo bregove, tukaj pa je skoraj vse ravno. Spoznal sem nove 
prijatelje, ki so v slikarskem pogledu zelo zanimivi.« Dragan Gačnik samega sebe prišteva v krog minimalistov. »To ni preveč 
privlačno za širšo javnost. Ni narave in ni figurative. Rišem s svinčnikom na platno in se naslanjam na glasbo in ritem. Znani 
kritik Aleksandar Adamović je moje slike naslovil kar ’Zvoki tišine’,« je zaključil gost kolonije, ki je s svojim aparatom 
ovekovečil skoraj vse trenutke enotedenskega bivanja.  
Starejšo generacijo - in obenem stalne udeležence - je ob slikarju Endreju Göntérju in kiparju Ferencu Királyu iz Prekmurja 
zastopal še madžarski umetnik György Csuta iz oddaljenega mesta Békés. »Hvala Bogu se tukaj ni kaj dosti spremenilo. To 
me veseli, kajti izredno ljubim to mirno okolje,« se je nasmejal gost z drugega konca Madžarske, ki se je tokrat posvetil 
nekoliko aktualnejši tematiki. »Vedno me zanima, kar se okoli nas dogaja. Ena od mojih slik nosi naslov ’Kje si, Noe?’, na njej 
pa ni živali v čolnu, temveč plujejo ljudje. Moja druga stvaritev nosi spremenjen naslov pesmi Endreja Adyja o Parizu in prav 
tako opozarja na aktualne probleme. « Kakor György Csuta poudarja, sta ga vselej zanimala mitologija in Sveto pismo, iz 
njiju črpa tudi svoje figure. Sam pa je tudi vodja likovnih kolonij v Békésu. »Do sedaj sem priredil 25 srečanj. Letos pa sem 
naredil premor, pripravljam namreč 200-stransko publikacijo z izborom svojih del. Svoj poklic opravljam že pet desetletij, 
zagotovo pa bom kolonije prirejal tudi v bodoče,« je po pogovoru za čopič prijel stari znanec Porabja.   
Tokrat se je odvijala že 16. Mednarodna likovna kolonija v Monoštru. Eden od pobudnikov, predsednik Zveze Slovencev 
Jože Hirnök, poudarja, da so podobna srečanja izjemnega pomena za Porabje. »Vsako leto povabimo okoli deset umetnikov 
iz vsega sveta, ki tukaj ustvarjajo teden dni. Ustvarjalci pa nam pustijo nekatere svoje umetnine, obenem pa spoznajo tudi 
Porabje in tukajšnje Slovence.« Predsednik Hirnök je izpostavil, da je zadnja leta pomen kolonij prepoznala tudi Mestna  
občina Monošter, ki je nekaj let tudi sofinancerka umetniških srečanj v Porabju. V vsakem novembru se prirejajo razstave z 
novimi stvaritvami, in sicer v spremstvu trijezičnega kataloga. Vseh deset umetnikov iz štirih držav - naj omenimo še Kajo 
Urh iz Kranja in madžarsko kiparko Lauro Hosszú – je preživelo prijetne dneve v Monoštru. Od organizatorjev - skupaj z 
glavnim pobudnikom Ferijem Geričem – smo izvedeli, da se bo tradicija podobnih kolonij nadaljevala, če pa je le mogoče, 
pod strokovnim vodstvom iz mlajše generacije. 

• Gornja Radgona spet vabi na sejem AGRA. M. Sukič. Porabje, Monošter, 24. avgusta 2017 - Leto XXVII, št. 34, 
str. 9 

Jubilejni, 55. sejem AGRA v Gornji Radgoni vabi vse zainteresirane od sobote, 26. do četrtka, 31. avgusta. Na največjem in 
najpomembnejšem kmetijsko-živilskem sejmu v Srednji Evropi se bo letos predstavilo več kot 1800 razstavljalcev iz 36 držav 
sveta na več kot 71 tisoč m2 površine. Sejem Agra bo predstavljal vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske in gozdarske 
mehanizacije, novosti na področju opreme in sredstev za pridelavo človeku in okolju prijaznih živil ter vrhunske pridelke, 
prehranske izdelke, jedi, vina in produkte slovenske živilsko-predelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij. Sejem 
bodo oživile predstavitve avtohtonih živali, organizirane bodo zanimive delavnice kot tudi vodeni ogledi na osrednjem 
sejemskem vrtu in na ostalih vrtovih ter nasadih, AGRO bodo spremljali strokovni posveti, poslovna druženja, družabna 
srečanja in tržnice, pokušnje, tekmovanja in zabavni dogodki.  
Slovenija bo v času sejma AGRA gostiteljica 12. kmetijsko- trgovinskega foruma med Kitajsko in državami Srednje in  
zahodne Evrope, na katerem pričakujejo politične in gospodarske delegacije iz vseh držav skupine 16+1. 



Letošnja gostja sejma bo Madžarska, ki se bo predstavila v organizaciji Madžarske nacionalne trgovske hiše pod geslom 
Ustvarjamo priložnosti, razvijamo sposobnosti. V sklopu madžarskega paviljona bo nastopilo več kot 20 madžarskih podjetij. 
Madžarski dan na sejmu bo v torek. Na sejmu AGRA se bo predstavilo tudi Porabje v organizaciji RA Slovenska krajina. 
Sejem bo odprt vsak dan od 9. do 18. ure. Vstopnina za odrasle je 7 evrov, za skupine 6 evrov, za družine 14 evrov, za otroke 
4 evre. 
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