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NOVI TEVILKI NA POT OBÈNI ZBOR SLOVENSKEGA DOMA
Obèni zbor Slovenskega doma je bil 16.marca. V predsedstvo so bili izvoljeni
tokratni tevilki Novega odmeva je dobrih noV
Darko onc, Helena Pavlin in Simon Medved, zapisnikarica je bila Maria-Mirosvic v izobilju! Za èasopise, ki jih prebiramo vsak dan,

èesa podobnega seveda ne bi mogli trditi. Prav nasprotno. e ko jih prelistamo, se zdi, da je le slaba novica dobra novica.
Tudi zato je nae glasilo nekaj prav posebnega.
Tokrat poroèamo o pravi slovenski pomladi na Hrvakem: estim slovenskim drutvom (v Zagrebu, na
Reki, v Splitu, Dubrovniku, ibeniku in Pulju) sta se
pridruili e dve, v Lovranu in Zadru. In v vseh je prav
ivahno. Na Reki je ugledal luè sveta slovenski èasopis
Kaipot, v Pulju cveti galerijska dejavnost, v Splitu so
praznovali e 13. obletnico delovanja, v ibeniku je bilo veselo med Pridnimi rokami in Preernovkami, v Zagrebu je tradicionalno bogato pomladansko sezono popestrila gledalika premiera mladih èlanov.
In to e niso vse dobre novice. To pomlad smo na
Hrvakem dobili tudi koordinacijo slovenske narodne
manjine, ki povezuje vseh devet svetov na upanijski,
mestni in obèinski ravni ter vseh pet posameznih predstavnikov slovenske manjine na upanijski in mestni
ravni. Prek te koordinacije se bo prav gotovo okrepila
vloga in moè slovenske manjine v lokalni upravi in samoupravi. Skupaj smo paè moèneji. Kar velja tudi za
slovenska drutva, ki so se v Zvezo slovenski drutev na
Hrvakem povezala prav zato, da bi skupaj lae dosegala skupne cilje, ne le v Republiki Hrvaki, ampak tudi v
matièni domovini. In prav tam se je glas slovenske manjine pogosto prav slabo slial, kar pa ne velja veè, odkar so se krovne organizacije iz Avstrije, Italije, Hrvake
in Madarske povezale med seboj. e nekaj èasa uspeno deluje Slovenska manjinska koordinacija, ki so ji
vrata pomembnih ustanov v Sloveniji praviloma bolj odprta, kot pa èe bi nanja trkala vsaka manjinska organizacija posebej.
Moèan in vpliven pa je lahko tudi vsak posameznik,
èe k svojemu cilju stremi odloèno, zavzeto, portvovalno. e en dokaz za to trditev lahko najdete v tokratni rubriki Preteklost v sedanjosti, kjer vam razkrivamo podrobnosti iz ivljenja Slovenca, ki ga tejejo za oèeta hrvake meteorologije in seizmologije. Znanstvenik Ivan
Stoir je e eden v
vrsti Slovencev, ki
se je vpisal v hrvako zgodovino.
Zagreb se mu je oddolil tako, da je po
njem poimenoval
eno od mestnih ulic.
e en rojak, na katerega smo lahko ponosni!

lava Bahun, overitelja zapisnika pa Cvetana Matko in Ivica Kunej.
Po soglasno sprejetem dnevnem redu, ki ga je doloèil upravni odbor na seji 26. februarja, je Darko onc poroèal o realizaciji programske dejavnosti v letu 2004. Sledilo je finanèno poroèilo z zakljuènim raèunom za leto 2004, ki kae da so bili dohodki
in odhodki uravnoteeni. Poroèilo nadzornega odbora je podal Marijan Horn, ki je
poudaril, da je Slovenski dom v letu 2004 posloval v skladu s hrvako zakonodajo in
v duhu dobrega gospodarja. Èlan inventarne komisije Silvester Vidiè je povedal, da
se z inventarjem ravno namensko in skrbno in da je evidenca skladna z dejanskim stanjem..
V razpravi so sodelovali vodje interesnih skupin. Ivanka Nikèeviæ je poroèala o
delu, nastopih in vajah pevskega zbora, Olga Tkalèec o dejavnosti duhovne sekcije,
Simon Medved in Helena Pavlin o tem, katere dejavnosti so mladi èlani izpeljali v
letu 2004 in katere naèrtujejo v tem letu, Alojz Kramar pa o delu sekcije slovenskih
izgnancev in beguncev za èasa faistiène okupacije Slovenije v drugi svetovni vojni.
Slovenski veleposlanik Peter Andrej Beke je èlanom in vodstvu Slovenskega
doma èestital, ker so v minulem letu izpeljali tevilne in kakovostne kulturno-prosvetne programe, ki se jih je tudi sam pogosto udeleeval.
Na koncu je obèni zbor z glasnim apluzom sprejel vsa poroèila in naèrt programske dejavnosti v letu 2005.
Franc Straek

PROSLAVILI SMO 60. 0BLETNICO
ZMAGE NAD FAIZMOM
4. maja smo v Slovenskem domu poèastili 60. obletnico zmage nad faizmom in
dan Evrope. Pozdravni govor sta imela predsednik Slovenskega doma Darko onc in

predsednik Drutva hrvako-slovenskega prijateljstva Andrej Karafilipoviæ. O svojih
spominih je spregovoril tabni general Martin pegelj. Pozorno smo prisluhnili besedam slovenskega veleposlanika Petra Andreja Beke in slavnostnemu govoru veleposlanika Ruske federacije Mihaila Konarovskega. V bogatem kulturnem programu
so nastopili pevski zbor Lira, prvakinja opere Republike Komi Ruske federacije Olga
Susnovskaja, operni pevec Hrid Matiæ, dramska umetnica Ljubica Joviæ in prof. dr.
Eugen Paèenko.
Za skupno veselje je poskrbela torta, ki jo je podaril ruski veleposlanik. Na torti so
bile slovenska in hrvaka zastava ter zastave koalicijskih drav, ki so zmagale v vojni
proti nacifaizmu. Lepo je bilo po dolgih letih zopet sliati slovenske partizanske pesmi.
Franc Straek

Naslovnica:
IVAN STOIR:
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MEANI PEVSKI
ZBOR SLOVENSKI
DOM
Vaje naega pevskega zbora potekajo
redno, to pomlad smo imeli tudi dva nastopa.

Bili smo na reviji Primorska poje 2005 v Senoeèah. 19. marca ob 20. uri je na zbor v tamkajnji osnovni oli lepo zapel naslednje pesmi:
Vsi so prihajali Emila Adamièa, Dva lepa
puljièa in Moja mati kuha kafe Alda Kumarja in Kolo Rada Simonitija.
Po prihodu v Senoeèe smo si ogledali
ovèarsko kmetijo, kjer so nas pogostili z veè vrstami ovèjega sira, z mesnim narezkom, pijaèo in
dobro voljo. Nekaj dobrot smo si lahko kupili tudi za domov. Obiskali smo tudi zasebni muzej z
glasbili. Najveè glasbil ni veè uporabnih. Vodeli
smo lepe lajne, ki pa e delujejo. Nekatere smo
zavrteli in uivali v glasbi, ki nas je vrnila v

èarobno, mehko in neno preteklost. Potem smo
se sprehodili po mestu in spili kavo ter se odpravili v olo, kje smo se pripravili na nastop. V priprave sodi preoblaèenje, urejanje, vezanje rut...

DUHOVNA SEKCIJA
ANTON MARTIN
SLOMEK
Tudi spomladi smo se udeleevali rednih ma v slovenèini, ki potekajo nepretrgo-

Nastop je bil uspeen, deleni smo bili lepega aplavza.
6. maja smo imeli v grajski dvorani Alberta Felicijana v Sevnici skupen koncert z
meanim pevskim zborom Lisca. Gostitelji so
nas prièakali kar pri vhodu v mesto, da se ne bi
izgubili. Lepo od njih! Pred nastopom smo se
razkropili po Sevnici, nekateri so odhiteli v Liscino trgovino in po nakupih v lekarno, nekateri
so odli na pijaèo.
Na sevnikem gradu so nam pred nastopom
dodelili dvorano, kjer smo se preoblekli, e prej pa
smo pokukali v grajske prostore, ki so bili odprti.
Tudi na tem nastopu nas je obèinstvo nagradilo z aplavzom in èestitkami. Po koncertu smo
odli na veèerjo, kjer smo se druili in veselili,
plesali smo in peli ob harmoniki, ki jo je raztegnil eden od pevcev Lisce.
Zdaj se e pripravljamo za naslednje nastope.
Miroslava Maria Bahun

e kmalu po praznovanju nas je pretresla novica o bolezni Karola Wojtyle, naega najbolj priljubljenega papea
Janeza Pavla II.. V veèno ivljenje na nebesih je odel 2.
aprila. Tudi Slovenci na Hrvakem smo se od njega poslovili z molitvijo in bojim petjem. Pape Janez Pavel II.
je storil je veliko dobrega za mir v svetu. Trikrat je obiskal Hrvako in za blaenega razglasil Alojzija Stepinca.
Slovenijo je obiskal enkrat - tedaj je za blaenega razglasil Antona Martina Slomka.
Novega, e 265. papea smo dobili 19. aprila. Kardinali
so izvolili Josepha Ratzingerja, ki je postal pape Benedikt XVI..
Maja je bilo praznièno na binkotno nedeljo, 15. maja.
Naa sekcija bo 5. junija na vabilo upnijskega urada romala v Solèavo, kjer bo zbor zapel na mai ob deseti uri.
Upam, da bo potovanje - romanje v Slovenijo potekalo v
redu. O podrobnostih pa v naslednji tevilki Novega odmeva.
Olga Tkalèec

ma e tirinajst let. Prva slovenska maa v Zagrebu je bila 19. maja leta 1991.
Najveèji krèanski praznik Veliko noè smo
letos praznovali e 27. marca. Pepelnica s strogim postom je bila 9. februarja, sledilo je pet
postnih nedelj, 20. marca je bila Cvetna nedelja, 24. marca Veliki èetrtek, nato pa Veliki petek, Velika sobota, Velika noè in velikonoèni
ponedeljek.
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MLADI IGRALCI
UPRIZORILI
PODNAJEMNIKA
Podnajemnik - kako ga izseliti?

Hura, dobili smo nazaj dedkovo premoenje, krasno vilo. Jo bomo dali v najem,
najbolje kaknem veleposlanitvu. Toda v vili
preseneèenje. Podnajemnik ima odloèbo, se
pravi, da bomo vilo lahko oddali v najem samo
posameznikom. Ti so razlièni, z razliènimi
predlogi. Na primer Pater Peter: Ste za kompenzacijo? Prosim? Mislim, mi Vam gozdove,
vi nam hio. To bi nam zelo ustrezalo. Zadnje
èase nas obsipavajo z gozdovi, kot da smo gozdno podjetje. In tako sem pomislil, èe bi hoteli
v kompenzacijo za tole hiico nekaj prekrasno
pogozdenih slovenskih gozdov. Lokacijo lahko
izbirate. Jih imamo, oprostite na izrazu, kot dreka. Pa tudi center slovenske mode ne bo podnajemnik, kajti v kritiènem trenutku se pojavi
Pepi - ta prikazen v popolnoma demode èrtasti piami. Fuj, kaken neokus! Konèno smo
morali uporabiti specialna sredstva, da bi se ga

znebili. Kako? To so videli tisti, ki so bili na
premieri, tisti, ki so manjkali, pa si lahko ogledajo ponovitev.

Podnajemnik - kako ga uprizoriti?

V zlati jeseni, ko sem se vrnil z Bortnikovegta sreèanja v Mariboru, so me poklicali moji Preernovci (tako jih imenujem po lanski
uspeni uprizoritvi predstave o Preernu) in me
vpraali, ali bi se hotel z njimi lotiti èesa bolj
resnega. Sem bil prav vesel, ker so v naem domu mladi ljudje, ki ne mislijo samo na Saloone in tovrstno zabavo, temveè se hoèejo
ukvarjati z (zame) najlepim poklicem na svetu, z igranjem. Izbirali smo in izbirali in se nazdanje odloèili za Podnajemnika, komedijo znanega slovenskega pisatelja Vinka Moedendorferja. Naa draga Mateja je dobila dovoljenje

od avtorja in smo zaèeli z bralnimi vajami.
Zaèel sem pojasnjevati, kaken je pravzaprav
proces ustvarjanja posamezne vloge. Kako se
oblikujejo znaèaji. Po tretji ali èetrti bralni vaji
se mi je zdelo nekam èudno, ker je Mateja kar
naprej prekinjala vajo in popravljala izreko, pa
sem vpraal enega od igralcev, kaken jezik govorijo doma. In mi je odgovoril: hrvaki. ele
takrat sem izvedel, da med desetimi igralci le
trije slovenskega rodu. A se po Materjini zaslugi na koncu to
skorajda ni opazilo. Nato je priel
èas
boiènega
praznovanja, izpitov in zimskih
poèitnic, prilo je
do prekinitve in
e sem mislil, da
je vse lo po gobe.
A prila je pomlad, ko se vse prebuja, in zbudili so
se tudi Preernovci, ki so me preprièali, da nadaljujem z delom. V zaèetku so vsi
redno prihajali. Èez èas pa sem se poèutil, kot
bi imel vaje v pravem gledalièu, saj je vedno
kdo manjkal in pogosto sem se spomnil refrena
znane pesmice Vsi so prihajali, njega ni bilo.

U

Tako sem se naigral vseh vlog - moke, enske,
stare, mlade. Znaèaji so e bili jasni in priel je
èas, da gremo v prostor. In zaèele so se nove
teave, kajti zdaj je bilo treba besedo uskladiti
z gibanjem. Besedila e niso znali napamet, s
tekstom v roki pa ni mogoèe igrati. Na neki vaji (ko sem bil e obupan) je naa draga Mateja
kot Zevs z Olimpa zavpila: Pa kaj je z vami?
e teksta ne znate, datum premiere pa je e doloèen. Kako si pa to sploh predstavljate?
In je pomagalo. Dogovorili so se in so sami
vadili. Medtem sva z Darkom oncem ukvarjala s tehniènimi podrobnostmi. Rekvizite in kostume sem dobil zahvaljujoè Gavelli. Za tonske
efekte je poskrbel Darko, ki jih je tudi predvajal na predstavi. Mateja je skrbela za video, jaz
pa sem priigal in ugaal luè. Nekako smo se
prebili do konca in s skromnimi sredstvi izgnali Podnajemnika. Ko govorimo o dramski
predstavi, imamo v mislih gledalièe, oder, na
njem scenografijo, kostume, reflektorje, masko... mi pa smo imeli samo dobro voljo, mladost in besede - nae lepe slovenske besede. Ali
nam je uspelo? Na to vpraanje bom odgovoril
z verzi pesnika Heinea (v mojem prostem prevodu):
A se je predstava dopadla? sodeè po
aplavzu ni propadla!
Pa na svidenje na novi predstavi,
Va Ivica Kunej

SEJA UPRAVNEGA ODBORA

pravni odbor je 23. februarja obravnaval zakljuèni raèun za leto 2004 in ugotovil, da
so bili vsi naèrtovani programi izpeljani, stroki pa poravnani, tako da je na raèunu pozitiven saldo. Zakljuèni raèun mora pregledati e nadzorni odbor, ki bo za obèni zbor pripravil
pisno poroèilo. Upravni odbor je sklenil, da bo obèni zbor l6.marca. Èlanarina za leto 2005
bo ostala enaka, kot je bila leto poprej, in sicer 50 kun. Novi èlani morajo plaèati e 50 kun
za vpisnino. Otroci in èlani do l8. leta starosti ter tudenti do 25. leta starosti so oproèeni
plaèila èlanarine in vpisnine.
Franc Straek
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MLADI PREVAJALCI ITALIJANSKI
V SLOVENÈINO
UMETNIKI
Prevajanje slovenskih literarnih besedil na tu- VEÈER
jih univerzah je projekt, ki je organiziran v okviru
programa Slovenèina na tujih univerzah Centra za
U Slovenskom domu u Zagreslovenèino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovebu, u organizaciji Hrvatsko-talijan-

nistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V projekt
se je vkljuèila tudi Filozofska fakulteta v Zagrebu.
tudenti so lahko izbirali med sedmimi besedili, in
sicer liriko Erike Vouk (Opis slike), pesmijo Iztoka
Osojnika (Iz novega sveta), zgodbo Tomaa Letnarja (Pes iskalec: Evangelij po Tomau), odlomkom iz drame Dragice Potoènjak (Hrup, ki ga provzroèajo ivali je neznosen), erotièno novelo Mareta
Cestnika (Odstavitev glavne junakinje), poglavjem
iz romana Maje Gal tormar (Amigdalino srce) in
esejem Vinka Olaka (Spotovanje in bit: Eseji o naravi, èloveku in kulturi). Nateèaja se je udeleilo petnajst tudentov drugega, tretjega in èetrtega letnika.
Strokovna komisija, ki sta jo sestavljali prof. Mateja
Tirguek in prof. Anita Peti-Stantiæ, je izbrala est
najboljih prevodov. Prevodi so objavljeni v publikaciji Prevajanja slovenskih literarnih besedil, skupaj s
prevodi v e sedemnajst razliènih jezikov. Pod strokovnim vodstvom prof. Mateje Tirguek smo se 8.
marca zbrali v Slovenskem domu, da bi te prevode
predstavili. Program je trajal dve uri in nièesar ni
manjkalo. Nekaterim se je menda zdelo, da je bilo
èesa preveè. Govorilo se je, pelo, igralo in bralo. Program je vodila Lana Stilinoviæ, tudentka drugega
letnika. Za glasbeni del je poskrbela Iva Æoza, tudi
tudentka drugega letnika. O besedilih na splono je
govoril prof. dr. Zvonko Kovaè, o nateèaju pa prof.
Anita Peti-Stantiæ. Da ne bi samo govorili, sta poskrbeli tudentki èetrtega letnika Ana Leko in Mirta
Jurilj, ki sta samo za ta dogodek po dolgem èasu
vzeli v roke intrumente in nam zaigrali - Mirta na
èelu in Ana na sintetizatorju. Po glasbenem predahu
je slovenski veleposlanik Peter Andrej Beke govoril o pomembnosti vezi med Hrvako in Slovenijo.
Poudaril je tudi, kako lepo je videti tako veliko mladih ljudi v Slovenskem domu. Potem je prevajalcem
podelil knjine nagrade. Napetost se je stopnjevala
do zaèetka prebiranja prevodov. Prevajalci so besedila prebirali v hrvaèini, tudenti slovenèine pa v izvirniku. Avtorje so predstavljale tudentke drugega
letnika. Nagrajeni in objavljeni prevajalci so: Ivan
Majiæ za prevod Erike Vouk, Petra Bobiæ za prevod
Iztoka Osojnika, Ruica Jociæ za prevod Tomaa
Letnarja, Ana Doriæ za prevod Mareta Cestnika,
Miroslav Gradeèak za prevod Vinka Olaka in
Ariana Klier za prevod Maje Gal tromar in Dragice Potoènjak. Po dolgem, a zanimivem branju
smo se s tudentkami drugega letnika Ano, Klementino, Jeleno in Dunjo spomnili Kishona in prireditev
pripeljali h koncu. Konec prireditve ni oznaèil konca
druenja.
Ariana Klier

skog drutva prijateljstva, pred prepunim gledalitem, odrana je 30. oujka
2005. veèer poezije i glazbe. Pozdravno slovo nazoènima uputili su predsjednik Koordinacije hrvatskih drutava prijateljstva Andrija Karafilipoviæ i atae za konzularne poslove talijanskog veleposlanstva u Zagrebu Giorgio Castore. U duhu zbliavanja i njegovanja prijateljskih odnosa Hrvatske i Italije predstavljena je veèer poezije i glazbe. U prvom dijelu programa nastupili su glumac Ivica Kunej i prof. Nereo Zolia, s recitalom talijanske poezije po vlastitom izboru. U glazbenom dijelu izvedene su talijanska i
hrvatska djela Claudia Monteverdia, Luke Sorkoèeviæa, Pietra Mascagnia i drugih skladatelja u izvedbi prvaka opere HNK, tenora Hrida Matiæa i mlade sopranistica Ane Fortuna, uz pratnju Zagrebaèkog gudaèkog kvinteta, mlade harfistice Tajane Vukeliæ, te pijaniste Gaja Matiæa Maroviæa, studenta Muzièke akademije u Zagrebu. armantna Ana Fortuna iz Krievaca, lijepim glasom predstavila se skladbama Caro mio ben i Lascia chio
pianga. Hrida Matiæa dobro poznajemo kao pjevaèa, svojim sonornim tenorom plijenio je
prisutne poznatim bel canto napjevima, a publici se predstavio i kao vrstan lutnjista i skladatelj. Sve vokalne skladbe sa programa zaodjenuo je u novo barunasto ruho skrojeno za
Gudaèki kvintet, glasovir i harfu. Posebno zadovoljstvo bilo je èuti skladbe Vehne roa i
Akacije iz njegovog ciklusa Popevke, skladane na prekrasne stihove Dragutina Domjaniæa, u kojima se kao vrstan pijanista predstavio Gaj Matiæ Maroviæ. Nakon koncerta
druenje se nastavilo uz prigodni domjenak.
Milivoj Mutavdiæ

KONCERT FLAVTISTKE
HELENE POTOÈNIK
. aprila smo imeli v Slovenskem domu izredno prilonost, da
6prisluhnemo
koncertu flavtistke Helene Potoènik, profesorice

na glasbeni oli v Grosupljem. Helena Potoènik se je rodila leta 1981 v Zagrebu, po svojih starih starih pa je slovenskega porekla. V Sloveniji ima stalno delovno dovoljenje, za kar je morala opraviti tudi izpit na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Helena Potoènik se je olala v Zagrebu, kjer je konèala osnovno olo, glasbeno gimnazijo, glasbeno olo Vatroslav Lisinski v
razredu profesorice Nives Ivankoviæ ter glasbeno akademijo na
oddelku za flavto v razredu profesorice Marine Novak. Tu je
konèala tudi podiplomski tudij. Prvi magistrski koncert je imela prav v prostorih Slovenskega doma, in sicer v organizaciji
Hrvake glasbene mladine in glasbene akademije zagrebke
univerze. Flavto se je zaèela uèiti pri desetih letih. e kot srednjeolka je leta 1996 in leta 1998 prejela pomembna priznanja.
Zmagovala je na regionalnih in dravnih tekmovanjih. Kot prva flavtistka in solistka je sodelovala v tevilnih projektih simfoniènega orkestra glasbene akademije in pogosto nastopala v zagrebkih koncertnih dvoranah, tudi v okviru ciklusa Mladi za mlade. Udeleevala se seminarjev pod vodstvom domaèih
in tujih mojstrov.
Niè nenavadnega ni, da je mlada umetnica s tako bogatim glasbenim ivljenjepisom
oèarala obèinstvo v Slovenskem domu. Preprièala je z melodioznostjo in tehniko izvajanja
skladb Franza Schuberta, Roberta Schuberta, Sigfrida Karg-Elerta in Gabriele Pierne.
Obèinstvo se ji je zahvalilo z ocenami izvrstno! in bravo! ter z zasluenim velikim aplavzom.
Flavtistko Heleno Potoènik je spremljala pianistka Marijana Komljenoviæ, nastop pa je potekal pod mentorstvom docentke Marine Novak
Verjamemo, da Helena Potoènik Sloveniji ne bo podarila le profesorskega znanja v pouku na glasbeni oli. Upamo, da bo s svojimi koncerti obogatila slovensko glasbeno sceno.
Silvin Jerman
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BOBNARSKA DELAVNICA
PRIPOROÈAMO IZ NAE
Na svetu je veliko nasvetov, receptov in zgodb o tem, kako iveti enk- KNJINICE
ratno. Vendar jih je le malo èistih, enostavnih, razumljivih in dosegljivih za
vsakogar. V rutini vsakdanjega ivljenja nam veèkrat zmanjka èasa za biti
V 25. tevilki Novesreèen. V filozofijo sreèe se zdaj sicer ne bi spuèal, ker to ni tema tega prisga odmeva smo predstavili
pevka, bom pa popisal kreativnost in ustvarjalnost mladih na plesno-glasbenem dogodku, ki se je na Simonovo pobudo v Slovenskem domu odvijal 14.
maja. Ta dan je potekala delavnica afrikih plesov in bobnanja, pod vodstvom enkratne in neutrudljive Mae Kagao-Knez ter ritmiènih virtuozov
Damira Mazreka in Blaa Koreza. Delavnica se je zaèela s spoznavanjem
intrumentov in ritma, ki je nepogreljiva osnova glasbe. Udeleenci so si izbrali vsak svoj boben in napravili krog okoli Damira in Blaa. Sledilo je
spoznavanje treh razliènih udarcev, ki so osnova igranja afrikih, kubanskih

in ostalih vrst ritmov. Bobnanje se je zaèelo! Kot glasbenik bi v kratkem
teko opisal, kako smo ustvarjali glasbo in kako je zvenela, raje bi opisal vtise, ki jih je zapustila.
Glasba in ples sta del kulture vsakega naroda, njihovi nameni pa so razlièni. Tako kot je raznoliko ivljenje, sta raznolika tudi ples in glasba. Namen
te delavnice ni bil nauèiti se bobnati ali plesati. Namen je bil spoznati nekaj
novega, nekaj tujega, nevsakdanjega... za trenutek zapustiti vsakdan.
Gregor Baroviè
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knjigo Petra tiha in Vaska Simonitija Slovenska
zgodovina do razsvetljenstva. Ta knjiga je v Sloveniji izla leta 1995. Hrvaka matica je izdala dopolnjen prevod knjige in
tako nam je dostopna bolj
kakovostna izdaja. Imamo
jo v nai knjinici (v hrvakem prevodu) in jo priporoèamo.
Prav tako priporoèamo
e eno delo, ki je (v hrvaèini) dostopno v nai knjinici. To je Duhovna zgodovina Slovencev avtorja Janka Kosa, ki je izla pri isti zalobi (Matica Hrvatska), izvirnik pa je v Ljubljani leta 1996 izdala Slovenska matica.
Izhodièe za duhovno zgodovino Slovencev mora biti po Kosovem mnenju vpraanje, od kdaj Slovenci obstajajo kot Slovenci - od
kdaj se prebivalci ozemlja, ki ga danes poznamo kot slovenskega,
lahko imenujejo Slovenci. Beseda Slovenci je bila prviè zapisana
leta 1550 na zaèetku Trubarjevega katekizma.
Janko Kos je redni profesor
Kot pri vseh evropskih
primerjalne knjievnosti in litenarodih in prebivalcih, je
rarne teorije na Filozofski fakulbila tudi za duhovno zgoteti v Ljubljani. Rodil se je leta
dovino Slovencev odloèil1931 v Ljubljani, kjer se je olal
na religija. Knjievnost je
in diplomiral leta 1956. Doktoribila arièe in jedro dural je leta 1969 s temo Preeren
hovne zgodovine Slovenin evropska romantika. Je redni
cev, ki se stika z religijo,
èlan Slovenske akademije znapolitièno-ideolokimi tonosti in umetnosti.
kovi, moralno-etiènimi
sistemi, pa tudi z gledalièem, literarno-narativnim slikarstvom in kiparstvom, operno glasbo in na
koncu tudi s filmom. Vsi ti
segmenti so se v Sloveniji
uresnièili predvsem skozi
pesnitvo in knievnost.
Janko Kos duhovno
zgodovino
Slovencev
opie skozi naslednja poglavja: srednjeveki zaèetki, od reformacije do razsvetljenstva, devetnajsto
stoletje, moderna, kriza od vojne do vojne, slovenska katastrofa, leta komunizma ter leto 1990 in po
njem.
Polona Juriniæ
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RAZSTAVA
MARJANA
DREVA
e dolgo se ob ogledu kakne slike ali skulptu-

pa v modelu vozelnega prostora. Vsa dela so v paru.
Marjan Drev je doslej samostojno razstavljal v Ljubljani,
Mariboru, Murski Soboti in
Piranu. Velikokrat se je predstavil tudi v tujini. Je avtor
spomenika kofu A.M.
Slomku v Mariboru in Lendavi, njegove so skulpture na
Rakuevem trgu v Mariboru,
v tem mestu in njegovi okolici pa je oblikoval tudi veè
fontan. Kiparsko je opremil
veè slovenskih cerkva. Vse te
podatke nam je na otvoritvi
razstave strokovno nanizal likovni kritik Marjan Verdiè.
Da pa naa uesa ne bi bila ljubosumna na oèi, so se potrudili mladi glasbeniki
iz godalnega kvarteta Tristan. Med drugim so igrali ostakovièeva Adaggio in
Allegretto.
S svojo prisotnostjo nas je poèastil
veleposlanik Peter Beke, ki je dejal, da
je v Slovenskem domu v Zagrebu zapihal
sve likovni veter.
Katarina Furjan

RAZSTAVA SLIK
JOETA
REBERNAKA
11. maja je slovenski veleposlanik
Andrej Peter Beke odprl razstavo aka-

seillu v Franciji. Zapela je dve ariji: arijo
Margarete iz opere Mefistofele Arriga
Boita in arijo Rusalke iz istoimenske opere Antonina Dvoraka.

re nisem poèutila tako dobro, kot ob ogledu del
Marjana Dreva. Podobe
so me kar preele. Reliefi
in èajniki, ki sploh niso
èajniki, so èudoviti. Zdi mi
se, da izarevajo nekaj vzvianega, nekaj
boanskega.
Marjan Drev je sicer na spomladanski
razstavi v Slovenskem domu pokazal le
delèek svojih likovnih stvaritev. Vsa njegova dela so dinamièna. Razstavljeni reliefi in male plastike pripadajo moderni
tradiciji. Abstraktna dela so ustvarjena
preteno v topolokem prostoru projektivne ravnine, reliefi s figuralno tematiko

demskega slikarja Joeta Rebernaka.
Navzoèe je pozdravil predsednik Slovenskega doma Darko onc, o svojem dolgoletnem prijatelju pa sta spregovorila
Josip Bobi Marotti in Pavao talter.
Razstavo je spremljal bogato opremljeni
katalog z reprodukcijo tirih razstavljenih
slik - enega motiva iz Maksimira in treh iz
Rastoka. Spremno besedo o kolegu in o
prijateljstvu s slikarjem sta podpisala Pavao talter in Zlatko Bourek. O Rebernaku sta zapisala, da gre za slikarja in grafika krajin, kakrnih je danes malo. Na
razstavljenih grafiènih listih je vidno strogo spotovanje realnosti objekta v okolju,
ki se v virtuozni grafièni izvedbi pretopi v
likovni izraz mone ekspresije. V njegovih slikah se odraa fascinacija s temeljnimi elementi: vodo, zemljo, zrakom in ognjem (svetlobo). Poseben uitek ob otvoritvi lepe razstave nam je ponudila stara
znanka z naega odra sopranistka Mihaela Komoèar iz Krkega, pred katero je e
eno leto tudija na Akademiji za glasbo v
Zagrebu in tudij petja (tipendija) v Mar-

Akademski slikar Joe Rebernak
se je rodil 1. februarja leta 1942 v
Ljubljani. Leta 1950 se je vpisal na
Akademijo uporabnih umetnosti v
Beogradu. Ko se je preselil v Zagreb,
je tudij nadaljeval na zagrebki Akademiji uporabnih umjetnosti. Diplomiral je leta 1955 v razredu profesorja Ernesta Tomaeviæa. e v èasu tudija se je zaèel ukvarjati z grafiènim
oblikovanjem. V naslednjih desetletjih je ustvarjal vizualno identiteto
tevilnih hrvakih podjetij in blagovne znamke, ilustriral je olske uèbenike in enciklopedije. Ukvarja se tudi s
skorajda pozabljeno grafièno tehniko
linoreza in kaligrafijo. Razstavlja na
skupnih razstavah. V zadnjih dvajsetih letih intenzivno slika.
Polona Juriniæ
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V PETEK SE DOBIMO
Prvi petek v aprilu je bil 1. aprila. Obisk je bil razmeroma slab, vzduje pa prvoaprilsko. Silvin je zbranim

sporoèil odloèitev upravnega odbora, da bodo slavljenci
tekoèega meseca odslej svoje rojstne dneve slavili prvi in
tretji petek v mesecu. Zakaj? Ker so v enem mesecu slavljenci rojeni v dveh horoskopskih znakih. Obiskovalke so
se br vivele v razlaganje horoskopskih znakov. V nadaljevanju je Silvin sporoèil, da bo dvorana odslej urejena v
kabaretnem slogu, s posebnimi mizami, ki bodo otevilèene, in da je za nakup takih miz upravni odbor e zagotovil denar. Obiskovalci bodo ob vhodu prejeli tevilko
in sedeti bodo morali za ustrezno otevilèeno mizo. Taki
bi se èlani bolje spoznali med seboj. Sijajno! - so menili
poslualci. Ko pa je Silvin dejal: ivi bili pa videli aprilili! smeha in dobre volje kar ni zmanjkalo.
Majski prvi petek je bil maldinsko pomladanski. Napoved o glasbenem preseneèenju se je uresnièila. Tako rekoè polna dvorana je prisluhnila koncertu flavtistk. Iz
glasbene ole Koper so prile Marua Pobega, Nina
Hodiæ in Laura Ogrin, iz glasbene ole Volosko Kristina Balyk, iz pihalne godbe Lovran Antonela Barkoviæ
(njihova profesorica je Paula Radin), iz glasbene ole
Seana pa Dana Verè, Roberta Gvozdiæ in Ana emrou
(profesorica Marija Maretiæ Hirter). Na klavirju jih je
spremljala prof. Darja Peroa iz glasbene ole Koper.
Njihov nastop je bil nekakna generalka in sprostitvena
vaja za nastop pred publiko in ocenjevalno komisijo na
mednarodnem tekmovanju flavtistk do 15 let starosti, ki
je v zagrebkem Glasbenem zavodu potekalo od 7. do 9.
maja. Silvin je zato njihov koncert spremenil v prireditev
na temo trema. Nastopil je kot povezovalec (obèinstvo je
imelo tiskane programe) in samozvani predsednik irije.
Vsaki izvajalki je za uspeen nastop podaril kolajno v
obliki rdeèega srèka. Na vsakem je na eni strani pisalo
Zagreb, na drugi strani pa je bila nalepka z napisom Slovenski dom, 6. 5. 2005. Vsaki dobitnici kolajne je Silvin
izrekel na njegov naèin improvizirano domislico. Trema
se je razblinila in v vse bolj sproèenem ozraèju so se vrstile skladbe Handla, Pucihara, Prousta, Caina, Poppa,
Glucka, Telemana in Jankoviæa. Ko je Silvin na koncu na
oder povabil vse izvajalke in njihove profesorice, je bila
sproèenost popolna. Dvema izvajalkama, ki sta bili rojeni v maju, je Silvin podaril majhni rdeèi vrtnici. Malotevilni slavljenci iz drutva so povedali, da jim Slovenski
dom in deklice za rojstni dan niso mogli podariti niè lepega, kot je bil koncert mladih flavtistk. Penino je s slavljenci spil predsednik saborskega odbora za èlovekove
pravice Furio Radin, ponosni oèe profesorice Paule. Lepo je bilo videti druenje èlanov ob prigrizku, kozarcu vina in petju.
Sima Hoje
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IZLOBA
POTOPISNO
HRVATSKO- PREDAVANJE
VEDSKOG O BALKANU
ki so ga
To jemladibil lepèlaniveèer,
DRUTVA pripravili
naega drut-

vajo v glasbi. Simon in Mitja sta
pot nadaljevala v Romuniji, kje sta
se ustavili v Temivaru, Brasovu,
Branu in na obali Èrnega morja.
Sprehodila sta se do meje z Bolgarijo in prila do table, ki je prepovedovala nadaljevanje poti. In tam
sta sreèala ribièa, ki je kar mirno
preèkal mejno èrto in povedal, da
da mu ribolov pomeni toliko, da ga
ni strah kazni, ki znaa 500 evrov.
Na fotografijah smo videli tudi
gledalièa, cerkve, arheoloki muzej in druge zanimivosti.
Naslednja postaja je bila Bolgarija. Tudi tam sta uivala v lepotah in dogodivèinah. Zadnja postaja pa je bila Makedonija. Fotografije z Ohrida so zabeleile veliko jezero, folklorne skupine, ples,
pesniki festival, ladjo, s katero
plujejo po jezeru, samostane in njihovo lepoto.
Miroslava-Maria Bahun

dvorani Slovenskog doma u Zagrebu otvorena je u srijedu 23. oujka izloba Zbliavanje razlièitosti èlanova Hrvatsko-vedskog drutva posveæena profesoru Vladimiru Lesjaku (1914 - 2004), koji se godinama uspjeno bavio slikarstvom i poezijom. Slika naeg èlana osnivaèa prof. Lesjaka Zbliavanje razlièitosti dala je poticaj za otvaranje izlobe na kojoj sudjeluje 11 umjetnika èlanova naeg Drutva. Umjetnici se okupljaju oko likovne sekcije èija je voditeljica Antonija Cesarec, koja se veæ dvadesetak
godina bavi slikarstvom kao vrlo samosvoja umjetnica. U maniri promiljene spekulacije izloila nam je svoje radove Gordana Stankoviæ. Iz Kanade stie nam Jennifer Garrett, koja u Hrvatskoj slika s velikom radoæu i
umijeæem krajolike i urbane motive. Zlatko Jaku, koji uglavnom ivi u
vedskoj gdje je i diplomirao, odlikuje se izuzetnim poznavanjem grafièkih
tehnika. Znameniti slikar akademik Nikola Reiser, takoðer èlan naeg
Drutva, izloio je na izlobi profinjen motiv - Bijela rua u vazi. Grafièki
ininjer Antun Zemljiæ Toni stvara kompozicije pozitivnom vedrinom i
blagim bojama. Vlatka Glasnoviæ kao glazbeno obrazovana osoba slika
paljivo s istanèanim osjeæajem. Romantièan krajolik nacionalnog parka
Sjeverni Velebit doèarala nam je svojim akvarelima Ðurða Debogoviæ. Hrvojka Mioèiæ slika na svili profinjene prostudirane kompozicije. Aktovi
upravo skulpturalno zatvoreni u èvrstoæu volumena odlika su slikanja Sandre Putarek. Na izlobi nalazimo i dvije fotografije, koje su rezultat profesionalog promatranja dipl. ing. arhitekture Emila Pernara.
Izlobu je otvorila prof. Mirjana Sakaè, povjesnièar umjetnosti.
Prigodni glazbeni program vedske glazbe izveli su prof. Mirko
Hrupelj i prof. Vlatka Glasnoviæ.
Marjana Dunatov proèitala je odabrane haiku stihove Vladimira Lesjaka. U ime Hrvatsko-vedskog drutva zahvaljujem jo jednom Slovenskom domu na gostoprimstvu u njihovim lijepim prostorima i na kolegijalnoj suradnji.
Mirjana Sakaè

va. tudenta Simon Medved in
Mitja Bregant sta nam 24. maja z
zanimivimi opisi in fotografijami
pokazala, kaj sta lani poleti videla
in doivela na poti po Balkanu.
Nameravala sta priti na Olimpijske
igre, na rokometno tekmo, v kateri
se je pomerila Slovenija, vendar
sta se v zanimivih krajih na poti
zadrala tako dolgo, da na tekmo
nista prila. Potovala sta po Srbiji,
Makedoniji, Romuniji in Bolgariji.
Na fotografijah smo videli njun
odhod z mariborske eleznike
postaje in prvi
postanek na
festivalu pihalnih skupin v
Guèi. V Guèi
se zbere ogromno ljudi, nekateri spijo kar
v spalnih vreèah na travnikih. Vsi pa
sproèeno ui-

KITAJSKI KLJUÈ DO ZDRAVJA
Kitajski kljuè do zdravja je knjiga, ki jo je napisal dr. Peter Papuga iz Komende. Avtor nam je na predavanju v Slovenskem domu pripovedalo o tradicio-

Ledvièni bolniki naj bi pozimi hrano èim manj solili in se ogibali npr. prutu.
Sladka hrana vpliva na vranico, elodec in trebuno slinavko, ki izloèa hormon inzulin, ta pa je poglavitni dejavnik pri presnovi in energijski izrabi ogljikovih hidratov. Prepogosto uivanje zelo sladke hrane neredko povzroèa motnje v
delovanju trebune slinavke ali celo sladkorno bolezen. Po kitajski razlagi sladko
povzroèa ohlapnost miic.
Slana hrana ( odvisno od odmerkov), pospeuje in ovira delovanje ledvic in
seènega mehurja. Ledvièni bolniki lahko uivajo le zelo malo soljeno hrano. Enako velja za bolnike s povianim krvnim tlakom.
Kisla hrana vpliva na jetra in olènik.
Masaa in qi gong sta moèno povezana s preusmerjanjem energetskih potekov, kar je osnova terapije. Normalen in neoviran tok biopotenciala po kanalih je
temeljni pogoj za ohranitev zdravja ali pojav bolezni, kadar omenjenega pretoka
ni. Biopotencial je eden najbolj natanèno opisanih nematerialnih temeljev ivljenja, najpomembneje pa je, da je temeljna energija vseh ivljenjskih procesov.
Biopotencial je energija, ki se kae soèasno na duevni in fizièni ravni. Bolezenska znamenja lahko ièemo in spremljamo na trebuhu, dlaneh,
podplatih, uesih, nosu, obrazu, nohtih, drugi kosti roke, arenici itd. V akutnem stadiju bolezni je zaeleno in najveèkrat nujno potrebno kombinirano zdravljenje z metodami znanstvene
in komplementarne medicine. Temeljni pogoj za zdravje je usklajen odnos med biopotencialom, krvjo, telesnimi tekoèinami
in organi.
Urejenost vsakdanjega ivljenja, ustrezna telesna in zmerna
duevna dejavnost so, kot je znano, podlaga za dobro poèutje in
varstvo pred vplivi naravnega okolja.
C.M.

nalni kitajski medicini, ki se zdravljenja bolezni loteva drugaèe kot sodobna medicina: poglavitno pozornost namenja razlagam o funkcionalnih spremembah, ki
naznanjajo organske motnje. Bistveni cilj terapije je zdravljenje z izboljanjem
(uravnoteenjem) funkcije.
Tradicionalna kitajska medicina je sestavljena iz petih enakovrednih delov:
akupunkture, zelièarstva (fitoterapije), masae, prehrane (dietoterapije) in qi gonga (kombinacije telesnih in dihalnih vaj). Pri nekaterih boleznih zadostuje samo
ena izmed omenjenih metod, sicer pa je kombinirano zdravljenje pogostokrat najbolj zaeleno.
Akupunktura skua zdraviti bolezni po tako imenovanih kanalih, ki naj bi
pomenili poti, po katerih poteka ivljenjska energija. Za kitajski naèin zdravljenja je zelo pomembna stopnja neravnoteja med energijskimi poteki ter njihovim pravoèasnim in pravilnim nepoznavanjem. Kitajci tovrstno energijo imenujejo qi - v slovenèini
bi ji najbolj ustrezala pomena biopotencial ali bioenergija - o
njej pa iz sodobnih znanstvenih razlag zvemo zelo malo. Dietoterapija loèi ivila po vplivih na posamezne organe. Bolniki s prizadetimi jetri spomladi ne smejo uivati kisle hrane, èe
ta ni uglaena z drugimi okusi. Srèni in pljuèni bolniki sredi
poletja in jeseni ne bi smeli jesti zelo zaèinjenih jedi. Ljudje
z obèutljivo vranico naj bi uivali poleti èim manj sladkega.
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VSESLOVENSKA
KOORDINACIJA
REPUBLIKE
HRVAKE
23. marca so se v Slovenskem domu Bazovica na Reki zbrali predstavniki

vseh svetov slovenske nacionalne manjine upanij, mest in obèin na Hrvakem.
Pobudnik sreèanja je bil predsednik Sveta
slovenske nacionalne manjine mesta Zagreba
Darko onc, organizacijo pa je prevzela predsednica Sveta slovenske nacionalne manjine
Primorsko-goranske upanije Marjana Mirkoviæ.
Darko onc je uvodoma pojasnil, da je namen sreèanja ustanovitev vseslovenske koordinacije Republike Hrvake. Takna povezava bi
olajala teave, ki se v zvezi z lokalno samoupravo pojavljajo v uresnièevanju ustavnega zakona o pravicah nacionalnih manjin. Èe bi bili predstavniki Slovencev bolj povezani, bi
laje izpeljali skupne naloge, med katerimi so
vrnitev Slovencev v hrvako ustavo, izvolitev
Slovenca za zastopnika Slovencev v Hrvakem
saboru, sprememba volilnega zakona (pozitivna

diskriminacija), reevanje socialnih vpraanj,
zaposlovanje v dravni upravi, vojski, policiji,
sodstvu, diplomaciji... Na volitvah leta 2003 in
na ponovljenih volitvah leta 2004 so bili izvoljeni sveti slovenske nacionalne manjine za
mesto Zagreb, Primorsko-goransko, Istrsko in
Splitsko-dalmatinsko upanijo, za mesta Reko,
Pulj, Umag in Split ter za obèino Lovran. Predstavniki slovenske nacionalne manjine pa so
bili izvoljeni za Zadrsko in ibensko-kninsko
upanijo ter za mesta Zadar, Samobor in Karlovec.
Sklep o ustanovitvi vseslovenske koordinacije Republike Hrvake so podpisali predsedniki vseh svetov na upanijski ravni, sopodpisniki pa so predsedniki vseh svetov na mestni in
obèinski ravni ter posamezni predstavniki slo-

SEJA VOLILNE SKUPÈINE
ZVEZE SLOVENSKIH
DRUTEV NA HRVAKEM
Volilna seja Zveze slovenskih drutev na Hrvakem je bila 20.
aprila v Slovenskem domu v Zagrebu. Udeleili so se je Darko onc,

venske nacionalne manjine na upanijski in mestni ravni. Vsi podpisniki
in sopodpisniki bodo enakopravno sodelovali v delu koordinacije. Sklepe
bodo praviloma sprejemali s konsenzom.
Za predsednika Koordinacije je bil soglasno izvoljen Darko onc, namestnica predsednika je postala Marjana
Mirkoviæ, za podpredsednika koordinacije pa sta bila izvoljena Vinko
Knez in Botjan Kordi.
Franc Straek //OKVIR// Sreèanje je
bila tudi prilonost za izmenjavo izkuenj o odnosu lokalnih oblasti do
manjinske problematike. Pokazale so se
ogromne razlike: razmere v Zagrebu, kjer imajo vsi sveti zagotovljene monosti za delovanje
in solidno gmotno podporo, so neprimerljive z
razmerami drugod po dravi, kjer imajo nekaj
veè posluha za manjine le oblasti v Istri.
Koordinacija naj bi slovenski skupnosti zagotovila predvsem moèneje mesto sogovornika v
odnosu do RH in RS, pomen pa bi dokazala na
prihodnjih volitvah za svete in predstavnike na
lokalni in regionalni ravni. Ponovljena je zahteva po vraèanju Slovencev v preambulo hrvake
ustave in izpostavljeno podroèje informiranosti
oz. uresnièitev monosti za spremljanje programa slovenskega radia in TV ter morebitno izdajo biltena.
(M. M.)

Kot gosta sta na tokratni seji sodelovala presednik novega slovenskega drutva Snenik iz Lovrana Vasja Simoniè in predsednica novega slovenskega drutva Lipa iz Zadra Darja Jusup. Barbara Njiriæ je v
imenu drutva Lipa iz Dubrovnika dejala, da bi lahko enako poimenovanje drutva iz Zadra povzroèilo zaplete in da zato takemu poimenovanju nasprotuje. Skupèina se je z njeno oceno strinjala in je drutvu iz
Zadra naloila, da si èim prej izberejo drugaèno ime.
Franc Straek

Franc Straek, Silvester Kmetiè in Silvin Jerman iz Zagreba, Vitomir Vitas, Milan Grlica, Drago Rizman in Marjana-Mojca Kouta
z Reke, Botjan Kordi, Jelka Knezoviæ in Ivan Kosmos iz Splita,
Mira Kneeviæ in Rudi Stojkoviè iz ibenika ter Maa Butijero in
Barbara Njiriæ iz Dubrovnika. Delegacija iz Pulja se je pisno opravièila tik pred zaèetkom seje.
Za predsednika Zveze je bil vnoviè izvoljen Darko onc, za podpredsednika pa Franc Straek. V svet Zveze so bili poleg njiju izvoljeni izvoljeni e Vitomir Vitas, Milan Grlica, Botjan Kordi, Jelka Knezoviæ, Mira Kneeviæ, Maa Butijer in Alojzija Slivar. Èlani nadzornega odbora so postali Marjana-Mojca Kouta, Silvester Kmetiè in Ivan
Kosmos.
Darko onc je spomnil, da je v skladu s statutom sede Zveze lahko na enem mestu najveè dva mandata zapored, potem pa ga je treba
preseliti na sede drugega drutva. Volilna skupèina je nato sprejela
pobudo sveta Zveze, ki je 11. novembra lani predlagal, da sede Zveze
ostane v Zagrebu. Zato so izglasovali ustrezne spremembe in dopolnila
statuta.
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SLOMAK ZELO DEJAVEN V
LJUBLJANI IN CELOVCU
Predsedniki slovenskih krovnih organizacij so se to pomlad seli
kar trikrat. Sestanek 10. marca je potekal na sedeu Slovenskega svetovnega kongresa v Ljubljani in je bil posveèen spremembam pri potegovanju za finanèna sredstva, ki jih je pripravil Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Èlani koordinacije so ocenili, da nova pravila, ki
posameznim manjinskim subjektom omogoèajo, da za sredstva zaprosijo mimo krovnih organizacij, slabijo vlogo krovnih organizacij in lahko sproijo zelo nezaelene procese.
Na sestanku
je bilo e dogovorjeno, da se bo
Slomak predstavil
v irem evropskem prostoru.
Pripravili naj bi
sestanek s slovenskimi evroposlanci, predstavniki
Beneke komisije
in visokim komisarjem OVSE-ja
ter obisk pomembnih ustanov v
Strasbourgu. Po
vseh teh sestankih
bi pripravili okroglo mizo o manjinah v zdrueni
Evropi.
Pomembna tema je bil tudi nov zakon o Slovencih izven meja domovine. Slomak ocenjuje, da bi moral biti bolj vkljuèen v pisanje predloga zakona. V zakonu bi morali natanèneje opredeliti naloge in pomen
pristojnega urada, ki ne bi bil samo razdeljevalec denarja, ampak predvsem soustvarjalec manjinske politike, ki bi tesno sodeloval z drugimi
ministrstvi, predvsem z ministrstvom za zunanje zadeve.
Po koncu razprave se je predstavnikom Slomaka pridruil dravni
sekretar Franc Pukiè, ki je glede razpisa dejal, da so drugaèna pravila za razdelitev sredstev pripravili zaradi pripomb raèunskega sodièa,
ki naj bi v preteklosti ugotovilo nepravilnosti, in zato, ker prejemniki
sredstev ne morejo biti hkrati subjekt, ki odloèa o razdelitvi sredstev.

Po sestanku je bila v veliki dvorani Slovenskega kongresa novinarska konferenca.
(D..)
Naslednja seja Slomaka je bila 15. aprila na sedeu ZSO v Celovcu. Poleg predstavnikov slovenskih krovnih organizacij je bil na sestanku navzoè tudi generalni konzul Jure mavc. Udeleenci so vnoviè
obravnavali besedilo zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci,
ki ivijo zunaj njenih meja. Druga toèka je bila priprava na skorajnje
sreèanje s slovenskimi poslanci v evropskem parlamentu, priprava
okroglih miz v Zagrebu in na Madarskem ter sreèanja z Beneko komisijo. Udeleenci so se strinjali, da so stiki z evropskimi ustanovami
namenjeni medsebojnemu spoznavanju in da e ne pomenijo internacionalizacije naih problemov.
20. maja so se
predstavniki Slomaka v Dravnem
zboru Republike
Slovenije seli s
predsednikom komisije za odnose s
Slovenci v zamejstvu in po svetu
Janezom Krambergerjem, predsednikom komisije za pripravo zakona o odnosih
Republike Slovenije s Slovenci, ki
ivijo zunaj njenih
meja,
Joetom Jerajem ter Rudijem
Merljakom iz
Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Predstavnika slovenske
manjine na Hrvakem sta pisce novega zakona pozvala, naj upotevajo pravoèasno poslan pisni predlog, da se v zakonu definira pojem slovenska avtohtona manjina, da se doloèi poselitveni prostor ob slovensko-hrvaki dravni meji, v katerem prebiva slovenska avtohotona manjina in da se Slovencem na Hrvakem iz zgodovinskih razlogov prizna
avtohtonost na celem hrvakem ozemlju.
Pozneje sta sestanku pridruila Jelko Kacin in Ljudmila Novak,
slovenska poslanca v evropskem parlamentu. Ostalih pet slovenskih
poslancev se je opravièilo. Pogovor je bil namenjen trenutnemu poloaju Slovencev in slovenstva v sosednjih dravah.
Franc Straek
Predsednike krovnih organizacij je 10. marca sprejel tudi
predsednik vlade Janez Jana, ki je uvodoma opisal odnose Slovenije s sosednjimi dravami in teave, ki te odnose obremenjujejo. Predstavniki slovenskih manjin so premierju strnjeno predstavili najveèje probleme. V Italiji je to neuresnièevanje zaèitnega zakona, v Avstriji problemi z dravno pogodbo, na
Madarskem biletalarni sporazum, na Hrvakem pa e klasièna
odprta vpraanja - od Piranskega zaliva do Ljubljanske banke.
Predsedniki krovnih organizacij so po sestanku ocenili, da
Janeva vlada, z njo pa tudi Slovenija, spreminja odnos do svoje
manjine v sosednjih dravah in se odloèa za tri odnos. (ds)
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V ZADRU
USTANOVLJENO
NOVO SLOVENSKO
DRUTVO
Brez velikih priprav in napovedi smo 29.
decembra ustanovili prvo in edino drutvo za-

drskih Slovencev - Slovensko kulturno drutvo
Lipa.
elimo ohraniti nacionalno in kulturno
identiteto Slovencev na obmoèju Zadra in Zadrske upanije, je na ustanovni seji poudarila
Darja Jusup, predstavnica slovenske manjine
za mesto Zadar in pobudnica ustanovitve Lipe,
ki so jo navzoèi izvolili tudi za prvo predsednico drutva. Podpredsednica je postala Rafaela
tulina, ki je tudi predstavnica slovenske narodne manjine za Zadrsko upanijo. Martina Kurtin je tajnica, Katarina Beziæ predsednica nadzornega sveta, Florijana Filipi pa predsednica mirovne komisije drutva.
Zadrski Slovenci smo moèno integrirani v hrvako drubo. Razumevanje nas pelje k sprejemanju, to pa vodi v prihodnost, kjer drugaènost
ne pomeni veè razlike, je poudarila novoizvoljena predsednica Lipe.
Slovensko kulturno drutvo Lipa bo zdruevalo predvsem hrvake dravljane slovenske narodnosti, pa tudi ostale dravljane, prijatelje Slovenije.

DOBILI SMO
NOVO
DRUTVO SNENIK !
V Lovranu je bila 19. marca ustanovna skupèina Sloven-

skega kulturno-prosvetnega drutva Snenik. Zakaj si je novo drutvo nadelo ime Snenik? Odgovor
je preprost: vrh Snenika - gore pri
Ilirski Bistrici - je edini del slovenskega ozemlja, ki se vidi iz
Lovrana. Pozimi sneg najprej pobeli vrh Snenika, ki potem trli
kot majhen bel trikotnik nad ostalimi hribi in je tudi zadnji, ki ostane zasneen.
Se morda spraujete, zakaj
smo sploh ustanovili drutvo? Tudi na to vpraanje imamo odgovor:
v Primorsko-goranski upaniji je
doslej delovalo le eno slovensko
drutvo. To je e skoraj 60 let Bazovica z Reke. To drutvo bi za-

dostovalo, èe bi bila Reka blie
Lovranu - ali obratno. Tako pa al
Slovenci iz naih krajev neradi potujejo na Reko, da bi tam sodelovali v delu uglednega in uspenega
drutva.
Ne moremo se primerjati z Bazovico in se tudi ne elimo. elimo le omogoèiti naim rojakom,
da sodelujejo v kulturnih in drugih
dejavnostih naega novega drutva, predvsem pa bi radi mlaje generacije seznanili s slovensko kulturo in jim tako pomagali, da si
pridobijo obèutek pripadnosti slovenskemu narodu. Drugaèe se bodo popolnoma asimilirali in bomo
Slovenci, ki nas je bilo svojèas na
tem obmoèju veliko, izginili.
V Lovran so nai predniki prihajali e v èasu Avstro-Ogrske.
Nekateri so pomagali graditi turizem, nekateri pa so prihajali
obèasno, denimo iz Ilirske Bistrice, od koder so z vozovi oskrbovali Lovran. Nekatere je sem pritegnila lepota naega kraja, nekatere
pa ivahno oko dekleta ali fanta.
Vsi so tu ostajali in se kmalu
poèutili kod doma med prijaznimi

Drutvo v Zadru za zdaj nima niti svojih prostorov niti urada niti telefona. Èlani drutva se redno sestajajo v prostorih Tankerske plovbe,
kjer so tudi proslavili kulturni praznik. Preernov dan so obeleili z recitiranjem Preernovih stihov iz svojih starih pesmaric. Èeprav je bila zadrska Lipa ustanovljena ele pred kratkim in registrirana ele 20. aprila
letos, ima e veè kot 40 èlanov. Na zadrskem obmoèju sicer ivi skoraj
200 Slovencev, med njimi 157 v samem mestu Zadar.
Darja Jusup
domaèini, s katerimi so imeli veliko skupnega: enako vero, podobne
obièaje in tudi jezik (seveda v nareèju). Vpliv je bil obojestranski.
Slovenci so kmalu sprejeli lokalne
obièaje, s seboj pa so prinesli tudi
svoje in tako e dandanes ni nobene ljudske veselice brez harmonike, slovenskih polk in valèkov.
Verjetno se tudi zato doslej nismo
nikoli organizirali in se nismo niti
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poznali med seboj.
V naem drutvu elimo dobiti
drugi dom, kjer se bomo ne le
druili, ampak si tudi medsebojno
pomagali in si na ta naèin olajali
in olepali ivljenje.
Smo sicer na samem zaèetku,
elimo pa si, da bi na Snenik
doivel polnoletnost in da bodo
nai otroci in vnuki ponosni na
svoje drutvo.
Vasja Simoniè
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TRINAJST LET
TRIGLAVA
V SPLITU
13. maja smo praznovali trinajsto obletnico ustanovitve naega drutva. Ker se je vse

vrtelo okoli tevilke 13, pa e petek je bil, bi
èlovek pomislil, da proslava res ne bo kdovekaj.
Pa vendar je bilo lepo in veselo. Tistim, ki niso
prili, naj bo al.
Praznovanje je bilo sestavljeno iz dveh delov - iz uradne slovesnosti v mladinskem gledalièu Teatrin in sreèanja v prostorih naega
drutva.
V uradnem delu je uvodoma predsednik
drutva spomnil na dogodke leta 1992, ko smo
ustanovili nae drutvo. Sledila je gledalika
predstava amaterske skupine Kulturnega drutva avrini in anka avrinke iz slovenskega dela Istre, iz kraja Gradièe. O predstavi, veseli
ljudski komediji Juiè in Juèa je spregovoril
tudi avtor Marjan Tomiè, ki je v svojem delu
obdelal dogodke po drugi svetovni vojni.
Èeprav je predstava potekala v domaèem nareèju, ki je bil za nekatere slabo razumljiv, smo
le povezali vse niti in se od srca smejali kar eno
uro in pol. Dvorana je bila skoraj polna in igralci so bili nagrajeni z res dolgim in zasluenim
aplavzom.
Po predstavi smo si izmenjali darila za spomin na ta dogodek, nato pa nas je predsednik
drutva povabil na prigrizek in veselo druenje v
prostore drutva. Res je bilo veselo, saj nai gosti
ne gredo nikoli na pot brez harmonike. Da so pravi igralci, so pokazali e v Teatrinu, tukaj pa so
dokazali, da so tudi dobri muzikanti in pevci. Tudi mi smo se jim pridruili s pesmijo. Kjer je
harmonika in slovenska ljudska glasba, je seveda
tudi ples, in tako je veselo plesno razpoloenje
trajalo do polnoèi, ko smo se poèasi razli.

Gostom smo se zahvalili za gostovanje in
jim zaeleli sreèno pot, oni pa so nas povabili k
njim v goste.
Ivan Kosmos

V prazniènih dneh, od 7. do 9. maja, se je
slovesnosti v Splitu udeleil slovenski veleposlanik v Zagrebu Peter Andrej Beke, ki
nas je prijetno presenetil s svojim drugim
obiskom v Slovenskem kulturnem drutvu
Triglav. V sproèenem ozraèju smo mu pojasnili probleme financiranja in prostorske
stiske, ki najbolj tei nae drutvo. Veleposlanik je prisluhnil naim èlanom, ki so mu
zaupali svoje osebne teave in pa razmiljanja o odnosih s slovensko dravo. Dogovorili smo se, da se zopet vidimo èe mesec dni,
ko bo veleposlanik obiskal novoizvoljene organe oblasti in lokalne samouprave v Splitu.
(B.K.)

DESETLETJE ZA ROME
Hrvaka je skupaj s e nekaterimi evropskimi dravami (Bolgarija, Èeka, Madarska, Makedonija, Romunija, Slovaka, Srbija in
Èrna Gora) pristopila k akcijskemu naèrtu Desetletje vkljuèevanja
Romov 2005-2015, ki sta ga spodbudila Svetovna banka in Odprta
druba. Vlada in Urad za nacionalne manjine sta hrvaki akcijski
naèrt predstavila 2. maja v Hrvakem narodnem gledalièu.
Premier Ivo Sanader je dejal, da so Romi najtevilèneja nacionalna manjina v Evropi, v primerjavi z drugimi evropskimi dravami
pa jih je na Hrvakem najmanj. Sanader je pojasnil, da se akcijski
naèrt nanaa na izobraevanje, zdravstveno varstvo, zaposlovanje in
stanovanjske pogoje Romov. Z uresnièitvijo naèrta bi dosegli

Aprila smo obiskali prijatelje na Gorenjskem in Primorskem. Slaba vremenska napoved ni pokvarila, ki smo ga e dolgo naèrtovali. Èlane naega pevskega zbora je v Radovljici odprtih rok in nasmejanega obraza prièakal
Slavko Meek, zborovodja meanega pevskega zbora Lipnica iz Kamne Gorice. V kulturnem domu v Kamni Gorici smo se seznanili z
zgodovinskimi znamenitostmi kraja, kjer sta
rudno obgastvo in vodna energija, ki je poganjala kovake mehove, moèno prispevala k
razvoju obrtnitva. Kraju pravijo tudi male
Benetke, saj hie in ulice povezuje kar 68
mostièkov. ivljenje in delo kovakih druin
smo spoznali v muzeju v Kropi in na esto let
stari kovaèiji. V spomin na veè stoletij staro
manufakturo, najbolj razvito v celi Evropi,
smo vzeli e vroèe eblje, skovane na starinski
naèin. V kulturnem domu v Kropi smo pred
polno dvorano v besedi in sliki z zgoèenke
ter s pesmijo predstavili na Split, s slovenskimi pesmimi pa smo se pridruili domaèinom,
mokemu pevskemu zboru Kropa in zboru
Lipnica.
Iz hotela Grajski dvor v Radovljici smo
naslednji dan odpotovali proti domaèiji Hudièevec na Primorskem. Komaj smo doèakali, da smo prili do cilja. Pa ne zaradi kosila,
ampak zato, ker smo tam nai dragi Tatjani,
voditeljici zbora, èestitali za rojstni dan.
Dobro vzduje se je ohranilo vse do Ilirske
Bistrice, kjer smo sedmiè nastopili na prireditvi Primorska poje .
Teki oblaki, ogromne kaplje deja,
skromna pogostitev z rièetom in banano so
zadnji spomini na minulo pevsko revijo. V
Split smo se vrnili v ponedeljek v zgodnjih
jutranjih urah.
Botjan Kordi

vkljuèitev Romov v drubeno in javno ivljenje. pa najmanja. Podpredsednica vlade Jadranka Kosor je poudarila, da imajo Romi na
Hrvakem status nacionalne manjine in da uivajo enake pravice kot
vse druge nacionalne manjine. V kulturnem programu, ki ga je povezoval Drago Celziæ, so nastopili folklorna skupina Terne romane
luluda iz Pulja, Sandra Bagariæ z dvema arijama iz Kalmanovih operet Kneginja Èardaa in Grofica Marica, romsko drutvo iz Darde s
spletom baranjskih romskih plesov, Kulturno-umetniko drutvo
Romsko jedinstvoz odlomkom iz melodrame Grena ena, baletni
ansambel HNK s Ciganskim plesom iz baleta Don Quijote in Plesom
na ognju iz baleta Bajadera ter romski skupini Zlatna korita in
Meðimurje iz Èakovca z glasbeno toèko Romska svirka. Na koncu
so vsi nastopajoèi skupaj zapeli romsko himno Ðelem, ðelem.
Franc Straek
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NOVICE IZ
DRUTVA
ISTRA PULJ
SLOVENSKI KULTURNI
PRAZNIK smo proslavili v domaèem

vzduju, z veèerom poezije. Ker sekcije v
drutvu e niso zaivele, prave slovesnosti namreè e nismo mogli pripraviti.
Zbrali smo se v naih prostorih, posedli
okoli miz, nae èlanice Damijana Pezdirc, Vesna Jelinèiæ, Franèika Uzuniæ in Klavdija Velimiroviæ pa
so spregovorile o prazniku in velikem ustvarjalcu
Francetu Preernu ter prebrale nekaj pesmi iz zaklada
slovenske poezije (Preerna, Grudna, Jenka...). Èeprav
glasovi prilonostnih recitatork niso olani, so pesmi
dobro zvenele, saj so bile izgovorjene z obèutkom in
od srca, zato so jih poslualci prisrèno sprejeli.
Z ENODNEVNIM IZLETO ZA PRVI
MAJ se je zaèela izletnika dejavnost drutva.
Kaknih tirideset èlanov se je udeleilo tradilcionalne prvomajske prireditve z odprto mejo v
Rakitovcu, kjer so nas sprejeli gostitelji in organizatorji iz Drutva za turizem, port, kulturo in
razvoj Rakitovca. Pod ogromnim otorom se je
kar trlo gostov z obeh strani meje, ki so spremljali enourni program.V otoru je bilo tudi nekaj
za pod zob, ob glasbi pa se je marsikdo tudi veselo zavrtel. Na poti proti Rakitovcu smo zavili
tudi v ivopisen Gronjan, kjer smo obiskali
nae znance - umetniki par Zelenko, ki je ob
dvajseti obletnici ustanovitve umetnike kolonije pripravil retrospektivno razstavo. Obiskali
smo tudi Kotle, ki so pravi biser notranje Istre,
kjer smo v boanskem miru in v prelepi naravi
preiveli nekaj prijetnih ur. Ker nam je bilo na
izletu lepo, smo se zelo razveselili, ko je organizator izleta Bojan Bukovnik predlagal, da bi
konec junija obiskali arboretum Volèji potok.
SLIKANICA PESMICE ZA DOBRO
JUTRO IN PRAVLJICE ZA LAHKO NOÈ
je izla tudi ob podpori naega drutva. Slikanica je dvojezièna - v slovenskem in hrvakem jeziku, kar je novost na tem podroèju. Je plod
soustvarjanja ljubljanske profesorice razrednega pouka Jane Truden in njenega estletnega sina (ki nikakor ni hotel v olo). Avtorica je sina
na razliène naèine vzpodbujala, da je zaèel ustvarjati, si izmiljati pravljice, slikati glavne junake in pisati pesmice o njih. Pri tem mu je pomagala in dopolnjevala bodisi sliko bodisi pesmico ali pravljico. Ta proces je razloila z besedilom. Tako je nastal zelo zanimiv in vzpodbuden priroènik za delo odraslih, starev, babic,
dedkov, uèiteljic v vrtcu, ki elijo otroku pribliati olo. Tudi dvojeziènost ima svojo vlogo:
majhni sosedje se bodo spoznali tudi prek jezi-

ka, kar bo vsekakor prispevalo k strpnosti in
sprejemanju razliènosti. In zato se je drutvo
kar hitro odloèilo, da z vnaprejnjim odkupom
120 slikanic pomaga pri uresnièitvi projekta.
Slikanice bomo razdelili vrtcem in osnovnim
olam v Istri. Na zadnji strani knjige lahko preberemo avtorièine besede: S knjigico se zahvaljujem Malèi Knez, ki je med drugo svetovno
vojno s svojim pogumom in neomajno voljo,
èeprav je bila tudi sama e otrok, reila smrti
mojo mamo, ki je bila tedaj stara okrog dve leti. Brez njen me ne bi bilo. Hvala, Malèi. Ta
Malèi, smo ugotovili, pa ivi med nami v Pulju.
Nitka humanosti tega projekta se nadaljuje tudi
v zadnjem delu, saj je izkupièek od prodanih
slikanic namenjen za nakup opreme za fizikalno terapijo Doma za otroke, mladino in odrasle
osebe s cerebralno paralizo in ostalimi posebnimi potrebami. Knjigo je izdal KIT GRM Pulj (
Kreativno-raziskovalni tim) s podporo Istrske
upanije, Mesta Pulj in Slovenskega kulturnega
drutva Istra.
GALERIJSKA DEJAVNOST SE NADALJUJE... Lani smo pripravili tri razstave
slikarskih del, letos e dve. 12. aprila smo v
prostorih Drutva odprli razstavo Impresije v
vosku Rafaela Samca. Avtor je Slovenec, rojen v Vidmu pri Dobrepolju. Razstavljal je na
tevilnih razstavah doma in na tujem. Ko je februarja razstavljal v Labinu, smo ga povabili e
v nae drutvo v Pulju.Videli smo slike, naslikane z voskom, skulpture èudovitih oblik in barv.
V katalogu, ki ga je financiralo drutvo, pie:
Popolno obvladanje tehnologije izdelave in temeljito poznavanje bistva materije ter monosti, ki jih vosek in parafin nudita, sta dala Rafaelu Samcu monost, da se dokae kot izvrsten
slikar s prirojenim smislom za svojevrstno pejsano, pravzaprav abstraktno kompozicijo
skladnih proporcij, izostrene modelacije in prefinjenega okusa. Razstavo je odprla umetnostna zgodovinarka Gorka Ostojiæ Cvajner, ki je
tudi govorila v superlativih. Posebej je pohvalila nae drutvo in ponovila spodbudo, da vztrajamo pri galerijski dejavnosti.
Samo mesec dni pozneje smo odprli razstavo amaterske slikarke Dolores Vlaiæ, avtorice
iz istrskega okolja. S to razstavo je drutvo
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spodbudilo sodelovanje z lokalnimi ustvarjalci,
kar je vsekakor pomemben prispevek k razumevanju in soitju med narodnostimi na teh prostorih. O avtorici je spregovoril profesor in pedagog akademski slikar Ivan Obrovac in z navduenjem pozdravil dejstvo, da je v srcu starega
mesta zaivel nov galerijski prostor. Na odprtju
razstave so nastopile mlade umetnice, osnovnoolke, èlanice naega drutva. Sestrici
Boena in Simona Bukovnik sta zaigrali na
flavti oziroma na sintesajzerju. Nato je svoje
pesmi brala Barbara Slivar. Publika je toplo
pozdravila nastop mladih glasbenic in ustvarjalnost mlade pesnice. Predsednica drutva Alojzija Slivar je v nagovoru poudarila, da je odprtje razstave povezano s proslavljanjem slovenskega dneva boja proti okupatorju in obletnice
osvoboditve mesta Pulj. Opisala je enoletno pot
drutva in sporoèila, da bosta kmalu zaèela delovati folklorna sekcija in pevski zbor, kamor so
vabljeni tudi neèlani.
Klavdija Velimiroviæ

SLOVENSKI
VENEC RTVAM
TABORIÈA
JASENOVAC
V pripravi osrednje proslave ob 60.
obletnici osvoboditve taborièa Jasenovac, ki

je bila 24. aprila, je sodelovala tudi Koordinacija nacionalnih manjin mesta Zagreba.
Vsaka èlanica koordinacije je v imenu svoje
manjine poloila venec k spomeniku rtvam
taborièa. V imenu Sveta slovenske nacionalne manjine mesta Zagreba sta se rtvam
poklonila Darko onc in Franc Straek.
Proslave se je udeleilo veè tisoè ljudi, ki so
pozorno prisluhnili besedam slavnostnega
govornika, predsednika hrvake vlade Iva
Senaderja. Sanader je ostro obsodil ustake
zloèine nad nedolnim rtvami, med katerimi je bilo tudi okoli 1.500 Slovencev.
Franc Straek

SLOVENCI NA HRVAKEM

ODMEV
KAIPOT, GLASILO REKIH SLOVENCEV
bitve tipendije in sprejema v tudentski dom za
N
a Reki je aprila zaèel izhajati meseènik zamejce. Na naslovnici prve tevilke je predsedKaipot, ki ga izdajajo Slovenski dom KPD Ba- nik Bazovice Vitomir Vitaz bralce med drugim

zovica, Svet slovenske narodne manjine Reke
in Svet slovenske narodne manjine Primorskogoranske upanije. Gre za prvo publikacijo slovenske skupnosti na Reki in okolici, èe ne
upotevamo drobne knjiice, ki je izla leta 1977
ob 30-letnici drutva, a so jo oblasti prepovedale
zaradi drubeno neprimerne vsebine oz. nekoliko bolj kritiènega zapisa utemeljiteljice Bazovice Zore Avsec o teavah pri ustanovitvi slovenske ole na Reki v zaèetku petdesetih let.
Po dolgih letih so tevilne pobude posameznikov za izdajo glasila in - ob 50-letnici drutva
- celo monografije, naposled botrovale izdaji
Kaipota z eljo, da bi rojake in vse zainteresirane predvsem pravoèasno in redno obveèali o
koledarju dogodkov. Napovednik pa zaradi obilice dogajanj spremlja tudi tekoèe prireditve,
sreèanja in gostovanja ter prinaa nekatere aktualnosti, kot npr. informacije o monostih prido-

povabil, naj se s svojimi spomini in predlogi
pridruijo oblikovanju Kaipota in tako obogatijo zbirko gradiva za morebitno pripravo monografije, s katero bi drutvo leta 2007 elelo proslaviti svojo 60-letnico delovanja.
Naslovnica druge tevilke pa napoveduje
spletno stran drutva Bazovica na naslovu
www.bazovica.hr. Na strani najdete povezave na
Kaipot, kjer so na vpogled svee informacije o
rojakih na Reki in okolici, pa tudi na druga drutva in svete oz. predstavnike slovenske skupnosti
na Hrvakem.
Drutvo pa te dni uresnièuje e eno eljo:
moki pevski zbor, ki ga vodi Franjo Bravdica,
bo posnel svojo prvo zgoèenko. V pripravi je tudi tiskanje informativne broure, s katero se bo
drutvo v prihodnje predstavljalo na gostovanjih
in sreèanjih.
Marjana Mirkoviæ

IBENIK: PRIDNE ROKE IN PREERNOVKE
jih z veseljem nosile na nasto- le na vrsti èetrte. Zapele smo tri
K
malu bo leto dni, odkar pu v Vipavi. Sprva nas je bilo ljudske pesmi: Ena ptièka priv okviru naega drutva deluje
kroek roènih del, ki smo ga
poimenovale Pridne roke. Sestajamo se vsak èetrtek in ob
klepetu ob kavi ivamo, izrezujemo in krojimo, lepimo in
kvaèkamo in si skoraj vedno
zapojemo. Lahko se pohvalimo
z novoletnimi èestitkami,
okraski za novoletno jelko in
okraski za veliko noè.
Na druenjih, ko slavimo
rojstne dneve naih èlanov, podarjamo nae izdelke slavljencem. Ob praznikih in drugih
prilonostih gostom postreemo z doma pripravljenimi
jedmi in pecivom. 24. marca
smo pripravili razstavo roènih
del na temo Velika noè. Razstava je lepo uspela in vesele smo
bile, da si je razstavo ogledalo
veliko naih èlanov. Vsi so nas
pohvalili in obljubili, da bodo
tudi oni po svojih moèeh pripomogli z idejami in delom za
na delovni kroek. To pa e ni
vse. V naèrtih imamo ivanje
narodnih no in oblaèilnih dodatkov za nao pevsko skupino
Preernovke. Letos smo pevke
razveselili z novimi ali, ki so

pri Pridnih rokah sedem, zdaj
pa nas je e petnajst in upamo,
da nas bo e veè.
enska skupina Preernovke iz ibenika je letos prviè
gostovala na prireditvi Primorska poje. Èlanice zbora smo se
na pot odpravile 9. aprila ob
10. uri. Vonja z minibusom je
bila prijetna, èeprav nas je celo
pot pral de, in v Vipavo smo
prispele v estih urah. Nastop
se je zaèel ob 20. uri. Nastopilo je sedem zborov, mi smo bi-

letela, Z nobenim purgarjem in
Potrkan ples. Moram reèi, da
so nas lepo sprejeli in nas po
nastopu nagradili z dolgim
aplavzom. Nao pevsko skupino vodi prof. Ana Grubiè, ki
pa ni la z nami, ker je ravno na
ta dan odplula v zakonski stan.
Z nami je bila naa mlada dirigentka Mara Brèiæ. Zdaj se e
veselimo nastopa v Stièni. O
tem pa bom poroèala drugiè.
Marijana poljan
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60. OBLETNICA LETNI ZBOR
ZMAGE NAD
DRUTVA
FAIZMOM
IZGNANCEV
Hrvaki sabor, mesto Zagreb Leto dni po ustanovitvi krater Zveza antifaistiènih borcev in jevne organizacije Drutva izantifaistov Republike Hrvake so 7.
maja pripravili sveèano akademijo v
poèastitev 60. obletnice zmage nad
faizmom in osvoboditve mesta Zagreba ter dneva Evrope.
Dvorana Vatroslava Lisinskega
je bila napolnjena do zadnjega kotièka. Prili so premier, tevilni ministri in poslanci, predstavniki ustavnega sodièa, politiènih strank, verskih skupnosti, manjin in kulturnih
ustanov, diplomati. Pozdravila jih je
predsednica mestne uprave Vlasta
Paviæ, sledil je govor predsednika
Zveze
antifaistiènih
borcev
Kreimira Pikuliæa in podpredsednika Hrvakega sabora Luke Bebiæa.
Najbolj navdueno so navzoèi
pozdravili slavnostnega govornika hrvakega predsednika Stjepana
Mesiæa, ki je bil tudi pokrovitelj prireditve. Mesiæ je v zgodovinskem
govoru, kot so ga oznaèili nekateri,
potegnil jasno loènico med faizmom
in nacizmom na eni strani ter antifaizmom na drugi strani. Poudaril je,
da sta bila faizem in nacizem zloèin
tako v ideologiji kot v praksi, medtem ko je antifaizem povezal vse tiste, ki razumejo pravico in praviènost.
Navzoèi so govor prekinjali s ploskanjem, najbolj buren aplavz pa je Mesiæ poel, ko je govoril o NDH in obsodil tiste, ki skuajo odvzeti status
borcem NOB, vrhovnega poveljnika
partizanskih enot pa uvrstiti med
zloèince. Obsodil je tudi tiste, ki
hoèejo relativizirati taborièe smrti v
Jasenovcu in ga izenaèiti s Pliberkom. Ob koncu govora je dvorana
predsednika drave pozdravila na nogah, tevilni so vzklikali njegovo
ime. Sledil je kulturni program, ki
sta ga izvedla zbor Hrvake radiotelevizije in orkester Hrvake vojske.
Pod taktirko dirigenta Igorja Kuljeriæa so zvedli Odo zemlji Jakova
Gotovca, Lijepa si zemljo moja Jureta Katelana, Èamac na Kupi
Vladimira Nazorja, Slobodi Ivana
Mateèiæa Ronjgova, Nabrusimo kose Pavaa Markovca in Moj Zagreb,
tak imam te rad Draga Brahma. Na
koncu je Nikica Kaloðera dirigiral
temo iz IX. Simfonije Ludwiga van
Beethovna.
Franc Straek

gnancev Slovenije Zagreb (KO
DIS) so se èlani seli na letnem
zboru. Predsednik Alojz Kramar
je podal poroèilo o delu v minulem letu in orisal naèrt dela za leto 2005, o denarnih sredstvih je
poroèala predsednica KO Èate
Joica Stezinar, ki je doslej vodila blagajno (odslej bo to
dolnost opravljala Jozefa Bogolin), skrbno finanèno poslovanje
pa je v imenu nadzornega odbora
predstavila Marija Bjeliæ.
V prvem letu delovanja je bila glavna naloga KO DIS Zagreb
pomoè tistim izgnancem, ki e niso uveljavili pravic iz slovenskega zakona o rtvah vojnega nasilja. O priznavanju èasa izgnanstva za delovno dobo je spregovorila tajnica Ana Mariæ.
Predsednik Kramar je med
drugim povedal, da se je v KO
DIS Zagreb v letu dni vèlanilo 50
nekdanjih izgnancev. Vsi èlani so
prejemali interno glasilo DIS
Vestnik. 29 èlanov je sodelovalo
v zbiranju prispevkov za obnovo
grajskih hlevov pri Rajhenburkem gradu, kjer bo muzej o
izgnanstvu. Prispevali so 53.500
tolarjev. 12 èlanov je napisalo
svoje spomine za knjigo prièe-

vanj, ki bo izla jesen. Nekateri
so napisali tudi pesmi in podarili
slike. Za pomoè se je zahvalil
predsednici DIS Ivici nidariè,
ki se je tudi udeleila letnega zbora.
Ivica nidariè je dejala, da
se je KO DIS Zagreb v letu dni
razvil tako, kot nekatere krajevne
organizacije, ki delujejo e desetletje. Pohvalila je prizadevnost
celotnega vodstva KO DIS. Zahvalila se je Slovenskemu domu,
ker je svoje prostore dal na voljo
drutvu izgnance, spomnila pa je
tudi, da je Slovenski dom e med
2. svetovno vojno pomagal slovenskim izgnancem. Zahvalila se
je tudi za denarni prispevek za
obnovo grajskih hlevov, prek katerih je lo v izgnanstvo prek 63
tisoè Slovencev. Za pomoè pri
obnovi poslopja, ki je bilo najveèje zbirno taborièe leta 1941,
so zaprosili tudi Evropsko unijo
in Ministrstvo za kulturu Slovenije. Muzej bodo skuali obogatiti

tudi s podatki o izgonu drugih narodov, kot so Francozi, Poljaki in
Èehi, tako da bi lahko prerasel v
Evropski muzej rtev nacizma in
faizma v letih 1941 - 1945. Povedala je e, da si prizadevajo, da
bi slovenski parlament sprejel e
zakon o povrnitvi gmotne kode
rtvam vojnega nasilja.
Zbora so se udeleili tudi
podpredsednik Ivan iviè, predstavniki krajevnih organizacij
DIS iz Èatea, Breic in Artiè ter
predsednik in podpredsednik Slovenskega doma, Darko onc in
Franc Straek. V kulturnem progamu so sodelovali Marjan
Horn, ki je obudil spomine na leta izgnanstva in bral svoje pesmi,
Cvetka Matko, ki je v odsotnosti Josipa Bobija Marottija obnovila njegove dogodivèine iz izgnanstva in prebrala pesem, in
Zoran onc, ki je navzoèim razgalil srca s prelepim igranjem
znanih melodij.
Ana Mariæ

4. julija leta 1971 je bilo na gradu Rajhenburg v Brestanici velièastno zborovanje slovenskih izgnancev. Tedaj so za spominski dan slovenskih izgnancev razglasili 7. junij. Na ta dan leta 1941 je
nemki okupator iz Slovenske Bistrice s prvim transportom zaèel uresnièevati svoj satanski naèrt za
unièenje slovenskega naroda. Po tistem je bilo taknih transportov e vsaj 141. Najveèje zbirno taborièe za izgon Slovencev je bil grad Rajhenberg v Brestanici. Prek njega je odlo v izgnanstvo 63.000
Slovencev, najveè v Nemèijo, kjer je bilo v letih 1941-45 okoli 300 taboriè. Na gradu Rajhenburg so
leta 1968 odprli razstavo izgnancev, ki je na dan zborovanja leta 1971 prerasla v Muzej slovenskih izgnancev. Tu je bilo 9. junija leta 1991 ustanovljeno Drutvo izgnancev Slovenije. Drutvo zdruuje
vse, ki so bili med 2. svetovno vojno izgnani v Nemèijo, na Hrvako, v Srbijo, Bosno in Hercegovino ali drugam, vsi otroci, ki so bili ukradeni slovenskim starem, vsi, ki so pobegnili pred izgnanstvom, prav tako pa tudi svojci izgnancev. Drutvo izgnancev Slovenije je eno od najbolj mnoiènih
drutev; deluje v 85 krajevnih organizacijah v Sloveniji, zunaj slovenskih meja pa e v Zagrebu in na
Avstrijskem Korokem. 60. obletnico konca vojne bodo èlani DIS proslavili na zborovanjih, spominskih potovanjih v kraje izgnanstva in pohodu ob nemko-italijanski okupacijski meji ter z obiskom
Muzeja noveje zgodovine na Cekinovem gradu v Ljubljani in drugih proslav v organizaciji Zveze
borcev Slovenije. Najveèja proslava in osrednja prireditev v poèastitev 60. obletnice vrnitve iz izgnanstva pa bo 4. junija na gradu Rajhenburg v Brestanici.
Alojz Slavko Kramar
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DR. IVAN MIRNIK:

Naa druina Mirnik - Mirnikov pa je v
Sloveniji veliko - se je naselila v lepo staro hio
v Celju, Zum Postmichel v Zavodni ulici t.
2 (danes Teharska). Vrt je bil vedno prekrasno
urejen. Za to je skrbela oèetova mati. Hia je po
smrti oèetovih sester prela v tuje roke. Med
vojno so Nemci na bregu za hio postavili bunker. Leta 1941 je bila cela rodbina izgnana iz
Celja. Del sorodnikov je nael zavetièe v Metliki, dve teti sta se zatekli v Smederevo in
Uice. Po propadu nacizma so se vsi sreèno vrnili v svojo druinsko hio, ki je bila naseljena
s koloniziranimi Nemci in oropana. Dobro se
spomnim proslav velike noèi v Celju z butarami in tradicionalnimi jedi. V Celju sem prepisoval svoj doktorat na matrice. Moja prva arheoloka izkopavanja so bila na Celjskem starem gradu, kje sem kot otrok zbral precej ostankov srednjeveke keramike in jih ponosno prinesel domov. Nisem edini Ivan Mirnik. En moj
soimenjak, verjetno kak sorodnik, od leta 1941
poèiva na starem (slovenskem) celjskem pokopalièu. Drugi Ivan Mirnik je danes direktor
Zavarovalnice Triglav v Celju.
I.M.

ARHEOLOG,
NUMIZMATIK,
ZNANSTVENIK
D

r. Ivana Mirnika sem sreèal na otvoritvi neke
razstave. Kot stara znanca sva se po pozdravu spomnila njegovega oèeta, Celjana, prof. dr. Mirka Mirnika,
znanstvenika na podroèju kemije, ki je redno obiskoval
klubske prostore Naa deela v zagrebkem Slovenskem domu. Sodeloval je v delu drutva kot predavatelj
in pisec prispevkov za Novi odmev. Vpraal sem dr.
Ivana Mirnika, ali bi kot Slovenec po oèetu in kot osebnost, ki se je uveljavil v hrvaki kulturi in znanosti, dal
intervju za Novi odmev. Sprejel je povabilo in dogovorila sva se, da se pogovoriva v zagrebkem Arheolokem muzeju, na njegovem delovnem mestu, kjer deluje e tri desetleja. Dogovorjeno - storjeno. Pogovor je
potekal v sproèenenem vzduju.
Opiite, prosim, svoje zaèetke - svoje olanje, prvo zaposlitev.
- Rodil sem se 20. novembra leta 1942 v Zagrebu, kjer sem tudi
konèal osnovno olo in gimnazijo. Po maturi sem se odloèil za tudij arheologije na Filozofski fakulteti zagrebke Univerze. Diplomiral sem julija leta 1969 iz enopredmetne arheologije. Takoj po diplomi sem dobil
delo arheologa-konzervatorja v Republikem zavodu za varstvo kulturnih
spomenikov. V tem odobju sem opravil strokovni izpit na oddelku za numizmatiko zagrebkega Arheolokega muzeja, kjer sem od aprila leta
1973 tudi zaposlen.
Kot arheolog ste znanje izpopolnjevali na podiplomskem tudiju,
tudi na tujem.
- Magistriral sem po podiplomskem tudiju bibliotekarstva, dokumentaristike, znanosti in muzeologije, in sicer s temo Tradicija numizmatiènega raziskovanja na Hrvake. Leta 1971 sem se izobraeval na Madarskem, v tudijskem letu 1974/75 pa v Londonu, v Britanskem muzeju in
na Arheolokem intitutu londonske Univerze. Na tem intitutu sem si leta 1978 pridobil naziv doktorja filozofije (zgodovinske znanosti), in sicer
z doktorsko disertacijo Zakladi kovancev v Jugoslaviji. Njen del je bil
objavljen v Oxfordu. Doktorsko disertacijo sem nostrificiral na Filozofski
fakulteti v Zagrebu.
In kako se je nadaljevala vaa znanstvena pot?
- Leta 1972 sem pridobil naziv muzejskega svetnika, leta 1979 sem bil
kot znanstveni sodelavec vpisan v register znanstvenih delavcev, pozneje
sem postal znanstveni svetnik in od leta 1984 sem vpisan v register znanstvenih raziskovalcev. Nazive sem si pridobil z raziskovalnim delom, tudi z izkopavanji na terenu. Raziskoval sem Kaptol pri Poegi, Jasmino
Sredo na Cresu, Velo Groto na Loinju, Danilo Gornje pri ibeniku, Dioklecijanovo palaèo v Splitu, Otok pri Vinkovcu, tikado pri Otoècu in
Gornje Èelo na Koloèepu, v tujini pa Vindonisso v vici in Berbourg v
Luksemburgu.
In kakno je vae delo v Arheolokem muzeju?
- Delujem na oddelku za numizmatiko, kjer velika numizmatièna zbirka teje kar 26.900 vzorcev denarja, medalj, bankovcev in podobnih predmetov. Zadolen sem za zbirko bizantinskega denarja ter za denar srednje-

ga in novega veka. Zbirke sistematièno urejamo, obdelujemo, ocenjujemo
in vrednotimo, predstavljamo javnosti in jih dopolnjujemo. Veliko predmetov nam podarijo, nekatere odkupimo.
Svoje izsledko, dognanja in izkunje ste zagotovo tudi zapisali.
- Sem avtor prek 300 znanstvenih in strokovnih del z razlièno tematiko: o arheologiji, numizmatiki, zgodovini, varovanju spomenikov in
podobno. Dve knjigi sta izli na tujem, ena na Hrvakem. V èasopisih
sem objavil prek 50 prispevkov.
Verjetno piete tudi za muzejski èasopis in sodelujete v drutvu
arheologov.
- Arheoloki muzej izdaja znanstveni èasopis z naslovom Vjesnik
Arheolokega muzeja v Zagrebu. Po 2. svetovni vojni je izlo 37 zvezkov. Ta èasopis se lahko pohvali z dolgo tradicijo, saj je neposredni naslednik èasopisa Arhiv za povjestnicu jugoslavensku, ki ga je zaèel izdajati Ivan pl. Kukuljeviæ Sakcinski, kot glasilo Drutva za povjestnicu
jugoslavensku. Pozneje se je to drutvo preimenovalo v Hrvako arheoloko drutvo, èasopis pa v Vjesnik Hrvakega arheolokega drutva. Pod
tem imenom je èasopis izhajal do konca 2. svetovne vojne. e celo vrsto
let piem za ta èasopis, hkrati pa sem tudi njegov tehnièni urednik.
Imate kaj stikov s slovensko arheologijo? Vemo, da je slovenska
arheologinja Darja Pirkmajer èastna èlanica Hrvakega arheolokega drutva.
- Nai stiki s slovenskimi arheologi so odlièni in tesni. Ne pozabimo
da je v Arheolokem muzeju v Zagrebu dolga leta deloval sloviti slovenski arheolog Josip Klemenc, raziskovalec empetra. Naa prijatelja sta
bila pokojna Tone Knez iz Novega mesta in Peter Petru iz Ljubljane,
stareji kolegi pa so tesno sodelovali z Jaroslavom in Ano ael, Josipom Klemencem in Francetom Staretom. Osebno najbolje sodelujem
s Petrom Kosom, direktorjem Narodnega muzeja v Ljubljani ter s kolegoma Alenko Mikec in Andrejem emrovom. Na ddelek e veè let
uspeno uporablja odlièen raèunalniki program NUMIZ, ki ga je izdelal
numizmatièni kabinet ljubljanskega muzeja.
Pogovor z dr. Ivanom Mirnikom se je konèal v prisrènem ozraèju.
Zaelel sem mu uspeno nadaljnje delo, ki je pomembno za Hrvako,
nam pa v ponos, saj je slovenskega rodu.
Silvin Jerman
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Tajna diplomacija

BOVEC - Je obièajno, da se
premiera Slovenije in Hrvake, Janez Jana in Ivo Sanader, veliko-

Ugasnite to poast!

Grda Slovenija

ZAGREB - Hrvaki mediji
so v zaèetku marca predstavili
nova odprta vpraanja med
dravama z ocenami, da je zanje
(dvojno obdavèevanje, avtoprevoznika vojna in hrvaka ivila
na opozorilnih seznamih EU)
veèinoma kriva Slovenija. Veèernji list je opozoril, da so se hrvaki izdelki letos kar trikrat pojavili na opozorilnih seznamih
nevarnih prehrambnih izdelkov,
ki jih objavlja Unija, vse tri pa je
prijavila Slovenija. O tako imenovani avtoprevozniki vojni pa
so hrvaki mediji v veliki veèini
zamolèali informacijo, da je Slovenija po oceni bruseljskega generalnega direktorata za transport
in energijo pri izvajanju evropske
carinske uredbe ravnala pravilno,
ko je omejila prevoz blaga za prevoznike iz tretjih drav, med njimi Hrvake, v carinskem obmoèju EU. Ravnanje Hrvake, ki
je podoben ukrep uvedla proti
Sloveniji, so oznaèili za enostransko. O zapletih je pisal tudi Jutarnji list, ki je opozoril, da Slovenija in Hrvaka e vedno nimata
sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavèevanju, zaradi èesa naj
bi imelo teave veè tisoè upokojencev od januarja letos, ko je v
Sloveniji zaèela veljati nova
davèna zakonodaja. V povpreèju
namreè prejemajo 20 odstotkov
nije pokojnine. Ta hrvaki èasnik pie, da so se pogajanja med
dravama zaèela e leta 1999, a
da je Ljubljana zahtevala preloitev, ki traja e veè kot pet let.
Èasnik je zamolèal podatke slovenske strani, da je sporazumevanje ustavila hrvaka stran, saj je v
sporazum hotela vnesti za Slovenijo nesprejemljive doloèbe, ki bi
prejudicirale potek dravne meje.

reitve. Na vpraanje o sporazumu
Drnovek-Raèan je slovenski
predsednik odgovoril, da so izpolnjeni pogoji, da se mirno in neobremenjeno e enkrat skua doseèi
dvostranski dogovor, tudi s popravki pri dosedanjih reitvah, èe
to ne bo mogoèe, pa s posredovanjem tretjega, bodisi arbitrarne bodisi sodne pomoèi.

krat nenapovedano sreèujeta, so se
spraevali slovenski mediji. Zakaj
sta se tajno sreèala v Bovcu, denimo, èe vemo, da v meddravnih
odnosih zdaj ni hudo vroèega problema, razen seveda tistih, ki se
vleèejo e veè kot petnajst let? Na
slovenski strani so nenavadne okolièine pojasnili z besedami, da gre
za obièajno diplomatsko prakso in
za nadaljevanje sreèanja v Mokricah, niso pa hoteli pojasniti, zakaj
konkretno sta se premiera sreèala
in zakaj tako. Sreèala naj bi se zaradi Hrvakega vstopanja v EU,
drugi razlog sreèanja po neuradnih
informacijah je tièal na slovenski
strani. Ker se na Hrvakem e kae
tenja po zaostrovanju odnosov s
Slovenijo, ki je obièajna, kadar je
Hrvaka v teavah, sta se premiera
menda dogovorila o nekaknem
statusu quo, saj Sloveniji zdaj ne bi
ustrezalo odprtje e tretje fronte po Avstriji in Italiji.

Na kosilo v ekoranjo

BIZELJSKO - Marca sta se v
gostilni ekoranja v neuradnem in
prijateljskem ozraèju sreèala predsednika Slovenije in Hrvake, Janez Drnovek in Stjepan Mesiæ.
Sreèanje je minilo brez preseneèenj ali pomembnejih sklepov;
predsednika sta poudarila, da je bil
namen zgolj pogovor o omenjenih
temah v posebnem trenutku, povezanem s hrvakim vstopanjem v
EU. Predsednika sta poudarila, da
se elita e enkrat v neuradnem in
prijateljskem ozraèju kot dobra
poznavalca predzgodovine in
ozadja odnosov in sedanjih politiènih razmer pogovoriti tudi o odprtih dvostranskih vpraanjih, s
tem pa morebiti ustvariti monosti,
da se v blinji prihodnosti najdejo

ZAGREB - Po dvakratni zaporedni ustavitvi krke nuklearke,
in ko je postalo znano, katere slovenske obèine so pripravljene skladièiti radioaktivne odpadke, so
nekateri hrvaki mediji zagnali
pravo paniko. Zaèelo se je z zapisi
v tabloidu 24 sata, kjer so celotno
naslovnico namenili NEK in dogajanje pospremili z velikim naslovom Ugasnite to poast. Nadaljevalo se je èez vikend, ko je Veèernji list izel z naslovnico Preplah!
Nuklearni odpad ob nai meji; ekoloka katastrofa grozi Hrvaki.

Bolj kot ustavljanje NEK je novinarje razburila informacija, da
veèina obèin, ki so pripravljene
sprejeti nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, meji na Hrvako
(Krko, Breice, Zavrè, Velika Polana) ali pa je v njeni bliini. Vladimir Lokner iz hrvake agencije
za posebne odpadke je opozoril, da
bi bilo skladièenje teh odpadkov v
Sloveniji najbolj neugodno za Hrvako. Ko bodo Slovenci konèali
odlagalièa, bodo Hrvaki predlagali aneks k pogodbi, da bi prevzeli e hrvako polovico odpadkov.
Uskladièili bi jih blizu Krkega,
ki je na najslabi moni lokaciji 15
kilometrov od Zagreba. Hrvaka bi
tako pomagala slovenskemu gospodarstvu, ker bi financirala gradnjo odlagaliè in obèinam plaèala
rento, odpad pa bi bil e vedno blizu Zagreba. V Vjesniku pa so se
vpraali, ali dve zaporedni ustavitvi vendarle ne nakazujeta, da JEK
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po 22 letih obratovanja le ni v tako
dobrem stanju, kot se skua prikazati.

Ivo in Janez in obe vladi

ZAGREB, LJUBLJANA Premiera obeh drav, Janez Jana
in Ivo Sanader, sta se maja, èe karikiramo, sreèevala skoraj e vsak
dan. Vsakokrat naj bi bila tema pogovor ista: priprave na junijsko
skupno sejo obeh vlad. Mnogi pa
se spraujejo, ali je seja, na kateri
naj bi podpisali sporazum o izogibanju incidentov in o izogibanju
dvojnemu obdavèevanju ter mimogrede potrdili e skupno zgodovinsko komisijo, sploh smiselna. Vladi, da bi ubranili smiselnost take
seje, e nekaj mesecev zavlaèujeta
s sprejemanjem teh dveh dokumentov; zaradi veèmeseènega odlaanja s sporazumom o izogibanju
obdavèevanju so hrvakim upokojencem, ki prejemajo pokojnine iz
Slovenije, vzeli e nekaj dodatnih
sto kun, èakanje z drugim sporazumom pa je prineslo tudi obraèun o
nepomembnem splavu na Muri,
spor o radioaktivnih odpadkih in
incidente v Piranskem zalivu. Pos-

tavilo se je tudi vpraanje, zakaj
sploh ustanavljati zgodovinsko komisijo, saj je njen sklep e danes
jasen: odnosi med dravama so bili, kljub manjim zapletom, vselej
zelo dobri. Tak sklep napoveduje
tudi predsednik hrvakega dela
skupne komisije, zgodovinar
Duan Bilandiæ: Glede tega
vpraanja imam apriorno stalièe:
nikjer v Evropi ni dveh sosednjih
drav, ki bi imeli manj sporov kot
Slovenija in Hrvaka.

Vojna na Muri

HOTIZA - Nereeno vpraanje meje je povzroèilo nov zaplet,
tokrat na Muri. Ker naj bi bil slovenski brod, ki je povezoval
dravi, nevaren, ga je Hrvaka izloèila iz prometa. V Portorou sta
se premiera strinjala, da bodo, ko
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bosta dravi zgradili skupni most,
ti problemi odpravljeni. Primer pa
je zapletlo dejstvo, da Hrvaka
svoj most e gradi, vendar pa gradnja poteka na hrvakem ozemlju.
Po dogovoru premierov bo zgrajen
dodaten most, kje toèno bo stal, pa
se e dogovarjajo. Slovensko zunanje ministrstvo je ocenilo, da bi
ga lahko gradili kaknih 300 metrov od kraja, kjer je Hrvaka z nasipom zaèela priprave na gradnjo,
saj je tam meja med dravama za
obe strani nesporno doloèena,
reitev bi zadovoljila potrebe tamkajnjega prebivalstva. V Piranskem zalivu se je od marca do junija sicer zgodilo nekaj manjih ribikih incidentov.

Za mejo le e dve leti

ZAGREB - Nereeni problemi med dravama ne smejo ovirati
vstopanja Hrvake v EU, sta se
maja v Zagrebu strinjala predsednik DZ France Cukjati in predsednik sabora Vladimir eks. Cu-

kjati je el e nekoliko dlje in dejal, da so nekateri problemi taki, da
jih bo treba sorazmerno hitro reiti. To je problem meja, saj bomo
imeli med dravama èez dve leti
schengensko mejo, je dejal predsednik DS, do takrat pa morajo
biti ti problemi povsem jasni,
razèièeni. Takna izjava je bila
manje preseneèenje, saj slovenski
politiki ne govorijo o èasovnih rokih za odpravljanje najpomembnejih problemov med dravama.
Naèela pa je vpraanje, ali sta obe
dravi, prva zaradi vzpostavljanja
schengenske meje in druga zaradi
vstopanja v Unijo, pod nekaknim
pritiskom, da ta problem èim prej
uredita. Cukjati in eks sta se strinjala, da teh problemov ni dobro
obravnavati pod pritiskom vstopanja Hrvake v EU, temveè v res
dobrih prijateljskih medsebojnih
pogovorih in odnosih.
Rok Kajzer

ODMEV
SLOVENIJA V
ZADNJIH MESECIH
Ministrska ekipa s premierom Janezom Jano
je v zadnjih treh mesecih za svoja zasedanja izbrala

razliène lokacije po Sloveniji. Najprej so obiskali Pomurje, najmanj razvito regijo, nato so zasedali v Piranu, nazadnje pa e v Mariboru. Pogovarjali so se s
predstavniki lokalnih oblasti in sklenili razliène dogovore, pomembne za razvoj posamezne regije.
Kakni bodo rezultati, bo preverljivo ob koncu njihovega mandata, je sam Jana izjavil ob obisku vladne
ekipe v Murski Soboti. Jana je regionalni pristop
uporabil tudi pri operaciji kile, saj so poseg namesto
v Ljubljani opravili v Mariboru. Precej prahu med
poslanci, pa tudi v iri javnosti, je dvignil predlog
novega zakona o RTV Slovenija. Dravni zbor se je
razdelil na dva pola: koalicija SDS, NSi, SLS, DeSUS, pa tudi poslanci SNS vztrajajo, da je enajst let
star zakon o RTV neustrezen in slab, v LDS in SD pa
trdijo, da eli vlada politièno podrediti in podraviti
javni zavod. Predlagatelj, minister Vasko Simoniti,
predlog zagovarja z argumenti, da bo zavod RTVS
deloval
z
boljimi programi v javnem interesu, ki bodo
odslikava
drubene
pluralnosti in
da bosta avtonomija in
novinarska
avtonomija
zagotovljeni.
Proti taknemu predlogu
so tudi v
Drutvu novinarjev Slovenije, zoper
so tudi medijski strokovnjaki. Kot nevarno so dogajanje ocenili
tudi v mednarodnih novinarskih zdruenjih, da gre za
politièno podrejanje nacionalke pa so ocenili tudi
drugi evropski medijski strokovnjaki. Kljub nasprotovanjem, je koalicija odloèila, da gre predlog zakona v postopek sprejemanja. Kot edini prijavljeni na
razpis za generalno dravno toilko, so poslanci Barbari Brezigar, ki je bila v vladi Andreja Bajuka leta 2000 pravosodna ministrica, potrdili estletni mandat. V LDS ob sprejemanju niso pozabili omeniti, da
je Brezigarjeva ustolièila razvpitega toilca Mirana
eleznika, v katerega omari so nali 377 nereenih
spisov. eleznik se je, e preden bi ga disciplinsko
obravnavali, umaknil med odvetnike. Minister Lovro
turm pa je zaèel pometati med notarji. Ljubljan-
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ski notar Boris Lepa, vpleten v afero Orion, v kateri je sklenil 1056 notarskih zapisov od 1300 overjenih
listin, je prostovoljno prenehal opravljati notarsko
slubo in s tem prehitel turma, ki bi mu rad odvzel
licenco. Ob njo naj bi bil tudi mariborski notar Tomislav Ajdiè, vpleten v afero Satex. Ustavno sodièe
je sredi maja odloèilo, da bodo v skladu z zakonom o
trgovini (in odpiralnim èasom) od 1. januarja 2006 trgovine lahko odprte ob nedeljah in praznikih le deset
dni na leto, kar so z referendumom izglasovali volivci. Najveèji trgovski podjetnik Mercator je e zagro-

zil z zmanjanjem prodaje in odpuèanjem trgovk.
Sredi maja so potekali kongresi kar treh politiènih
strank. Medtem ko na èelu SDS ostaja Janez Jana in
bo predsednik SNS e naprej Zmago Jelinèiè, pa je v
vrhu Desusa prilo so sprememb. Dosedanji predsednik Anton Rous je mesto prepustil ministru za
obrambo Karlu Erjavcu, za katerega se je izvedelo,
da je e zmeraj èlan LDS. Erjavec je dejal, da se je v
LDS res vèlanil, a ni plaèeval èlanarine, zato je menil, da so ga e izbrisali iz svojih evidenc. Potem ko
so se pomirile debate ob dravnem prazniku dneva
upora proti okupatorju, pa proslav ob ustanovitvi prve vlade v Ajdovèini, ki zmeraj na dan privleèejo tudi medsebojna obtoevanja o dogodkih med in po
NOB, je policija konec maja ovadila 86-letnega Mitjo Ribièièa, nekdanjega visokega funkcionarja, po
vojni drugega èloveka Ozne za Slovenijo, zaradi genocida, saj naj bi bil sokriv za smrt 234 ljudi. Kriminalist Pavle Jamnik je po tirih letih policijske akcije Sprava v Arhivu Slovenije nael dokument, ki dokazuje povezavo med civilnimi rtvami pobojev in
Ribièièem. Vlada Janeza Jane po rezultatih majskega Politbarometra e vedno uiva stabilno podporo podpira jo 57 odstotkov vpraanih, ne podpira pa 29
odstotkov dravljanov. Med politiènimi strankami je
na prvem mestu Janeva, sicer najveèja vladna stranka, SDS s 34 odstotki podpore, na drugem mestu je
najveèja opozicijska stranka LDS z 11 odstotki, sledijo socialni demokrati s sedmimi odstotki, SNS s tirimi odstotki, po dva odstotka pa imajo NSi, SLS in
DeSUS. Spremembam zakona o RTVS dravljani niso naklonjeni. Veèina jih meni, da bo zakon poveèal
vpliv politike na RTVS, zato ga veèina tistih, ki predlog pozna, ne podpira. Kar zadeva delovanje osrednjih dravnih ustanov, so vpraani najbolje ocenili
delo predsednika republike Janeza Drnovka. (rk)
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PRETEKLOST V SEDANJOSTI
vlagi zraka, videzu neba, kolièini padavin in
vremenskih pojavih v preteklih 24 urah. Za to
delo ni prejemal nobenega denarnega nadomestila, le stroke za brzojavke so mu povrnili. Z
vztrajnim prizadevanjem mu je uspelo, da so
meteorloko postajo na Grièu postopno opremili z najsodobnejimi instrumenti za merjenje
vrednosti zraka. 1. januarja leta 1880 so dobili
autograf za neprekinjeno merjenje in opazovanje temperature in tlaka zraka, smeri in hitrosti
vetra. Tako opremljeno postajo so povzdignili v
meteoroloki observatorij kraljevske velike
realke v Zagrebu. Profesor Stoir pa se je vse
bolj zavedal, da opazovanje vremenskih razmer
na enem kraju, v enem prostoru in enem okolju
ni dovolj za razumevanje atmosferskih odgajanj. Takno razmiljanje je privedlo do ustanovitve nove postaje: leta 1888 so prav na njegovo pobudo odprli meteoroloko postajo na
Medvednici, v planinski koèi priblino 100 me-

FIZIK,
METEOROLOG
IN
IZUMITELJ
M

eteoroloka postaja na Grièu je zaèela
delovati 1. decembra leta 1861. Ta datum tejemo za zaèetek hrvake meteorologije. e od prvega dne je bil upravitelj meteoroloke postaje
Ivan Stoir, ki je bil tudi pobudnik njene ustanovitve. To delo je opravljal tri desetletja.
Ivan Stoir se je rodil 12. aprila leta 1834
v Celju. Tehniko je tudiral v Gradcu in na Dunaju, matematiko in fiziko pa na filozofski fakulteti v Zagrebu, kjer je pozneje pouèeval fiziko na kraljevski viji realki, se dokazoval kot
znanstvenik in izumitelj ter se vpisal v zgodovino hrvake meteorologije. Umrl je v 74 letu
ivljenja, 12. februarja leta 1908. Le nekaj mesecev pred smrtjo je iz Celja pisal prijateljem v
Zagrebu in jim zagotovil, da se pogosto spominja zagrebkih èasov. V èasopisih berem, da
tudi v Zagrebu ni veè prave vroèine. Tudi tukaj
v Celju so noèi postale hladne, èez dan pa se
voda toliko segreje, da se lahko kopam v Savinji pri temperature vode 20 stopinj, je septembra leta 1907 zapisal Stoir.

Od meteoroloke postaje
do observatorija

Ivana Stoirja je za upravitelja meteoroloke postaje Griè imenoval Josip Torbar,
upravitelj kraljevske vije realke v Zagrebu.
Stoir je bil namreè na realki profesor fizike.
Ko je postal odgovoren za spremljanje vremensko-meteorolokih dogajanj v Zagrebu, se profesorskemu delu ni odrekel in na realki je ostal
tudi redno zaposlen. Dvojno delo je opravljal
vse do upokojitve leta 1891. Obèasno so mu pri
delu na meteoroloki postaji na Grièu pomagali dijaki vijih razredov realke, vendar le tisti, ki
so v oli dosegali odlièen uspeh. Na meteoroloki postaji je Stoir nadzoroval toènost merjenja in zapisovanja vremenskih dogajanj ter
opravljal vsa administrativna dela. Delovne naloge si je doloèal kar sam, sprejel pa je tudi vse
pobude od zunaj; leta 1865, denimo, je na
pronjo osrednjega meteorolokega zavoda na
Dunaju zaèel podatke iz Zagreba redno poiljati na Dunaj. Vsakodnevne brzojavke so vsebovale podatke o zraènem pritisku, temperaturi in
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trov pod najvijim vrhom Sljemena. Tudi tu soenako kot na Grièu - vse pomembne vremenske
podatke merili in zapisovali trikrat na dan: ob
7., l2. in 21. uri. Ivan Stoir je prvi uvedel merjenje ozona v zraku, kar je zlasti zanimivo danes, ko se veliko govori o ozonski luknji, t.j.
zmanjani vsebnosti ozona v atmosferi zaradi
onesnaenja. Ivan Stoir je e takrat svet opozoril na dramatiènost in pogubnost tega procesa in nujnost ukrepanja. V observatoriju so
vrednost ozona merili dvakrat na dan. Pri merjenju so uporabljali posebne papirnate trakove,
premazane z jodom. Jod je namreè obèutljiv na
vsebino ozona v zraku. Vrednost ozona so doloèali z lestvico od 0 do 10, kar je zagotavljalo
veèjo preglednost in primerljivost podatkov,
kot pa tevilèni prikaz.
Profesorju Stoirju so se kljub resnim obeznostim v Zagrebu porajale vedno nove zamisli.
elel si je, da bi meteoroloka merjenja opravljali tudi drugod na Hrvakem. In dosegel je ustanovitev meteorolokih postaj v Petrinji in Lepoglavi.

Priljubljen predavatelj fizike

Profesor Stoir je bil spotovan in priljubljen predavatelj fizike. Na realki je sodil med
tiste malotevilne profesorje, ki so v uèni proces uvajali najsodobneje pedagoke metode.
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Za dijake je spisal dva uèbenika fizike, ki sta
pozneje doivela veè ponatisov. Svojega predmeta ni podajal zgolj teoretièno, s predavanji.
Skupaj z dijaki je v kabinetu pripravljal poskuse. Ta naèin dela je v tistem èasu pritegnil nemalo pozornosti. Sodeloval je tudi v prevajanju
tujih znanstvenih del v hrvaèino, kar je bilo
pionirsko delo. Do sredine 19. stoletja je bila
namreè na Hrvakem uradno v uporabi le
nemèina. Na realki so leta 1864 za prevajanje
ustanovili kar poseben odbor.
Profesor Stoir je bil zadolen za prevode
del iz fizike, matematike, strojepisja, opisnega
merjenja, gradbenitva in risanja. Opazili in cenili so ga tudi na tujem. Avstrijski meteorolog,
najbolj slaven klimatolog v tedanji Evropi Julius Hann (1839-1921) se je v mednarodnem
èasopisu Meteorologische Zeitschrif leta 189l
Skupèina mesta Zagreba je 4. oktobra leta 1994 na 14. seji sprejela sklep, s
katerim je ulico Zelengorska poljana v
Trnju preimenovala v ulico Ivana Stoirja in se tako oddolila spominu na meteorologa in seizmologa slovenskega rodu.
Sklep je bil objavljen v Uradnem glasniku mesta Zagreb t. 11/94.

Na kraju, kjer je 1.decembra leta
1861 zaèela delovati meteoroloka postaja in kjer je e danes dravni hidrometeoroloki zavod, so nekoè stali kapucinski
samostan, cerkev, pokopalièe in vrt. Ko
je avstrijski cesar leta 1788 prepovedal
kapucinski red, so objekti zaèeli propadati. Celotno zemljièe je kupil plemiè Ljudevit Jelaèiæ, profesor na zagrebki akademiji. Dal je poruiti ostanke samostana
in zgraditi palaèo, ki je takrat veljala za
okras Zagreba. Jelaèiæevo palaèo je leta
1857 kupila mestna obèina in vanjo namestila novoustanovljeno realno gimnazijo. Upravitelj kraljevske vije realke je
bil Josip Torbar, ki je postal predsednik
Jugoslovanske akademije znanosti in
umetnosti. Upravitelj Josip Torbar je dovolil, da so v prostorih realke ustanovili
meteoroloko postajo, in sicer v prvem
nadstropju severnega krila stavbe, kjer je
imel svoj kabinet profesor Stoir. Stavbo
so pozneje veèkrat prenovili, vsakokrat
pa so preselili tudi meteoroloko postajo.
Termometrijska hiica je nazadnje svoj
prostor dobila na na oknu prvega nadstropja junega krila stavbe, na njegovem severnem delu, kjer stoji e danes. Po tem
se Zagreb loèi od drugih krajev, kjer termometrijske hiice - v skladu z uveljavljenimi pravili - stojijo na odprtem prostoru, oddaljene od drugih stavb in s termometri v viini 2 metrov od tal.
Ivanu Stoirju najtopleje zahvalil in mu izrekel
veliko priznanje za njegovo dolgoletno meteoroloko delo in za znanstveni prispevek na podroèju zbiranja, obdelave in irjenja vremenskih
podatkov.

Izumiteljski in inovativni um

Le malokdo ve, kdo je postavil prvo elektrièno svetilko v Zagrebu. To je bil prav Stoir!
Januarja leta 1877 je izdelal elektrièno baterijo,
jo povezal z arnico in to svetilno napravo postavil na vogalu Ilice in Gunduliæeve ulice. Snop
svetlobe je usmeril proti Glasbenemu zavodu.
To je bil njegov prispevek v èast proslave tedanjega Hrvakega sokola, bil je njegov stareina
in èastni èlan. Ker je bil med redkimi, ki so se
razumeli v elektriène naprave, so ga tevilni
Zagrebèani prosili za pomoè. V Hrvakem narodnem gledalièu je velikokrat upravljal z rasvetljavo na predstavah.
e en zanimiv podatek, ki prièa o Stoirjevi inovativnosti. kotski meteorolog A. Buchan je leta 1869 primerjal podatke o zraènem
pritisku v Zagrebu, Trstu in na Dunaju, pri tem
pa ugotovil, da nadmorska viina meteoroloke
postaje na Grièu napaèno izraèunana. Takna
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napaka pa bi lahko izkrivila podatke o zraènem
pritisku, saj se pritisk v najnijem delu atmosfere na vsakih 8 metrov viine spremeni za priblino en hektopaskal. Buchanova ugotovitev
je Stoirja vznemirila, zato je leto dni pozneje
sam opravil merjenje nadmorske viine meteoroloke postaje na Grièu, in sicer na podlagi e
doloèene viine June eleznice (dananji Zapadni kolodvor v Zarebu). Z ugotovitvami pa
ni bil zadovoljen; elel je, da merjenje opravijo
pravi strokovnjaki. Prilonost se je pojavila leta 1879, ko je vojno-geografski intitut na Dunaju izvajal niveliranje junega podroèja Avstro-Ogrske. Na pronjo Ivana Stoirja so natanèno izmerili tudi nadmorsko viino observatorija na Grièu. Skrivnostna tevilka 158,4886,
ki jo e danes vidimo na proèelju observatorija
oz. dananjega sedea dravnega hidrometeorolokega zavoda, je prav to: toèna nadmorska
viina.

Stoirja so zanimali tudi potresi, zlasti zato,
ker so jih Zagrebèani obèutili veè, kot jih je bilo izmerjenih. Sam je izdelal seizmoskop, ki ga
je namestil v svoj fizikalni kabinet. To je bilo
120 cm dolgo konièasto nihalo, ki je na povrju
pepela beleilo nihanje tal ob potresih. Ivan
Stoir je bil torej med prvimi seizmologi.
Ivan Stoir je ustanovil tudi slubo za natanènost èasa - oznaèevanje poldneva. e dandanes Zagrebèanom natanèno uro toèno opoldne oznani gromki pok z grièkega kanona.
Pod njegovim nadzorom so leta 1884 na
Zrinjevcu postavili meteoroloki stolp, ki kae
podatke o vremenu v Zagrebu. Zagrebèanom se
je stolp takoj priljubil, tudi alili so se na njegov
raèun, èe da na vsaki strani ponuja razlièno
vreme in je vsakomur prepuèeno, da si kar sam
izbere tisto prognozo, ki mu ustreza.
Ko je Stoir odhajal v pokoj, se mu je novi upravitelj meteorolokega observatorija Andrija Mohorovièiæ zahvalil s spotljivimi, a
preprostimi besedami: na doseke Ivana Stoirja sta lahko ponosna on sam in vsa domovina.
Po besedilu Milana Sijerkoviæa Hrvatski
vremenari povzel
Franc Straek

PRETEKLOST V SEDANJOSTI

SLOVENSKO DRUTVO V KARLOVCU
PRED 2. SVETOVNO VOJNO
v oktet, in zelo hitro je zaèel delovati tudi pevÈ
e ne bi bilo 2. svetovne vojne, bi letos ski zbor s 75 pevkami in pevci. Jeseni istega leverjetno slavili 75-letnico delovanja karlovke- ta so èlanice in èlani Triglava e uspeno orga-

ga slovenskega drutva.
Nekega spomladanskega dne leta 1930 je v
gostilni pri Tik-taku restavracije Union, od koder se je pogosto razlegalo slovensko petje,
nekdo v drubi predlagal, da bi ustanovili slovensko drutvo. Predlog se je zaèel uresnièevati avgusta istega leta. V gostilni, ki je bila v lasti Slovenca Podvinca, lastnika tovarne usnja,
so sedeli ustanovitelji drutva Edvard Kampare, Alojz Lau, Polde Alegro, Rudolf Svetel, Anton Avsec, Milan Pigan, oèe in sin
Drolja, brata Zupan s sestro Malèi, Franc
Blejc in Drago Cigoj. To je bil ustanovni
obèni zbor. Drutvo so poimenovali Triglav, za
prvega predesednika so izvolili Alojza Laua,

za tajnika pa Draga Cigoja. Prva finanèna sredstva so bila meseèna èlanarina, ki je znaala pet
dinarjev, in donacijska pomoè Julija Jakila,
Janka Krefla in Podvinca. Iz prostovoljnih
prispevkov so dali izdelati izkaznice in znaèke
drutva ter drutveni grb s Triglavom v ozadju.
Imeli so drutvene prostore, kjer so odprli
knjinico in èitalnico s slovenskimi èasopisi,
revijami in knjigami. Tu so se zbirali igralci
aha, pevci in tisti, ki so se ukvarjali z glasbo.
Ker so bili prostori majhni, so pevci hodili na
vaje v gostilno pri Urhu. Lastnik jim je dal v
uporabo zadnjo sobo gostilne in jim posodil
pianino. Zaèelo se je s kvintetom, ki je prerasel
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nizirali prvi koncert slovenskih pesmi v Karlovcu. Uspeh je bil toliken, da so kmalu gostovali tudi v okolici Karlovca in po Sloveniji.
Ustanovili so tudi kvintet ramel in godbo
na pihala ter organizirali plesno olo. Drutveno ivljenje je bilo zelo ivahno, posveèeno
predvsem prosvetnemu in kulturno-umetnikemu delovanju.
Tri leta pozneje, leta 1933, so v Karlovcu
ustanovili imigrantsko drutvo Istra-Trst-Gorica - I.T.G., ki je pomagalo emigrantom iz Italije. Drutvo je revnejim èlanom pomagalo iskati zaposlitev. Tisim, ki jim je bil Karlovec le
prehodna postaja, so zagotovili kosilo in veèerjo v restavraciji Union, v drutvenih prostorih
pa so imeli sobo s tirimi posteljami za prenoèièe. Da bi zbrali potrebna denarna sredstva, sta pevski zbor in dramski odsek prirejala
koncerte in dramske predstave.
Obe drutvi sta prenehali delovati ob zaèetku 2. svetovne vojne.
Triglav je izgubil dva predsednika. Janko
Krefl je bil rtva Jasenovca, zadnjega predsednika Antona Avsca so ubili ustai. Ob grobu
Antona Avsca je poslednji pel Triglavski kvintet. Simbolièen konec karlovkega slovenskega
drutva Triglav.
Po Spominski knjigi iz leta 1960 povzel
Silvin Jerman
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KULTURNA
DOGAJANJA
PREMIERA
VERDIJEVE OPERE

- 27. februarja je bila v operi
HNK Split premiera Verdijeve
opere Luisa Miller. To je bila v
pravem pomenu besede velièastna
premierna izvedba, praznik za oèi
in uesa. Pritegnila je z izraznostjo vseh, ki so sodelovali pri uresnièitvi tega ogromnega glasbenoscenskega projekta. Dirigent je bil
Ivo Lipanoviæ, reiser pa Peter

Selem. V naslovni vlogi je briljirala slavna Svetka Vassileva, slovenski tenorist Branko Robinak
pa se je v vlogi Rodolfa dokazal
kot dostojen partner, posebno v
vokalni domeni.

ESTI FESTIVAL
TUDENTSKEGA
GLEDALIÈA

- Od 7. do 12. marca je bil v
Zagrebu esti festival tudentskega gledalièa. To je del mednarodnega projekta izmenjave kulturnih
informacij, ki jih ustvarjajo Hrvaka, Slovenija, BIH, Srbija in

Èrna Gora , Velika Britanija, Belgija in Francija. Festival eli uveljaviti kreativno ustvarjanje mladih, splesti mreo sodelovanja
med tudentskimi gledalikimi
skupinami ter prispevati k dobrim
gledalikim odnosom. Na festivalu so se predstavili tudenti iz Maribora.

RAZSTAVA IVANA PICELJA

- 3. aprila je bila v Galeriji
Kloviæevi dvori v Zagrebu odprta

DESDEMONA V HNK
OSIJEK

RAZSTAVA RAFAELA
PODOBNIKA

- Letonji Mundial fotofestival v rovinjskem Centru vizualne
umetnosti Batana je 15. marca odprl slovenski mojster fotografije iz
Nove Gorice dr. Rafael Podobnik, nosilec titule exelent Fiap.
Iz svojega velikega opusa je za rovinjsko razstavo pripravil prerez
svojih del - od reporterske do konceptualne fotografije. Naredil je
izbor iz estih ciklusov, med katerimi so Naplavine, Sanje fotografa
in Skice s potovanja. Podobnik se
je doslej predstavljal na 102 samostojnih in 425 skupinskih razstavah, prejel je 127 mednarodnih
in domaèih priznanj in nagrad.

ÈETRTI RAF

- Èetrta revija amaterskega
filma - RAF se je odvijala od 20.
do 26. marca v zagrebkem Centru za kulturo Trenjevka in
knijevnem klubu Booksa. Zvrstilo se je 180 del iz Hrvake, BIH,
Slovenije, Srbije in Èrne Gore,
Nizozemske in Avstrije, ki jih je
publika lanskega RAF-a izbrala
kot najbolje. Iz Slovenije je bil
prikazan film Obèinski svetovalec
o problemih romske skupnosti.

HAENDELOV MESIJA
V LISINSKEM

- 25. marca, na veliki petek, je
bil v Dvorani Vatroslav Lisinski
velikonoèni koncert: Mesija, oratorij za soliste, zbor in orkester
Georga Friedricha Haendela. Zboru zagrebke Glasbene akademije
in Zagrebki filharmoniji je dirigiral maestro Milan Horvat, dobitnik nagrade Porin za poseben prispevek k hrvaki glasbeni kulturi
za leto 2005. Sodelovali so tudi
solisti, in sicer Otokar Klein, tenor, Joe Vidic, bas iz Ljubljane,
Martina Zadro, sopran in Dubravka eparoviæ-Muoviæ, alt.

njegovem estèlanskem ansamblu
Adijo pamet, igra tudi nekdanji
basist Buldoerjev Andrej Veble.
Ansambel je uigran do virtuoznosti, vendar Predinu nihèe ne
more ukrasti showa.

najveèja razstava del znanega hrvakega grafika, slikarja in oblikovalca Ivana Picelja. Na otvoritvi razstave z naslovom Kristal in
ploha so o Piceljevem likovnem
opusu govorili ravnateljica in kustosinja Kloviæevih dvorov, Vesna
Kusin in Biserka RauterPlanèiæ, ter avtorja razstave Jaa
Denegri iz Beograda in Stane
Bernik iz Ljubljane. Bernik je
poudaril, da je Picelj e v petdesetih letih in v obdobju Exata (eksperimentalni atelje) v grafiènem
dizajnu pokazal visoko evropsko
kulturo, bil vzor mnogim sodobnikom in posebno prihajajoèim generacijam. Bernik je dejal, da ga
posebej veseli, ker Picelj ustvarja
tudi v starosti osemdesetih let.

ZORAN PREDIN
V OPATIJI

- 9. aprila je v Villi Angiolini
v Opatiji nastopil Zoran Predin.
Sodeè po ritmu zagrebkih gostovanj bi se lahko reklo, da kar naprej dela na Hrvakem. Nekdanji ef Laènega Franza je edini
slovenski izvajalec s posebnim
statusom pri hrvaki publiki. V
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- Temo nezvestobe, ki jo Shakespeare v Othellu v glavnem
opazuje iz mokega zornega kota,
je amerika sodobna dramatièarka
Paula Vogel umestila nekoliko
drugaèe. Drama z naslovom Desdemona je predelava Shakespearjevega dela in v sredièe postavlja
tri enske like: Desdemono, ki ji
je dolgèas, Emilijo, ki je raztrgana
med dolnostjo in hrepenenjem,
ter lokalno prostitutko Bianko. V
osjekem HNK je predstavo
reiral gost iz Slovenije Rene
Mavrin. Premiera je bila na Komorni sceni 15. aprila.

DIPLOMA, NAGRADA

- V Zagrebu so bile 1. marca
na sveèanosti v Arheolokem muzeju dodeljene nagrade in diplome
Hrvakega arheolokega drutva HAD za leto 2004. Diplomo èastnega èlana HAD-a je prejela slovenska arheologija Darja Pirkmajer. Od 29.3. do 3.4. je bil v
Mestnem gledalièu ar ptica
Naj, naj, naj festival z izborom
predstav profesionalnih otrokih
gledaliè iz cele Hrvake. Ob koncu festivala je bilo podeljenih 9
nagrad. Najveè zlatih ar ptic je
prejela Palèica - za najboljo predstavo, za reijo (Robert Waltl),
za za glavno moko vlogo (piro
Guberina) in za kostimografijo
(Ana Saviæ-Gecan).

UMRL PROF. DR. JOSIP
JERNEJ

- Znamenit hrvaki italijanist
prof. dr. Josip Jernej je umrl 20.
marca v 96. letu. Rojen je bil leta
1909 v Gorici. 40 let je bil univerzitetni profesor na italijanistiki zagrebke Filozofske fakultete.
Ukvarjal se je leksikologijo, leksikografijo, hrvako-italijanskimi
jezikovnimi in kulturnimi vezmi.
Najbolj znan je kot avtor Italijanske gramatike, ki je bila leta temeljni slovnièni uèbenik za hrvake in italijanske tudente. Je

ODMEV
tudi soavtor (z Mirkom Deanoviæem) Hrvako-italijanskega slovarja.

NOVA IKOVA
ANARHIJA

- 23. marca je bila v kninici
Bogdana Ogrizoviæa v Zagrebu
predstavljena nova knjiga slovenskega filozofa Slavoja ika Irak
- sposojeni èajnik. O knjigi, v kateri iek razkriva politièno in
ideoloko ozadje napada na Irak,
so govorili Kristijan Vujièiæ,
arko Paiè in Mirjana Rakiæ.
Avtorja so primerjala s Chomskim. iek za sebe trdi, da je opozicija slovenski oblasti in opoziciji, dokaz njegove nepriljubljenosti
v Sloveniji pa je tudi to, da ni bil
povabljen na podelitev èastnega
doktorata ljubljanske univerze
Chomskemu. Knjiga je izla pred
estimi meseci v Veliki Britaniji.
Za zalobo Ljevak jo je iz angleèine prevedel Marko Gregoriæ.

MESTNI PARKI
HRVAKE V
19. STOLETJU

- 7. marca je bila v Muzeju Mimara v Zagrebu predstavljena knjiga Mestni parki Hrvake v 19. stoletju - javna parkovna arhitektura
hrvakih mest v evropskem kontekstu. Avtorja prekrasne in bogato
opremljene knjige sta Bojana in
Mladen èitaroci. Med parkovnimi umetniki in vrtnarji na Hrvakem v 19. stoletju sta bila dva
pomembna Slovenca: Ciril Jegliè
in Josip Peklar.
Ciril Jegliè (1897-1988), vrtnar, pejsani arhitekt in univerzitetni profesor, je tudiral agronomijo na Dunaju in v Zagrebu, kjer
je diplomiral leta 1922. V letih
1934-40 je vodil Upravo mestnih
nasadov v Zagrebu. Takrat so po

njegovih naèrtih obnovili Strossmayerov,
Tomislavov
in
Starèevièev trg. Jegliè je avtor tevilnih novih parkov v Zagrebu;
med
najpomembnejimi
je
Kreimirov trg, dananji Trg kralja
Petra Kreimira IV. (glej Novi odmev t. 5).
Josip Peklar (1837-1911),
vrtnar rojen v Mariboru, se je olal
v gradu Schleinitz, v carski in kraljevski vrtnariji v Reichstadtu ter v
univerzitetnem vrtu v Pragi. Izpopolnjeval se je v Franciji in Belgiji. Skrbel je za vrtove grofov Brandisa in Vettera ter ministra Tisze,
urejal pa je tudi vrtove na svetovni
razstavi na Dunaju. V Zagrebu je
delal kot mestni vrtnar v letih
1878-92. Najpomembneja projekta v Zagrebu sta bila parka Josipovac in Zrinjevac. Leta 1890 je izdelal podroben naèrt za park Josipovac, s katerim sta Tukanac in
Josipovac povezana v celoto.
Preuredil je park Zrinjevac, ki je
bil izveden po Siedbeckovem
naèrtu.

in interprete iz veèjih svetovnih
mest. Od 274 prijavljenih skladb
in projektov je irija izbral 79
skladb in projektov iz skupaj 37
drav. Slovenijo je predstavljal
Simfonièni orkester Slovenske radiotelevizije. Z orkestrom je briljiral mladi slovenski hornist
Botjan Lipovek v zelo zanimivem Koncertu za rog in orkester
Lojzeta Lebièa.

RENSKE NIMFE ARMGARD

- 20. aprila je bila v Galeriji
Badrov (razstavna in prodajna fotografska galerija) na Trgu rtev
faizma v Zagrebu odprta razstava
fotografij Zvonka Novosela Renske nimfe - Armgard. V navzoènosti avtorja je uvodoma govorila zgodovinarka umetnosti Elena
Piliæeva Èorko, razstavo pa je odprl namestnik intendanta SNG
Opere in balet Ljubljane Marko

poklic, to je naèin ivljenja, sta
dejala igralca v tej predstavi, ki je
z dveurnim vroèiènim ritmom potrdila, da Slovenija nima gledalike province. Ustvarjalci so morali vloiti veliko truda v dokazovanje, da je mogoèe odigrati samo
eno stran Goethejevega Fausta.
Mojca Funkl ter armanten, razuzdan, a tudi discipliniran Gojmir Lenjak Gojc sta zahvaljujoè
reiserju Samu M. Strelcu pokazala, kaj vse zmore gledalièe, pa
tudi, kako zgleda pekel z one strani odra.

FESTIVAL SV. MARKA

23. GLASBENI BIENALE
ZAGREB 2005

- Letonji glasbeni bienale se
je odvijal od 15. do 24. aprila na
razliènih koncertnih lokacijah v

Zagrebu. V okviru festivala je bila
seja Generalne skupèine ISCM-a.
Program je bil zastavljen na temo
glasba mest, kar pomeni, da je organizacijski odbor v Zagreb pripeljal pomembne orkestre, ansamble
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Gorjanc. Duet Armgard in Franza
sta izvedla sopranistka Martina
Zadro in tenorist Matja Stopinek ob klavirski spremljavi
Aleksandra Klimova. Opera Renske nimfe Jacquesa Offenbacha je
bila letos praizvedena v Ljubljani
(e bolje: po 140 letih so jo ponovno zbudili v ivljenje), doivela pa je e velik uspeh. Reiser
predstave je Manfred Schweigkofler, asistent reije pa avtor fotografij Zvonko Novosel. V naslovni vlogi Armgard je briljirala
njegova ena Martina Zadro. Julija bo ta scenski spektakel e dvakrat na sporedu v Cankarjevem domu v Ljubljani. Priporoèamo!

GLEDALIÈE PTUJ V
ZAGREBU

- Odliènemu nizu gostojoèih
predstav se je konec aprila pridruila tudi Marjetka, st. 89 Lutza
Huebnerja v èudeni izvedbi Gledalièa Ptuj v gledalièu Mala scena v Zagrebu. To ni hobi, to ni
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- Od 25. aprila do 11. maja je
bil v Zagrebu Festival sv. Marka,
sedmi po vrsti. Program enajstih
koncertov se je odvijal v cerkvi sv.
Marka, v Hrvakemu glasbenem
zavodu in Muzeju Mimara.
4. maja je nastopal Trio Orlando, ki ga sestavljajo Tonko Niniæ,
violina, Vladimir Krpan, klavir
in Andrej Petraè, violonèelo. Na
programu so bila dela Kuljeriæa,
Beethovna in Mendelssohn Henselove. Andrej Petraè je diplomiral na Glasbeni akademiji v Ljubljani, podiplomski tudij pa je
opravil v razredu slavnega Antonia Janigra, ki mu je bil tudi asistent. Gostuje po Evropi kot solist
in komorni glasbenik. Je vodja
violonèelistov Slovenske filharmonije in umetniki vodja Komornega orkestra Slovenske filharmonije. Je tudi profesor na Glasbeni
akademiji v Zagrebu. Trio Orlando je prvi koncert pripravil leta
1985 na Dubrovnikih poletnih
igrah. Ime je dobil po nagradi Orlando, ki jo na tem festivalu podeljujejo najboljim umetnikom.
7. maja je bil na sporedu Requiem Wolfganga Amadeusa
Mozarta (1756-1791) v spomin na
papea Janeza Pavla II. Requiem

ODMEV

KULTURNA OBZORJA
je Mozartovo zadnje nedokonèano delo. Naroèil ga je skrivnostni neznanec in Mozart je bil
preprièan, da ga je namenil samemu sebi. Njegove misli so bile pogosto obrnjene k smrti... Simfoniènemu orkestru RTV Slovenija
je dirigiral maestro Tomislav
Faèini. Kot solisti so nastopili
Martina Zadro, sopran, Mirjam
Kalin, alt, Jurij Reja, tenor in
Peter Wimberger, bas. Sodeloval je Oratorijski zbor Cerkve sv.
Marka. Martina Zadro je diplomirala in magistrirala na Glasbeni
Akademiji v Zagrebu. Je èlanica
Ljubljanske opere. Mirjam Kalin
je tudirala petje pri Zlati Ognjanoviè. Po delovanju v zboru RTV
Slovenije ter v Slovenskem komornem zboru je leta 1993 zaèela
uspeno solistièno karijero. Deluje v Ljubljanski operi, kjer je odpela 30 vlog. Jurij Reja se je petja
uèil v Ljubljani pri Vekoslavu
Janku. Sprva je ustvarjal v Komornem zboru RTV Slovenija, leta 1967 pa je operno kariero nadaljeval v Ljubljanski operi, kjer je
odpel 75 vlog. Izpopolnjeval se je
na Dunaju pri Antonu Dermoti.
Peter Wimberger je tudiral na
Glasbeni akademiji na Dunaju.
Od leta 1968 je èlan Dunajske
dravne opere. Tomislav Faèini
(Zagreb, 1975) je dirigiranje tudiral na Glasbeni akademiji v Zagrebu v razredu Igora Gjadrova.
Diplomiral je leta 1996. Od leta
1993 vodi Oratorijski zbor Cerkve sv. Marka, od leta 2004 pa je
ef dirigent orkestra Hrvake vojske. Lani je vodil nao prireditev
ob 150-letnici rojstva Franje Serafina Vilharja v Gavelli. Simfonièni orkester Slovenske radiotelevizije je zaèel delovati leta 1955
pod vodstvom Uroa Prevorka.
Ko je leta 1966 vodstvo prevzel
Samo Hubad, je orkester jasno
definiral svojo programsko usmerjenost. Sledili so èeki dirigent Stanislav Macura in Anton
Nanut. Glavna dejavnost orkestra
so snemanja. Izvaja obseen in
raznovrsten repertoar, od baroka
do sodobne simfoniène glasbe,
opere, oratorije in kantate, scensko in filmsko glasbo. Ustvaril je
obseno diskografijo (150 albu-

mov). Gostuje po celem svetu in
je nosilec mnogih priznanj. Od leta 2003 je ef dirigent Orkestra
David de Villiers.

GOSTOVANJA
LAIBACHA

- Mini hrvako turnejo ob 25letnici delovanja je skupina Lai-

bach zaèela v Splitu 5. maja na
Gripah. 6. maja so v okviru fesivala Hartera nastopili v Tovarni
papirja na Reki, ob e nekaterih
eminentnih rock glasbenikih z obmoèja nekdanje drave. 7. maja je
Laibach nastopil v Zagrebu v
Boo-galoo clubu. Nastopili so v
dvorani, iz katere so jih leta 1984
skoraj napodili; tedaj so imeli prve velike probleme s cenzuro in
odstranjevanjem dekoracije z
odra. Skozi 25 let so uspeli
zadrati stare in pridobiti nove fane. Skupina Laibach je nastala iz
punk gibanja in so jo zaradi specifiènih umetnikih izvedb povezovali z nacizmom. S svojo prepoznavnostjo so postali ena od kulturnih znamenitosti Slovenije. Tokrat so promovirali svoj zadnji album Anthems. Pripravili so koncert, ki se ga bo zagrebka publika e dolgo spominjala.

DNEVI HVARSKEGA
GLEDALIÈA

- V okviru dnevov hvarskega
gledalièa, ki so se odvijali od 4.
do 7. maja je bilo nekaj predstavitev manj znane gledalike zgodovine. 6. maja je Branko Heèimoviæ v Mestni loi predstavil prve
slovenske gledalike umetnike na
hrvakem scenskem prostoru. Pokrovitelji prireditve so bili HAZU, knjievni klub Split, poglavarstvo mesta Hvara in Hvarsko
ljudsko gledalièe.
Kulturna dogajanja spremljala
Polona Juriniæ

ESTI GOSTIÈEVI DANI
Bolje da se zatre selo nego tradicija - pomalo je ironièna reèenica
kojom se èesto kritiziraju neke pojave, no u sluèaju Gostièevih dana ta

je izjava elja da se i nadalje odre ovi izvrsni koncerti i kazaline predstave na relaciji Zagreb - Homec - Domale - Ljubljana i da se sjajna ideja obiljeavanja opernog velikana i njegove umjetnosti doista ne prekine. Kulturno drutvo Joe Gostiè iz Homca, Klub prijatelja zagrebaèke
Opere, Opera Hrvatskog narodnog kazalita iz Zagreba i njezina ljubljanska sestra Opera i balet Slovenskog narodnog gledalièa i ove su
godine dostojno obiljeili, sada veæ este Gostièeve dane. Zadrat æu se
u ovom napisu samo na prohladnoj sunèanoj nedjelji 6. oujka - nakon
svete mise u Crkvi Marijinog roðenja u Homcu uz nastup Slovenskog
komornog zbora, krasna dvorana Kulturnog doma Franca Bernika u
Domalama ponovno je ugostila mlade, no veè poznate operne pjevaèe i
njihovu zahvalnu publiku.
Iz hrvatske su opere doputovali sjajna mezzosopranistica Martina
Gojèeta Siliæ, dopadljiva Ivana Kladarin, te dobri tenor Ivo Gamulin
i bariton Sinia Hapaè. Koncert je zapoèeo bariton Robert Vrèon napjevom iz Mozartovog Don Giovania, a posebno je veseo bio tenor
Andrej Debevec u Gorenjskom slavèeku Antona Foerstera. Sa slovenske su strane jo nastupile tri sopranistice Milena Moraèa, Ana Pusar Jeriæ i Rebeka Radovan, a pjevaèe su na glasovirima pratile Nina
Cosetto i Nataa Valant.
Dobro sloeni program, ugodni glasovi i siguran nastup uèinio je
upeèatljivim nedjeljno poslijepodne, i zaista mladim pjevaèima moemo
poeljeti jo brojne nastupe a nestrpljivima moemo samo reæi, da je slijedeæi oujak pred vratima.
Olga Vujoviæ

KNJIGA O ZAVEZNITVIH IN
DELITVAH
Znanstveno-raziskovalnega sreK
njigo Zaveznitva in deli- dièu v Kopru. Od lani je docent in
tve: razvoj slovensko-hrvakih od- predavatelj teorije in zgodovine
nosov v habsburki monarhiji
1848-1918 avtorja dr. Andreja
Rahtena je izdala zaloba Nove
revije iz Ljubljane. V Zagrebu so
jo predstavili 27. aprila, v organizaciji Hrvakega intituta za zgodovino. Navzoèe je pozdravil ravnatelj Intituta dr. Milan Kruhek,
o avtorju pa je govoril dr. Stjepan
Matkoviæ. Andrej Rahten sodi
med mlaje slovenske zgodovinarje. Rodil se je 4. marca leta 1973 v
Celju. Na Filozofski fakulteti v
Ljubljani je iz zgodovine diplomiral leta 1996, magistriral pa leta
1998. Med tudijem je bil tipendist avstrijskih in nemkih akademij. Eno tudijsko leto je tudiral
na Univerzi v Celovcu. Leta 2000
je doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Za doktorsko dizertacijo je prejel Zlati znak ZRC
SAZU. Bil je zaposlen na ministrstvu za zunanje zadeve, deloval
je tudi v okviru Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter
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mednarodnih odnosov. Svoja
znanstvena dela objavlja v avstrijskih, hrvakih in slovenskih revijah. Objavil je tri monografije.
Dr. Andrej Rahten je na predstavitvi svoje knjige na kratko opisal najpomembneje prelomnice v
hrvako-slovenskih odnosih v Avstro-ogrski monarhiji. Spregovoril
je o gibanju Hrvatov v obdobju ilirizma, vlogi bana Jelaèiæa, pravaih na Hrvakem, t.i. planinskih Hrvatih, katolikem gibanju
med Slovenci in Hrvati, skupnem
boju za Istro, sodelovanju v dunajskem parlamentu in prvem hrvako-slovenskem saboru. Posebej je opozoril na odnose med slovenskimi in hrvakimi politiki.
Obirno znanstveno delo je predstavil na izjemno zanimiv in privlaèen naèin; njegovo knjigo bi res
kazalo vzeti v roke. Po predstavitvi je predstavnik Zalobe Nove
revije en izvod Rahtenove knjige
podaril Slovenskem domu.
Silvin Jerman

ODMEV
MOJSTER HGG - SLIKAR
PLASTIÈNE MONUMENTALNOSTI
Leta 1662 je bil izbran za mestnega
15
. marca je bila v Zagrebkem sodnika v Novem mestu. V letih 1664,
Muzeju za umetnost in obrt odprta gosto- 1666 in 1675 je slikal za upana Emerika

joèa razstava Mojster HGG - slikar plastiène monumentalnosti. Razstava je plod
mednarodnega in medinstitucionalnega
sodelovanja slovenskih in hrvakih znanstvenikov ter predstavlja enkratno
monost, da na enem mestu doivimo
umetnika in njegovo delavnico v vseh delih, ki so prepoznavna, raziskana in omenjena.
V skupnem projektu dveh drav so
sodelovali kustosinja Blaenka First in
ravnatelj Narodne galerije v Ljubljani dr.
Andrej Smrekar, dr. Mirjana Repaniæ Braun iz zagrebkega Instituta
za zgodovino umetnosti ter restavratorji, ki so oèistili in konzervirali slike. Na otvoritvi
so govorili dr. Mirjana
Repaniæ Braun in dr.
Andrej Smrekar. Vse
prisotne je pozdravil
ravnatelj MUO-a dr.
Miroslav Gaparoviæ. Razstavo spremlja bogat katalog.
ivljenjepis Hansa Georga Geigera O datumu in rojstvu
slikarja se ne ve niè,
znano je le to, da je
bil meèan Novega
mesta. Rojen naj bi
bil okoli leta 1610.
Priimek Geiger se
najpogosteje pojavlja
na Tirolskem, v vici
in na Bavarskem.
Kraj in èas olanja
prav tako nista znana.
Leta 1639 je naslikal sveto druino za
glavni oltar cerkve Marijinega imena v
Gorièi vasi pri Ribnici. Leta 1641 je po
naroèilu grofov Moscova in Erdoedyja
naslikal oltarne pale za cerkev sv. Jurija
nad Ostrekom. Leta 1650 in leta 1655 je
sodeloval v oslikavanju cerkev sv. Mohorja v Moravèah in sv. Florijana pri Mokronogu. Leta 1659 je prispel v Zagreb,
kjer je z zagrebkimi jezuiti podpisal prvo
pogodbo o pozlati, polikromiranju in oslikavanju velikih sedeev, pripovednice in
orgel v cerkvi sv. Katarine ter izdelavi
dveh slik v cerkvi sv. Franje Ksaverskega
na Ksaveru. V pogodbah se omenja njegova kneja titula.

Erdoedyja in franèikane v Klanjcu. Od
leta 1675 do leta 1677 je slikal oltarne pale v cerkvi sv. Katarine v Zagrebu.
Od leta 1676 do leta 1679 je delal
pozlate in polikromiranje oltarov in krstilnice ter vodil izdelavo slik za oltar sv.
Barbare v cerkvi sv. Vida v Brdovcu.
Naslikal je sliko sv. Sebastijana za kapelo
sv. Leonarda v Laduèu. Naroènika del sta
bila grofica Elizabeta Erdoedy in upnik
Kobbe iz Brdovca.
Leta 1680 je po naroèilu zagrebkega
kanonika in lektorja Pavla Koosa naslikal sv. Mihovila arhangela in Boga Oèeta za glavni oltar cerkve
sv. Mihaela v Vugrovcu.
Okvirni datum smrti H.G.
Geigera von Geigerfelda je leto 1681 (30. junij - 3. julij).
Umetnikov opus Odkritje imena, skritega v monogramu
HGG, je bilo pred pol
stoletja izjemnega pomena. tevilni anonimni spomeniki iz
17. stoletja so dobili
avtorja, èigar biografija prièa o izjemno
kakovostnem umetniku. Priselil se je v
nae kraje, ki jim je
posvetil svojo ustvarjalnost. Od njegovega
opusa je ohranjenega
zelo malo, lahko pa
domnevamo, da so
umetnine, ohranjene
v pozabljenih mestih
in cerkvicah Dolenjske, imele svoje pare tudi v veèjih mestih,
kot na primer v srcu Zagreba. Slikarski
opus tega mojstra in njegove delavnice je
sestavljen iz okoli 30 slik. Po kontinuiteti
in po kakovosti govorimo o enem od najpopolnejih avtorskih opusov slikarstva
17. stoletja na obmoèju, ki je v tistem
èasu pripadalo dunajski kroni. Z mojstrom HGG je slovensko slikarstvo 17.
stoletja doseglo vrhunec. To bi lahko rekli
tudi za slikarstvo v severni Hrvaki, kjer
se je pravi baroèni razcvet zaèel ele po
osvoboditvi ozpod Turkov konec tega
stoletja.
Polona Juriniæ
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KULTURNA OBZORJA

PETRARCA,
PREEREN,
ZBANIK
Zadnja tevilka èasopisa Dubrovnik objavlja dve temi, ki ju

je uredil Luko Paljetak. Prva je
posveèena Francescu Petrarci
ob 700-letnici rojstva (13041374), druga pa Pablu Nerudi
ob stoletnici rojstva (19041973). Dubrovnik je èasopis za
knievnost in znanost, ki ga izdaja Matica Hrvaka Dubrovnik.
V poglavju o Petrarci je tudi prevod dramoleta Prizor
iz Elizija, ki ga je slovenski avtor Fran Zbanik (1855 1935) napisal ob odkritju Preernovega spomenika leta
1905. Zbanik izhaja iz Preernovega soneta ter mit o
Francetu (Preernu) in Juliji (Primicovi) povezuje z mitom
o Petrarci in Lauri. Delo zaznamuje specifièen humor, s
katerim se je avtor odzival na slovenske in evropske dogodke z zaèetka 20. stoletja. Namen dela je bil uveljavitev
Franceta Preerna ob odkritju njegovega spomenika, njegov nastanek pa je povezan tudi s eststoto obletnico Petrarkovega rojstva, ki je bila leto poprej.
Fran Zbanik (1855-1935) je bil slovenski literarni in
gledaliki kritik ter ploden pripovedovalec. Znane so njegove zbirke: rtve, Prijateljstvo in ljubezen, Zmaga, Iz viharja v zavetje, Pogreb. Pravo je konèal v Gradcu. Delal
je na pokrajinskem sodièu v Ljubljani. Od leta 1903 do
leta 1909 je bil urednik Ljubljanskega zvona, v katerem je
10 let objavljal kritike predstave Ljubljanskega gledalièa.
Pisal je za tevilne èasopise, med drugim je bil sodelavec
hrvakega èasopisa Slovenka.
Spomenik Preernu je bil odkrit 10. septembra leta
1905 v Ljubljani na tedanjem Marijinem trgu. Pred Narodnim domom so se zbrali poslanci in predstavniki razliènih
drutev, ki so v koloni odli na trg. V slovesnem programu
so sodelovali pevski zbori iz Ljubljane, moki zbor Glasbene matice pa je pod taktirko Mateja Hubada izvedel
kantato Slava Preernu avtorja Antona Medveda. Med
èastnimi gosti je bil zagrebki upan dr. Milan Amru, ki
je bil tudi eden od govornikov - poleg ljubljanskega upana Ivana Hribarja, Gabrijele Preissove (prevajalka
Preerna v èeèino) in Ljuba pl. Babiæ-Gjalski. Slavnostni govornik je bil dr. Ivan Tavèar, ki je dejal: In tako je
konèno priel veliki in praznièni ta dan! Naa srca so to
elela in nae due hrepenele za tem. Minilo je veè kot sto
let, odkar se je rodil France Preeren in veè kot petdeset
let, odkar so njegovo telo izroèili rodni grudi.
Bronasti spomenik je delo kiparja Ivana Zajca, ki je
za njegovo izdelavo je potreboval pet let. Denar za postavitev spomenika so prispevali tudi tevilni Hrvati, med
njimi kof Josip Juraj Strossmayer in Ivan Mauraniæ
ter Hrvaka èitalnica z Reke.
Polona Juriniæ

NAE ZDRAVJE

ODMEV

USTVARJALNICA

LITERARNI NATEÈAJ SLOVENSKEGA
DOMA V ZAGREBU
kjer ivi na vekomaj.
N
a literarni nateèaj mladih
ivi,
Slovenskega doma v Zagrebu so prispele

NASVETI ZA DOBRO
PREBAVO
Prebava se zaène e v ustih. Dobro veèenje omogoèa, da se hrana prepoji s slino, ki nevtra-

lizira kislost ivil. Pri predelavi hrane sodelujejo
tudi jetra in olènik, kjer so soli, potrebne za raztapljanje maèob. Hrana, ki jo zauijemo v naglici ali v stresu, pomanjkljivo veèenje, pitje velikih kolièin pijaèe med obrokom in premalo gibanja negativno vplivajo na prebavo. Z uivanjem
jogurta laje premostimo prebavne teave, ki nastajajo zaradi jemanja zdravil. Prebavi posveèamo
premalo pozornosti, dokler nam ne povzroèa
veèjih teav.
Kaj jesti, da bi imeli boljo prebavo? Zelo
zdravo je, èe eno uro pred obrokom zauijemo
eno jabolko. Ta sade namreè vsebuje posebne
vlaknine, ki varujejo elodèno steno. Omenjene
vlaknine, ki skrbijo za dobro prebavo, so v lupinah in v peèkah. Tudi zelena solata je idealna za
prebavo. Paprika in redkvica spodbujata tek in
vsebujeta veliko vitaminov, ki so pomembni za
dobro poèutje. Èe se po kosilu poèutite napeti,
vsak dan pojejte kolobarèek èebule, ki vsebuje
kislino. Ta bo spodbudila nastajanje olèa, ki
povzroèa raztapljanje maèob. Na prebavo vplivajo tudi pijaèe.Vino in pivo izboljujeta prebavo
mesa in rib, ki so bogati s proteini. K testeninam
in riu pa je bolje piti brezalkoholne pijaèe. Med
obroki ni dobro popiti veè kot kozarec vode. Kos
torte lahko veè ur oblei v elodcu, zato po obroku ni preporoèljivo uivati slaèic. Slaèice pa organizmu prinaajo tudi veliko kalorij. Slaèice
uivajte takrat, ko elodec ni obremenjen z drugimi ivili. Ananas je sade, ki ga je najbolj preporoèljivo uiti po mesnem in ribjem obroku, poskrbi za hitro prebavo. Surovo sadje vedno uivajmo loèeno in ne kot sastavni del obroka. Kava
vsebuje kofein, ki spodbuja elodène sokove,
vendar preveè kave izzove pekoè obèutek v
elodcu. Ne pozabite na èesen, èebulo in zelje, ki
poskrbijo za rast èrevesu prijaznih bakterij. Leno
èrevesje bomo poivili z ustrezno prehrano in
redno telesno vadbo.
Cvetana Matko

lepe pesmi Lidije Globokar, stare 17 let iz
Oberlenningena blizu Stuttgarta. Lidija hodi
v enajsti razred gimnazije v Kircheim/Tecku,
kjer obiskuje slovensko dopolnilno olo.
Èeprav se je rodila v Nemèiji, je bila
krèena je v Sloveniji, v Trebnjem na
Dolenjskem, kjer se lahko pogovarja
slovensko z vsemi sorodniki, saj so njeni
strai z njo vedno govorili po slovensko.
Tudi Lidijina profesorica Jerneja Jezernik
je seveda zasluna za Lidijino ustvarajalnost.
Lidija nas je razveselila s svojimi pesmimi in zgodbicami. Za objavo smo izbrali dve
deli, in sicer Golob hrepenjena in Slovenija.
Objavljamo tudi pesem, s katero nas je
zopet razveselil Marjan Horn.
Obema se zahvaljujemo za udelebo na
nateèaju.
Ivana Koar, Slovenski klub mladih

Lidija Globokar:
GOLOB HREPENENJA

Ljubezen je odla. alost je ostala v
meni. Odpravila sem se na sprehod po
gozdu, da bi mislila na kaj drugega...
Naenkrat prileti drobna ptica, se postavi
predme in se zaène pogovarjati z menoj.
Zakaj si tako alostna?
Ljubezen me je zapustila.
Ljubezen te ne more nikoli zapustiti.
Kako lahko to pravi? Kako lahko to
ve? Saj si samo ptica...
Ljuba moja, ljubezen te nikoli ne
zapusti, ljubezen ne odhaja kar tako! Le verjami mi. Ljubezen je kot ptica, ki odleti...
Ja, toèno, ljubezen odide proè, odleti, je
ni veè tu!
Ljubezen je kot ptica, ki odleti... odleti
v nebo spomina.
Ne razumem.
Potem je ptica odletela in v meni mnogo
spremenila. Navsezadnje sem bila samo e
bolj zmedena...
Naenkrat opazim, da se je e znoèilo.
Pogledam v nebo in vidim, kako lepo svetijo
zvezde. Uleem se na travnik, ki je blizu
poti, in obèudujem njihov diamanti sij.
Znova zaènem premiljevati o ptici in o tem,
kar èutim, ko nenadoma prileti golob z neba.
Hrepenenje. Golob hrepenenja.
Ljubezen,
ki je odla,
ni izgubljena ljubezen.
Je ptica,
ki je odletela v nebo spomina,
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da ne pozabimo
na izvir sreèe.
Ljubezen,
ki nam poilja
goloba hrepenenja.

Lidija Globokar:
SLOVENIJA

Ljubim te,
Slovenija.
Zatekam se k tebi,
Slovenija.
Moja domovina si,
Slovenija.
Kadar pomislim nate,
Slovenija,
Moje srce zaari.
Ker brez tebe,
Slovenija,
Ne bi imela prave domovine.
Èeprav nisem e nikoli ivela v tebi,
Slovenija,
Ostaje MOJA DOMOVINA.
Brez tebe,
Slovenija,
Ne bi nikoli spoznala,
Da so drobne stvari dragoceneje
Od najveèjih zakladov vsega sveta.
Ljubim te,
Moja domovina.
Ljubim te,
Moja Slovenija.

Marijan Horn:
NAJLEPI DAN

Kaj bi rekla, draga moja,
zdaj, ko si prababica,
ko ti vnukinja rodila
je pravnuèka lepega?
Lep, vesel je dan v druini,
ko otroèek se rodi,
e sreèneja je druina
ko pravnuèka doivi.
Pa povej e ti pradedek
kaj na srcu ti lei?
Ve, zares sem v srcu sreèen,
ko pravnuk se mi smeji.
Lep, vesel je dan v druini,
ko otroèek se rodi,
e sreèneja je druina,
ko pravnuèka doivi.

Ivana Koar

ODMEV
NE POZABIMO
SLOVENSKIH
JEDI
Zaèenja se sezona domaèe
zelenjave in sadja in bilo bi koda,

èe si ne bi privoèili zvrhanih
skled in kronikov slastnih okusov
in zdravih jedi. Na Primorskem je
navada, da zelenjavo kuhamo bolj
malo, al dente, velikokrat pa jo
uivamo kar surovo. Lahki zelenjavni obroki z dodatkom nepogreljivih zaèimb teknejo ob vsaki
prilonosti. Zato so priljubljene
hladne zelenjavne juhe, polne vitaminov. Prava paa za oèi, ki pomirja elodec in zbuja tek.

Hladna kumarièna juha

Potrebujemo: strok èesna, kumaro, jogurt, malo limoninega soka, sol, poper, èepec sladke paprike, èepec sladkorja, opek
sveega kopra in 1 paradinik.

ZA VSAKOGAR NEKAJ

mo in zmeamo z jogurtom, dodamo sol, poper in konjak. Primeamo na kocke narezano poli
salamo. Okrasimo s poprovo ali
navadno meto.

Jagodni frape

Potrebujemo: 50 dkg jagod,
sladkor v prahu, 2 limoni ali 2 limeti, 3 jogurte, 2 dcl mleka, vanilijev sladkor, kocke ledu.
Priprava: jagode ali podobno
sadje oèistimo, po okusu dodamo
sladkorja v prahu in zavremo, pre-

lenjavo operemo in nareemo na
manje koèke. V ponvi segrejemo
maslo in olje, narezano zelenjavo
na hitro prepraimo, vendar mora
ostati èvrsta. Dodamo sol, poper,
pretlaèene paradinike, origano in
baziliko ter vse premeamo, dodamo e kuskus in za bolji okus lahko tudi malo belega vina. Jed je osveilna in pripravljena hitro, brez
kuhanja. Prava poletna riota.

Sadna solata s poli salamo

Priprava: èesen nasekljamo,
tretjino kumare nareemo na kose,
zmeamo s paliènim mealnikom.
Meanici èesna in kumare dodamo
jogurt in zaèimbe, na koncu pa e
na kocke narezan paradinik in
preostanek kumare, ki smo jo prav
tako narezali na kocke.

Potrebujemo: 1 kg poli salame, 2 banani, 2 kisli jabolki, 2
breskvi ali podobno sadje, sok limone, 20 dkg malin, 1 sladko smetano, 3 jogurte, sol, poper, po okusu malo konjaka.
Priprava: oèièena jabolka ali
hruke nareemo na kocke, prav
tako breskve, banane pa na koleèka. Vse prelijemo z limoninim
sokom. Maline ali jagode operemo
in nareemo. Smetano trdo stepe-

Kuskus s poletno
zelenjavo

Potrebujemo: 20 dkg kuskusa, pelate ali zrel paradinik,
jajèevec, buèko, sveo papriko,
malo koromaèa, sol, poper, origano, baziliko, èepec sladkorja,
oljèno olje in malo masla.
Priprava: kuskus damo v slan
krop in pustimo stati 2 minuti. Ze-

Za drobne teave dober nasvet!!!

Èe je solata uvela, jo za 5 minut damo v mrzlo, z limono okisano vodo. Spet bo krhka in svea.
Èe je juha pregosta, jo razredèimo
z mlekom ali zelenjavno kocko, z
dodatkom tople vode.
Èe je preredka, jo zgostimo z
jedilnim krobom. krob razmeamo v malo mrzle vode, damo
v juho in pustimo, da prevre.
Èe nam zmanjka drobtin, ko
delamo cmoèke ali polpete, si pomagamo z mletimi orehi ali naribanim sirom in malo moke. Cmoki
bodo okusneji.
Èe riba ni dovolj peèena, jo zavijemo v naoljeno alufolijo in jo
damo za 5 minut v peèico, ogreto
na 150 stopinj.

PREGOVORI SO ZAKLAD
ÈLOVEKE MODROSTI
Bodi hvaleen vdanemu, a vdan hvalenemu.
Dobro se z dobrim povrne.
Zmotiti se je èloveko.
alost in tuga je strupena kuga.
Darila ljudje pozabijo, dobrote nikdar.
Dober glas see v deveto vas, slab pa ostane rad ves
èas.
Dober nauk do smrti ne kodi.
Dokler bo sreèa la s teboj, bo imel prijateljev roj.
Hude nevihte ne trajajo dolgo.
Kdor poje, dvakrat moli.
Kdor seje veter, anje vihar.
Kjer se prepirata dva, tretji dobièek ima.
Napad je najbolja obramba.
Izbrala Cvetka Matko
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tlaèimo skozi sito in popolnoma
ohladimo. Zmeamo dobro ohlajen
jogurt in mleko, dodamo vanilijev
sladkor, limonin ali limetin sok in
led, primeamo jagodno mezgo.
Vse skupaj dobro zmeamo v
mealniku. Natoèimo v ohlajene
kozarce in okrasimo s sadjem.
Ivanka Nikèeviæ
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