
 

BILTEN – pregled člankov iz časopisja     [2. mar. -  8. mar. 2018]        [148]  

Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec 

• Dolinar, Lojze. Intervju z mag. Lojzetom Dolinarjem, kandidatom liste Team Koroška : Team Kärnten / Lojze 
Dolinar.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 9 (2. mar. 2018), str. 2  

• Inzko, Valentin. Bo Koroška tudi v prihodnje nadaljevala perspektivno pot zadnjih petih let? : Deželnozborske 
volitve na Koroškem 4. marca 2018 / Zdravko Inzko, Marjan Sturm, Bernard Sadovnik.- Pričakovanja v vrstah 
koroških Slovencev / koroških Slovenk v teh predvolilnih tednih in dneh nihajo med zadržano bojaznijo in 
pragmatičnim optimizmom. Kaj s pogledom na volitve pravijo predstavniki slovenske manjšine Zdravko Inzko, 
Marjan Sturm in Bernard Sadovnik.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 9 (2. mar. 2018), str. 4-5 

• Entner, Brigitte. Izkopane iz grušča zgodovine : Brigitte Entner o volilni pravici žensk / Brigitte Entner ; 
[pogovarjala se je] Ana Grilc.- Celovec. Sto let volilne pravice za ženske, sto let odločitev, sto let sooblikovanja 
politične pokrajine. Ob obletnici je nastal zbornik "An uns, ihr Frauen, ist die Reihe - 100 Jahre Frauenwahlrecht - 
Historische Streifzüge durch Kärntens Geschichte" (Me, ženske, smo na vrsti - Sto let volilne pravice žensk - Potep 
po koroški zgodovini), pri katerem je sodelovala tudi Brigitte Entners prispevkom "Im Kampf waren wir 
gleichberechtigt! - Kärntner Sloweninnen als politische Akteurinnen" (V boju smo bile enakopravne! - Koroške 
Slovenke kot politične akterke). Zgodovinarka pripoveduje o politično aktivnih koroških Slovenkah, političnem 
razvoju Koroške in današnjih izzivih.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 9 (2. mar. 2018), str. 8-9 

• Angel pozabe za maturo : knjiga Maje Haderlap.- Ljubljana. Državna predmetna komisija za slovenščino za 
splošno maturo v Sloveniji je kot tematski sklop iz književnosti za izpit splošne mature iz slovenščine v letu 2019 
določila "stiske družine in posameznika na zgodovinskih prelomnicah". Maturantje bodo morali razlagalni esej 
napisati o odlomku ali iz knjige Francoski testament Andreia Makine ali iz romana Angel pozabe Maje Haderlap. 
Hkrati bo Angel pozabe tudi delo za predmaturitetni preizkus v Sloveniji.- Novice, slovenski tednik za Koroško, 
Celovec. - Št. 9 (2. mar. 2018), str. 14  

• Wakounig, Bojan. Kulturni prigrizki za vse starosti na Dunaju : Natalija Pinter, predsednica Slovenske iniciative 
Dunaj / Bojan Wakounig.- Dunaj. "Gre nam za otroke in za slovenski jezik, in to je naša prednost, saj se zaradi tega 
ne delimo po ideoloških ločnicah", pravi predsednica Slovenske iniciative Dunaj Natalija Pinter.- Novice, slovenski 
tednik za Koroško, Celovec. - Št. 9 (2. mar. 2018), str. 15  

• Trampusch, Sebastjan. V Pliberku bodo 2 dni v ospredju otrokove pravice : dvodnevni festival na temo 
otrokovih pravic "KINDERgeRECHT / PRAVICA OTROKA" / Sebastjan Trampusch.- Pliberk. Že štiri leta pripravlja 
skupina Open Space v Pliberku socialno prireditev, ki naj ljudi opozarja na kako perečo temo. Letos so pod 
naslovom KINDERgeRECHT / PRAVICA OTROKA v ospredju otrokove pravice v sodelovanju s pliberško Novo 
srednjo šolo in s Kulturnim domom Pliberk.- Novice, slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 9 (2. mar. 2018), 
str. 16  

• Wakounig, Franc. Uspešnica, sad kulturniške in pedagoške samopomoči : 40 let Slovenske glasbene šole na 
Koroškem / Franc Wakounig.- Glasbena šola na Koroškem, ena najpomembnejših in najuspešnejših potez 
samopomoči in kulturniške daljnovidnosti koroških Slovencev, letos obhaja 40 let svojega delovanja.- Novice, 
slovenski tednik za Koroško, Celovec. - Št. 9 (2. mar. 2018), str. 17  
 

Primorski dnevnik, Trst  
 

• Slovenija računa na vrnitev Narodnega doma Slovencev: Ljubljana – stališče državnega sekretarja Iztoka Mirošiča. 
Vladni predstavnik gostil generalno sekretarko Farnesine. Primorski dnevnik, št. 51, 2.3.2018, str. 5 

• Še zadnjivolilni pozivi slovenskim volilcem: FJK – pred jutrišnjimi parlamentarnimi volitvami. Primorski dnevnik, št. 
52, 3.3.2018, str. 5 

• »Trst naj bo protagonist«: Trst – slovenska kandidatka Tatjana Rojc o mednarodni vlogi Trsta (mch). Primorski 
dnevnik, št. 52, 3.3.2018, str. 7 

• Ivan Žerjal. Pisanje o ljubezni in ljudeh, ki jih spremeinja zgodovina: Trst – Drago Jančar v TKS o svojem novem 
romanu In ljubezen tudi. Primorski dnevnik, št. 52, 3.3.2018, str. 9 

 
 
 
 
 



• Marija Jurić-Pahor  "Slovenstvo sloni na mladih"? Razmislek ob izidu monografije : recenzija - Splošni položaj 
mladih v slovenskem zamejstvu. Primorski dnevnik, št. 53 (4. mar. 2018), str. 13 

Recenzija Splošni 
položaj mladih v slovenskem zamejstvu 4.3.18.pdf 

• V boju za ohranitev dediščine aboriginov prvič raba jezika v volilni kampanji. Primorski dnevnik, št. 53 (4. mar. 
2018), str. 12 

• Jeziki 70 domorodnih narodov kljub podatkom resno ogroženi : Kanada - popis prebivalstva kaže na rahel 
porast domorodnih jezikov. Primorski dnevnik, št. 53 (4. mar. 2018), str. 12 

• Urad, ki je izvajal gonjo: Gorica – revija Isonzo Soča vstopila v trideseto leto izvajanja (vip). Primorski dnevnik, 
št. 53 (4. mar. 2018), str. 17 

•  Zmagovalca sta Salvini in Di Maio, večine nima nihče: volitve v Italiji – polom Renzija, levice in Berlusconija, 
vlado bo težko sestaviti.  Primorski dnevnik, št. 54 (6. mar. 2018), str. 1, 2-9 

• Tatjana Rojc izvoljena v parlament: volitve – senat. Primorski dnevnik, št. 54 (6. mar. 2018), str. 1, 5 

• Marjan Kemperle. “Pozdravljena, senatorka!”: Nabrežina – Tatjana Rojc izvoljena v parlament. Primorski 
dnevnik, št. 54 (6. mar. 2018), str. 1, 5 

• Prva dvojezična izkaznica na Videmskem:  predsednik SSO Walter Bandelj v Čedadu dobil dvojezično volilno 
izkaznico. Primorski dnevnik, št. 54 (6. mar. 2018), str. 8 

• Palača podjetnika Kalistra naprodaj: Trst – obeta se sprememba lastništva zgodovinske stavbe. Primorski 
dnevnik, št. 54 (6. mar. 2018), str. 11 

• Ivan Žerjal. Prioriteta je prenova Canestrinijeve ploščadi: Sv. Ivan – slovenski generalni konzul Vojko Volk 
obiskal višje šole. Primorski dnevnik, št. 55 (7. mar. 2018), str. 7 

• Kako italijanski jezik vpliva na slovenskega?: Trst-Gorica – izobraževalni program SLORI (sas). Primorski 
dnevnik, št. 55 (7. mar. 2018), str. 7 

• Števerjanci po navodilih, Sovodenjci brez zavesti?: kako so volili (dr). Primorski dnevnik, št. 55 (7. mar. 2018), 
str. 12 

• Sandor Tence. »Noben čudež, zadovoljen sem za Tatjano in Slovence«: volitve – pogovor s senatorjem 
Tommasom Cernom. Primorski dnevnik, št. 56 (8. mar. 2018), str. 3 

• SVP bodo zastopali štirje poslanci in trije senatorji: volitve – izidi na Tridentinskem-Južnem Tirolskem. 
Primorski dnevnik, št. 56 (8. mar. 2018), str. 3 

• Katja Munih. Z “živo verigo” proti prodaji vile: Nova Gorica – napoveduje se javna dražba za Laščakov “biser”. 
Primorski dnevnik, št. 56 (8. mar. 2018), str. 16 

 
 

Primorske novice, Koper 
 

• Denis Sabadin. Past poenostavljenih rešitev: glavno odgovornost za popularnost skrajnih gibanj v Italiji nosijo 
politične in druge elite. Primorske novice, št. 50, 2.3.2018, str.11 

• Lea Kalc Furlanič. Bo Kalister s prodajo palače dokončno šđel iz spomina?: palačo enega najbogatejših Slovencev v 
času Avstro-Ogrske Franca Kalistra v Trstu prodajajo. Primorske novice, št. 50, 2.3.2018, str.17 

• Veronika Hrvatič. Volitve v znamenju populizma: analitiki napovedujejo neodločen izid parlamentarnih volitev v 
Italiji, kar ne bo vodilo k politični stabilnosti v sosednji državi. Primorske novice, št. 50, 2.3.2018, str. 18-19 

• Marko Klavora, kustos Goriškega muzeja. Misliti in razumeti begunsko izkušnjo. Razmislek kustosa Marka Klavore 
ob zaprtju razstave Begunci. Slovenski begunci s soške fronte na Gradu Kromberk. Primorske novice, št. 50, 
2.3.2018, priloga 7. Val, str. 20 

Članek Misliti in 
razumeti begunsko izkušnjo 2.3.18.pdf

 
• Denis Sabadin. Slovenka ostaja v Rimu: Trst – Tatjana Rojc izvoljena v senat. Primorske novice, št. 53, 

6.3.2018, str. 2 
 
 

Delo, Ljubljana 

• Zaupno o NLB, o tožbah pa prihodnjič. Miha Jenko, Nejc Gole. Delo, 02.03.2018, str. 1  
Vlada Odgovor evropski komisiji, ministri niso usklajeni o odzivu na hrvaške tožbe   
Ljubljana – Pingpong med Ljubljano in Brusljem se nadaljuje: vlada je sprejela odgovor evropski komisiji na njen odziv na 
slovenski predlog za spremembo zavez za NLB. Politično vroče vprašanje jamstev za NLB je preložila na prihodnji teden.   
»Ugotavljanje dovoljenosti državne pomoči je zaupno, zato vam veliko podrobnosti o odgovoru ne morem posredovati,« je 
bila redkobesedna ministrica za finance Mateja Vraničar Erman. Pričakuje pa nadaljevanje pogajanj z evropsko komisijo, z 



željo, da pridemo do usklajenega dogovora o spremembi zavez – kar zadeva rok privatizacije NLB in kompenzacijske ukrepe. 
Komisija bo zdaj predvidoma do sredine marca objavila preliminarna stališča do NLB.  
Izhodišče je še vedno predlog, ki ga je vlada pripravila decembra lani. »Predlog smo okrepili, ker je evropska komisija 
ocenjevala, da je treba bolj uravnotežiti odlog prodaje s kompenzacijskimi ukrepi. Izhajali smo iz opozoril, ki jih je navedla 
komisija. Daljši odlog ko zahtevamo, strožji morajo biti kompenzacijski ukrepi,« je dejala. »Drugi scenariji, ki bi lahko izhajali 
iz začetka postopka preiskave, so manj ugodni in pomenijo večje tveganje za vrednost državnega premoženja,« je dodala. 
Na naše vprašanje, ali bo Slovenija še letos polovično privatizirala NLB, pa ni konkretno odgovorila. 
O hrvaških tožbah prihodnji teden 
Vlada je politično neusklajeno obravnavo odškodovanja NLB v primerih prisilne izterjave odločb hrvaških sodišč preložila na 
prihodnji teden. »Vladi zdaj nisem predlagala takih jamstev kot maja lani,« je povedala ministrica. Na vprašanje Dela, ali 
nove rešitve vključujejo tudi sklad za sukcesijo, so nam z ministrstva za finance odgovorili, da podrobnosti ne komentirajo. 
Hrvaške tožbe – in potencialne rezervacije, ki bi jih morala ustvariti NLB (do višine 434 milijonov evrov) – so Damoklejev 
meč nad poslovanjem banke, v negotovosti je tudi izplačilo dividend v državni proračun v višini vsaj 75 milijonov evrov. 

• NLB ujetnica zavez in hrvaških tožb. Miha Jenko. Delo, 02.03.2018, str. 2  
Banka. Zaveze NLB povzročajo vsaj 40 milijonov evrov škode, vlada še zbira voljo, da jo zaščiti pred tožbami  
Ljubljana – Medtem ko si vlada in evropska komisija izmenjujeta odgovore glede NLB, banka ostaja ujetnica zavez, ki ji po 
nekaterih ocenah na leto povzročajo vsaj 40 milijonov evrov škode. Vlada pa tudi še zbira politično voljo, da državno 
banko zaščiti pred hrvaškimi tožbami.  
Za zdaj je jasno predvsem to, da se bomo s komisijo o NLB še kar pogajali, komisija pa trdno vztraja pri zavezi o prodaji 75 
odstotkov minus ene delnice banke. Manevrski prostor, ki nam ga Bruselj ponuja, je zgolj nekaj bolj razpotegnjena 
časovnica. To pomeni prodajo vsaj 50 odstotkov delnic NLB prek postopka javne prodaje delnic že letos – kar je za Ljubljano 
politično in praktično neizvedljivo – ali pa privatizacijo v dveh delih. Tako da bi letos prek postopka javne ponudbe delnic 
IPO privatizirali manjši delež banke (do največ 50 odstotkov), preostanek pa prihodnje leto. S tem bi preprečili prodajo v 
skrajni sili (fire sale), ki bi dodatno zbila ceno delnic banke. Bi pa komisija NLB ob podaljšanju prodaje brez dvoma naprtila 
nove kompenzacijske ukrepe. 
Po najhitrejšem, a politično najtršem scenariju bi prvo etapo privatizacije NLB po metodi javne ponudbe lahko izpeljali že do 
novembra, ocenjujejo poznavalci, SDH ima korake za to že pripravljene, potrebna je le politična volja vlade. A če se bo ta že 
nekako sporazumela s komisijo, bo morala »svojo« NLB najprej zaščititi pred posledicami tožb hrvaških bank, na katere so 
bile prenesene devizne vloge hrvaških varčevalcev. Skupne potencialne obveznosti znašajo dobrih 430 milijonov evrov 
glavnice in obresti, potencialne škode iz tega naslova pa so bile lani za vlado kronski razlog, da je junija ustavila prodajo NLB. 
Zaveze banki vsaj 40 milijonov škode na leto 
Z delno privatizacijo bi se NLB otresla tudi zavez, ki jih je Slovenija dala evropski komisiji v postopku državne pomoči in 
dokapitalizacije konec leta 2013. Ker banka ni bila privatizirana do konca lanskega leta, stare zaveze še vedno veljajo, kar ji 
po ocenah prinaša za približno 40 milijonov evrov škode pri poslovanju. Banka ne more izrabljati vseh likvidnostnih rezerv, 
ne sme kupovati drugih finančnih družb, zapreti je morala svoje donosno lizinško podjetje itd. – z vsem tem je potisnjena v 
bistveno slabši položaj v primerjavi s svojo bančno konkurenco, denimo tudi že sanirano in nato privatizirano NKBM. 
Dodatno škodo NLB zdaj povzročajo že omenjene pravnomočne tožbe hrvaških bank, zaradi njih je doslej utrpela 
neposredno škodo v višini približno dveh milijonov evrov. To za zdaj nima večjega vpliva na njeno poslovanje, revizor 
(družba E&Y) tudi še ni zahteval oblikovanja dodatnih rezervacij. A kot je slišati, so v sodnih postopkih na Hrvaškem zdaj še 
bistveno težje tožbe hrvaških bank proti NLB, te pa bi lahko hrvaška stran uporabila tudi kot politične protiudarce Sloveniji v 
primeru arbitraže in ribiške »vojne« v Piranskem zalivu. 
Brez zaščite pred tožbami ne bo dividend 
NLB je zdaj pri poplačilu hrvaških tožb v zagatnem položaju. Po naših podatkih je dolžna obvestiti ECB, če ne spoštuje 
razsodbe sodišča v EU, zadeva pa gre lahko nato v posebno presojo oddelku ECB v Frankfurtu. V primeru novih izgubljenih 
tožb bi revizor in regulator (ECB) zelo verjetno zahtevala, da NLB oblikuje dodatne rezervacije, in po najbolj črnem scenariju 
bi banka morala oblikovati rezervacije za celoten znesek glavnice in obresti, to je 434 milijonov evrov. To sicer še ne bi 
ogrozilo njene kapitalske ustreznosti, bi pa zamajalo njeno poslovanje in ji preprečilo izplačilo dividende iz naslova lanskega 
zelo dobičkonosnega poslovanja. 
Zaščito banke pred hrvaškimi tožbami lahko zahteva tudi ECB, in če vlada zanjo ne poskrbi, se lahko država in njena blagajna 
obrišeta pod nosom za vsaj 75 milijonov evrov, kolikor znašajo načrtovani prilivi iz dividend NLB v letošnjem državnem 
proračunu. A glede na lanski dobiček NLB, uradnih številk še ni, bi bil lahko (potencialno izgubljeni) priliv iz dividend tudi 
dvakrat večji od predvidenega. 
Vprašanje državnega jamstva za povračilo škode iz sodb hrvaških sodišč je zato zdaj ključno za začetek privatizacije NLB, 
njeno normalno poslovanje in prispevek v državni proračun. Ta vroči politični kostanj je vlada prestavila na prihodnji teden. 
Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je včeraj pojasnila, da niso več v igri jamstva za NLB, kot jih je predlagala že 
lani. Na naše vprašanje, ali bi lahko za odškodovanje NLB poskrbel sklad za sukcesijo, pa so nam z MF skopo pojasnili, da 
podrobnosti ne morejo komentirati. 

• Ali bo tožnik Bruselj ali mi. Majda Vukelić. Delo, 02.03.2018, str. 3  
Pismo evropski komisiji. Vlada potrdila osnutek pisma, primer zna pred Sodiščem EU trajati več kot leto dni  
Ljubljana – Vlada je na zaprtem delu seje včeraj potrdila osnutek pisma, ki ga bo v zvezi z (ne)uresničitvijo arbitraže 
poslala v Bruselj. Vsebina pisma je še vedno zaupne narave, zato komentarjev po seji vlade ni bilo mogoče dobiti.  
Temeljno vprašanje je, ali bo Hrvaško zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe tožila evropska komisija (EK) ali naša država. 
Po zagotovilih naše oblasti smo pripravljeni na oboje, pri čemer že slovensko pismo, naslovljeno Bruslju, pomeni začetek 
formalnega postopka. 



Glede na dosedanja ravnanja EK obstaja utemeljen dvom, da bo komisija zaradi kršitev obveznosti iz evropskih pogodb, 
tožila našo sosednjo državo. 
Potem ko bo prejela pismo slovenskih oblasti, bo komisija sicer imela tri mesece časa, da se odloči, kako bo ravnala. Svojo 
utemeljitev mora obrazložiti, pri čemer bosta imeli obe državi možnost, da se v kontradiktornem postopku ustno ali pisno 
izrečeta. Tudi če komisija v treh mesecih ne da svojega mnenja, to ni ovira, da zadeva ne bi bila predložena Sodišču EU. 
Časovna stiska 
»Če bo komisija sprožila postopek proti Hrvaški, bo prevzela zadeve v svoje roke, sicer bo Slovenija postopke nadaljevala,« 
je ob seznanitvi, da je osnutek pisma pripravljen, dejal premier Miro Cerar. Slovenija bo čez tri mesece najverjetneje že sredi 
uradne volilne kampanje za parlamentarne volitve. Ko se bo po volitvah sestal nov državni zbor, bo sedanja vlada opravljala 
le še tekoče posle. Premier je napovedal, da njegov ministrski zbor s sprejemanjem odločitve o morebitni tožbi proti Hrvaški 
ne bo čakal do trenutka, ko za takšne odločitve ne bo več pooblaščen. 
Pismo je zdaj na poti v parlament, po napovedih ga bo odboru za zunanjo politiko, ki ga vodi Jožef Horvat (NSi), predstavil 
predsednik vlade. 

• Po pravu EU nimamo druge možnosti. Intervju: dr. Verica Trstenjak, nekdanja sodnica Sodišča EU in poznejša 
generalna pravobranilka tega sodišča. Pogovarjala se je: Majda Vukelić.  

Delo, 02.03.2018, str. 3  
Ljubljana – O tem, kaj lahko pričakujemo po tem, ko bodo v Bruslju prejeli pismo, smo se pogovarjali z nekdanjo sodnico 
Sodišča EU in poznejšo generalno pravobranilko tega sodišča dr. Verico Trstenjak.  
Na katere elemente se lahko opira tožba Slovenije proti Hrvaški? 
Procesna podlaga je 259. člen lizbonske pogodbe, ki določa, da država, ki meni, da druga država članica EU ni izpolnila neke 
obveznosti iz pogodb EU, zadevo lahko predloži Sodišču EU. Materialnopravno se lahko očita več kršitev prava EU. Zdaj je 
izpostavljeno ribištvo, kjer je več evropskih direktiv in kjer obe državi tudi že trdita, da gre za neke kršitve, saj ribičem 
izrekata sankcije. Posebno vlogo bi moralo imeti tudi spoštovanje načela pravne države v smislu spoštovanja arbitražnih 
oziroma sodnih odločb, vendar predvsem v primeru, če se bo za tožbo odločila evropska komisija, ki glede spoštovanja tega 
načela graja tudi Poljsko in Madžarsko. 
Pričakujete, da bo EK proti Hrvaški sprožila ustrezne postopke? 
Osebno menim, da bi bilo pravilno, da bi jih. Vemo, da je bila EK tudi nekakšen posrednik glede arbitraže. Vendar se bojim, 
da EK ne bo začela postopka, ker bo kot politični organ zadevo prepustila državama. Kar pa mislim, da ni prav. 
Če EK ne bo ukrepala, je naša država napovedala, da se bo obrnila na Sodišče EU? Kakšne so lahko pravne posledice 
odločitve Sodišča EU? 
Sodišče EU bo odločilo z ugotovitveno sodbo. Ugotovilo bo lahko, ali je Hrvaška kršila pravo in bo zato izreklo obsodilno 
sodbo ali pa tožbi Slovenije ne bo ugodilo in jo bo zavrnilo. Postopek bo trajal največ od 15 do 20 mesecev. Če Hrvaška 
obsodilne sodbe ne bo upoštevala, lahko sledi postopek z drugo tožbo, v kateri država dobi večstomilijonske finančne 
sankcije. Vendar, kot rečeno, je to mogoče šele v drugi tožbi, če ta sploh bo. Pomembno je, da je tudi ta prva tožba Slovenije 
strokovno dobro pripravljena, z očitanimi konkretnimi kršitvami. 
Ali ima Slovenija poleg pravnih poti, politične so očitno že bolj ali manj izčrpane, še kakšno možnost, da se s Hrvaško 
dogovori o uresničitvi arbitražne razsodbe? 
Znotraj prava EU v bistvu ne. Sama sicer podpiram sedanjo tožbo, a kot veste, sem bila proti arbitraži. Če bi zadevo končali 
pred vstopom Hrvaške v EU, zdaj tega problema ne bi bilo. In bi takrat ravnali državotvorno. Pri tem bi dodala, da so tožbe 
države zoper državo zelo redke, do zdaj jih je bilo manj kot deset. Avstrija toži Nemčijo zaradi vinjet in pred časom je 
Avstrija tožila Nemčijo zaradi dvojnega obdavčevanja. Zanimiv je bil tudi primer tožbe iz leta 2010, in sicer Madžarske proti 
Slovaški, ker Slovaška ni dovolila vstopa madžarskemu predsedniku na ozemlje Slovaške na zgodovinsko kočljiv dan. 
Ali je torej tožba države zoper državo znotraj EU povsem normalna pravna pot? 
Da, to je povsem normalna pravna pot. Včasih sta Napoleon in Marija Terezija za reševanje konfliktov pošiljala vojake, drugi 
pozneje tanke, zdaj imamo za to pravne poti in pravne postopke. 

• Odločitev o priznanju bo padla na seji odbora.STA. Delo, 02.03.2018  
Palestina 
Na kratko  
Ljubljana – Vlada ni sprejela predlaganega sklepa, da se prizna neodvisnost Palestine, je pojasnil zunanji minister Karl 
Erjavec, ampak so obravnavali »informacijo v zvezi s tem vprašanjem«, ki jo bodo posredovali v parlamentarni odbor za 
zunanjo politiko. Ta naj bi se opredelil do vprašanja.  

• Evropska unija je tudi projekt sprave. Vili Einspieler. Delo, 02.03.2018, str. 6  
Približevanje Zahodnega Balkana. Jean-Claude Juncker: V Bruselj se vračam prepričan, da države v regiji spadajo v EU  
Sporočilo predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja na balkanski turneji ni povsod naletelo na navdušenje. 
Šestim državam z evropsko perspektivo ni obljubil datumov priključitve, temveč je od njih zahteval izpolnitev pristopnih 
pogojev in rezultate reform.  
Jean-Claude Juncker je včeraj sklenil turnejo v Sofiji. Po kosilu s predstavniki vseh šestih držav Zahodnega Balkana je izjavil, 
da se vrača v Bruselj prepričan, da države v regiji spadajo v EU. Po njegovih besedah njihovo članstvo niso sanje, temveč 
resničnost. Ponovil je, da so datumi manj pomembni od izpolnjevanja pristopnih pogojev, od katerih EU ne bo odstopila, kar 
pomeni, da morajo kandidatke rešiti dvostranske spore. Čeprav še nobena država ni izpolnila vseh obvez, je Juncker 
poudaril, da so vsi partnerji v regiji dosegli velik napredek. Izpostavil je predvsem boj proti kriminalu in korupciji, ki 
uničujeta družbe. Evropska komisija bo aprila predstavila poročila o napredku šestih držav na poti v EU, maja pa bo v Sofiji 
prvi vrh EU in Zahodnega Balkana po solunskem leta 2003.  



Na njem bo govor tudi o povezovanju držav v regiji in financiranju regionalnih projektov, ker je za EU povezovanje posebno 
pomembno. Bolgarski premier Bojko Borisov je poudaril potrebo po boljših transportnih povezavah v regiji, kot sta med 
Sofijo, Beogradom in Budimpešto ter Prištino in Beogradom. 
Juncker je ocenil, da so ga v Skopju razumeli, v Tirani pa ne najbolje. Čeprav večina prebivalstva v Albaniji podpira 
priključitev k EU, bo začetek pogajanj odvisen od priporočil evropske komisije. Kljub nezadovoljstvu med mladimi 
izobraženci, zlasti med Makedonci, Albanci in Srbi, ki se izseljujejo v druge evropske države, ker ne vidijo perspektive, kar ni 
niti v interesu Zahodnega Balkana niti EU, je Juncker sporočil, da ne bo dovolil, da bi ga žejnega peljali čez vodo. 
Red na svojem dvorišču 
Juncker se zaveda, da je stara celina že utrujena od širitve, vendar opozarja na krvavo balkansko morijo v polpretekli 
zgodovini. Po njegovem se lahko vojna sredi Evrope ponovi, če stari Evropejci novim državam v regiji ne bodo omogočili 
vstopa v EU. Kot je poudaril, evropska komisija ne more deliti bonbonov ali vsiljevati širitve, temveč se morajo države 
kandidatke same odločiti za priključitev k EU in narediti red na svojem dvorišču. 
V Sarajevu sta premier Denis Zvizdić in predsedujoči predsedstva BiH Dragan Čović predala Junckerju izpolnjen vprašalnik 
evropske komisije z več kot 3000 odgovori. Na podlagi teh se bodo v Bruslju odločili o dodelitvi statusa kandidatke BiH. 
Čović je napovedal tristransko srečanje s Hrvaško in Srbijo, ker bo ureditev mejnih vprašanj s sosedami med prvimi koraki 
BiH proti EU. Juncker je poudaril, da je EU tudi projekt sprave, ki spoštuje različnost. V Podgorici je Juncker dejal, da je 
datum včlanitve v EU, čeprav sta Črna gora in Srbija na tej poti prišli najdlje, odvisen le od Črne gore. V zvezi s tem je 
spomnil, da evropska komisija ni obljubila, da bosta Srbija in Črna gora zagotovo vstopili v EU do leta 2025. 
Ključna Beograd in Priština 
V Prištini je Juncker pozval k ratifikaciji sporazuma o meji s Črno goro, ki je ključna za odpravo vizumov za državljane Kosova 
za vstop v države EU. Juncker je poudaril, da so odnosi med Kosovom in Srbijo osrednjega pomena na poti proti EU. 
Razmere na Kosovu v zgodovini niso bile nikoli mirne, zadnji vrhunec z vojno so dosegle leta 1998. Vprašanje reševanja 
Kosova se je preselilo na dnevni red EU leta 2006. Poskusi Bruslja, da bi zbližal stališča Beograda in Prištine, po dveh 
desetletjih od začetka spopadov med Srbi in Albanci niso obrodili sadov. 

• Obsodba avtoritarnosti Madrida. Delo, 02.03.2018, str. 6 
Katalonija 
Na kratko  
Barcelona – Katalonski parlament je obsodil »premik Madrida k avtoritarnosti« in branil odstavljenega katalonskega 
voditelja Carlesa Puigdemonta. To je prvi sklep, ki ga je parlament sprejel po decembrskih lokalnih volitvah, medtem ko se 
nadaljujejo pogovori o oblikovanju vlade v tej španski regiji. V sklepu poslanci branijo Puigdemonta kot »legitimnega« 
kandidata za katalonskega predsednika in poudarjajo, da je večina v parlamentu, ki zagovarja neodvisnost Katalonije, 
»naklonjena oblikovanju Katalonije kot neodvisne države«. V besedilu so se izognili odprtemu kljubovanju španski državi in 
niso ratificirali deklaracije o neodvisnosti, ki jo je parlament sprejel 27. oktobra 2017, kot je hotela najradikalnejša med 
strankami, ki podpirajo neodvisnost pokrajine, skrajno leva CUP. 

• Jezikovne težave z malčki priseljencev. P. B. Delo, 02.03.2018  
Za sistemske rešitve 
Na kratko  
Velenje – Župan Bojan Kontič je na predsednike republike, vlade in DZ naslovil pobudo za sistemske rešitve za integracijo 
otrok priseljencev v vrtce in osnovno šolstvo ter v zanje novo kulturno in socialno okolje. V Velenju, kjer je devet odstotkov 
otrok, starih do pet let, tujejezičnih, največ zapletov nastaja pri sporazumevanju s starši in otroki s Kosova in iz Makedonije. 
Kontič poudarja, da med otroki ne delajo razlik, se pa srečujejo z izzivi, za katere občina ter vzgojni in pedagoški kader niso 
usposobljeni in za njihovo reševanje tudi nimajo pooblastil. Če se težav ne bomo lotili, opozarja Kontič, se bodo tudi po 
drugih občinah »kmalu znašli v zahtevnem položaju, posledica katerega bodo nevarno zaostrene družbene, politične in 
gospodarske razmere«. Ob nedavni stavki v vzgoji in izobraževanju so v velenjskih vrtcih, da bi se izognili nesporazumom, 
izobesili tudi obvestilo za starše v albanščini, to pa je sprožilo negodovanje drugih staršev.  

• Riccardo Illy bi krojil usodo Italije. Z. R. Delo, 03.03.2018, str. 1  
Volitve. Kralj kave postavlja na prvo mesto boj proti brezposelnosti  
Tik pred volitvami smo se pogovarjali z nekdanjim tržaškim županom in predsednikom Furlanije - Julijske krajine 
Riccardom Illyjem, ki jutri s podporo Demokratske stranke kandidira za senat. »Najpomembnejše je vprašanje 
brezposelnosti. To je tudi prva točka mojega programa.«  
Javnomnenjske ankete sicer najbolje kažejo koaliciji Silvia Berlusconija s pričakovanimi 36 odstotki glasov. Ko bodo jutri ob 
23. uri zaprli volišča, bo jasno, ali si bo medijski mogotec zagotovil zmagovito vrnitev na veliki oder italijanske politike. 
Merjenja razpoloženja med volivci najslabše rezultate napovedujejo zdaj vladajočim Renzijevim Demokratom, ki naj bi po 
najbolj črnogledih napovedih dobili celo manj kot 20 odstotkov. Facebook in twitter, ki sta se v kampanji izkazala za 
vplivnejša in cenejša od zborovanj in plakatov, pa bolj od drugih obvladujejo v Gibanju 5 zvezd komika Beppa Grilla, ki ga 
zdaj vodi 31-letni formalni vodja stranke Luigi Di Maio. Gibanje 5 zvezd, ki se ga bojita ter ga sovražita leva in desna sredina 
v državi, namreč pričakuje zmago. Gotovo bo tudi tokrat najmočnejša posamezna stranka v parlamentu, tako je bilo že v 
prejšnjem mandatu. 
Riccarda Illyja, ki kandidira za senat s podporo Demokratske stranke, smo vprašali, kaj bo odločilno za izid volitev. 
»Najpomembnejše je vprašanje brezposelnosti. To je tudi prva točka mojega programa, v katerem si za cilj postavljam polno 
zaposlenost. Zaradi hitrejše gospodarske rasti mislim, da ta cilj lahko dosežemo v petih letih. A le, če sprejmemo prave 
odločitve in se izognemo napakam. Hkrati predlagam poenostavitev birokracije. Od parlamenta želim zagotovilo, da bo z 
vsakim novim zakonom razveljavil deset starih.«  

• Iz slepe ulice eksila v brezpotje za zapahi ... Mimi Podkrižnik. Delo, 03.03.2018, str. 5  
Katalonska pot. Carles Puigdemont se 'umika' v prid Jordiju Sánchezu, ki naj bi postal predsednik katalonske vlade  



Kot kandidat za predsednika katalonske vlade se umika – »začasno«. Odstavljeni Carles Puigdemont je v četrtek v 
Bruslju, kjer je že mesece v eksilu, poskrbel za nov navidezni 'obrat', ko je v govoru, predvajanem na družbenih omrežjih, 
izjavil, da se začasno odreka vodenju regionalne vlade.  
Manever si je mogoče razlagati različno, pojasnjujejo ga kot znamenje »predaje« ali »zmage«, znak razumnosti ali še 
verjetneje: novo provokativno zapletanje in besedno igro z namenom ostati na medijskem radarju – kajti Katalonec se 
'odreka' položaju v prid Jordiju Sánchezu, nekdanjemu voditelju civilnodružbene organizacije Katalonska narodna skupščina 
(ANC), ki so ga volivci na listi zveze Skupaj za Katalonijo (JxCat) resda postavili na drugo mesto – takoj za Puigdemontom, 
vendar je še naprej v začasnem priporu. V Madridu sedi za zapahi od srede oktobra zaradi obtožbe, da je pozival Katalonce k 
vstajništvu. 
Oglašanje iz eksila  
Že nekaj časa je videti, da bo Puigdemont, ki ga doma, v Španiji, čaka aretacija zaradi »upora, vstajništva in zlorabljanja 
javnega denarja«, ostal v Bruslju, od koder naj bi opozarjal mednarodno javnost na katalonske zahteve po neodvisnosti in 
pristranskost španskih sodišč. Bil naj bi prvi glas v eksilu, če že po odločitvi španskega ustavnega sodišča ni možno, da bi 
vodil generalitat doma ali vsaj na daljavo. Takšna je bila njegova prvotna namera, in vendar je konec januarja predsednik 
katalonskega parlamenta Roger Torrent – sicer član Katalonske republikanske levice (ERC) –, da bi se izognil novim 
procesom, Puigdemontovo potrditev za predsednika katalonske vlade odložil za neodločen čas.  
Odtlej je bila katalonska politika ohromljena tudi zaradi neuspešnih pogajanj med desničarsko JxCat in levičarsko ERC, da bi 
se domenili, iz vrst katere naj bi bil novi predsednik regionalne vlade. Puigdemontov navidezni 'korak nazaj' je razumeti, da 
so se nekako vendarle sporazumeli, kajti še pred dnevi so levičarji zahtevali, da bi bil logična zamenjava za prebeglega 
voditelja priprti nekdanji podpredsednik Oriol Junqueras iz ERC. A v četrtek je katalonski parlament vendarle potrdil 
resolucijo, prvo po decembrskih volitvah, v kateri so poslanci obsodili »Puigdemontovo nezakonito in nelegitimno 
odstavitev« in mu izrekli večinsko podporo; nasprotniki iz vrst Ciutadans (Državljani), socialistične in ljudske stranke so se 
vzdržali glasovanja. Potrditev sklepa je za independentiste simbolno zelo pomembna, Puigdemont se lahko zdaj nadeja, da 
bo imel še naprej domačo podporo pa tudi nadzor in vpliv nad katalonsko politiko ... 
Dovoljenje vrhovnega sodišča  
Odločitev, da bi barcelonski generalitat vodil Jordi Sánchez, lahko pomeni nov zaplet, saj je eden največjih civilnodružbenih 
aktivistov za katalonsko republiko še naprej priprt. Tudi prisostvovanje pri potrjevanju lastne kandidature v parlamentu v 
Barceloni mu bo moralo dovoliti vrhovno sodišče. Ni nepomembno, da mu vrhovni sodnik Pablo Llarena ni odobril izhoda, 
ko se je, recimo, hotel udeležiti pozneje odpovedane Puigdemontove investiture.  
Naj človekoljubne organizacije še tako opozarjajo špansko pravosodje, da so independentistični voditelji predolgo v priporu, 
je dvomiti, da bi lahko Sáncheza v kratkem spustili na prostost ... Iz Madrida je medtem slišati sporočila, da bodo privolili 
»samo v zakonito izvoljeno oblast v Kataloniji« in ji šele potem vrnili avtonomijo, dotlej pa bo veljal 155. člen ustave. Prav 
zato je lahko Sánchez dodatna slepa ulica za Katalonijo, sploh ker o njem ni širokega političnega konsenza: kot morebitnemu 
predsedniku vlade mu nasprotujejo, denimo, v liberalni stranki Ciutadans, ki jo v Kataloniji vodi Inés Arrimadas. Kot 
razumejo nastalo situacijo, hočejo independentisti še naprej z glavo skozi zid – v neodvisnost, čeprav je očitno, da so 
Katalonci razklani in mednarodna javnost na strani Madrida. 
Mednarodni konflikt  
Medtem so v katalonskem spletnem časopisu VilaWeb objavili zemljevid načetih diplomatskih odnosov med Španijo in 
nekaterimi državami – zaradi neprimernega, referendumskega 1. oktobra tudi nasilnega, reševanja katalonske 
problematike. Uradni Madrid zato ni izrekel dobrodošlice štirim kritičnim konzulom v Barceloni: finskemu, filipinskemu, 
latvijskemu in bolgarskemu. Precej zapleten je tudi odnos z Belgijo, ki (kljub prvotnemu evropskemu pripornemu nalogu) ni 
hotela izročiti Puigdemonta in štirih ministrov, potem ko so ti konec oktobra zbežali v Bruselj, in zapletlo se je prav tako s 
Švico, kamor je pred kratkim prebegnila na varno Anna Gabriel, nekdanja poslanka katalonske stranke CUP. Za odhod se je 
odločila, ko je špansko vrhovno sodišče – zaradi obtožb vstajništva in upora – izdalo nalog za njeno aretacijo. Kolikor je 
znano, so švicarske oblasti odbile zahtevo madridskega tožilstva po njeni izročitvi, saj da ne vračajo oseb, ki so doma 
politično preganjane. Podobno so vznemirili Madrid Danci, kjer je Puigdemont pred časom nastopil na univerzi ... 
Tožba proti španski državi  
Kljub zapletom, oviram in osebnim stiskam Carles Puigdemont, ki naj bi v Bruslju aktivno deloval kot predsednik tako 
imenovanega (vzporednega) sveta republike in v tesnem sodelovanju s katalonsko vlado v Barceloni, še naprej sporoča, da 
republika ni mrtev projekt, ampak so si ga zadali izpeljati do konca: cilj je še vedno svobodna država. Zato ne bo odnehal ne 
klonil, pa naj v Madridu razumejo njegovo trmasto odločnost še kot takšno izgubo stika z realnostjo, malone blaznost.  
Skupina mednarodnih pravnikov je medtem pripravila tožbo proti španski državi, da bi jo v Puigdemontovem imenu 
predstavili pristojnemu odboru ZN za človekove pravice. V njej očitajo Španiji zlorabljanje pravice naroda do samoodločbe, 
pravice do izražanja mnenja in političnega udejstvovanja.  

• »Ne bi bilo slabo, če bi se obnašali bolj kot Nemci«. Intervju: Riccardo Illy, tržaški poslovnež. Pogovarjal se je  
Jure Kosec. Delo, 03.03.2018, str. 6 

Riccardo Illy, tržaški poslovnež. Po njegovem mnenju je Italija pred pomembno volilno odločitvijo, njene težave pa niso 
dosti drugačne od slovenskih  
V svojem zadnjem intervjuju za Delo je »kralj kave«, nekdanji tržaški župan in predsednik Furlanije - Julijske krajine zatrdil, 
da se ne bo več vrnil v politiko. Dve leti pozneje si je premislil in vstopil v tekmo za italijanski senat kot neodvisni kandidat s 
podporo Demokratske stranke.  
Milijoni Italijanov bodo jutri odšli na volišča. Kaj mislite, da jim bo hodilo po glavi, ko bodo imeli pred sabo sezname 
strank in kandidatov?  
Pomembno bo, ali se bodo bolj osredotočili na imena kandidatov ali na imena strank. Kandidiram v okrožju, v katerem ima 
leva sredina, ki me podpira, približno 10 odstotkov manj glasov od desne sredine. Če se bodo ljudje osredotočili na stranke, 



bom izgubil volitve. Če bo vsaj polovica gledala na imena kandidatov, lahko dosežem dober izid. Če bodo gledali izključno na 
kandidate, lahko zagotovo zmagam. Pozna me vsaj 90 odstotkov populacije, moja glavna tekmeca pa nista zelo znana.  
Katera ključna vprašanja bodo odločila izid volitev? 
Najpomembnejše je vprašanje brezposelnosti. To je tudi prva točka mojega programa, v katerem si postavljam za cilj polno 
zaposlenost. Zaradi hitrejše gospodarske rasti mislim, da lahko ta cilj dosežemo v petih letih. A le, če bomo sprejeli prave 
odločitve in se izognili napakam. Brez enega in drugega ne gre. Hkrati predlagam poenostavitev birokracije. Od parlamenta 
želim zagotovilo, da bo z vsakim novim zakonom, ki ga bo potrdil, razveljavil deset starih. Od naslednje vlade tudi želim, da 
bi potrdila deset zakonov, s katerimi bi odgovorila na deset največjih izzivov gospodarstva. Poleg tega je treba digitalizirati 
javno upravo, nato pa vključiti v mrežo še državljane, da bo vse bolj preprosto, hitro in cenejše, s čimer se bo izboljšala tudi 
učinkovitost. Če želimo podpirati gospodarsko rast, bomo morali čim prej preiti na obnovljivo energijo. 
Kar opisujete, je ambiciozen projekt, ki bi zahteval tudi določeno spremembo miselnosti. Je to mogoče v današnji Italiji? 
Verjamete, da lahko jutrišnje volitve presežejo razhajanja, ki blokirajo Italijo, ali jih lahko samo še poglobijo? 
Dve možnosti sta. Če bodo zmagale protisistemske, protievropske, protievrske stranke, bomo na slabšem. Če bodo zmagale 
proreformne, proevropske stranke, bo to ustvarilo pogoje za spremembe, ki nam bodo do prihodnjih volitev dale čas za 
znaten napredek. Spremeniti moramo ustavo, imamo dvodomni sistem, v katerem morata vsak zakon odobriti tako 
poslanska zbornica kot senat. To je kompleksen, dolgotrajen proces, pogosto morajo zakoni večkrat iz enega doma v 
drugega, preden je zakon dokončno odobren.  
Sprejeti moramo tudi dodatne reforme, ki bodo spodbudile gospodarsko rast, na koncu pa moramo sprejeti še nov volilni 
zakon. Z volilnim zakonom lahko stremite k dvema ciljema: prvi je zastopanost, ki pomeni, da ima vsaka stranka tolikšen 
odstotek poslancev, kolikor znaša njen delež glasov na volitvah. Drugi cilj je zmožnost upravljanja. Francoski sistem postavlja 
v ospredje upravljanje. Vlada je stabilna, zato lahko Macron uresničuje svoje reformne načrte. Od odobritve italijanske 
ustave leta 1947 so volilni zakoni v Italiji postavljali v ospredje pomen zastopanosti. To se mora spremeniti.  
Matteo Renzi je v času mandata poskusil storiti nekaj podobnega temu, kar ste opisali, a mu je spodletelo. Verjetno ni 
več zmožen izpeljati takšno reformo do konca. Kdo bi bil najprimernejši za to nalogo?  
Renzi je naredil nekaj napak in zaradi teh plačal visoko ceno. Trenutno ne bi bil prava oseba, prepričan pa sem, da se bo 
vrnil in znova pridobil zaupanje večine državljanov. V vmesnem obdobju smo dobili Paola Gentilonija, ki je bil nekoč odličen 
minister za zunanje zadeve, nato pa nas je presenetil kot premier. Po eni strani je bil mehkejši od Renzija, državljane je lažje 
prepričal, toda hkrati je bil odločen pri ohranjanju reformnih ciljev in pogojev za gospodarsko rast. To je bilo presenetljivo in 
verjamem, da bi mu lahko zaupali vodenje države [skozi nadaljnji reformni proces]. Navsezadnje je dobil tudi nekaj podpore 
Silvia Berlusconija.  
Iz vaših besed je razbrati, da podpirate idejo o veliki koaliciji med levo in desno sredino. 
Precejšnja verjetnost je, da na volitvah ne bo jasnega zmagovalca in da bomo potrebovali koalicijo po vzoru nemške velike 
koalicije. Vse stranke in gibanja, ki so proevropske, proevrske, proreformne, vse, ki zagovarjajo zmanjšanje našega javnega 
dolga, ne glede na to, ali spadajo na levo sredino ali desno sredino, lahko oblikujejo veliko koalicijo in odobrijo ustavne 
reforme, gospodarske reforme in nov volilni zakon. In potem morda celo skličejo predčasne volitve. Za te velike reforme je 
bolje, če jih sprejme pisana koalicija kot homogena vlada. Ustave ne morete spremeniti le z eno stranko, ki jo podpira zgolj 
en del prebivalstva.  
V svoji karieri ste vztrajno zagovarjali evropsko integracijo. Sodeč po vašem volilnem programu se niste spremenili, 
čeprav je veliko italijanskih državljanov v vmesnem času postalo bistveno bolj evroskeptičnih.  
Nekateri naši politiki so [s kritiziranjem EU] poskušali reševati notranjepolitične težave. Če pogledate izide raziskave 
Evrobarometer, večina Italijanov podpira EU in celo povečanje integracije. Mislim, da je to odličen trenutek za 
sedemindvajseterico. Država, ki je najbolj oteževala poglabljanje integracije EU, je na poti iz nje. Angela Merkel bo znova 
potrjena kot kanclerka, Emmanuel Macron je bil izvoljen s programom, ki zagovarja nadaljnjo evropsko integracijo in po 
drugi svetovni vojni je prvi francoski voditelj, ki zagovarja tudi skupno evropsko obrambo. Če bodo italijanske volitve šle v 
pravo smer, lahko začnemo proces nadaljnje integracije in celo vzpostavimo konfederacijo, kar pomeni, da bi vsaka država 
ohranila večino suverenosti, na področjih, kot sta zunanja politika in obramba, pa bi imeli priložnost za vodenje skupne 
evropske politike. Reforme so seveda potrebne tudi na drugih področjih, denimo pri delovnopravni in davčni zakonodaji. 
Čeprav je nekaj raznolikosti v davčni politiki dobra stvar za spodbujanje konkurenčnosti, so razlike v višini davkov po Evropi 
prevelike.  
Rešitev torej vidite v več Evrope.  
O tem sem prepričan. Ne samo Italija, vse srednjeevropske države so s pridružitvijo EU dobile veliko, in včasih pozabimo na 
to. Spomnim se, ko smo v Italiji še imeli liro, inflacijo pri 20 odstotkih in obrestne mere pri 22 odstotkih. Investiranje v razvoj 
podjetja pod takšnimi pogoji je bilo resnično težko. Zdaj imamo nizko inflacijo, evro je stabilen, nekateri pravijo, da je 
premočen, ampak to moramo rešiti s povečanjem produktivnosti. Toda tudi z močnim evrom so italijanska podjetja uspešno 
izvažala svoje produkte.  
Bi integracija morala privesti tudi do demokratizacije EU? 
Ključen problem je, da državljani ne čutijo evropskih institucij. Verjetno potrebujemo nov politični model za EU. Imamo 
parlament, ki ga neposredno izvolijo evropski državljani. Evropski svet, v katerem sedijo predstavniki držav članic, bi moral 
postati nekakšen senat. Ustvariti bi morali bolj tradicionalno obliko vladavine, s parlamentom in vlado, ki jo potrdi 
parlament. Državljani bi tako glasovali za parlament, parlament pa bi izbiral vlado. Tako to poteka v Italiji in Sloveniji. 
Mislim, da bi lahko tako približali evropske institucije državljanom.  
Toda za vse to potrebujete tudi evropski demos. Se vam zdi, da ta obstaja? 
Družijo nas skupna kultura in skupni cilji. Manjka nam skupni jezik. Pogovarjava se v angleščini. Do zdaj so v Bruslju govorili, 
da je prevajanje naš skupni jezik. Mislim, da to ni zelo pameten odgovor. Toda ena od pozitivnih posledic brexita bi lahko 
bila odločitev o uporabi angleščine. Ta je že globalni jezik, uporabljajo jo na področju financ, znanosti, raziskav, komunikacij 



itd. Zakaj je torej ne bi uporabljali kot skupnega jezika. Ob tem bi seveda vsaka država ohranila svoj jezik, angleščina ne 
more nadomestiti slovenščine, italijanščine, nemščine, potrebujemo pa jo, da se z njo pogovarjamo z drugimi.  
Bi več Evrope pomenilo tudi to, da bi se Italijani morali začeti obnašati in razmišljati bolj kot Nemci? 
Če pomislimo na finančna vprašanja, naš dolg in proračunsko bilanco, morda ne bi bilo slabo, če bi se obnašali bolj kot 
Nemci. Nekateri mislijo, da so naši problemi z javnimi financami povezani z evropskimi institucijami; to ni res. Naš problem 
je trg. Evropska centralna banka podpira Italijo s kupovanjem našega dolga. Če tega ne bi počela, bi imeli bistveno višje 
obrestne mere. Obnašati se moramo bolje in zmanjšati naš dolg, da se bomo lahko soočili s trgom, ko bo ECB konec 
letošnjega leta začela zmanjševati odkup italijanskih obveznic. Carlo Cottarelli, nekdanji vodja oddelka za fiskalne zadeve pri 
IMF, je v knjigi Il macigno (Skala) zapisal, da je edini vzdržen način zmanjševanja dolga ohranjanje stabilnosti javnih izdatkov 
v letih, ko gospodarstvo raste. Državi bo tako ostalo več denarja za poplačilo dolga. Mislim, da bi bila to prava pot.  
Če se vrneva k nedeljskim volitvam, obstaja precejšnja verjetnost, da bo slovenska manjšina ostala brez predstavnika v 
italijanskem parlamentu. Izvolitev Tatjane Rojc na proporcionalni listi Demokratske stranke za senat je negotova.  
Kot veste, so Slovenci v Italiji razdeljeni na dva dela. Bolj desno usmerjeni imajo svojo stranko Slovenska skupnost, levo 
usmerjeni, ki so včasih glasovali za komuniste, pa danes razmišljajo o tem, da bi glasovali za stranko Svobodni in enaki (LeU), 
ki so jo ustanovili Pietro Grasso, Massimo d'Alema in Pier Luigi Bersani. Ta v Furlaniji - Julijski krajini nima nobenih možnosti, 
da bi izvolila svojega senatorja, za to bi potrebovala vsaj 10 odstotkov glasov, napovedujejo pa ji jih okoli pet.  
Resničen problem bo, če bo levousmerjeni del slovenske manjšine glasoval zanje. S tem bodo namreč zmanjšali količino 
glasov, ki bi jih prejel jaz in [drugi kandidati] Demokratske stranke (DS). Če bo ta dobila nižji odstotek glasov kot Gibanje 5 
zvezd (G5Z), bo na koncu ostala zgolj z enim senatorjem in ne dvema. Če bo levo usmerjeni del manjšine vendarle glasoval 
za DS in če bo stranki uspelo doseči boljši izid od G5Z, bomo na koncu imeli dva senatorja in Tatjana Rojc bo izvoljena v 
senat. Resnično upam, da bo tako, a moramo si biti na jasnem: vsak [slovenski] glas, ki konča pri stranki LeU, je glas manj 
zanjo.  
Slovenska manjšina se mora za izvolitev svojega predstavnika v italijanski parlament zanašati na dobro voljo največje 
levosredinske stranke. Je ta sistem po vašem še vzdržen?  
Zagovarjam spremembo volilne zakonodaje. Za volitve v evropski parlament smo razvili mehanizem, ki je skladen z našo 
ustavo in daje, denimo nemški manjšini, garancijo za izvolitev predstavnika. Podoben sistem bi lahko uporabili pri 
parlamentarnih volitvah. Druga možnost je, da bi ob spremembi ustave zagotovili sedeže vsem narodnostnim skupnostim, 
ki jih zakon priznava. Zadnji volilni zakon je bil pripravljen v naglici, predstavniki slovenske manjšine so pričakovali boljšo 
rešitev od tistih, ki so bile na koncu sprejete in samo omogočajo, ne pa tudi zagotavljajo izvolitve slovenskega kandidata. 
Upam, da bomo našli boljšo rešitev. Najbolje bi bilo, če bi to dosegli [s spremembo] ustave.  
V programu ste se zavzeli tudi za gradnjo železniške povezave med Koprom in Trstom. Idejo zagovarjate že dolgo. 
Od leta 1994. Zagotovil sem tudi sredstva za gradnjo polovice slovenskega dela te proge. Denar bi morali najti samo še za 
šest kilometrov. To je res majhna investicija. Upam, da bodo Slovenci imeli več interesa za ta projekt. Spoštujem odgovor, 
na katerega sem čakal mnogo let: prioriteta je drugi tir Koper–Divača, šele nato bo na vrsti povezava med Koprom in 
Trstom. Ampak vedno sem trdil, da bi ta povezava pomagala prav vam, dokler nimate zgrajenega drugega tira. Če bi 
povezali obe pristanišči, bi lahko iz Kopra potovali v Trst, nato v Nabrežino in nato še v Divačo. Z obstoječo infrastrukturo bi 
povečali število vlakov, ki potujejo med Koprom in Ljubljano, vmes pa bi se lotili gradnje drugega tira. In takrat bi bili oboji 
na boljšem. Ko bi prispel vlak iz Benetk, se mu ne bi bilo več treba vrniti v Nabrežino. S tovorom, ki dnevno prispe v eno 
pristanišče, včasih ne morete napolniti vlakov. Če bi povezali pristanišči, to ne bi bilo več problem.  
Priložnost je tudi v prostoru, ki ga v tržaškem pristanišču primanjkuje, v Kopru pa ga je še precej. Angleži poznajo izraz 
coopetition. Lahko bi sodelovali pri boljšem izkoriščanju prostora in terminalov ter železniške infrastrukture, hkrati pa 
tekmovali v tem, katero pristanišče bo privabilo več ladij. Povezava bi veliko prinesla tudi ljudem s slovenske obale, ki 
uporabljajo tržaško letališče za pot v tujino. V nekaj tednih bomo odprli železniško povezavo med Trstom in letališčem. Ta 
bo zmanjšala stroške in opazno povečala učinkovitost.  
Kakšen je vaš pogled na Slovenijo? Se je v zadnjih desetih letih kaj spremenil? 
Tudi v Sloveniji čutim razhajanja med gospodarskimi potrebami in političnimi prioritetami. Zasebni sektor raste, je zelo 
dinamičen, politika pa se mi zdi blokirana. Včasih se sprašujem, ali je Slovenija pravilno interpretirala vse vrednote in 
usmeritve EU. V Italiji pristaniških terminalov ne upravljajo več javna podjetja. Pristaniška uprava zgolj piše pravila in 
regulira ladijski promet. Terminale upravljajo zasebna podjetja. Takšne so tudi usmeritve EU. Vaši terminali pa so še vedno v 
javni lasti, vaše banke in nekatera podjetja še vedno niso privatizirani. Zdi se, da se v zadnjih desetih letih ni zgodilo skoraj 
nič. Tudi Slovenija bi morala razumeti, da so usmeritve EU v njeno korist. Toda včasih politika noče izgubiti vpliva. Nadzor 
nad banko ali pristaniščem pomeni imeti več politične moči, pogosto na račun gospodarske rasti.  

• Bi bila tudi v Italiji rešitev velika koalicija? Tone Hočevar. Delo, 03.03.2018, str. 7  
Pred parlamentarnimi volitvami. Slovenski rojaki upajo, da bodo še imeli zastopstvo v Rimu, vendar to ni gotovo  
Jutri bodo v Italiji odprli volišča ob 7. uri, zaprli pa jih bodo šele ob 23. uri. Takrat naj bi bilo jasno, ali si je medijski 
mogotec Silvio Berlusconi zagotovil zmagovito vrnitev na veliki oder ali pa bo morda moral – če tokrat ne bo zmagovalca 
– počakati na ponovne volitve.  
Prihodnje leto bi se lahko zavihtel tudi v vladno palačo. Takrat bo že minila šestletna kazen prepovedi opravljanja političnih 
funkcij, ki si jo je »Vitez« v senatu prislužil s pravnomočno obsodbo pred sodiščem. 
Zmaga Berlusconija in njegove desnosredinske koalicije, v kateri prav Berlusconijeva stranka Naprej, Italija velja za najbolj 
zmerno (radikalna desnica utegne na volitvah celo prehiteti Berlusconija), je samo ena izmed možnosti jutrišnjega volilnega 
razpleta, ki se prav lahko pokaže kot nov zaplet. Naj so se v preteklem parlamentu pod taktirko Demokratske stranke še 
toliko trudili sestaviti novo volilno zakonodajo, jim to nikakor ni šlo od rok. Napisali so najbolj zapleteno volilno matematiko 
v Evropski uniji, samo še povečali so strah, da si tudi po teh volitvah v Italiji nihče ne bo mogel zagotoviti trdnega vladanja.  



Z zakonom, ki so ga krstili za rosatellum, po tržaškem politiku Demokratske stranke Ettoreju Rosatu, ki je bil predsednik 
preteklega parlamenta, so se hoteli znebiti neprijetnega tretjega udeleženca političnih plezanj na oblast in vrniti k dobrim 
starim časom levo-desne dvopolnosti. Vse skupaj se je, če je soditi po javnomnenjskih anketah, še bolj zapletlo.  
Triodstotni volilni prag 
Po novem volilnem zakonu bodo skoraj dve tretjini (64 odstotkov) mandatov volili po proporcionalnem sistemu v 
večmandatnih okrožjih, dobro tretjino (36 odstotkov) pa po večinskem sistemu v enomandatnih volilnih okrožjih. Kaj se bo 
izcimilo iz tega, bo jasno jutri ponoči.  
Ker je s porazom na referendumu propadel poskus nekdanjega premiera Mattea Renzija, da bi z ustavnimi reformami 
posodobil italijansko politiko, jo med drugim pocenil in odpravil odvečno dvojnost odločanja v poslanski zbornici in senatu, 
bo poslanska zbornica tudi poslej štela 630 članov, med njimi ducat izvoljenih med Italijani na tujem, senat pa 315 
senatorjev, med njimi jih šest imenuje predsednik. Posamezna stranka mora za vstop v parlament zbrati 3 odstotke glasov, 
volilna koalicija pa 10 odstotkov. Koalicija, ki si hoče zagotoviti večino, mora zbrati 40 odstotkov glasov. Prav to se zdi na 
sedanjih volitvah ob sedanjem sistemu praktično nemogoče.  
Ankete najbolje kažejo Berlusconijevi koaliciji s pričakovanimi 36 odstotki glasov, najslabše pa zdaj vladajočim Renzijevim 
Demokratom, ki naj bi po najbolj črnogledih napovedih dobili celo manj od 20 odstotkov. Facebook in twitter sta se v 
kampanji pokazala za vplivnejša in cenejša od zborovanj in plakatov, bolj od drugih pa so ta način že od prej obvladali v 
Gibanju 5 zvezd. 
Komik Beppe Grillo ni več samo neprijetni kričač 
Neprijetni »tretji igralec« v igri za oblast se je pojavil ob prejšnjih volitvah pred petimi leti, nihče ga ni jemal resno, šlo je za 
»druženje na spletu«, stranka, ki se je pojavila kot »deus ex machina«, ni imela ničesar, ne strukture ne programa. Gibanje 5 
zvezd, ki se ga bojita in ga sovražita leva in desna sredina v državi, kjer pravzaprav ni več levice, se namreč nadeja zmage. 
Skoraj gotovo bo tudi tokrat najmočnejša posamična stranka v parlamentu, tako je bilo že v prejšnjem mandatu. Objavilo je 
že seznam ministrov svoje vlade po zanje pričakovani jutrišnji zmagi. 
Luigi Di Maio, komaj 31-letni formalni vodja stranke (doslej je bil že pet let podpredsednik parlamenta), se klub 
napihnjenemu, samovšečnemu nastopanju predstavlja kot umirjen, bolj spravljiv in za morebitno sodelovanje bolj odprt 
politik, kakor je resnični vodja gibanja, kričavi komik Beppe Grillo, ki vse gradi na nasprotovanju vsem in vsemu.  
Korupcije in praznih obljub politikov sitim Italijanom, ki jim ni tuja nagnjenost k anarhizmu, je bilo dovolj že nasprotovanje 
tradicionalni skorumpirani politiki, da so podprli Grillovo gibanje, ko sploh še ni imelo programa. Za marsikoga ga tudi zdaj 
nima. Leva sredina, ki je vladala doslej in se pet let na vso moč trudila za padec priljubljenosti na sedanjih volitvah, se je še 
enkrat razklala prav pred volitvami. Odcepitev gibanja, ki se je krstilo za Svobodni in enakopravni, Demokratom prav lahko 
odnese pet ali šest odstotkov glasov.  
Iz čigavih sanj je izšla velika koalicija? 
Iz sedanje vladajoče garniture zmerni del volilnega telesa in opazovalci s strani, tudi evropski Bruselj, še posebej pa menda 
predsednik republike Sergio Mattarella, cenijo sedanjega predsednika ministrskega sveta Paola Gentilonija, ki je priljubljen 
tudi med volivci. Bil je Renzijev zunanji minister, ko so ga potisnili v vladno palačo, takrat se je z referendumsko igro, ki je 
bila plod zagledanosti vase, nespretno izstrelil iz igre Matteo Renzi. Pozneje se je Gentiloni dokaj hitro pokazal za 
uravnoteženega politika, ki je Italijo po Renzijevih populističnih manevrih vendarle umiril, politično in gospodarsko. Če bi 
Demokrate vodil Gentiloni in ne Renzi, sodijo analitiki, bi jim gotovo šlo bolje. 
Gentilonija, ki ni več Renzijeva senca, menda tudi v Bruslju vidijo kot človeka, ki bi lahko povezal nasprotujoče si strani, 
predvsem Renzijeve Demokrate in Berlusconijevo Naprej, Italija pa tudi še koga drugega, v morebitno »veliko koalicijo«. Po 
nemškem zgledu, ki ga je v Italijo silno težko prenesti.  
Oba pričakovana akterja, Renzi in Berlusconi, sta sicer zanikala tako kombinacijo, pod pritiskom predsednika Mattarelle in 
evropske centrale v Bruslju pa te možnosti ni mogoče izključiti. Italija je vendarle še vedno tretje najmočnejše evropsko 
gospodarstvo, tudi opomogla si je, odkar jo vodi Gentiloni, po drugi strani je v Evropski uniji samo Grčija bolj zadolžena od 
nje. Italije ni mogoče prepustiti brezvladju ali celo anarhiji.  
Slovenci tokrat prvič brez svojega človeka v Rimu? 
Jutrišnje volitve bodo pokazale, ali bodo Slovenci v Italiji še imeli poslanca ali senatorja, kakor se je dogajalo dolga desetletja 
po drugi vojni. Vedno so jih izvolili na listah Komunistične stranke, po njenem razkroju pa pri njenih naslednicah, zadnja leta 
pri Demokratih, ki so koalicija bivših komunistov in bivših zmernih demokristjanov.  
Zagotovljenega sedeža, kakor ga imajo Italijani v Sloveniji, Slovenci v Rimu niso nikoli imeli, tudi zdaj ga nimajo. V sedanji 
volilni zakonodaji bo vse odvisno od zapletene volilne matematike. Ni izključeno, pa tudi zelo verjetno ni, da bo 
demokratska kandidatka Tatjana Rojc, ki ne pripada nobeni stranki, podpirata pa jo manjšinska leva in desna stran, ki v Italiji 
sodita k levi sredini, zastopala Slovence v Rimu. To zastopstvo, pa čeprav je vezano na privrženost Demokratski stranki, se je 
doslej pokazalo za zelo koristno.  

• Muc ob večino v romskem svetu. Bojan Rajšek. Delo, 03.03.2018, str. 10  
Novela zakona. Vsi romski svetniki po novem člani romskega parlamenta – Državi več besede v romskih naseljih  
Ljubljana, Murska Sobota – V svetu romske skupnosti glavne besede pri odločanju ne bo več imela Zveza Romov 
Slovenije (ZRS) Jožka Horvata Muca, temveč 20 bodočih romskih občinskih svetnikov, določa novela zakona o romski 
skupnosti, ki jo je sprejela vlada.  
Med pomembnimi novostmi je tudi sprememba 5. člena zakona, ki je namenjen izboljšanju bivanjskih razmer Romov v 
njihovih naseljih. Kadar občine ne uredijo razmer, novela v primeru ogrožanja zdravja predvideva interventni program, če 
občina ne ravna v skladu z opozorilom in predlogom, pa ji pristojno ministrstvo lahko to odredi z odločbo. Če je lokalna 
skupnost ne bo izvršila v predpisanem roku, bo ministrstvo opravilo izvršbo. Direktor urada za narodnosti Stanko Baluh pri 
tem opozarja, da je izvirna pristojnost urejanja prostora in bivanjskih razmer še vedno prepuščena občinam, država pa bo 
zagotovila denar za sofinanciranje projektov za izboljšanje bivanjskih razmer. 



V prihodnji sestavi romskega parlamenta, ki ga novela z 21 članov povečuje na 30, glavne besede pri odločanju ne bo imela 
Zveza Romov Slovenije (ZRS) Jožka Horvata Muca kot doslej, ampak z dvotretjinsko večino 20 romskih občinskih svetnikov. V 
njem bodo še trije predstavniki romske skupnosti in sedem iz sedanjih petih romskih zvez.  
Prevlada Horvat Mučeve ZRS, ki je s 14 člani sveta lahko vedno preglasovala sedem predstavnikov romskih svetnikov, se 
tako končuje. 
Konec izgovorov za državo 
Potrebe po spremembi zakona o romski skupnosti so se kazale vse od sprejetja leta 2007. Po prepričanju Horvat Muca bi 
moralo biti financiranje romske skupnosti sistemsko urejeno, kakor pri italijanski in madžarski narodni manjšini. Kot je dejal, 
nima pripomb na sestavo prihodnjega sveta. Pomislek, ki ga ima, je, da bo izvoljeni romski svetnik hkrati tudi član sveta, saj 
po njegovem nekateri tega avtomatizma ne želijo. Pred sprejetjem zakona v parlamentu je to treba rešiti, je prepričan 
Horvat Muc. 
Predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš pozdravlja, da zakon daje več veljave romskim svetnikom, saj da bo tako 
svet romske skupnosti resnično zastopal interese romske manjšine. Glede spremembe 5. člena zakona je dejal, da je imela 
država doslej izgovor, da ni posegala v pristojnosti lokalnih skupnosti pri prostorskem urejanju romskih naselij, zdaj pa bo 
lahko. Dosežen je tudi partnerski odnos med občino kot nosilko urejanja prostora in državo pri dodatnem financiranju, pravi 
Rudaš. 

• Sirski begunec, ki mu je Evropa vzela pravico do človečnosti. Tekst: Boštjan Videmšek, Samos 
Delo, Sobotna priloga, 03.03.2018, str. 6-8   
Sodobna koncentracijska taborišča  
Skoraj dve leti po zaprtju balkanske begunske poti in sprejetju evropsko-turškega dogovora se tragedija beguncev in 
migrantov še ni omilila. Nasprotno. Potem ko je avgusta lani Grčija na zahtevo Bruslja v sprejemnih centrih prevzela tudi 
delo nevladnih organizacij in solidarnostnih gibanj – vsaj moralo bi biti tako –, se je kvaliteta životarjenja in ne življenja 
ljudi, ujetih na egejskih otokih, spustila še nižje.  
Na grških otokih je v tako imenovanih sprejemnih centrih (prej vročih točkah – hot-spots), dejansko pa koncentracijskih 
taboriščih našega časa, ujetih okrog 11.000 ljudi, v celinski Grčiji več kot 30.000. Številni že skoraj dve leti. Grške oblasti, ki 
so za oskrbo – in za »zadrževanje« – beguncev dobile veliko evropskega denarja, so površne, počasne, velikokrat povsem 
neodzivne. Usoda življenj je v rokah nekompetentnega birokratskega aparata, katerega namen je zavlačevanje. In, seveda, 
odvračanje. A ljudje še vedno prihajajo. 
Ob strahovito zaostrenih razmerah v Siriji in turškem obračunavanju s Kurdi je trenutno kljub zimi, nemirnemu morju in 
slabim povratnim informacijam tako iz Grčije kot drugod iz Evropske unije na poti proti egejskim otokom spet več ljudi kot v 
minulih razmeroma mirnih mesecih. Turčija je, dobesedno na drugi strani, varna država le še za lojalne slednike predsednika 
Recepa Tayyipa Erdoğana in njegove avtoritarne politike. 
* * * 
»Če čakaš na smrt, je varno tudi v Siriji,« je v socialnem centru na Samosu, ki ga upravljajo prostovoljci z vsega sveta, tiho 
dejal 24-letni Mažd Tabet. Postavni, artikulirani in urbani mladenič je na bežni pogled dobro skrival bolečino in trpljenje.  
Po nekaj urah pogovora – dejansko monologa – je bilo skoraj nemogoče razumeti, kako je ta mladi moški, ki je na svoji koži 
občutil vso razčlovečeno krutost in sistematizirano norost evropske protibegunske in protimigrantske politike, lahko sploh 
ohranil nastavke normalnosti. 
Kako je še zmožen komur koli pogledati v oči?!  
Mažd je domovino – prihaja iz Damaska – zapustil že po letu dni vojne. Dobil je vpoklic v vladno vojsko. Ni hotel prijeti za 
orožje. Ni hotel pobijati prijateljev, znancev, sosedov. Ni mogel verjeti, da je izbruhnila vojna. »Moje življenje se je šele 
začenjalo …« Spremljal je dogajanje v Tuniziji, Egiptu in Libiji ter poslušal pogovore starejših. Napovedovali so tragedijo v 
Siriji. Veliko sovraštva je bilo potlačenega. Režim je bil na izbruh protestov pripravljen in se, vzporedno, učil od napak že 
padlih ali še padajočih avtoritarnih voditeljev.  
Tik pred vpoklicem v vladno vojsko, ki mu je sledilo še podobno »vabilo« upornikov iz vrst Svobodne sirske vojske (FSA), se 
je Mažd prijavil na razpis saudske čarterske letalske družbe – kot stevard. Ni imel velikih pričakovanj, toda s popolno 
angleščino in prirojeno iznajdljivostjo ter šarmom je prepričal prve delodajalce. Namesto v kasarno oziroma na bojišče se je 
preselil v Riad – in na nebo nad Azijo.  
Usoda 
»Odleglo mi je. Izognil sem se vojni. Služba je bila dobra. Toda na življenje v Saudski Arabiji se nisem in nisem mogel 
navaditi. Kot zmernemu muslimanu mi je bilo vse tuje, vsiljujoče, nenaravno, čudno. Celotno življenje se je vrtelo okoli vere 
in posebnih pravil, za katera v Siriji nikoli nisem slišal. To je bilo odbijajoče. Moje ideje o islamu so se začele krhati. Bil sem 
razdvojen. Doživel sem krizo identitete,« se je življenja v Riadu nekaj let kasneje na egejskem otoku v neposredni bližini 
turške obale spominjal eden izmed večtisočih sirskih beguncev, ki so jim grške oblasti dvakrat zavrnile vlogo za azil in ga zdaj 
v sklopu evropsko-turškega begunskega dogovora čaka deportacija v Turčijo.  
* * * 
Mažd je večino časa na zanj prekletem otoku preživel v sprejemnem centru Vathy, v katerem – o tem sem se prepričal na 
svoje oči – vladajo še slabše razmere kot v podobnih koncentracijskih taboriščih na Lezbosu (Moria) in Hiosu (Vial). Na dan, 
ko sva se srečala, je po dveh dneh ravno nehalo deževati. V taborišče, kamor že dolgo ne spuščajo novinarjev, sem vstopil s 
skupino beguncev. Pokazali so mi grozljive razmere, v katerih živijo že več mesecev. Po strmi klančini – taborišče je 
postavljeno na klancu nad otoško prestolnico – je tekel blaten potok. Na bodeči žici je viselo perilo. Droben deček je, 
umazan do kolen, v blatu jedel ostanke zajtrka. Mimo je švignila debela podgana. Taborišče jih je polno. Na obrok je ljudem 
včasih treba v vrsti čakati tudi dve uri. Podganam ne. Mlajši moški so sušili šotore. Tenke, primerne le za tople in suhe 
poletne noči. V gornjem delu taborišča, kjer je predel za otroke brez spremstva, je bilo polno razbite steklovine in smeti. 
Dečki in fantje so bili popolnoma prepuščeni samim sebi. Iz kopalnic, higienske grožnje, je strahovito zaudarjalo. Družine so 



se zadrževale v kontejnerjih. V taborišču ni varno, še zlasti za ženske ne. Veliko je alkohola, drog in pretepov. Travmatizirani 
in ponižani ljudje izgubljajo potrpljenje. Evropa je begunsko vprašanje spremenila v velikanski Splav Meduze. 
* * * 
Po treh letih v Saudski Arabiji so leta 2015 vsi Sirci, zaposleni v saudskih podjetjih, dobili sporočilo, da se morajo vrniti 
domov – Sirija in Saudska Arabija sta prekinili vse stike. Mažd je imel deset dni časa, da se odloči, kam bo šel. Vedel je le, da 
ne v Sirijo. Nemudoma bi končal v ječi, vladni ali uporniški. V času njegove odsotnosti so namreč tako režimski vojaki kot 
uporniki obiskovali njegovo družino in ga iskali. Kaj dosti izbire s sirskim potnim listom ni imel. Odletel je v Turčijo. 
Privarčeval je nekaj denarja, toda vedel je, da »še dolgo ne bo mogel domov«. Zato je v Istanbulu najel sobo v hiši, v kateri 
je živelo še 22 Sircev. Mnogi izmed njih so ravno prispeli z bojišč. Bili so veterani, utrujeni in travmatizirani, a nekateri tudi 
radikalizirani. Maždu, ki se je intimno že poslovil od islama in je prebiral krščansko literaturo, je bilo v njihovi družbi izrazito 
neugodno. Vsak dan so ga, le redko kdo je imel možnost dela, ure in ure prepričevali o svojem verskem in političnem prav. 
»'Pustite me pri miru. Ne verjamem vam,' sem jim rekel. Postali so sovražni. Če bi bili v Siriji, bi me ubili. V Turčiji si tega niso 
upali storiti. Bil sem sam, izpostavljen. A nisem se hotel pretvarjati. To ni v moji naravi. Prepričevanje in teženje je trajalo 
štiri mesece. Potem sem bil prisiljen oditi,« je pogovor v živahnem socialnem centru, kjer se zbirajo begunci in migranti z 
vseh vetrov, nadaljeval Mažd Tabet.  
V Turčiji je prek poznanstev v letalskem poslu celo našel dobro plačano delo v zasebnem podjetju, ki je najemalo letala. V 
istem času so po predelu Damaska, od koder prihaja njegova družina, začele padati bombe. Na obrobje njegove četrti so 
pripeljali tanki. To je bilo v prvi polovici leta 2015, ko so proti Nemčiji in severni Evropi že potovali tisoči in tisoči (ne le) 
sirskih beguncev. Maždeva družina – oče, mama, brat in sestra – se je odločila za odhod v Turčijo. Tja so prišli skoraj brez 
denarja. Dokler je bil v Turčiji, jih je preživljal Mažd. Komaj je zneslo.  
Iskanje nove poti – tako ali drugače 
Medtem je mladenič še naprej raziskoval krščanstvo in iskal »novo pot«. Po nekem obisku manjše pravoslavne cerkve na 
obrobju Istanbula ga je obstopila skupina mlajših moških in ga, »brezvernika« in heretika, pretepla. Moral je v bolnišnico, 
tam pa ga je zaslišala policija in mu grozila. V Turčiji se ni več počutil varno. Vedel je, da mora naprej. Kamor koli v Evropo. 
Tja, kjer je svoboda. Tja, kjer spoštujejo človekove pravice. Tja, kjer lahko človek svobodno prakticira versko prepričanje in 
razpreda o kakršnih koli idejah.  
»O Evropi se bolj ne bi mogel motiti,« mi je poldrugo leto po tem, ko je iz Turčije prispel na Samos, globoko razočarano, 
skoraj poraženo povedal Mažd.  
* * * 
»Evropska begunska politika in še posebno razmere v sprejemnih centrih na otokih kradejo beguncem dostojanstvo – 
obravnavani so kot homogena masa, kot tvarina. Ne kot ljudje, posamezniki,« je povedala Aliki Meimaridu, ki v okviru 
Zdravnikov brez meja (MSF) na Samosu vodi projekt psihološke pomoči beguncem. Tu je od novembra lani. Zgrožena je. 
»Bivanje v prenapolnjenih taboriščih, v blatu in med podganami je ponižujoče. In ni varno, še zlasti za ženske ne. Ogromno 
je stresa, depresije, samopoškodovanja. Ljudje nimajo nikakršnega nadzora nad lastnim življenjem. Tu, na Samosu, se ves 
čas kršijo čisto vse mednarodne konvencije o človekovih pravicah. Vse je narobe, že od neprimernega sprejema naprej. Da o 
počasnih in kaotičnih azilnih postopkih brez jasnih meril – birokrati počnejo, kar jim ustreza – niti ne govorim,« je grška 
humanitarka naštela le nekaj glavnih težav, s katerimi se (ne le) na Samosu srečujejo begunci in migranti. 
»Psihično zdravje beguncev se slabša iz dneva v dan. Nove travme se nalagajo na stare. Pomoči skoraj ni. Veliko delo 
opravlja lokalno solidarnostno gibanje. Naša misija se zaključuje konec marca. Iskreno – odhajamo frustrirani. Vedno slabše 
je. Ni naša naloga, da bi zapolnjevali luknje državne in evropske migracijske politike. To je politični problem. Sprašujem se, 
kam gre ves denar, ki pride v Grčijo,« je jezno nadaljevala Aliki Meimaridu in dodala, da sistem »hierarhije ranljivosti« vodi 
ljudi v namerno poškodovanje in zbolevanje. Celo v namerno zanositev – tudi nosečnice lahko prej zapustijo pekel Samosa. 
»Vse skupaj je patološko. Ljudje, agresivno pasivizirani, se bojijo reči, da so bolje, ker vedo, da potem ne bodo imeli 
možnosti za pridobitev zdravniškega potrdila in odhod v Atene …« 
Zavrnitev, zapor, bolezen  
V Grčijo je Mažd Tabet prišel 11. oktobra 2016, dobrega pol leta po zaprtju tako imenovane balkanske begunske poti in 
sprejetju evropsko-turškega dogovora, zaradi katerega je več deset tisoč beguncev in migrantov ostalo ujetih v Grčiji. Mažd 
je vedel, da je (pre)pozen, toda v Turčiji preprosto ni mogel ostati. Bilo je prenevarno. Po nevarni nočni plovbi s 
prenapolnjenim gumijastim čolnom so ga otoški policisti skupaj s sotrpini dobesedno zabrisali v veliki šotor zunaj 
begunskega taborišča. Deževalo je, povsod je bilo blato. 
»V šotoru je bilo ogromno ljudi. Bili smo uničeni. Lačni. Umazani. Sprejeli so nas kot kriminalce. Žalili so nas in porivali sem 
in tja. Takoj sem videl, kako Evropa ravna z begunci iz vojne. Nisem mogel verjeti svojim očem. In v tem šotoru nisem mogel 
zdržati. Že prvo noč sem pobegnil.« In že prvo noč so ga ujeli – in pretepli – otoški policisti. Tega ni mogel razumeti. Tega, 
kljub vsem brutalnim izkušnjam z grško policijo in birokracijo, ki so sledile v naslednjih štirinajstih mesecih, še danes ne 
more razumeti. Pa ga je trpljenje »osvobodilo« iluzij in ne velikih, temveč kakršnih koli pričakovanj. 
»Bežal sem pred vojno in verskim nasiljem, tu pa so me od prvega trenutka naprej obravnavali kot kriminalca in kot smet. 
Zakaj bi v Grčiji sploh zaprosil za azil, sem se spraševal. Saj je bilo očitno, da tu ni dobro. In, vsaj zame, tudi varno ne. A 
nisem imel izbire. Zaprosil sem za azil in životaril v kampu. Med podganami. Ob slabi hrani. V neverjetni gneči. V človeškem 
kaosu.«  
* * * 
Mažd se je trudil po najboljših močeh. Sodeloval je z lokalnim solidarnostnim gibanjem in različnimi nevladnimi 
organizacijami. Prostovoljno je delal kot prevajalec. Pomagal je beguncem, ki so, sicer v manjšem številu, še vedno prihajali 
na otok. Poiskal je lokalnega pravoslavnega duhovnika in mu zaupal svojo zgodbo. Pop mu je odprl vrata svoje cerkve. In 
zdaj že bivši musliman se je začel učiti pravoslavnih naukov in ritualov. Kmalu je bil krščen.  



Na prvi pogovor za azil je šel z zlomljenim nosom. Dan pred tem ga je namreč pretepla skupina beguncev, ki so ga videli, ko 
je izstopil iz cerkve. Po petih mesecih čakanja je bila njegova prva vloga za azil zavrnjena. S pomočjo odvetnika, ki mu je 
moral »sam svetovati«, je napisal pritožbo. Tudi ta je bila zavrnjena. Mažd kot samski mlad moški ni imel veliko možnosti, 
hkrati pa mu odvetnik ni svetoval, naj komisijo poskuša prepričati, da je Turčija zanj dejansko nevarna država. 
S Samosa proti celini pot že tako ali tako lahko nadaljujejo le najbolj ranljivi begunci. Za ljudi s psihičnimi težavami pomoči 
skoraj ni. Na otoku razen vojaškega psihiatra ni nikogar, ki bi bil poklican za postavljanje diagnoz mentalnega zdravja. 
Številni ljudje s psihičnimi težavami so zato končali kar na lokalni policijski postaji, kjer je mala priporna celica ves čas polna 
beguncev. Ponavadi tistih, ki so jim oblasti že drugič zavrnile prošnjo za azil in čakajo na deportacijo. Ker direktnih deportacij 
s Samosa ni, ampak morajo begunce najprej poslati na Lezbos, morajo ti na deportacijo čakati kot najhujši kriminalci.  
»Želel sem le varnost« 
Ko je bil Mažd zavrnjen prvič, je bil šokiran. Ko je bil zavrnjen drugič (in zadnjič), se mu je zrušil svet. »Želel sem le varnost. 
Da sem to, kar sem, to je vse,« mi je dejal. Zavedal se je, da ga čaka deportacija. Ves ta čas je skupaj z dvema in včasih tremi 
tovariši »živel« v majhnem šotoru sredi nevarnega taborišča, kjer je uradno prostora za 700 ljudi, živi pa jih 1500. Avgusta in 
septembra lani, dokler grške oblasti s pomočjo UNHCR niso pospešile transferjev najbolj ranljivih beguncev proti celini, se 
jih je v nemogočih razmerah gnetlo 2200. Toda razmere v »sprejemnem centru« se nikakor niso izboljšale. Ljudje še vedno 
prihajajo. Na Samosu vsak drugi, morda tretji dan pristane čoln z begunci. Podobno je tudi na drugih egejskih otokih.  
Tiskovni predstavnik UNHCR Boris Cheshirkov mi je v Atenah povedal, da v zadnjih mesecih na egejske otoke in v severno 
Grčijo prihaja čedalje več zelo ranljivih beguncev. »Med begunci je zadnje mesece 40 odstotkov otrok. Veliko je tudi otrok 
brez staršev. Vedno več je invalidov. Situacija je izjemno občutljiva. Razmere v sprejemnih centrih so slabe. Vladni servisi ne 
delujejo, kot bi morali,« je dejal Cheshirkov in opozoril na hudo prezasedenost »sprejemnih centrov« na otokih, še posebej 
na Lezbosu in Samosu. Z obeh otokov pa tudi s Hiosa in Lerosa potekajo transferji najbolj ranljivih beguncev na celino, toda 
razmere za bivanje so tudi po njegovih besedah še zmeraj katastrofalne. 
»Sprejemni centri so postali nevarna okolja za ženske. Nadzora je malo. Vedno več je spolnega nasilja. Na to smo pred 
kratkim opozorili v svojem poročilu,« je povedal tiskovni predstavnik UNHCR, ki je v Grčiji z najemom stanovanj poskrbel za 
namestitev 23.000 beguncev, vsem s statusom pa pripada tudi manjša denarna pomoč. Toda razmere se zaostrujejo in 
Cheshirkov se tega niti ni trudil skrivati.  
* * * 
Mažd Tabet se je v strahu pred deportacijo s pomočjo pravoslavnega duhovnika v drugi polovici lanskega leta za nekaj časa 
preselil v samostan. Vedel je, da se dolgo ne bo mogel skrivati. Po nekaj tednih ga je lani jeseni prijela policija. Nemudoma 
so ga vrgli v ječo. Natančneje – v malo priporniško celico na lokalni policijski postaji. V naslednjih treh mesecih jo je delil s 
kriminalci vseh vrst in številnimi begunskimi sotrpini. 
Začelo se je najhujših in najdaljših sto dni v njegovem življenju. Mažd je mislil, da se mu bo zmešalo. Boril se je z demoni. 
Zavračal je antidepresive in druge tablete. Videl je, kaj se je dogajalo z njegovimi zaporniškimi »cimri«. Bil je odrezan od 
sveta. Odvetnik mu ni znal – ali hotel – pomagati. Prostovoljni humanitarni delavci, tudi sami vedno bolj izpostavljeni 
uredbam iz Bruslja in Aten, so bili brez moči. 
Mažd sto dni ni videl dnevne svetlobe. Prostora za kakršno koli gibanje v ves čas zakajeni in prenapolnjeni bizantinski 
zaporniški luknji ni bilo. Spati se skoraj ni dalo. Higiena je bila, milo rečeno, omejena. Prav tako prehrana. Dvakrat so ga 
prestavili na drugo lokacijo, kjer je skupaj s tremi Alžirci bival v celici, v kateri je ves čas gorela rdeča luč. Mučenje. Neko 
jutro je kolapsiral. Odpeljali so ga v bolnišnico. Zdravnica je ugotovila, da je bila raven sladkorja v njegovi krvi smrtno 
nevarna. Nahrulila je policista, ki sta ga pripeljala, in napisala, da ga morajo nemudoma poslati na prostost. Toda birokracija 
je močnejša od čisto vsega: potrdilo, da Mažd lahko zapusti zapor, je iz Aten prišlo šele čez dvanajst dni. V vmesnem času se 
je izčrpanemu in bolnemu mladeniču skoraj zmešalo. 
Razčlovečena birokracija 
»Bil sem marsikod, zaprli pa so me v Evropi … Obravnavali so me kot morilca, jaz pa sem potreboval zaščito. Ta sistem je 
gnil, ničesar ne razumem. Ničesar! Na svoji koži sem občutil vso neumnost in nepravičnost azilnih postopkov. Vse so vedeli o 
meni, a nič ni pomagalo. Če bi se zlagal ali pretvarjal, da sem nor ali resno bolan, bi bil že zdavnaj v Nemčiji; ne le v Atenah. 
Tako sem še vedno tu. Boril sem se, trpel. Zdaj sem izgubljen, brez vsakršnih možnosti za nadaljevanje poti. Ujet sem na 
otoku, s katerega me bodo prej ali slej izgnali v Turčijo. To nima nobenega smisla,« so besede, skupaj s solzami, lile iz 
mladega moškega, ki mu je Evropa vzela pravico do človečnosti.  
* * * 
Že danes ga lahko spet ustavijo policisti in ga pošljejo v Turčijo. Ali pa ga ponovno vržejo v ječo. Zdaj, pravi, se je celo 
pripravljen vrniti v Turčijo. Niti enega razloga nima, da bi še verjel v Evropo. Izgublja čas, njegovo življenje se topi, zmanjkuje 
mu energije, njegovi dnevi so »krajši«, le spal bi. Zaveda se, da so leta trpljenja pustila hude posledice, da potrebuje pomoč. 
A te ni, od nikoder. Tudi od boga ne, ki ga je tako mrzlično iskal: »Ko si na tleh, te ne bo nihče pobral. Tudi bog ne. Toliko 
sem se naučil.«  

• V velikem pričakovanju Vitezove vrnitve. E. I. Z. Delo, 05.03.2018, str. 1  
Volilna nedelja po Evropi. Večina pozornosti je bila usmerjena na volitve na Apeninskem polotoku  
Včerajšnja nedelja je bila marsikje v Evropi volilno obarvana. Največ pozornosti so pritegnile parlamentarne volitve v 
Italiji, kjer so volivci do 23. ure volili 630 članov poslanske zbornice in 315 senatorjev. A volili so tudi severno od 
Slovenije, na avstrijskem Koroškem, kjer so socialdemokrati deželnega glavarja Petra Kaiserja prejeli skoraj polovico 
glasov.  
Volivci v Švici so na referendumu zavrnili predlog odprave obveznega prispevka za javno radiotelevizijo, v Beogradu pa so 
izbirali župana. A najmočnejši reflektorji so bili usmerjeni v Italijo, kjer analitiki napovedujejo vrnitev Silvia Berlusconija na 
politični oder. Njegova desnosredinska koalicija, kot kažejo ankete, ne bo zbrala dovolj podpore za samostojno vladanje. Ker 
bo katerakoli stranka ali zavezništvo težko sestavilo koalicijo, se Italiji napoveduje obdobje nestabilnosti.  



Zaradi novega volilnega sistema, ki naj bi učinkoviteje preprečeval goljufije, in z njim povezanega varnostnega preverjanja 
so pred številnimi volišči nastale dolge vrste. Z nekaterih volišč so že prej poročali o težavah z glasovnicami z napačno 
napisanimi imeni nekaterih kandidatov ali natisnjenimi napačnimi simboli. V Palermu so tako morali v noči na nedeljo na 
novo natisniti 200.000 glasovnic. 
Zaradi poznega zaprtja volišč bodo končni rezultati volitev znani v ponedeljek dopoldne. O njih boste lahko danes čez dan 
podrobneje prebrali na www.delo.si 

• Premier išče širše politično soglasje za sodno pot. Majda Vukelić. Delo, 05.03.2018, str. 2  
Tožba. Slovenije proti Hrvaški Ignoranca naše sosede glede uresničitve arbitražne sodbe našo državo sili v dodatno 
ukrepanje  
Ljubljana – Predsednik vlade Miro Cerar bo ta teden v državnem zboru iskal širše politično soglasje glede vložitve tožbe 
proti Hrvaški zaradi neuresničitve arbitražnega sporazuma. Osnutek slovenskega pisma evropski komisiji ostaja strogo 
varovana skrivnost.  
Z njegovo vsebino bo premier v petek seznanil odbor za zunanje zadeve. Gre za tri vladna gradiva, ki imajo oznako interno. 
Kot je prejšnji teden povedal Miro Cerar, ima vlada preigrani obe opciji: da Hrvaško zaradi neizvrševanja haaške razsodbe 
toži Bruselj, če se evropska komisija (EK) za ta korak ne bo odločila, bo tožbo pred luksemburškim Sodiščem EU vložila naša 
država.  
Diskrecija evropske komisije 
Pravniki so si bolj ali manj edini, da mora Slovenija zaradi ignorance naše sosede pri reševanju sporov o meji in 
implementaciji arbitražne sodbe narediti korak naprej. Dr. Dominika Švarc Pipan, strokovnjakinja za mednarodno pravo, 
predvideva, da del zahtevkov naše države najbrž »temelji na splošnem argumentu, da Hrvaška z nespoštovanjem arbitražne 
razsodbe krši svoje mednarodnopravne obveznosti in načelo vladavine prava, s tem pa tudi svoje obveznosti iz pogodb EU. 
Močna podlaga za tožbo pa so tudi specifične kršitve prava EU glede ribolova. V vsakem primeru je ključno, da Slovenija 
svoje zahtevke natančno navede, prepričljivo obrazloži in jih podkrepi s trdnimi dokazi.« Švarc Pipanova meni, da bi bilo 
najbolj primerno, če bi EK prevzela tožbo proti Hrvaški, kar bi »v normalnih okoliščinah tudi pričakovala,« ni pa prepričana, 
da bo to storila. »Odločitev je povsem v diskreciji EK.« 
Naša sogovornica sicer meni, da še niso izčrpane vse politične poti za uresničitev arbitraže. »Dialog se ta hip zdi nemogoč, 
vendar lahko že vložitev tožbe pomeni močan pritisk na Hrvaško, zato morebitnega premika pri prostovoljni in sporazumni 
implementaciji ni treba izključiti. Sicer pa ima naša država na voljo tudi druge pravno dopustne oblike pritiska, kot so, 
denimo, ekonomske in diplomatske sankcije in različne blokade.« 
Mir v evrohiši 
Dr. Marko Pavliha, profesor na fakulteti za pomorstvo, pojasnjuje, da tožbe pred Sodiščem EU – če EK ne ukrepa, čeprav je 
še kako pristojna, da v slovensko-hrvaški zgodbi bi ukrepala – res niso pogoste, vendar to še ne pomeni, da niso izvedljive in 
da si Slovenija ne more obetati ugodnega izida. Če Hrvaška tudi odločbe Sodišča EU ne bi spoštovala, »bi bila deležna 
takšnega močnega političnega pritiska, denarnih in drugih sankcij, da ga njeni politiki in politikanti najverjetneje ne bi dolgo 
zdržali. Slovenija bi morala tedaj (ali že prej) tudi uporabiti svoj veto na vključitev Hrvaške v schengensko območje, v OECD 
in še kakšno drugo 'orodje' bi se našlo,« meni Pavliha. Vladavina prava v EU ni izbira, marveč dolžnost vsake države članice, 
to pa vključuje dosledno spoštovanje mednarodnega prava, evropskih pogodb, uredb, direktiv in odločb (raz)sodišč, je 
prepričan naš sogovornik, ki dodaja, naj na »slovensko iniciativo legalno in legitimno ukrepa vrhovni evropski pravosodni 
organ – sodišče, da bo končno mir v soseščini in evrohiši«. Kakšne druge boljše mednarodnopravne alternative najbrž 
nimamo.  
Implementacija 
Slovenija se je na implementacijo arbitraže odzvala že pred meseci. Državni zbor je novembra lani potrdil sveženj zakonov 
(zakon o evidentiranju državne meje med Slovenijo in Hrvaško, o zemljiški knjigi, o morskem ribištvu ter interventni zakon), 
vlada pa je mesec dni kasneje potrdila še zemljevide o meji, kakor jo je določilo arbitražno sodišče, in naložila evidentiranje 
meje. Sprejela je tudi štiri uredbe glede ribištva: tri s področja izvajanja ribiške politike EU, eno pa za zagotavljanje 
financiranja pravne pomoči ribičem, če bi bili pri delu žrtev hrvaških organov – kar se je doslej že večkrat zgodilo.  
Velika zmaga koroških socialdemokratov. Z. R. Delo, 05.03.2018, str. 2  
Celovec – Na deželnozborskih volitvah na avstrijskem Koroškem so glede na začasne rezultate slavili socialdemokrati 
deželnega glavarja Petra Kaiserja s 47,7 odstotka podpore. Na drugo mesto so se z 23,38 odstotka podpore uvrstili 
svobodnjaki. Tretja je ljudska stranka s 15,35 odstotka. Vstop v deželni zbor je od koroških Slovencev po začasnih rezultatih 
uspel Ani Blatnik (SPÖ). Ta je za avstrijsko radiotelevizijo dejala, da je ob rezultatu ostala brez besed. Kaiser (na fotografiji v 
sredini) je v prvem odzivu na rezultate volitev napovedal pogovore z vsemi strankami. »Zelo sem vesel tega sijajnega 
rezultata,« je dejal in dodal, da takšne podpore ni pričakoval, pogajanja pa bo imel z vsemi strankami, ki so se uvrstile v 
deželni zbor.  

• Tatjana Rojc se je prebila v senat. C. R. Delo, 06.03.2018, str. 1  
Preštevanje glasov. Trnova pot do sestave nove vlade  
V italijanski senat se je prebila tudi Tatjana Rojc, ki sta jo, na listi Demokratske stranke, podpirali tudi obe slovenski zamejski 
organizaciji. Uspeh Rojčeve je sicer sladko-kisel, saj sta njena stranka in zdaj že bivši predsednik Matteo Renzi premočno 
izgubila. Italija se je po volitvah znašla v pat položaju, ker nihče ni dobil dovolj glasov za vladanje z večino, kljub temu pa so 
volitve prinesle nekaj velikih zmagovalcev. Najmočnejša posamezna stranka je Gibanje pet zvezd, najmočnejša koalicija pa 
desna sredina, v kateri zastavo nosi Matteo Salvini, ki je tudi možni bodoči premier, in ne več Silvio Berlusconi. Možni 
premier, če ne bo ponovnih volitev, je tudi Luigi Di Maio, predsednik stranke Gibanja petih zvezd, ki je najmočnejša stranka 
v parlamentu.  

• Desni populizem na vrhu, levi se je potopil. Tone Hočevar. Delo, 06.03.2018, str. 3  
Italija po volitvah. Zmaga nasprotnikov Evrope in sovražnikov prišlekov – Slovenka Tatjana Rojc vendarle v senatu  
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Italijanske parlamentarne volitve so prinesle pričakovano pat pozicijo v prihodnjem parlamentu. Nihče ni dobil dovolj 
glasov za vladanje z večino, nekaj pa je vendarle velikih zmagovalcev. Najmočnejša posamezna stranka je Gibanje pet 
zvezd, najmočnejša koalicija pa desna sredina, v kateri zastavo nosi Matteo Salvini in ne več Silvio Berlusconi.  
Berlusconi je torej zdrsnil, njegov nesojeni partner v morebitni veliki koaliciji Matteo Renzi pa je izgubil vse, včeraj zvečer pa 
je tudi odstopil z vrha Demokratske stranke, tako je potrdil svoj sloves »grobarja« stranke. Leva sredina je pod taktirko 
Mattea Renzija potonila globlje kot kdajkoli, skupaj z njimi pa tudi njihovi najnovejši odpadniki iz gibanja Svobodni in 
enakopravni, katerega voditelj Pietro Grasso je celo ostal pred vrati parlamenta. V parlamentu ne bo nekaterih 
najvplivnejših politikov stranke, ki je nastala z zlitjem rajnkih komunistov in rajnkih zmernih krščanskih demokratov v 
obdobju, ko se je demokrščanska desnica skupaj z neofašisti povezala okoli imena Silvia Berlusconija. V senatu ne bo niti 
mogočnega podjetnika Riccarda Illyja, ki so mu napovedovali gladko zmago v Trstu, niti »večnega« Massima D'Aleme, 
nekdanjega premiera, ki ni pomislil, da lahko kdaj izgubi v svoji Apuliji. 
Zaradi skrajno zapletene volilne matematike, ki so si jo izmislili pred zadnjimi volitvami, da bi se znebili nadležnih, zdaj 
zmagovitih Pet zvezd, bodo imeli svojega parlamentarca Slovenci. Tatjana Rojc, kandidatka demokratske stranke, se je po še 
neuradnih podatkih uvrstila v senat, ker je prvi kandidat Demokratov v njenem okrožju Tommaso Cerno premočno zmagal v 
Milanu in za vstop v senat ni potreboval glasov iz Furlanije - Julijske krajine. 
V tej deželi bodo od zdaj vladali politiki Lige, ki je usmerjena veliko bolj desno kot v obdobju kričača Umberta Bossija in 
njegovih napovedi odcepitve severa od Rima. V rimski parlament se nista uvrstila niti najvplivnejša demokratska politika 
Debora Serracchiani, ki je v deželi vladala do zdaj, niti Riccardo Illy, ki je eden najmočnejših podjetnikov severovzhoda 
države.  
Na severu Liga, na jugu M5S  
Od strankarske ureditve, kakor so jo sestavili pa padcu berlinskega zidu, ko se je v Italiji sesedla demokrščanska struktura 
hladne vojne, ni ostalo nič. Italijani so pokazali, da imajo dovolj besedičenja levih in desnih po starem kopitu, ki so se 
pretvarjali, da so resni in preudarni. Odločili so se za navidezno leve in odločno desne, ki se jih je prijelo ime populisti, 
čeprav so sedanji zmagovalci kvečjemu malo bolj populistični kot drugi politiki v Italiji in na svetu. Italijo so novodobni 
strankarski zmagovalci razdelili na pol, a ne ideološko, ampak zemljepisno in socialno. Gibanje pet zvezd (M5S), ki ga je 
ustanovil komik Beppe Grillo, s tem pa podrl levo-desno delitev na dva pola, je zavzelo jug Apeninskega polotoka, kjer je 
razvojne razlike ter brezno med bogatimi in revnimi zdaj mogoče čutiti še bolj kot vsa desetletja po drugi vojni. Gibanje, ki 
deluje predvsem na spletu, tega pa je na jugu najmanj, je odpihnilo Renzijeve in Berlusconijeve politike, vse, kar je dišalo po 
starem. M5S je zbral skoraj tretjino vseh glasov, zdaj je najmočnejša posamezna stranka v državi. 
Na severu ima prevladujočo vlogo Liga. V predvolilnem obdobju je odvrgla oznako Severna, razširila se je na vso državo, ni 
več separatistična, zdaj je evroskeptična, nacionalistična, nosilka nasprotovanja vsemu, kar pride z južne strani Sredozemlja. 
Liga, o kateri se menda izrekajo tudi pripadniki druge generacije migrantov.  
Približno toliko glasov kot Liga, malo več kot 18 odstotkov, morda na koncu štetja 19 odstotkov, je dobila tudi največja 
poraženka volitev, Renzijeva Demokratska stranka, ki je do zdaj imela večino v rimskem parlamentu in si je jamo izkopala 
sama. Renzi je na zadnjih evropskih volitvah poskočil na 40 odstotkov, potem pa se je čutil dovolj močnega, da je začel 
spreminjati ustavo in načrtovati nekakšno novo, sodobno Italijo. Nato je sklical referendum in na njem pogorel. V vladni 
palači ga je nasledil Paolo Gentiloni.  
Težko naloga za predsednika  
Ker nihče nima absolutne večine, zanjo je skladno z volilnim zakonom potrebnih najmanj 40 odstotkov glasov, bo v 
prihodnjih dneh imel velike skrbi in resno odgovornost predsednik republike Sergio Mattarella. Njegova naloga je zaupati 
mandat za sestavo vlade zmagovalcu volitev, ta mora poskrbeti za absolutno večino, če hoče preživeti glasovanje o zaupnici.  
Gibanje pet zvezd se razglaša za zmagovalca, ker je med posameznimi strankami res na prvem mestu. Več glasov ima desna 
sredina in v njej na prvem mestu Liga Mattea Salvinija. Luigi Di Maio, voditelj Grillovih Pet zvezd, oznanja, da se bo moral 
kdorkoli, ki bi hotel vladati, najprej pogovoriti z najmočnejšo stranko.  
Matteo Salvini je prepričan, da je samo on absolutni zmagovalec volitev. Napoveduje temeljite spremembe italijanske 
socialne stvarnosti, tudi zapiranje meja pred tujci. Oznanja, da bo vladal s partnericama iz svoje desne sredine, se pravi s 
strankama Naprej, Italija (ta v koaliciji velja za najbolj zmerno) in skrajno desno Bratje Italije.  
Ne 31-letni Luigi Di Maio ne 46-letni Matteo Salvini pa nimata možnosti, da bi vladala brez partnerjev, ki bi jima zagotovili 
glasove v poslanski zbornici in senatu. Pogajanja o sestavi novih vladnih koalicij bodo po napovedih težka in dolgotrajna. 
Največja sprememba bi se zgodila, če bi se Liga in Pet zvezd pogodila za sodelovanje, v tem primeru bi res lahko zatresla 
tradicijo povojne republikanske Italije. Ti dve stranki sta bili že do zdaj vodilni evroskeptični sili, njuno bratenje bi odmevalo 
tudi v Bruslju in drugod po Evropi.  

• Poraz leve sredine vendarle ni bil usoden za Tatjano Rojc. Jure Kosec. Delo, 06.03.2018, str. 3  
Volilni uspeh Tatjane Rojc je prinesel olajšanje za slovensko manjšino v Italiji, ki se je bala, da bi lahko zaradi zelo slabih 
volilnih obetov Demokratske stranke (DS) prvič v več desetletjih ostala brez predstavnika v Rimu. Bojazni so se le delno 
uresničile: DS je v nedeljo imela res slab rezultat, a ta ni bil usoden za kandidaturo literarne teoretičarke, ki bo v 
italijanskem parlamentu zamenjala dosedanjo predstavnico manjšine Tamaro Blažina.  
Novoizvoljena senatorica, ki je bila uvrščena na drugo mesto proporcionalne liste stranke za volitve v zgornji dom, je v 
pogovoru za Delo povedala, da je za izvolitev ni skrbelo, saj je vedela, da bo nosilec liste, novinar Tommaso Cerno, skoraj 
gotovo izvoljen v enomandatnem okrožju v Milanu, kjer je prav tako kandidiral. Cernova zmaga v Milanu je pot v senat 
odprla tudi predstavnici slovenske manjšine, natanko tako kot so to predvideli predstavniki slovenske komponente v 
Demokratski stranki.  
Nestrankarska kandidatka 
Tatjana Rojc se je v volilno tekmo podala kot nestrankarska kandidatka s podporo leve sredine, položaj senatorja bo njena 
prva resna politična preizkušnja. Če največja levosredinska stranka ne bo pristala v vladni koaliciji, bo prihodnji mandat 



preživela v opoziciji. »Moja izvolitev je precej grenko obarvana s polomom, ki ga je doživela leva sredina. Ta je volitve 
končala na tretjem mestu, DS se bo morala globoko zamisliti nad svojo usodo in idejami ter svojo politiko na novo postaviti 
na noge,« je strnila svoje vtise po naporni volilni kampanji. 
Tudi če bo v opoziciji, verjame, da lahko ustrezno zagovarja interese slovenske manjšine. »Po zaslugi Tamare Blažina in 
njenega dela v zadnjih dveh mandatih smo za nadaljnjih nekaj let sistemsko uredili najbolj pereče probleme slovenske 
narodne skupnosti v Italiji. Mislim, da bomo lahko dobro delali, tudi ker Italija računa na mednarodno sodelovanje kljub 
predvolilnemu odnosu nekaterih političnih sil.« Rojčeva je prepričana, da ima manjšina v parlamentu tudi kar nekaj 
zaveznikov, ki bodo gotovo zagovarjali njena stališča. Računa tudi na podporo Slovenije.  
Ena od obljub, ki jo je dala med volilno kampanjo, se je nanašala na ureditev vprašanja zastopanosti slovenske narodne 
skupnosti v italijanskem parlamentu, ki je bila tudi letos odvisna od največje italijanske levosredinske stranke. Če bi Slovenci 
v Italiji želeli biti v enakem položaju kot Italijani v Sloveniji, bi to zahtevalo spremembo italijanske ustave, je pojasnila. To 
vidi kot »zelo težko« nalogo. »Po drugi strani moramo predvsem Slovenci v Italiji med sabo razčistiti, kaj si pravzaprav 
želimo. Odločiti se moramo, ali bi bilo vprašanje bolje urediti z zastopstvom v parlamentu, kot je to urejeno v Sloveniji, ali 
pa z zastopstvom neposredno v vladi, kot imajo urejeno nekatere druge države. O teh stvareh bo treba poglobljeno 
razmisliti s pomočjo strokovnjakov, ne gre samo za politično, ampak predvsem pravno vprašanje,« je prepričana Tatjana 
Rojc.  
Vsaj malo poenoteni 
Vsaj del zaslug za njeno izvolitev je treba pripisati tudi složnosti slovenske manjšine v Italiji, ki se ji je kljub nekaterim 
različnim pogledom uspelo poenotiti za neodvisno kandidatko. Njeno kandidaturo za senat so podprli v zbirni stranki 
Slovenska skupnost in v obeh krovnih organizacijah – Svetu slovenskih organizacij (SSO) ter Slovenski kulturno-gospodarski 
zvezi (SKGZ). V vseh so včeraj izrazili zadovoljstvo z njeno izvolitvijo. »V SKGZ smo zelo veseli, da ji je uspelo, prepričani smo, 
da bo znala na poseben način zagotavljati interese naše skupnosti,« se je na njeno izvolitev odzval njihov predsednik Rudi 
Pavšič. »Ker je verjetno edina senatorica leve sredine v naši deželi, bo imela veliko odgovornost tudi za vse Italijane, ki so 
svoj glas zaupali levi sredini.« Poleg tega bo opravljala tudi vlogo povezovalca s Slovenijo, je prepričan Pavšič. »Njeno delo 
bo gotovo intenzivno.« V stranki Slovenska skupnost so izvolitev Tatjane Rojc opisali kot »svetel utrinek« v sicer poraznih 
volitvah za italijansko levo sredino.  

• Italija maje evropske reforme. Peter Žerjavič, dopisnik. Delo, 06.03.2018, str. 3  
Evropska politika. V letu, ko se bo začel veliki projekt reform EU, je po zmagoslavju populistov na Apeninskem polotoku 
spet več negotovosti  
Bruselj – »Z evropskega vidika je bilo ena proti ena,« je analitik Janis A. Emmanouilidis iz evropskega političnega centra 
(EPC) komentiral razplet dveh ključnih političnih dogodkov konec tedna – potrditve velike koalicije v Nemčiji in volilnega 
potresa v Italiji.  
S koncem politične negotovosti v Nemčiji, več kot pet mesecev po volitvah, naj bi se z doseženo stabilnostjo le začelo 
resnejše delo pri reformah v EU. Okno priložnosti ne bo ostalo dolgo odprto. Evropske volitve bodo že spomladi prihodnje 
leto in v Parizu nestrpno pričakujejo nemške odgovore na ambiciozne zamisli francoskega predsednika Emmanuela 
Macrona. Med dolgotrajnim sestavljanjem nemške vlade bruseljski zakonodajni pogon sicer ni bil ustavljen, a na mizi ni bilo 
nobenega od daljnosežnih reformnih projektov EU.  
Prve reforme EU že junija 
Macron in nemška kanclerka Angela Merkel naj bi že v prihodnjih tednih predstavila prve načrte reforme območja z evrom. 
Prve odločitve naj bi bile sprejete junija. Emmanouilidis je na predstavitvi analiz EPC ocenil, da bi nemško-francoski sveženj 
poleg reform evra moral vključevati še migracije ter varnostna in obrambna vprašanja. Ključno vprašanje je, ali bodo 
reforme bolj kozmetične ali bolj vsebinske. »Negotovo je, koliko političnega kapitala bo Angela Merkel pripravljena vložiti v 
Evropo, v evropski projekt,« je opozoril Emmanouilidis. 
Po izidu volitev v Italiji dva scenarija 
Pri učinku italijanskih volitev se bolj nagiba k optimističnem scenariju: Francija in Nemčija si bosta razplet razlagali kot 
dokaz, da je na evropski ravni treba narediti več reform.  
Črn scenariji bi bil, če bi bil Rim po volitvah, na katerih sta največ glasov dobili dve populistični, do evra in EU kritični stranki, 
blokiran. To bi vplivalo na širšo EU. Italija, tretja največja država v območju evra, je bila v središču dveh velikih kriz – 
migracijske in tudi gospodarske. »Predstavljajte si, kaj bi se pred tremi, štiri leti zgodilo na finančnih trgih (če bi bil volilni 
razplet tak),« je opozoril Emmanouilidis.  
Italija se še vedno spopada z velikimi težavami zaradi dolgov, javnofinančnega primanjkljaja, krhkega bančnega sektorja. 
Nezaposlenost mladih je bila januarja z 31,5 odstotka tretja najvišja v EU. V obdobju evra je izgubljala konkurenčnost in 
zaostajala za najrazvitejšimi. Vodja Lige Matteo Salvini je po velikem uspehu razglasil evro za napako. 
Slabitev tradicionalnih strank v Evropi 
V Franciji so socialisti bolj ali manj pokopani. Lani so socialdemokrati izgubili oblast v Avstriji in razočarali v Nemčiji. V času 
množičnih migracij je Italija kot vstopna država dolga leta imela občutek, da je osamljena in da je solidarnosti premalo. Tudi 
na področju azila je junij rok, do katerega naj bi se na ravni EU končno odločili, kakšna bo prihodnja azilna politika in kako bo 
v njenem okviru zagotovljena solidarnost med članicami pri delitvi bremen. 
Evropska komisija do rezultatov volitev zadržana 
V evropski komisiji so pri komentiranju volilnih izidov vse bolj zadržani. Pričakujejo, da bodo v Italiji sestavili stabilno vlado. 
Do takrat bo na premierskem položaju Paolo Gentiloni. V razmeroma kratkem času na čelu italijanskem vlade je bil za 
bruseljsko politiko nekakšno jamstvo italijanske stabilnosti. Na zadnjem vrhu EU sta Macron in Merklova pred časnikarji 
nastopila skupaj z njim. Niti takšna podpora ob volitvah ni bila učinkovita. Po viharju v Rimu je jasno, da bo Italija postala za 
Bruselj težja sogovornica, kot je bila do zdaj.  

• Rebus v Italiji. Saša Vidmajer o volitvah v Italiji. Delo, 06.03.2018, str. 5  



Mogoče so si Italijani v nedeljo oddahnili, končala se je najbolj mizerna in bizarna volilna kampanja. Obvladoval jo je Silvio 
Berlusconi, dvojnik samega sebe, in njegova različica desnih zaveznikov iz leta 1994, vendar so tokrat znane temnine 
fašizma bolj razvidne, podton neofašistične desnice ni več tih. Toda po prazni volilni tekmi, postregla je s številnimi praznimi 
obljubami in sladkimi lažmi, in po dolgi volilni noči 5. marec, kakor je bilo pričakovati, ni prinesel kakega olajšanja. Ostaja 
velika enigma, kako sploh sestaviti prihodnjo italijansko vlado. 
Nobena politična sila ni dobila absolutne večine, zbrala 40 odstotkov, a če seštejemo populiste, ekstremiste in ksenofobe, 
imajo skupaj več kot polovico vseh glasov; večino so dobile trda desnica in protipriseljenske, evroskeptične stranke, 
abstinenca je bila visoka in volilna udeležba najnižja v vsej povojni zgodovini. Izid je močan udarec za politični esteblišment, 
to med drugim Italijo odmika od Evrope. Čeprav najšibkejša med velikimi gospodarstvi evroobmočja, je Italija za EU 
strateška država – in vendar to ni.  
V poslanski zbornici in senatu ima desnosredinska koalicija največ sedežev, a vseeno bistveno premalo, hkrati Vitez ni več 
arbiter, volivci so enainosemdesetletnika poslali v pokoj. Največ glasov v tej povezavi je dobila toksična, nacionalistična 
Lega, voditelj koalicije je postal Matteo Salvini. Matteo Renzi je doživel še en katastrofalen referendum, njegov 15 mesecev 
trajajoči poraz je Demokratsko stranko popeljal tja, kjer so se znašli francoski socialisti in sploh večina evropske 
socialdemokracije. Zmagovalka je ideološko heterogeno Gibanje 5 zvezd Luigija De Maia, na prejšnjih volitvah je v italijansko 
dvopolnost vneslo tretji politični pol; zdaj se je za protisistemsko, protielitično stranko izrekel vsak tretji Italijan, težko jo bo 
zaobiti. Enako težko si je predstavljati, kako bodo – po formalnostih, ki sledijo, prvi seji parlamentarnih domov 23. marca – 
čez tri tedne potekale konzultacije pri predsedniku republike na Kvirinalu; oziroma kako bo Sergio Mattarella iznašel kakšno 
čisto rešitev in preprečil vnovične volitve. 
Nejasen volilni izid, povezan je tudi s kompleksno volilno zakonodajo, ne omogoča, da bi rezultate javnega mnenja pretvorili 
v hipotezo parlamentarne večine. Številke nedvoumno kažejo, da vlade ni na obzorju. Predsednik bo potreboval veliko 
politične imaginacije, ta je sicer imanentna italijanski politiki.  
Volitve so zatresle Italijo precej bolj, kot je bilo predvidevati, politična krajina je spremenjena, zareza med severom in jugom 
globoka. Italija je razdeljena na dvoje, sever obvladuje Lega, jug Mezzogiorno, protestno Gibanje 5 zvezd. Ob siceršnjih 
državnih in nacionalnih šibkostih – Italijani ne vedo več čisto dobro, kdo so, kam gredo – to kaže zgodovinski polom 
enotnosti italijanske države. 

• Marija Kozar Mukič, Dušan Mukič, Monika Kropej Telban. Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju.  
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana 2017 
Izšlo je  
K. R. Delo, 06.03.2018, str. 15  
V knjigi so zbrane porabske pravljice in povedke, ki jih je leta 1970 posnel Milko Matičetov na magnetofonske trakove. 
Gradivo je več desetletij neobjavljeno ležalo v arhivu Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani. Šele s pomočjo 
porabskih strokovnjakov, ki dobro poznajo in obvladajo narečne govore, jih je bilo mogoče pripraviti za natis. Predstavljenih 
je 238 pripovednih enot v poenostavljeni narečni transkripciji in hkrati knjižni slovenščini. Dve pripovedi sta kot primer 
predstavljeni v fonetični dialektološki transkripciji. Dodana je zgoščenka s tonskimi posnetki trinajstih pravljic in povedk v 
obeh različicah porabskega narečja (števanovskem in gornjeseniškem). Knjiga ohranja porabsko pripovedno izročilo, 
obenem pa oživlja porabsko narečje in ga približuje mladim.  

• Balkan na težki poti do dogovora. Vili Einspieler. Delo, 07.03.2018, str. 4  
Predsedniška trilaterala. Voditelji BiH, Srbije in Hrvaške so v Mostarju iskali skupne točke, ki bi Srbiji in Bosni 
omogočile hitrejše napredovanje na poti v EU  
Pozitivno sporočilo voditeljev BiH, Srbije in Hrvaške po včerajšnjem mostarskem srečanju je, da so se lotili reševanja 
vprašanj med državami. Da bo do izboljšanja odnosov dolga pot, priča že to, da so trije člani predsedstva BiH govorili vsak 
v svojem imenu.  
Predsedujoči predsedstva BiH Dragan Čović je po tristranskem srečanju pojasnil, da je bilo bistvo pogovorov, vezanih na 
širitveno strategijo EU. Po njegovih besedah so regijski voditelji iskali stične točke, ki bi okrepile medsebojne odnose in 
rešile infrastrukturne probleme treh držav, da bi tako vzpostavile boljši regionalni gospodarski okvir, kot ga imajo danes. To 
bi jim hkrati omogočilo hitrejše napredovanje na poti v Evropsko unijo. 
Podpora celovitosti Bosne 
Član predsedstva BiH Bakir Izetbegović je povedal, da so govorili tudi o izseljevanju mladih izobražencev, ki pesti vse države 
v regiji ter o uresničevanju glavnih napotkov Bruslja, kot sta nujnost reform in ustavitev vnetljive retorike. Izetbegović je 
izpostavil gradnjo mostu na Pelješcu kot resen problem med BiH in Hrvaško ter spomnil, da je hrvaška predsednica 
zagotovila, da podpira pravico BiH do izhoda na odprto morje. Član predsedstva BiH Mladen Ivanić je izrazil prepričanje, da 
bi bila vzpostavitev enotnega trga koristna za vse, še posebno za države, ki niso članice EU. 
Hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović je menila, da je bilo srečanje po šestletnem premoru koristno. Glede 
strategije evropske komisije o Zahodnem Balkanu je poudarila, da Hrvaška popolnoma podpira ozemeljsko celovitost BiH, 
konstitutivnost vseh njenih narodov in njeno evropsko perspektivo. Pri sodelovanju Grabar Kitarovićeva vidi možnosti v 
povezovanju prometne in energetske infrastrukture tako z BiH kot tudi s Srbijo. Še posebno ko gre za gradnjo evropskega 
cestnega koridorja Vc, ki bo skozi Hrvaško in BiH povezal Budimpešto in pristanišče v Pločah ter se povezal z 
načrtovanim cestnim prstanom Sarajevo–Beograd. Po njenem mnenju je prav energetska stabilnost posebno pomembna, 
ker pripomore k politični stabilnosti. Kot priložnost za tesnejše povezovanje vidi skupni nastop treh držav na tretjih 
trgih, tako kot Izetbegovića jo skrbi tudi trend izseljevanja prebivalstva. 
Razmejitev na Drini in Donavi 
Srbski predsednik Aleksandar Vučić je poudaril, da Srbija spoštuje ozemeljsko celovitost BiH ter da sta zanj najpomembnejša 
mir in stabilnost na območju. Navsezdanje sta Hrvaška in BiH najpomembnejši trgovinski partnerici Srbije. Spodbudna se mu 
zdi krepitev trgovinske in gospodarske izmenjave med državami v regiji. Čeprav pogovori voditeljev niso »sladki ali 



pravljični«, je izjavil Vučić, morajo države poskušati reševati probleme. Kot ključno temo za Srbijo je izpostavil posodobitev 
infrastrukture, kot je gradnja avtoceste Sarajevo–Beograd. Vučić se je zavzel za izenačitev davčnih stopenj v funkciji 
povezovanja trga, kar da je vprašanje obstoja, ter za odpravo birokratskih ovir za tovorni promet na mejah treh držav. 
Da bo reševanje vprašanj o meji trd oreh, sta dokazala Izetbegović in Vučić, ki se nista strinjala glede reševanja spora o meji 
med BiH in Srbijo ob reki Drini. Izetbegović se je zaradi zastoja v pogajanjih zavzel za mednarodno arbitražo kot mogočo 
rešitev, Vučić pa je izjavil, da je Srbija pripravljena ponuditi dodatne rešitve, čeprav so v Sarajevu zavrnili vse dosedanje 
srbske predloge. Po njegovih besedah Srbija ne želi nič tujega, temveč le omogočiti nemoteno delovanje hidroelektrarn 
Zvornik in Bajina Bašta ter železniške proge Beograd–Bar. 
Grabar Kitarovićeva in Vučić sta ponovila sklep z njunega srečanja v Zagrebu, da bosta Hrvaška in Srbija poskušali urediti 
spor o meji ob Donavi v dvostranskih pogovorih v prihodnjih dveh letih. Če dogovora ne bosta dosegli, se bosta obrnili na 
mednarodno pravosodje. Znano je, da Zagreb zagovarja katastrsko mejo, Beograd pa razmejitev po sredini Donave. 

• Balkanska evolucija. Vili Einspieler o srečanju voditeljev BiH, Hrvaške in Srbije. Delo, 07.03.2018, str. 5  
Trilaterala BiH, Hrvaške in Srbije v Mostarju po uradni različici predstavlja zgolj kontinuiteto predhodnih pogovorov v 
Beogradu in Zagrebu. V resnici je ključno sporočilo, ki ga je regijskim voditeljem na balkanski turneji posredoval predsednik 
evropske komisije Jean-Claude Juncker, da članice EU ne morejo postati države, ki niso rešile dvostranskih sporov. Trije člani 
predsedstva BiH Dragan Čović, Bakir Izetbegović in Mladen Ivanić ter predsednika Hrvaške in Srbije, Kolinda Grabar-
Kitarović in Aleksander Vučić, so skušali dokazati Bruslju, da delujejo v duhu evropskih vrednot. 
Vzrokov za nestabilnost na Balkanu, ki je EU ne namerava uvažati, ni mogoče prešteti na prste ene roke. Najtrši oreh bo 
reševanje mejnih vprašanj. Ker Hrvaška in Slovenija še naprej štejeta ribe v Piranskem zalivu, kot se je slikovito izrazil vodja 
srbske diplomacije Ivica Dačić, ki očita EU dvojna merila, se ne zdi verjetno, da bodo BiH, Hrvaška in Srbija rešile odprta 
mejna vprašanja kar s čarobno palico. Beograd in Zagreb sta si vzela dve leti časa za dogovor. Državi tako trdno stojita vsaka 
na svojem bregu Donave, da ni treba biti prerok za napoved, da iz te moke ne bo kruha. Še bolj zapletena bo razmejitev 
BiH s Srbijo in Hrvaško. 
V BiH se Bošnjaki, Srbi in Hrvati niso sposobni dogovoriti niti tega, kaj pomeni, da so konstitutivni narodi. Če bi vedeli, kaj 
storiti s konstitutivnostjo, bi jim bilo jasno, da predstavljajo tri stebre, na katerih stoji država. Ker sta srbski in hrvaški steber 
že od vzpostavitve daytonskega miru na trhlih temeljih, to vodi v rušitev ali delitev države. V BiH so zaradi kompleksnosti 
državnega ustroja za izpolnitev vprašalnika potrebovali trikrat več časa kot druge države v regiji. Sarajevo v porodnih krčih 
rojeva skupni jezik in lahko le pobožno upa, da bo v tej odprti tekmi nadomestilo zamujeno, kaj šele prehitelo države v regiji, 
ki so na poti v EU pred BiH. 
Nazoren primer »uspešnega« sporazumevanja med Srbi, Hrvati in Bošnjaki je tudi iskanje pogrešanih oseb. Čeprav je sprto z 
zdravim razumom, balkanski politiki skoraj četrt stoletja po končanih balkanskih vojnah še naprej trgujejo z žrtvami vojne. S 
takšno grobo igro trpinčijo njihove svojce in ustvarjajo nove žrtve. Nemara tudi zato, ker vsako novo najdeno razpadajoče 
truplo pomeni priznanje zločina. 
Cvet srbske, hrvaške in bošnjaške pameti, ki se sklicuje na znanstvene in cerkvene avtoritete, še vedno dvomi tudi 
o poldrugo stoletje stari teoriji o nastanku vrst, ki jo je v svet lansiral Charles Darwin. Glede na to, da številni Srbi, Hrvati in 
Bošnjaki ne zaupajo niti v teorijo o evoluciji človeka, ni ravno veliko možnosti, da bodo sprejeli Darwinovo spoznanje, da ne 
preživijo vedno najmočnejši ali najpametnejši, temveč tiste živalske vrste, ki se znajo najbolje prilagoditi spreminjajočim 
se razmeram. 

• Postideologija italijanskih volitev. Saša Vidmajer. Delo, 07.03.2018, str. 7  
Novi politični zemljevid Italije. Volivci niso izbirali levo-desno, Italija ni razdeljena ideološko, temveč geografsko in 
socialno  
Izid parlamentarnih volitev v Italiji so določile zelo praktične reči: velike socialne razlike, brezposelnost, revščina, 
izseljevanje in priseljevanje. Te teme se dotikajo volivcev bolj kot ideološka vprašanja, zato sta zmagala Gibanje 5 zvezd 
Luigija Di Maia in Liga Mattea Salvinija.  
Na tokratne volitve se je smiselno ozreti skozi optiko zelo visoke abstinence, socialne izključenosti, dramatične 
brezposelnosti med mladimi, izseljevanja ter nasploh razlik med razvitim italijanskim severom in nerazvitim jugom. Po 4. 
marcu je v povolilni Italiji zaslediti nekaj radikalno novega, to ni več politična geografija, kot smo jo poznali. Celotno 
politično prizorišče pravzaprav obvladujeta samo še dve grupaciji: protisistemsko, protielitistično Gibanje 5 zvezd in skrajno 
desna, nacionalistična Liga, s političnega obrobja sta se pomaknili na glavni oder. 
Jug 
Tik pred volitvami – jasno je bilo, da bo za volilni rezultat bistveno razpoloženje na jugu države – je bilo patetično, kako so 
vsi politiki, od Silvia Berlusconija do Mattea Renzija, romali tja. Jug Italije je praviloma pozabljen in zanemarjen, visoka 
politika običajno gleda vstran.  
Zaradi popularnosti Gibanja 5 zvezd na jugu je voditelj Naprej, Italija v zadnjem hipu odpotoval v Neapelj, kjer je obljubljal 
500.000 novih delovnih mest. Oziroma je prvak Demokratske stranke pozival volivce Beppeja Grilla in Luigija Di Maia, naj ne 
glasujejo za protestno gibanje, in svaril pred možno povezavo 5 zvezd s skrajno desno Ligo Mattea Salvinija.  
In kje so ti bili vsa leta prej, ko sta se na Jugu kopičila jeza in gnev in nihče ni postregel s kakršnokoli rešitvijo, je pred dnevi 
problematiziral politično docela prezrti del države Corriere della Sera. Spomnil je na politično kulturo desne sredine, ki jo je 
eden od politologov definiral kot »forzalegizem« (Berlusconijeva stranka Forza, Italia in Salvinijeva Lega), ta je leta 1994 
deklariral, da je tisto, kar šteje, edinole Sever – in če bo imel zagon Sever, bo imela zagon celotna Italija. Mimogrede, 
dosedanji premier Paolo Gentiloni je prvi po četrt stoletja, zelo natančno, po 23 letih, ponovno uvedel ministrstvo za 
italijanski jug, Mezzogiorno.  
Abstinenca 
Senca abstinence je visela nad tokratnimi volitvami od začetka in letos je bila udeležba 72,9-odstotna, najnižja v povojnem 
obdobju. Nekatere javnomnenjske analize so celo napovedovale, da bo zdrsnila pod 70 odstotkov. Zniževanje participacije 



je simptom nizkega zaupanja državljanov v politične institucije in siromašenja demokracije, preštevilni apeli pred marčnimi 
volitvami, med drugim predsednika Sergia Mattarelle, niso zalegli, razočaranega volilnega telesa ni bilo mogoče prepričati. 
Italija je v evropskem povprečju vedno odstopala z visoko udeležbo, v zadnjem času so se statistike spremenile.  
Pomenljivi so bili že predvolilni kazalniki. Inštitut Demopolis je ugotovil, da 67 odstotkov Italijanov ne pozna kandidatov, ki 
se potegujejo za mandate v poslanski zbornici in senatu. Mnogih od teh podatek niti ni zanimal, ker se volitev tako ali tako 
niso nameravali udeležiti. Sondaže, ki jih je dobra dva tedna pred volitvami za rimsko Repubblico opravil Demos, so 
pokazale, da je bilo 45 odstotkov vprašanih še vedno neodločenih, velika večina teh se je nagibala k abstinenci. Od prvih 
volitev italijanske republike 8. maja 1948 se volilna udeležba zmanjšuje, odstotek tistih, ki ne pridejo na volišča, se je več kot 
potrojil, od 7,8 je zrasel na 27 odstotkov. Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva so bile številke po vojni, v 
petdesetih in šestdesetih letih, stabilne, vseskozi nad 90 odstotki. V drugi polovici sedemdesetih let in v osemdesetih je 
abstinenca skokovito narasla, po letu 1992 malce padla; ta podatek sovpada s korupcijskimi škandali, ki so pretresali 
italijansko politiko. Po navedbah italijanskega državnega statističnega urada (Istat) tačas tretjina Italijanov ne zaupa ne 
političnim strankam ne parlamentu, odraz tega je visoka volilna abstinenca, od 1993. se volilna udeležba sistematično 
znižuje. 
Zlasti v zadnjem času, volitev leta 2013 se je udeležilo 75,2 odstotka volivcev. V Italiji, tako kot drugod, politiki ne morejo 
več pritegniti volivcev in preobrniti padajoče dinamike. Zemljepisno je abstinenca najvišja na jugu države, kjer so prebivalci 
najbolj frustrirani; v Apuliji, Kampaniji, Kalabriji in na Siciliji, ponekod je brezposelnih več kot polovica mladih, je trikrat večja 
kot na severu. Prebivalci so razočarani nad praznimi obljubami, ne verjamejo več v politično participacijo.  
Brezposelnost 
Med pomembnimi kazalniki italijanske stvarnosti je visoka brezposelnost, nekatere južnoitalijanske pokrajine so po 
odstotku brezposelnih uvrščene najviše v Evropski uniji. Medtem ko je v Italiji brezposelnost v povprečju 12-odstotna, je na 
jugu, recimo na Siciliji in v Kalabriji, več kot 20-odstotna. Kljub nekaterim spodbudnim številkam v zadnjem času je vse več 
prekarnega dela, število brezposelnih mladih posebej zbuja skrb in je visoko nad evropskim povprečjem. 
V volilni kampanji pa problematike mladih tako rekoč ni bilo opaziti, bistveno več tem je bilo osredinjenih na starejšo 
populacijo. Tudi na lestvici revščine in socialne izključenosti držav članic Evropske unije je po podatkih Eurostata Italija 
umeščena zelo visoko, takoj za Romunijo, Bolgarijo in Grčijo, in pred Hrvaško in Španijo.  
Izseljevanje 
Medtem ko je bilo v središču volilne kampanje priseljevanje tujcev in s tem povezana varnost, ima Italija problem z 
emigracijo. Italijani odhajajo s trebuhom za kruhom. V zadnjem letu, dveh se je italijanska mobilnost izrazito povečala, kar je 
posledica zgoraj naštetih dejavnikov: brezposelnosti, revščine in tveganja socialne izključenosti. Kakih pet milijonov 
Italijanov tačas živi v tujini, večinoma v evropskih in latinskoameriških državah. Največ jih je odšlo iz južne Italije, posebej s 
Sicilije in Kampanije, pa tudi iz severnega dela, Lombardije, Benečije, Doline Aoste. Med izseljenci je abstinenca posebej 
visoka, na volitvah pred petimi leti je bila malone 70-odstotna. 

• Ukrajinski Madžari hočejo več avtonomije. Boris Čibej. Delo, 08.03.2018, str. 6  
Zaostrovanje odnosov. Madžarska manjšina v Zakarpatju zahteva opazovalce Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi  
Zaradi spornega ukrajinskega šolskega zakona in požiga sedeža Madžarskega kulturnega društva Zakarpatja v Užgorodu 
se odnosi med Madžarsko in Ukrajino zaostrujejo.  
Prvi napad na madžarsko kulturno društvo v prestolnici Zakarpatske regije Užgorod se je zgodil na začetku februarja, a 
takrat neznanci, ki so vrgli v okno molotovko, niso povzročili velike škode. V drugem napadu 27. februarja pa je zgorelo 
celotno prvo nadstropje stavbe. Tako za prvi kot drugi napad so oblasti v Kijevu obtožile »dolgo roko Kremlja«, ki da hoče 
poslabšati »dobre« odnose med Ukrajino in Madžarsko. To so ponavljali tudi po tem, ko so prijeli nekaj osumljencev 
drugega napada, ti so bili Poljaki, čeprav je guverner Zakarpatja Henadij Moskal izjavil, da so bili med napadalci, od katerih 
jih je nekaj menda pobegnilo na moldavsko ozemlje »zamrznjenega konflikta« Pridnestrje, tudi udeleženci ukrajinske 
»protiteroristične operacije«, kakor so v Kijevu do nedavnega imenovali vojaški spopad proti upornikom na jugovzhodu 
Ukrajine.  
Da so bili domnevni storilci res udeleženi v spopadih v Donbasu, je potrdila tudi ukrajinska policija, le da so se po njihovih 
informacijah požiga osumljeni poljski skrajni desničarji vojskovali na strani »proruskih separatistov«. V Budimpešti so po 
požigu poklicali na zagovor ukrajinskega veleposlanika na Madžarskem, njegov madžarski kolega v Kijevu Ernő Keskeny pa je 
včeraj v pogovoru za časnik Ukrajinski novini na vprašanje, ali morda »tretja stran« ne poskuša poslabšati odnosov med 
državama, previdno odgovoril: »Treba je počakati na konec preiskave.« 
Včeraj je podpredsednik Madžarskega kulturnega društva Zakarpatja Josif Borto povedal, da so v regijo prispeli predstavniki 
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), ki so prišli pod vodstvom italijanskega diplomata Giorgia Zeljkovica 
preučit oba napada na njihov sedež. Budimpešta je že nekajkrat zahtevala, naj Ovse pošlje podobno opazovalsko misijo, 
kakor deluje na jugovzhodu Ukrajine, tudi v Zakarpatje, Borto pa je povedal, da mu je Zeljkovic obljubil, da bo o tem govoril 
z nadrejenimi.  
Tema pogovorov z mednarodnimi predstavniki je bil tudi novi ukrajinski šolski zakon, ki mu zaradi omejevanja pravice do 
maternega jezika ne nasprotujejo le v madžarski manjšini, a je v nasprotju z Romunijo ali Poljsko Madžarska odločneje vzela 
v bran pravice sonarodnjakov v Ukrajini. Budimpešta je že upočasnila proces ukrajinskega približevanja Natu, veleposlanik 
Keskeny pa je včeraj ponovil, da »mi ne moremo podpirati mednarodnih stremljenj Ukrajine, dokler ta ne bo spremenila 
tega zakona«. 
Avtonomija ni nič slabega 
Ko je pred časom skrajno desna madžarska stranka Jobbik v Budimpešti pripravila shod v podporo pravici do samoodločbe 
madžarske manjšine v Ukrajini, je to izzvalo veliko razburjenja in ogorčenja v Kijevu. »Po našem mnenju ni nič slabega v 
avtonomiji,« je včeraj povedal madžarski veleposlanik. »V EU je zelo veliko praktičnih primerov tega. V italijanski avtonomni 



pokrajini Južna Tirolska na primer, kjer se nemška nacionalna manjšina izobražuje v nemškem jeziku, italijanski jezik pa se 
uči kot tuji jezik,« je Keskeny o pravicah italijanskih »Nemcev« podučil ukrajinsko novinarko Kristino Butko.  
Če bodo Madžari, ki v Zakarpatju živijo že 1000 let, izgubili pravico do izbire učnega jezika, po besedah madžarskega 
diplomata »čez 100 let tam ne bo več madžarske manjšine«. Dodal je, da je jezik temelj identitete, brez tega bo prišlo do 
asimilacije. »Nismo podpirali takšne Ukrajine. Podpirali smo demokratično Ukrajino. Leta 1991 smo med prvimi priznali 
njeno neodvisnost, prvi smo odprli veleposlaništvo, prvi vzpostavili diplomatske odnose z Ukrajino. Zdaj pa hočejo naši 
manjšini odvzeti pravice in čakajo, da se bomo strinjali s tem? S tem se ni mogoče strinjati,« je bil odločen madžarski 
veleposlanik v Kijevu. 
Na novinarkine očitke, da Budimpešta podeljuje madžarska državljanstva pripadnikom svoje manjšine v Zakarpatju, je 
Keskeny odgovoril, da imajo vsi Madžari, ne glede na to, kje živijo, pravico do madžarskega potnega lista. »Predstavniki naše 
manjšine v Zakarpatju niso krivi, da so se meje v zgodovini pogosto spreminjale. Oni so bili stoletja državljani zgodovinske 
Madžarske.« 

• Dunaj umazan zaradi priseljencev. Delo, 08.03.2018, str. 7 
Madžarska 
Na kratko   
Budimpešta – Član kabineta madžarskega premiera Viktorja Orbána János Lázár je na facebooku objavil videoposnetek, v 
katerem navaja, da je Dunaj zaradi priseljencev umazan in nevaren. »Priseljenci so popolnoma spremenili podobo mesta. 
Ceste so vidno bolj umazane, okolica revnejša in kriminal v porastu,« je na posnetku zatrdil Lazar. Dodal je, da se bo to 
zgodilo tudi z madžarskimi mesti, če bo na parlamentarnih volitvah 8. aprila na Madžarskem slavila opozicija in »dovolila 
migrantom prihod v deželo«. Lázár velja za desno roko madžarskega premiera, ki gradi predvolilno kampanjo izključno na 
do tujcev sovražni retoriki. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Zeid Raad al Husein je v torek označil 
Orbána za rasista, saj naj bi s ksenofobnimi izjavami izgubil občutek za dostojnost. 

• Vsi se strinjajo, da je denarja premalo. Intervju: Dr. Tomaž Boh, državni sekretar in dolgoletni vodja sektorja za 
znanost na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Pogovarjala se je: Jasna Kontler – Salamon. Delo, 
08.03.2018, str. 15  

Financiranje znanosti. V resornem ministrstvu, v nasprotju z znanstveniki, vidijo tudi spodbudno rast  
Kmalu bo prva obletnica svetovne vstaje znanosti (March for Science, pri nas Shod za znanost). Takrat in pozneje je bilo 
od vlade slišati jasne obljube, da bo znanosti namenila več denarja. Res ga je lani, v primerjavi z letom prej, dobila nekaj 
več. Toda veliko premalo za normalno delovanje, kar je pokazalo nedavno javno pismo znanstvenikov ministrici Maji 
Makovec Brenčič.  
Pri tem se postavlja vprašanje, kaj so naši znanstveniki upali, da se bo zgodilo v minulem letu, in kaj od tega, kar se ni 
zgodilo (ali se je), je naredilo največ škode. Nič manj aktualno ni vprašanje, ali bo morala znanost znova na ulico. O tem smo 
pridobili mnenje nekaterih uglednih znanstvenikov: prof. dr. Gregorja Anderluha, prof. dr. Tamare Lah Turnšek, prof. dr. Ota 
Lutharja, prof. dr. Dragana Mihailovića in prof. dr. Mitja Žagarja.  
Očitke in zamere znanosti smo preverili tudi na vladni strani, v pogovoru z dr. Tomažem Bohom, državnim sekretarjem in 
dolgoletnim vodjem sektorja za znanost na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 
Kako vidite sedanje financiranje znanosti? 
Na ministrstvu si prizadevamo, da bi zagotovili predvidljivost in rast sredstev za znanost, ki jih v Sloveniji potrebujemo. 
Decembra je z rebalansom naše področje dobilo 4,5 milijona, kar smo z usklajeno akcijo ARRS, raziskovalnih organizacij in 
ministrstva razdelili raziskovalni sferi. V tem času potekajo intenzivna pogajanja za določitev proračuna naslednjega, 9. 
okvirnega programa EU. Dejansko to pomeni boj za kohezijska sredstva, denar za skupno kmetijsko politiko ter denar za 
raziskave in razvoj – vse to se črpa iz skupnega evropskega proračuna. Zaradi brexita pa se bo, če ne bo večjih prispevkov 
članic, kar je malo verjetno, proračun zmanjšal. Naše ministrstvo na vseh ravneh podpira povečanje evropskih sredstev za 
inovacije, raziskave in razvoj v odnosu do drugih dveh omenjenih postavk. Takšno stališče nam je uspelo spraviti tudi v 
sprejeti dokument nacionalnih stališč o prihodnjem evropskem proračunu. 
Evropska sredstva, tudi če jih bo več, pa gotovo ne morejo nadomestiti sredstev na nacionalni ravni? 
Drži. Ustrezna nacionalna sredstva so brez dvoma pogoj za to, da so lahko naši znanstveniki konkurenčni in uspešni na 
evropski ravni. Nacionalni proračun za znanost vključuje tudi kohezijska sredstva. Šele v zadnjem času smo zaradi vseh 
težav, ki smo jih imeli z informacijskimi sistemi, pametnimi specializacijami in še marsičim, instrumente kohezije za področje 
inovacij, raziskav in konkurenčnosti spravili v polni pogon. Pred dnevi se je iztekel rok za oddajo prijav projektov, za katere 
je iz kohezijskih sredstev zagotovljenih 45 milijonov. 
To je lepši del zgodbe, še vedno pa manjka denar, ki ga neposredno daje država. 
Letos ga bo v primerjavi z lani vendar več. Če hočemo biti konkurenčni državam, s katerimi se primerjamo, moramo seveda 
v prihodnjih letih zagotoviti rast, ki bo raziskovalcem zagotovila opremo in okolje, v katerem lahko delajo. 
Zakaj pa vlada ne naredi že zdaj več, tako kot predvideva še veljavna inovacijsko-raziskovalna razvojna strategija? 
Ob pritiskih, ki jih imamo v drugih delih javnega sektorja, je manevrskega prostora razmeroma malo. Upoštevati moramo 
fiskalno pravilo in rast zakonskih obveznosti. To seveda ne more biti opravičilo. Vsi vemo, da investicija v znanost prinese 
večjo dodano vrednost. 
Je morda krivo tudi to, da slabo lobirate v vladi? 
Mislim, da je prej krivec katero od prejšnjih ministrstev oziroma vlad, ki so dovolili tak padec, večji od padcev na drugih 
področjih. Zdaj pa čaka prihodnjo vlado odločitev, ali sredstva linearno povečevati na vseh področjih ali znanosti nameniti 
več. 
Kako pa bo s težko pričakovanim novim raziskovalnim zakonom? 



Vsekakor upam, da bo v zelo kratkem času šel v proceduro. Nekaj stvari v zakonskem besedilu, ki je večinoma usklajeno z 
raziskovalno sfero, moramo še uskladiti s finančnim ministrstvom. V zakonu smo namreč predvideli rast financiranja, vezano 
na BDP. Ministrstvo ni navdušeno nad tako rešitvijo. 

• Vsi se strinjajo, da je denarja premalo. Igra številk. Jasna Kontler – Salamon. Delo, 08.03.2018, str. 15  

 

 
• Uničevanje znanosti. Jasna Kontler - Salamon o nerazumni politiki. Delo, 08.03.2018, str. 15  

Menim, da ta vlada noče razumeti pomena znanosti, zdi se celo, da ji ideološko nasprotuje, so besede enega najuspešnejših 
slovenskih raziskovalcev Dragana Mihailovića. Skoraj leto dni po pohodu znanstvenikov po ljubljanskih ulicah znanost znova 
protestira – čeprav (še) ne na ulici – in resorno ministrico ter premiera opozarja na neizpolnjene obljube o ustreznem 
financiranju. Nekaj dodatnih milijonov v lanskem proračunu je Tamara Lah Turnšek, predsednica sveta za znanost in 
tehnologijo, v primerjavi s potrebami označila za drobiž. 
Čeprav se zdi, da odgovorni na resornem ministrstvu želijo finančno okrepiti znanost, pa očitno ne zmorejo o tem prepričati 
kolegov v drugih vladnih resorjih. Bolje jim gre pridobivanje evropskih sredstev, ki ob krčenju nacionalnega programskega 
financiranja že nekaj let rešujejo slovensko znanost. A tuji zgledi jasno kažejo, da so razvojno opazno napredovale države, ki 
so same veliko vlagale v raziskave. Ampak tam se je o tem poenotila celotna politika, pri nas pa tega ne zmore niti koalicija. 
O nesmiselnem napenjanju političnih mišic v škodo znanosti priča tudi to, kar se je v sedanji in prejšnji vladi dogajalo s 
pripravo novega zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti. Prejšnja vlada je za pripravo zakona oblikovala delovno skupino, 
ki je tudi opravila svoje delo. Toda minister Jernej Pikalo kljub obljubam zakonskega predloga ni dal v vladno proceduro. To 
bi lahko naredila Cerarjeva vlada. Pa so se tega zakona seveda lotili čisto na novo. Ko se je že zdelo, da je pol leta pred 
volitvami predlog zrel za vladno obravnavo, ga je spotaknilo finančno ministrstvo, ki ga je zmotilo določilo, da se bo 
financiranje znanosti usklajevalo z rastjo BDP. 
Je kdo od teh, ki so nasprotovali večjemu proračunskemu deležu znanosti, pomislil, da bi se Slovenija s tem, ko bi znanosti 
zagotovila normalne razmere za delovanje, zelo verjetno gospodarsko okrepila in s tem čez nekaj let tudi bistveno bolj 
napolnila proračun? 
Očitno politika ne posluša znanstvenikov. Denimo direktorja Kemijskega inštituta Gregorja Anderluha, ki predlaga 
dolgoročno in stabilno financiranje temeljne znanosti v vrednosti odstotka bruto domačega proizvoda, pri čemer dodaja, da 
bi morali, po zgledu najuspešnejših družb, za celotno področje znanosti, raziskovanja in tehnologije iz javnih in zasebnih 
sredstev zagotoviti dva do tri odstotke BDP. Sicer bomo, opozarja, »kot država in družba vse bolj drseli na rob periferije«. 
Znanstveniki napovedujejo pozorno spremljanje predvolilnih napovedi v zvezi z znanostjo. Vsekakor je to potrebno. Ampak 
kaj, če se bo izkazalo, da noben od političnih kandidatov ne razume pomena znanosti? Na žalost je edini, ki zagotovo 
razume, Janez Potočnik, kljub vabilom domače politike ostal v Bruslju. Dobro zanj, slabo za slovensko znanost. 

• Vsi se strinjajo, da je denarja premalo. Jasna Kontler – Salamon. Delo, 08.03.2018. str. 15  
Financiranje znanosti. V resornem ministrstvu, v nasprotju z znanstveniki, vidijo tudi spodbudno rast  
Kmalu bo prva obletnica svetovne vstaje znanosti (March for Science, pri nas Shod za znanost). Takrat in pozneje je bilo 
od vlade slišati jasne obljube, da bo znanosti namenila več denarja. Res ga je lani, v primerjavi z letom prej, dobila nekaj 
več. Toda veliko premalo za normalno delovanje, kar je pokazalo nedavno javno pismo znanstvenikov ministrici Maji 
Makovec Brenčič.  
Pri tem se postavlja vprašanje, kaj so naši znanstveniki upali, da se bo zgodilo v minulem letu, in kaj od tega, kar se ni 
zgodilo (ali se je), je naredilo največ škode. Nič manj aktualno ni vprašanje, ali bo morala znanost znova na ulico. O tem 
smo pridobili mnenje nekaterih uglednih znanstvenikov: prof. dr. Gregorja Anderluha, prof. dr. Tamare Lah Turnšek, prof. 
dr. Ota Lutharja, prof. dr. Dragana Mihailovića in prof. dr. Mitja Žagarja:  



 
 
 
 

• Razmere v znanosti. V predvolilnem času bomo pozorni. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta, Delo, 
Ljubljana, letn. 60, št. 55, 8.3.2018, str. 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Razmere v znanosti. Shod za znanost bo tudi letos. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU. Delo, Ljubljana, letn. 60, št. 

55, 8.3.2018, str. 15 

 

 

 

 

 

 



 

• Razmere v znanosti. Znanost pred tihim kolapsom. Dragan Mihailović, predsednik Znanstvenega sveta IJS. Delo, 
Ljubljana, letn. 60, št. 55, 8.3.2018, str. 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Razmere v znanosti. Nismo prepričali vlade. Tamara Lah Turnšek, direktorica NIB in predsednica SZT. Delo, 
Ljubljana, letn. 60, št. 55, 8.3.2018, str. 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Razmere v znanosti. Tonemo tudi zaradi neenotnosti. Mitja Žagar, Inštitut za narodnostna vprašanja.  Delo, 
Ljubljana, letn. 60, št. 55, 8.3.2018, str. 15 
 

 
 

 
 

Dnevnik, Ljubljana 
 

• Katja Šturm Schnabl: Vertikalno gledanje na kulturo vodi do nacionalizma. Intervju: Katja Šturm Schnabl. 
Pogovarjal se je: Ervin Hladnik – Milharčič. Dnevnik, Ljubljana, priloga Objektiv, 3. marec 2018 

https://www.dnevnik.si/1042803351/svet/katja-sturm-schnabl-vertikalno-gledanje-na-kulturo-vodi-do-nacionalizma 
V Celovcu cesta pelje mimo velike modre hale Ikee in se izgubi med vasicami ter zaselki z imeni, kot sta Pischeldorf in 
Krobathen. V modro hišo na samem se je pred kratkim z Dunaja preselila Katja Šturm Schnabl. V tukajšnji okolici je bila 
leta 1936 rojena na velikem posestvu svojega očeta in potem na Avstrijski akademiji znanosti ter Univerzi na Dunaju 

https://www.dnevnik.si/1042803351/svet/katja-sturm-schnabl-vertikalno-gledanje-na-kulturo-vodi-do-nacionalizma


naredila akademsko kariero. S seboj je prinesla nazaj za polico debelih knjig, ki jih je napisala, prevedla in uredila v 
zadnjih štiridesetih letih.  
Na Dunaju je študirala slavistiko in umetnostno zgodovino, se znanstveno ukvarjala z bizantinistiko in v akademskem svetu 
prodrla s študijo o pionirju slavističnih študij Francu Miklošiču. Knjiga je bila izhodišče za zastavitev spektakularnega 
projekta Enciklopedije slovenske kulturne zgodovine na Koroškem, ki je izšla v treh delih. Enciklopedijo je skupaj s 160 
sodelavci in svojim sinom Bojanom Ilijo Schnablom delala med tem, ko je trideset let predavala slovensko in južnoslovansko 
literaturo na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju. 
Vrata dunajske univerze so se vam odprla s člankom o korespondenci jezikoslovca Franca Miklošiča z južnimi Slovani. 
Zakaj ste izbrali njega?  
Ni bil članek, bila je obsežna študija o kulturnih premikih v 19. stoletju na Dunaju, ki je potem izšla v knjižni obliki. To je bila 
moja habilitacija. Miklošič je bil zelo široka osebnost, ki ga niso zanimale ideologije, ampak je vedno hodil svojo pot. Stoji pa 
na samem začetku slovenskega jezikoslovja. Ne vem, ali imajo Slovenci v svoji zgodovini še kakšnega intelektualca takšnega 
formata. Bil je tudi politik v deželnem zboru in zelo povezan s takratnim ministrom za izobraževanje Leopoldom von Thun-
Hohensteinom. Družila ju je ideja enakopravnosti vseh jezikov. Na pomembni konferenci na Dunaju je imel Thun-
Hohenstein slavnostni govor, Miklošič pa strokovno predavanje. Thun-Hohenstein je rekel, da različni jeziki in narodi 
prinašajo duhovno in materialno bogastvo, ker šele z njihovimi sinergijami Avstrija postane to, kar je. Miklošič pa je v 
svojem govoru povedal, da ima vsak narod, ki ima svojo kulturo, jezik in literaturo, tudi pravico do lastne filologije. Do takrat 
so na Dunaju priznavali samo klasično filologijo, germanistiko in romanistiko. Ideja enakopravnosti v kulturi je bila za tiste 
čase nekaj povsem novega. Iz nje so potem izšle ideje o vseh drugih vidikih enakopravnosti.  
Kako pa je prevladala?  
Počasi. Zanimivo je bilo študirati o tem, kako so vsi sodelovali med seboj. Jaz sem se ukvarjala predvsem z Miklošičevim 
dopisovanjem z južnimi Slovani. Slavistika kot znanost se je razvila v 19. stoletju. Vendar je Miklošič zelo resno mislil z 
enakopravnostjo narodov in kultur. Enako zavzeto je raziskoval romske jezike in romsko kulturo. Gramatiko romskega jezika 
je napisal po istem vzorcu, po katerem je pisal gramatiko slovanskih jezikov. Proučeval jih je sociolingvistično, opazoval je 
njihove migracije in zbiral njihovo kulturo.  
Ali ni bil to čas, ki ni bil naklonjen multikulturalizmu?  
Korenine takšnega odnosa so bile v razsvetljenstvu in francoski revoluciji. Miklošič je bil preprosto zelo izobražen človek, ki 
se je gibal v okolju, kjer so ljudje veliko brali in si dopisovali. Že ko je študiral v Gradcu, so študentje drug drugemu posojali 
Danteja, Madame de Staël in podobno literaturo. Zanimalo jih je vse, tako kot kasneje Cankarja. Razsvetljenstvo je bilo 
motor razvoja Evrope. Če razvoj primejo v roke verske organizacije, pa napredka ni, ampak samo vojna in groza. Vseeno je, 
ali je to katoliška organizacija ali islamska, rezultat je enak. 
Kako ste prišli do izdajanja enciklopedije?   
Pred tem sem deset let delala na Avstrijski akademiji znanosti na Dunaju in proučevala bizantinistiko. Sodelovala sem pri 
leksikonu dobe Paleologov in na podlagi tega sem lahko zaprosila za projekt Enciklopedije slovenske kulturne zgodovine na 
Koroškem. Pred tem sem se s to tematiko ukvarjala že na druge načine. Marija Mitrović je v Beogradu, kjer je poučevala, za 
svoje študente izdala knjigo slovenske literature. Njena knjiga mi je bila zelo všeč, ker je bila napisana zelo koncizno. 
Mohorjevi družbi sem predlagala, da jo prevedemo, ker v nemščini nimamo nič podobnega. Začela sem jo prevajati, vendar 
se je hitro pokazalo, da imamo mi popolnoma drugačno ciljno publiko. Če imaš drugo ciljno publiko, pa moraš dati drugačne 
poudarke, ker so pomembne druge stvari. Morala sem jo v celoti predelati, tako da je za dobro tretjino širša od njene.  
Kako ste dobili mesto na Univerzi na Dunaju?  
Potrebovali so nekoga, ker so morali izpolniti zakonske zahteve. Leta 1978 je v Avstriji izšel zakon, ki je dal slovenistiki status 
glavnega predmeta za Dunaj, Celovec in Gradec. Morali bi odpreti katedro, pa je še do danes niso nikjer. Ker pa so morali 
vsaj nekako izpolniti zahteve, so me vprašali, ali bi honorarno prevzela slovensko literaturo. Zazdelo se mi je, da je to dobra 
priložnost, da ustvarimo pogoje za nadaljnji razvoj do polnega študija. Boli me dejstvo, da nam katedre ni uspelo ustanoviti.  
Zakaj se vam to zdi tako pomembno?  
Zato, ker je v Avstriji katedra nekaj zelo pomembnega. To pomeni, da sta zaposlena dva profesorja in da ima vsak dva 
asistenta. To je raziskovalna skupina, ki ima rešen svoj institucionalni položaj. Kjerkoli sem imela možnost, sem pisala o 
pomanjkanju slovenistike na avstrijskih univerzah. Vedno sem s tem nadlegovala in zahtevala, da se to uredi. Zbrano sem 
imela vse gradivo, tako da to ne bi bil velik problem. Ko je Slovenija postala samostojna država, sem upala, da bo to uspelo. 
In ko je bil med Avstrijo in Slovenijo sklenjen prvi dogovor o kulturnem sodelovanju, se mi je zdelo, da je nastopil pravi čas. 
Toda namesto da bi slovenska delegacija to iztržila, so se pustili prepričati, da bodo vprašanje začasno rešili z gostujočimi 
profesurami. Vsak semester je prišel nekdo iz Ljubljane. Zvenelo je lepo, vendar je bila s tem katedra blokirana. Avstrijci so 
rekli, da je s tem vprašanje slovenistike rešeno, čeprav je to hkrati pomenilo, da na Dunaju ne bo nastala raziskovalna 
skupina. V Ljubljani pa so bili tudi zadovoljni, ker so pridobili točke za predavanja v inozemstvu. Jaz sem bila edina stalna 
predavateljica in sem zagotavljala kontinuiteto slovenistike. Precej mojih bivših študentov se ukvarja s slovenistiko in so 
pomemben faktor v kulturi. Martina Piko Rustja je direktorica Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jamnik v Celovcu, 
dr. Andrej Leben pa je v Gradcu. Veliko jih je v srednjih šolah. Z gostujočimi profesorji ne izšolate novih generacij. To sem 
zelo zamerila. Vendar moram najbrž tudi priznati, da nisem bila dovolj spretna. Nisem računala na to, da bo iz matičnega 
okolja prišlo tolikšno nerazumevanje tega problema. Vprašanje je bilo rešeno provizorno. Avstrijci imajo zelo radi začasne 
rešitve, ker vedo, da ostanejo za zmeraj. Das ewige Provisorium.  
Vi pa ste vseeno predavali?  
Da. Trideset let. Nisem imela katedre in rednega mesta, vendar sem se habilitirala in dobila naziv univerzitetnega 
profesorja. Ker pa sem delala honorarno, sem lahko predavala, kar sem sama hotela. Imela sem svobodo in to je bilo 
dragoceno. Ker sem študirala umetnostno zgodovino in bizantologijo, sem ju vnašala v program. Imela sem veliko študentov 
in sem svoje delo opravljala z užitkom. Niti dva semestra nista bila enaka. Ob tem sem delala znanstveno, se razvijala in vse, 



kar sem odkrila, sem vnašala v predavanja. Mnogi profesorji iz leta v leto ponavljajo isto predavanje. Jaz tega ne bi mogla. 
Zame je bila zelo pomembna primerjalna zgodovina. Imela sem dve težišči. Francosko in rusko kulturo. Med njiju sem 
postavila slovensko literaturo in kulturo.  
Kje je takšen pristop produktiven?   
Poglejte Ivana Cankarja. On je simbolist. Predvsem je besedni umetnik. Slovenci ga radi interpretirajo zelo politično, ne 
toliko kot besednega umetnika. Zame je zanimiv kot literat, ker je simbolizem prejel od francoske kulture. To je naredil 
neposredno. Pripadniki njegove generacije so brali francosko literaturo in si izmenjevali knjige. Simbolizem je Cankar 
globoko ponotranjil in ga pretvoril v nekaj zelo svojega in zelo slovenskega. O tem sem napisal članek, ki je imel precejšen 
odziv in so ga prevedli tudi v japonščino. Med Francijo in Slovenijo so globoke kulturne vezi. Nobena literatura ni vertikalno 
nacionalna. Ne more biti. Kultura sprejema vplive z vseh strani. Vertikalno gledanje na kulturo vodi do nacionalizma, tega pa 
sama nikoli nisem prenašala. 
Avstrijo sem globoko sovražila zaradi nacizma in tega, kar se je dogajalo med vojno in po njej. Celotna moja družina je bila 
deportirana, ko pa smo se vrnili, so nas obravnavali kot kriminalce. Svojih otrok nisem hotela poslati v avstrijsko šolo. Oba 
sta na Dunaju hodila v francosko šolo. Naše drugo kulturno težišče je bilo francosko. Sama temu sledim še zdaj. Od mame 
pa sem prevzela ljubezen do ruske literature. Mama je strastno brala Tolstoja in na pamet znala recitirati cele strani 
njegovih del. Generacija mojih staršev je bila zelo vezana na Rusijo. Pri Slovencih je bilo tako v 19. stoletju, na Koroškem pa 
je to trajalo malo dlje. Ko smo se jezili zaradi zatiranja, dvojezičnih napisov in diskriminacije, je moj oče vedno enako sklenil: 
»Rusi bi morali na sosednjo goro postaviti samo par kanonov, pa bi bile stvari hitro urejene.« Jaz sem to pretvorila v 
primerjavo kultur in znanstveno raziskovanje. Hitro vidiš, da ima vsaka kultura svoje vrednote, ampak vsaka kultura tudi 
črpa iz drugih. 
Je od tod prišla zamisel, da napišete enciklopedijo slovenske kulturne zgodovine na Koroškem?   
Enciklopedija ni nekaj, kar napišete. Na koncu je pri pisanju gesel sodelovalo 160 avtorjev. Predgovor je napisal profesor 
Johannes Koder. Ko sem pri Avstrijskem skladu za znanstveno raziskovanje projekt vložila, sem ga formulirala mnogo ožje. 
Potem pa sem videla, da je področje zelo široko in da je treba upoštevati marsikaj. Slovenistiko so od nekdaj bojkotirali. 
Ordinariusi za južnoslovanske kulture so bili na univerzi tradicionalno Hrvati. Slovence so vzeli pod svojo levo pazduho, a v 
resnici so študij zelo vztrajno zavirali. Profesor Koder pa je bil zelo ugleden bizantinolog, ki je imel visoko funkcijo na 
akademiji. Rekel mi je, naj predlagam večji projekt, on pa me bo podprl. Če hočeš v Avstriji zaprositi za projekt, moraš imeti 
institucijo, kjer lahko delaš. To sta ali Akademija znanosti ali pa Univerza. Na univerzi ni šlo, profesor Koder pa je rekel, da bo 
šlo, in dal vsa institucionalna zagotovila, ki so potrebna, da bo projekt odobren. Hotela sem narediti nekaj koroškega in iz 
tega je nastala enciklopedija. 
Kako ste izbirali gesla?  
Želela sem imeti avtorje iz čim več različnih dežel. Imela sem jih v Parizu in Moskvi, zelo veliko je bilo Slovencev, vključila 
sem tudi avstrijske kolege. Že pri nastajanju mi je bilo važno, da je projekt čim bolj mednaroden. Sinergija ustvari nov 
pristop in prinese nove rezultate. Zgledovala sem se po Miklošiču, ki si je dopisoval s svojimi nekdanjimi študenti od 
Sarajeva do Lvova.  
Enciklopedija je interpretacija sveta. Kakšna je bila vaša optika?  
Hotela sem celovito prikazati koroške Slovence, njihovo kulturo in kako zelo pomemben faktor so bili na Koroškem. To ni 
brezvezna manjšina, ampak korpus ljudi, ki je zelo ustvarjalen. Na vseh področjih imamo protagoniste, ki so naredili kaj 
pomembnega. Poglejte Prežihovega Voranca. On je koroški Slovenec. Njegova literatura je vrhunska besedna umetnost, 
čeprav tudi njega Slovenci interpretirajo predvsem zelo politično. Voranc pa je bil marsikaj. Bil je homo politicus, nedvomno, 
vendar je bila tudi homo poeticus. To sta dve različni stvari. Kot homo politicus se me ne tiče. Kot homo poeticus pa je 
mojster jezika in je v njem ustvaril umetnine. Voranc ni prišel iz nič. Korošci so v 19. stoletju ustvarili Mohorjevo družbo. To 
je bila ena prvih družb, ki je knjige v slovenščini pripeljala v vsak dom. Šest knjig na leto je prišlo v vsako slovensko hišo. 
Sistem je bil zelo učinkovit. Po istem modelu so založbo v svojem jeziku naredili Ukrajinci. Mohorjeva družba je imela 90.000 
članov. Korošci so bili nenadkriljivi pri širjenju kulture. Bili se zelo napredni. Prav tako na področju zadrug. Posnemala jih je 
Banka Raiffeisen. Če ustvarjate kulturo, ta ne ostaja samo lokalno, ampak se razcveti. To sem želela pokazati. Slovenci so 
marsikaj prispevali, čeprav to na prvi pogled ni očitno. Tudi slikar Franz Wiegele je bil v bistvu Slovenec. To smo dokazali. 
Kultura je kot kalejdoskop. V njej najdete marsikaj. Skladatelj Thomas Koschat, ki je v Avstriji tako popularen, je večino 
svojih melodij prevzel od Slovencev. Korošci so v deželi kulturno tvoren faktor in segajo daleč prek njenih meja. 
Celovec je bil eden od slovenskih kulturnih centrov?  
V 19. stoletju je bil pomembnejši kulturni center od Ljubljane. Levstik, Cankar in vsi ti fantje so svoje knjige izdajali v 
Celovcu. Založba je bila zelo močna. Ljubljana je začela na tem področju delati šele z nastankom Slovenske matice. Fizik 
Jožef Stefan je bil rojen v Celovcu. Kot mlad človek je pisal tudi pesmi. Bil je izreden človek. Pri osemindvajsetih letih je bil 
profesor na dunajski univerzi. Ko smo v Enciklopediji opisovali njegovo delo, smo morali najti dva avtorja. Fizika, ki je opisal 
njegovo znanstveno delo, in drugega, ki je povzel njegovo literarno delo.  
A niso Stefanu rekli, naj opusti poezijo in se loti znanosti?  
Ne, to je – mislim – rekel Prešeren Urbanu Jarniku. Jarnik se je ukvarjal z etimologijo in podobnimi temami. Bil pa je tudi 
zelo dober pesnik. Pisal je popolnoma neponovljive in čudovite pesmi. Bil je pred svojim časom. Odzival se je na francoske 
vojne in razvil realizem, ki je dozorel šele v 20. stoletju. Med drugim je napisal prvi verzni ep v slovenščini. Krst pri Savici ni 
edini ep v slovenski literaturi tistega časa. Jarnik je napisal ep o tirolski vojvodinji Margareti Maultasch, o Margareti 
Krivousti z Visoke Ostrovice in njeni legendi. Rojen je bil na Zilji, maturiral pa je na gimnaziji v Celovcu. V epu čutite močan 
vpliv ziljščine. Jaz ta dialekt dobro razumem, sodobni Slovenci pa imajo najbrž s tem velike težave. Ko sem rekla, da je bil 
Celovec kulturno središče, sem mislila zelo resno. Tukaj se je zbiralo in zorelo zelo veliko slovenskega kulturnega življa. 
Po prvi svetovni vojni pa je začel usihati?   



Seveda. Po koncu prve svetovne vojne je Koroška ostala Avstriji, ker je bil plebiscit izgubljen. Avstrijski nacionalisti so hoteli 
ozemlje čim hitreje ponemčiti. To se je začelo takoj po koncu vojne. Prvi povojni deželni glavar je rekel, da imajo samo eno 
generacijo časa, da celotno deželo ponemčijo. V enciklopediji to natančno popisujemo. Koroško je moralo zapustiti 6000 
koroških Slovencev. To so bili predvsem intelektualci. Odšli so učitelji, duhovniki, zdravniki, odvetniki. To je bil pravi 
eksodus, ki ga radi zamolčijo. Niso odšli prostovoljno, ampak so morali oditi. Odšli so v Slovenijo, Jugoslavijo in še dlje. 
Koroška je ostala brez intelektualnega vodstva. Skrb za kulturo je prevzelo kmečko prebivalstvo. Obdržali so se skozi 
kulturna društva in zadružne hranilnice ter držali pokonci narodno identiteto. Izguba pa je bila zelo huda. Odhoda 
intelektualne elite se nikoli ni posebej poudarjalo, čeprav je imela praznina, ki so jo pustili za seboj, zelo hude učinke. 
Je bila jezik komunikacije slovenščina?  
Do prve svetovne vojne južna Koroška ni bila dvojezična. Južni del je bil slovenski, severni pa nemški. Po koncu vojne se je 
začel izvajati hud asimilacijski pritisk. Po drugi svetovni vojni je bil ta pritisk še hujši. Seveda je bilo med vojno najhujše. Leta 
1941 je bila slovenščina kot jezik prepovedana.  
Rodili ste se ravno dve leti po tem, ko je Hitler prevzel oblast v Nemčiji.  
Da. Ko je Avstrijo priključil tretjemu rajhu, sem imela dve leti. Ostala sem tukaj kot priča tistega časa, ki ga res ne gre 
pozabiti. Pogosto grem v šole in govorim o tem, kaj je nacizem in kakšna je bila država pod to oblastjo. V Avstriji imajo v šoli 
v četrtem in osmem razredu politično vzgojo. Ko učitelji pri pouku zgodovine pridejo do teh obdobij, povabijo priče časa. To 
ni samo naš lokalni spomin. Celotna Evropa tega noče pozabiti. Ravnokar odhajam v Francijo na povabilo organizacije 
Mémoire de Déporté e de Résistants d'Europe, kjer bom govorila o obdobju, v katerem sem odraščala.  
Preživeli ste na ozemlju, za katerega so načrtovali, da ga etnično očistijo.  
Da, vendar ni šlo samo za Koroško. Mi smo bili del načrta, ki so mu rekli Generalplan Ost. Geslo boste našli v enciklopediji. 
Nacisti so bili zelo metodični in natančni. Tako kot so do zadnjega pfeniga izračunali, koliko strupenega plina potrebujejo, da 
ubijejo izčrpane ljudi v koncentracijskih taboriščih, tako so tudi druge reči skrbno načrtovali. Računali so na to, da bodo po 
vojaški zmagi na vzhodu, v Ukrajini, Rusiji in teh deželah, ustvarili ogromno agrarno območje. Načrtovali so nemške vasi 
(Herrendorf), kamor bi naselili nemško prebivalstvo. Zanje bi delalo trideset milijonov slovanskih sužnjev. Za Slovane so 
načrtovali suženjstvo, fizično uničenje in izgon. Pri izdelavi načrta niso sodelovali samo vojaški načrtovalci, ampak tudi 
agronomi, urbanisti in biologi. Na zemljevidih so narisali, kje bo treba posaditi drevesa, da bodo polja ščitila pred vetrom, in 
kje bo treba namakati. Slovenijo so nameravali popolnoma izčistiti in odpreti nemško pot do Trsta. Nas niso poslali v 
uničevalna taborišča, ampak v delovna taborišča, kjer smo delali, ker so bili nemški moški v vojski. Po vojni pa bi nas vse 
skupaj poslali na vzhod, kjer bi delali za Nemce kot suženjska delovna sila. Slovenci smo bili del tega načrta.  
To ste doživeli s svojo družino?  
Moj oče je bil veleposestnik in je imel veliko kmetijo. Takšni ljudje so bili prvi na vrsti, ker so morali prepustiti velike kmetije 
Nemcem iz Tirolske. Dva nacionalista, Hitler in Mussolini, sta se dogovorila za preselitev prebivalstva. Selili jih niso prisilno, 
ampak so optirali za eno ali drugo državo. Nemci iz Južne Tirolske in Kanalske doline so se selili sem in so potrebovali 
posestva. Zato so mojo družino odgnali v delovno taborišče. Stara sem bila šest let. Vendar se je začelo že prej. Pokop 
starega očeta so morali dvakrat prestaviti, ker so mu zasuli grob, preden ga je družini uspelo pokopati v družinski grob.  
Zakaj ste rekli, da je bilo po drugi vojni še huje?  
Med vojno ni bilo pritiska, ampak prepoved. Konec. Po vojni pa so stare nacistične strukture hitro sklenile dogovor z 
zavezniki, ki so potrebovali upravne strukture. Ko smo se mi julija 1945 s transportom vrnili iz taborišč, je bila v deželi že na 
oblasti nova vlada, ki je bila polna nacistov. Angležem, ki so bili okupacijska vojska, so rekli, da mi nismo Korošci, ampak 
kriminalci. Zahtevali so, naj nas pošljejo nazaj, od koder smo prišli. Na železniški postaji so nas pričakali angleški vojaki z 
naperjenimi brzostrelkami, ki nas niso spustili z vlaka. Trajalo je en dan in pol, preden smo Angležem dopovedali, da smo 
žrtve nacizma, ne pa kriminalci. Takšno je bilo vzdušje na Koroškem. Neverjeten sprejem. 
Kako pa se je razvijalo naprej?  
To vzdušje je ostalo. V taboriščih otroci nismo hodili v šolo. Usojeno naj bi nam bilo, da bomo kot sužnji delali v vzhodni 
Evropi, in Nemcem se je zdelo, da ne potrebujemo izobrazbe, zato se nismo smeli nič učiti. Z devetimi leti sem šla v prvi 
razred ljudske šole. Vendar sem bila ukaželjna in sem do decembra nadoknadila prve tri razrede. Prišla sem v četrti razred, 
kjer me je pričakal mlad učitelj, ki je vso svojo izobrazbo izpeljal v času nacizma. Takoj sem bila izločena. Nad mano je izvajal 
strašen ostracizem in me potem po šoli še zapiral. Oče je čez čas opazil, da nekaj ni v redu, ker sem vedno prišla domov v 
temi. Šel se je pritožit, vendar sem doživljala hudo diskriminacijo, dokler nisem maturirala. Zato sem si takrat zapisala 
železno pismo, da svojih otrok ne bom dala v avstrijske šole, in tega sem se držala. Doma smo govorili francosko in 
slovensko. Tudi na univerzi sem imela vse akademske titule, pa sem vseh trideset let ostala zaposlena samo honorarno.  
Koroški Slovenci se tako kot tržaški Slovenci zdijo zelo daleč od središča Slovenije. Kako blizu v resnici ste?  
Nedvomno so Korošci Slovenci. Čutijo veliko bližino Slovenije. Generacija mojih staršev je bila zelo povezana z Ljubljano. 
Fantje so hodili v zadružno šolo v Ljubljani, ker so bile slovenske hranilnice in posojilnice vezane na Ljubljano. Moji starši so 
se poročili na Brezjah, pojedino pa so imeli v Ljubljani. Sama sem bila rojena leta 1936. Doživela sem nacizem in deportacijo. 
Tri leta in pol svojega otroštva sem preživela v taborišču. Zame in za mnoge v moji generaciji je bila Jugoslavija, po vsem 
tistem, kar smo doživeli, ideal. Verjeli smo, da predstavlja našo zaščito. Moja teta svojih otrok po vojni sploh ni hotela dati v 
avstrijske šole in jih je poslala v gimnazijo v Radovljico. Tudi sama sem hotela tja. Starši pa me niso pustili, ker so se bali 
zame. Zelo smo se čutili povezane. 
Odkar je Slovenija samostojna, pa so se Slovenci ohladili do nas. Za nas Slovenci obstajajo tako kot vedno, nisem pa čisto 
prepričana, da koroški Slovenci obstajajo za njih. Beremo isto literaturo. Od vedno je bilo tako. Moja mama je znala na izust 
celotno slovensko literaturo. Imela je zelo odločna mnenja. Ko sem študirala, sem jo nekaj spraševala o Josipu Stritarju, pa 
je samo odmahnila z roko. »Ta je veliko govoril, a bolj malo naredil,« je rekla. Literatura je bila vez med nami. Res pa se mi 
zdi, da nas Slovenija vedno manj vidi. 
So meje države postale meje naroda?  



Tako se zdi. Ampak to je čudno. Nekdo mi je v Ljubljani ponosno rekel, da je državni Slovenec, kot da je to nekaj boljšega. 
Jaz pa sem pač manjšinski Slovenec.  
V Avstriji imate tudi zdaj oblast, ki nima veliko razumevanja za vaš položaj. Revizija zgodovine je modna tudi tukaj, 
rehabilitacija nacizma prav tako postaja sprejemljiva. V katero smer gredo spremembe?  
Tako daleč še nismo. V Avstriji vlada dvoličnost. Imamo popolnoma jasne zakone o fašizmu in nacizmu. Zakon prepoveduje 
obnavljanje stranke s takšnimi predznaki. Če ti kaj takega pade na pamet, greš pred sodnike. Vendar se te tendence vedno 
znova ponavljajo, čeprav so protizakonite. Podtalno nacizem živi naprej. Vsak je imel starega očeta, ki je bil pri SS ali v 
podobnih vojaških enotah in organizacijah. Z desno vlado, ki jo imamo zdaj, poskuša priti na dan veliko več stvari. Ko so 
izdali nacistično pesmarico, je nastal velik škandal in izdajatelji bodo morali pred sodišče. To je pač prepovedano. Zakoni so 
bili vedno bili tukaj, vzdušje, naklonjeno nacistom, pa tudi. Vendar ne gre samo za to. V Avstriji imate tudi zelo jasno 
antifašistično tradicijo in popolnoma prepričane antifašiste. Dunaj je bil vedno socialdemokratsko mesto. Na desni pa ste 
prav tako vedno imeli stranke, ki so simpatizirale z nacističnimi idejami, a so se skrivale pod drugimi imeni in se prilagodile 
zakonom. To je zelo avstrijski fenomen.  
 Kako se počutite s skrajno desnico v vladi?  
Videli bomo, ali si bodo upali spreminjati zakonodajo. Dolgo časa je kazalo, da gredo stvari v to smer. Najprej takrat, ko je bil 
na Koroškem Jörg Haider in je nacizem postal salonsko sprejemljiv.  
Ali nacionalizem nikoli ni potihnil?  
Avstrijci niso preboleli izgube monarhije. To je bila kolonialna država. Nemci so bili vladarji in so se v Ukrajini ali Bosni 
obnašali tako, kot Angleži v Indiji. Na ključnih položajih so bili vedno Nemci. Od Jožefa II. je bila nemščina uradni jezik. Živeli 
so v veliki monarhiji in bili bogati, ker so izkoriščali vse narode okoli sebe. Zdaj govorijo, da so na vse strani imperija ponesli 
kulturo. V Sarajevu so zgradili krasen kolodvor, to je res. Vendar so ga plačali Bosanci. Jaz v tem vidim kolonializem, le da so 
bile kolonije v Evropi, ne pa v Afriki ali Aziji. Ko je imperij razpadel, je Avstrija postala majhna. Iz kolonialnih držav so se 
vračali uradniki, ki so imeli velike resentimente, predvsem do Čehov in Slovencev, ki da so bili najhujši pri razbijanju 
monarhije. To je ostalo v politični kulturi. »Mi smo nekaj izgubili.« Iz tega je nastal močan nemški nacionalizem, ki se je 
potem razvil v nacionalsocializem. Ne gre pozabiti, da je bil Hitler Avstrijec.  
Ali ni od takrat preteklo že veliko časa?  
Je, ampak sovražna čustva do Slovanov so ostala. Sama sem zelo rada v Franciji, ker je tam zelo lepo biti Slovenka. Tam so 
jim Slovani zanimivi in je vse normalno. V Avstriji je vedno nekaj nezaupanja. 
Kako razumete razvoj Slovenije?  
Samostojnost je postala nekaj povsem drugega, kot sem pričakovala. Posnemajo avstrijske in druge zahodne modele, ki pa 
jih zelo pomanjkljivo razumejo. Zaton in uničenje slovenskih podjetij sta mi popolnoma nerazumljiva. Vendar gledam na 
stvari iz svojega zornega kota, kot človek, ki nikoli ni bil politik ali gospodarstvenik.  
Spremljate polemiko o tem, kdo je bil v drugi svetovni vojni žrtev in kdo je zmagal?  
Meni se zdi to popolna neumnost. Idiotizem. V Evropi so te stvari popolnoma jasne. Ni razprave o tem, kdo je imel v tej 
vojni prav. V Franciji so partizani najbolj ugledna družbena skupina. Enako je z belgijskimi partizani ali z ruskimi. V Jugoslaviji 
so postali armada in postali člani zavezniških sil. O tem diskutirati je deplasirano. Tukaj ni skrivnosti. Ali si bil kolaboracionist, 
ali pa si se boril za svojo svobodo. V akademskih krogih v Parizu in v Moskvi, kamor jaz zahajam, se to nikoli ne postavi kot 
vprašanje. Sama sem zavedna Slovenka in sem ponosna na to, da moje vnukinje govorijo slovensko. Nacionalizem kot 
politično ideologijo pa zavračam. Vem, od kod prihaja ščuvanje proti tujcem. 
 

Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter 

• Finančna podpora se je je potrojila. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 8. marca 
2018 - Leto XXVIII, št. 10, str. 2-3 

Erika Köleš Kiss - nosilka slovenske narodnostne liste 
8. aprila, ko bodo na Madžarskem parlamentarne volitve, bodo imeli Porabski Slovenci drugič možnost, da izvolijo svojega 
zastopnika v hram madžarske demokracije. Erika Köleš Kiss, ki je bila v minulih štirih letih zagovornica Slovencev v 
madžarskem parlamentu, bo svoje delo opravljala tudi v novem štiriletnem mandatu, saj jo je Državna slovenska 
samouprava postavila kot prvo na slovensko narodnostno listo. 
»V drugi polovici meseca februarja se je naše redno delo v tem mandatu končalo. Do volitev se sicer še lahko zgodi, da 
bomo imeli izredno sejo parlamenta ali kakšnega od odborov. To, da me je Državna slovenska samouprava uvrstila na prvo 
mesto na listi, pomeni, da se bo moje delo nadaljevalo tudi v novem štiriletnem mandatu. Čeprav je na prvi pogled videti, 
da to delo ni naporno, to ne drži. Potrebno je vlagati veliko truda in energije, da ga lahko opravljaš tako, kot je treba,« je 
poudarila Erika Köleš Kiss, ki bo v času do volitev poskušala obiskati vse kraje na Madžarskem, kjer živijo Slovenci. »Na 
forumih, ki so zdaj že tradicija, bom povzela moje štiriletno delo in predstavila načrte za naslednji mandat. Pričakujem, da 
bodo na teh srečanjih svoje mnenje povedali tudi ljudje. Lahko predstavijo tudi svoje prošnje.« 
Prvi mandat, v katerem je trinajst narodnosti na Madžarskem prvič imelo svoje zastopnike v parlamentu, je po mnenju 
sogovornice prinesel veliko pozitivnega: »Poslanca, ki bi imel tudi pravico glasovanja, ni uspela izvoliti nobena od 
narodnosti, saj je premalo volivcev glasovalo za narodnostne liste. Po spremembi zakonodaje imata v novem mandatu nekaj 
možnosti za to dve največji narodnosti, Nemci in Romi. Sicer lahko rečem, da je bilo delo narodnostnih zagovornikov v 
minulih štirih letih pestro, naporno, a tudi uspešno. Največji premik je bil narejen na področju financiranja, saj se je od leta 
2014 podpora, ki se prej v desetih letih skorajda ni nič spremenila, potrojila. Prav gotovo je k temu veliko pripomoglo tudi 
naše delo.« 
Za narodnosti na Madžarskem je bilo pomembno leto 1993, ko je bil sprejet Zakon o narodnih in etničnih manjšinah, ki je 
omogočil ustanavljanje manjšinskih lokalnih samouprav in Državne slovenske samouprave: »Ta pomembni zakon bomo ob 



25. obletnici njegovega sprejetja počastili s konferenco. Dejstvo je, da je takšen način organiziranja narodnosti omogočil, da 
so se organizirale civilne organizacije, ki so na kulturnem in jezikovnem področju marsikaj naredile. Zelo pomembno je bilo, 
da so začeli delovati tudi narodnostni mediji. Z njihovo pomočjo večinski narod izve, kaj vse počnemo pripadniki narodnosti, 
kdo in kaj smo, kakšni so naši delovniki in kakšne praznike imamo. Pri oddaji Slovenski utrinki, ki je vsak drugi teden na 
sporedu madžarske televizije, smo se morali kar veliko boriti, da smo poleg jutranjega termina oddajanja dobili možnost, da 
se oddaja ponavlja še v popoldanskem terminu, ko jo lahko vidi več gledalcev madžarske nacionalne televizije.« Zagovornica 
Slovencev na Madžarskem izpostavlja še pomembno vlogo, ki jo imata pri negovanju maternega jezika Radio Monošter in 
časopis Porabje.  
Na vprašanje, kaj je bilo poleg bolj rednega in sistemskega financiranja narodnostnih organizacij in institucij tisto, kar je bilo 
v tem mandatu najbolj pomembno, je Erika Köleš Kiss odgovorila, da se je kot predsednica pododbora za javno šolstvo zelo 
trudila, da je Ministrstvo za človeške vire lani podpisalo petletno pogodbo za dodatna sredstva za  delovanje obeh porabskih 
dvojezičnih osnovnih šol: »Menim, da je to za naše šole zelo pomembno, saj starši izbirajo šolo tudi na podlagi tega, kako je 
šola opremljena in kakšne pogoje nudi učencem. Seveda se bo treba še naprej truditi tudi za vsebinsko prenovo, za čim bolj 
kakovosten pouk, tako slovenskega jezika kot vseh ostalih predmetov. Če tega ne bomo zagotovili, ne bomo imeli 
prihodnosti.« 
Po mnenju zagovornice je zelo pomembno, da svoje delo dobro opravlja slovensko-madžarska mešana manjšinska komisija, 
sploh v zadnjih letih, ko jo z madžarske strani vodi Ferenc Kalmár, »ki se kot dober poznavalec manjšinske problematike 
zaveda, da je potrebno Porabskim Slovencem in Madžarom v Sloveniji, ki sta obe številčno majhni narodni skupnosti, 
nameniti posebno pozornost. Sama sem veliko sodelovala pri pripravi zasedanj mešanih komisij in opozarjala na tiste točke, 
katerim moramo nameniti največ pozornosti. Če imamo na kulturnem in jezikovnem področju veliko stvari urejenih,  
predvsem kar se tiče financiranja, moramo zdaj več narediti za gospodarski razvoj Porabja. Predpogoj za to, še posebej za 
razvoj turizma, je urejena infrastruktura. Upam, da se bomo kmalu po volitvah usedli z odgovornimi in se dogovorili, kako in 
kdaj bomo cestne povezave posodobili.« 
Kar se tiče parlamentarnih volitev Erika Köleš Kiss opominja vse slovenske volivce, ki se še niso registrirali na narodnostni 
volilni seznam, da to lahko storijo do 23. marca. Pomembno je, da se na njem znajde čim več ljudi, »saj bomo na ta način 
pokazali, da nas zanima tudi naša prihodnost.« 

• Vsak ponedeljek se sklanja in sprega v Slovenskem domu. –dm-. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 8. marca 2018 - Leto XXVIII, št. 10, str. 3 

Zveza Slovencev na Madžarskem že vrsto let prireja brezplačne tečaje slovenskega jezika tako za začetnike kakor tudi za 
nadaljevalce. Od letošnjega februarja slednje poučuje mlad učitelj slovenskega je jezika Norbert Gerencsér, sicer učiteljski 
pripravnik na Dvojezični osnovni šoli Števanovci. »Prejšnje leto sem na fakulteti v Sombotelu diplomiral kot slovenist, poleti 
pa sem se udeležil izpopolnjevanja v Sloveniji skupaj z učitelji in kulturnimi delavci iz Porabja. Tam so me spoznali in me je 
sekretarka Zveze Slovencev Biserka Bajzek vprašala, ali bi sodeloval pri tečaju. Tako sem začel,« nam je pripovedoval 
slovenist s svežo diplomo. 
»Tečajniki poznajo slovenski jezik na različnih ravneh, kar mi povzroča težave, saj jih moram poučevati diferencirano,« je 
pred začetkom pouka objasnil Norbert Gerencsér. »Uporabljamo učbenik ’A, B, C, 1, 2, 3, gremo’. Napredujemo po enotah, 
najprej si ogledamo nove besede in izraze, nato pa jim pojasnim slovnico. Če nekdo jezik bolje obvlada, dobi mogoče še 
dodatne naloge.« Učitelj je dodal, da polaga poudarek na medsebojno sporazumevanje. »Morajo tudi govoriti, ne le 
pregledovati slovnico ali prebirati besedila. Veliko se pogovarjamo. Zmeraj ho hodim naokrog, me sprašujejo in jih 
sprašujem tudi sam. Naš tečaj je kot dolg pogovor,« se je nasmehnil Norbert. Zaradi različnega predznanja tečajnikov si 
predavatelj težko postavlja skupne cilje. »Želim si, da bi udeleženci spoznali delček slovenščine. Da bi spoznali, da je tudi ta 
jezik lep, da ima veliko lepih skrivnosti. Da jezik uporabljajo, če bo potrebno.«  
Med učenci smo lahko srečali takšne, ki so se že večkrat zaporedoma udeležili posameznih tečajev, videli pa smo tudi nove 
obraze. Edina Keresztes-Nagy je učiteljica razrednega pouka na DOŠ Števanovci, zato bi rada poglobila znanje slovenskega 
jezika. »Pogosto imamo goste iz Slovenije in vljudno bi bilo, če bi jih vsaj pozdravila in ogovorila slovensko,« je poudarila 
učiteljica in dodala: »Govorim angleško, nemško in flamsko, kljub temu pa mi povzroča slovenščina težave. Rada bi večkrat 
obiskala tudi Slovenijo, saj sem le potovala preko nje. Slike o njej so me očarale.«  
Med tečajniki smo srečali tudi namestnico direktorice Mestne knjižnice Ferenca Móre Horváth Tiborné, Ági ki je diplomirana 
profesorica ruščine in bibliotekarka. »Potrebujem slovenščino, ker zbiramo tudi narodnostno gradivo v slovenskem 
ter nemškem jeziku. Sama razpolagam z jezikovnim izpitom iz slovenskega jezika na srednji ravni, na tokratnem tečaju pa 
osvežujem in razvijam svoje znanje, « je povedala sodelavka knjižnice in dodala: »Največ težav mi povzroča dvojina, drugače 
pa si veliko pomagam z ruščino. Imamo tesne stike s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, bila sem pri njih celo 
z namenom jezikovnega izpopolnjevanja. Pri medknjižnični izposoji že uporabljam slovenščino, pisno sporazumevanje mi 
gre lažje od rok.« 
Predavatelj Norbert Gerencsér pri svojih tečajnikih uporablja metode, ki so se mu obnesle na osnovni šoli. »Razlik skorajda 
ni, tudi odrasli se radi igrajo. Če sem si na primer neko igro izmislil za šolo in jo prenesel sem, so v njej uživali tudi tečajniki,« 
je ugotovil učitelj in dodal: »Domačih nalog jim ne dajem, saj prihajajo prostovoljno. Vidim pa, da se pripravljajo, kajti 
zmeraj obvladajo nove besede in izraze. Na začetku ure vselej ponavljamo, saj poznamo pregovor o tem, da je ponavljanje 
mati učenja.« 
Kdaj pa kdaj pa mora tudi predavatelj osvežiti svoje znanje. »Navada je dobra stvar, vendar učitelj se mora vselej 
pripravljati. Preden pridem v Monošter, vsakič odprem učbenik in premislim, kako bomo šli naprej. Če nas čaka zahtevnejši 
del slovnice, poiščem kakšne naloge  in preverim načine, kako bi ga bolj razumljivo pojasnil,« nam je o svojem delu še 
povedal učiteljski pripravnik, ki se mu pozna, da v svojem delu uživa in kljub svojemu madžarskemu poreklu odlično 
obvlada slovenski jezik. 



• Vino, rogljički in mladi. Silva Eöry. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 8. marca 2018 - Leto 
XXVIII, št. 10, str. 4 

Na Slovenski vzorčni kmetiji so se družili in ocenjevali Preden je po zimskem premoru Slovenska vzorčna kmetija na Gornjem 
Seniku ponovno odprla svoja vrata tistim, ki hočejo ob koncih tedna kaj dobrega pojesti in popiti, so se pod njeno streho 
zbrali domači ljubitelji vinske kapljice. »Kljub temu da je restavracija pozimi zaprta, se pri nas tu in tam vseeno kaj dogaja. 
Gornjeseničari – pobudnik je bil Laci Žohar - so se že pred nekaj leti odločili, da bodo vsako leto pripravili ocenjevanje 
domačih vin. To so brajdaši, saj vemo, da v Porabju nimamo vinogradov.  
Žirija pod vodstvom slovenskega generalnega konzula v Monoštru Borisa Jesiha je ocenila trinajst vzorcev vina. Zanimivo je, 
da so najvišjo oceno prisodili vinu, ki ga je pridelal domačin Kálmán Klujber, Madžar, ki se je priženil na Gornji Senik. Še bolj 
zanimivo in razveseljivo je, da je na drugem mestu pristal Gábor Bunderla z Gornjega Senika, 19-letni mladenič, ki je ostal 
edini moški pri hiši in se je pred dvema letoma začel ukvarjati s pridelavo vina. Tretje najboljše ocenjeno vino je s seboj z 
Goričkega prinesel Štefan Gjergjek iz Kovačevec,« je povedala direktorica Razvojne agencije Slovenska krajina Andreja Kovač 
in razložila, da so možje sklenili zaposliti tudi boljše polovice, zato so dekleta in žene spekle rogljičke.  
Po mnenju štiričlanske komisije (vodil jo je kuhar vzorčne kmetije) so bili najbolj slastni tisti, ki jih je spekla dijakinja Regina 
Labricz. Na drugem in tretjem mestu so se znašli rogljički, ki sta jih spekli Biserka Bajzek in Hilda Žohar. »Veseli smo, da se je 
zbralo veliko ljudi in da je bilo razpoloženje res dobro. Ob pomoči Stanka Črnka in njegove harmonike smo tudi kakšno 
zapeli in se družili do poznega večera,« je še dodala Andreja Kovač, ki je isti dan pripravila tudi srečanje z mladimi  
porabskimi Slovenci.  
Tako imenovani »brainstorming« oziroma če povemo po slovensko, viharjenje možganov, je bilo namenjeno temu, da 
odgovorni pri razvojni agenciji izvejo »kaj želijo mladi. Pri pripravi razvojnih projektov smo želeli prisluhniti tudi njim. V 
bistvu sploh nismo vedeli, če bodo prišli na srečanje. Nobenega nismo posebej povabili, ampak smo o dogodku obveščali le 
s pomočjo družbenih omrežij in časopisa Porabje. Zanimalo nas je, kakšne ideje imajo mladi, da bi polepšali našo pokrajino 
in jo naredili bolj privlačno za življenje. Razveseljivo je, da jih je prišlo več kot 25. Predstavili so kar nekaj svojih idej. Nekaj 
jih je bilo povezanih tudi z njihovim družabnim življenjem, prirejanjem zabav, omenjenih je bilo tudi nekaj prireditev. 
Nekatere bodo izvedli na naši kmetiji in tega se veselimo. Slišali smo, da so imeli vrsto let svoj prostor za druženje na 
prostem, kjer so lahko tudi šotorili. Ker tega prostora danes več ni, so želeli, da bi se na Gornjem Seniku uredil primeren 
nadomestni prostor. Lokacijo smo že našli, zdaj moramo samo še ugotoviti, če bomo lahko na njej primerno uredili ta 
prostor, na katerem se sicer ne bo nič gradilo. Urediti bo treba le ploščad, zagotoviti vodo in elektriko, prostor za žar ter 
klopi in mize.« 
Ker so na pogovoru prevladovali mladi z Gornjega Senika (temu je najbrž botrovalo tudi slabo vreme), je bila tudi druga 
ideja povezana z največjo porabsko vasjo. Mladi pogrešajo pokrit prostor za športno rekreacijo. »Dejstvo je, da v Porabju 
nimamo nobene športne dvorane, tudi dvojezični osnovni šoli nimata telovadnic, tako da mladi nimajo, še posebej v 
zimskem času oziroma ob slabem vremenu, možnosti za ustrezno vadbo. Dolgoročno je to tudi eden od morebitnih 
projektov,« je razložila sogovornica, ki je zadovoljna, da tudi mladi razmišljajo o tem, kaj bi bilo potrebno storiti, da se bodo 
v Porabju zagotovili boljši pogoji za življenje. Samo srečanje je bilo zanimivo tudi iz jezikovnega stališča: »Pogovor je tekel v 
porabskem narečju. Seveda sem odgovore dobila tudi v madžarščini, a to je razumljivo. Oni so razumeli mene, jaz njih. 
Potrebno je narediti korak za korakom. Narečje sem slišala govoriti tudi človeka, za katerega doslej nisem vedela, da ve 
sploh kaj povedati po domače. Dobro je bilo slišati mlade, ki želijo nekaj narediti. To je pogoj, da bo slovenščina pri nas tudi 
ostala.« 
Kar se tiče letošnjega leta, Andreja Kovač pričakuje, da bo poslovanje Slovenske vzorčne kmetije vsaj tako dobro, kot je bilo 
lani: »Glede na to, koliko rezervacij imamo, pričakujem, da bomo imeli podobno uspešno leto. Zanimivo je, da kar se tiče 
stacionarnih turistov, bodo letos k nam nekatere družine prišle že tretjič. To je dokaz, da dobro delamo in da gostje 
zadovoljni odhajajo domov.« 

• Lepau je bilau, hvala lejpa vam. Klara Fodor, predsednica. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 8. marca 2018 - Leto XXVIII, št. 10, str. 5 

V imeni Drüštva porabski slovenski penzionistov bi se rada zavalila vsejm, steri so na kakšnokoli formo vcuj pomogli k tomi, 
ka smo Slovensko fašensko povorko v Monoštri srečno pa dobro leko skaus spelali. Telko pohvaldjanje smo eške nikdar nej 
dobili od lidaj. Nej pitanje, ka najbola smo se doužni zavaliti za vse tröjde svojim penzionistom, steri so se v lejpom števili 
podali nota zravnati, največ za indašnje nisterni pa za dobre aktualne maškare. Brezisvoji penzionistov bi nikdar  nej mogli 
vküper sprajti taši velki program. Karažnost, radost, dobra vola, djoukanja, veseldja, norčüvanje njim pride iz srca.  
Posaba moram vözdigniti Hugina Meggyes iz Slovenske vesi, stera več lejt nazaj cejlo držino, od najmlajšoga člena - hči, zet, 
vnuki pa njijva drüga baba, sestra – pripela. Na velko se moramo zavaliti Milani Gabri, predsedniki Drüjštva penzionistov v 
Rogašovci, steri od 2016. leta mau spravla vküp lidí pa s svojimi muzikanti Neman časa tü z dobre vaule sprvaja maškare po 
varaši. 
Posaba na velko cenimo, pa se radüvamo mladim pa mlajšom z vesi Sakalauvci, stera ves nam s pomočtjauv županje Valerije 
Rogan na velko vcuj pomaga k tomi, ka njini domanji mladi pa mlajši sami leko preživejo, kak se trbej pripravlati,  
vöšpekulérati maškare, kak segne vcuj cejla držina pa kašno čütenje je, gda leko ponašajo vözraščene pri norüvanji, plesanji, 
djukanji. Pri tejm so nam tü na rokau šli, ka so nas vöpomogli s tašimi indašnjimi maškarami (raujar, pajac/bohóc, drautar), 
ka smo mi nej meli.  
Baug plati penzionistom Šalovci-Hodoš, steri so v svoji maškaraj prejk deset lejt furt vcuj, zdaj že pod vodstvom predsednice 
drüštva Ivanke Balek.  
No, brezi muzikantov bi pa nikan nej mogli pridti. Stanko Črnko s svojimi goričkimi padaši že od 2011. leta mau sprvaja naš 
fašenski program, sprvoga samo na malom tali varaša, od 2014. leta pa skaus varaša. Eške drüge muzikante nam tü on 
spravla od svoji padašov, znancov, letos so bili s Prlekije pa vsi v maškaraj.  



Naš dobro poznan mladi fudaš Boris Velner iz Vučje Gomile kakoli je mladi ali na fašenskoj povorki se že tü za veterana sté. 
Posaba njemi lejpa hvala, ka je sprvajo števanovsko mlašečo folkloro, steroj je prejk deset lejt redno igro na fudaj. Radi smo 
bili, ka so bole mladi Slovenci, Slovenke tü spunili našo prošnjo, oni so Laci Nemeš, Valika Kovač, Ildiko Windisch, Marijana  
Fodor, Šütő Feco, prava rauka našoj slovenskoj zagovornici pa član mestnoga sveta/önkormányzati képviselő v Monoštri, 
pa Köncz Nelli, vnukica naše penzionistke Marije Kürnjek pa njena padaškinja Czeglédi Karina. Velko hvalo so vrejdne tiste 
naše penzionistke tü, stere so tak žmane pa dosta domanji fank ali skaldje spekle, ka smo delili po varaši pa mlašeči tau 
pogostili pri večerdji tü.  
Baug plati je ranč tak valani za ženske v Sakaluvci pa Rogašovci, stere so tü dosta dobri fank spekle za deliti po varaši. 
Za fotografiranje se trno lepau zavalimo Mariji Mukič, Kiss Gabori, Dušani Mukiči, za lejpi film Gezani Domani. Vsejm 
delavcom medij pri Slovenski utrinkaj, varaški televiziji, Porabje novinaj, Radioni Monošter, Vas Népe, Gotthárdi Hírek, steri 
so glas dali od nas ali delali reklamo se zahvalimo. Restavracija Lipa se té zadvečerek tak napunila napunila, ka so nas že skur 
nej vedli, kama djasti. Za 184 lidí je že bilau ka skakati na küjnji pa v restavraciji, vsejm küjarom pa kölnarom se lepu 
zavalimo, Porabje d.o.o-ji pa za velko lejpo mesto v Slovenskom daumi. Trno lepau se zavalimo za finančno pomauč, ka go 
dobimo na té namen od Ministrstva za človeške vire/Emberi Erőforrások Minisztériuma.  
Baug plati vsejm lidam, tak domanjim kak zvöjnašnjim, steri so nas prišli poglednit! Na konci pa v imeni vsej nas si je 
najlepšo hvalo pa pohvalo zaslüžo naš Oče više nas, ka nam je tašno lejpo, sončno vrejmen ustavuro ranč samo té en den. 
Tau prej zatok leko, ka smo mi Slovenci fejs vörno lüstvo. 

• V Sakalovcih pogovor o Bogu. L.R.H. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 8. marca 2018 - 
Leto XXVIII, št. 10, str. 5 

Na srečanju vernikov v Sakalovcih je Monika Cserkuti Časar povedala, da je bila molitvena skupnost v vasi ustanovljena pred 
enajstimi leti, v njej sodelujejo štiri mlade družine. Skupnost se je leta 2012 pridružila gibanju družinskih molitvenih  
skupnosti MÉCS (LUČ). 
Robert Časar, predsednik cerkvenega odbora v vasi, je postavil vprašanje, na kak način naj predajamo križ, štafetno palico 
naše vere. Ali je zadosti, če samo hodimo v cerkev? Med pogovorom so navzoči poslušali glasbene točke krščanske glasbene 
skupine ter odlomke in zgodbe iz Svetega pisma. Vsi so se strinjali, da se od časa do časa moramo vračati k Jezusu in se več 
pogovarjati o Bogu ter z Bogom. 

• Babice v digitalnom svejti. Margit Čuk. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, Monošter, 8. marca 2018 - 
Leto XXVIII, št. 10, str. 7 

Fantastično je, ka mi, prejk 60 lejt stare babice, znauva nutsedemo v šaulske stolice, odimo na računalniški tečaj. 
Nas interesira te digitalni svejt. Človek v živlenji vsigdar more meti cilje, brezi toga nej vrejdno živeti. Naš kratkoročni cilj je, 
naj se navčimo delati na računalniki, naj pokažemo našim mlajšom pa vnukom, ka mi tau tö znamo. 
10. januara se je začno tečaj v šauli Istvána Széchenyija. Školnik Gábor Kozma nam je tapravo, ka vse se moramo navčiti. Te 
smo ga samo z velkimi očami gledali, malo smo se postrašili. Baug moj, ka pa mi tü iščemo, smo brodili. Un nas je nagučavo, 
ka se vse leko navčimo, samo moramo vörvati v tom. 
Vsikšo srejdo smo se dosta nauvoga navčili. Programski paket Office, programa Word za pisanje, Excel za tabele, naredti e-
pošto, pisati e-mail-e, ji pošilati, dobiti, šteti, nücati Google, You Tube… 
Baug plati našoj predsednici Klari Fodor, ka nam je organizirala te tečaj. Vsakši keden je nas sprvajala na tečaj in tam tö 
pomagala, če je trbelo. 
Hvala za finančno pomauč Drüštvi porabski slovenski penzionistov, drugi tau ceringe smo pa sami plačali. Zahvalimo se 
Gábori Kozma, ka nam je vse lepau raztolmačo, emo potrplenje za nas. Dosta smo se navčili, kak tehnično tak človeško tö. 
Starejšim samo tau leko povejm, naj se ne bogijo od nauvosti, batrivno naj sedejo k računalniki, naj se navčijo delati na 
njem, tak do leko stopaj držali z gnešnjim svejtom, gde se vse trno brž spreminja. 
V digitalnom svejti smo najšli virtualne pajdaše, kak Internet, Google, You Tube, Wikipedia, Twitter, Facebook, Gmail …, steri 
nam brž kakšnokoli informacijo dajo. Samo gnauk kliknemo (kattintunk) pa cejli svejt k nam pride, kakoli škemo znati, videti, 
čüti … Bole leko komuniciramo z drugimi lidami, dosta nauvi lidi spoznamo, več znamo od ednoga drugoga. Več stikov mo 
meli, nemo sami ostali. 
Naslejdnje naj pišem od čednoga telefona. Če maš taši telefon, več ti nej trbej vsigdar pred računalnikom sejdti, mobilno ga 
gdekoli pa gdakoli leko nücaš, če maš Internet pa Wifi. Ranč tak funkcionira kak računalnik, leko na njem pišeš, štéš, 
Facebook nücaš itd. Ma eške vseféle aplikacije, samo moraš znati delati z njim. 
Pred 20. lejti smo eške nej brodili, ka pride té digitalni svejt v naš žitek, ka brez njega nika nede funkcioniralo, pa ka z njim 
ležejši baudejo naši dnevi. Tau je rejsan fantastično! 

• Predavanje o smrtnih in pogrebnih šegah. Andreja Korpič. Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 8. marca 2018 - Leto XXVIII, št. 10, str. 7 

Ko govorimo o starodavnih šegah in navadah, ne moremo mimo pogrebnih šeg. S smrtjo se življenjski cikel zaključi, misel 
na lastno minljivost in kratkost življenja pa je že od vekomaj begala in strašila človeka. Smrtne šege so tako izraz človeške 
nemoči in strahu, po drugi strani pa tudi želje, da bi si svojci umrlega osmislili izgubo in našli tolažbo. 
Del tega nam je predstavila etnologinja Jelka Pšajd v predavanju o smrtnih šegah in pogrebnih praksah Porabja in Pomurja, 
ki se je odvijalo 28. februarja v Slovenskem domu v Monoštru. To tabu temo, ki je prav tako velik del naše kulturne  
dediščine, je Pokrajinski muzej Murska Sobota približal javnosti na razstavi z naslovom Čez ta prag me bodo nesli, ko zaprl 
bom oči. Na podlagi te razstave, ki bo v omenjenem muzeju na ogled do novembra letos, so izdali tudi istoimensko 
publikacijo. 
Jelka Pšajd nam je tako prikazala vrsto fotografij, ki so nastale ob pogrebnikovi krsti. Iz predmetov na teh fotografijah 
(mrtvaški odri, rožni venci, molitvene knjige ...) se da razbrati velik vpliv vere na način življenja in mišljenja ljudi v  
preteklosti. Obenem pa te fotografije svojcev z umrlimi pokažejo tudi na dejstvo, da so bili ljudje določene skupnosti 
(družine, vasi) trdno povezani med seboj. Skupaj so šli skozi vse cikle življenja, od rojstva, preko poroke in vse do smrti.  



judje so takrat umirali doma, na svojih posteljah in ob domačih ljudeh. Domači ljudje so jih oblekli, umili, izdelali krsto, 
bedeli ob njih in jih pokopali. Tako je še največji finančni strošek za družino predstavljala pogrebščina (»torbina«). 
Še bolj zgovorne pa so fotografije starih nagrobnih spomenikov, ki se jih je po porabskih pokopališčih ohranilo kar nekaj. 
Ne samo zaradi zanimivih sakralnih ornamentov, pač pa tudi zaradi napisov v starem porabskem narečju. Ti napisi ponudijo 
mimoidočemu veliko informacij o pokojniku (datum rojstva in smrti, zakonski stan, poklic), velikokrat pa tudi kakšno modro 
misel oz. premislek o minljivosti življenja. Sicer so kamnoseki (sploh če niso znali slovensko) tu in tam naredili kakšno 
pravopisno napako pri nagrobnih napisih, ampak to naredi te nagrobne spomenike na nek način še bolj zanimive in 
unikatne. 

• Pod Vranovo vrbo in hrastom. Tekst in foto: Ernest Ružič. . Porabje, časopis Slovencev na Madžarskem, 
Monošter, 8. marca 2018 - Leto XXVIII, št. 10, str. 10 

Tišina: V čast in spomin akademika dr. Antona Vratuše 
Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je na Tišini pripravila spominsko slovesnost v čast in spomin akademika dr. Antona Vratuše 
z naslovom »Pod Vranovo vrbo in hrastom«. Vratuša je je umrl lani, 30. julija, rodil pa se je 21. februarja 1915. Njegov 
rojstni dan bo poslej Spominski dan dr. Antona Vratuše, so sklenili na seji Uprave, kar je na spominski slovesnosti, 23. 
Februarja 2018, sporočil predsednik Uprave dr. Šiftarjeve fundacije Ernest Ebenšpanger.  
V počastitev svojega prvega predsednika Programskega sveta, še prej skupaj z dr. Vanekom Šiftarjem, pobudnika za 
ustanovitev fundacije, prvega častnega člana in do lanske slovesnosti, ko je vstopil v sto tretje leto starosti, neizčrpnega 
pobudnika idej, je bil na Tišini skrbno pripravljen dogodek: »Pod Vranovo vrbo in hrastom«. Zato ker sta bili lani, ob 102-
letnici Antonu Vratuši v trajni spomin posajeni v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih vrba in hrast. Sajenja se že zaradi 
rahlega zdravja ni mogel udeležiti neposredno, le posredno s pozdravnim pismom. Akademik Anton Vratuša in Vanek Šiftar 
sta edina izobraženca iz severovzhodne Slovenije, ki sta poskušala in na več področjih tudi uspela povezati in preplesti skrb 
in sodelovanje med Porabskimi Slovenci na Madžarskem, Slovenci na avstrijskem Štajerskem in gradiščanskimi Hrvati v 
Avstriji. Nekoč bogato sodelovanje v panonskem prostoru je z leti skoraj zamrlo, za nadaljevanje si prizadevamo v Ustanovi 
dr. Šiftarjevi fundaciji.  
Slavnostna govornica na slovesnosti je bila dr. Vera Klopčič, ki je sodelovala z Vratušo vrsto let kot raziskovalka na Inštitutu 
za narodnostna vprašanja in kot članica Programskega sveta Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije.  
Vera Klopčič je izpostavila tudi vlogo Antona Vratuše kot dolgoletnega predsednika  Odbora za preučevanje narodnih 
manjšin pri Slovenski  akademiji znanosti in umetnosti. »Za seje se je temeljito pripravil: preučil je gradivo za vsako točko 
dnevnega reda, zbiral podatke o položaju posameznih manjšinskih skupnosti ter prisluhnil predstavnikom teh skupnosti in 
strokovnjakom. Bil je pobudnik urejanja pravnega položaja slovenske skupnosti na avstrijskem Štajerskem v začetku 
devetdesetih let 20. stoletja (odlično je sodeloval z vodstvom Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko, zlasti s 
sedanjo predsednico Suzanne Weitlaner, z dr. Andrejo Haberl Zemljič in dr. Wolfgangom Gombotzem, dodatek avtorja), 
urejanja položaja romske skupnosti in tudi nemške ter drugih ustavno nepriznanih skupnosti v Republiki Sloveniji, saj se je 
zavzemal za pravično, univerzalno in mediskriminatorno obravnavo vseh vprašanj. V tem smislu je zgodovinsko pomembna 
perspektiva njegovih prizadevanj, ki odpira poti za utrjevanje sodobnih demokratičnih načel v slovenski družbi.« 
Slavnostna govornica Vera Klopčič je povedala, da je ponosna, ker je ob raziskovanju položaja manjšin sodelovala z 
Antonom Vratušo in v Odboru narodnih manjšin pri SAZU. Odbor zdaj vodi akademik dr. Jože Pirjevec iz Trsta. Omenila je 
sodelovanje z akademikom Vratušem v večletnem mednarodnem projektu »Živeti z mejo«. Med prvimi je bil simpozij leta 
2007 na temo »Panonski prostor in ljudje ob dvojni tromeji«.  
Izdali so zbornik z referati, sicer pa se je projekt osredotočal »na razpravo o  možnostih tolerantnega sožitja različnih 
narodov in manjšin v obmejnih prostorih in možnostih nadaljnjega vsestranskega razvoja teh regij, ki naj bi temeljil na 
bogastvu različnosti, medsebojnem sodelovanju in ne na izključevanju. Bilo je več odmevnih znanstvenih srečanj, v Gorici, 
Ljubljani in Murski Soboti.« 
Govornica je še poudarila Vratuševo natančnost pri delu, ko je vsako besedilo temeljito prebral, »k osnutku uvodnih misli pa 
sem vedno dobila natančne, z njegovo roko zapisane pripombe in sugestije, kaj je treba dodati ali izpustiti «. 
V programu prireditve »Pod Vranovo vrbo in hrastom« so sodelovali: vokalna skupina Iskrice, glasbena skupina Ethnotrip ter 
Gabrijela Granfol Peurača in Boštjan Rous. Predvajali so tudi odlomke iz dokumentarnega filma, ki ga je o Antonu Vratuši  
pripravil Bojan Peček, eden osrednjih sogovornikov v dokumentarcu pa je bil pevec Vlado Kreslin.  
V vsebino scenarija je bila strnjena življenjska pot akademika Antona Vratuše s kredom, da je bila »Vranova dolga bela cesta 
dolga desetletja, od svojih študentskih let naprej, delovno in prijateljsko prepletena in povezana z rojakom, prijateljem in 
sodelavcem prof. dr. Vanekom Šiftarjem. Sodelovala sta pri predvojnem Prekmurcu in pri pripravah na izid večdelne – žal 
nedokončane – študije o prekmurskih dialektih in urbarjih. Različne delovne vezi so ju povezovale tudi vso povojno obdobje 
...  Kako razvejano in vsebinsko raznoliko je bilo sodelovanje dveh vrhunskih prekmurskih intelektualcev, pričajo tudi 
ohranjena pisma, prek katerih sta desetletja izmenjevala izkušnje in iskala vizije pokrajine, ki sta ji do konca zvesto služila in 
pustila neizbrisno sled, po kateri je vredno nadaljevati in pogumno stopati na nove poti«.  
 

Vestnik, Murska Sobota 

• Zaposlovanje glede na »naše in vaše«. Intervju: Dejan Hozjan, profesor pedagogike na Pedagoški fakulteti 
Univerze na Primorskem. Pogovarjal se je: Timotej Milanov. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 10, 8. marca 
2018, str. 4-5 

Dejan Hozjan, profesor pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem 
 »S spremenjenim zakonom prehaja dvojezično šolstvo v Prekmurju dobesedno v roke Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti. Ta bo pridobila ključno vlogo pri vseh odločitvah o dvojezičnem šolstvu v Prekmurju,« 
meni Dejan Hozjan 



Dejan Hozjan s Hotize je profesor pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Ob nedavnem spreminjanju 
zakonodaje na področju dvojezičnega šolstva je bil edini strokovnjak, ki je v javnosti z odprtim pismom izrazil pomisleke 
glede sprejetih sprememb. Na nekatere sumljive prakse v povezavi z dvojezičnim šolstvom opozarja že več let. 
Na problematiko ste postali pozorni že pred devetimi leti v svetu za evalvacijo. Kaj vas je takrat zmotilo? 
»Kot član sveta za evalvacijo pri takratnem ministrstvu za šolstvo in šport sem dobil v ocenjevanje predlog  Evalvacijske 
študije dvojezičnega šolstva v Sloveniji. Ob vsebinskih pomanjkljivostih, kot je izrazita skrb zgolj za madžarski jezik, in 
previsoki finančni oceni evalvacije je mojo pozornost še posebej pritegnila neobičajna sestava projektne skupine. Tovrstne 
skupine sicer vedno sestavljajo vrhunski raziskovalci, pri tej raziskavi pa je imela strokovne reference le vodja skupine, 
preostali člani so bili vzgojitelji in učitelji dvojezičnih vrtcev in šol. Celo več, skupino so sestavljali takrat vidni člani Pomurske 
madžarske samoupravne narodne 
skupnosti, ki niso imeli nobene reference s področja raziskovanja. Ker sem odločno vztrajal pri strokovni neustreznosti 
takšnega predloga, sem bil poklican na ministrstvo. Avtorji danes spremenjenega zakona so me ob prisotnosti poslanca 
madžarske narodne skupnosti prepričevali, da umaknem svoje pripombe. Ker se nisem uklonil pritiskom in ker so očitno 
morali na ministrstvu izpeljati to raziskavo, so začeli iskati nov način za njeno izvedbo. Rešitev so našli s pomočjo t. i. 
uvajanja poskusa. Če se v vzgojno-izobraževalni proces vpelje nov program ali nova izvedbena rešitev, je treba izvesti 
spremljavo uvajanja poskusa. V primeru dvojezičnega šolstva v Prekmurju pa ni šlo za nič od navedenega. Po izteku mojega 
mandata v svetu za evalvacijo je bila raziskava izvedena, čeprav zanjo niso bili izpolnjeni strokovni pogoji.« 
Zakaj po vašem mnenju pozneje, potem ko se je vaš mandat iztekel, ni nihče nasprotoval takemu načinu evalvacije? 
»Da se je ministrstvo na vse načine trudilo izpeljati omenjeno raziskavo, in to v tesni povezavi s poslancem madžarske 
narodne skupnosti, je zame zelo neobičajna praksa. Zakaj se je ministrstvo odločilo za takšen način dela in v nadaljevanju 
gladko izpeljalo raziskavo? Ministrstvo za izobraževanje sodi v okvir Vlade Republike Slovenije, ki pripravlja večino zakonskih 
predlogov in sprememb. Dejstvo je, da poslanec madžarske narodne skupnosti z glasovanjem v državnem zboru izrazito 
podpira vladne in koalicijske predloge. Vprašanje pa je, s kakšnim namenom in za kakšno ceno se to počne.« 
Ost vaše kritike ob tokratnem spreminjanju zakonodaje je usmerjena predvsem v večanje pristojnosti krovne madžarske 
manjšinske organizacije pri vprašanjih, povezanih z dvojezičnim šolstvom. Zakaj menite, da je to nevarno? 
»S spremenjenim zakonom prehaja dvojezično šolstvo v Prekmurju dobesedno v roke Pomurske madžarske samoupravne 
narodne skupnosti. Ta bo pridobila ključno vlogo pri vseh odločitvah o dvojezičnem šolstvu v Prekmurju, saj bo izrazito 
vplivala na vzgojno-izobraževalne programe vrtcev in šol, letne programe dela vrtcev in šol, zaposlovanje vzgojiteljev in 
učiteljev ter strokovni razvoj dvojezičnega šolstva v Prekmurju. To je nevarno iz več razlogov. Prvič, če govorimo o 
dvojezičnem šolstvu, je to šolstvo, ki bi moralo biti tako v pedagoškem kot tudi upravljavskem smislu enakovredno v domeni 
madžarskega in slovenskega naroda, ki živi na tem območju. V tem primeru pa je slovensko prebivalstvo iz urejanja 
dvojezičnega šolstva popolnoma izključeno. Drugič, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost ni strokovni 
organ na področju vzgoje in izobraževanja, dobiva pa pristojnosti, ki izrazito sodijo v domeno pedagoške stroke. Vedeti je 
treba, da pridobivajo pravico poseganja v delo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo in v neposredno delo dvojezičnih vrtcev in šol. Zanimivo je, da so temu nasprotovali tudi ravnatelji dvojezičnih šol. 
Opozarjali so celo na neustavnost sprememb, pa je ministrstvo enostavno spregledalo njihova opozorila. Tretjič, šolstvo že 
samo po sebi pomembno vpliva na življenja ljudi, če pa gre za spreminjanje šolstva na  dvojezičnem območju, je potrebna še 
toliko večja previdnost. Gre vendarle za vpliv na zaposlovanje ljudi, na razvoj dvojezičnega območja, na strpnost med ljudmi 
itd. Razvijanje dvojezičnega šolstva ne sme potekati s političnim trgovanjem, ampak tako, da se prisluhne vsem vpletenim in 
se upoštevajo strokovni argumenti.« 
Kakšen je bil odziv politike na vašo pobudo? 
»Z odprtim pismom sem seznanil vse poslance in državne svetnike. Na odziv sem naletel le pri dveh opozicijskih strankah, in 
sicer SDS in NSi. Iz SDS sem bil obveščen, da bodo z mojim pogledom seznanili vse predstavnike poslanske skupine. Iz 
stranke NSi pa se mi je oglasil poslanec Jožef Horvat in me v mojem razmišljanju podprl. Svojo razpravo na plenarni seji v 
državnem zboru je oblikoval na podlagi mojega odprtega pisma. Zanimivo je, da je bil poslanec Jožef Horvat edini pomurski 
poslanec, ki se je odzval in predstavil tudi zakrito plat sprememb zakona v državnem zboru.«  
Kaj je po vašem mnenju krivo za mlačen odziv? Je zadeva po mnenju večine pravilno zastavljena ali v politiki ni volje 
oziroma moči za ukvarjanje s tovrstnimi vprašanji? 
»Neodzivnost poslancev državnega zbora jasno izraža njihov odnos do slovenskega prebivalstva v dvojezičnih občinah. Čas 
pred volitvami, ko je bila vložena sprememba zakona, kaže, da so za politične stranke bolj pomembni glasovi poslanca 
madžarske narodne skupnosti v državnem zboru kot pa reševanje dejanskih težav peščice ljudi v Prekmurju.«  
Na koncu je glede predlagane določbe o dokazovanju znanja madžarskega jezika obveljal kompromis, da bodo to znanje 
strokovni sodelavci dvojezičnih institucij med drugim lahko dokazovali s končano osnovno in srednjo dvojezično šolo v 
primerih, ko gre za učitelje madžarskega jezika, zgodovine, geografije in glasbene vzgoje, medtem ko bo za druge 
še vedno zadostovala končana dvojezična srednja šola. Se vam zdi tak kompromis sprejemljiv? 
»Zanimivo pri tem 'kompromisu' je pogoj formalne izobrazbe, tj. končana dvojezična šola. To pomeni, da se na ta način oži 
nabor  potencialnih kakovostnih učiteljev. Za ta delovna mesta se bodo lahko prijavljali le učitelji z dokaj ozkega 
geografskega območja. Na to so jasno opozarjali ravnatelji dvojezičnih šol. Takšen način določanja zaposlovanja je v šolstvu 
unikum in osebno menim, da je tudi popolnoma nesmiseln in morda ustavno vprašljiv. Zakaj? Če odgovorim 
poenostavljeno, zame ni odličen učitelj tisti, ki je  končal dvojezično osnovno ali srednjo šolo, ampak tisti, ki je najbolj 
kompetenten za opravljanje svojega pedagoškega dela. Obiskovanje dvojezične osnovne ali srednje šole pa samo po sebi ne 
pomeni, da iz njih izhajajo najkakovostnejši bodoči pedagoški delavci. Kot profesor pedagogike zagovarjam stališče, da bi 
moral biti kriterij zaposlovanja učiteljev njihova strokovna  usposobljenost, ne pa, ali je naš ali ni.« 
Opozarjate, da so bili pri sprejemanju novele zakona poslanci državnega zbora zavedeni glede finančnih posledic zakona. 
Zakaj? 



»Da je bil nov zakon pripravljen izjemno kakovostno in strokovno, se kaže v gradivih vlade za državni zbor. V tretjem 
poglavju, ki obravnava oceno finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva, je 
zapisano, da zakon ne bo imel finančnih posledic za javna finančna sredstva. V 17. členu sprememb zakona pa lahko 
preberemo, da se bo financiranje usposabljanja strokovnih delavcev dvojezičnih šol in vrtcev zagotavljalo iz javnih sredstev. 
Jasno je razvidno, da bodo finančne posledice tega zakona in bo račun izstavljen javnemu proračunu.« 
Kaj bo po vašem mnenju tovrstni razvoj dvojezičnega šolstva dolgoročno pomenil za širše dvojezično območje v 
Prekmurju?  
»Tovrsten način urejanja dvojezičnega šolstva je zagotovo nestrokoven in neustrezen, ne samo kratkoročno, ampak 
predvsem dolgoročno. S tovrstnim načinom sprejemanja zakonodaje se vzpostavlja model nedemokratičnega upravljanja in 
razvoja dvojezičnega šolstva. Zasledujejo se zgolj cilji ene strani, madžarske narodne skupnosti, slovenskemu prebivalstvu 
pa se načrtno  zapirajo poti. Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost bo imela v prihodnje vse zakonske 
vzvode, da bo dosledno izpeljevala svojo šolsko politiko. Tako na nacionalni kot tudi na lokalni ravni. Celo več, trenutna 
zakonodaja omogoča poslancu madžarske narodne skupnosti pravico veta na področju manjšinske politike. Glede na to, da 
je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost pridobila s tem zakonom veter v jadra, je lahko ta sprememba 
zakona samo ena izmed etap pri nadaljnjem zakonskem poseganju v dvojezično šolstvo. Enostransko razvijanje dvojezičnega 
šolstva pa je odmik od vzpostavljanja strpnosti med slovenskim in madžarskim prebivalstvom.« 

• Pahor pozval k dialogu in dobrim odnosom. Nataša Gider. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 10, 8. marca 
2018, str. 4 

Razkrižje 
Kljub poslabšanim odnosom med Slovenijo in Hrvaško naj bodo odnosi med ljudmi na različnih straneh meje dobri, 
poziva predsednik države 
Dva razloga sta bila za obisk predsednika države Boruta Pahorja minulo nedeljo na Razkrižju, eden je bil praznovanje 
nedavnega mednarodnega dneva maternega jezika (21. februar), ki ga na Razkrižju že tradicionalno zaznamujejo s kulturno 
prireditvijo, eno redkih javnih ob tem dnevu pri nas, drugi pa je bil poziv k dialogu in dobrim odnosom s sosednjo Hrvaško. 
»Rad bi vas pozval, da prav zaradi tega, ker žal Republika Hrvaška za zdaj še ne spoštuje naloge, ki ji je naložena z 
mednarodno pogodbo, da tako kot Slovenija uveljavi razsodbo arbitražnega sodišča, da imate prav zaradi te okoliščine, ki do 
neke mere poslabšuje odnose med uradnim Zagrebom in Ljubljano, ljudje ob meji dobre odnose z župani, občinskimi 
svetniki in ljudmi na drugi strani meje. Očitno je, da če hočemo spor rešiti po mirni poti, in mislim, da je to edini sprejemljivi 
način za dolgoročno ureditev odprtega vprašanja, bo ta čas daljši, kot bi si želeli,« je dejal Pahor.  
Ohranjanje kolikor je mogoče dobrih odnosov – političnih, gospodarskih in vseh drugih, tudi čisto človeških – je pomembno, 
še zlasti za ljudi, ki živijo ob meji. Vsi, na vseh ravneh, bi se morali truditi za dobre sosedske odnose med državama, je 
poudaril Pahor in spomnil na dolgo tradicijo mirnega sožitja med sosedi. »Do arbitražnega sporazuma smo prišli, ko so med  
Slovenijo in Hrvaško vladali boljši odnosi,« je dejal Pahor. »Tudi uveljavili ga bomo, ko bodo ti odnosi dobri in kolikor bodo 
dobri. Ne verjamem, da bi bilo mogoče enostransko prisiliti eno ali drugo državo, da bi proti njeni volji lahko uveljavili nekaj, 
kar ona meni, da ni v njenem nacionalnem interesu.« Poudaril je še: »Če bomo dovolj razumni, modri, če bomo znali dovolj 
daleč pogledati v prihodnost in bomo imeli pred očmi interes naših otrok, da živijo v miru in prijateljstvu, zlasti tukaj ob 
meji, potem nam ne bo težko ravnati tudi v času, ko zaradi razlik glede uveljavitve arbitražne določbe zdaj morda odnosi 
niso tako dobri, kot bi lahko bili.« 
Tudi župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič se je v svojem govoru dotaknil arbitražne razsodbe, ki je prinesla 
nezadovoljstvo za deset družin. »Kakor koli smo se srečevali s težkimi problemi, si je vendarle ta vlada zaslužila pozitivno  
oceno, kar se tiče odnosa do Razkrižja. Bili smo videni, bili smo slišani in bili smo tudi uslišani,« je poudaril Ivanušič. Člani 
vlade, vključno z njenim predsednikom Mirom Cerarjem, so, je dejal, »zmogli toliko modrosti, korajže in ljudskosti, da so 
prišli na teren, med te ljudi in se z njimi nekajkrat pogovorili in tudi poiskali rešitve, ki so možne v danih okoliščinah in 
znotraj slovenske zakonodaje«. 
O mednarodnem dnevu maternega jezika pa je Ivanušič povedal, da ga z glasbeno-literarno prireditvijo vsako leto 
zaznamujejo prav zato, ker »so zgodovinske okoliščine v ljudeh pustile zavedanje o dragocenosti svojega jezika, kulture in 
vsega, kar nas kot narod istoveti«. Dodal je še: »Tako kot smo si v svoji burni zgodovini izborili svoje narodnostne pravice, 
smo se pri tem tudi naučili, da je treba spoštovati pravice drugih narodov in narodnosti.« 

• Pozabljan prvi osvoboditelj Prekmurja. Branko Žunec. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 10, 8. marca 2018, 
str. 16-17 

Mineva 120 let od rojstva Jožefa Godine (1898–1986) 
 »Prekmurski general Maister« v senci Ivanocyja, Klekla, Slaviča, Kovačiča, Jeriča in drugih (so)zaznamovalcev prihodnosti 
pokrajine 
V ponedeljek, 12. marca, bo minilo 120 let od rojstva katoliškega duhovnika lazarista, publicista, urednika in Maistrovega 
borca za priključitev Prekmurja Jugoslaviji po prvi svetovni vojni Jožefa (takrat Josipa) Godine (1898–1986) iz Dolnje Bistrice, 
brata pisatelja Ferda Godine.  
»Vi ste pomembni tudi za našo slovensko zgodovino, saj ste se ob koncu prve svetovne vojne kot dijak prostovoljno borili za 
osvoboditev Prekmurja. Noben zgodovinar, razen če je pristranski, ne bo mogel iti mimo Vašega imena,« mu je ob njegovi 
zlati maši leta 1975 v Pliberku na avstrijskem Koroškem v voščilu med drugim zapisal takratni mariborski škof dr. 
Maksimilijan Držečnik. 
»Tu Es Sacerdos in Aeternum! (Ti si duhovnik na veke!)« so na njegovem nagrobniku vklesane besede pokojnika. Godinove 
posmrtne ostanke je dala na stričevo željo prenesti iz Pliberka na pokopališče v Dolnji Bistrici njegova nečakinja in dedinja  
Karolina Dragica Godina (živi v Celju) 17. avgusta 2011 ob državnem prazniku dnevu združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom. 
Razkrivanje zamolčane strani Mure 



Jožef Godina – v času, ko že potekajo intenzivne priprave na zaznamovanje 100. obletnice priključitve Prekmurja matici v 
letu 2019, se ga doslej skoraj ni omenjalo – je bil v samostojni Sloveniji prvič bolje predstavljen pred poldrugim desetletjem 
na Dnevu duhovnosti in kulture, ki ga je o tem zelo izobraženem in razgledanem možu 10. maja 2003 v gradu v Murski 
Soboti na pobudo nečakinje organizirala slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa.  
V referatu z naslovom Zamolčane strani Mure je dr. Stanislav Raščan, pomurski akademik, navedel, da »je bila večina 
prekmurskih izseljenskih izobražencev političnih emigrantov ali misijonarjev ali pa je spadala v kak drug razred  
nesprejemljivih«, čeprav »se je večina na prelomu stoletja izrazito zavzemala najprej za priključitev  Prekmurja Sloveniji, 
nato za osvoboditev izpod ponovne madžarske okupacije in spremembo obeh diktatorskih sistemov fašističnega in 
komunističnega ter za samostojno državo Slovenijo«. 
Dan duhovnosti je spremljala razstava Pokrajinskega muzeja Murska Sobota o Godinovem življenju in delu; gradivo zanjo je 
izbrala nečakinja, ga s pomočjo prof. Božene Orožen uredila, obdelala in pripravila za razstavo, pridružila se jima je takratna 
muzejska svetovalka Metka Fujs. Dr. Raščan je ob bok Godini postavil prof. dr. Viktorja Antolina iz Odranec, prof. dr. 
Vladimirja Kosa iz Murske Sobote, Jožeta Kereca iz Prosečke vasi in Jožefa Gederja iz Rogašovec, prof. dr. Franka Bükviča iz 
Puconec, prof. dr. Franca Cigana, prof. dr. Franca Markojo in Ludvika Vrečiča iz Skakovec. Anton Törnar, župan Občine 
Črenšovci – tam pred Kleklovim domom že od 90. let stoji spomenik Jožefu Kleklu starejšemu – na Vestnikovo vprašanje, ali 
bodo v povezavi s 100. obletnico priključitve Prekmurja matici zaznamovali spomin na Godino,pravi: »Takšen je naš namen.  
Spomenik nameravamo postaviti v našem parku spomina ob cerkvi, kjer že stojita spomenika domačinoma dr. Ivanu Zelku 
in dr. Ciganu.« 
O tem, zakaj se na Godino pogosto pozablja kot na prvega osvajalca Prekmurja za Jugoslavijo, Törnar meni, da morda »ni 
takega ranga«, kot so npr. Klekl starejši, dr. Franc Ivanocy, dr. Matija Slavič, dr. Fran Kovačič, Ivan Jerič in še kdo, da najbrž 
njegov opus ni tako obsežen in vpliven« in da je večino življenja prebil v tujini. Tudi Godinov sorodnik dr. Karel Bedernjak 
se strinja, da si Godina zasluži spomenik, hkrati opozori, da takih osebnosti »ne kaže kovati v nebesa ali jih poveličevati, 
ampak dosledno upoštevati zgodovinska dejstva«. 
Na seznamu zaprtih in obsojenih duhovnikov 
»Kako ne bi danes omenili vrste znamenitih prekmurskih duhovnikov, ki so gradili narodno zavest in čut pripadnosti 
slovenskemu narodu: dr. Franc Ivanocy, oba Klekla, Ivan Baša, Jožef Sakovič, Ivan Jerič, Jožef Godina in toliko drugih,« je 18. 
avgusta 2006 v Beltincih – pred prvo državno proslavo ob dnevu združitve Prekmurcevz matičnim narodom – med slovesno  
mašo nagovoril zbrane kardinal dr. Franc Rode. 
Naš časnik je takrat pod naslovom Živijo, Jugoslavija izčrpneje povzel Godinovo pričevanje v Kleklovih Novinah leta 1929 o 
tem, kako je ta »na svojo odgovornost in pobudo prepeljal prve jugoslovanske čete čez Muro na prekmurska tla in z njimi 
24.  Decembra 1918 osvobodil svojo rojstno vas Dolnjo Bistrico«. 
Oktobra leta 2009 je zgodovinarka dr. Tamara Griesser Pečar v beltinskem gradu postavila na ogled razstavo Boj proti veri in 
cerkvi (1945–1961), podlaga zanjo je bila avtoričina knjiga Cerkev na zatožni klopi. »Ker je prekmurska zgodba povsem 
drugačna od drugih – Prekmurje je bilo med drugo svetovno vojno pod madžarsko okupacijo in so bila ozadja dogodkov 
drugačna kot v Ljubljanski pokrajini ali na Štajerskem, ki je bila pod nemško okupacijo –, smo postavili posebni pano pod 
naslovom Procesi proti duhovnikom v Prekmurju. Značilnost so križarski procesi oz. veliki skupinski procesi, na katerih so bili 
obsojeni tudi duhovniki.« 
Na seznamu zaprtih in obsojenih duhovnikov in redovnikov v Prekmurju so (bili) poleg Jožefa Godine še Jožef Hauko, Ivan 
Jerič, Alojzij Kozar, Ivan Škafar in Jožef Vojnovič, skupaj 21 ljudi. Manjka(l) (je) Janez Bejek, morda še kdo, na seznamu 
zaprtih redovnic so (bile) tri ženske.  
Odmevni sta bili okrogla miza o prenosu Godinovih posmrtnih ostankov s pliberškega na dolnjebistriško pokopališče ob 
prazniku priključitve avgusta 2011. Milan Lovrenčič, predsednik Zveze društev generala Maistra, je ob tem dejal, da je to 
»velika in lepa gesta, saj smo se na ta način poklonili velikemu prekmurskemu in slovenskemu domoljubu, o katerem se 
je doslej v Prekmurju in po Sloveniji zelo malo vedelo«. 
Pričakovati je, da bodo tako imenovanega prekmurskega generala Maistra čim prej »posvojili« v dve leti starem  
murskosoboškem društvu generala Maistra, ki bo imelo prav ob 100. obletnici Godinovega rojstva 12. marca letni občni 
zbor, in da bo končno predstavljen tudi v glasilu Maistrov glas. 
Septembra leta 2013 so na Godinovi domačiji v Dolnji Bistrici na pobudo nečakinje Karoline Dragice – ta je strica spremljala 
od otroštva, najprej s pismi kot šolarka, nato kot študentka medicine skupaj s sestro Danico, študentko germanistike, in 
nazadnje kot zdravnica do njegove smrti – odprli Godinovo spominsko sobo.  
Ko je decembra lani soboški škof dr. Peter Štumpf na novinarski konferenci napovedoval zaznamovanje 100. obletnice 
priključitve Prekmurja matici, Jožefa Godine ni omenil, ampak je navedel, da je »zgodovinsko dejstvo, da so za to dejanje 
najbolj in neposredno zaslužni« Ivanocy, Klekl starejši, dr. Slavič, dr. Kovačič in Jerič. Podobno je škof zapisal v uvodni besedi 
v letošnjem katoliškem letopisu Stopinje. S pomočjo donacije soboške mestne občine namerava škofija tem katoliškim  
duhovnikom in narodnim buditeljem na trgu pred stolno cerkvijo sv. Nikolaja postaviti doprsne kipe ter spomenik sv. Cirilu 
in Metodu. 
Zaobljuba domoljuba 
Za hrabrost odlikovan podporočnik Jožef Godina je bil ob koncu 1. Svetovne vojne – bojeval se je na ruski in italijanski fronti 
– pri dobrih 20 letih »zrel, odločen, pogumen in izjemno domoljuben mož«. V vojaški zasedbi Prekmurja, kar je pozimi  
leta 1918 načrtoval tudi general Rudolf Maister, je videl rešitev svojega naroda izpod več kot tisočletne madžarske civilne in 
cerkvene uprave. Na lastno odgovornost je čez Muro iz Medžimurja na prekmurska tla prepeljal oddelek jugoslovanske 
vojske pod poveljstvom stotnika Jurišića in z njim 24. decembra 1918 osvobodil rojstno vas, sodeloval je tudi pri zasedbi 
Murske Sobote. Tam so bili izdani, ujeti in odpeljani na streljanje za soboško katoliško cerkvijo. Tik pred tem je prišlo 
povelje, da jih odpeljejo v zapor v Sombotel, kjer so ga kot »izdajalca domovine« s preostalimi obsodili na smrt. Vsem pa je  



uspelo pobegniti in v zahvalo Bogu za rešitev se je Godina zaobljubil za duhovništvo. V duhovnika je bil posvečen po diplomi 
na ljubljanski teološki fakulteti leta 1925. 
Bil je med voditelji prekmurskih legionarjev, ki so med mirovno konferenco maja 1919 pripravljali poskus vojaške zasedbe 
Prekmurja, s Kleklom starejšim in Jeričem je bil sopodpisnik Memoranduma Slovencev v Prekmurju, ki ga je pripravil 
dr. Slavič, izvedenec za Prekmurje pri mirovni konferenci v Parizu. Potem ko ga je nemški okupator leta 1941 skupaj z 
drugimi slovenskimi duhovniki izgnal z Jesenic, se je kot begunec umaknil v italijansko okupirano Ljubljano, od tam leta 1943 
v Rim, pet let za tem pa v ZDA. Leta 1946 je bil v montiranem procesu v odsotnosti obsojen na štiri leta prisilnega dela. Leta 
1969 je prišel na avstrijsko Koroško, umrl je 16. Januarja 1986 v graški bolnišnici. 

• Raznojezičnost bogati. Vida Toš. Vestnik, Murska Sobota, leto LXX, št. 10, 8. marca 2018, str. 19 
Projekt Jeziki štejejo 
Na ljutomerski gimnaziji bo ta konec tedna spet mednarodni debatni turnir 
Februarja so na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) gostili izrednega profesorja Jozefa Pallaya s Katedre za slovaški 
jezik in književnost na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Pallay, ki prihaja iz Bratislave, v Ljubljani poučuje 
15 let. Dijakom četrtega letnika gimnazijskega programa in učiteljem jezikoslovcem je govoril o večjezičnosti. Med 
predavanjem je pojasnil teoretične osnove dvojezičnosti in večjezičnosti, razbil nekatere mite o tej temi, ki so razširjeni še 
danes, postregel pa je tudi s praktičnimi primeri iz svojih izkušenj. Na ljutomerski gimnaziji pravijo, da so ta in podobni obiski 
pri njih dobrodošli iz več razlogov; pred vsem zaradi spodbujanja medkulturnosti in zanimanja za jezikovne študije. 
Je pa GFML – kot edina šola v Pomurju – vključena v vseslovenski projekt Jeziki štejejo, v katerem sodelujejo različne 
izobraževalne ustanove, od vrtcev do univerz. Omenjen projekt je usmerjen k razvijanju raznojezičnih lastnosti in  
sposobnosti, ki so potrebne za življenje v raznojezičnosti, in pozornost usmerja k vsem jezikom: tako k materinščini kot k 
prvemu ali drugemu izbirnemu jeziku ali jezikom manjšinskih skupin ter priseljencev. »Da bi mladim približali medkulturnost 
in večjezičnost sovrstnikov ali sošolk, so o svoji osebni in neposredni večjezični in medkulturni izkušnji na okrogli mizi  
spregovorile štiri dijakinje. Živijo na dvojezičnem območju, ob državni meji ali v dvojezični družini in govorijo dva, tri, 
mogoče celo štiri jezike, med katerimi se težko odločijo, kateri je materni. Čisto vsak od teh jezikov gradi njihovo osebno  
identiteto, raznojezičnost pa bogati predvsem njih, pa tudi okolje, v katerem živijo,« je povedala profesorica slovenščine in 
angleščine na ljutomerski gimnaziji Lilijana Fijavž. Raznojezičnost, dodaja Fijavževa, pospešuje demokratične procese in se 
od večjezičnosti razlikuje v tem, da ne deli družbe na jezike in kulture njenih pripadnikov, temveč spodbuja vsevključenost in 
vseprisotnost različnih jezikov in njihovih rab. 
Na gimnaziji v Ljutomeru pa bo od danes, 8. marca, do sobote, 10. marca, spet babilon jezikov, saj bodo gostili tradicionalni 
mednarodni debatni turnir. 
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