NOVI

OD
DM
EV
ME
V
O

T E VI L K A 2 5
MAREC 2005

GLASILO KULTURNO PROSVETNEGA DRUTVA
SLOVENSKI DOM

slovenski dom

ODMEV

na drugi dom

PREERNOV DAN
Z
a nami je naporno leto, ki smo ga sklenili s slovesnotjo ob 75. obletnici ustanovitve
8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznaega drutva. 75 let je res dolgo in vsega
nik, v spomin na naega velikega pesnika Franceta

spotovanja vredno obdobje. Obenem pa je to
tudi dokaz, da je slovenska skupnost v Zagrebu trdna in vztrajna pri drutvenem delovanju.
Kar nekaj trdnosti in vztrajnosti pa je pokazalo tudi urednitvo Novega odmeva. Od tistega
davnega leta 1996, ko se je na pobudo Silvina
Jermana prviè seel uredniki odbor, so si
ljubiteljski novinarji Slovenskega doma nabrali e toliko izkuenj, da se brkone nihèe
veè ne spomni, kako teko je bilo pripraviti
dovolj berljivih prispevkov, da je bilo z njimi
mogoèe napolniti 20 strani Novega odmeva.
V vseh teh letih je luè sveta ugledalo e 24
tevilk drutvenega glasila, prav zdaj pa v rokah drite jubilejno, 25. tevilko. Tudi ta jubilej je zavidanja vreden. Navsezadnje se je
prav konec lanskega leta, ob 75. rojstnem dnevu Slovenskega doma, pokazalo, kako pomembno delo opravljajo nai novinarji in kako velika je vloga naega drutvenega glasila.
Ko smo namreè za praznièno tevilko Novega
odmeva pripravljali prilogo o zadnjih petih letih delovanja drutva, s èimer smo eleli nadgraditi monografijo iz leta 1999, je zadostovalo le temeljito prelistati Nove odmeve in vsi
podatki so bili na dlani. Seveda je bilo tudi to
delo, ki ga je imenitno opravil Silvin Jerman,
odgovorno in naporno, vendar pa e zdaleè ne
tako mukotrpno, kot bi bilo, èe bi si skuali
spomin obuditi na podlagi brskanja po
drutvenem arhivu ali iskanju ustnih virov.
Vsaka tevilka Novega odmeva namreè vsebuje prav vse, kar se je pomembnega zgodilo
v naem drutvu, pa v Zvezi slovenskih
drutev na Hrvakem, v kulturnih, portnih in
politiènih odnosih med Slovenijo in Hrvako.
In seveda e veliko veè od tega. Tu so zanimivi intervjuji, pogledi v preteklost in ustvarjalno zakladnico naih èlanov, zdravstveni in kuharski nasveti... Zagotovo pa bi kazalo Novi
odmev osveiti e z novimi vsebinami, v urednitvo privabiti e nove èlane, k pisanju
vzpodbuditi e neodkrite ljubiteljske novinarje v drutvu. Naj bo to nova naloga ustvarjalcev Novega odmeva in vseh èlanov Slovenskega doma. Morda jo lahko izpolnimo do prihodnjega jubileja - 10-letnice izhajanja naega
glasila, ki jo bomo slavili èez leto dni.

Preerna. V Slovenskem domu ta dan praznujemo e od
leta 1992. Tudi letos smo se v velikem tevilu zbrali v
Preernovi dvorani, kjer smo pozorno spremljali sveèani
program. Po pozdravnem govoru predsednika Darka
onca je spregovoril slovenski veleposlanik Peter Andrej Beke. Poudaril je, da je Preernov dan nekaj posebnega. Ob branju njegovih pesmi vedno znova dozorevamo, skozi celo ivljenje. Preerna poznamo predvsem kot velikega pesnika, bil pa je tudi velik politièni
mislec in izvrsten pravnik. S poezijo je dosegel evropsko raven, posebej z epom Krst pri Savici. Njegova
Zdravljica pa je aktualna tudi danes, ko je Slovenija èlanica Evropske unije.
ive naj vsi narodi, ki hrepene doèakat dan
da, koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak, prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!
Med velikane slovenske literature tejemo tudi Ivana Cankarja. Njegovo dramo Gospa Judita sta
na naem odru predstavila igralka Lenèa Ferenèak in pianist Lado Jaka. Enourna odrska zgodba
pripoveduje o enem veèeru gospe Judite, ko jo spomini odnesejo nazaj v ivahno ivljenje, ki si ga
je privoèila kot mlada ena, poroèena s starim potarjem, s katerim ni uila ljubezni.
Po predstavi smo praznièno nazdravili in se druili ob prijetnem klepetu.
Polona Juriniæ

DAN
SAMOSTOJNOSTI
REPUBLIKE
SLOVENIJE
Slovensko veleposlanitvo je
21.decembra v Slovenskem domu pripravilo

proslavo dneva samostojnosti Republike
Slovenije. Slavnostni govornik je bil veleposlanik Peter Andrej Beke, ki je spomnil
na zgodovinsko pot, po kateri je Slovenija
hrabro korakala do svoje samostojnosti.
Zahvalil se je Slovencem zunaj meja
Slovenije, ki so po svojih moèeh prispevali k
samostojnosti Republike Slovenije. Ob
koncu nagovora je predsedniku Slovenskega
doma Darku oncu izroèil pisno priznanje
Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za
75-letno neprekinjeno kulturno-prosvetno
ustvarjalnost drutva. Izroèitev priznanja je
pospremilo burno ploskanje.
Proslave so se udeleili predstavniki
Sveta nacionalnih manjin, Urada za

nacionalne manjine, poglavarstva mesta
Zagreba, Koordinacije nacionalnih manjin
mesta Zagreba, Slovenskega drutva
Bazovica z Reke in slovenske manjine v
Zadru. Zaradi slabega vremena niso prili
predstavniki slovenskih drutev iz Pulja,
Splita, ibenika in Dubrovnika. Prav tako ni
bilo predsednikov sveta slovenske
nacionalne manjine Istrske in Splitsko-dalmatinske upanije. Tako tudi ni bil uresnièen
naèrt o slovesni ustanovitvi vseslovenske
kordinacije Republike Hrvake.
Kjer so Slovenci, je tudi slovenska
pesem.V prijetnem ozraèju in ob kozarcu
slovenskega vina je slovenska pesem
odmevala pozno v zagrebko noè.
Franc Straek

Novi odmev izdaja Kulturno-prosvetno drutvo Slovenski dom iz Zagreba s pomoèjo Ureda za nacionalne manjine Republike Hrvatske in Ministrstva za
kulturo Republike Slovenije, Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Za izdajatelja: Darko onc. Urednitvo: Miroslava Maria Bahun, Marijan Horn,
Silvin Jerman, Polona Juriniæ, Ivica Kunej, Cvetka Matko, Franc Straek, Darko onc. Pregled, priprava in oprema besedil: Ilinka Todorovski. Oblikovanje in prelom: Ljudevit Gaj. Tisk: FS d.o.o., Hrvatske bratske zajednice b.b., Zagreb. Izjhaja obèasno v slovenskem in hrvakem jeziku. Naklada: 750 izvodov.,
Naslov urednitva: Kulturno-prosvetno drutvo Slovenski dom, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb; slovenski-dom@zg.htnet.hr, http://slovenci.hr
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PRIHAJA DOLGO
PRIÈAKOVANA
POMLAD
Daj, napii èlanek o aktivnosti mladih
èlanov, zdaj pa je res e skrajni èas, me potr-

peljivo priganja naa zlata tajnica Mira. Bom.
Zdaj pa res, reèem in dodam, pojutrinjem dobi oba. Eden se bo nanaal na dogodke in dogajanja, ki so za nami. To je tisti drugi. Tale pa
se nanaa na cilje za tekoèe leto in nekaj malega tudi na to, kako je s perspektive mladih videti vloga Slovenskega doma, glavne in vodilne organizacije na podroèju kulturno-drubenega udejstvovanja hrvakih Slovencev in
seveda naih prijateljev, kakrnekoli e narodnosti na Hrvakem.
Naj kar zaènem s cilji, ki smo si jih zadali
za letonje leto. Naa dramska sekcija bo pod
vodstvom nam vsem znanega Ivice Kuneja in
v vse plodnejem in izrazitejem sodelovanju s
tudenti/tudentkami in prof. Matejo Tirguek
z Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete v
Zagrebu dokonèala in izvedla komedijo Podnajemnik Vinka Moderndorferja.
Marca se bomo udeleili tradicionalnega
posveta delegacij tudentskih klubov iz zamejstva, ki ga na Pohorju pripravlja tudentska organizacija Univerze v Mariboru (OUM). Slovenski dom bodo letos predstavljali najmanj
trije èlani oz. èlanice. Prièakujemo, da bo na
posvetu okrepljeno sodelovanje med klubi ter
med klubi in tudentsko organizacijo, seveda s
konkretnimi predlogi in dejanji. Pod to toèko bi
omenil e sodelovanje z Ljubljansko tudentsko organizacijo, toèneje z njihovo Mednarodno pisarno, ki pripravlja razliène projekte, npr.
kisovo trnico, Dragomladih in druge. Za
nae delovanje je nujno ohranjanje in negovanje vezi z omenjenima organizacijama kot tudi
povezovanje z ostalimi drutvi oz. klubi iz zamejstva.
V sodelovanju z ljubljansko ali mariborsko
tudentsko organizacijo bomo aprila organizirali odprto predavanje na temo tudija in
monosti tipendiranja v Sloveniji in Evropski
uniji. Februarja smo e zaèeli uresnièevati eno
od nalog: razpisali smo literarni nateèaj za ustvarjalce v zamejstvu in po svetu. Veè o tem si
preberite v rubriki Ustvarjalnica. Najveèji zalogaj pa bo nedvomno priprava festivala sodobnega slovenskega filma, ki naj bi se zgodil
v Slovenskem domu meseca maja, seveda le ob
podpori Urada za zamejce in kaknega dobrostojeèega podjetja. Izkorièam prilonost ter potencialne sponzorje vabim k sodelovanju. Festival bo namenjen predvsem mlaji generaciji,
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kateri elimo omogoèiti stik s filmskim in glasbenim ustvarjanjem na Slovenskem. Tovrstne
zvrsti elimo z obfestivalskimi dogajanji (filmska delavnica, koncerti, pogovori z ustvarjalci) pribliati tudentom, dijakom in ostalim pripadnikom mlajih generacij. Obenem pa bo to
odlièna prilonost za promocijo Slovenskega
doma, kot drutva, kjer se odvijajo tudi nam,
mladim zanimiva dogajanja. Pripravili bomo
tudi potopisna predavanja naih èlanov in prijateljev o Kubi, Egiptu in Balkanu z obilico digitalnih fotografij, s pomoèjo katerih vas bomo
popeljali na pot. Za mlade ustvarjalce in za tiste, ki bi radi kaj veè izvedeli o igranju na afrike bobne (konge, bonge...) in druga tolkala
ter tudi sami poskusili, kako to gre, bomo organizirali delavnico igranja na afrike bobne. Za
bolj vizualne kreativce pa pripravljamo likovno
delavnico. Kar ambiciozen naèrt, kajne? Mladi verjamemo, da lahko s skupnimi moèmi zastavljene cilje uresnièimo in upamo, da bodo
èlani/èlanice prepoznali kvaliteto in etuzijazem
nas mladih in podprli naa prizadevanja.
Seveda pa vse zgoraj omenjene aktivnosti
zgubijo na vrednosti, in to praktièno totalno, èe
ne prerastejo, skupaj z ostalimi ter novimi projekti, v kontinuirano delovanje, in poèasi a zanesljivo ne privedejo do novih organizacijskih
oblik Slovenskega doma.
Mladi smo konèno le zaèeli zahajati v Slovenski dom in trudimo se narediti drutvo
privlaèno za mlade z novimi vsebinami. Na
tem mestu bi omenil neizbeno informatizacijo
ter poudaril nujnost omogoèiti mladim uporabo
raèunalnika kot eno izmed monosti, ki nam jih
Slovenski dom ponuja. Z enim raèunalnikom
in prastarim printerjem paè ne moremo promovirati ponudbe za mlade in raèunati na njeno
privlaènost. Dandanes je raèunalnika opremljenost osnova za kvalitetno ponudbo. Po mnogih letih smo se mladi aktivneje vkljuèili v delovanje drutva in sedaj je potrebno med vodstvom in mladimi vzpostaviti konstruktiven
dialog, kar v praksi pomeni vkljuèitev v organe
drutva, bolji pretok pomembnih informacij
od vodstva proti èlanstvu, sooblikovanje vizije
razvoja itd. Sedaj imate prilonost (vsi, ki menite, da je najveèji problem drutva v staranju
èlanstva in nezmonosti privabiti mlade v Slovenski dom), da pokaete, kako ste pripravljeni pomagati, kaj spremeniti, da se konèno realizira e ne tako dolgo nazaj le pobona elja
po pomladitvi èlanstva. Zdaj je pravi èas za pozitivne spremembe, saj vsi dobro vemo, da se
elezo kuje, dokler je vroèe. Le tako pa se bo
Slovenski dom lahko preobrazil v kulturnodrubeno-informacijsko ambasado, ne le za
starejo generacijo, ampak za celotno zagrebko in s tem hrvako javnost, kar mora, po
mojem mnenju, postati visoko zastavljeni cilj.
Simon Medved
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SEJA UPRAVNEGA
ODBORA
SLOVENSKEGA
DOMA
Upravni odbor Slovenskega doma je
17. novembra razpravljal o programih, ki jih

je treba opraviti do konca leta. Èlani so najveè pozornosti namenili pripravam na proslavo 75-letnice Slovenskega doma. Pogovarjali so se tudi o programih, ki bi pritegnili mlade. Èlani so menili, da je treba mladim
zagotoviti iroko svobodo delovanja, zato
jih bodo povabili, da se udeleijo razprav, ki
bodo na to temo potekali na sestankih upravnega odbora.
Franc Straek

MEANI PEVSKI
ZBOR SLOVENSKI
DOM ZAGREB
Meani pevski zbor je jeseni nadaljeval z vajami in se pripravljal na nastop v gle-

dalièu Gavella, na osrednji slovesnosti ob
75-letnici Slovenskega doma, ki ji je posveèen poseben èlanek v Novem odmevu.
Z vajami smo nadaljevali tudi po tem
nastopu. Posvetili smo se pripravam na pomemben nastop na prireditvi Primorska poje. Izbrali smo nekaj pesmi iz naega repertoarja, ki jih zdaj vadimo in pojemo, da bi
bili za nastop èim bolje pripravljeni. Upam,
da bomo s tem nastopom presenetili obèinstvo.
V zboru smo proslavljali tudi rojstne
dneve naih pevcev. Vsak mesec èlani zbora, ki praznujejo, s seboj prinesejo nekaj pijaèe in slaèic, kar zadostuje za veselo razpoloenje. Pevci si izmenjamo informacije
in govorice, se pogovarjamo o dogodkih v
drugih drutvih, v katerih sodelujemo, in se
alimo.
Ker je bilo tudi v Zagrebu obodbje gripe
in drugih virusnih infekcij, je na vaje zbora
prihajalo manj èlanov kot ponavadi. No,
postopno se zborovsko ivljenje vraèa v stare tire. Na dirigent Franc Kene je, kot se
zdi, kar zadovoljen z nami. Vèasih mora tudi povzdigniti glas, èe preglasno pojemo,
klepeèemo in epeèemo ali pa èe komu zazvoni mobitel.
Miroslava-Maria Bahun
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vec) in Zbor sunjev iz opere Nabucco(Giuseppe Verdi). Dirigiral je na zborovodja
prof. Vinko Glasnoviæ. Pesem je izzvenela
kot molitev, molitev kot pesem, skupaj smo
slavili Boga in mater bojo. Zelo smo hvaleni za vabilo in prijetno druenje z ostalimi cerkvenimi zbori iz Slovenije, ki se je ob
pesmi, pijaèi in prigrizku nadaljevalo tudi po
konèani reviji. Hvala tudi za sliki in
zgoèenki s posnetki pesmi vseh zborov.
Slavili smo tudi v zadnjem mesecu leta
2004: 8. decembra Brezmadeno, 25. decembra Boiè, 26. decembra pa tefanovo,
ko je bila tudi prilonost za pregled dela v
iztekajoèem se letu. Leta 2004 smo imeli
devetnajst ma (sedemnajst v Zagrebu, eno
na romanju na svete Viarje 13. junija in eno
v Krkem za Porcijunkulo). Mae v Zagrebu so nam podarili: petkrat Metod Oblak, tirikrat pater Roman Motore, dvakrat dekan Anton Trpin
in Robert Smodi, po enkrat pa Janez Turinek, Ivo Breani, Silvester
Molan in msgr. Alojz Uran (sedanji ljubljanski nadkof in slovenski metropolit) pri drugem obisku v Zagrebu 11. januarja 2004.
Pevski zbor je imel dvaintirideset vaj in dva nastopa - v kocjanu pri
Novem mestu in Dobovi.
Novo leto smo zaèeli z maama 16. januarja in 30. januarja . Februarja ma ni bilo, vaje pa so potekale redno. Spored ma za celo leto je v kapelici Ranjenega Jezusa, Ilica 1.
Olga Tkalèec

November se zaène s
spomini na vse nae rajne z dnevom vseh svetih in
vernih du. Sledijo zahvalna nedelja 7. novembra,
nedelja Kristusa kralja 21. novembra in prva adventna nedelja 28. novembra.
Kulturno drutvo Zvezda in upnijski urad Dobova sta pevski zbor
nae duhovne sekcije e tretjiè zapored povabila na tradicionalno sreèanje in revijo odraslih cerkvenih pevskih zborov. 20. sreèanje je bilo 4. decembra v upnijski Marijini cerkvi v Dobovi. Na zbor je zapel Rajske
strune (Valentin tolcer; solisti Nada Hor - sopran, Eugen Franjkoviæ
- bas in Dragica Rubèiæ - alt) in Evharistièno daritev (Viktor Mihelèiè;
solisti Nada Hor - sopran in Eugen Franjkoviæ - bas). Skupaj z ostalimi
zbori je zapel e dve skupni pesmi, in sicer Sv. Cecilija (Vinko Vodopi-

41. OBLETNICA
SMRTI JOSIPA
GOSTIÈA
Tudi letos smo se èlani Slovenskega doma in ljubitelji operne umetnosti iz

Zagreba spomnili obletnice smrti Josipa
Gostièa. Slavni tenorist je umrl na boiè
leta 1963. Na Homcu smo se zbrali 19.
decembra in se v homki cerkvi Marijinega rojstva e estiè zapored udeleili spominske mae ob obletnici
Gostièeve smrti. Pri mai je pel domaèi cerkveni meani pevski zbor
pod vodstvom zborovodkinje Irene Rode. Po konèani mai sta Gostièu v spomin nekaj arij posvetili sopranistki Antonija Boroa iz opere HNK iz Zagreba in Nina Kampare iz Domal. Po mai je bilo tradicionalno druenje z naimi prijatelji in gostitelji s Homca v domaèi
gostilni Repanek. Po iskrenih èestitkah za prihajajoèe praznike smo
si zaeleli nasvidenje prihodnje leto, marca na tradicionalnih 6. Gostièevih dnevih.
Polona Juriniæ

ANSAMBEL SLOVENICA
Veèkrat je bila izraena elja, da bi mladi zaèeli na kakrenkoli
naèin sodelovati v dejavnosti Slovenskega doma in da bi pokazali svoje

talente. Tako se je zbralo devet mladih glasbenikov z intrumenti in voljo, da bi igrali. V Slovenskem domu so dobili prostor za vaje (na sreèo
vseh sosedov) in tako je nastal ansambel Slovenica, ki ga sestavljajo:
Goran Gore - marimba, Adam Koruga - bas kitara, eljko Andriæ klarinet, Matija Podravec - elektrièna kitara, Mirko Diviæ - trombon,
Juraj Lika - bobni, Darko Sedak-Benèiæ - trobenta, Max Peter - harmonika in Tena Vodopija - vokal. Ob takni sestavi intrumentov daje
zvoku posebno nenavadnost marimba. Sprva je bilo kar nekaj problemov
glede pisanja aranmajev in pravoèasnega prihajanja na vaje, ko pa je
araniranje v svoje roke vzel znani hrvaki araner Josip Cvitanoviæ, so
vsi problemi izginili. En del repertoarja ansambla so znane svetovne uspenice (Sexbomb, Hey Jude, Something Stupid.....), drug del pa slovenske in hrvake narodne in zabavne skladbe (Tam kjer murke cveto, Pelji
me vlak v daljave). Vse skladbe so igrane v stilu polk in valèkov. Z napornimi vajami se je ansambel Slovenica uspel pripraviti na svoj prvi
nastop v Gavelli, 3. decembra lani, v njihovem irem predstavitvenem
nastopu pa bomo lahko uivali v aprilu.
Irena onc

KNJINICA
Prosimo vse èlane Slovenskega doma, ki so tudi èlani
knjinice, da sposojene knjige vrnejo v 45 dneh, sicer bomo prisiljeni zaraèunati zamudnino, ki
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znaa 5 kun za vsako knjigo. Sposojo lahko tudi podaljate. V tem
primeru pridite v knjinico med
delovnim èasom, v torek med 10.
in 12. uro ali v èetrtek med 16. in
18. uro. Za izgubljene knjige je
treba plaèati odkodnino.
Dragica Rubèiæ

slovenski dom
IN MEMORIAM

V

NONI
UNEC
(1921 - 2004)

Zagrebu je
28. decembra umrl
Noni unec, slavni
tenorist slovenskega
rodu, ki je velik del
svoje umetnike ustvarjalnosti uresnièil
v Zagrebki operi.
Noni (Jeronim)
unec se je rodil leta
1921 v Mariboru,
kjer je konèal
uèiteljsko olo. Petja
se je zaèel uèiti v Ljubljani. Leta 1943 je prviè javno nastopil v Zagrebu. Na radiu je kot solist zapel
v Bachovi kantati o kavi. Po vojni se je vpisal na
glasbeno akademijo in leta 1949 diplomiral. Leta
1946 je prviè nastopil kot èlan Opernega studia.
Naslednje leto je profesionalno debitiral v Sarajevski operi kot Vojvoda v Verdijevem Rigolettu. V
tej vlogi je tudi prviè nastopil v Zagrebki operi in
postal njen èlan. Zagrebki operi je ostal zvest vse
do upokojitve. Razvil se je v popolnega glasbenika
in v celovito glasbeno-scensko osebnost. Vse to je
prilo do izraza v njegovih interpretacijah velikih
opernih likov in v interpretacijah vokalno-instrumentalnih del. unec je ustvaril mnoge kreacije, ki
so ostale v spominu: Gotovèev ero, Beethovnov
Florestan, Puccinijev Cavaradossi in Rodolfo, Verdijev Ricardo, Gounodov Faust, Stravinskega Tom
Rakewell, Debussyjev Pelleas, Smetanov Janko,
Leoncavallov Canio, Bizetov don Jose ... Posebno
mu je bila prti srcu vloga Hermana iz Pikove dame
Èajkovskega.
Na sceni Zagrebke opere je ustvaril okoli sedemdeset vlog in za prispevek k hrvaki glasbi leta 1985 prejel nagrado Vladimir Nazor za ivljenjsko delo.
Bil je protogonist praizvedb hrvakih oper: Brkanoviæevih Ekvinokcija in Zlato Zadra, Tijardoviæeve Dimniki ob Jadranu, Odakove matere Margarite, Devèiæeve Labinske èarovnice, Gotovèevih
Stanca in Dalmara, Kuljeriæeve Moè vrline (za katero je dobil leta 1978 Vjesnikovo nagrado Josip
Slavenski).
Njegovo delo smo imeli prilonost spoznati
18. septembra leta 2000 ob predstavitvi kasete s
posnetki njegovih arij in popevk, ki jo je v Slovenskem domu vodila Marija Barbieri. Noni unec
je bil dolga leta èlan Slovenskega doma in je redno prihajal na prireditve in druenja, vse dokler ga
ni teka bolezen prikovala na bolniko posteljo.
Od njega smo se poslovili na samo staro leto.
Polona Juriniæ
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SLOVO OD
STAREGA LETA
V sredo, 29. decembra smo se zbrali v
naem domu, da bi se poslovili od starega

slovesa od starega leta brez njega sploh ne
moremo veè zamisliti. Ko je bil njegov program konèan, je sedel v nao drubo, seveda
s harmoniko, pa smo skupaj prepevali domaèe, hrvake, dalmatinske in druge pesmi.
Seveda tudi al ni manjkalo, saj jih nekateri
nai èlani in tudi èlanice kar stresajo iz rokava. Ko smo se okrog dveh po polnoèi
konèno odloèili, da gremo poèivat, smo
Branku in njegovi hèerki zaeleli sreèno pot
domov in seveda nasvidenje ob koncu leta
2005.
Marijan

PUSTOVANJE
Pustovanje v Slovenskem domu je e
tradicija, kar dokazuje, da je tudi v zrelih

mi (last vnukinje Lee), Lea in mlada prijateljica sta bili odlièna pankerja, Jozefina kot
akelj zanimiva ideja, Klara kot admiral s
prekooceanske ladje, Jelena kot svetovalec
za olsko izobrazbo - za spolno vzgojo,
Cvetka kot babuka iz Moskve itd. Upam,
da se bomo kaj pomladili z novimi èlani in
da bomo stareji èlani ostali mladostni, kot
to uspeva Jermanu in Hornu, ki imata glavno besedo na vseh naih makaradah.
Cvetka Matko

leta in si zaeleli zdravja, sreèe in zadovoljstva v letu 2005. Kot je pri nas v navadi, je
tudi to pot bilo veselo, saj nas je Branko Sotoek s hèerko z dobro glasbo in petjem razveseljeval tja pozno v noè. Bili smo navdueni, saj je bil Branko e petiè z nami in si

letih prisoten mlad duh. Sprevod originalnih mask se sprehodi pred ocenjevalno komisijo, ki se ji morajo maske tudi predstaviti. Tudi letos so bile najbolje maske nagrajene. Najbolj so se vtisnile v spomin: Marta
kot Janica z originalnimi zlatnimi medalja-
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OBISK
UÈITELJEV
SLOVENSKEGA
JEZIKA
Uèiteljice in uèitelji slovenskega jezika, veèinoma iz Argentine,

dve pa iz Avstralije in ena iz ZDA so
obiskali zagrebki Slovenski dom 5.
februarja, v spremstvu Suzane Martinez iz Urada za Slovence po svetu
Republike Slovenije. Obisk Zagreba
in Hrvake je omogoèilo slovensko
veleposlanitvo v Zagrebu.
Goste je pozdravil predsednik
Darko onc in predal besedo slovenskem veleposlaniku Petru Bekeu.
Veleposlanik je ponudil zgodovinski
pogled v naseljevanje Slovencev na
ozemlje dananje Hrvake in med
drugim poudaril, da je bila na na dananjih ozemljih Slovenije in Hrvake prva samostojna drava slovenska Karantanija, ele potem je
nastala Hrvaka. Spregovoril je tudi
o jezikovnih posebnostih. Ob meji v
Zagorju se na obeh straneh meje govori tako rekoè isti jezik, ekavèina,
z znaèilno besedo kaj. Za obmoèje
od Zagreba do Osijeka v Slavoniji je
znaèilna ijekavèina. Na obmoèju od
Karlovca (pomembno mesto za Slovence, ki so ga tudi gradili) do jadranske obale, od Reke, Pulja (cele Istre), Splita in vse do Dubrovnika pa
prebivalci govorijo ikavèino.
Darko onc je govoril o zgodovini Slovenskega doma, ki nepretrgano
deluje 75 let in je zato najstareje slo-
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vensko drutvo v Evropi in verjetno
tudi na svetu. Prvih 70 let je opisanih
v monografiji (Silvin Jerman, Ilinka Todorovski), zadnjih pet let pa je
Silvin Jerman strnil v prilogo, ki je
izla v 24. tevilki Novega odmeva.
O slovenski manjini na Hrvakem je spregovoril podpredsednik Zveze slovenskih drutev na Hrvakem Franc Straek.
Uèiteljice in uèitelji iz Argentine
Terezka nidar, Aleksandra
Omahna, Anica Mehle, Andrej
Duh in Boris Bajda so pripovedovali, kako je organizirano uèenje slovenskega jezika v razliènih argentinskih pokrajinah, kjer pouk slovenèine obiskuje 500 otrok. Otroci
se uèijo pisane in govorjene besede
ter petja slovenskih pesmi. Kako to
zveni, so nam pokazali po prijetnem
klepetu in prigrizku. Zapeli so nam
znaèilno argentinsko pesem. Pohvalili so se, da imajo svojo pesem o
Sloveniji. Avtor besedila je dr. Marko Kremar, skladatelj pa je prof.
Joeta Osane.
Slovenija zapojmo te iz polnega srca,
naj pesem naa zadoni
prek zemlje do neba.
Slovenija na skupni dom
med biseri sveta
z lepoto te obdal je Bog
prek zemlje do neba.
Slovenija moj dom, kraj moj,
kjer nosim te s seboj,
kjer rod je moj,
kjer sin je tvoj.
Prijetno in pouèno sreèanje s
Slovenci iz oddaljenih Argentine,
Avstralije in ZDA.
Silvin Jerman
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O LITERARNEM VEÈERU
IN VALENTINOVEM
Na povabilo tudentske organizacije v Mariboru (OUM)
smo se predstavniki naega drutva skupaj s klubi iz Gradca in

Dunaja udeleili literarnega veèera, ki je potekal je v kletnih prostorih Toto caffeja. oumovci so predstavili naega najslavnejega
poeta z uglasbljeno pesmijo Pod oknom v kitarski izvedbi. Avstrijci so predstavili svoje avtorje, katerih imen al nimam, a se
spomnim, da je bila ena pesem o solati. Ta mi je paè ostala najbolj
v spominu. Mi smo se predstavili z dvema pesmima Lojzeta Krakarja, ki je bil nekaj let profesor slavistike v Zadru. Za izbiro avtorjev je bil namreè veljalo merilo, da so ustvarjali na Hrvakem
ali bili kako drugaèe povezani s Hrvako. Predstavili smo e Zofko Kvedrovo, ki je veè kot desetletje ivela v Zagrebu, kjer je tudi umrla, in pa vidno nevidnega umetnika Francija Zagoriènika
z njegovo poezijo in daktilografijami, enega od pionirjev moderne avantgarde na slovenskem. Literarni veèer je uspel, sledila je
zabava na tuku (tudentski klub) s skupino Mambo Kings. Moram pa reèi, da so me ti Mambo Kingsi razoèarali, kot tudi DJ-I,
saj so vrteli glasbo, ki se je vèasih posluala na veselicah. Oèitno
je ruralizacija resnièen fenomen v evropski Sloveniji, ki si prek
Fredijev Milerjev in Atomik Harmonikov utira pot tudi med tudente. Katastrofa.
Sedaj pa v nekaj stavkih o 14. februarju, prazniku, ki ni posledica ne ruralizacije ne urbanizacije, temveè ljubezensko-ekonomske globalizacije.
Mladi smo letos sklenili napraviti Valentinovo zabavo za vse
zaljubljene, tiste, ki bi to eleli postati, in pa samo zabave eljne.
Na zaèetku smo prebirali ljubezensko poezijo: Mirta v portugalèini, Tanja v panèini pesem Pabla Nerude, Ariana v poljèini pesem poljske nobelovke, Milana v srbèini Desanko Maksimoviæ, Ivana svoji dve pesmi, Helena otroko pojmovanje ljubezni, jaz pa po pesem od Preverta in Bukowskega v slovenèini. Vse
pesmi v tujih jezikih so imele svoje prevode na platnu, tako da je
bil veèer res barvito jezikovno obarvan. Po tej romantièni ali
kakrni e paè poeziji smo se zabavali ob glasbi dua Metropolis,
dokler smo lahko bili glasni, potem smo se malo utiali, si naroèili
tri jumbo pizze in zpraznili e kako gajbo pira. Èe nas ni opijanila ljubezen, nas je vsaj pir.
Simon Medved

slovenski dom

MOJA NORVEKA
U povodu 100. obljetnice samostalnosti Kraljevine Norveke a u suradnji sa Koordinacijom hr-

vatskih drutava prijateljstva, u Slovenskom smo
domu 24. sijeænja imali prigodu upoznati se s jednom od najrazvijenijih europskih zemalja. Priredba
je naslovljena Moja Norveka, nadahnuta na istoimenoj pjesmi iz Zapisa iz Norveke, Andrije Karafilipoviæa.
Susreli smo se i s veleposlanikom Kraljevine
Norveke Knutom Toraasenom, koji nas je u

V PETEK SE DOBIMO
V decembru nismo imeli sreèanja na prvi petek, ker smo imeli na ta dan v gledalièu Gavella

proslavo ob 75-letnici delovanja Slovenskega doma.
Zato pa smo se na januarskem sreèanju spomnili tudi slavljencev iz decembra. Tako nas je bilo vsaj nekaj veè skupaj. Naa pesnica Ðurðica Miketa je
prebrala svojo pesem Lova iz snova, Silvin je povolilne razmere in komentarje pred drugim
krogom predsednikih
volitev povzel v nastopu
z naslovom Dvanajst velièastnih poraencev,
Marijan pa je pripravil
nekaj al za dobro voljo
in nekaj domaèe glasbe
za ples. Februarja je Silvin na svoj naèin komentiral politiène dogodke
zadnjih dni in predstavil
prvo tevilko Veèernega
lista, ki smo ga morali
izdati, saj nas je spodubil
Slavko Kramar - Lojzek, ki je na pustovanju
obljubil, da bo odloèitev
ocenjevalne komisije za
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kraæem izlaganju upoznao s dijelom norveke povijesti - vremenom njena osamostaljenja i narodnoga
referenduma kojim je odluèeno da zemlja bude kraljevina s kraljem iz danske kraljevske dinastije.
Prisutne je pozdravio i zagrebaèki dogradonaèelnik Milan Bandiæ.
Na priredbi je sudjelovao i kantautor Ivica
Percl, koji je za tu priliku u ansonijerskom
aranmanu otpjevao Karafilipoviæevu pjesmu Moja
Norveka, a potom je tekst pjesme u cijelosti proèitao sam autor. Slijedio je zapis o Norvekoj kojega
je proèitao autor prof. dr. Stjepan Haimer. Karafilipoviæeve Zapise èitali su glumci: Tomislav Stojkoviæ - povijesni dio - a
Ivica Kunej dio o Norvekoj za vrijeme II.
svjetskog rata, s posebnim osvrtom o ulozi Norveke i njenih ljudi u odnosu na jugoslavenske internirce u toj zemlji.
U umjetnièkom programu
oduevio nas je svojim
umijeæem izvanredni pianist Veljko Glodiæ.
Priredba je zavrila efektnim nastupom norvekoga folklornog ansambla
Minstrel.
S.J.
makare in krofe objavljena v Veèernem listu Slovenskega doma. Urednitvo pa je prejelo tudi pritobo neke èlanice, ki se je jezila, èe da je dobila
samo èetrtino krofa. Bolj spodbudna pa je bila ugotovitev, da so na sreèanjih redno poveèini isti èlani.
Èeprav je udeleencev manj kot nekoè, pa je razveseljivo to, da v programu sodeluje veè èlanov s svojimi prispevki in alami. Kar je lepo, saj so tako naa
sreèanja pestreja in zanimiveja.
Sima Hoje
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RIFLETOV
UTAR
24. februarja je bila v naem
domu uprizorjena monokomedija

Rifletov utar. Znani slovenski komik Janez Hoèevar Rifle nam je pripovedoval in prepeval zgodbo o èevljih. Vsak ponoen èevelj skriva v sebi zgodbo svojega lastnika in pravi
utar jo zna izvleèi iz èevlja. Popeljal nas je skozi mnoga obdobja slovenske zgodovine. Èe hodi po svetu in ièe nevesto, med tabo in cesto
bo zmeraj podplat. Niè se bat.
Predstava je organiziralo Drutvo
hrvako-slovenskega prijateljstva;
predsednik drutva Andrija Karafilipoviæ namreè Rifleta pozna e tirideset let, odkar sta skupaj sluila vojni rok. Monokomedijo Rifletov utar je pred tirimi leti napisala
igralèeva sestra Meta Hoèevar, in sicer v spomin na njunega dedka. Predstava je prepotovala celo Slovenijo in
tudi zamejstvo. Janez Hoèevar se je
rodil leta 1940 v Ljubljani. Po
konèani akademiji je bil 10 let zaposlen v ljubljanski Drami, pozneje pa
22 let svobodni umetnik. Sedaj je
redni profesor na Akademiji za gledalièe, radio, film in televizijo v
Ljubljani. Janez Hoèevar je nadimak
Rifle dobil v estdesetih letih, in sicer
po znamki kavbojk...
Polona Juriniæ

slovenski dom na drugi dom
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SEJA SVETA ZVEZE SLOVENSKIH
DRUTEV NA HRVAKEM
ga drutva.
S
eje sveta Zveze slovenskih drutev
Druga tema tokratne seje so bile prina Hrvakem, ki je bila 11.novembra v za- prave na volilno skupèino Zveze. Èlani

RAZSTAVA SLIK
IN GRAFIK
JOETA UBICA
24. novembra se je v Slovenskem domu
predstavil akademski slikar Joe ubic. Kot je na-

pisala v programski knjiici in ob otvoritvi razstave
povedala Polona kodiè, je Joe ubic v slikarsko
razsenost vlagal vrenja svojih premiljevanj in
svoja spoznanja o èloveku in ivljenju, svojo obèutljivost, kar vse so odsevi lastnih èustvenih in duhovnih razpoloenj. Njegov izjemno velik in ploden ustvarjalni opus nastaja e dvajset let. Poleg trdno sezidane samostojne umetnike poti so bila njegova
dela konstantno tudi kolektivno prisotna tako v odmevni generaciji 82 in nenazadnje v pojavu Nove
podobe, znaèilnem toku osemdesetih let v Sloveniji. tejemo ga k njenim izrazitim poredstavnikom v
tenji in raziskovanju simbolnih tem in oblikovanju
osebne mitologije.
Po otvoritvi razstave je nastopil akademski pihalni kvintet pod vodstvom prof. Prerada Detièeka
v sestavi Lidija Ljubièiæ, flavta, Dejan Èinèurak,
oboa, Ante Krpan, klarinet, Toni Kursar, rog in
Anita Fuèko, fagot. Izvedli so dela Puccinija, Aznavoura in Iberta. Kot darilo Slovenskemu domu ob
njegovi 75-letnici so izvedli Avsenikovo Slovenija,
odkod lepote tvoje.
Akademski pihalni kvintet je dobitnik Rektorjeve nagrade in dobitnik III. nagrade na mednarodnem tekmovanju Evropska glasbena nagrada za
mlade.
Polona Juriniæ
Joe ubic se je rodil leta 1958 v Mariboru.
Leta 1982 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, leta 1984 pa je konèal
tudi slikarsko specijalko. Ukvarja se s slikarstvom, risbo in grafiko. ivi in dela v Mariboru.
Od leta 1981 je imel veè kot 70 razstav doma in
v tujini. Sodeloval je na veè kot 100 skupinskih
rastavah ter prejel tevilne nagrade, med drugim
tudi Glazerjevo nagrado leta 1992.

grebkem Slovenskem domu, so se udeleili Darko onc in Franc Straek iz
Zagreba, Vitomir Vitas in Milan Grlica
z Reke, Botjan Kordi iz Splita, Barbara Njiriæ iz Dubrovnika ter Alojzija Slivar in Marija Langer iz Pulja.
Slovensko drutvo dr. France
Preeren iz ibenika na sejo zopet ni poslalo svojega predstavnika. Svet Zveze je v
zvezi z nedejavnostjo ibenskega drutva
sklenil, da bo nadzorni odbor pregledal
zakonitost njegovega poslovanja in skual
pomagati pri sklicu izredne skupèine te-

sveta so soglaali, da sede Zveze ostane
v Zagrebu, vodstvo Zveze pa so zadolili,
da do volilne skupèine pripravi ustrezni
predlog sprememb in dopolnil statuta
Zveze.
Ob koncu seje so èlanom sveta pridruili slovenski veleposlanik Peter Andrej Beke, predstavnici veleposlanitva
Bernarda Gradinik in Nataa eni, direktorica Urada za Slovencev zamejstvu
in po svetu Jadranka turm-Kocjan in
svetovalec urada Tone Gogola.
Franc Straek

JAVNA TRIBUNA
O SLOVENCIH V
ZAGREBU
Svet slovenske nacionalne manjine
mesta Zagreba in Slovenski dom sta 30.

fakultete v Mariboru pa je spregovoril o
zunanji politiki Evropske unije in manjinah, s poudarkom na primeru Slovenije in
Hrvake. Zanimivo je bilo prisluhniti prof.
Preradu Detièeku in dramskemu igralcu
Bobiju Marottiju, ki sta obujala spomine
na zaèetek kariere v Zagrebu. Predavatelji
so tudi obirno odgovarjali na vpraanja
nazvoèih. Tribuna je bila dobro pripravljena, vsebinska, kakovostna in zlasti pouèna.
Franc Straek

novembra pripravila javno tribuno z naslovom Slovenci in Zagreb, Slovenci na Hrvakem. Javno tribuno,
ki je potekala ob 75-letnici Slovenskega doma, je vodila dr.Vera
Krinik-Bukiè, znanstvena svetnica na Intitutu za narodna
vpraanja v Ljubljani. Uvodoma
je spregovorila o samoorganiziranju Slovencev, ki je pomemben
dejavnik ohranjanja in razvoja
slovenstva na Hrvakem. Prof. dr.
Vitomir Belaj s Filozofske fakultete v Zagrebu je predavala o etnolokih temah, povezanih s Slovenci v Zagrebu in na Hrvakem,
prof. dr. Silvo Devetak s Pravne

8

ODMEV

slovenci na hrvakem

SESTANEK
SLOMAKA V
TRSTU
Kakor je bilo dogovorjeno e na sestanku
v Zagrebu, je predsednik Slomaka Rudi Paviè

se udeleili vsi predsedniki krovnih organizacij
èlanic koordinacije in - kar je zelo pohvalno toèno ob dogovorjenem èasu, èeravno prihajajo
iz razliènih drav in razdalj. Predsedniki so najveè èasa govorili o pripravi zakona o Slovencih
izven Slovenije.
Koordinacija je vloila svoje predloge, èas
pa bo pokazal, ali jih bo zakonodajalec upoteval. Predsedniki so se strinjali, da je treba èim
bolj poenotiti stalièa v tistem delu predlaganega zakona, ki se nanaa na Slovence v zamej-

stvu, in pri skupnih stalièih tudi vztrajati. V
razpravi se je nakazala tudi monost, da bi Slomak kar sam pripravil svojo razlièico celega zakona. Slomak se je sicer e dokazal z enotnostjo staliè in kot primeren partner za pogajanja
in pogovore s slovenskimi politiènimi subjekti.
Razprava se je dotaknila tudi vpraanja, kaj
je slovenski kulturni prostor in kaj v tem prostoru pomeni uèenje in ohranjanje slovenskega
jezika (na Korokem, denimo, se slovenèino
uèi vse veè neslovencev).
Na vpraanje, kaj bo prinesla sprememba v
vladi, kamor je po novem umeèen Urad za
Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi
novi dravni sekretar Franc Pukiè, je za zdaj
teko odgovoriti.
Po sestanku so se vsi udeleenci napotili v
sredièe Trsta, na odkritje spominske ploèe na
Narodnem domu. Narodni dom je bil pogan
leta 1920, ele zdaj pa so se odnosi med italijansko veèino in slovensko manjino toliko uredili, da je bilo spominsko ploèo sploh mogoèe
postaviti na proèelje stavke, ki je v lasti trakih
Slovencev. Na odkritju spominske ploèe je bilo sicer mogoèe sliati razliène komentarje
enih in drugih.
Darko onc

PROSLAVA
KOORDINACIJE
NACIONALNIH
MANJIN ZAGREB
Vodstvo koordinacije nacionalnih manjin mesta Zagreba je ob podpori Skupèine

bil ustanovljen odbor za nacionalne manjine,
ki je delovno telo zakonodajne oblasti mesta
Zagreba. V odboru so tiri èlani zagrebke mestne skupèine in trije èlani koordinacije (èlan
tega odbora je tudi Darko onc). Orloviæ je poroèal tudi dejavnostih posameznih svetov nacionalnih manjin (sprejetje statuta, izvolitev
delovnih teles, priprava programov dela za leto
2004 in leto 2005) ter predstavil program dela
koordinacije za leto 2005.
Sledili so pozdravni govori predsednice

skupèine mesta Zagreba Morane Gruden-Palikoviæ, predstavnika Sveta nacionalnih manjin Seada Berkoviæa, èlana zagrebkega poglavarstva Milana Bandiæa, v imenu manjinskih saborskih poslancev pa je navzoèe pozdravil Milorad Pupovac.
Slovesnost je popestril pevski zbor nemke
nacionalne manjine, ki je zapel veè predboiènih pesmi in nastop konèal s pesmijo Zagreb, Zagreb, ki jo je pela dobesedno cela dvorana.
Franc Straek

sklical sejo za 10. december v Trstu na sedeu
Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Seje so

mesta Zagreba 10. decembra pripravilo proslavo ob prvi obletnici uspenega delovanja koordinacije. V dvorani mestne skupèine so se
zbrali predsedniki in èlani sveta nacionalnih
manjin, saborski poslanci, èlani mestnega poglavarstva, predstavniki verskih skupnosti in
èlani diplomatskega zbora, med katerimi je bil
tudi slovenski veleposlanik Peter Andrej Beke. Navzoèe je pozdravil predsednik koordinacije David Orloviæ, ki je k podpisu pristopne
izjave povabil predstavnike bolgarske, slovake, èeke in italijanske nacionalne manjine.
V koordinaciji zdaj organizirano deluje devet
predsednikov in est predstavnikov nacionalnih
manjin mesta Zagreb. To telo podpira prek
45.000 manjinskih volilcev mesta Zagreba. O
prvem letu delovanja koordinacije je poroèal
predsednik David Orloviæ, ki je med drugim
pojasnil tudi prizadevanja za uskladitev doloèil
ustavnega zakona o pravicah nacionalnih manjin in statuta mesta Zagreba. Povedal je, da je
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POSVET ZAMEJSKIH
SLOVENCEV V DRAVNEM
ZBORU REPUBLIKE
SLOVENIJE
Predsednik dravnozborske komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Janez Kramberger je 20. januarja v dvorani Drav-

nega sveta pripravil posvet o pripravi strategije Republike Slovenije do
Slovencev v sosednjih dravah. Na posvet so bili povabljeni predstavniki slovenskih krovnih organizacij iz Avstrije, Italije, Hrvake in
Madarske. Zvezo slovenskih drutev na Hrvakem sta predstavljala
Darko onc in Franc Straek.
Navzoèe so pozdravili predsednik Dravnega zbora Franc Cukjati, dravni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Boo Cerar in
predstavniki Slovenske izseljenske matice, Svetovnega slovenskega
kongresa, Itituta za narodnostna vpraanja v Ljubljani.
Gostitelj posveta Janez Kramberger je dejal, da se Slovenija doslej ni v celoti zavedala vloge in pomena, ki jo lahko ima slovenska narodna skupnost tudi za razvoj Republike Slovenije. Manjina je lahko
pomemben dejavnik pri spodbujanju prekmejnega sodelovanja, nosilec
èezmejnih projektov, predlagatelj in nosilec èezmejne kulturne izmenja-

PRI DRAVNEM
SEKRETARJU ZA
SLOVENCE V
ZAMEJSTVU IN PO
SVETU
Dravni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu Vlade Republike Slovenije

Franc Pukiè je 20. januarja povabil na prvi
sestanek predstavnike krovnih manjinskih organizacij iz Avstrije, Italije, Hrvake in

ve, prireditev, nosilec èezmejnih stikov na podroèju storitev, lahko ima
pomembno vlogo pri prevajalskih slubah, pomembno pa je tudi, da zna
izkorièati lokalne vire in je lahko blailec mednarodnih odnosov.
Dravni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu Vlade Republike
Slovenije Franc Pukiè je dodal, da ima manjina za opravljanje teh
vlog vse potrebne lastnosti: znanje jezikov, poznavanje prostora in miselnosti v njem, stike, partnerje, ustrezno organizacijo in tudi kulturne
potrebe, ki so njihov interni vezni èlen.
V imenu Zveze slovenskih drutev na Hrvakem je govoril Franc
Straek, ki povedal, da so Slovenci na Hrvakem moèno vpeti v dravna in nevladna telesa, ki se ukvarjajo z zaèito nacionalnih manjin. Slovenci imajo predstavnika v saborskem odboru za èlovekove pravice in
pravice narodnostnih manjin, v Svetu nacionalnih manjin Republike
Hrvake, v odboru za nacionalne manjine skupèine mesta Zagreba in
v koordinaciji nacionalnih manjin mesta Zagreba. e to pomlad naj bi
ustanovili vseslovensko koordinacijo na ravni Republike Hrvake. e
vedno pa so nereena nekatera odprta vpraanja, pri katerih bo morala
sodelovati tudi Slovenija: vrnitev Slovencev v hrvako ustavo in zakonsko zagotovilo, da bo Slovence v Hrvakem saboru zastopal Slovenec.
Na koncu je predlagal, da Dravni zbor sprejme dopolnila k predlogu
zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, ki
jih je Zveza slovenskih drutev na Hrvakem pravoèasno poslala ustrezni komisiji. Za Slovence na Hrvakem je izjemno pomembna definicija
in prostorska opredelitev slovenske avtohtone manjine. Na sprejemu
po razpravi smo imeli prilonost za pogovor s predstavniki drugih krovnih organizacij.
Franc Straek

Madarske. Zvezo slovenskih drutev na Hrvakem sta na sestanku predstavljala Darko
onc in Franc Straek. Dravni sekretar je pojasnil, da je razpis za prijavo projektov in programov Slovencev v zamejstvu in po svetu za
leto 2005 v kratkem objavljen v Uradnem listu

SVET SLOVENSKE
NACIONALNE MANJINE
MESTA ZAGREBA
Svet slovenske nacionalne manjine mesta Zagreb se je seel 28.
decembra 2004 v Slovenskem domu. Poleg predsednika sveta Darka

Republike Slovenije. Opozoril je, da je treba pri
prijavi spotovati predvidene roke, saj raèunsko
sodièe ne priznava projektov in programov, ki
so prijavljeni z zamudo. Slovenske organizacije v zamejstvu in po svetu lahko letos raèunajo
na priblino enaka sredstva kot v 2004. Novost
je, da bodo sredstva letos nakazali neposredno
na banèni raèun uporabnika, torej brez posrednitva krovne organizacije, kot je bilo doslej.
Na to odloèitev so imeli predstavniki krovnih
organizacij vrsto pripomb, saj gre po mnenju
nekaterih za poseg v enotnost naèrtovanja dejavnosti, ki potekajo v okviru krovne organizacije. Dravni sekretar je pojasnil, da gre za
zaèasno financiranje in da botako razdeljenih
priblino 80 odstotkov sredstev.
Franc Straek

sotni so bili Jasna Kotrle, Nada Gajdarov in Silvester Jerman Èlani
sveta so potrdili poroèilo o izvedbi programov in porabi finanènih sredstev v letu 2004, sprejeli so program dejavnosti in finaèni naèrt za leto
2005 ter soglaali z ustanovitvijo vseslovenske koordinacije na ravni Republike Hrvake.
Franc Straek

onca so bili navzoèi e Franc Straek, Miroslava-Maria Bahun, Polona Juriniæ, Cveta Matko, Marijan Horn, Marija Nemec, Silvester
Kmetiè, Marijan Dirnberk, Anton Lah, Borut Guliè, Hedvika Èeraniæ, Franc Rop, Ivanka Nikèeviæ, Olga Tkalèec, Katarina Furjan,
Vasiljka Tovarloa, Irena Hribar in Boena Latinèiæ. Opravièeno od-
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POSVET MLADIH
IZ ZAMEJSTVA IN
IZSELJENSTVA
Ko mi je presednik Slovenskega doma
Darko onc lani jeseni povedal, da se bom ko-

nec oktobra udeleila posveta mladih iz zamejstva in izseljenstva v Ljubljani, sem bila navduena. Predem sem odla mi je tajnica Mira
naroèila, naj nikar ne pozabim fotografirati
vsega, kar se bo zanimivega dogajalo.
Sreèanje je potekalo v ljubljanskem Bit
center hotelu. Uvodoma nas je pozdravila direktorica Urada za Slovence v zamejstvu in po
svetu Jadranka turm Kocjan, sledili pa so
e pozdravi predstavnikov Urada za mladino,
Ministrstva za informacijsko drubo, Centra
za slovenèino kot drugi/tuji jezik in Filozofske fakultete v Ljubljani.
Veèerjo smo imeli v restavraciji estica,
kjer so nas res lepo pogostili, nato pa smo odli
v Klub mariborskih tudentov, kjer je teater
Improliga pripravil neverjetno duhovito
predstavo, v kateri smo sodelovali vsi gledalci.
e pred klubom nas je èakala folklorna skupina, ki je sredi noèi, na parkirièu, za nas odplesala slovenske narodne plese.
Naslednji dan smo spoznali delovanje
Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Mateja Zavadlav in dr. Zvone igon sta se
ves èas ukvarjala z nami in pazila na nas, kot
da smo njihovi otroci.
Izvedela sem, da imajo Slovenci v Argentini veè izseljenskih drutev, sobotno slovensko olo ter organizirano versko in kulturno

ivljenje. Mladi se druijo med seboj in se tudi ko igrajo nogomet ali pripravljajo kakno
predstavo pogovarjajo po slovensko. Tudi v
Avstraliji so izseljenci organizirani v tevilna
drutva. Melanie in Stefanie sta predstavljali
Kanado, enkraten fant Gregor Rutar pa Slovence v Avstriji. Renata tefaniè je ena od
redkih aktivnih mladih Slovencev na vedskem, Martina Marija Vrhovnik in Natalija
Bariiæ-Bevc pa v Nemèiji. Daa, Zaira, Maja, Ivan, Andrej, Alenka in David so nam povedali, kako ivijo Slovenci v Italiji. Imajo dinamièno skupnost, ki je prisotna v irokem
spektru drubenih dejavnosti. Sedamnajstletni
Igor, ki je eden od priblino 600 Slovencev,
iveèih v Makedoniji, upa, da bo lahko tudiral v Ljubljani. Katarina, Maja in Nina prihajajo iz Srbije in Èrne Gore, kjer se ukvarjajo s
poukom slovenèine (Katarina) in kulturnimi

KULTURNA USTVARJANOST
NACIONALNIH MANJIN
V koncertni dvorani Vatroslav Lisinski je bila 7. novembra tradicionalna predstavitev kulturne ustvarjalnosti nacionalnih manjin v repu-

slovenci na hrvakem
dejavnostimi. Maja
nam je pripovedovala
o ivljenju Slovencev
v BiH, Marijana in jaz
pa sva pripovedovali o
slovenskih drutvih na
Hrvakem, oziroma na
Reki in v Zagrebu. V
petek zveèer smo
veèerjali v Emonski
kleti, kjer se je zabava
nadaljevala pozno v
noè.
Naslednji dan, v soboto smo odli v Koper,
kjer so nam predstavili
Univerzo na Primorskem, tudentsko organiziranosto na Univerzi in mladinsko raziskovanje. Res okusno kosilo smo imeli v
gostilni vab na Krasu, kjer so nas pogostili z
dobrotami domaèe kuhinje. Na poti do hostela
Pliskovica smo si ogledali cerkev v Hrastovljah. Po veèerji in prestavitvi Kluba tudentov
Seana in Drutva Pliska, ki sta zasluna, da
hostel sploh obstaja, smo nadaljevali z
druenjem. Zame je bila to najbolja in najbolj
vesela noè celega sreèanja!
Prila je tudi nedelja, zadnji dan posveta.
Ogledali smo si tanjel in kocjanske jame,
neverjetno lepoto in silo narave. Priel je èas,
da se poslovimo, zahvalimo vsem, ki so nam
omogoèili, da se spoznamo in poveemo ter da
eni drugim obljubimo, da bomo ohraili stike in
da se bomo kmalu spet sreèali, kjerkoli, kadarkoli... ker za prijatelje in druino kilometri nikoli ne pomenijo preveè.
Ivana Koar

rant. Vrstile so se pevske, glasbene in folklorne toèke iz zakladnice kulturne dedièine. Slovence na Hrvakem je predstavil meani pevski zbor
Bazovica iz slovenskega drutva Reka. Pod vodstvom zborovodje Franja Bravdice je zapel tri slovenske pesmi (Na Gorenjskem je fletno, Planinska in Jurjevanje). Nastop je bil kakovosten.
Krona prireditve je bila evropska himna, ki so jo zapeli vsi nastopajoèi.
Franc Straek

bliki Hrvaki. Za pripravo sreèanja, e sedmega zapored, so bili letos zadoleni predsednik Sveta nacionalnih manjin Aleksander Tolnauer,
predsednica Urada za nacionalne manjine Milena Klajn ter èlani programskega odbora oz. Strokovni sodelavci Sado Tuzoviæ, Nada Wiesler,
dr. Neil Ceribaiæ in mag. Joko Èaleta.
Navzoèe je pozdravil Aleksander Tolnauer, slavnostni govornik pa je
bil pokrovitelj prireditve, predsednik vlade Ivo Sanader. Premier je poudaril, da je v interesu hrvake vlade, da nacionalne manjine nemoteno
razvijajo svoje kulturne dejavnosti, obièaje, veroizpoved. Svobodo delovanja jim zagotavlja ustavni zakon o pravicah nacionalnih manjin. Po
Sanaderjevih besedaj je vlada e sklenila, da bo sredstva, namenjena nacionalnim manjinam, letos poveèala za 10 odstotkov.
Nastope manjinskih umetnikih skupin je povezovala Desanka Vi-
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SLOVENSKA
SKUPNOST
NA REKI
Koordinacija manjinskih
svetov na Reki je v okviru pro-

ODMEV

jekta Manjinski forum jeseni
pripravila predavanje o nezgodovinskem poreklu avtohtonosti, z eljo prenesti v javnost razprave o manjinski problematiki.
Gosta sta bila predavatelj na reki
Filozofski fakulteti dr. Nikica
Petkoviæ in prof. Ivo Banac, saborski poslanec in predavatelj na
prestini ameriki univerzi Yale. Predsednica koordinacije Darinka Janjanin je sreèanje konèala z ugotovitvijo, da kljub doloèenemu napredku
v hrvaki manjinski zakonodaji e ni storjen korak naprej. Zakon o
dravljanstvu, recimo, od pripadnikov drugih narodov e vedno zahteva
odrekanje od dotedanjega dravljanstva, Bonjaki in Slovenci e vedno
niso vpisani v preambulo hrvake ustave. Izrazila je upanje, da bo Hrvaka v prilagajanju evropskim standardom popravila tudi to krivico.
O poloaju majin je tekla beseda tudi na sreèanju v Slovenskem domu na Reki, ki ga je decembra
obiskal prof. dr. Jernej Zupanèiè s skupino tudentov geografije ljubljanske Filozofske fakultete. Èlani KPD Bazovica so
jih seznanili z delom drutva.
Januarja je tevilne obiskovalce privabilo odmevno in zanimivo predavanje O nekdanji in
sodobni narodnostno-kulturni organiziranosti in drubenem statusu Slovencev na Hrvakem. Dr.
Vera Krinik -Bukiæ z ljubljanskega Intituta za narodnostna
vpraanja je med drugim poudarila avtohtonost Slovencev na Reki
in v Zagrebu ter krajih ob meji,
kar potrjuje veè meril - èasovno,
prostor naselitve in stopnja organiziranosti. Opozorila je na pomen organiziranih drutev in poudarila, da bi veljalo raziskati vlogo slovenstva na teh obmoèjih.
Gostja je drutvu podarila Slovenski etnoloki leksikon, darilo
Urada za Slovence v zamejstvu in
po svetu, zatem pa je stekel ivahen pogovor z obiskovalci, med
katerimi so bili tudi predstavniki
slovenskih svetov mesta Reke,
obèine Lovran in Primorsko-goranske upanije. Slednji je predavanje tudi organiziral, kot svoje
prvo javno sreèanje.

Decembra se je predstavil tudi
svet slovenske narodne manjine
obèine Lovran. V Galeriji Laurus
se je ob razstavi slik zbralo veè
kot 60 obiskovalcev, med njimi
tudi slovenski veleposlanik Peter
Andrej Beke. V pozdravnih besedah je med drugim poudaril pomen sveta za ohranitev slovenske
skupnosti tudi po prièakovanem
vstopu Hrvake v EU in menil, da
je svojo identiteto in enakopravnost mogoèe ohraniti le s kulturo
svojih prednikov. Uradni del
sreèanja so s krajim programom
konèali èlani drame in zbora
reke Bazovice, ki so sicer minulo jesen imeli vrsto nastopov v
Sloveniji in zamejstvu, poleg osrednjega v drutvu, na slovesnosti ob dnevu samostojnosti in koncu koledarskega leta. Tedaj je bila uprizorjena tudi nova enodejanka ena mojih
sanj, neznanega avtorja, v priredbi Eda Stojèiæa in reiji Alojza Usenika. V glavnih vlogah zaljubljencev sta se na odru prviè predstavila in prijetno presenetila mlada Tanja Fuæak in Boris Lipovac.
Meani pevski zbor pod vodstvom Franja Bravdice je novembra
nastopil na sreèanju pevskih zborov v Dolskem pri Ljubljani, mesec dni
pozneje pa na letnem sreèanju
pevskih zborov na Vrhniki ter v
Kranju, na skupnem koncertu z
meanim pevskim zborom Iskra,
v poèastitev Preerna.
Uspeno je gostovala tudi dramska skupina pod vodstvom legendarnega Alojza Usenika in kot
obièajno znova poteno nasmejala gledalce s popularno komedijo
Andreja Jelaèina Piknik s tvojo
eno, v Usenikovi reiji in tudi v
glavni vlogi, poleg soigralke Loredane Jurkoviæ. Novembra je
gostovala v tandreu v Italiji,
januarja pa v Gaberkah pri otanju, na povabilo Na odprtju razstave iz zbirke slik kolekcionarke
Gabi Kuss-Kneeviæ v lovranskem hotelu Villa Eugenija pa je
neutrudni Alojz Usenik s èlanicama dramske skupine Dragico
Rizman in Zdenko Jelovèan
pripravil tudi prilonostni kulturni program.
Omeniti velja e zanimivi predavanji, ki ju je pripravila planinska skupina: predstavila sta se
èlan Gorske reevalne slube
Slovenije Klemen Grièar in èlan
PD Matica iz Ljubljane Stane
Sokliè, slednji z naravnimi lepotami Durmitorja.
Marjana Mirkoviæ
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DECEMBER V SLOVENSKEM
DRUTVU ISTRA
Zagon, s katerim smo lani pognali delo v naem drutvu, nas je okrepil, uspehi pa spodbudili, da se izkaemo tudi v zadnjem mesecu leta.

9. decembra smo pripravili e tretjo razstavo v letu 2004. S svojimi slikami se je predstavila naa èlanica, akademska slikarka Suzana irovnik
Kariko. Na otvoritvi razstave je bilo okoli 30 obiskovalcev, med njimi tudi konzul s slovenskega veleposlanitva v Zagrebu Marjan Ristiè in
naèelnik oddelka za narodne manjine pri Istrski upaniji Fabrizio Radin.

Predsednica drutva Alojzija Slivar je v nagovoru s ponosom poudarila uspeno delovanje, ki je sledilo nekajletnim teavam z zagotovitvijo
prostora in njegovim opremljanjem. Naa stremljenja so zdaj usmerjena
k oivitvi sekcij - pevskega zbora, folklore, dramske skupine - in seveda
organiziranji pouka slovenskega jezika.
e dva dni pozneje, 11. decembra je na nao pobudo v Pulju gostovala dramska skupina Prosvetnega drutva iz tandrea v Italiji, in sicer s
svojo uspenico Stara Garda. S presenetljivo globokim vivljanjem v vloge starèkov, ki preivljajo ne preveè sreène dni, so trije glavni igralci nav-

duili publiko in si po dveurni predstavi prisluili velik aplavz. Ob koncu
leta se je sama po sebi rodila ideja, da bi razveselili tudi nae malèke. 23.
decembra smo v prostore drutva povabili dedka Mraza. Na sreèanje z
njim je prilo okoli 30 otrok , starih od dveh do osemnajstih let. Med njimi sta se najbolj opogumili sestrici Boena in Simona Bukovnik, ki sta
zaigrali vsaka na svoj instrument, flavto in sintesizer. Dedek Mraz pa je
nato z otroci pokramljal, v slovenèini seveda, in jim iz svoje vreèe podelil darilca. V bleèeèih vreèkah so se med drugim nale tudi slikovnice
in knjige v slovenèini. Prireditev se je konèala z ogledom risanke Sneguljèica, ki je navduila predvsem najmlaje.
Delo v letu 2004 smo konèali z volilno skupèino, na kateri so èlani
podaljali mandat dosedanji predsednici Alojziji Slivar. Njena namestnica je postala Marija Langer, tajnica drutva pa Marjeta Diminiæ.
Klavdija Velimiroviæ
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SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK V SPLITU

ebruar je zares sveèan, ne le zaradi ledenih sveè in sveè, s katerih kaplja vosek, ampak predvsem zato, ker je v njem 8. februar - kulturni praznik, ki èasti Franceta Preerna iz Vrbe in vse tist, ki se ukvarjajo s kulturo na podroèju besedne umetnosti, glasbe, plesa, slikarstva. Ob tem prazniku tudi Slovenci zunaj domovine veè
razmiljamo o kulturi, sestavnem delu naega ivljenja. Trudimo se in si elimo, da
bi videli, sliali in doiveli nekaj lepega, novega, drugaènega. Tudi letos smo ga Slovenci v Splitu v dveh bogatih veèerih preiveli zares lepo. Osrednja prireditev je bila 4. februarja v dvorani Kazalita mladih. S toplimi in vzpodbudnimi besedami
je vsem Slovenkam in Slovencem èestital ob prazniku splitski podupan dr. Ljubomir Urliæ, tevilne ugledne goste in vse prisotne pa je pozdravila voditeljica programa Vera Hrga. O kulturnem prazniku in kulturi kot pomembnem elementu za krepitev nacionalne zavesti nekega naroda je spregovoril Gustav Zupan. Povabilu,
da se nam pridrui in nam polepa sveèanosti, se je prijazno odzval na Dunaju iveèi
samostojni knjievnik Lev Detela. Spregovoril je o svojem delovanju na Dunaju in
se v odlomkih iz knjige Emigrant spomnil svojih potovanj in obiskov za hrvako
mejo v èasu otrotva. Potem pa smo se predali svetu ansona, v katerega nas je s
svojo neverjetno interpretacijo popeljala ansonjerka Nika Vipotnik ob spremljavi
pianista Joija aleja. Kakno uivanje v virtuoznem in spontanem muziciranju,
èutenju trenutka, profesionalnosti in entuziazmu. Tri legendarne osebnosti ansona
Jacques Brell... moki, ki ne joèe ni moki, Edit Piaff... ko je alostna pesem, sem
alostna jaz; pesem je izpoved nekega srca in jaz sem pesem, pa na Jeek s satiriènim Ne, ne, ne, ne, ne Darwin nima prav....in Èlovek ni eden, èloveka sta
dva... Èudovito. Nepozabno.
Veèer se je nadaljeval s pao za oèi, ki so jo izvezle èlanice nae klekljarske skupine. Pridne roke klekljaric so ustvarile kopico preèudovitih
vzorèkov, prtièkov, slik, posteljnine, uporabnih predmetov, oblaèil in prav
je, da so jih pokazale radovednim oèem ire splitske javnosti. Èipke so
na zidovih in v linah 1.700 let stare Dioklecijanovega stolpa zablestele v
vsej svoji lepoti. Ali kot je v katalogu zapisala Vera Hrga: Èipka, mehka pajèevina na jutranji rosi.Ustvarilo jo je hrepenenje po lepoti. Vsa
nena in razkona pripoveduje. V prièujoèih stvaritvah je srce spregovorilo z lepoto, potem jo je domiljija stkala v koprenaste zgodbe.
Gostoljubnost in prijazen dom je èipkam ponudilo Evropsko gibanje. Razstavo, ki je bila odprta cel teden, je sveèano odprla Ana Dekoviæ. tevilni obiskovalci niso skrivali svojega navduenja, mnoge besede
pohvale in obèudovanja so za vedno zapisane v knjigi vtisov.
Drugi veèer v okrilju velièastnega stolpa, svojevrsten poklon soitju
med naima dvema domovinama, dvema sorodnima narodoma, dvema kulturama., poezijama, je bila predstavitev knjige Kaplja darovana pesnice Sonje Senjanoviæ-Peraèiæ, najbolje sodobne poznavalke in negovalke splitske govorne izvirnosti - èakavèine. Predstavljena knjiga je nov list v poglavju njenega ustvarjanja v zrelih letih. Iz svoje èakavèine je prela na hrvako tokavèino, obenem pa v dveh ciklih Pesem koreninam in Sonèna
pot v slovenèini eli zavestno stopiti v dialog s svojo preteklostjo, s svojim izvorom in predniki, s svojimi koreninami, ki so tudi v Sloveniji. Njena
mati, ki ji je napisala pretresljivo poetièno pismo Me slii, mama, je namreè bila Slovenka, doma v bliini Celja (Lev Detela). O njeni poeziji je v
uvodu spregovoril prof. dr.Tonèi itin, ki je z izbranimi besedami govoril
tudi o Preernu, kulturnem prazniku in tesni povezanosti dveh sorodnih, sosednjih narodov, katerih jezik je tako prijetno slovansko mehak, speven in
soroden. O slovenskem ciklu v knjigi je spregovoril Lev Detela. Pesmi so
brali igralka Magda Matoiæ, Ivan Senjanoviæ in Vera Hrga, v glasbenem
delu pa sta v duetu nastopila Nika Vipotnik in Joi alej, ter klapa Peristil.
Dva hladna, vetrovna februarska dneva sta bila za Slovence v Splitu
tako prijetno topla .
Vera Hrga
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75 LET
SLOVENSKEGA
DOMA

3.
decembra je bilo v Dramskem gledalièu Gavella spet

slavnostno. V dvorani, kjer smo
pred petimi leti praznovali 70.
rojstni dan naega drutva, se je
spet trlo èlanov Slovenskega
doma in njihovih prijateljev, tokrat na poèastitvi 75-letnice nepretrganega delovanja najstarejega slovenskega drutva na
Hrvakem.
Dobro doli, dobri ljudje, je pisalo na vabilih, ki so zagotavljala vstop v dvorano in so pola e
nekaj dni pred slovesnostjo. Dobro doli, dobri ljudje, je bil
naslov prireditve, ki se je obiskovalcem zagotovo vtisnila v
spomnin, saj so se na odru poldrugo uro vrstile slavnostne,
mogoène, prijetne, zelo osebne,
zbadljive in celo izzivalne
toèke. Slovesnost je potekala
pod pokroviteljstvom dveh
predsednikov drav, Stjepana
Mesiæa in Janeza Drnovka.
Vendar pa predsednikov ni bilo;
v imenu hrvakega predsednika
se je slovesnosti udeleil njegov svetovalec Ivica Matruko, v imenu
slovenskega predsednika pa veleposlanik v Zagrebu Andrej Peter Beke. Prili so tudi drugih slovenskih drutev na Hrvakem, predstavniki
hrvake vlade,
tevilnih
drutev nacionalnih manjin,
zagrebkega
mestnega poglavarstva in
seveda sedme
sile.
Slovesnost se
je zaèela s hrvako in slovensko himno,
nato pa je
predsednik
drutva Darko
onc gostom
izrekel dobro-

dolico in v kratkem, a doivetem govoru nanizal nekaj misli
in vpraanj, s katerimi se ukvarja slovenske skupnost na Hrvakem. Sledila je umetnika
prireditev, ki jo je povezovala
gostiteljica veèera, izjemna slovenska igralka Violeta Tomiè.
Ob klavirski spremljavi Igorja
Semeta je doiveto recitirala

pesmi Miroslava Krlee, Tina Ujeviæa, Edvarda Kocbeka in Toneta
Pavèka ter preprièljivo interpretirala vezno besedilo Tomaa Letnarja, ki
se je dotikalo najrazliènejih plati hrvako-slovenskega soitja in sosedstva, prepletenosti dveh
n a r o d o v,
dveh jezikov
in dveh kultur, bliine
in oddaljenosti med
d v e m a
dravama.
Prvemu vrh u n c u
veèera so bili obiskovalci prièa e
kar na zaèetku programa, ko se je
Violeti To-
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svoje umetnike poti na Hrvakem. Mladi glasbeniki, ki so
se pod okriljem Slovenskega doma zdruili v ansambel Slovenica, so presenetili z nenavadno, dezovsko priredbo
venèka slovenskih narodnih pesmi. Sledil je drugi vrhunec
veèera, nastop pevskega zbora Ansambla Lado, ki je dvorano navduil s pretanjeno, natanèno in mogoèno izvedbo
dveh hrvakih in dveh slovenskih narodnih pesmi (Dobro
veèe dobri ljudi, Ivanjski ples, Oj, boine, Posluajte vsi
ljudje). In za konec - neuradna himna Slovenskega doma,
znamenita melodija slovenskih Avsenikov, Slovenija, od
kod lepote tvoje. Pevskemu zboru Slovenskega doma je z
veseljem pritegnilo tudi obèinstvo. Prireditev, ki jo je
reiral Peter Juratovec, je bila pri kraju in so e hiteli na
druenje in pogostitev v Hrvakem kulturnem klubu, izmenjava vtisov po slovesnosti je potrdila, da je prireditev uspela in da se èlani Slovenskega doma in njihovi prijatelji e
veselijo vnoviènega snidenja - ob 80-letnici drutva. (T.J.I.)

miè pri recitiranju Krleevih
verzov iz Balad Petrice Kerempuha Nikdar ni tak bilo
da ni nekak bilo... kar iz
dvorane pridruil legendarni
hrvaki igralec Zlatko Vitez,
ki je nato na odru preprièljivo
interpretiral e hrvaki prevod
Preernove Zdravljice. Sopranistka Kristina Bek - Lang
je ob klavirski spremljavi Zorana onca zapela Preernovo Nezakonsko mati, ki jo je
uglasbil Franjo Serafin Vilhar
Kalski. Vilharjevo pesem
Domovini je zapel meani
pevski zbor Slovenski dom
pod taktirko Franca Keneja.
Èlana Slovenskega doma,
dramska igralca Josip Bobi
Marotti in Ivica Kunej sta
obudila spomine na zaèetke
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DOGODKI V
DUBROVNIKI
LIPI
. januarja se je v prostorih naega
16
drutva v hotelu Plakir zbralo kar tiride-

set èlanov, ki jih zanima uèenje slovenskega jezika. Podrobnosti o teèajih slovenèine, ki naj bi kmalu stekli v okviru
naega drutva, nam je pojasnila profesorica Vera Hrga iz Splita. Tako se je vnoviè potrdilo dobro sodelovanje z
nam najblijim slovenskim drutvom iz Splita.
8. februraja smo proslavili slovenski kulturni praznik. Zbrali smo se
v ugledni dvorani mestne knjinice, kjer smo prisluhnili gostoma iz Slovenije, kitaristki in kantavtorki Alenki Lesjak in kontrabasistu Blau
Lesjaka ter dubrovniki pijanistki in pesnici Ivani Vidoviæ, ki je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani in je dobitnica Preernove nagrade. Sreèanje je bilo zastavljeno kot kulturni most, ki nas povezuje v
èasu praznovanja dneva mesta Dubrovnika na dan sv. Vlaha (sv. Blaa).
Dvorana je bila polna, kar nas je spodbudilo, da bomo podoben dogodek
v znamenju kulturnega sodelovanj vnoviè pripravili e maja.
Barbara Njiriæ

DOGODKI V DRUTVU
DR. FRANCE PREEREN
Od starega leta smo se poslovili veselo, kakor se spodobi. Pripravili smo tudi razstavo boièno-novoletnih èestitk, ki so jih marljivo izde-

druenje èlanom veè, saj v nekaj minutah zvedo vse, kar se je zgodilo in
kaj naèrtujemo v naslednjem mesecu. Proslavimo tudi rojstne dneve, zapojemo, vèasih celo zapleemo. Na sreèanjih ob ostalih èetrtkih se èlani
lahko aktivno vkljuèijo v delo sekcije Pridne roke, ki jo vodi vsestransko
aktivna Jadranka Grbelja. Za ivanje domiselnih kostimov za pustovanje pa niso bili dovolj samo èetrtki, ampak je bilo potrebnega veliko veè
èasa. Maske so se predstavile na krofenbalu v klubu, pa tudi v Vodicah,
na glavni ibenski povorki in e kje... Krofenbal smo imeli v soboto, 5.
februarja, krofov, kuhanega vina in dobre volje zares ni manjkalo.
Preernov dan smo slovesno proslavili 8. februarja v naih prostorih,
èez veèer in program nas je popeljala Katja Bavda, ki je program osmislila malo drugaèe, kakor smo bili navajeni prejna leta. Po uvodnih
besedah Mire Kneeviæ so Preernovke odpele Zdravljico, Luna sije in
Pa prav lepoje res na deeli. Nai najmlaji so nas spet razveselili s svojo pridnostjo; recitirali so upanèièeve pesmice. Nato nas je Katja Bavda s pomoèjo tonskih zapisov in ob pomoèi veè èlanov popeljala skozi
razlièna besedila v nareèjih. Tako smo se sprehodili po celi Sloveniji in
sledili zamisli Bavdaeve, da je treba velik slovenski praznik obeleiti tako, da se spomnimo dogodkov in ljudi, ki so pomembno povezani s kulturno ivljenje slovenskega ljudstva. Vsakokrat skuamo osvetliti vsaj en
listiè, ki je zrasel na ogromnem kulturnem drevesu, katerega korenine segajo daleè tja v prazgodovino.
Proslavo je zabeleila tudi ekipa Hrvake televizije in e naslednji
dan nas je v oddaji Panorama gledala cela ibenska upanija. V oddaji
Prizma pa za prispevek oèitno ni bilo prostora.
Za obloene kruhke, slaèice in pijaèo pa so poskrbeli vsi tisti, ki so
v februarju praznovali rojstni dan. In e skupna fotografija, vrtnice,
skromna darilca, pesem in ples dolgo v noè.
Mira Kneeviæ

lale èlanice sekcije Pridne roke. Prav zares vredno pohvale.
Novo leto je e daleè za nami, vsaj tako se zdi.
Da bi okrepili aktivnosti in v dejavnosti vkljuèili èim veè èlanov, smo
uvedli kar nekaj novosti. Druenje ob èetrtkih smo osveili tako, da smo
uvedli veliko druenje vsak prvi èetrtek v mesecu. Zdi se, da se takno

60. OBLETNICA
VRNITVE IZ
IZGNANSTVA
Osrednja prireditev ob 60. obletnici vrnitve iz izgnanstva in begunstva bo v 4. junija

2005 na Rajhenburkem gradu, prek katerega je
bilo v izgnanstvo odpravljeno 60 tisoè Slovencev. Drutvo izgnancev Slovenije je zaèelo z
obnovo grajskih hlevov, kjer bo postopoma
nastajal muzejski objekt. Sèasoma naj bi prerasel v evropski muzej v spomin in opomin na eksodus v 2. svetovni vojni. Krajevne organizacije DIS so doslej za obnovo prispevale prek 7,5
milijonov tolarjev. KO DIS Zagreb je zaèela
prispevke zbirati konec leta 2004, akcija pa se
e nadaljuje. Doslej je 17 èlanov prispevalo
36.000 tolarjev. Poimenski seznam darovalcev
bo objavljen v posebni brourici, ki bo izla ob

odprtju streh grajskih hlevov 4. junija. Slovenski izgnanci, ki ivimo na Hrvakem, se bomo
proslave udeleili, saj se bo na Rajhenburkem
gradu zbralo deset tisoè Slovencev - rtev vojnega nasilja.
Letonje spominsko leto bo zaznamovano
e z mnogimi drugimi aktivnostmi. Med drugim bo v Muzeju noveje zgodovine (v Cekinovem gradu) v Ljubljani odprta razstava o izgonu Slovencev. Tudi nai èlani lahko prispevajo
fotografije, predmete in druge stvari iz izgnanstva. Vse slike in predmeti naj bodo oznaèeni z
imenom darovalcev in imenom kraja taborièa.
Fotografije in predmete bodo poiljateljem vrnili.
Izla bo tudi druga knjiga Spomini in
prièevanja. Svoje spomine na trpljenje med 2.
svetovno vojno so doslej zapisali naslednji nai
èlani: akademski slikar Joe Rebernak, ki je
tekstu priloil dve grafike iz taborièa, Josip
Bobi Marotti, Klara el (tekst in dve pesmi),
Marijan Horn (tekst in pesem), Franc
Straek, Julijana Kepec, Danijela Periæ,
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Kristina Rusak, tefanija Maraviæ, Jozefa
Bogolin, Vlado Jugoviæ (tekst in dve pesmi),
Slavko Kramar (tekst in fotografije).
Letos bo izla tudi broura o spomenikih in
spominskih ploèah, posveèenih izgnancem, izdana bo spominska znamka (18.marec), predstavljen bo najnoveji film o izgonu in o rtvah
faizma, organizirana bosta pohoda (30. aprila
Murance - Telèe in 16. julija Telèe - Buèka),
pripravljene bodo spominske broure, sponke,
zloenke...
Pozivam vse èlane nae krajevne organizacije, da po svojih moèeh prispevajo k primerni
obeleitvi obletnice vrnitve iz izgnanstva, saj je
naa dolnost, da se ohrani spomin na pretrpljene strahote, na leta, ki se ne smejo nikoli ponoviti.
Veselim se sreèanja na proslavi 60. obletnice vrnitve oz izgnanstva na Rajhenburkem
gradu in tudi na razstavi v Cekinovem gradu.
Alojz Slavko Kramar,
predsednik KO DIS Zagreb

ODMEV
Dr. STANISLAV PAVLIN:

LETALSKI
PROMET JE
VAREN
T

okrat smo se za Novi odmev pogovarjali z rojakom Stanislavom Pavlinom,
strokovnjakom za letalski promet. Stanislav Pavlin ivi in dela v Zagrebu. Tu se je
tudi rodil. Na svet je priel kmalu po koncu
2. svetovne vojne, leta 1949, kot peti otrok
v slovenski druini. V Zagrebu se je tudi
olal in ustvaril zavidljivo strokovno kariero.
Kakna je bila vaa profesionalna
pot?
Po diplomi na Prometni fakulteti sem se
zaposlil kot projektant-planer prometa v
Aerodromu Zagreb, kmalu pa sem postal
tudi zunanji sodelavec in asistent na matièni fakulteti, kjer sem leta 1980 tudi magistriral, leta 1989 pa e doktoriral, in sicer
z zagovorom teze o vplivu tehnologije na
zmogljivosti potnikih terminalov letaliè.
V Aerodromu Zagreb sem bil zaposlen
do leta 1991, zadnjih deset let kot vodja organizacije, razvoja in investicij. Najveèji
izziv je bilo zagotavljanje prostora za nov
potniki terminal, nov cestni pristop in drugo vzletno-pristajalno stezo v prostorskem
naèrtu mesta Zagreb.
Ob osamosvojitvi Hrvake leta 1991
sem postal pomoènik ministra za letalski
promet v hrvakem prometnem ministrstvu. Tako kot kolegi v Sloveniji smo morali tudi mi organizirati civilno letalstvo, ki
je bilo prej centralizirano v Beogradu. Delal sem po cele dneve, saj je bilo zaposlenih
malo, nalog pa ogromno. Ponosen sam na
delovne rezultate, ki smo jih dosegali tudi s
pomoèjo evropski drav in to v obdobju, ko
Hrvaka e ni bila mednarodno priznana.
Dve leti pozneje sem se vrnil v matièno
podjetje, vendar sem zaradi nesoglasij o
politiki razvoja kmalu dal odpoved in se zaposlil na Fakulteti prometnih znanosti. Postal sem vodja katedre za infrastrukturo
zraènega prometa. Svoje delo visokoolskega predavateljam imam nadvse rad.
Obèasno gostujem kot profesor na Fakulte-

ti za pomorstvo in promet v Portorou in
Fakultetu za promet in komunikacije v Sarajevu.
Lahko pojasnite, kaj je pravzaprav
infrastruktura letalskega prometa?
Èe odgovorim z eno besedo, je to - letalièe. Z razvojem letaliè sem se ukvarjal
e v èasu, ko sem bil zaposlen v Aerodromu Zagreb. Zanimala so me letalièa na
Hrvakem in tudi v Sloveniji. Sredi 80 let
prejnjega stoletja sem pripravil tehnoloki
projekt za raziritev potnike stavbe na letalièu Portoro, na Brniku pa sem bil poroèevalec komisije za tehnologijo pri izbiri
projekta nove potnike stavbe. Bil sem tudi
svetovalec za razvoj letaliè v Sarajevu,
Skopju, Rigi, Jekaterinburgu, Kemerovu
itd.
Ali je res, da je letalski promet najbolj varen?
Res je, To potrjuje tudi statistika. Vsako
leto z letali potuje priblino 2 milijardi potnikov, vsako leto je povpreèno tisoè rtev
nesreè. To je nekajkrat manj kot v drugih
prometnih panogah.
Danes letalstvo ni samo promet potnikov in blaga.
Redni in izredni promet potnikov in
blaga na svetu opravlja okoli 30 tisoè letal.
Tu pa so e manja letala, ne le za port in
rekreacijo, ampak tudi za dejavnosti poslovneev ali korporacij. Tu je taksi prevoz
potnikov in prtljage, pa tako imenovno delo iz zraka, kjer se uporabljajo tudi helikopterji: v fotogrametriji, v gradbenitvu, gasilstvu, iskanju in reevanju pokodovanih
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POGOVARJALI SMO SE
in bolnih, nadzoru dravne meje, poarov
in prometa, za kalibrao navigacijskih naprav, v oskrbi s poto, hrano in pijaèo ljudi,
ki ivijo oddaljeni od mest, za prevoz
zdravnikov, vzdrevalcev... Samo v ZDA je
desetkrat veè takih letal, kot tistih v javnem
prometu. Podobno je drugod v svetu.
Kako pa je na letalski premote vplival terorizam, e posebej po napadu na
ZDA?
11. septembra leta 2001 je bilo prviè v
zgodovini letalo s potniki uporabljeno za
unièujoèe delovanje na zemlji. tiri ugrabljena letala so imela od 260 do270 potnikov in èlanov posadke, samo dve letali sta
ubili prek 3 tisoè ljudi. Dogodek je terjal
okrepitev sistema varnosti. Prvi ukrep je bil
onemogoèanje odpiranja vrat pilotske kabine iz potnike kabine. Sprejetih je bilo e
precej drugih ukrepov, ki pa javnosti niso
znani. Ti ukrepi so zahtevali in e zahtevajo ogromno denarja. Pred teroristiènim napadom se je letalski promet poveèeval za 35% na leto, po tem dogodku pa je naglo
upadel in potreba so bila tri leta, da se je
promet vrnil na tevilke iz leta 2000.
Kakna je vloga razliènih slub na letalièu?
Razliène slube skrbijo za oskrbo letala, za brezhibno spotovanje urnikov poletov, sprejem in odpravo potnikov in prtljage ter sprejem in odpravo blaga in pote.
Letalièe ponavadi ponudi v koncesijo doloèene komercialne dejavnosti, kot so restavracije in trgovine, v najem pa odda prostore za razliène dejavnosti, kot so pota,
banka itd. Tu je tudi letalika kontrola letenja, ki skrbi za varen prilet in pristajanje letala, gibanje do ploèadi, varno gibanje do
vzletno-pristajalne steze in vzletanje.
In kakna je po vai oceni prihodnost
najveèjega letala Airbus A380?
Airbus je zagotovo zelo skrbno pripravil tudijo o profitabilnosti novega letala. V
njegov razvoj so vloili prek 2 miljardi evrov. Doslej so e prejeli naroèila za 150
taknih letal. Ko so pred 35 leti zgradili prvi Boeing B747, ki ima za tretjino manj sedeev, so se zastavljala enaka vpraanja. A
so jih doslej izdelali e prek 1.200! Res pa
je, da letalièa niso pripravljena za sprejem
letala A380, ki ima prviè v zgodovini letalstva kar dve potniki palubi. Velika letalièa se pripravljajo za to letalo, kar pa zahteva ogromno denarja.
Silvin Jerman

NOVICE IZ DOMOVINE

KAJ JE
NOVEGA V
SLOVENSKOHRVAKIH
ODNOSIH?
ZAGREB - Èasnik Delo je

konec novembra objavil oris hrvakih pogajalskih izhodiè glede
meje do Slovenije. Jeseni so v Zagrebu preigravali in analizirali le
monost arbitrae ali sodnega postopka; za bilateralo praktièno niso
pustili prostora. Analitiki hrvakega zunanjega ministrstva so se najbolj ogrevali za Meddravno sodièe v Haagu ali Mednarodno sodièe za pomorsko pravo v Hamburgu. Ker slednje za Slovenijo ne
pride v potev, saj je podpredsednik sodièa Hrvat Budislav Vukas, so analitiki priporoèili Haag.
Tudi arbitraa za Hrvako naj ne bi
bila najbolja, saj upoteva predvsem pravilo kompromisnih
reitev, tudi v korist slabe strani,
prav tako pa ni nujno, da se uporabijo e znane reitve iz mednarodnega prava. Premier Janez Jana
je sicer novembra napovedal, da
mejni problem ne bo osrednja
toèka te vlade.
UMAG, ZAGREB - V zaèetku januarja je umaki sodnik za
prekrke Vladimir Vidoviæ sporoèil, da so njegove odloèbe o
prekrkih, s katerimi je kaznoval
12 slovenskih dravljanov zaradi
incidenta na mostu èez Dragonjo,
postale pravnomoène. Sodnik je
med dvanajsterico kaznoval tudi
slovenskega okoljskega ministra
Janeza Podobnika in njegovega
brata Marjana z okoli 80 tisoèaki.
Sodnik je e konec oktobra lani
poslal slovenskemu pravosodnemu ministrstvu pronjo, naj v skladu s konvencijo o meddravni
pravni pomoèi vroèi odloèbe, kar
je le-to zavrnilo, saj je bila zahteva
v nasprotju s slovenskim pravnim
redom in bi lahko kodila suverenosti drave. Aretacija dravljanov
je bila po preprièanju slovenske
strani izvedena, da bi Hrvaka
enostransko uveljavila razmejitev
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in poskuala prejudicirati slovensko-hrvako mejo. Veèina kaznovanih je izjavila, da kazni ne misli plaèati.
MOKRICE - Konec letonjega januarja je sledilo prvo pomembneje sreèanje na vrhu. Na delovnem kosilu na gradu Mokrice (kjer
sta nekoè skupaj igrala golf) sta se
premiera Ivo Sanader in Janez
Jana strinjala, da obstaja dobra
volja za zapiranje odprtih poglavij
med dravama. Nekatere reitve
bosta dravi poiskali e v prihodnjih tednih, sta zagotovila, najpomembneji problemi pa bodo stvar
dvostranskih pogovorov v naslednjih mesecih. Napovedala sta sprejetje sporazuma o izogibanju incidentov, sporazum o izogibanju
dvojnemu obdavèevanju in ustanovitev zgodovinske komisije, pa
skupno sejo obeh vlad v prvi polovici leta nekje na Hrvakem. Jana
je med drugim predstavil novo stalièe slovenske vlade, da je arbitraa ena od monosti, èe ne bo
mogoèe skleniti dvostranskega
sporazuma o meji. Premiera sta se
po konstruktivnih dveh urah strinjala, da ni vpraanja, ki bi usodno
bremenilo dravi ali evropsko perspektivo.
ZAGREB - Sporazum o meji
s Slovenijo je treba doseèi na evropski naèin, in to najraje v sodnem postopku pred Meddravnim
sodièem v Haagu, saj bi nov poskus, da bi dosegli dvostranski sporazum o meji ali se dogovorili o arbitrai, pomenil zgolj zavlaèevanje. To je bilo glavno sporoèilo februarske okrogle mize Kako reiti
mejne spore s Slovenijo, ki jo je v
Zagrebu organizirala Hrvaka
stranka prava (HSP). Akademik
Vladimir Ibler je po prièakovanjih slovenska pogajalska izhodièa oznaèil za protipravna in
neutemeljena, glede reevanja
mejnega spora pa meni, da je arbitraa nepotrebna, saj bo prinesla
zgolj nove spore in zavlaèevanje.
Najbolja reitev je Meddravno
sodièe v Haagu, ki e obstaja in s
katerim bi se dravi izognili iskanju arbitra.
LJUBLJANA, ZAGREB Slovenija ni ne na prometnem ne
na carinskem podroèju v zadnjem
èasu sprejela nobenega ukrepa, na

katerega bi lahko Hrvaka odgovorila tako, kot je, in na vrat na nos
uvedla ukrepe proti slovenskim
prevoznikom, sta na zaèetku t.i.
avtoprevoznike vojne zatrdila
vodja sektorja za prometno politiko in mednarodne odnose v prometnem ministrstvu Matja
Vrèko in generalni direktor generalne carinske uprave Franc
Koir. Slovenija je zaèela izvajati
uredbo EU, ki omejuje prevoze
prevoznikov iz tretjih drav znotraj carinskega obmoèja EU. V
Bruselj je tudi tokrat lo vpraanje,
ali Slovenija pri izvajanju uredbe
ukrepa pravilno; Bruselj je slovenskim argumentom pritrdil. Dravi
naj bi zaplet odpravili z razpravo v
meani komisiji za cestni promet.
ZAGREB - Sredi februarja je
prisegel novi-stari hrvaki predsednik Stjepan Mesiæ. Slovenske-

ga predsednika Janeza Drnovka
v Zagreb ni bilo, to dejstvo je pritegnilo veliko pozornosti; hrvaki
mediji so se spraevali, za kakno
Drnovkovo sporoèilo gre. Slovenski predsednik je v hrvako
prestolnico poslal posebnega odposlanca Iva Vajgla. Mesiæ je veliko prostora v svojem govoru namenil sosedam (predvsem Italiji).
Dejal je, da nastajajo ovire med
Hrvako in sosedi tako na eni kakor na drugi strani; pozval je k sodelovanju in proti iskanju stvari, ki
loèujejo. Zgodovina ne sme onemogoèati poti v prihodnost, je dejal Mesiæ, a je ne smemo tajiti. e
pomembneje pa je, da je ne smemo ponarejati. Vsak boj proti resnici je vnaprej obsojen na neuspeh.
Vsakdo, ki se noèe spopasti z resnico o sebi in svoji preteklosti, je
strahopetec. S pogumom je treba
resnici pogledati v oèi, najprej resnici o sebi, ele nato o drugih, je
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dejal. Sosedom je obljubil dobre in
normalne odnose in sodelovanje.
ZAGREB - Ko je konec februarja v javnost prila informacija, da tudi Slovenija razmilja o
razglasitvi zaèitnega ekolokega
pasu, se nanjo ni odzval nobeden
od pomembnejih hrvakih politikov se. So pa se do te napovedi
opredeljevali manj pomembni politiki, nekateri strokovnjaki in
dravotvorni mediji. Sporoèila
so si bila skoraj enotna: Slovenija
ne more razglasiti ekolokega pasu, ker ga nima kje; slovenske namere niso v skladu z mednarodnim
pravom; Slovenija nima epikontinentalnega pasu oziroma stika z
odprtim morjem in torej ne more
razglasiti nobene od mogoèih
zaèitnih con. Eden od strokovnjakov, Davorin Rudolf, je denimo
dejal, da Slovenija ne more razglasiti zaèitnega pasu, ker ga nima
kje. Tonino Picula, bivi hrvaki
zunanji minister, pa je izjavil, da
Slovenija lahko obdri zgolj iluzijo in mit, da ima celovitost Piranskega zaliva, vsi pa dobro vemo, da je nima.
ZAGREB - Sabor je na koncu
februarskega zasedanja obravnaval tudi resolucijo o naèelih
meddravnih pogajanj Hrvake s
Slovenijo, ki jo je vloila Hrvaka
stranka prava (HSP) in jo tudi
gladko zavrnil. Saborski zastopniki so ocenili, da so odnosi med prijateljskima dravama kljub odprtim in nereenim vpraanjem dobri
in da hrvaka vlada glede odnosov
s sosedo ubira ustrezne korake in
da dobro èiti hrvake nacionalne
interese in teritorij. HSP je predlagala vztrajanje pri (sicer izmiljeni) èrti sredine v Piranskem zalivu,
posamièno reevanje odprtih problemov na temeljih mednarodnega
prava, omejitev sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju,
stalno prisotnost policije in obalne
strae v Piranskem zalivu ter odloèno posredovanje pravosodnih
organov pri vsaki kopenski
kritvi suverenosti. Saborska veèina je ocenila, da je potrebno
reevanje odprtih vpraanj tistim,
ki so e vzpostavili kakovostne odnose, torej obema vladama in premieroma.
Rok Kajzer

NOVICE IZ DOMOVINE

SLOVENIJA
V ZADNJIH
MESECIH
Novembra je kandidat
za mandatarja na predlog

predsednika drave Janeza
Drnovka prièakovano postal
predsednik SDS Janez Jana.
V novo koalicijo kljub nekaterim prièakovanjem ni vstopila ZLSD; nasprotovanje v
stranki je bilo premoèno, pogajanja z Desusom pa so v
zaèetku novembra e trajala.
Sestavljanje vlade je bilo v
ospredju, vendar pa novice,
da je strokovna nadzorna komisija zdravnike zbornice
ugotovila, da je pet bolnikov z
rakom zaradi zaostankov pri
histolokih pregledih tkiv v
celjski bolninici nedvomno
utrpelo kodo za zdravje, javnost ni prezrla. Jana je mandat sredi novembra tudi dobil,
prav tako pa je dosegel spremembe zakona o vladi, ki so
spremenile tevilo in sestavo
nekaterih ministrstev. Novembra je Slovenija sprejela
predlog nizozemskega predsedstva EU, da bo naa drava
predsedovala Svetu EU v obdobju od januarja 2007 do
sredine leta 2008. Nadaljevalo se je sestavljanje vlade svet LDS je odloèil, da v koalicijo ne bo vstopil, zadrki so
bili tudi v SLS in Desusu. Slaba dva meseca po parlamentarnih volitvah je Jana nato le
podpisal koalicijsko pogodbo
z NSi, SLS in Desusom, ki
imajo v dravnem zboru tako
49 sedeev. Konec leta sta bila zaradi odkritih nepravilnosti v ospredju tudi ljubljanska
mestna obèina in kranjska Fakulteta za organizacijske vede. Dekan Joe Florjaniè je,
potem ko so mu mediji dokazali tevilne neèednosti, le ponudil odstop. Slovenija je natanko dva meseca po parlamentarnih volitvah tudi uradno dobila osmo vlado. Zadnji

ODMEV

èlan nove ministrske ekipe je
postal upan Slovenske Bistrice Ivan agar (SLS), ki je
prevzel ministrstvo brez listnice za regionalno politiko.
LDS je na kongresu za predsednika stranke znova izvolila
Antona Ropa. Slovenija je
dobila tudi novega ljubljanskega nadkofa in metropolita
Alojza Urana.

V zadnjem tednu starega
leta je najveè zanimanja poel
novi obrambni minister Karl
Erjavec, ki se je prvi odloèil
za nekatere kadrovske spremembe med svojimi sodelavci; predlagal je razreitev direktorja obveèevalno varnostne slube Zorana Klemenèièa. Novo leto se je
zaèelo v znamenju strojih zakonov o varnosti cestnega
prometa in o prekrkih. Za
kandal je poskrbelo vrhovno
sodièe, ki je trikega upana
Pavla Ruparja, ki je zlorabil
svoj poloaj, oprostilo, ker
naj bi bil v pravni zmoti.
Niè kaj bolje ni ravnalo ljubljansko okrono sodièe, ki
je ustavilo preiskavo zoper
glavne akterje afere Rdeèi
kri, med njimi zoper nekdanjega generalnega sekretarja
Mirka Jelenièa. Jana je za
Slovenko leta razglasila flavtistko Ireno Grafenauer.
Generalni direktor policije Darko Anelj se je odloèil,
da bo kljub nasprotovanju notranjega ministra Dragutina
Mateja za svojega namestnika imenoval Milana Horvata. Zaèasni vodja generalnega
dravnega toilstva Franc
Mazi je odstopil od kandidature za generalnega dravnega toilca. Premikati se je

prièelo tudi v zadevi Orion toilstvo je vloilo zahtevo za
preiskavo zoper 12 osumljenih. Vlada se je sicer znala
pod plazom kritik zaradi namere, da raziri krog najvijih
uradnikov, ki bi jih lahko razreila brez krivdnih razlogov.
Vlada je predlagala spremembe zakona o javnih uslubencih, parlamentarna veèina pa
jih je tudi izglasovala. LDS in
ZLSD sta takoj napovedali
pobudo za oceno ustavnosti.
Jana je pred tedni predstavil e letonje kljuène prioritete vlade. Te bodo: izpolnitev pogojev za vstop v evropsko monetarno unijo, zagotovitev ugodnega okolja za razvoj gospodarstva in zagotavljanje socialne stabilnosti. Napovedali so tudi prodajo starega vladnega letala. Deloma
se je razreila tudi kriza na
Fakulteti za organizacijske
vede - nov dekan je postal
Robert Leskovar. Sledilo je
e nekaj kadrovskih zadev: na
e tretji razpis za mesto generalnega dravnega toilca se
je prijavila le Barbara Brezigar; poslanci pa so nevljudno
zavrnili kandidaturo ustavne
sodnice Mirjam krk za
mesto èlanice stalnega arbitranega sodièa v Haagu.
Gladovno stavkati so
zaèeli (in hitro konèali) tudi
predstavniki t.i. izbrisanih, saj
se njihova problematika ne
razreuje. Veliko razburjenja
pa je poel plakat na vratih
SNS, na katerem je pisalo:
Vsi izbrisani vabljeni na
ples, igral vam bo Jelinèiè na
pukomitraljez!
Rok Kajzer (in STA)
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PRETEKLOST V SEDANJOSTI

O ZNAMENITIH
SLOVENCIH
iga Herberstein, misijonar, diplomat, potopisec in kartograf, od leta 1537 tudi dravni baron, se je rodil 23. avgusta leta 1468 v Vipavi,
umrl pa je 28. marca leta 1566 na Dunaju. Prepotoval je Dansko, vico, panijo, Èeko, Madarsko, Poljsko in Rusijo. S svojo knjigo o Rusiji je
prvi v Evropi vsestransko opisal to dravo.
Marko Gerbec je bil slovenski zdravnik in
utemeljitelj slovenske znanstvene medicine. Rodil se je 24.oktobra leta 1685 v entvidu pri
Stièni, umrl pa je 15. marca 1718 v Ljubljani. tudiral je na Dunaju, v Padovi in Bologni. Od leta
1688 je bil redni èlan Akademije naravoslovcev
na Dunaju. Po njem so poimenovali najvije priznanje, ki ga Slovensko zdravniko drutvo podeljuje svojim èlanom za doseke v medicini.
Franc Anton Steinberg, slovenski in avstrijski politehnik, se je rodil 28. oktobra leta
1684 v Kalcu pri Zagorju. Umr je l 7. februarja
leta 1765 v Ljubljani. Bil je ravnatelj rudnika
ivega srebra v Idriji ter utemeljitelj proizvodnje ivega srebra na znanstvenih osnovah.
Prouèeval je presihajoèe Cerkniko jezero in o
tem leta 1758 napisal knjigo. Bil je konstruktor
modelov ter avtor naèrtov in kart.
iga Valentin Popoviè je bil slovenski narodoslovec, zgodovinar, geograf in jezikoslovec
ter pionir modernih znanstvenih prizadevanj.
Rodil se je 9.februarja leta 1705 v Acelinu pri
Vojniku, umrl pa je 21. novembra leta 1774 v
Perchtoldsdorfu pri Dunaju. Nemkogovoreèim
narodom je napisal eno od temeljnih slovnic,
obenem pa je bil zaèetnik oceanografije kot nove znanstvene panoge.
Benedikt Kuripeèiè, slovenski diplomat in
potopisec, se je rodil okoli leta 1500 v Gornjem
Gradu, umrl pa je neznano kje in kdaj. Leta 1530
je z diplomati cesarja Ferdinanda I. odpotoval v
Turèijo, po vrnitvi pa je o tej dravi napisal knjigo.
Giovanni Scopoli se je v slovensko zgodovino vpisal z naravoslovnimi tudijami o Sloveniji. Flora Carniolica, ki jo je izdal leta 1760, je
prvo znanstveno delo o naravi Slovenije. V njej
je opisal veè kot tisoè rastlin, v drugi izdaji knjige leta 1772 pa je opisanih e veè kot 1600 rastlin.V knjigi Entolomogia Carniolica je predstavil veè kot 1100 èlenonocev, med njimi tudi prviè èloveko ribico. Skupaj je izdal 21 knjig.
Scopoli je bil tudi zdravnik v Idriji. Rodil se je
13. junija leta 1723 v Calvaleseu (juna Tirolska) in umrl 8. maja leta 1788 v Pavii.
Anton Jana se je rodil 19. maja leta 1734
v Breznici na Gorenjskem. Umrl je 13. septembra leta 1773 na Dunaju. Bil je kmet, samouk v
èebelarstvu in slikarstvu. Leta 1770 je na Dunaju postal prvi cesarsko-kraljevi uèitelj èebelarstva. Leta 1771 je izdal v nemèini razpravo o
rojenju èebel. Posmrtno je izel njegov popolni
nauk o èebelarstvu. Njegovo knjigo o èebelarstvu so brez sprememb ponatisnili v Angliji e
200 let po prvem izidu. Pripravil Silvin Jerman
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DR. DAMIR PRIMOIÈ:

ZDRAVNIK, ORGANIZATOR,
ZGODOVINAR, SPECIALIST
MEDICINE DELA
Rojstvo in olanje - Damir Primoiè se je rodil 24.
januarja leta 1924 v Zagrebu in je postal e tretji èlan

druine Primoiè, ki je s svojim delom pomembno prispeval k napredku na Hrvakem. Oèe je bil strokovnjak za pomorsko pravo, stari oèe se je izkazal na podroèju olstva,
Damir pa v zdravstvu. Damir Primoiè je v Zagrebu
konèal osnovno olo in gimnazijo. Maturiral je leta 1942,
takoj po konèani srednji oli pa je bil vpoklican v vojsko
in napoten na olanje za èastnika v Stockerau v Nemèiji.
Po koncu 2. svetovne vojne se je jeseni leta 1945 vpisal na
Medicinsko fakulteto v Zagrebu, kjer je diplomiral leta 1951. Obvezno
stairanje je opravil na zagrebki kliniki Rebro.
Slubena pot - Prvo slubo kot mladi zdravnik je Damir Primoiè dobil v Kotarski ambulanti v Petrinji aprila leta 1952. e avgusta je dobil
novo slubo, in sicer v ambulanti splone medicine v Bregani, ki je delovala v okviru samoborskega zdravstvenega doma. Tu je bil do februarja
leta 1955, ko se je zaposlil v Srpskih Moravicah, v ambulanti v okviru
eleznièarskega zdravstvenega doma Ogulin. Tu je deloval dobra tiri leta. Kot izkuen zdravnik je novembra leta 1959 dobil delo v zdravstvenemu domu Samobor. Tu je delal 30 let, vse do upokojitve leta 1989. To je
bilo obdobje, ko je najveè prispeval k hrvakemu zdravstvu, saj je ob rednem zdravnikem delu v ambulanti sodeloval tudi pri organizaciji medicinske slube, se posveèal splonemu delu v preventivi, specialistiènemu
delu v medicini dela, znanstveno-strokovnemu delovanju in zgodovini
zdravstva.
Ko je priel v samoborski zdravstveni dom, je bil njegov ravnatelj dr.
Adalbert Georgijeviæ, ki se je ukvarjal z novim naèrtom organizacije in
delovanja zdravstvenega doma zdravlja. Dr. Primoiè je hitro pokazal velike organizacijske sposobnosti. Postal je pomoènik ravnatelja in je uresnièeval njegove organizaciske zamisli. Ustanovil je in vodil higiensko-epidemioloki oddelek. Specializiral je medicino dela. Ustanovil je in vodil dispanzer medicine dela. Nikoli ni prenehal beleiti najpomembnejih

dogodkov, povezanih z zdravljenjem bolnikov. Strokovna dela je objavljal v strokovnih èasopisih doma in v tujini. Posebej je poudarjal podatke
o uspehih preventivne medicine. Podatki o smrtnosti dojenèkov na obmoèju samoborskega zdravstvenega doma so pokazali, da so bili doseeni vrhunski doseki, za svetovni vzor. Smrtnost dojenèkov je bila v
tistem èasu 10,2 promila, medtem pa je v Jugoslaviji dosegala 40 promilov in na Hrvakem 22 promilov. Take rezultate so imele v
Evropi le visokorazvite skandinavske drave kot sta vedska in Norveka. S takimi uspehi je samoborski zdravstveni dom postal eno od srediè Medicinske fakultete zagrebke univerze. tevilne generacije tudentov so
preuèevale njegovo organizacijo in metode dela. Samobor
so obiskovale tevilne tuje delegacije, ime tamkajnjega
zdravstvenega doma je postalo znano v evropskih in svetovnih metropolah, od Pariza do Tokija.
Zgodovinar medicine - Damir Primoiè se je e kot tudent zanimal za zgodovino medicine. Njegovo zanimanje
za to panogo medicine je e pospeilo prijateljevanje z Za-

grebèanom dr. Draenom Grmekom, profesorjem na Sorboni, enim od
najbolj znanih zgodovinarjev medicine v Evropi in svetu. Pisal je strokovne èlanke in zanimivosti iz zgodovine. V knjigi Iz hrvake medicinske preteklosti je objavljen Primoièev prispevek o medicinskih zanimivostih iz starih hrvakih koledarjev. Zelo plodni so bili tudi njegovi stiki
z docentom dr. Ivanom Pintarjem iz Ljubljane. Izmenjavala sta si strokovne èlanke, ki sta jih objavljala v hrvaki ali slovenski medicinski literaturi. Udeleeval se je zdravnikih kongresov, povzetke svojih razprav
pa je poiljal dr. Pintarju v Slovenijo.
Druinski odnosi - Damir Primoiè ni bil samo vzoren in priljubljen
zdravnik, temveè tudi skrben, neen in pozoren soprog, oèe in stari oèe.
Poroèil se je e leta 1947 z Zorico Kraljiæ; z njegovimi stari sta ivela
vse do njegove prve zaposlitve. Imel je dve hèeri, Snjeano in Zvjezdano, enega vnuka, tri vnuke in enega pravnuka. Umrl je 27. decembra leta 2000 in je pokopan na zagrebkem pokopalièu Mirogoj.
Silvin Jerman
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ODMEV
KULTURNA
DOGAJANJA
SEDMI CHANSONFEST
V GLEDALIÈU
KOMEDIJA

Novak, podpredsednik mednarodnega PEN-a.
V vili Arko se je odvijal pogovor o hrvaki knjievnosti v svetu.
Vsak avtor je na festivalu dobil
majhno dvojezièno knjiico z izbirom pesmi in delov proze.

GLASBA COUNTA
- Zagrebka ola ansonov je BASIEA

edina ola, v kateri ni uèencev, je
zatrdil Zvonko piiæ, umetniki
direktor Chansonfesta, ki je potekal 15. oktobra v gledalièu Komedija in na katerem so nastopili
pionirji ansonov Arsen Dediæ,
Hrvoje Hegeduiæ in Lada Kos
ter njihovi mladi nasledniki. Na
Chansonfestu sta nastopili tudi
dve gostji: Francozinja Qhislaine Daisile in Slovenka Lara P.
Jankoviè.

ZAGREB - SVETOVNA
PRESTOLNICA PISCEV

- Od 5. do 9. novembra je bil
Zagreb svetovna prestolnica piscev. Festival sta organizirala Hrvaki center PEN-a in Hrvako
drutvo pisateljev, njegova direktorica Sibila Petlevski pa je v Zagreb povabila petintrideset uglednih piscev.
Festival je v veliki Profilovi
knjinici odprl zanimiv slovenski
pesnik in prozaist, ustanovitelj
najstarejega filmskega gay in
lezbijskega festivala v Evropi
Brane Mozetiè. Njegovo soèno
poezijo je interpretirala Sibila Petlevski. Tako je imel festival e na
zaèetku odklon od dosedanjih
resnih festivalov literature. Mozetièu je Meander pred nekaj leti
izdal intrigantni roman Angeli.
Na vpraanje o vlogi ljubezenske
poezije v Sloveniji je Mozetiè odgovoril, da ljubezenska poezija v
Sloveniji ni v ospredju. Piejo jo
enske ali gayi, je dejal. Drugi
gost je bil Iztok Osojnik, donedavni voditelj festivala v Vilenici,
ki je hvalil poezijo kot metalurgijo jezika. Knjievnost morajo popularizirati sami knjievniki. Publiki se je predstavila tudi Lidija
Dimkovska iz Skopja, ki ivi v
Ljubljani in pie poezijo in prozo.
8. novembra je v Profilovi
knjinici nastopil tudi Boris A.

- Big band, ki ga je ustanovil
Count Basie, je eden od najpomembnejih big bandov v zgodovini jazza. Odigral je veè kot 300
koncertov, igra pa tudi po smrti
velikana Counta Basiea. Vse do
dananjega dne je ohranil svojo
vlogo na mednarodni sceni. 100.
rojstni dan tega genialnega glasbenika je 7. novembra v Tovarni
kulture dostojno proslavila Hrvaka glasbena mladina s svojim
jazz orkestrom. Kot vokalna solistka glasbe Counta Besiea je nastopila Kristina Oberan iz Ljubljane.

OBRAZI MARIJE
BRAUT

- Davnega 16. novembra leta
1242 je kralj Bela IV. z zlato bulo
potrdil zagrebkemu Gradecu pravice in svoboèine kraljevskega
mesta. Ta dan si je Marija Braut
izbrala za otvoritev svoje razstave
v Muzeju za umetnost in obrt, na
kateri je razstavila eno fotografijo
Zagreba in 99 portretov znanih in
neznanih Zagrebèanov.

ca, nikoli ne gledajo v prazno. Pogledi so e moèneji po zaslugi
èrno-belih kontrastov in senc.
Marija Braut se je rodila leta
1929 v Celju. Od leta 1941 ivi v
Zagrebu. S fotografijo se je zaèela
ukvarjati leta 1967. Takrat je tudi
zaèel nastajati ciklus fotografij
Zagreb - moje mesto. V letih
1967-70 je bila sodelavka slavnega Toe Dabca. Leta 1969 je postala èlanica ULUPUH-a in prviè
samostalno razstavlja.

ROMAN DRAGA
JANÈARJA V
HRVAKEM PREVODU

- Decembra je pri zalobi Profil in v prevodu Mirjane Heèimoviæ izel roman Draga Janèarja
Katarina, pav in jezuit.
Romanopisec, dramatik in esejist Drago
Janèar (Maribor, 1948)
sodi
med
najbolj dinamiène in najbolj cenjene
pisce sodobne slovenske
knjievnosti.
Je dobitnik Herderjeve nagrade.
Najnoveji prevod je obseen
roman (okoli 450 strani) z zgodovinsko tematiko - o Evropi 18.
stoletja, z mnogimi liki in situacijami ter razkonim besednjakom.
Janèar je pisec, ki se bere v tiini
in z uitkom.

OPERNI GALA

V obrazih Marija Braut ièe
oèi, ki gledajo direktno v gledal-

- Èe se prireditev imenuje
Opera gala, bi marsikdo
prièakoval promenado opernih
zvezd. Toda Glasbena akademija
je tako pogumno poimenovala
svoj koncert solistov, zbora in orkestra in tako pokazala, da se zanaa na tudentske sile, na pevce,
ki ele prihajajo, na dobro pripravljen zbor tudentov in orkester, ki lahko tekmuje s profesionalnimi. Koncert pod vodstvom
Alana Francisa se je zaèel z
uverturo Wagnerjevemu Lohengrinu. Nato so nastopili tudenti
pevskega oddelka, izbrani na avdiciji: sopranistke Ivana Krajina,
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KULTURNA OBZORJA
Lana Kos (v spominu nam je ostala z Gostièevih dnevov)
in
naa Mihaela Komoèar ter
mezzosopranistka Helena Luciæ in
basbaritonist
To m i s l a v
Luciæ.
Mihaela
Komoèar je
rojena v Krkem. Spoznali smo jo
ob proslavi dneva dravnosti junija lani. Na koncertu v dvorani Lisinski se je predstavila iri publiki z nadvse izrazno interpretacijo
arij iz Wagnerjevega Tannhaeuserja in Boitovega Mefista. Mihaela Komoèar je lani na prestinem tekmovanju Belvedere
prejela drugo nagrado.

SLOVENSKA
FILHARMONIJA
V PULJU

- V okviru boiènih in novoletnih koncertov je 23. decembra
v Istrskem ljudskem gledalièu v
Pulju gostovala Slovenska filharmonija pod vodstvom dirigenta
Georgea Pehlivaniana. Kot solisti so nastopili sopranistka Norina Radovan, trobentaè Tibor Kireke in violinist Miran Kolbl.
Na programu so bila dela Rossinija, Sarasateja, Puccinija, Èajkovskega, Gounoda in Haendla.

DAN DVORANE
LISINSKI

- Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski je 29. decembra z nizom koncertov in predstav proslavila enaintrideseti rojstni dan. Prireditev Dan dvorane se je
zaèela z dopoldansko podelitvijo
nagrad Ivo Vuljeviæ, ki nosi ime
po prvem direktorju KD Vatroslav
Lisinski. Laureati so bili tenorist
Tomislav Muek, ansambel tolkal Big -Band Igorja Lenika in
Akademski pihalni kvintet pod
vodstvom profesorja Prerada Detièeka. Zveèer so Zagrebèani
uivali v operah, gledalikih predstavah in koncertih.
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KULTURNA OBZORJA
NAMILJENI BOLNIK
V HNK

- 7. januarja je v Hrvakem
narodnem gledalièu gostovala
Drama slovenskega narodnega
gledalièa iz Maribora z Molierovo predstavo Namiljeni bolnik.

ob uporabi simbolov Tretjega
Raicha so izraali skrajno militantnost avtoritarizma in jim e od
prvih dnevov kariere priskrbeli
tevilne cenzure, prepovedi nastopov in uporabo imena. Razstavo
je spremljal tudi dvojezièni slovensko-hrvaki katalog.

berino in Lucijo erbedijo v

- Hrvaka praizvedba neznanega dela iz mladostne faze kultnega francoskega dramatika Bernarda Marie Koltesa Dan umorov v zgodovini o Hamletu je bila
premierno uprizorjena 21. januarja na sceni Polanec Zagrebkega
gledalièa mladih ZeKaeM.
Predstava je mednarodna koprodukcija slovenskih in hrvakih
gledaliènikov. Drama na specifièen naèin interpretira Shakespearovo tragedijo, zato je za
spremljanje predstave potrebno
dobro poznavanje izvirnika.
Reiser Ivica Buljan je vlogo
Hamleta zaupal slovenskemu
glasbeniku Joseju. Igrajo e Robert Waltl, Minca Lorenci, Veronika Drolc in Marko Gregoriè. Posebnost reije je poudarilo
sodelovanje glasbenika Mitje Vrhovnika Smrekarja, scenografa
Slavena Tolja in kostimografinje
Ane Saviæ Gecan, vse v koreografiji slovenske butomajstorke
Tanje Zgonc. Predstava je nastala
v koprodukciji novega gledalièa
iz Zagreba, gledalièa Glej iz Ljubljane, Art delavnice Lazareti iz
Dubrovnika in Festivala Ljubljana
ob sodelovanju Francoskega intituta Charles Nodier v Ljubljani in
Francoskega intituta iz Zagreba.

naslovni vlogi. Kostimografinja
Ana Saviæ - Gecan je oder osvojila z razkonimi kostimi. Scenografijo je diskretno in uèinkovito
napolnil Davor Antoliæ. K skupnemu vtisu so prispevale skladbe
Ivana Josipa Skendera. Waltl je
uspel ostati zvest izvirniku, vendar je z igro vzpostavil svoj avtorski dialog z Andersenovim svetom. Tako je Palèica najhrabreja
poteza Waltla in ar-ptice v iskanju novih monosti gledalièa za
otroke, ki istoèasno nagovarja tudi
odrasle.

DAN UMOROV V
ZGODOVINI
O HAMLETU

Reiser predstave je Jernej Lorenci, scenograf Branko Hojnik,
kostimografka pa Belinda karica. Naslovno vlogo je igral Vlado
Novak. V ostalih vlogah so nastopili Iva Babiè, Ksenija Miiè,
Vojka Belak, Kristina Ostanek,
Peter Ternovek in drugi. Reiser
je iz komedije karakterjev uspel
narediti univerzalno razumljivo
tragedijo. Mariborèani so povezali razliène estetike in zadovoljili
tako stareje gledalce, navajene na
elezni repertoar, kot mlajo publiko, eljno moderneje gledalike prakse.
Predstava je bila sicer premierno izvedena 23. decembrea
lani. Mariborèani so v Zagrebu
gostovali v èasu, ko je v Mariboru
gostovalo Hrvako narodno gledalièe z Marinkoviæevo Glorijo.

LAIBACH V SLIKI V
ZAGREBU

- 19. januarja je bila v galeriji
Forum odprta retrospektivna raz-

ANDERSENOVA
PALÈICA V
GLEDALIÈU
AR-PTICA
stava fotografij z naslovom Laibach - Focus. Razstava prikazuje
dvajset let delovanja kultne slovenske skupine Laibach, umetnikega glasbenega kolektiva, ki
je zaèetnik razvpitega gibanja
Neue Slowenische Kunst. Provokativni glasbeno-scenski nastopi

- 1. februarja je bila v gledalièu ar-ptica premiera Andersenove Palèice. To je bila e tretja
predstava, ki jo je za gledalièe
ar-ptica reiral slovenski lutkar,
igralec in reiser Robert Waltl.
Ravnateljica Marija Sekelez mu
je ponudila, kar si eli. Zaelel si
je prvake Ano Kariæ, pira Gu-

je predstavil z novimi slikami v tehniki olja in akrilika. Medveek v
svojem delu
rad posega
pot temah in
naèinu slikanja znanih
umetnikov
renesanse,
baroka in
secesije. V
njegovem
opusu dominirata gib in skrivnostna Mona Liza.
Nekatera dela se oèitno odzivajo na
klasiène teme, velikokrat s humorjem in obèutenjem èloveka 21. stoletja. Pogosti so tudi portreti mladih
ensk.

KONCERT ZORANA
PREDINA IN ARSENA
DEDIÆA

11. in 12. februarja sta v zagrebki Tvornici nastopili dve legendi: Arsen in Zoran. Naslov
njunega skupnega nastopa je bil

GOSTJA DUBRAVKA
TOMIÈ - SREBOTNJAK

- Zagrebki solisti so 2. februarja e tretjiè v tej sezoni nastopili v Hrvakem glasbenem zavodu. Program so sestavljala dela
Mlado listje Boidara Kunca,
Koncert za klavir in godala Wolfganga Amadeusa Mozarta, Kvartet za godala Aleksandra Borodina
ter Adagio in Allegretto Dmitrija
otakovièa. Kot gostja je nastopila pianistka Dubravka TomièSrebotnjak iz Ljubljane, slavna

umetnica, med drugim tudi
Preernova nagrajenka. Èeprav
intenzivno nastopa, je tudi profesorica klavirja na Akademiji za
glasbo v Ljubljani.

ENSKA LEPOTA
DAMIRA MEDVEKA

Varadinski stari grad je februarja gostil razstavo slik in instalacij slikarja Damira Medveka, ki se
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Od A do Z. Dolgoletna prijatelja in sodelavca sta izvedla niz
pesmi ob spremljavi Predinovih
ivih legend. Prisluhnili smo tudi
Dediæevemu koncertnemu delu ob
klavirski spremljavi Branka Buliæa. Za ta izjemen koncert so pripravili tudi posebno scenografijo.
Prijateljstvo Arsena in Zorana
traja od sredine 80 let, toèneje od
nekega Zoranovega nastopa v zagrebkem Kuluiæu s tedanjo kultno skupino Laèni Franz.
Predinovi nastopi ob Valentinovem so v Zagrebu postali e tradicija in vedno poidejo vse vstopnice. Njegova intimna veza z zagrebko publiko je neponovljiva
in globoka. Predin trenutno snema
nove pesmi in jih prevaja v angleki, francoski in italijanski jezik,
ker ima precej ponudb za nastope
v Evropi.
Kulturna dogajanja spremljala
Polona Juriniæ

KULTURNA OBZORJA

ODMEV

SLOVENSKA ZGODOVINA DO
RAZSVETLJENSTVA
V Matici hrvaki so 7. decembra predstavili knjigo Petra tiha in
Vaska Simonitija Slovenska zgodovina do razsvetljenstva. Poleg avtor-

jev so bili na predstavitvi navzoèi Neven Budak in Damir Agièiæ z oddelka za zgodovino zagrebke Filozofske fakultete, predsednik in glavni
tajnik Matice hrvake, Igor Zidiæ in Zorislav Lukiæ, predsednik saborskega odbora za olstvo, znanost in kulturo Petar Selem, slovenski veleposlanik v Zagrebu Peter Beke ter predsednik in tajnik Slovenske matice, Joe Mahniè in Drago Janèar.
Predstavitev je vodil Ivica Prlender, ki je poudaril, da je knjiga najpopolneje delo o obravnavanem obdobju slovenske zgodovine. Izrazil je
upanje, da bo njegova inovativnost vplivala na hrvako zgodovinopisje.
Neven Budak je poudaril, da bo delo koristilo hrvakim zgodovinarjem - tako zaradi pristopa kot zaradi obravnavanih tem, ki so povezane s
Hrvako (Istra), a jim hrvaka zgodovinska znanost doslej ni posvetila
dolne pozornosti.
Damir Agaèiæ je predstavil drugi del knjige: o vlogi Primoa Trubarja, turki nevarnosti in hrvako-slovenskem kmeèkem uporu leta 1573.
Vse to so stiène toèke hrvake in slovenske zgodovine tega obdobja.
Vasko Simoniti je povedal, da so v hrvaèini izdali dopolnjen prevod
knjige, ki je v Sloveniji izla leta 1995, tako da je hrvakemu bralcu dostopna bolj kakovostna izdaja. Knjigo Slovenska zgodovina do razsvetljenstva je prevedla Anamarija Paljetak.
Polona Juriniæ

Vasko Simoniti (1951) je redni profesor zgodovine novega veka
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Diplomiral je leta 1977, doktoriral pa leta 1989. V letih 1990-91 in 2001-03 je bil predstojnik Odseka za zgodovino na Filozofski fakulteti. Je èlan predsedstva in upravnega odbora Slovenske matice in vodja njenega oddelka za zgodovino. Je avtor tevilnih znanstvenih in strokovnih del s podroèja zgodovine. Konec leta 2004 je prevzel dolnost ministra za kulturo v
vladi Janeza Jane.
Peter tih (1960) je redni profesor zgodovine srednjega veka in
pomonih zgodovinskih znanosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Diplomiral je leta 1983, doktoriral pa leta 1993. V letih 1990-92 je
tudiral osnovne zgodovinske znanosti na Intitutu za avstrijska zgodovinska raziskovanja na Dunaju. Je glavni in odgovorni urednik revije Zgodovinski èasopis. Je avtor tevilnih znanstvenih in strokovnih del s podroèja slovenske zgodovine
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NAE ZDRAVJE

PREPREÈEVANJE BOLEZNI
SRCA IN OILJA
Statistièno je dokazano, da prebivalce sodobnih mest zelo
ogroajo bolezni srca in oilja. Zaradi kardiovaskularnih bolezni

umre najveè ljudi na svetu. Holesterol ima pri tem pomembno vlogo. Imamo tako imenovani LDL - slab holesterol, ki postopno
obloi notranjost krvnih il, te se zoijo in lahko povzroèijo arterijsko vnetje spodnjih okonèin, miokardni infarkt, mogansko kap...
HDL - dober holesterol so tako poimenovali zato, ker se ne nalaga
na stenah il. Iz arterij èisti nakopièene aterome. Vija je raven
HDL-a, manja je nevarnost, da se bodo razvile kardiovaskularne
bolezni.
LDL holesterol mora biti niji od 1,3 g/l, HLD holesterol mora
biti viji od 0,45 g/l pri mokem in 0,55 g/l pri enski. Skupni holesterol mora bite niji ali enak kolièini 2 g v litru krvi. Pomembno
je tudi prepreèiti poveèanje trigliceridov v krvi, kar doseemo z
zmanjanjem uivanja alkohola in sladkorja. Nasvet: pogosto jejte
mastne ribe, izogibajte se slaèicam in alkoholnim pijaèam. Morda
je zanimivo vedeti, da tradicionalni sir, ki ga izdelujejo s fermentacijo neprekuhanega mleka, ne koduje kardiovaskularnemu sistemu.
Pomembni nasveti za zmanjevanje hiperholesterolemije

Èe ste debeli- shujajte.
Jejte manj mesa - najveè 150 g na dan.
Uivajte manj mastno meso.
Èim pogosteje nadomestite rdeèe meso s perutnino.
Izogibajte se mastnim mesninam in drobovini.
Jejte ribe - najmanj 300 g na teden.
Jejte malo masla in margarine - najveè 10 g na dan.
Uivajte mleko in mleène izdelke s èim manj
maèob. Jejte jogurte.
Poveèajte vnos vlaknin. Jejte sadje, zelenjavo,
stroènice, ita.
Jejte ivila, ki vsebujejo enojno in veèkratno nenasièene maèobne kisline rastlinskega izvora - olivno,
sonènièno, repièno, koruzno olje.
Uivajte dovolj hrane z vitamini A, PP, C, E, z veliko selena in kroma - pivski kvas.
Pijte vino z veliko tanina - najveè pol buteljke na
dan, ker vsebuje polifenole.
Obvladujte stres.
Po monosti se ukvarjajte s kaknim sportom.
Nehajte kaditi.
Po knjigi M. Montignaca Jem, torej hujam priredila
Cvetka Matko

USTVARJALNICA

ODMEV

ZAKAJ? - ZATO!

Marijan Horn:

Zakaj nismo enaki?
Zato, ker elimo biti bogati!
Zakaj nismo prisrèni?
Zato, ker smo samoljubni!
Zakaj nismo pravièni?
Zato, ker prave pravice ni!
Zakaj nismo iskreni?
Zato, ker smo dvolièni!
Zakaj nismo hvaleni?
Zato, ker mislimo, da smo mi hvale vredni!
Zakaj smo nevoèljivi?
Zato, ker smo skopuhi!
Zakaj se solzimo?
Zato, ker se premalo smejimo!
Zakaj se vsi ne veselimo?
Zato, ker so nekateri zmeraj nezadovoljni!
Zakaj se ne trpimo?
Zato, ker mislimo, da je resnica samo na nai strani!
Zakaj vsi nismo prijatelji?
Zato, ker imamo premalo ljubezni do drugega!
Saj veèno ne ivimo ...
Pa smrti se bojimo ...pa e sto vpraanj: Zakaj, Zakaj, Zakaj?
Pa e sto odgovorov: Zato, Zato, Zato!
Klara el in Marijan Horn

KDOR NE SKAÈE NI SLOVENC
Pred kratkim sem se pogovarjala z gospodom Temintem, tema pa
je bila: Kako dokazati svoje slovensko poreklo. Gospod je paè zamudil
vlakec, ki je vozil med paragrafi slovenskih zakonov, ko se je lahko malo laje in malo hitreje dokazalo, da si ali pa nisi Slovenec. Sedaj pa je to
e malo teje. Torej, vpraanje se glasi: KAKO DOKAZATI, DA SI
SLOVENEC?
Seveda je to vpraanje urejeno z zakoni in predpisi, ampak vsi vemo,
da so v zakonih luknje in da paragrafi ne morejo urediti vseh situacij v
ivljenju. Torej, kaj storiti, kadar èlovek nima papirjev, s katerimi bi dokazal, da je rojen takrat, ko je rojen in da so prav njegovi stari tisti, ki so
njegovi stari. In èe taken samozvani Slovenec ne more dokumentirati
svoje poreklo, kako ele lahko to storijo njegovi potomci?
Prvi naèin so prièe. To je sicer malo koèljivo in vpraljivo, ker nam
elementarno ljudsko dostojanstvo narekuje, da nekatere reèi opravljamo
brez priè. Torej, dokazovati s prièami, da so te spoèela ata Slovenec in
mama Slovenka, je ali dokaz neetiènosti tvojih starev in prièe ali pa dokaz, da prièa lae, zato je dokazovanje s prièami vpraljivo in nezanesljivo.
Naslednji naèin je dokazovanje z analizo krvi, èeprav strokovnjaki trdijo, da se na ta naèin pravzaprav dokae, kdo ni oèe, ne pa, kdo je. Iz

V JESENI IVLJENJA
V jeseni ivljenja potarna nekdo:
so dnevi mi dolgi in niè ni lepo,
kosti me bolijo, me gluhost mori
in siva mi mrena pokriva oèi.
Povem vam resnico: vse to ne dri,
samo dobra volja vas rei skrbi,
ker v drubi veseli pozabi na vse,
karkoli v ivljenju ti muèi srce.
Srce ti zavriska, ko polko zazna
in noga ob valèku lahno trepeta.
Ko v ilah ivahno poteèe ti kri,
se slika starosti takoj spremeni.
Èe nima prijatelja, res je teko,
v samoti prav rado rosi se oko,
a v drubi veseli se najde nekdo,
ki rad, z dobro voljo, ti nudi roko.
Èe rad ima glasbo domaèo, zapoj,
nekdo zaigral bo, zapel bo s teboj,
obema prijetno mineval bo èas
in v sreèi ti spet zaarel bo obraz.

analize krvi pa se tudi ne vidi, ali so tvoji stari Slovenci ali niso. Morda
bo medicina svoje metode izpopolnila ter nala gene in kromosome, ki so
specifièni samo za Slovence, do takrat pa se moramo znajti kot vemo in
znamo. Torej, tudi ta drugi naèin ni primeren za dokazovanje slovenskega porekla.
Tretji naèin je, da pod materialno, kazensko in moralno odgovornostjo izjavi, da si Slovenec. To bi seveda moralo biti v pisni obliki, ne pa
da s taknimi izjavami teènari naokrog ali da naslonjen na ank greni
ivljenje tamkaj prisotnemu natakarju... Vendar pa tudi ta metoda ni preveè priporoèljiva, ker nas zgodovina uèi, da so izjave dvorezen meè vèasih ti pridejo prav, vèasih pa ne.
Èetrti naèin so iznali slovenski portniki s svojim znamenitim stavkom KDOR NE SKAÈE NI SLOVENC. To pomeni, da kdor skaèe, je
Slovenec. Pa kako skaèe, pa kje skaèe, pa koliko skaèe...? Vpraanja brez
odgovorov, ki pa odpirajo vrata vsem skakajoèim osebam, ki bi elele
postati Slovenci. Vendar pa gospodu Temintem to ne pomaga kaj prida,
saj se le-ta e komaj premika, kaj ele, da bi skakal. Torej, kdor je zamudil vlakec in si to ni uredil pravoèasno, mu glede dravljanstva ne preostane drugega kot sKAKATI.
PS: Slovenci svoje korenine vleèejo e iz raja. Prva Slovenka je bila
menda e Eva, kajti prve besede, ki jih je spregovorila, ko je videla Adama, so bile: A dam? Glede na ti dve besedici so Slovenke vse enske
od Eve do dananjih dni.
Irena Hribar-Buzdovaèiæÿ
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ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU

KRONIKA PORTNIH
DOGAJANJ

LITERARNI NATEÈAJ
Mladi Slovenskega doma v Zagrebu smo se odloèili, da izpeljemo
literarni nateèaj in preverimo, ali imamo v zamejstvu in izseljenstvu
skrite pesnike in pisatelje, ki komaj èakajo, da njihova dela ugledajo
luè sveta.
V Slovenskem domu smo veseli, ker imamo pesnike kot je Marjan
Horn in upamo, da si tudi vi, kjerkoli e ste, elite, da bi svoje stvaritve delili z nami. Tako bi nas duh ustvarjalnosti povezal ne glede na to,
kako daleè drug od drugega ivimo.
Upamo, da bo nateèaj postal tradicionalen in da bo vsako leto veè
udeleencev. Veselimo se vaih stvaritev in vas prisrèno pozdravljamo.
(sm)

Kulturno-prosvetno drutvo Slovenski dom v Zagrebu
OBJAVLJA literarni nateèaj v dveh kategorijah:
1. za tri najlepe pesmi v slovenskem jeziku
2. tri za najbolje kratke zgodbe v slovenskem jeziku
(do tisoè besed)
Tematika ubeseditev ni vnaprej doloèena in je prepuèena izbiri vsakega posameznega avtorja. Nateèaj je
namenjen vsem Slovencem , ki ivijo v zamejstvu in po
svetu. Nateèaj je odprt od trenutka objave v reviji slovenija.svet, svoja dela (najveè tri iz vsake kategorije) pa
nam poljite najkasneje do 15. maja 2005 na naslov:
Kulturno-prosvetno drutvo Slovenski dom Masarykova ulica 13/I 10 000 Zagreb Hrvaka
Komisijo, ki bo prispela dela ocenjevala, bodo sestavljali trije èlani s podroèja knjievnosti in dramskega ustvarjanja. Imena zmagovalcev bomo objavili 15. junija
na prireditvi v Slovenskem domu, v reviji slovenija.svet, v glasilu Slovenskega doma Novi odmev ter na
spletni strani www.slovenci.hr ali www.zdruzenjesim.si. V navedenih medijih bodo objavljena tudi nagrajena dela.

PLAVANJE

Od 9. do 12. decembra 2004 je potekalo evropsko
prvenstvo v plavanju v kratkih bazenih na Dunaju. Na
200 m hrbtno je bil Bla Medveek drugi. Dobra sta bila tudi Gordan Koulj in Marko Strahija s èetrtim
oziroma estim mestom. Na 100 m meano je evropski
prvak postal Peter Mankoè.

ROKOMET

Od 9. do 19.decembra 2004 je potekalo evropsko
prvenstvo za enske na Madarskem. V dvorani v Zalaegerszegu je bila tekma med pomlajeno hrvako reprezentanco in reprezentanco Slovenije. Nekoliko presenetljivo so izkueneje Slovenke izgubile z 29:30. Prvenstvo se je konèalo neuspeno za obe reprezentanci.
V Tuniziji so hrvaki rokometai na svetovnem rokometnem prvenstvu prili v veliki finale, toda na
alost niso ubranili naslova prvaka. Slovenci so imeli
veliko smole (nespretnost in slabo sojenje) in se niso
uspeli uvrstiti v polfinale. Konèali so le na dvanajstem
mestu.

SMUÈANJE

V Avstrijskem Flachau je bil slalom za svetovni pokal. Odlièno se je odrezal Mitja Dragiè s èetrtim mestom. Dober sedmi je bil Ivica Kosteliæ.
V Zauchenseeju (Avstrija) je na superveleslalomu
najbolj presenetila s tartno tevilko 64 Tina Maze, ko

Najbolja dela v obeh kategorijah bodo nagrajena z lepo nagrado.
Veseli bomo vsakega prispelega dela, saj smo preprièani, da so potrditev, da slovenska ustvarjalnost resnièno ne pozna meja.

25

je konèala na tretjem mestu. Zelo dobra je bila Janica
Kosteliæ s estim mestom.
V Bormiu in Santi Caterini je ponovno zablestela
Janica Kosteliæ s tremi zlatimi medaljami v kombinaciji, smuku in slalomu. Tina Maze je bila zelo dobra v
superveleslalomu in kombinaciji s estim oziroma desetim mestom.
Rok Juriniæ

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU

ODMEV

NOVI TISKARJI
SLOVENSKIH
ZNAMK
Od prve
znamke Republike

ÈUDENA JANICA
Z OBRONKOV
SLJEMENA

Janica je skupaj z bratom Ivico zaèela
smuèati e kot punèka. Njun trener je bil oèe An-

te, tudi sam portnik - rokometa. Prav oèe jo je
vzpodbudil k sanjam, da bo nekega dne postala
olimpijska zmagovalka.
Medtem ko so drugi mladi portniki imeli
podporo svojih smuèarskih zvez, je Ante svoja
otroka treniral sam, na drago plaèanih stezah, ob
smuèarjih velesil, jasno z njihovim dovoljenjem.
Prva, ki jim je priskoèila na pomoè, je bila Slovenija. Tone Vogrinec, takratni direktor Slovenske smuèarske reprezentance, je kot strokovnjak
takoj uvidel, kaken talent tièi v tej veseli in korajni deklici.
Na stari prijatelj, pokojni Artur Takaè, svetovalec takratnega predsednika Mednarodnega
olimpijskega odbora Antonia Samarancha (12letni mandat), nam je opisal, kako ga je nagovoril, da je el iz hotela, kjer so stanovali vsi ostali
smuèarji, pogledati Kosteliæe, ki so v bliini
smuèarskih terenov bivali, spali in jedli v starem
avtu in otoru. Njihova najljuba jed je bila in je
e danes kruh s prekajeno slanino. Samaranch in
Takaè sta Kosteliæe z obiskom presenetila, ko so
v njihovem skromnem avtu veselo kramljali ob
toplem èaju. Samaranch je po tem sreèanju pomagal, da je Janica dobila tipendijo MOO za nadarjene portnike. To je bila prva prava uradna
pomoè portni druini, ki je sanjala, da bo Janica

DROBTINICE IZ FILATELIJE

nekoè postala olimpijska zmagovalka.
Sledila so tekmovanja z zmagami - sprva na
manjih, kasneje pa na vse veèjih in pomembnejih tekmovanjih. Bilo je precej tekih
pokodb, ki bi bile za vsakega drugega portnika
usodne; odloèili bi se za odstop ali prekinitev
portne kariere. Za Janico pa je bil vsak nov
zaèetek po pokodbah in dolgotrajnih rehabilitacijah nov izziv. S strokovno in fanatièno vztrajnostjo oèeta in njegove ekipe, se je Janica vedno
znova in kar èudeno vrnila v sam svetovni vrh,
èemur se èudijo tako strokovnjaki kot njene tekmice.
Marsikdo na Hrvakem in Sloveniji ne ve, da
je v najoji Janièini ekipi tudi Slovenec Jure
Hafner. Smuèarski prijatelji ga zafrkavajo in mu
pravijo, da je pravi alkemièar - èudeni serviser,
ki skrbi, da so njene smuèi vedno pravilno namazane, paè glede na trenutno kakovost snega, temperaturo in druge okolièine. To lahko seveda
bistveno vpliva na uspeh tekmovalcev.
Ugledni francoski portni èasopis LEquipe
je Janico Kosteliæ razglasil za najboljo smuèarko na svetu vseh èasov.
Janici, trikratni olimpijski zmagovalki in petkratni svetovni prvakinji, elimo v bodoèe obilo
zdravja in veliko uspehov, v upanju, da bo vedno
ostala veselo dekle z obronkov snenega Sljemena nad Zagrebom.
Olga ikovec-Luncer
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Slovenije, ki je
izla junija 1991,
pa vse do konca
leta 2004 je veèino
znamk za Poto
Slovenije natisnila
DELO Tiskarna iz Ljubljane. Z vstopom Slovenije v EU so svoje storitve ponudile tudi tiskarne
iz vsega sveta. Kot najugodneja ponudnika za
tiskanje
vrednostnic
Pote Slovenije sta se iskazali tiskarni iz Èeke
in Estonije. Tako bodo
veèino rednih in prilonostnih slovenskih
znamk, ki bodo izle v
letu 2005, natisnili v tiskarni Potovn( tisk(rna
cenin Praha a.s., tri
znamke bodo natisnili v
(SD Avstrija, celine pa
bo tiskala tiskarna Vaba
Maa iz Estonije. Zaradi
specifiènih orodij za luknjanje se bodo nekoliko
spremenile mere posameznih znamk. Redne
znamke, ki bodo izle v
letu 2005, bodo tako velike 26,50 x 30,45 mm in
26,50 x 34,50 mm, prilonostne pa 26,50 x
37,30 mm in 37,30 x
53,00 mm. Èeki tiskarji
so obvestili, da znamke
tiskajo na posebnem papirju anglekega proizvajalca, z vdelanimi varnostnimi elementi, ki so
vidni samo pod UV-svetlobo. Na robnih poljih
ob znamkah, ki jih bodo
natisnili v tujih tiskarnah, ne bo veè tevilk
(mik) in barvnih skal
(semaforjev).
Iz Biltena Pote Slovenije t. 54 povzel
Marijan Horn

ODMEV
NE POZABIMO
SLOVENSKI
JEDI
Buèe so idealna hrana za
hujanje, saj imajo malo kalorij in

veliko vode. Buèno meso je bagega okusa in se izvrstno dopolnjuje
z zaèimbami. Èe si elimo sladko
jed, buèi dodamo vanilijo, cimet
ali ingver. Pikantne buèe pripravimo s papriko, gorèico ali mukatnim orekom. Za slan okus buèam
dodamo èesen, romarin, olive,
smetano, parmezan itd. Zelo okusne so peèene buèe, ki so odlièna
priloga k peèenemu mesu. Jed pripravimo tako, da iz buè odstranimo seme, jih nareemo na rezine
in peèemo okoli 10 minut v peèici,
segreti na 200 stopinj Celzija.
Èe debele buène rezine popeèemo na vroèi ploèi, dobimo
izvrstno osnovo za musako, razliène priloge in solate.
Buène jedi ali buèe brez teav
shranimo v zamrzovalniku.

Kako lupimo breskve?

Breskve na vrhu kriasto zareemo, jih za 10 sekund potopimo v vrelo vodo, nato pa damo v posodo z mrzlo vodo. Tako bomo sade zlahka olupili.
Breskev dvakrat zareemo od
vrha do peclja in jo loèimo od
koèice.
rabimo mukatni oreek, èili, ingver, peterilj. Po elji lahko dodamo kislo smetano ali parmezan.

Buèna juha II.

Buèo nareemo na kose in damo v pekaè. Peèemo 20 minut pri
200 o C. Peèene kose buèe olupimo, nareemo na koèke, pretlaèimo in dodamo zaèimbe po
okusu: sol, strti èesen, olivno olje,
poper, mukatni oreek, paradinikovo mezgo, sveo rdeèo papriko.
Dolijemo toliko tople juhe (mesne
ali zelenjavne, lahko tudi iz kocke), da dobimo kremasto juho. Tu-

Buèna juha I.

Buèo nareemo na kocke ali
naribamo, dodamo èepec soli in
sladkorja, kumino, pokapljamo z
limono ali kisom in pustimo
poèivati. Medtem na olivnem olju
prepraimo sesekljano èebulo, dodamo strt èesen in lico moke. Primeamo buèno meso in zalijemo z
vodo. Kuhamo okoli 15 minut. Nato pretlaèimo, po potrebi dolijemo
vodo in zaèinimo po okusu. Upo-

ZA VSAKOGAR NEKAJ

200 o C.
Paradinikovo omako pripravimo tako, da na olivnem olju rahlo zarumenimo 3 stroke strtega
èesna, dodamo olupljene svee paradinike ali paradinikovo mezgo, lico moke, sol, sladkor, poper
in drobnjak. Vse skupaj duimo,
po potrebi dodamo vodo ali juho.

jemo s parmezanom ter pustimo,
da se malo zapeèe.
Tako pripravljene buèke lahko
ponudimo tople ali hladne. Glede

Nadevane buèke s sirom

Potrebujemo: svei sir, 2 jajci,
2 emlji, zaèimbe, olivno olje, kislo smetano, parmezan. Zmeamo
svei sir, namoèeni emlji, ravrkljani jajci, drobnjak, sol, malo
olja, strt èesen, poper, lahko tudi
svee narezano papriko. Z nadevom napolnimo razpolovljene
buèe, ki smo jih pred tem na kratko blanirali v slanem kropu.
Buèke postavimo v namazan
pekaè in peèemo 20 minut v peèici
pri 180 o C. Tik pred koncem peke
prelijemo s kislo smetano in posu-

di tej juhi lahko po elji dodamo
parmezan ali smetano. Jed je okusna topla ali hladna.

Nadevane buèke z mesom

Potrebujemo: 2-4 buèke /lahko tudi 1 veèja/, 20 dkg mletega
mesa, 1 jajce, drobtine, sol,
mukatni oreek, olivno olje, paradinikovo omako.
Priprava: Buèe razpolovimo
po dolgem, odstranimo seme, posolimo in pustimo, da se odcedijo.
Medtem pripravimo nadev: meso
posolimo, dodamo jajce, mukatni
oreek, drobtine, peterilj. Buèke
napolnimo z nadevom, jih damo v
pekaè, prelijemo s paradinikovo
omako in potresemo s parmezanom, pokrijemo z aluminijsko folijo in peèemo 30 minut v peèici pri
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na letni èas lahko za nadev uporabimo tudi razlièno zelenjavo ali
gobe.
Ivanka Nikèeviæ

Ako je sveènica zelena, bo cvetna nedelja sneena.
Èe na sveènico snei, to se vigred e glasi.
Kolikor pred sveènico krjanec vrgoli, toliko po sveènici
sliati ga ni.
Na sveènico de in blaevo - veliko v jeseni vina bo.
Sveènica jasna - obeta èebelicah hasna.
Sveènice dan, zima je van, to je la pravi sv. Bla.
Sv. Rotija navadno ima - vsako leto najveè snega.
Èe sv. Petra stol mrazi, dolgo èasa zima e trpi.
Sv. Matija led razbija, èe ga ni, pa ga naredi.
Èe konec sveèana sever brije, dobre nam letine up zasije.
O sveènici muice, pozneje e rokavice.
Sveèan stegne dan.
Iz stoletnega koledarja izbrala Cvetka Matko ÿ
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