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BESminEDMU ffiSNSKI DOM\' zadnji štcvilki Novega odme-
va smo objavili prispevek Silvestra Vi-
diča o gostovanju mešanega pevskega
zbora društva upokojencev iz Ilirske
Bistrice. Glasilo smo poslali našim
gostom, ki so nam kmalu odgovorili.
Članica zbora Danica Pardo se nam je
zahvalila za objavo prispevka in nam
sporočila, da bodo članek nalepili v
zborno kroniko, kjer jih bo spominjal
na naše prijateljstvo. Zanimivo je, da
je nanje poseben vtis naredila rubrika
Ustvarjalnica. Sprašujejo namreč, ali bi
bilo mogoče v našem glasilu objaviti
krajšo prozo ali poezijo izpod peresa
njihovih članov in kakšni so pogoji.
Uredništvo Novega odmeva je rubriko
Ustvaijalnica namenilo literarnim pris -
pevkom naših članov. Vendar resnici
na ljubo odziv ni ravno množičen.
Čeprav imamo nekaj članov, posebej
članic, ki se ukvarjajo s poezijo in so
ćelo izdali zbirke svojih pesmi. Na
srečanjih ob prvih petkih slavljenci po-
gosto recitirajo svoje verze. Dragi čla-
ni, pošljite svoje umetniške prispevke
iz poezije, slikarstva, skladanja. Če bo-
do uredniške in tehnične možnosti do-
puščale, borno zagotovo vse objavili.
Našim prijateljem s Primorskega in od
drugod pa odgovarjamo, da imajo
prednost naši člani. Z veseljem bi obja-
vili tuđi prispevek koga drugega, če bi
se tematika navezovala na zagrebški
Slovenski dom. Seveda brez posebnih
pogojev in brezplačno. To pravilo velja
za vse člane uredništva in sodelavce

v nmm TISOLETJU
Kmalu po praznovanju 70. obletnice obstoja in neprekinjenega dela Slovenske-

ga doma, smo vstopili tuđi v novo tisočletje. Naključje ali ne - naš veliki jubilej se uje-
ma z začetkom tisočletja. Alije v takem trenutku potrebno malo zastati, razmisliti, po-
gledati nazaj, pogledati naprej, ali pustiti, da čas teče in da dočakamo novo obletnico
našega društva?

V zgodovini Slovenskega doma so bili lepi, pestri in vzpodbudni čaši, bila pa so
tuđi obdobja mrtvila, prepirov in brezupa. Vse to je razvidno iz naše monografije. Na-
zadnje se je naše društvo na brezpotju znašlo v začetku 90. let, ko ni moglo najti pra-
ve poti k ozdravitvi in prave programske zasnove, ko je zapadlo v popolno anonim-
nost. Po letu 1994 se je s kolen zopet dvignilo na lastne noge in z novimi načrti in za-
gonom začelo ustvarjati zahtevne statutame cilje. Šest let takega obdobja je že za na-
mi. Alije treba kaj spremeniti? Mislim, daje odgovor pritrdilen. Spremenile so se po-
litične okoliščine, ekonomske, socialne in kulturne. Navsezadnje k spremembam sili-
jo zbrane izkušnje. Povečali smo članstvo, razširili dejavnost, uveljavili društvo, v
propagandnem smislu ovrednotili dejavnost (časopis NOVI ODMEV) in se tako kot
slovenska manjšina vključili v vsakodnevno življenje in sodobne tokove razvoja hr-
vaške družbe. Zdaj je čas , da uporabimo zvijačnost, razum in izkušnje in da
prehitimo neizogibno obdobje zasićenosti, anemičnosti, sterilnosti,
rutinerstva in obrazcev. Slovenski dom ima priložnost, da s še
širšo dejavnostjo in boljšo organiziranostjo postane središče in
stičišče informacij, kulturne, turistične in gospodarske dejav-
nosti.

Za dosedanjo dejavnost Slovencev, slovenskih organizacij,
podjetij in predstavništev na Hrvaškem in zlasti v Zagrebu sta značil-
na informativna razpršenost in nekoordiniranost. To zagotovo ne prispe-
va k oblikovanju pozitivne in dobre podobe Slovenije, pa tuđi Slovencev, ki
živimo na Hrvaškem. Negotovost glede prostorov našega društva smo uspešno pripe-
ljali h koncu. V teh prostorih borno zagotovo ostali, morda ćelo z nekoliko večjo kvad-
raturo. Vsekakor imamo prostorske pogoje za razširitev dejavnosti in uveljavitev Slo-
venskega doma kot kultumega, informativnega, turističnega in gospodarskega stičišča
in središča. Zanimanje za tako pestro in zahtevno dejavnost našega društva je prisot-
no tako v Sloveniji kot med slovenskimi subjekti na Hrvaškem. Naša zgodovina in se-

V

danjost sta temelj, ki nam daje upanje in zagotavlja, da borno uspeli. Ce imamo do-
volj volje, želje in poguma, potem naredimo ta korak. Zadajmo si to težko nalogo v
interesu lepše in obetajoče bodočnosti Slovenskega doma. Postanimo izvir sveže vo-
de, ne pa mlaka bez življenja, ki jo zarašča trava, ki počasi izhlapeva in izginja. Zave-
dati se moramo, da bo to teijalo naporno delo, neizogibna pa bo tuđi pomoč Republi-
ke Slovenije ter vseh zainteresiranih in naklonjenih na Hrvaškem. Zavedati se mora-
mo, da ima taka prihodnost Slovenskega doma tuđi nasprotnike, ki ne razumejo izzi-
va. Vendar je takih manj kot v igri tenisa v parih. Novemu naraščaju in našim nas -
lednikom olajšajmo in nakažimo pot v lepšo in obetajočo bodočnost. Prepričan sem,
da mi to zmoremo.

Novega odmeva. Vsak prispevek ovti-
sih, ki so ostali po druženju s člani Slo-
venskega doma, bo posebej dobro-
došel. Pomenil bi namreč, da naše
društvo in njegovo glasilo resnično do-
bro odmevata tuđi v Sloveniji.

Silvin Jerman

SLIKA NA NASLOVNICI:
Bojan

Stupica
(1.8.1910 -
22.5.1970 )

Darko Sonc
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LEPŠI SLOVENSKI DOM
Ko so med poletjem redne dejavnosti Slovenskega doma nekoli-

ko zastale, smo se odločili, da borno julija malce posegli v izgled doma.
Pobelili smo prostore, krsicer knjižnico, tajništvo in klub Moja dežela.
Klub je edini prostor, kjer je dovoljeno kajenje, zato je bil resnično po-
treben beljenja. Odločili smo se za najboljšo ponudbo in mojstri so
začeli z delom. Lotiti so se morali tuđi stropa v knjižnici, kjer so se po-
javile razpoke. Odločili smo se za vgradnjo spuščenega stropa, v kate-
rega so nameščene tuđi halogene žamice. V knjižnici smo postavili tu-
đi dodatne omare, in sicer za knjige, ki so bile doslej bralcem nedostop-
ne in ki še nišo bile katalogizirane. Občasno so potrebne takšne naložbe,

V

s katerimi bolje izkoristimo in polepšamo naše prostore. Zal bodo ka-
dilci cigaret tuđi odslej lahko prižgali samo v klubu Moja dežela. Se bo-
do že navadili.

Darko Šonc

odkrilo spominsko ploščo Josipu Gostiču. Na pobudo državne sekretarke
za Slovence v zamejstvu in po svetu Mihaele Logar je bila 29. februar-
ja na slovenskem veleposlaništvu v Zagrebu skupna seja Sveta Zveze slo-
venskih društev na Hrvaškem. 5. marca sta se Šonc in Strašek sešla z dr.

SEJA UPRAVNEGA ODBORA
Pred začetkom počitnic, 27. junija, je predsednik Darko Šonc skli-

cal sejo upravnega odbora. V ospredju sta bili dve temi: uresničevanje Vero Kržišnik-Bukić z Instituta za narodnostna vprašanja Republike
programa in kakovost dejavnosti v prvem polletju in program dejavnosti Slovenije. 11. maja je bila v Slovenskem društvu “Dr. France Prešeren”
n\ naprej. Upravni odbor je ugotovil, daje bil občni zbor dobro priprav- v Šibeniku seja Sveta Zveze slovenskih društev. V obdobju po volitvah
Ijen, da so bila poročila dobra in da so zajemala celotno dejavnost Slo- 3. januarja so stekli postopki za celovito zakonsko ureditev položaja
vonskega doma v letu 1999. Upravni odbor je obravnaval dve pripombi, manjšin na Hrvaškem. V to sta se prek Sveta nacionalnih manjšin dejav-
pođani na občnem zboru: da bi moral fmančno poročilo prebrati predsed- no vključila tuđi predsednik in podpredsednik Zveze slovenskih društev
nik društva, ne pa predsednik nadzomega odbora ter da bi morali v statut na Hrvaškem, Darko Šonc in Franc Strašek. Ta dejavnost zahteva veliko
/.upisati, da se v prostorih Slovenskega doma lahko govori le v slo- časa, pa vendar to ne vpliva na nemoteno programsko delo Slovenskega
venščini. Obe pripombi je upravni odbor zavmil. Predsednik nadzomega doma. Upravni odbor se je seznanil tuđi z načrti nadaljnjega dela naše-
nribora Bojan Kožar je poročilo prebral na temelju sklepa, ki g a j e ga društva. Slovenski dom se poteguje za sredstva slovenskega ministrs -
upravni odbor sprejel 5. januarja. Drugo pripombo pa je soglasno zavmil
Že občni zbor. Predsednik Darko Šonc je opozoril na dogodke po
občnem zboru, ki so pomembni za Slovence na Hrvaškem. Na inavgura-
r i j i novega hrvaškega predsednika Stipeta Mesića je bil tuđi slovenski
predsednik Milan Kučan, ki s e j e ob tej priložnosti na kratko sešel s
pređsednikom in podpredsednikom Zveze slovenskih društev, Darkom skega zbora Slovenski dom ter skupni nastop zborov, ki jih vodi dirigent
M V

Soncem in Francem Straškom. 10. maja sta bila Sonc in Strašek na urad- Franc Kene. Tu pa je še naloga, ki je bila med počitnicami že opravljena:
nem obisku pri hrvaškemu predsedniku Mesiću, in sicer kot člana dele- uredili in prebelili smo prostore Slovenskega doma.
gacije Sveta nacionalnih manjšin. Marca je društvo postavilo in slovesno

tva za kulturo, in sicer za postavitev razstave krpank, izdajanje časopisa
Novi odmev, razstavo Vasilija Jordana in postavitev spominske plošče
Frana Zavmika. Načrtujemo izdajo mini serije monografij: .Slovenci na
hrvaških odrih, Slovenci v hrvaškem športu, Slovenci v hrvaški politiki
...Pripravili borno proslavo ob 70. obletnici nepretrganega delovanja pev-

Franc Strašek

ZOPET VARLJENIV KNJIŽNICO
jĐolga dva meseca toplega poletja se nismo videli in slišali. Bile so počitnice, nekate-

li so počivali na morju, nekateri v gorah, tišti, ki nišo mogli na pot, pa so največjo vročino
prcživeli doma. Verjamem in prepričana sem, da so si čas krajšali z dobro knjigo. Vrata Slo-
venskega doma nišo bila zaprta niti v teh poletnih mesecih. Po zaslugi predsednika Darka
Sunca je naša knjižnica - tako kot tajništvo in dvorana - dobila novo, lepšo podobo, novo raz-
svetljavo in nove knjižne omare. Hvala mu, ker je za ta dela žrtvoval del svojega dopusta.
Pridite, poglejte in se osebno prepričajte, d a j e res lepo. Pridite in si izberite knjigo po svo-
jem okusu. Delovni čas knjižnice je takšen kot doslej: torek od 10. - 12. ure, četrtek od 16.
18. ure. Na koncu naprošam člane, obiskovalce knjižnice, da si knjige izposojajo in jih

vračajo v času redni delovnih ur in da jih ne puščajo v tajništvu in na policah. Hvala.
Dragica Rubčić
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bovi. Na koncertu ob prazniku občine Brežice
bodo nastopili vsi trije zbori, ki jih vodi F. Ke-
ne. Prvi skupni koncert je bil junija v Globo-
kem, drugi bo v Dobovi, a tretji pa bo v Zagre-
bu. Na vajah 12. oktobra nas je presenetila tele-
vizijska ekipa. Iz oddaje Prizma so prišli posnet
našo vajo. Prišli so že zgodaj, kmalu po 18. uri.
Vaje se sicer začnejo ob 19. uri. Snemali so
naše pevke, ki so zlagale note in pripravljale
dvorano, posneli pa so tuđi vajo. Predstavil se
je naš dirigent Franc Kene. Nekaj besed so po-
vedali tuđi voditeljica pevskega zbora Ivanka
Nikčević, naša “stara” pevka Slavica Sokolić,
ki je pela že na prvem gostovanju pevskega
zbora Slovenskega doma na taboru v Stični, in
Silvester Vidič.

A SEZONA
IA ZBORA

A

i
j/lj/ešani pevski zbor Slovenskega doma

je z vajami začel v oktobru. S počitnic so se vsi
člani vmili spočiti in polni energije. Že v začet-
ku septembra so klicali po telefonu in spraševa-
li, kdaj se bodo začele vaje. Prišli sta tuđi dve
novi članici, obe sta altistki. Tuđi v mesecih, ko
vaj ni bilo, se pevci nišo dali motiti in so vsak
drugi teden prihajali v prostore našega društva.
Tu su peli, se sproščeno pogovaijali, kaj popili
in pojedli kakšno dobroti, ki so jo člani prines -
li s seboj. Naš dirigent Franc Kene nam je po-
vedal, da borno že 28. oktobra nastopali v Do- Miroslava-Maria Bahun

in redno se veselimo našim srečanjem. Naš
pevski zbor deluje tako dolgo, kot se družijo
Slovenci v Zagrebu in to je 70 let. Prepevamo
člani Slovenskega doma - prve, druge in tretje
generacije Slovencev. Prepevamo slovenske
ljudske in umetne pesmi, pa tuđi pesmi, ki jih
ustvaijajo člani Slovenskega doma. Od jeseni
leta 1998 zbor vodi Franc Kene, ki prihaja
vsak četrtek zvečer iz Globokega v Zagreb, da
nas s svojo veliko energijo, znanjem in nav-
dušenjem pravilno uči naše slovenske pesmi.
Po lepem koncertu treh zborov, kjer seje stiša-
lo naše znanje in trud našega skupnega zboro-
vodje - so nas pogostili še v lovskem domu.
Lovska večerja, kjer ni manjkalo niti bizeljske-
ga vina, je bila odlična. Bizeljski trio je s svo-
jo glasbo ustvaril izredno razpoloženje. Glaso-
vi treh zborov so se združili v eno pesem - pe-
sem prijateljstva - in dolgo doneli v noč, tja do

Piršenbrega, kjer sv. Barbar čuva prekrasne vi-
nograde. Franc Kene uspešno vodi tri zbore.
Naj mu ne bo težko prihajati v Zagreb, tuđi po
njegovi zaslugi ne bo zamrla slovenska pesem
na Hrvaškem. Lepo je peti pod vodstvom Fran-
ceta Keneja.

KONCERT
V GLOBOKEM
24. junija smo sodelovali na skupnem

koncertu treh pevskih zborov, ko jih vodi
Franc Kene, v Globokem. Franc Kene letos
praznuje 20-letnico zborovodstva. Lovski pev-
ski zbor Globoko deluje že od leta 1971. Poleg
lovskih pesmi prepeva tuđi slovenske umetne
pesmi inje prejel več priznanj za svoje delova-
nje. Mešani pevski zbor KD “Franc Bogovič”
iz Dobove v zadnji obliki deluje že 11 let in
nastopa največ v domačem kraju, pa tuđi v tu-
jini. Uvršča se tuđi na zaključne koncerte revi-
je “Pesem Posavja”. Zbor je ustvaril prijatelj-
ske vezi z našim pevskim zborom iz Zagreba

Cvetka Matko

zmanjkalo niti pijače niti petja. Navdušil nas je
pevski zbor iz Hirschaida, ki je pobraten z obči-
no Ivančna Gorica. Zboru je dirigiral Peter
Blos. Pevci so mlajši ljudje, šolarji. Zapeli so
nekaj pesmi iz muzikalov, zaradi česar je bil

večer nekoliko
drugačen, kot
minula leta. Ne-
delja seje začela
z generalno vajo.
Vedno se kdo iz-
muzne in ne pri-
đe na vajo, zardi
česar se je diri-u V

gent Igor Svara
tuđi tokrat jezil.
Po kratkem pre-
moru smo se
pridružili mimo-

hodu pevskih zborov. Znova smo prišli na sta-
dion, kjer je pevske zbore in obiskovalce poz-
dravil Stane Peček iz programske komisije.

Navzočim je spregovoril tuđi Tone Pavček;
prisluhnili smo mislim iz njegovih književnih
del. Predsednik upravnega odbora Tabora slo-
venskih pevskih zborov Jernej Lampret je
med drugim dejal, da so domačini in prireditelji
ponosni na to prireditev in slovenske pevce, ki
sodelujejo na njej. V premoru je nastopila
Folklorna skupina KUD Javorje iz Šmartna pri
Litiji. Navdušili so nas s svojim plesom. Po
koncertu in druženju smo se počasi odpravili
proti gostilni JAM, kjer smo bili tuđi lani na ko-
silu. Ko smo pojedli, so se nam v gostilni prid-
ružili člani reškega pevskega zbora. Skupaj smo
zapeli, nato pa smo se poslovili in odšli domov.
Letos smo dobili zasluženo medaljo za jubilej-
no, 30. udeležbo na Taboru slovenskih pevskih
zborov. Naš pevski zbor je zelo ponosen. Saj ni
kar tako nastopati 30-krat zapored na isti prire-
ditvi. Tuđi to ni malenkost, da v našem zboru
poje pevka, ki je bila tuđi na prvem nastopu na
taboru. To je Slavica Sokolić.

ABOR V
0 PRI

Zz 30. zapo-
red smo se ude-
ležili pevskega ta-

V

bora v Sentvidu pri
Stični. Prireditev
je bila 17. in 18. ju-
nija. Tuđi letos
smo v Šentvid
prišli že prvi dan, v
soboto, ko so nas -
topali pevski zbori
iz zamejstva. Bilo
je veselo kot vedno. Po nastopu smo se družili
ob mizici, ki so jo prekrile dobrote. Seveda ni Miroslava-Maria Bahun



NAŠ DRUGI DOMSLOVENSKI DOM

VEČER Z
NONIJEM
ŽUNCEM

NA REVUI
PEVSKIH
ZROROV

Teden dni po svečani
predstavitvi zgoščenke teno-

• • • v

nsta Nomja Zunca v HNK v
Zagrebu smo se v lepem šte-
vilu zbrali v sredo, 18. sep-
tembra, v naši Prešemovi
dvorani. Po pozdravni besedi

V

predsednika društva Sonca
sta za zeleno mizo sedla Ve-

V

lik umetnik Noni Zunec in
v

Marija Barbieri, glasbena kritičarka, publicistka in zaljubljenka v operno umetnost. Ceprav člani društ-
va dobro poznajo Nonija Žunca, saj so ga lahko občudovali na sceni HNK, nas je prijetno presenetil pos -
netek arije Cavaradossija iz Puccinijeve Tosce. Marija Barbieri je navedla nekaj biografskih podatkov.
Sledil je pogovor o začetku kariere, nastopih, najlepših predstavah, gostovanjih, partnericah. Pogovor

V

je Noni Zunec prijetno popestril z
duhovitimi anekdotami. Ob koncu
smo slišali še posnetek arije Rodolfa
iz Puccinijeve opere La Boheme.
V

Cakalo pa nas je tuđi veliko prese-
nečenje: vsi navzoči smo za darilo
prejeli zgoščenko. Kdor jo je doma v
miru poslušal, je v srcu zagotovo
občutili ponos , daje tako velik umet-
nik član našega društva in da je rad
med nami. Sama sem bila še posebej
ponosna, saj sem ta večer s fotograf-
skim aparatom uspela uloviti naše tri
Mariborčane pri zdravici: Bobija
Marottija in Prerada Detička s
slavljencem Nonijem Zuncem.

Polona Jurinić

“IN RISTRC”
^>^bljuba dela dug (dolg), bi rekli

Bistrčani. Zato smo se vročega junij-
skcga dopoldneva odpravili na pot v
Ilirsko Bistrico, na praznovanje občin-
skega praznika. Povabilo smo prejeli že
marca, ko so nas prijatelji iz Ilirske
Bistrice obiskali v Zagrebu. Potovanje
je bilo prijetno: šli smo čez Gorski ko-
lar, mimo Reke na mejni prehod Rupa
in že smo v Bistrici. Tam so nas
dočakali naši kolegi - pevci: Anica, Ra-
do, Danica, Breda, dirigent Mitko. Ko
smo si “privezati dušo” s pijačo in je-
daću, je bilo še dovolj časa, da smo se
•.probudili po Bistrici. Seveda je bil tu
Vojko Čeligoj, ki je o vsem vedel toli-
ko podrobnosti, kot da bere iz knjige.
\ sako leto je Revija pevskih zborov v
drugom kraju. Letošnja, ki je bila že 19.
po vrsti, je bila v Zabičah. To mestece
jo ud Bistrice oddaljeno le nekaj kilo-
metov. Peljemo se skozi prijazne vaši
Jasen, Vrbovo, Kuteževo..., občuduje-
ino polne balkone cvetja, cesta je lepa
m ravna kot miza... in zadnja postaja -
Zabiče. Tu je že veliko pevcev, saj na
Reviji sodeluje 14 zborov, med njimi
skupni zbor domačih pevcev ter trije
poštujoči zbori, in sicer iz Matuljev,
Roke in Zagreba. Revijo je pozdravil
histriški župan Franc Lipolt. Do-
mačini so začeli, Zagrebčani pa smo
končali. Kaže, da smo se lepo odrezali,
saj nam je občinstvo navdušeno plos -
kalo. Zapli smo še eno “na bis ”. Poleg
sopka in brkinske slivovke smo dobili
tildi prekrasno knjigo o Snežniku. Po
programu smo se zbrali na večeiji: sr-
nin golaž, izvrstna orehova potica, is -
ti ska vina (refošk in malvazija) ter pra-
va domača glasba. Meh sta raztegnili
Vojka in Anica, zraven sta zatrobentala
Mario in Marjan. Kdo ne bi zapel in za-
plesal, pa čeprav po “šuti”!? Bilo je le-
po, vendar prekratko, smo menili. ko
sinu se zbrali v avtobusu. Vendar petje
ni prcnehalo vse do Zagreba, kamor
smo prišli v zgodnjih jutranjih urah.
Bistričani, hvala za vse in nasvidenje.

Ivanka Nikčević

Jeronim Noni Žunec seje rodil leta 1921 v
Mariboru. Svojo umetniško zrelost je dosegel v
operi HNK v Zagrebu in to prav v obdobju njene-
ga približevanja novim svetovnim tokovom. Da-
nes je le težko razumeti, da je bila prva hrvaška
izvedba opere Življenje razvratnika Stravinskega,
v kateri je izstopal prav Noni Žunec, že dve leti
po praizvedbi. Isto velja za Krvavo svadbo Szo-

V

kolya. Noni Zunec je bil tuđi protagonist praiz-
vedb številnih hrvaških oper: Brkanovićevega
Ekvinokcija in Zlata Zadra, Tijardovićevega
Dimnika ob Jadranu, Odakove Matere Margarite,
Devčićeve Labinske čarovnice, Gotovčeve Stan-
ca in Dalmara in Moč vrline avtoija Kuljerića, za
katero je Žunec leta 1978 dobil Vjesnikovo na-
grado za najboljšo interpretacijo del hrvaških av-
torjev. V zagrebški operi je prvič nastopil leta
1948 kot Vojvoda v Verdijevem Rigolettu in ji os -
tal zvest vse do upokojitve. V Zagrebu je, kot še
nekaj drugih slavnih slovenskih tenorjev, našel

svojo novo domovino. Razvil se je v popolnega
glasbenika in celovito glasbeno-scensko oseb-
nost. Vse to je prihajalo do izraza v njegovih in-
terpretacijah popevk in v vokalno-instrumetalnih
delih. Vedno zvest glasbenemu tekstu in besedi, z
okusom in instinktom prefmjenega umetnika
široke kulture, je Žunec ustvarjal nepozabne stva-
ritve: od Era, Florestana, Cavaradossija, Rodolfa,
Riccarda, Fausta, Pelleasa, Bojana, Janka, Cania,
Turiddna, Don Josea, Hermana ... Včasih je pel
tuđi osem predstav v mesecu, v enem letu pa je
ustvaril kar devet glavnih vlog. Za svoj visoko
kakovosten prispevek k hrvaški glasbi je leta
1985 dobil največje priznanje - nagrado Vladimir
Nazor za življenjsko delo. Služil je umetnosti!
Od opernih odrov seje poslovil leta 1979 v vlogi
Era z onega sveta, ki jo je odpel okoli 300-krat.

(M.Barbievi: “Povjestice” HNK v Zagrebu,
11. oktober 2000 )

Priredila Polona Jurinić
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co moramo sami poskrbeti. Vsekakor lepa pote-
za veleposlanika ob njegovem odhodu na novo
dolžnost.

Glede odnosov s Hrvaško je ugotovil, daje po
obdobju ohladitve in spremembami po volitvah
3. januarja skupna ekonomska komisija (že tre-
tja) omogočila strokovne razgovore o industrij-
skem sodelovanju. Izmenjava stališe obehpred-
sednikov držav na nedavnem vrhu v New Yor-
ku pa “lahko potrdi obojestransko željo po na-
predku in poglobitvi medsebojnih odnosov”.
Vsekakor kar najbolj vzpodbudna perspektiva
širokega diapazona in neizmemega potenciala.
Gospod veleposlanik je orisal še negativno vlo-
go Amerike in specifičen položaj jugovzhodne
Azije v zunanji politiki Islamske Republike
Iran. Kdor je pričakoval vsaj površno, četudi di-
plomatsko-enigmatično analizo dogajanj na
Balkanu, je kajpak ostal razočaran. Po besedah
samega veleposlanika bi to zahtevalo preveč
časa. Moderator večera je bil, kot običajno, An-
drija Karafilipović. Koje navzoče povabil pos -
taviti vprašanja, se je pokazalo, da so nekateri
med njimi tuđi iskreni prijatelji Irana. Gospod
veleposlanik se je opazno potrudil odgovarjati
dovolj obsežno, prav rad ćelo na vprašanje ali
je vojna v Bosni vsebovala elemente džihada.
V

Zal se pojasnila res ne moremo več spommti...
V duhu iskrenega spoštovanja drugačnih civili-
zacij, ver, kultur in državnih ureditev - ter
sprejemajoč plemenito idejo o dialogu civiliza-
cij se le še enkrat spomnimo, da pri nas pišemo
leto 2000, ponekod v svetu pa 1421. Seveda bi
bila zelo grda misel ob zadnji letnici aludirati
na evropski srednji vek. Zato pa smemo v duhu
naših skupnih načelnih opredelitev končno za-
ključiti to notico, kot je običaj v tisočletni kato-
liški Hrvaški in kot bi prav gotovo tuđi mi sme-
li pozdraviti občinstvo v Iranu: V imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha. Amen.

SREDE Z VELEPOSLANIK
U IME BOGA
MILOSTIVOG
SAMILOSNOG

Darko Sonc

VELEPOSLANII
BOSNE IN
HEBCEGOVINETak je predpisan nagovomi obrazec v da-

našnjem pravovemem islamskem svetu. V
ča’har šam’beh (sredo), dvajsetega jumada al-
thani(-ja) 1421 nas je v Slovenskem domu s te-
mi besedami pozdravil tuđi Keyvan Imani, ve-
leposlanik Islamske Republike Iran v Hrvaški.
Vabilo je obetalo, da bo govora o iranski zuna-
nji politiki, pogledih na balkanska dogajanja ter
o iransko-hrvaških odnosih v preteklosti in v
prihodnje. Dvorano je lepo napolnila nadvse ra-
doznala publika - od članov Slovenskega do-
ma pa do gostov iz zagrebških diplomatskih
krogov, ki jih je močno zanimalo, kaj neki bo
iranski veleposlanik zanimivega povedal. Ivica
Kunej, naš zvesti sodelavec ob podobnih
srečanjih, je tokrat za uvodno kulturno ogreva-
nje odrecitiral nekaj zares brihtno izbranih lite-
rarnih biserov. Kratke, epigramsko duhovite
štirivrstične miniature (“roba’eyyat” izpred
skoraj tisoč let!) velikega perzijskega astrono-
ma in matematika Omara Hajjama (“Rubaije” v
prevodu Dr. Safvetbega Bašagića) so še danda-
nes nabite z brezčasovno aktualnostjo. Nekate-
re so lepo razmigale publiko, kot na primer ta-

Predavanje veleposlanika Bosne in Her-
cegovine dr. Hasana Muratovića, ki je bilo
10. oktobra, je vzbudilo izjemno pozornost. Pr-
vo vrsto v dvorani Slovenskega doma so napol-
nili veleposlaniki Velike Britanije, Rusije,
Ukrajine, Romunije in Slovaške ter predstavni-
ki drugih veleposlaništev. Predavanje je bilo
nenavadno odkrito. Veleposlanik Muratović je
opisal napredek v odnosih med Bosno in Her-
cegovino in Hrvaško. Po hrvaških volitvah so
stekle priprave na sklenitev številnih sporazu-
mov, med njimi o notranjih zadevah, prosti tr-
govini, pokojninskih in zdravstvenih zadevah.
Nekdanja hrvaška oblast je po Muratovićevih
besedah vztrajala, daje treba krepiti le odnose s
Federacijo BIH, kar pa se ni izkazalo za modro
politiko, saj veliko Hrvatov živi tuđi v Republi-
ki Srbski. Nova hrvaška oblast sije za pogajal-
skega partnerja izbrala Bosno in Hercegovino
kot celovito državo. Pogajanja so zapletena in
so v velikem zastoju. Predvsem zato, ker je do
zamenjave prišlo le v državnem vrhu; strukture,
ki se pogajajo, so ostale iste in postavljajo ena-
ke ovire kot prej. Prihodnost odnosov med
državama bo po Muratovićevih besedah odvis -
na od preteklosti in sedanjosti. Zato je vnovična
uvrstitev bošnjaške manjšine v hrvaško ustavo
(iz katere je bila izbrisana hkrati s slovensko
manjšino) zelo pomembna. To je problem, ki
meče senco na odnose med državama, vendar

le:
Na nebesim ima zvijezda i Bik se naziva,
A na drugom biku, vele, da zemlja počiva.
Trgni oči pa pogledaj: kolko magaradi
Među dva ta bika pusta živi i uživa!
Iz intimnih, toda vseeno univerzalno huma-

nističnih misli (štiristo let pred evropsko rene-
sanso!) orientalskega pesnika - filozofa pa so
nas že prve veleposlanikove besede brez vsake-
ga okolišanja takoj prestavile v današnji svet:
sedanji iranski predsednik Khatami ga skuša
prek Združenih narodov popeljati v “dialog ci-

V

vilizacij”. Zal je nekaterim zahodnim strategom
še vedno ljubši izraz “spopad”. Veleposlanik
Imani je najprej spregovoril o prioritetah svoje
domovine (med te spada poleg drugih širjenje
verske kulture), ki imajo vpliv tuđi na oblikova-
nje zunanje politike; zatem o odnosih s sosed-
njimi državami in Bližnjim vzhodom; govoril
je o Evropi ter Evropski uniji in je omenil ćelo
obseg trgovinske menjave z bivšo Jugoslavijo.

(čš)

KLEPET S
KITAISKIM
VELEPOSLANIKOM

vse kaže, da se ga hrvaški politiki ne zavedajo.
Šele, prihodnje leto, ko bo izpeljan popis prebi-
valstva, bo znano, koliko Bošnjakov živi na Hr-
vaškem. Po zadnjem popisuje bila ta manjšina
druga po številčnosti, takoj za njo pa so bili
Slovenci. Pred veleposlanikovim predavanjem
je bila letna skupščina društva hrvaško-
bošnjaškega prijateljstva. Predsednik društva je
ostal Martin Špegelj. Ob koncu večera smo se
posladkali s torto, ki je bila okrašena s hr-
vaškim in bosansko-hercegovskim grbom. V
prijateljskem vzdušju smo pokramljali z vele-
poslaniki, zbranimi na tem “evropskem summi-

Darko Sonc

Zzlo smo se razveselili, ko nas je 25. sep-
tembra obiskal kitajski veleposlanik Li Guo
Bang s sodelavcema. V spremstvu glavnega
tajnika društev prijateljstva Andrije Karafili-
povića se je prišel poslovit od članov Sloven-
skega doma. Po štiriletnem mandatu odhaja na
Kitajsko. Predenje prišel v Zagreb, je bil vele-
poslanik v Ljubljani. V iskrenem in prijaznem
klepetu ob toplem čaju je dejal, da ga za Slo-
venski dom vežejo zelo lepi spomini in da se je
v naših prostorih vedno izjemno dobro počutil.
Li Guo Bang je dvakrat predaval v Slovenskem
domu, prišel pa je tuđi na vse skupščine društ-
va hrvaško-kitajskega prijateljstva. Predsednik
društva je Anton Tus. Gospod Li Guo Bang
nas je povabil, da ga obiščemo na Kitajskem,
kjer borno njegovi gosti, le za letalsko vozovni-

tu” v Slovenskem domu.

ZllfcvTZIlt«*•1
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TRAŽENJE JETIJA
U NEPALU
S ROKOM K0F0L0M

PROSLAVA DNEVA
SLOVENSKE DRŽAVNOSTI

-/ r̂oslava'dneva državnosti Republike Slovenije v Slo-
venskem domu je bila 23. junija. Pevski zbor Slovenskega
domaje zapel himni, v imenu slovenskega veleposlaništvaje
spregovoril Bogdan Benko. V kultumo-umetniškem progra-
mu je pevski zbor odpel pesmi Nikdar ne bom pozabil To-
maža Habeja, Siničjo tožbo Mirka Slosarja in Amen - gospel.
Igralec Ivica Kunej je recitiral Vprašanja Otona Župančiča in
Domovini Simona Gregorčiča. Vokalna skupina Dolcissime
& Ćoro canoro je v aranžmaju in ob klavirski spremljavi Zo-
rana Šonca zapela narodno Gor čez izaro, Vsi so prihajali
Antona Foersterja, škotsko narodno Za prijatelje ter narodno
Pa se sliš, pa se sliš. Med točkami umetniškega programa je
urednik Novega odmeva Silvin Jerman predstavil novo, 11.
številko časopisa. Dejal je, da Novi odmev ni navadno

svećenici, čudnovati crteži na templi-
ma, prikazi iz života uglavnom usmje-
reni na boga Šivu-boga plodnosti erot-
skog su sadržaja...sve je to čudnovato i
zanimljivo. Dio svijeta koji je tako da-
lek. Posebno zanimljive su slike i opis
putovanja na Anapumu. Putem, ovisno
o visini, ide se kroz džunglu i doživlja-
va safari na slonovima, ali i pješice ili
rijekom s krokodilima i drugim egzo-
tičnim životinjama, pticama i kukcima
što povećava sadržaj adrenalina u kr-
vi.Takvo putovanje je turističkog obi-
lježja i zove se “treking”.Usponi idu do
visine 5400 m, te su zahtjevni i opas -
ni.Visinska bolest se osjeća na visini
oko 3000 m. Naš prijatelj Rok snimio
je veliki broj dijapozitiva s prekrasnim
krajolicima, i zato nam je “jeti” bio ta-
ko blizu, a tako daleko. Ljudi toga kra-
ja vjeruju da su na visokim vrhovima
bogovi, njima se mole i molitve preno-
se vjetrom.Čak i na tim visinama iz-
građeni su templi.Cijelo putovanje pri-
lagođeno je turističkim mogućnostima
stranaca, te su pristupačna prenoćišta i
restorani uz cijeli taj kružni put s prije-
lazom u udolini između dvaju vrhova
visine 8000 m. Snimci vrhova u snije-
gu, pustih visoravni, zelenih šuma, sve
smo imali prilike uživati, zahvaljujući
ljubaznom Roku i njegovoj djevojci,
koja gaje hrabro slijedila na tom egzo-
tičnom putovanju. Također nam je ot-
krio značenje naziva vrha Riblji rep,
što na nepalskom jeziku nosi ime “vi-
soke gore preko koje ne može preletje-
ti niti jedna ptica”.

u srije-
du 4.10.
putoval i
smo

mladim znatiželjnikom Rokom Kofo-
lom po Nepalu. Budno i svemoguće
oko božanstva Budhe sve je nadgleda-
lo. Kraljevina Nepal smještena je iz-
među Indije i Kine pod Tibetom i
obuhvaća najviši dio Himalaje. Lijepe
slike živopisnih boja prikazuju različite
dijelove Nepala, vjerovanje i život sta-
novnika u tom dijelu Azije. Treba spo-
menuti da je budizam filozofija većine
stanovnika Nepala,a hinduizam je vje-
ia. Slikovito su na budinom stupu oz-
načena četiri osnovna elementa: zem-
lja, voda, zrak i vatra. Okolo tog stupa
se hoda i moli vrteći “mlinček” za mo-
l i tvu. Molitve su upućene bogovima
vjetrom u Himalaju vjerujući u nirva-
nu, ideal smirenja duše vjernika. Kat-
mandu u porječju rijeke Baghmati,
glavni je grad Nepala.Vidjeli smo siro-
mašne dijelove grada s karakteris -
tičnom arhitekturom kuća od cigle i dr-
veta. Civilizacijski nivo života je vrlo
nizak,vjerovanje u reinkarnaciju i
obredno spaljivanje mrtvaca stanovni-
ka Nevara, naš pripovjedač Rok, sve je
slikom prikazao. Stanovnici se bave
obrtima a hrana im je na osnovu riže.
Ljudi su podijeljeni u kaste, četiri glav-
ne i petu “nedodirljivih”, t.j. onih koji
se ne ubrajaju nigdje. Na čelu se ljudi
obično označavaju bojom, što ima vjer-
ski značaj. Joga,asketi, dugokosi

s

društveno glasilo in da ima tuđi močno prosvetno vlogo. Bral-
ci skozi različne rubrike (Pogovaijali smo se, Preteklost v se-
danjosti, Slovenski slavčki na hrvaških odrih, Slovenci v hr-
vaškem športu...) spoznavanjo vlogo pomembnih Slovencev
na Hrvaškem - danes in nekoč. Poudaril je, da je za pisanje
teh prispevkov pogosto potrebno veliko raziskovalnega dela.
Ko je govoril o novi številki Novega odmeva, je največ po-
zornosti posvetil članku o enem od ustanoviteljev našega
društva kiparju-restavratorju Radoju Hudoklinu. Priklical je
svoje spomine na njega in na davni obisk njegovega ateljeja.
Silvin Jerman je še opozoril, da lahko delo Hudoklinovih rok
vidimo tuđi v zagrebški Jurišićevi ulici. Slovesni program je
bil zaokrožen z otvoritvijo razstave ljubljanskega slikarja Bo-
jana Sedmaka: Narava slika strupene akvarele.Jelena Balent Ernest

nje. V mesecu septembru so se začele redne slovenske maše vsakih 14
dni. Prva je bila 10. septembra, druga pa 24. septembra, ko smo prazno-

Martina Koman
DUHOVNA SEKCUA
ANTON MARTIN SLOMŠEK vali Slomškov spominski dan.

Z?L slovenske maše skrbita dve dekaniji v Sloveniji: leskovška in
krška. Zato je kar precej duhovnikov iz teh dekanij že bilo v Zagrebu.
Najbolj pogosto prihaja p. Roman Motore, kapucin iz Krškega. Na nje-
govo povabilo smo se na Porciunkulo, 2. avgusta pridružili številnim ro-
marjem, ki so obiskali kapucinsko Marijino cerkev v Krškem. Letos je
cerkev po prenovi notranjosti zasijala v vsej svoji lepoti, da smo, kakor
je rekel Prešeren, začutili “sled sence zarje unstranske glorje, vtisnjeni v
oltarje”. Naš pevski zbor je pod vodstvom prof. Vinka Glasnovića pel
pri dveh romarskih mašah za leskovško in za krško dekanijo. Srečanje z
duhovniki, ki skrbijo za slovenske maše v Zagrebu, je olepšalo to roma-
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IA SREČANIA NA TEČAIU SLOVENSKEGA JEZIKA
Kot vsako leto smo tuđi letos med poletjem

združili srečanja v juniju in Juliju, ter avgustu in
septembru. Udeležba na junijskem srečanju je bila
zelo velika, kajti dva meseca ne bo skoraj nikogar
na spregled. Ražen tega pa so ta dan bili pri nas v
gosteh baletniki Internacionalne sole z Bleda, ki so
s svojim baletnim programom navdušili vse prisot-

Zbidli smo se nas približno 32 učenca iz celega sveta, na slovenski obali, v Portorožu,
da bi se učili slovenščino. Vsak od nas je imel nekakšen razlog za to. Negdo je pri 69 letih
ugotovil da želi naučiti očetov jezik (Edy iz Holandije), drugi za to ker ga zanimajo jeziki
inje hotel naučiti tuđi slovensko (Mischel iz Holandij in dr.), tretji so hoteli se navaditi slo-
venščino ker so njihovi starši ali pa eden od staršev Slovenec (Wendy iz USA, Vesna iz
Nemčije, Andrea iz Nemčije, Patricia iz Švedske ...), četrti zato ker im se dopadla Sloveni-
je pri njihovem prvem obisku in jo želijo še boljše spoznati (Ann iz Belgije) in da ih zdaj
vse ne naštevam, ostali želijo naučiti slovenščino ker so njihovi prijatelji Slovenci pa želijo
z njimi govoriti slovensko a ne zmeraj na jeziku svojega naroda (to je največ slučaj z Itali-
jani) a potem bilo je tistih kaj delajo na delovnem mestu kje se zahteva tuđi poznavanje slo-
venščine, drugi študirajo jezike med njimi slovensko, tretji zaradi dela bi radi naučili jezik
in td. Ampak (to besedo je največkrat uporabljal Edy iz Holandije, kadar je prišel do nove
besede katero ni hitro znal povedati), jaz sem šla z namenom da izpilim mojo slovenščino,
da pridobim naglasak, da malo zbrišem prah v skladišču mojih slovenskih besed in da bolj
hitro pridem do njih. To sem želela iz razloga ker prihajam v stik z Slovenci in Slovenkami
in večkrat se počutim nerodno kada vidim da se ne morem spomniti besede katero, iskreno
govoreč, poznam ampak seje ne morem spomniti kadar jo moram dati na površje. Zato je
danes boljši moj pogovor v slovenščini a upam da bo še boljši. Moram reči da so naše lek-
torice,mentorice in asistentke bile na višini. Ni to samo pohvala izrečena da bi bila izrečena.
To je tako. Samo bi rekla daje naša mentorica Mojca ki je vodila 3. grupu bila z nami potr-
pežljiva in zmeraj pripravljena na pomoč te ji v mislih še enkrat rečem hvala. Zjutraj je
začel pouk in trajal do kosila. Potem je bilo prosto ali pa če je kdo želei je lahko šel v učil-
nico kje so naše učiteljice davale naknadni pouk, obrazložitev stvari kaj ih nismo dobro ra-
zumeli in pomagale nam pisati domače naloge. Vsak dan smo imeli domačo nalogo, kaj je
pomenilo da moramo in delati. Zvečer smo imeli delavnice kje so obdelavana dela iz litera-
ture, gledališča, književnosti in folklora. Učili smo se plesati, peti. Na koncu smo imeli en
završni večer kje smo se najdle vse grupe. Tu smo pokazali kaj smo se naučili, smo plesali,
zapeli, odigrali eden kratek igrokaz in potem se družili še dolgo v noč.

ne. Po programu pa se je nadaljevalo družabno
srečanje. Septembrsko srečanje ni bilo tako šte-
vilčno, saj se nekateri še nišo vmili z dopusta. Nič
čudnega. Obljubljali so nam vročo jesen, pa je bilo
že poletje tako neznansko vroče, da smo morali hla-
diti zrak, da bi ga lahko vdihavali. Jaz sem že raz-
mišljal, kako bi zrak speljal skozi zamrzovalno škri-
njo, da bi ga lažje vdihaval. Na tem srečanju smo
najprej pregledali razglednice, ki so nam jih z do-
pusta poslali naši zvesti člani, potem pa nam je Sil-
vin - v njegovem že znanem stilu - prikazal vse mu-
ke pri zamenjavi stanovanja in selitvi. Ob tem sem
se spomnil Tantalovih muk naše Polone ob trgov-
skem potniku. Za razvedrilo je Silvin priredil še de-
lovno večerjo, pri kateri je s svojim starejšim kole-
gom razčistil obdobje kislih kumaric, ki je bilo pol-
no afer, problemov in dilem pravne države, social-
nega miru in izobraževanja. Ugotovil je, da penzio-
nerji nišo štrajkali že tri leta in so zato napovedali
štrajk - vzeli si bodo prost dan! Na oktobrskem
srečanju smo najprej prisluhnili novi Marijanovi
pesmi “Tam sem doma”. Zapeli smo venček narod-
nih, nakar seje pojavil maratonec Silvin z olimpij-
sko bakljo inje v parodiji na olimpijado v Sidneyju,
z Rokovo pomočjo, podal poročilo o vseh osvojenih
slovenskih in hrvaških olimpijskih medaljah. Sledi-
li so seveda zabava, glasba in ples . Veselo je bilo.
Ne pozabite na petkova srečanja.

Miroslava Maria Bahun

Sitna Hoje

ISKI POUK V
ISKEM DOMU

Letos seje na tečaj slovenskega jezika prijavilo veliko učencev. To so v glavnem mla-
di ljudje, ki se želijo v Sloveniji zaposliti ali nadaljevati študij. V začetni skupini je 25 učen-
cev. V nadaljevalni skupini pa jih je 8. Tuđi letos ni otrok. Vzrok so verjetno izmenični pouk

Marija Crnkovićin številne druge obveznosti.



NAŠ DRUGI DOMSLOVENSKI DOM

V SPOMIN MARIJI
RAPOTEC

POLETNA ŠOLA
V DOMŽALAH

VESELI DANI
UETNJE ŠKOLE
SLOVENSKOG
JEZIKA

To poletje, 20. julija, nas je zapustila gospa Marija
Rapotec, najstarejša članica našega društva. Drugo leto, 2.
februarja, bi praznovali njeno stoletnico. Rodila se je v
Sloveniji, v Logatcu, zaradi šolanja je kmalu odšla v Lju-
bljano. Na njeni življenski poti so izrazite tri smeri. V
družini seje razdajala kot ljubeča in zvesta žena in skrbna
mati. Poročila seje s primorskim Slovencem Franom Ra-
potcem, ki seje pred fašisti iz Trsta umaknil v Ljubljano.
Moževa službena pot je tuđi gospo Rapotec najprej pripe-
ljala v Beograd, nato v Cetinje in Sarajevo. Ob okupaciji
Jugoslavije leta 1941 je Rapotčeva družina pribežala v Za-
greb, tu so ostali. Kljub hudemu domotožju gospa Rapotec
ni nikdar ovirala moževe poklicne kariere, zvesto mu je
stala ob strani. Z gostoljubnostjo je poskrbela, da se je
družina ob selitvah hitreje vživljala v novo okolje. Z veli-
ko odgovomostjo sta z možem vzgajala sina in hčer, da sta
izkoristila dane talente. Spremljala je tuđi razvoj svojih
vnukov. Večkrat nam je pripovedovala, kako se z njimi uči
ffancoskega, nemškega jezika. Zanimanje za kulturo, zlas -
ti za glasbo, je dalo življenju gospe Rapotec močan pečat.
V

Ze v Ljubljani seje vključila v pevski zbor Glasbene ma-
tice. Ko je po drugi svetovni vojni zopet zaživelo Kultur-
no prosvetno društvo Slovenski dom v Zagrebu, sta se z
možem kmalu aktivno vključila v društveno dejavnost.
Gospa Rapotec je bila članica pevskega zbora dolgo vrsto
let. Se lani je pela pri pevskem zboru duhovne sekcije An-
ton Martin Slomšek. Z veseljem je sodelovala pri tej sek-
ciji. Ob beatifikaciji blaženega kardinala Alojzija Stepinca
nam je pripovedovala, koliko dobrega je med vojno napra-
vil za Slovence. Prav njeno pripovedovanje je bilo povod
za zahvalno mašo na Stepinčevem grobu. Tuđi romanj du-
hovne sekcije se je rada udeleževala. Pred dvema letoma
je bila še z nami na sv. Višaijah pri višarski Mariji, kralji-
ci Evrope. S kakšno hvaležnostjo je opazovala lepoto na-
rave. Se tretja dejavnost jo je spremljala vse življenje: pla-
ninarenje. Imela je srečo, daje poleg slovenskih vršacev

V V

občudovala lepoto gora v Franciji, Svici, Crni gori, Bosni.
Do konca pa je ostajala zvesta Sljemenu. K slovenskim
mašam ob nedeljah popoldan je prihajala s Sljemena,
oblečena po planinsko. Ko sojo v starosti zapuščale moči,
ni jadikovala, večkrat je rekla: “Hvaležna sem Bogu za
vse, kar sem lepega doživela”. Tako je dozorela za
večnost, kjer naj uživa vse razkošje božje lepote, dobrote.

Martina Koman

2000
Letos sem bil v poletni šoli sloven-

skega jezika v Domžalah. Prebivali smo v
dijaškem domu v Kamniku. Imeli smo so-
be za dva ali tri učenca. Vstajali smo ob
sedmih, ker smo imeli samopostrežni zaj-
trk ob pol osmih. Ob osmih nas je čakal
autobus , ki bi nas pripeljal ob pol devetih
v šolo v Domžalah. Od devete do dvanaj-
ste ure je bil pouk. Po razvrstitvenem tes -
tu sem obiskoval izpopolnjevalno skupi-
no. Vodiljo je profesor Bojan Oman.Učil
nas je brati, pisati, slovnico... On je ful,ful
dober profesor in njegove ure nišo bile ni-
koh dolgočasne. Je zelo resen, a se tuđi
rad heca. Med poukom so bili majhni od-
mori. Komaj sem čakal na ta trenutek.
Ampak prosim, ne me razumeti narobe.
Ko je odmor, vsi stečemo v računalniško
učilnico in vsak zasede svoj prostor. V so-
bi je bilo devet računalnikov. Ker pa pri
računalnikih ni za vse bilo prostora, so šli
drugi v telovadnico in igrali nogomet,
košarko,namizni tenis in še kaj. Po pouku
smo imeli dobro kosilo. Potem smo šli na
izlete, organizirane aktivnosti, ali imeli
prost čas . Obiskali smo Kamnik, njegove
cerkve in grad. V bližini smo videli arbo-
retum Volčji Potok s polno različnih dre-
ves , grmov in rož. Izlet na Gorenjsko je
bil zelo zanimiv. Prvo smo se ustavili v
Prešemovem rodnem mestu Vrbi, kjer
smo videli Prešemovo rojstno hišo in zna-
no lipo v središču mesta. Nadaljevali smo
pot do Bleda. To je zelo lepo mesto z ve-
likim Blejskim jezerom, na otoku je zna-
na majhna cerkev. V lepem spominu so
mi ostale kočije. Na Dolenjskem
obiskali rodno mesto pisatelja Josipa
Jurčiča - Muljavo, grad zgodovinaija Ja-
neza Vajkarda Valvasora - Bogenšperk.
Bili smo tuđi na Raščici pri Tuijaku, kjer
se je rodil Primož Trubar, protestantski
duhovnik. Trubar in Valvasor sta na ban-

Jodnog dana nazvala me baka
Maja i pitala da li želim dio ljetnih
praznika provesti u ljetnoj školi slo-
venskog jezika u Sloveniji. Bio sam ja-
ko veseli i jedva sam dočekao da kre-
nemo. Odveli su me mama i tata. Kad
sam došao tamo već je bilo puno ljudi i
djece a ja nisam nikoga poznao osim
Matije koji je isto iz Zagreba. Kad smo
se svi skupili potrpali su nas u bus i ot-
ftirali u dom u Kamniku. Matija i ja
smo utrčali u prvu sobu. Joj! Bilo nam
je super jer je odma u hodniku bio i au-
tomat za kakao, čaj i kaj ti ja znam još
kaj je bilo u njemu. Mislim da smo se
svi jako brzo sprijateljili. Bilo je tamo
djece iz cjelog svjeta . Nisam mogo
vjerovat da ču se sprijateljiti sa jednim
crncem iz Afrike. Mislim da se zvao
Miši ili tako nekako. Svaki smo dan išli
negdje na neki izlet . Najljepše mi je
bilo kad smo išli na Bled. Tam smo
mogli hranit labudove. Jednoj teti iz
slastičame potrošili smo sve komete da
bi labudovi bili siti. Labudovima nikad
dosta. Nadam se da su zapamtili i oni
mene. Kad smo se vraćali sa izleta u
busu smo pjevali. U Kamniku sam si
kupio i specijalnu loptu koju sam kas -
nije i nosio na more a sad ju imam do-
ma za uspomenu. Zbog nje sam po-
trošio sve novce kaj su mi mama i tata
ostavili pa mi je Matija posudio dok po
mene nisu došli roditelji. I na kraju mo-
ram reći da sam bio hepi i da ću se i
iduće godine sresti sa prijateljima.

Dino Vukičević, 8 let

smo

kovcih od 10 in 20 tolaijev. Obiskali smo
glavno mesto Slovenije - Ljubljano. Naj-
lepši del Ljubljane je gotovo Tromostov-
je. Vsako leto obiščemo kakšno jamo. Le-
tos to je bila Zelezna jama. V njej je bilo
zelo mrzlo in zanimivo. Jaz bi gotovo spet
prišel v poletno šolo, morda tuđi s svojo
sestro Andrejo.

o c
%> Našo skupino je 13. oktobra nenadoma zapus -

tila gospa JOŽICA PONDELJAK. Bila je zvesta
članica naše duhovne sekcije, pela je v pevskem
zboru, vestno je pomagala pri pripravi naših
srečanj. Vedno nasmejana je znala širiti dobro vo-
ljo. Kljub težavam je v poznih letih znala ohraniti
življenski optimizem. (m.k.)

5 - 5 7
v

r Matija Gulič, 12 let
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svim najvišim državnim dužnosnicima. Sve do izbora 3. sjećnja 2000 .
g., to je pune dvije godine, živjeli smo u nadi da će netko od državnih
tijela ili dužnostnika reagirati na naš protest i zahtjev. To se nije do-
godilo, a kamoli da je netko inicirao ispravljanje nanesene uvrede,
diskriminacije i nepravde. Sa velikom pozornošću i optimizmom slo-
venska manjina je pratila predizborne skupove i aktivnosti pojedinih
čelnika stranaka, a pogotovo istupe predsjedničkih kandidata. Obra-
dovali smo se kad se više puta čulo da Slovence freba vratiti u Pros-
lov Ustava i da se na taj način ispravi učinjena nepravda. Iznenađeni
smo i razočarani prijedlogom promjene Ustava koju je sačinila struč-
na grupa koju je osnovao predsjednik republike Mesić. Sa prijedlo-
gom Vlade Republike Hrvatske taj prijedlog je objedinjen, ali u nje-
mu ponovo nema Slovenaca. Uvjereni smo da rješenje ovog proble-
ma nije uvjetovano sa rješavanjem dugogodišnjih otvorenih pitanja
između Hiyatske i Slovenije. Takvo saznanje bi nas još više povrijedi-
lo jer Slovenci u Hrvatskoj nisu nikada putem bilo kakvih pritisaka i
postavljanjem uvjeta gradili svoj status i položaj. Sa radom, marlji-
vošču i ustrajnošću smo se integrirali u cjelokupni politički, gospo-
darski i pogotovo kulturni život Hrvatske. Sa iskrenom i dokazanom
lojalnošču djelimo sudbinu Hrvatske. Tako će biti i u buduće. Pošto-
vani zastupniče. Brisanje Slovenaca iz Ustava je pitanje povrede ti-
hog dostojanstva tradicionalne slovenske zajednice u Hrvatskoj. Od-
luka Hrvatskog državnog Sabora bila je plod posebnih i izvanrednih
političkih prilika. Sada kada smo pred ponovnom promjenom Ustava
vrijeme je da se krivica nanesena Slovencima, državljanima Republi-
ke Hrvatske (Vašim sugrađanima) ispravi. Zato Vas molimo da u Hr-

vatskom državnom Saboru
predložite i date svoj glas
za povrat Slovenaca u
Proslov Ustava gdje su i bi-
li u Ustavu iz 1990 .g., pr-
vom u samostalnoj Repu-
blici Hrvatskoj. Biti će to
velik demokratski uspjeh
Hiyatskog državnog Sabo-

PISMO PREDSEDNIKU
DRŽAVE IN SARORSKIM
POSLANCEM

Poleti je stekel postopek za spremembo hrvaške ustave. Pot do
spremenjene ustave ima tri stopnje. Najprej so poslanci odobrili
začetek postopka za ustavne spremembe, nato pa izglasovali še načela
ustavnih sprememb. Tretja, sklepna stopnja je glasovanje o konkret-
nih spremembah in dopolnilih. Poseg v preambulo ustave ni bil
predviđen. Kot je znano, je preambula prve hrvaške ustave izrecno
omenjala Slovence, z ustavnimi popravki, izglasovanimi 12. decem-
bra leta 1997, pa so bili Slovenci - skupaj z Bošnjaki - izbrisani. Pred-
sednik Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Darko Šonc je septem-
bra pisal predsedniku države Stipetu Mesiću in vsem poslancem Hr-
vaškega državnega sabora.

Poštovani.
Hiyatski državni Sabor je izglasao promjene Ustava Republike

Hiyatske 12. prosinca 1997. godine. Tom prilikom iz Proslova Usta-
va izbrisani su Slovenci kao nacionalna manjina koja je prije bila iz-
ričito navedena. Nevjerovatno, ali baš uz pomoć glasova pojedinih
zastupnika nacionalnih manjina. Slovenci organizirani u Savez slo-
venskih društava u Republici H)yatskoj, krovnoj organizaciji Slove-
naca u Republici Hrvatskoj su odmah reagirali protestnim pismom
kao i zahtjevom za objašnje-
njem takvog postupka i upu-
tili ga Predsjedniku Repu-
blike, Predsjedniku Vlade,
Predsjedniku Hrvatskog
državnog Sabora, sabor-
skim tijelima, čelnicima svih
parlamentarnih stranaka,
zastupnicima manjina u Hr-
vatskom državnom Saboru i

ra.

Mato Arlović je dejal, da do-
polnili ništa sprejemljivi, ker
je bilo v poprejšnjih razpra-
vah dogovorjeno, da ne bodo
posegali v preambulo ustave.
Klub narodnostnih manjšin je
kljub temu vztrajali pri glaso-
vanju. Izid: za dopolnilo seje
dvignilo tako malo rok, da

1APREI
MA)
fAVE!! U

0b začetku sklepne
razprave o ustavnih spremembah (8. novem-
bra) je poslanec madžarske narodnosti Tibor
Santo v imenu kluba.poslancev narodnostnih
manjšin vložil dopolnilo, s katerim je predla-
gal vnovično uvrstitev Slovencev in Bošnja-
kov (Muslimanov) v preambulo hrvaške usta-
ve. Poslanec italijanske narodnosti Furio Ra-
din je pri tem izjavil, da so Slovenci na Hr-
vaškem avtohtoni.

Dopolnilo za vmitev Slovencev in Bošnja-
kov v ustavoter za novo uvrstitev Romov je v predsednik sabora Zlatko Tomčić sploh ni
imenu Istrskega demokratskega zbora vložil zahteval njihovega štetja. Takoj potem je IDS
Damir Kajin. Kajinje ob tem dejal, da je bil svoj amandma umaknil.
izbris Slovencev in Bošnjakov iz ustave leta
1997 civilizacijska sramota.

Pred glasovanjem o ustavnih dopolnilih je državljanom slovenske narodnosti popravile
odbor za ustavo, poslovnik in politični sistem krivico, ki jim je bila storjena pred tremi leti.
oba amandmaja zavmil. Predsednik odbora

Stranke vladajoče šesterice tako nišo iz-
polnile predvolilne obljube, da bodo hrvaškim

(i.t.)

B
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SestanekSveta nacionalnihmanjšin
(7- junij)

Glavna tema sestanka je bil odnos
Sveta nacionalnih manjšin in Urada za
nacionalne manjšine. Zadnje čaše je priš-
lo do ohladitve odnosov in nepotrebnih
nesporazumov.
Seja pododbora za pravice na-
cionalnih manjšin (9. junij)

Razprava o poročilu Državnega ura-
da za revizijo o poslovanju HRT v letih
1989 in 1999.
Sestanek sveta nacionalnih manjšin
(19. junij)

Sestanek o financiranju znanstveno-razis -
kovalnih projektov, ki jih predlagajo društva
nacionalnih manjšin. Dogovor: treba bo nave-
zati stike z resomimi minitrstvi.
Sestanek pododbora za pravice na-
cionalnih manjšin Hrvaškega držav-
nega sabora (26. junij)

Tema: razdelitev sredstev, ki jih Uradu za
nacionalne manjšine zagotavlja državni pro-
račun za leto 2000.
Okrogla miza o integraciji manjšin
(4. in 5. julij)

Svet Evrope je v sodelovanju z Uradom za
nacionalne manjšine pripravil seminar, ki so se
ga udeležili predstavniki vseh manjšin na Hr-
vaškem. Razpravljalo se je o integraciji imi-
grantov in manjšin na področju kulture, gospo-
darstva in socialnega življenja.
Sestanek Sveta nacionalnih manjšin
(8. julij)

Razprava o spremembi ustavnega zakona o
zaščiti nacionalnih manjšin in problemih pri
pripravi popisa prebivalstva v letu 2001.
Sestanek sveta nacionalnih manjšin
(6. september)

Ustanovitev ožje skupine, ki bo izdelala
načrt sprememb ustavnega zakona o zaščiti
manjšin.
Zveza slovenskih društev
(11. september)

Hrvaškemu predsedniku Mesiću smo pos -
lali pismo, v katerem smo ga spomnili na pred-
volilne obljube in opozorili na problem vmitve

Slovencev v preambulo hrvaške ustave.
Sestanek v Uradu za nacionalne
manjšine (12. september)

Obrazložitev porabe finančnih sredstev, ki
jih je Zvezi slovenskih društev namenil Urad,
in sicer na podlagi narejenega poročila za ob-
dobje prvih šestih mesecev.
Sestanek v Uradu za nacionalne
manjšine (21. september)

Priprava za veliko razstavo z naslovom
Tradicijska glasbila nacionalnih manjšin. Raz-
stava bo od 20. novembra do 10. decembra v
Klovičevih dvorih. Zveza slovenskih društev se
bo udeležila razstave. Eksponate bo razstavila
v sodelovanju z Etnografskim muzejem iz Lju-
bljane.
SestanekPododbora začlovekovepravice
Hrvaškega državnega sabora
(26. september)

Razprava o poročilu o izpolnitvi državnega
proračuna in o delu HRT v prvih šestih mese-

iSvet nacionalnih manjšin uspešno
deluje že skoraj 3 leta. Vodi ga predsedni-
ca Sanja Tabaković-Zoričić. V svetu so
vse nacionalne manjšine na Hrvaškem
zastopane z enim predstavnikom. Sloven-
ce na Hrvaškem predstavlja predsednik
Zveze slovenskih društev Darko Šonc.
Redne seje sveta so vsako prvo sredo v
mesecu, izredne pa po potrebi. Svet se
ukvaija s številnimi odprtimi vprašanji, ki
bi jih ustrezna državna telesa morala hitre-
je reševati (spremembe in dopolnila ustav-
nega zakona o pravicah manjšin, zakona
društvih, volilnega zakona...). Vprašanja
so pereča in občutljiva, zato je bilo sklica-
nih več izrednih sej sveta. Naš predstavnik
je bil zelo konstruktiven, še posebej v pri-
pravah na srečanje z mednarodnimi pred-
stavniki za človekove pravice in pravice
nacionalnih manjšin. Za ta srečanja je bilo
potrebno pripraviti veliko gradiva in po-
datkov. V novem političnem ozračju na
Hrvaškem ustrezna državna telesa
proučujejo in pripravljajo spremembe in
dopolnila ustave ter ustavnega zakona o
nacionalnih manjšinah. Svet je zato usta-
novil strokovno skupino, ki spremlja in
proučuje načrte ter sama predlaga spre-
membe. V tej skupini sodeluje tuđi pod-
predsednik Zveze slovenskih društev
Franc Strašek. Razprave so zelo zahtev-
ne, saj se vsi sklepi in predlogi sprejemaju
soglasno, s konsenzom.

cih.
Zveza slovenskih društev v Republi-
ki Hrvaški (28. september)

Poslancem Hrvaškega državnega sabora
smo poslali pismo in jih zaprosili, da pomaga-
jo k vmitvi Slovencev v preambulo ustave in
tako popravijo krivico, ki je bila Slovencem
storjena leta 1997.
Sestanek v Svetu nacionalnih man-
jsin (4. oktober)

Dogovor o ožji skupini, ki bo sodelovala v
spreminjanju ustavnega zakona o zaščiti nacio-
nalnih manjšin. Franc StrašekDarko Sonc
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VERA KRŽIŠNIK - BUKIĆ: trenutek prizadetega ponosa, ocenjujem kot
najpomembnejši, ko govorim o izbrišu imena
Slovenci iz hrvaške ustave. Navajanje posa-
meznih manjšin v hrvaški ustavi odpira še niz
drugih vprašanj.

Naj omenim le eno - vprašanje primerlji-
vosti socialnih segmentov hrvaške družbe po
načelu narodnostne pripadnosti. Nedvomno us -
trezna je primerljivost z Italijani. Tako kot Ita-
lijani so tuđi Slovenci v hrvaški Istri avtohtone-
ga porekla, poleg tega pa so tuđi številčno in
družbeno-življenjsko pomembna tradicional-
na/avtohtona narodnostna skupnost v Zagrebu.
Vseh Slovencev na Hrvaškem skupaj je bilo po
zadnjem popisu prebivalstva 22.376, ćelo več
kot Italijanov (21.303). Poleg tega sta slovenski
in hrvaški narod tisočetja živela v zglednem,
prijateljskem sožitju, kar seveda ni mogoče tr-
diti za odnos Slovencev in Hrvatov do Italija-
nov. In nenazadnje, Slovenci in Hrvati živijo v
neposrednem naravnem ozemeljskem sosed-
stvu, drugače kot Italijani in Hrvati, Italija in
Hrvaška, Italija in Italijani na Hrvaškem.

Kljub vsemu se je decembra leta 1997 za
Italijane našel prostor v ustavi, Slovenci pa so
bili izrinjeni. Tak odnos hrvaške države do nje-
nih državljanov - diskriminacijski do Sloven-
cev in priviligiran do Italijanov - je pač moral
predstavljati svojevrstno žalitev za Slovence na
Hrvaškem. Naj stmem: izrecna navedba Slo-
vencev v hrvaški ustavi je globoko moralne na-

V

rave in to je najbolj pomembno. Sele na drugem
mestu je zagotavljanje in uresničevanje narod-
nostnih pravic in drugih ugodnosti, za katere ne
moremo pričakovati, da bi bile znatno kratene
ali ogrožene. Tuđi zaradi optimističnih tendenc
razvoja družbenih okoliščin v Hrvaški in v zve-
zi s Hrvaško.

Kaj menite o argumentih hrvaških oblas-
ti, da pri ustavnih spremembah Slovencev ni
treba našteti med avtohtonimi manjšinami,
ker so tako ali tako našteti v kategoriji »os-
tale manjšine«?

- Slovenci se uvrščajo po več kriterijih med
najpomembnejše narodnostne manjšine na Hr-
vaškem. So tuđi avtohtona manjšina. Zato je
žaljivo, če se jih uvrša med “ostale”, medtem
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ko so druge manjšine naštete. Se večja težava,
ki bi jo lahko opredelili tuđi kot legalistični
problem, pa je naslednja: hrvaški sabor je Slo-
vence leta 1997 nenadoma črtal iz ustave, spre-
jete leta 1990. Kot da bi se leta 1997 karkoli v
zvezi s Slovenci na Hrvaškem dejansko spre-
menilo. Spremenilo se seveda ni nič. Zgodilo se
je le to, da so Slovenci na Hrvaškem boleče
doživeli in še doživljajo ta, z ničemer izzvan in
povsem nepotreben udarec svoje, hrvaške
države. Argumenti hrvaških oblasti torej nišo
objektivno sprejemljivi. So pač ekskluzivno po-
litični, kakršna je bila tuđi poteza sabora iz leta
1997. Če je tako, imajo hrvaški argumenti - po

SLOVENCI
UPRAVIČENO
PRIZADETI
ZARADI
IZRRISA IZ
USTAVE

tave in zakaj je za slovensko manjšino po-
membno, da je navedena v ustavi?

- Nimam podatkov, da bi imel izbris imena
Slovenci iz preambule hrvaške ustave decem-
bra letal997 kakšne »otipljive« negativne pos -
ledice za konkretni kolektivni ali individualni
narodnostni položaj Slovencev v Hrvaški. Pri
tem ne govorim o morebitnem poslabšanju po-
ložaja, ki je posledica splošnega družbenega
razvoja in tranzicije. V tem smislu se je na pri-
mer pojavila nevamost, da bi Slovenci v Zagre-
bu zaradi denacionalizacije ostali brez svojih
prostorov na Masarykovi 13. Izrecna navedba
Slovencev v preambuli ustave bi morda lahko
pomagala pri hitrejšem doseganju dogovora o
prostorskem vprašanju.

Toda, kot sem že zapisala nedavno v lju-
bljanskem Delu, izpustitev imena Slovencev iz
hrvaške ustave ne posega nujno v območje uve-
ljavljanja narodnostno-manjšinskih pravic Slo-
vencev na Hrvaškem. Deloma gre seveda tuđi
za to, vendar pa se posledice odražajo pred-
vsem na socialno-psihološki ravni. In ta raven
je organska sestavina njihovega »dejanskega
položaja«. Naj ponovim, gre za načelni status -
ni, za simbolni vidik zadeve, za vprašanje tihe-
ga dostojanstva tradicionalne slovenske narod-
nostne skupnosti na Hrvaškem, ki se je prek
slovenskega imena izražalo v hrvaški ustavi iz
leta 1990. Izbris svojega imena iz ustave so
Slovenci na Hrvaškem doživeli boleče, kot ne-
razumljiv, z ničemer izzvan napad na svojo na-
rodnostno posebnost, kot odvzem neke svoje
identitetne pripadnosti, ki ni nikoli nikogar
ogrožala.

Nasprotno, skozi več generacij in že več kot
stoletje so bili vedno cenjena in zaželjena us -
tvarjalna družbena skupina, lojalni sodržavljani
v širšem hrvaškem okolju. Torej ta trenutek,

Dr. Vera Kržišnik - Bukić je znan-
stvena svetnica na ljubljanskem
Inštitutu za narodnostna vprašanja,
kjer se ukvarja s problematiko Slo-
vencev, ki živijo v drugih republikah
nekdanje Jugoslavije. Objavila je
vrsto znanstvenih del o Slovencih na
Hrvaškem. Za Novi odmev je pouda-
rila, da je bil z izbrisom hrvaških Slo-
vencev s seznama avtohtonih man-
jšin prizadet zlasti njihov ponos.

tCako se je z razpadom Jugoslavije
spremenil položaj Slovencev na Hrvaškem?

- Položaj Slovencev na Hrvaškem v tem ob-
dobju je treba obravnavati v vsaj dveh pogle-
dih: dejanskem in formalno-pravnem. V obeh
pogledih se je poslabšal. V dejanskem zlasti v
prvih letih po osamosvojitvi Hrvaške leta 1991,
ko je bila vojna. Tu mislim predvsem na Slo-
vence v kninski krajini ter v Osijeku in Belem
Manastirju. Tuđi drugod na Hrvaškem je vojna
Slovence prizadela tako kot večino ostalih hr-
vaških državljanov. Zaradi razpada Jugoslavije
je bilo več deset tisoč Slovencev, uradno okrog
35 tisoč, po mojih ocenah pa vsaj dvakrat več,
ki so po osamosvojitvi Slovenije ostali zunaj
nje oziroma po drugih republikah, pahnjeni v
usodo, ki sije nišo želeli in na katero nišo mo-
gli vplivati.

V formalno-pravnem pogledu so Slovenci
na Hrvaškem postali manjšinska narodna skup-
nost že z božično ustavo decembra leta 1990,
torej še pred razpadom Jugoslavije, medtem ko
so bili statusno po prejšnji hrvaški ustavi narod.

Kako je na dejanski položaj Slovencev
na Hrvaškem vplivalo njihovo crtanje iz us-

m
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V vmoje - drugačno ozadje, ki ga sicer razumem, a

ga v tukajšnjem kontekstu ne bi bilo upra-
vičeno načenjati.

Ali je Slovenija dovolj pritisnila na Hr-
vaško, da bi vključila Slovence v ustavo?

- Vprašanje žal ne zdrži kritike. »Vraćanje«
Slovencev na Hrvaškem v hrvaško ustavo je
notranja zadeva hrvaške države. 0 tem bo od-
ločal in odločil hrvaški državni sabor. Menim,
da tuđi ne bi bilo modro, če bi država Sloveni-
ja vršila kakršenkoli pritisk na hrvaško stran.
Bodimo natančni: ne gre za vključevanje Slo-
vencev v hrvaško ustavo, temveč za vraćanje
imena Slovencev na Hrvaškem v hrvaško usta-
vo. To je ogromna in bistvena razlika. Ne gre
za nekaj novega, gre za potrditev nečesa stare-
ga, že doseženega. Naj pri tem poudarim, da tu-
đ i mednarodnopravni dokumenti zagovarjajo
spoštovanje že doseženih pravic oziroma nas -
protujejo zniževanju njihove že uveljavljene
ravni. Na reševanje obravnavane zadeve ne
moreta neposredno vplivati ne slovenska
država ne mednarodna skupnost, je pa to ned-
vomno bistvena naloga glavnega subjekta sa-
moorganiziranih Slovencev na Hrvaškem -
Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.

Kako bi Slovenci na Hrvaškem morali
pritiskati na hrvaške oblasti?

- Mislim, da tuđi v tem primeru ne kaže
uporabljati besede pritisk, kajti v zadnjih letih
seje Zveza slovenskih društev na Hrvaškem že
uspešno predstavila kot partner hrvaškim
oblastem pri reševanju svojih problemov in iz-
vajanju svojih dejavnosti. Verjamem, da je v
današnji demokratični in v Evropo odprti Hr-
vaški mogoče doseći željeni cilj. Prek korek-
tnega dialoga, skozi institucionalno demokra-
tično proceduro lahko Zveza argumentirano in
odločno še naprej zastopa stališče o potrebi re-
vidiranja preambule ustave glede imenskega
narodnostnega navajanja na status quo ante,
oziroma (rezervno) stališče o morebitnem/al-
ternativnem izpuščanju imenskega narodnos -
tnega navajanja v celoti. Ta institucionalni dia-
log je treba okrepiti. Če ne bi zadostoval, bi ka-
zalo problem in predlog rešitev preudamo in
čimprej prek osrednjih hrvaških medijev pred-
staviti najširši hrvaški javnosti. V danih oko-
liščinah bi bilo težko storiti veliko već.

BRANKO VRSCAJ, DIREKTOR

GORENJA SPLIT IN  ASTNI
KONZUL REPUBLIKE SLOVENIJE
v SPLITU

GORENJE -
LIDER NA
HRVAŠKEM
TRGU RELE
TEHNIKE

Proizvodi Gorenja iz Velenja so na Hr-
vaškem izredno cenjeni in iskani, o čemer
priča tuđi podatek, da blagovno znamko
Gorenja prepoznava kar 95 odstotkov hr-
vaških kupčev. Prednosti Gorenja so tradi-
cija, kakovost, nenehne novosti, dober ser-
vis, moderen dizajn. Hrvaški trg oskrbujeta
dve podjetji. Gorenje iz Velenja ju je usta-
novilo v Zagrebu in Splitu. Gorenje Split de-
bije že od februarja leta 91, zadolženo pa je
za pokrivanje hrvaške obale, od meje s Slo-
venijo do Črne Gore.

- Gorenje je na trgu bele tehnike na Hr-
vaškem nesporni lider. Gorenjev tržni delež
znaša okoli 70 odstotkov, vsi ostali konkurenti
skupaj zberejo 30-odstotni delež. Po strukturi
je prodaja naslednja: 27 % kuhalni aparati, 29
% pralno-pomivalni aparati, 44 % hladilno-za-
mrzovalni aparati. Opazen je trend povećane
prodaje proizvodov srednjega in višjega ce-
novnega razreda.

Kakšni so poslovni uspehi Gorenja

naši kupci. Posegli smo po široki paleti prije-
mov: oglaševali smo v tisku, na televiziji,
predstavljali smo se na sejmih, izobraževali
smo trgovce, pripravljali nagradne igre,
opremljali maloprodajne prostore.

V komercialnem smislu so naša ciljna sku-
pina pripadniki mlajše generacije, ki šele bodo
postali naši kupci in potrošniki višjega živ-
ljenjskega standarda. Njim smo ponudili ek-
skluzivno linijo aparatov, ki jih je za Gorenje
dizajniral Paolo Pininfarina. V smislu krepi-
tve imidža naše blagovne znamke so naša cilj-
na skupina vsi današnji in potencialni kupci.
Marketing kot filozofija je definitivna usmeri-
tev Gorenja na hrvaškem trgu.

Ali imate v poslovanju kakšne težave?
- Največji problem je nelikvidnost kupčev,

ki je posledica makroekonomskih gibanj na tr-
gu in pravne neurejenosti, saj se zakoni, ki
ščitijo pravice dobaviteljev, v praksi ne izvaja-
jo. Plačilo je mogoče še najbolj kakovostno za-
varovati z bančnimi garancijami, ki pa so zelo
drage. Tveganje v poslovanju zato zmanjšuje-
mo s previdno izbiro kupčev in stalnim sodelo-Split?

- Prodaja se nenehno povečuje. Leta 91
smo prodali 4261 kosov bele tehnike, letošnje
leto pa borno veijetno sklenili s 100 tisoč pro-
danimi kosi. Kar je 2.000-odstotno povećanje.
Skupni prihodek Gorenja Split je leta 91 znašal
2,5 milijona nemških mark, letošnji pa bo oko-
li 60 milijonov mark. Prizadevamo si za po-
većanje tržnega deleža, šiijenje asortimaja in
še bolj kakovostne odnose s kupci. Naš cilj so
zadovoljni trgovci in potrošniki.

Za povećanje tržnega deleža so potrebna
tuđi vlaganja v marketing. Kako se
oglašujete, kako pridobivate nove kupce?

- Letos smo izpeljali dve veliki kampanji:
“Povezujemo generacije” in “Gorenje Pininfa-
rina”. Nagovarjali smo tuđi ljudi, ki še nišo

vanjem z njimi.
Ali pri delu opažate občasne težave v

slovensko-hrvaških odnosih?
- Lahko zatrdim, da se odnosi med država-

ma nikoli nišo opazno odražali na naše poslo-
vanje.

Vsako drugo novo ustavno formulacijo (ra-
žen izrecne navedbe vseh ali izpustitve poi-
menskega navajanja v celoti) bi Slovenci na
Hrvaškem upravičeno doživeli kot nov udarec,
razočaranje in ponižanje. To bi bil tuđi moralni
poraz Hrvaškega državnega sabora. In nasprot-
no, bila bi njegova velika demokratična zmaga,
če bi svoje Slovence - z njihovim imenom -
»vmil« kamor spadajo: v narodnostno manjšin-
ski imenik ustavne preambule.

Pred kratkim ste prevzeli še eno
dolžnost; postali ste častni konzul pri Gene-
ralnem konzulatu Republike Slovenije v
Splitu.

Kako je prišlo do tega?
- Že 30 let sem član Koncerna Gorenje. Ves

ta čas sem z zadovoljstvom sodeloval v razvoj-
nem napredku. Hvaležen sem, ker mi je Gore-
nje omogočilo, da s svojim znanjem in iz-Peter Zerjavič
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IVICA MAŠTRUKO:kušnjami sodelujem v kreiranju in
nadgradnji imidža podjetja. Med
dolgoletnim delom sem si pridobil
veliko prijateljev, znancev, kolegov.
Razume se, da sem bil vselej pri-
pravljen pomagati, ne le njim, am-
pak vsakomur, ki je pomoč potrebo-
val. Ljudem je prešlo v navado, da
so rekli: “V Splitu borno poiskali
Branka Vrščaja, ki bo pomagal.” Na
pomoč sem priskočil tuđi leta 1992 ,
ko je nastajalo Slovensko društvo
Triglav. Pomagal sem z nasveti in
tuđi denarjem. Začelo se je iz nič in
vsaka pomoč je bila dobrodošla. Z
nasveti sem pomagal tuđi, ko se je
odpiral generalni konzulat v Splitu.

Vse to je verjetno prispevalo, da
so me imenovali za častnega konzu-
la na čelu Generalnega konzulata
Republike Slovenije v Splitu.

Kaj vam pomeni opravljanje
te dolžnosti?

- Ne le veliko čast, ampak tuđi
priznanje za dosedanje delo. Pred-
vsem pa je to pomembna in zelo od-
govorna dolžnost, ki jo bom skušal
čim bolje opravljati. Moje osnovne
naloge so krepitev slovensko-hr-
vaških gospodarskih vezi, širitev in
poglobitev kultumega sodelovanja
ter oživljanje in ohranjanje tradicio-
nalno dobrih medčloveških odnosov
med Slovenci in Hrvati. Tu pa je se-
veda tuđi prizadevanje za utrditev
položaja slovenskih društev in slo-
venske manjšine na Hrvaškem ter
povezanosti Slovencev s svojo do-
movino.

Delovanje slovenskih društev
na Hrvaškem, zlasti Triglava v
Splitu, zelo dobro poznate.

- Delo Slovenskega društva Tri-
glav iz Splita spremljam že od same
ustanovitve. Globoko sem pre-
pričan, da so takšna društva potreb-
na. Ne le zaradi ohranjanja kulturne
dediščine ampak tuđi zaradi krepi-
tve slovenske identitete pri naših
potomcih, ki morajo poznati svoje
korenine in biti ponosni nanje.
Spoštovati pa morajo tuđi Hrvaško,
ki jih je sprejela. Prepričan sem, da
smo vsi Slovenci, ki živimo na Hr-
vaškem, v Dalmaciji, bogatejši, ker
imamo dve domovini in ker smo
prežeti z dvema kulturama. Srce nas
povezuje s slovensko identiteto, z
življenjem in delom pa smo se trdno
zrasli s krajem, kjer živimo.

Ilirika Todorovski
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jfiTonec oktobra se je po štiriletnem velepos-

laniškem mandatu v Sloveniji v Zagreb vrnil Ivi-
ca Maštruko. Dolgoletni diplomat (Vatikan, Ate-
ne, Ljubljana) je za Novi odmev povedal, da mu
bo obdobje, ki ga je preživel v Sloveniji, ostalo v
lepem spominu.

V

- Ce bi ocenjeval napredek v urejanju odnosov
med Hrvaško in Slovenijo, bi se odločil za oceno
prav dobro. Rešili smo nekaj ključnih vprašanj. Po-
sebej pomembna sta dva sporazuma, ki smo jih skle-
nili: o prosti trgovini ter o premoženjsko-pravnih od-
nosili. Podpis slovensko-hrvaškega sporazuma o
prosti trgovini je prispeval h krepitvi gospodarskega krogih veliko prijateljev in znancev. Pa tuđi žena se
sodelovanja in blagovne menjave, označil pa je tuđi Je dobro znašla v Ljubljani, saj je bila pred leti za-
začetek odpiranja Hrvaške za sklepanje podobnih Pelena v Kompasovem predstavništvu v Dalmaciji,
sporazumov z drugimi državami srednje Evrope. Na tej, osebni ravni, so spomini krasni; družil sem se
Hrvaška je pred tem takšen sporazum sklenila le še z z zanimivimi ljudmi, navezoval prijateljstva, obisko-
Makedonijo. Pogajanja o sporazumu, ki je uredil val slovenske krajein se - med drugim - posvečal tu-

đi nekaterim užitkom, na primer gastronomskim.
Omenili ste, da ste prepotovali vso Slovenijo.

Kje ste se najbolje požutili?
- Glede na moje korenine bi verjetno moral reči,

da mi je najlepša Primorska. Vendar pa sem se od-
lično počutil na Štajerskem, kjer sem pogosto obis -
koval turistične kmetije in vinske kleti. Krasna prija-
teljstva sem si ustvaril tuđi v Prekmurju. Nekoč smo
se v šali dogovorili, da bom postal častni konzul

pozabiti, da sta Slovenija in Hrvaška mladi državi, v
katerih je vprašanje vsakega kvadratnega centimetra
ozejnlja nadvse pomembno in zato tuđi občutljivo.
/ato kljub optimističnim napovedim vodstev obeh
držav ne pričakujem hitrega reševanja tega proble-
ma.

Kakšni pa so vaši osebni vtisi o Sloveniji?
- V Slovenijo sem prišel iz Grčije. Prihod v Lju-

bljano sem doživljal kot svojevrstno vmitev, saj sem
pred leti pogosto sodeloval na različnih strokovnih
srečanjih v Sloveniji, tam pa sem navsezadnje tuđi
doktoriral. Zato sem imel v slovenskih akademskih

premoženjsko-pravne odnose, so bila zelo dolgotraj-
na, saj seje z leti na področju premoženja nakopičilo
precej težav. Sklenitev tega sporazuma je zato vseka-
kor velik korak. Osebno mije zelo žal, ker v veljavo
ni stopil tretji pomemben sporazum, in sicer o ma-
loobmejnem prometu, ki bi veliko pomenil zlasti lju-
dem ob meji. Kot veste, sta vladi sporazum podpisa-
li, hrvaški sabor ga je ratificiral, slovenski državni
zbor pa ne. Upam, da se bo to kmalu zgodilo. Glede
ostalih odprtih vprašanj menim, da vprašanji Jedrske Prekmuija v Dalmaciji. Seveda bi v tem primeru v
elektrarne Krško in Ljubljanske banke, ništa poli- krogu prijateljev izbrali tuđi častnega konzula Dal-
tični, ampak strokovni. Ne pričakujem, da bo spora- macije v Prekmurju.
zum o državni meji podpisan kmalu. To je občutljiva
tema, do nje imajo javnost in politične strukture v
obeh državah poseben odnos . Verjetno bosta državi
preprosto sprejeli status quo za neko določeno obdo-
bje, za na primer pet ali deset let, ko naj bi se v mir-
nem ozračju nadaljevala pogajanja. Obe strani mora-
ta biti pripravljeni na kompromise. Morebitni trium-
falizem na eni ali drugi strani bi bil le vir možnih no-
vih problemov. To vprašanje je pač dediščina neure-
jenih odnosov iz nekdanje skupne države. Ne smemo na” ženska, čeprav bi moral reči “utrujena”. Bilo je

precej komično. Ce se dotaknem stikov s predstavni-

Zagotovo imate na zalogi kakšno anekdoto iz
slovenskega obdobja.

- Veliko je bilo smešnih prigod, povezanih z je-
zikom. Nekoč sem v večji družbi skušal povedati,
kako pomembno je, da za vsakim uspešnim moškim
stoji ženska. Hotel sem poudariti, da je žena us -
pešnega moškega ponavadi utrujena. Pri tem sem bil
zelo nespreten in sem uporabil napačno besedo. Re-
kel sem, da za vsakim uspešnim moškim stoji “trud-
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ki političnega in javnega življenja, lahko ome-
nim dogodivščino, povezano z Zmagom Je-
linčičem. Ko sem prišel v Slovenijo, sem se
vljudnostno sešel z vsemi predsedniki parla-
mentarnih strank. Z Jelinčičem sem se v
sproščenem vzdušju pogovarjal približno pol
lire. Pred slovesom mi je dejal: “Gospod vele-
poslanik, vidim, da ste profesionalec in da si
zelo prizadevate pridobiti moje simpatije, saj bi
mi to preprečilo, da napadam Hrvaško in hr-
vaško politiko.” Pritrdil sem mu in dejal, daje
bil prav to moj namen. Minilo je nekaj mese-
cev, ko sva se po odprtju ruskega veleposla-
nstva v Ljubljani, spet srečala. V večji družbi
mi je Zmago Jelinčič predlagal, da preideva na
“ti” in da spijeva bratovščino. Privolil sem pod
pogojem, da javno izjavi, da ima rad hrvaškega
veleposlanika. Pri tem sem se seveda skliceval
na najin prvi sestanek. Jelinčič je to storil, izpi-
li smo bratovščino, nato pa je dejal: “To, kar
sva storila, seveda pomeni le, da ne bom več
napadal tebe kot veleposlanika, Hrvate in Hr-
vaško pa bom tuđi v prihodnje.”

Kakšna je razlika med Ljubljano in Za-
grebom?

- Zagreb je večji, bolj kaotičen in manj pri-
meren za življenje navadnega človeka, še zlas -
ti pešca. Ljubljana je manjša, manjši je tuđi
prometni kaos , mesto je bolj človeško.Opazna
pa je tuđi razlika v standardu. Bruto osebni in
nacionalni dohodek je veliko večji v Sloveniji,
cene so precej nižje, tuđi v gostinstvu. Zagreb
je sicer lep, pa tuđi Ljubljana ni grda.

Ste opazili kakšne občutne razlike v po-
ložaju slovenske manjšine na Hrvaškem in
hrvaške v Sloveniji?

- Odgovoru na takšna vprašanja se izogi-
bam, saj pogovor o tej temi vselej izzove bodi-
si opravičene bodisi neopravičene odzive na-
cionalno zavednih Slovencev oziroma Hrvatov.

TOMffE V SLOVENIJI:
£K SLAVIL,

4SSNICA PORAŽENA
^ ôlnoletni državljani Slovenije so v nedeljo, 15. okto-

bra že četrtič na demokratičnih parlamentarnih volitvah izbi-
rali svoje poslance. Po pričakovanjih in v skladu z rezultati
javnomnenjskih raziskav pred volitvami je bila absolutna
zmagovalka LDS Janeza Drnovška s 36 odstotki glasov. Liberalni demokrati so zbrali 20 odstot-
kov več glasov kakor drugouvrščena Socialdemokratska stranka (SDS) Janeza Janše. Na tretjem
mestu je Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) z 12 odstotki, na četrtem združena SLS-
SKD z 9,5 in na petem Nova Slovenija (NSi) nekdanjega premiera Andreja Bajuka z 8,8 odstot-
ki. Stiriodstotni volilni prag so presegle in se prebile v parlament še upokojenski Desus s 5,2 od-
stotki, SNS Zmaga Jelinčiča (4,4) in SMS - Stranka mladih Slovenije (4,3). V primerjavi z vo-
litvami leta 1996 so si izid izboljšale LDS, ZLSD, SNS in Desus . Janševi socialdemokrati so do-
bili skorajda enak odstotek glasov kot pred štirimi leti, medtem ko ljudska stranka, čeprav se je
združila s krščanskimi demokrati, ni dosegla niti polovice glasov iz leta 1996. Največje prese-
nečenje volitev je spomladi ustanovljena »mladinska« SMS, ki je prišla v parlament, čeprav v
svojih vrstah nima znanih politikov inje bila še mesec pred volitvami popolna neznanka. Z iznaj-
dljivo kampanjo in privlačnimi nastopi na TV-zaslonih so prepričali zadostno število volivcev.
Volitev seje sicer udeležilo 1,116.423 ali 70,37 odstotka volilnih upravičencev.

V državnem zboru, v katerem je 90 poslancev, ima levosredinski blok prepričljivo večino -
LDS ima 34, ZLSD 11 in Desus štiri poslance. K levemu bloku lahko, sodeč po političnih od-
ločitvah v zadnjih letih, prištejemo štiri glasove Jelinčičevih nacionalistov in dva poslanca man-
jšin. Na drugi strani je blok desnosredinskih (pomladanskih) strank bistveno šibkejši kakor v zad-
njem mandatu, ko je imel polovico poslancev in ko so lahko oblikovali svojo vlado. Bajukova
NSi, Janševi socialdemokrati in ljudska stranka imajo po volitvah 15. oktobra vsega 31 ali le tre-
tjino poslancev državnega zbora. Volilni izid, torej, levosredinskemu bloku omogoča, da že no-
vembra sam sestavi koalicijo in vlado. Druga možnost je koalicija LDS z ZLSD na eni in z zmer-
nimi »pomladniki« SLS-SKD na drugi strani. Če bi poskusi za oblikovanje prve ali druge koali-
cije propadli, bi se odprla možnost za tretjo, najmanj verjetno vlado - koalicijo LDS z Janševimi
socialdemokrati.

Glavni vzroki za slab rezultat »pomladnikov« so delo Bajukove vlade po razrešitvi premiera
Janeza Dmovška in oštri spopadi med koalicijskimi partnerji v desnosredinski vladi. Pol leta de-
la Bajukove ekipe je minil v znamenju množice kadrovskih zamenjav v vladi in javnih podjetjih.
Najbolj razvpita kadrovska odločitev je imenovanje bivšega podpredsednika vlade Marjana Po-
dobnika za generalnega direktorja Telekoma Slovenije, ki je bilo v javnosti sprejeto zelo nega-
tivno. Poleg tega koalicijski partnerji nišo mogli najti skupnega jezika pri številnih strateških
vprašanjih. Do razkola med SDS in Ljudsko stranko je prišlo, ko so slednji podprli proporcional-
ni volilni sistem. Janezu Janšu, politiku, ki je imel v Bajukovi vladi najmočnejši vpliv, so zaradi
tega propadli načrti o večinskem volilnem sistemu v Sloveniji. Zato je v mesecu predvolilne kam-
panje oštro kritiziral Ljudsko stranko, češ daje spet izdala pomladne stranke. Ljudska stranka je
v koaliciji, podobno kot v času koalicije z LDS, v Bajukovi vladi začela delovati kot notranja opo-
zicija, kar so volivci na volitvah kaznovali. No, desnica je po neuspehu na volitvah za svoj poraz
okrivila medije, ki naj bi bili nekorektno spremljali delo Bajukove vlade in med kampanjo favo-

rizirali LDS. Drugače kakor »pom-
ladniki« sta se LDS in Janez Dr-
novšek med kampanjo predstavljala
kakor umirjena politična sila, ki lah-
ko brez prerekanj zagotovi stabilnost
in razvoj Slovenije. To je bilo pri vo-
livcih pozitivno sprejeto. LDS je do-
segla najboljši rezultat posamezne
stranke v zgodovini slovenskega par-
lamentarizma in bo imela pri sestav-
ljanju vlade škarje in platno v celoti v
svojih rokah.

Vsekakor pa lahko rečem, da je slovenska
manjšina na Hrvaškem bolje in bolj kakovos -
tno organizirana kot pa Hrvati v Sloveniji.

Kako ste se znašli v Zagrebu, ali boste tu
ostali?

- Dvanajst let sem kot veleposlanik
preživel na tujem. Zdaj sem se vmil na minis -
trstvo za zunanje zadeve in potreboval bom ne-
kaj časa, da ugotovim, kako naj izkoristim svo-
jo delovno energijo. Ali bom ostal v zunanji
politiki ali pa se bom vmil na notranjepolitično
prizorišče. Sicer pa nisem imel še nikoh stal-
nega prebivališča nikjer drugje, kot le v Zadru.
V vseh drugih krajih sem živel le začasno. Tu-
đi Zagreb je moj začasni dom. Življenja brez
morja si namreč ne morem predstavljati. Nisem
ribič, navdušeni plavalec ali ljubitelj kakšnih
vodnih športov, pa vendar za normalno življe-
nje in psihično zdravje potrebujem občutek, da
je morje blizu. Le takrat sem zares miren.

Tanja Bernard Peter Zerjavič
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KAKO SMO
VOLILI
SLOVENCI V
ZAGREBU

KAIIE
NOVEGA V
SLOVENSKO-
HRVAŠKIH
ODNOSIH?l̂ olišče na slovenskem

veleposlaništvu v Zagrebu se
je v nedeljo odprlo ob devetih
zjutraj. V osmih urah je svoj
glas oddalo 18 ljudi, čeprav jih
je želelo glasovati še enkrat to-
liko. Pravila republiške volilne
komisije so bila namreč zelo stroga. Na diplomatsko
konzulamem predstavništvu sta lahko glasovali dve
skupini volilcev: -tišti, ki imajo stalno prebivališče v
Sloveniji in so v zakonsko določenem roku prosili za
glasovanje v tujini ter za to dobili ustrezno dokumen-
tacijo; -ter tišti državljani Slovenije, ki nimajo stalne- I.JIIR1.1IIM
ga prebivališča v Sloveniji in so zapisani v volilni
imenik. Zagrebška volilna komisija, kateri je predse-
doval konzul Marko Sotlar, je zato morala zavmiti
vse tište, ki so na veleposlaništvo prišli le s potnim
listom ali s pozivom na volitve v eni od slovenskih
volilnih enot. Da tuđi na prihodnjih slovenskih voli-
tvah ne bi prišlo do podobnih nesporazumov, poziva-
mo vse tište, ki bi želeli voliti, naj se takoj ob razpisu
volitev pozanimajo na slovenskem veleposlaništvu v
Zagrebu ali v Slovenskem domu o tem, kaj potrebu-
jejo za pristop k volitvam. Tište slovenske državljane,
ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji pa opozar-
jamo, naj na slovenskem veleposlaništvu v Zagrebu
čim prej prosijo za vpis v volilni imenik.

Sečovlje
državnega sveta RS so si 30.
maja ogledali območje ob zad-
njih kilometrih toka reke Drago-
nje, ki si ga lastita tako Hrvaška
kot Slovenija.

Brežice - 1. junija so se sešli
predstavniki sindikata trgovine
Slovenije in Hrvaške.

Ljubljana - Novi slovenski
zunanji minister Lojze Peterle je
po prisegi 7. junija napovedal
hitrejše reševanje odprtih
vprašanj s Hrvaško.

Ljubljana - 8. junija sta se
sešla namestnik hrvaške minis -
trice za zdravstvo Rajko Osto-
jić in državni sekretar v sloven-
skem ministrstvu za zdravstvo

Predstavniki

NOVI HRVAŠKI
VELEPOSLANIK V

P1 rvi hrvaški
veleposlanik v
Ljubljani je bil
M i 1 j e n ko
Žagar, nasle-
dil ga je Ivica
M a s t r u k o ,
tretji pa je pos -
tal Celestin
Sardelić.
Sardelić se bo
rodil 26. no-
vembra v Za-
grebu. Osnov-
no šolo je
končal v Blatu

na Korčuli, srednjo šolo pa v Dubrovniku. Na Filo-
zofski fakulteti v Zagrebu je diplomiral iz sociologi-
je in filozofije. V prejšnji državi in prejšnjem siste-
mu je opravljal vrsto pomembnih družbenopolitičnih
dolžnosti. Med drugim je bil namestnik hrvaškega
ministra za znanost, tehnologijo in informatiko in
član predsedstva CK SKH. Uvrščali so ga v t. i. refor-
matorsko, demokratično skupino v partiji, ki je dose-
gla sprejetje strateške odločitve o večstrankarskem
sistemu na Hrvaškem. Na seji CK ZKJ leta 89 je v
političnem smislu prekinil t.i. hrvaški molk. Bilje tu-
đi športni funkcionar, med drugim je bil predsednik
vaterpolo zveze Hrvaške in Jugoslavije. Pred prvimi
večstrankarskimi volitvami na Hrvaškem je izstopil
iz ZKH - SDP in se popolnoma umaknil iz politike.
Postal je svetovalec glavnega direktorja Coninga v
Varaždinu, zadnje leto dni pa je bil eden od direktor-
jev v zavarovalniški družbi Euroherc. Veleposlaniški

l^astni konzul na slovenskem generalnem kon- položaj v Sloveniji je Sardelićeva prva diplomatska
zulatu v Splitu je postal Branko Vrščaj.

Janez Zajec.
Ljubljana Predsednik

HSLS Dražen Budiša se je 8.
junija sešel s predsednikom
LDS Janezom Drnovškom.(TB)

Ljubljana - Hrvaško zuna-
nje ministrstvo je 9. junija
začasno odpoklicalo veleposla-
nika v Sloveniji Ivico Maštru-
ka. Povod je bila Maštrukova
kritika nove kadrovske politike
v diplomaciji. V Ljubljano seje
veleposlanik vmil 16. junija.

Ljubljana - Predsednica
županijskega doma hrvaškega
državnega sabora Katica Iva-
nišević je po sestanku s predsed-
nikom slovenskega državnega
sveta Tonetom Hrovatom (9.
junija) zagotovila, da bo Hr-
vaška tuđi po spremembi vlade v
Sloveniji dobra partnerka pri
reševanju odprtih vprašanj.

Ljubljana - Slovenskemu
premieru Andreju Bajuku je ob
prevzemu dolžnosti 11. junija
čestital tuđi hrvaški premier Ivi-
ca Račan.

NOVO NA
SLOVENSKEM
VELEPOSLANIŠTVU

c/ulija smo se poslovili od Bogdana Benka,
pooblaščenega ministra na slovenskem veleposla-
ništvu v Zagrebu, in njegove žene Slavice Benko,
naše sodelavke, urednice Otroškega kotička v Novem
odmevu. Poleti je na veleposlaništvo prišla svetoval-
ka Irena Mramor, jeseni pa pooblaščeni minister
Jadran Hočevar.

ČASTNI KONZUL
V SPLITU

dolžnost.
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Ljubljana - Prometni minis -
ter Anton Bergauer je po sestan-
ku s kolegom Alojzem Tuškom
(13. junija) izjavil, da bosta cestni
smeri Maribor - Zagreb in Reka -
Trst v slovenski nacionalni pro-
gram cestogranje uvrščeni le, če
bo Slovenija dobila neposreden
stik svojega ozemeljskega morja z
mednarodnimi vodami.

Ljubljana - 14. junija seje pr-
vič sešla desetčlanska komisija, ki
bo v skladu s premoženjskoprav-
nim sporazumom popisala pre-
moženje slovenskih podjetij na
Hrvaškem oz. hrvaških podjetij v
Sloveniji ter opredelila lastniške
deleže.

objavila poziv podjetjem, da v
skladu s pravno-premoženjskim
sporazumom posredujejo podatke
o svojem premoženju v drugi
državi.

Obrežje/Bregana - V gostilni
Kalin sta se 21. julija sešla zuna-
nja ministra Lojze Peterle in To-
nino Picula.

stvo Ciril Smrkolj in Božidar
Pankretič sta 27. avgusta podpi-
sala sporazum o sodelovanju.

Ig pri Ljubljani - Mednarod-
ni sklad za razminiranje je 5. sep-
temba obiskala Diana Pleština
Račan. soproga hrvaškega pre-
miera. Sklad je doslej fmanciral
čišćenje 1,5 kvadratnega kilome-
tra miniranega hrvaškega ozemlja.

Varaždin - Na občinskem so-
dišču je bila 7. septembra prva
razprava proti nekdanjima sloven-
skima obveščevalcema Branku
Bezgovšku in Antonu Slatinšku,
ki so ju zasačili pri Zavrću v
začetku leta 1998.

Zagreb - Na konferenci Pakta
stabilnosti (12. in 13. september)
je sodeloval tuđi predsednik slo-
venskega državnega zbora Janez
Podobnik. Podobnik je hrvaški
sabor obiskal tuđi 20. septembra,
ko je bil v Zagrebu na otvoritvi
predstavništva nekega slovenske-
ga podjetja.

Zagreb - Predsednik Stipe
Mesić je 12. sepetembra sprejel
prvaka LDS Janeza Drnovška.

Lendava - Predstavniki ob-
mejnih občin ob reki
Muri (Mursko Sre-
dišče, Sveti Martin
na Muri, Podturen,
Lendava
Črenšovci) so 24.
septembra podpisali
sporazum o sodelo-
vanju v gospodar-
stvu, kulturi, turiz-
mu, športu in ribolo-

Maribor - Mariborski župan
Boris Sović je 6. julija pisal hr-
vaškemu predsedniku Stipetu
Mesiću. Prosil ga je, naj ustavi
odločitev o zaprtju hrvaškega
konzulata v Mariboru, ki je bil
formalno vzpostavljen leta 1995,
vendar pa nikoli ni začel delovati.

Dubrovnik - Slovenski, hr-
vaški in češki predsednik, Milan
Kučan, Stipe Mesić in Vaclav
Havel so se 10.
julija pogovarjali
o razmerah na ob-
močju in se ude-
ležili otvoritev
dubrovni škega
poletnega festiva-
la. Sešli so se tuđi
s čmogorskim vo-
diteljem Milom
Đukanovićem in
podprli demokra-

# m V

tizacijo Crne Go-

Zagreb - Predsednik Stipe
Mesić je 15. junija sprejel delega-
cijo Hrvatov v Sloveniji, ki jo je
vodil Emil Lučev. Lučev je izja-
vi l, da Slovenija Hrvatom ne za-
gotavlja primemega denamega in
/akonodajnega položaja.

Ljubljana - Na povabilo
načelnika generalštaba SV Iztoka
Podbregarja je 15. junija Slove-
nijo obiskala delegacija hrvaških

Otočec - 11 .
julija sta se
sešla mini-
nistra za šol-
stvo in Lov-

V

ro Sturm in
V l a d i m i r
Strugar.
Opatija
Ministra za
notranje za-
deve Peter
Jambrek in
Šime Lučin

Mokrice -
28. julija sta se
sešla ministra za
delo in socialno
skrb Davorko
Vidović in Mi-
ha Brejc.

Zagreb
Jernej Cim-
peršek, direktor
Mednarodne us -
tanove za raz-
miniranje in po-
moć žrtvam min

in

vu.
Zagreb - Premier
Ivica Račan je 10.
oktobra sprejel pred-

sednika ZLSD Boruta Pahorja.
Zagreb - 0 sodelovanju v

znanosti sta se 11. oktobra pogo-
varjala ministra Hrvoje Kraljević
in Lojze Marinček.

Zagreb - 17. oktobra se je na
trgovskem sodišču v Zagrebu
začelo sojenje Jedrski elektrami
Krško in Elesu. Tožbo je vložil
HEP, ki zahteva 137 milijonov do-
larjev odškodnine, ker Eles Hr-
vaški že od poletja leta 1998 ne
dobavlja elektrike iz nuklearke.

načelnik GŠ HV Petar Stipetić.
Cerklje - Velikega aeromitin-

ga ob dnevu slovenske državnosti
25. junija se je na povabilo slo-
venskega predsednika Kučana
uđeležil tuđi hrvaški predsednik
Mesić.

sta se 14. julija
pogovarjala o
sodelovanju in
skupnem pre-
prečevanju ile-
galnih migracij.

Zagreb
Hrvaško pres -
tolnicoje 19. ju-
lija obiskala lju-
bljanska Župa-
nja Viktorija
Potočnik.

s sedežem na Igu
pri Ljubljani se je
24. avgusta sešel s
predsednikom sveta
Hrvaškega centra

razminiranje
Draženom Budišo.
Zagreb - Hrvaška
vlada je 26. avgusta
sklenila, da bo za-
prla generalni kon-
zulat v Mariboru.
Gornja Radgona -

Ministra za kmetij-

za

Ljubljana - 3. julija so se
sešli predstavniki Hrvaške zveze
upokojencev in Zveze društev
upokojencev Slovenije.

Ljubljana/Zagreb - Sloven-
ska razvojna družba in Hrvaški
fond za privatizacijo sta 5. julija



PRETEKLOST V SEDANJOSTI
PREMOĆNA OSEBNOSTBOJAN STUPICA -

SLOVENSKA
GLEDALIŠKA
LEGENDA

0 Bojanu Stupici se danes govori le v superlativih.
«Eden največjih režiserjev, ki so ustvarjali na tem
odru,» so besede intendanta zagrebškega HNK-ja
Georgija Para. «Stupičina največja zapuščina je
on sam,» pravi njegov nekdanji asistent režiser
Ljubomir Miči Drašković. Dejansko pa je Stupi-
ca še ena od osrednjih osebnosti jugoslovanskega
gledališča, katerega ime danes počasi bledi. Umet-
nik, ki so ga slavili, mu oporekali, ga ogovarjali in
častili, je nekoć takole slikovito opisal svoj živ-
ljenjski krog: «V Ljubljani mi govorijo, da sem
odpadnik, ki je stalno prijavljen na beograjskem
Vračarju. Če grem v Zagreb, potrebujem tranzitni
vizum. V Beogradu, kjer sem preživel najlepše
dneve svojega življenja, pa me zmerjajo s prite-
pencem, češ naj se raje vmem v svoj rojstni kraj.»
Bojan Stupica je bil ob Branku Gavelli največja
osebnost v dramski režiji na prostorih nekdanje

skupne države. Svoj gledališki pečat je pustil v Ljubljani, Skopju, Osje-
ku, Splitu, Beogradu in Zagrebu. Zaradi svoje «premočne osebnosti», kot
ga opisujejo njegovi najbližji sodelavci, je pogosto prihajal v nesoglasje
z okoljem, v katerem je ustvarjal. To je tuđi eden od razlogov za njego-
va stalna potovanja. Če v nekem gledališču ni uspel uresničiti svoje ide-
je, ga je preprosto zapustil. Njegovi nekdanji sodelavci ga opisujejo kot
potujočega režiserja, ki je bolj kot doma živel v gledališču. Poleg tega je
bil pogosto v sporu tuđi z Zvezo komunistov, katere član je bil, saj ni
upošteval estetskih meril, ki jih je partija postavljala.

V

Letos mineva trideset let od smrti enega naj-
večjih slovenskih gledaliških umetnikov Bojana
Stupice. Te obletnice so se spomladi s proslavo
spomnili tuđi v zagrebškem HNK. Legenda jugos -
lovanskega gledališča je le leto dni pred smrtjo iz-
javil, daje na odrskih deskah uresničil samo tretji-
no načrtov in da bo po smrti znan le po beograjski
kavami, ki nosi njegovo ime. To se na žalost tuđi uresničuje.

V

JUGOSLOVANSKI IN EVROPSKI REŽISER
Bojan Stupica seje rodil očetu Janku in mami Maruški 1. avgusta le-

ta 1910 v Ljubljani. Na svojo gledališko pot je stopil že med Studijem ar-
hitekture na ljubljanski univerzi, ko je ustanovil neodvisno gledališko
skupino «Obraznikov». Skupina seje leta 1931, koje imel Stupica le 21
let, prvič predstavila javnosti v ljubljanski operi z Raynalovo predstavo
«Vojna in mir». Leta 1935 je bil angažiran v ljubljanski Drami, tri leta
kasneje pa je odšel v Beograd in se v Slovenijo vmil takoj po drugi sve-
tovni vojni, koje leto dni vodil Slovensko narodno gledališče. Leta 1947
je prevzel organizacijsko in umetniško vodstvo Jugoslovanskega dram-
skega gledališča v Beogradu. Na Hrvaškem se je prvič predstavil leta

V V

1933, koje v Splitu uprizoril Tolstojevo «Zivo truplo». Član Hrvaškega
narodnega gledališča je postal leta 1955, ko so tuđi nastale nekatere od
njegovih najbolj vplivnih stvaritev: Shawova «Sveta Ivana», Brechtov
«Kavkaški krog s kredo» in «Leda» Miroslava Krleže. Dve leti kasneje se
je vmil v Beograd in tam ostal vse do svoje smrti. Njegova umetniška za-
puščina je velika: na odrih tedanje Jugoslavije je režiral 116 dram (14 v
tujini), skoreografiral 140 predstav, odigral 37 gledaliških in pet filmskih
vlog, prevedel številna dela iz svetovne dramske literature in bil uspešen
tuđi kot arhitekt. Sodeloval je pri obnovi Slovenskega narodnega gleda-
lišča, Jugoslovanskega dramskega gledališča ter izgradnji teatra Atelje
212. Ustvarjal je tuđi v Stalnem slovenskem gledališču v Trstu. Pisal je
scenarije za filme, kot režiser in filmski igralec pa
se je preizkusil tuđi sam in to leta 1953 v filmu
«Jara gospoda». Stupica je veliko časa posvetil pe-
dagoškemu delu. Igro ter gledališko režijo je pre-
daval na dramskih akademijah v Ljubljani, Zagre-
bu in Beogradu. Bil je prvi povojni režiser, ki je z
Jugoslovanskim dramskim gledališčem prepotoval
vso nekdanjo Jugoslavijo. Njegove predstave si je
v treh letih ogledalo več kot 10.000 gledaliških
privržencev. V Stupičin rezime pa je zapisano tuđi
prvo gostovanje jugoslovanskega gledališča, ki se
je leta 1954 predstavilo na Mednarodnem gleda-
liškem festivalu v Parizu z Držičevim «Dundom
Marojem». Njegove premiere so odprle tuđi dva
velika teatra: leta 1945 Slovensko narodno gleda-
lišče s predstavo «Za dobro ljudi» ter Jugoslovan-
sko dramsko gledališče leta 1948 s tremi predsta-
vami: «Kralj na Betajnovi», «Striček Vanja» ter
«Ribiška prerekanja».

(NE)URESNICENE SANJE
Stupica je gledališče videl kot veliko družino, v kateri so sodelovali

tako igralci, kot scenaristi, kostumografi in drugi. Vse niti gledališča je
želei držati v svojih rokah, njegova življenjska energija pa je bila nalez-
ljiva za vse, ki so z njim sodelovali. V Beogradu je zbral najboljše igral-
ce iz nekdanje Jugoslavije in dvignil umetniške kriterije tedanjemu tea-
tru. «Ustvarjati ponosno, zavestno ter strastno,» je nekoč dejal Stupica.
Danes je od njegovih velikih idej ostalo bolj malo. Nikjer na prostorih
nekdanje Jugoslavije ne obstaja niti osebnost, niti skupina ljudi, ki bi iz
gledališča uspeli narediti tako veliko avanturo, kot jo je naredil Stupica.
Kot gledališko metodo in estetiko je uvedel igro in igralca v ospredje. De-
lal je predstave z velikimi ansambli in prav timsko delo je bilo tisto, ki je
dajalo končni pečat njegovim predstavam. Danes se ustvarjajo majhne
predstave, z majhnim številom ljudi, kar je v osnovi povsem negledališka

in ne-Stupičina ideja. Stupica je še za časa življe-
nja dobil številne nagrade in priznanja, vendar bi si
jih po mnenju gledaliških umetnikov zaslužil še
precej več.

V V

ZAPUSCINA
Za Stupico je danes ostalo napol uničeno Jugoslo-
vansko dramsko gledališče, Atelje 212, Teater Stu-
pica ter kavama z njegovim imenom. Njegov veli-
ki talent pa prenaša tuđi nagrada «Bojan Stupica»,
ki jo v Beogradu že trideset let podeljujejo za naj-
boljšo gledališko režijo. Po besedah umetnikov je
bila ta nagrada ustanovljena z namenom, «da bi bi-
la prisotnost Bojana Stupice večno shranjena v
našem življenju, da bi poudarili njegov prispevek
k razvoju gledališke umetnosti ter vzpodbudili no-
va iskanja in originalne rešitve v gledališkem me-
diju, ki mu je Bojan Stupica dal povsem novi po-

• men.»
Tanja Bernard
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ČETIRI SASTANKA U 19 SATIPRAZNIKI
SLOVENSKE
KULTUREIN

JEZIKA

mograf predstave. U prvom planu na sceni se od-
vijaju zbivanja s i oko kneza Miškina, dok tije-
kom četverosatnog trajanja predstave, ostali su-
dionici sjede u pozadini “čekajući svoj red”. S po-
malo “šašavom” frizurom Branko Šturbej bio je
očaravajući knez Miškin i teško se bilo odlučiti
nama u mraku: treba li mu pomoći ili ga još jače
gurnuti u njegovu neurozu. Sjajne je partnere
imao u Jerneju Šuginanu i Igoru Samoboru,
mladoj Poloni Juh i fatalnoj Nataši Barbari
Gračner, te svima ostalima, kompletnom ansam-
blu Drame SNG. Klasik suvremene europske dra-
me Samuel Beckett prisutan je svojim djelima
praktički u svakoj kazališnoj sredini, pa kako je
upravo djelo “U očekivanju Godota” najpoznatije
i najizvođenije, uvijek se s nestrpljenjem očekuje
svako novo uprizorenje, kako bi se moglo uspo-
ređivati s već viđenima. Kako smo saznali od rav-
natelja Pipana, prvobitna ideja redatelja Dušana
Jovanovića bila je napraviti spektakularnu pred-
stavu, no onda se “suzdržao” i napravio uprizore-
nje na nevelikoj sceni (brdašcu s drvetom u duho-
vitoj zamisli Mete Hočevar) pruživši šansu mla-
dim glumcima: Estragon - Bojan Emeršič,Vladi-
mir -Gregor Bakovič, Pozzo - Jernej Šugman i
Lucky - Alojz Svete (“posudba” iz mariborskog
kazališta). Budući je tekst dobro poznat, gledate-
lji su se u potpunosti mogli posvetiti promatranju
glume, a glumci su im to svesrdno uzvratili -

teško bih se odlučila izdvoji-
ti bilo koga - možda mladog
Svetea zbog vrlo naporne i
koncentrirane igre... Jovano-
vić nas je još jednom podsje-
tio na svoja odlična ostvare-
nja koja smo imali prilike
prije često gledati! Ovaj
kratki, gotovo skicozni tekst
samo je podsjećanje onima
koji su četiri večeri za redom

od 19 sati zauzimali svoja mjesta u gledalištu
rani komad prema romanu “Idiot” nazvavši ga Dramskog kazališta Gavella, a onima koji su pro-
“Dostojevski: Idiot”. U Janji Korun imao je od- pustili ovaj kazališni događaj ...može biti žao. Ali,
ličnog suradnika budući je bila scenograf i kosti- obećali su ponovo doći!

osim zagrebačkog HNK i Dramsko kaza-
lište Gavella prepoznalo je u repertoaru Sloven-
skog narodnog gledališča iz Ljubljane izvrsnog
partnera i osvježenje zagrebačkog kazališnog pro-
grama, posebice na početku kazališne sezone, ka-
da su vrata kazališnih kuća još sramežljivo otškri-
nuta a tek prve premijere okupljaju kazališne sla-
dokusce. Od 5. do 8. listopada glumci i redatelji
okupljeni oko ravnatelja SNG-a Janeza Pipana
pokazali su svoja najnovina ostvarenja (De Mus -
setov “Lorenzaccio” “navršio” je tek dva tjedna
od ljubljanske premijere) s obećanjem da će po-
novo doći. Gostovanje Je počelo slovenskom
praizvedbom djela Eileen Atkins “Vita i Virginia”
u kojoj su sjajne Šaša Pavček i Silva Čušin po-
kazale svu dramatičnost odnosa dviju književnica
Vite Sackville i Virginie Woolf. Dramatizirajući
njihova pisma, Eileen Atkins ih je predstavila kao
dvije ličnosti prepune iskušenja i dramatičnih od-
luka, čije su odluke kojiput bile za njih preteške -
redatelj Boris Cavazza imao je “lagan” zadatak
zbog sjajnog izbora svojih glumica. Sebastijan
Horvat pripada mlađem naraštaju slovenskih re-
datelja i njegov odabir “Lorenzaccia” Alfreda de
Musseta uz podršku dramaturga Primoža Viteza
(navodno su “štrihali” dvije trećine teksta!) doveo
je na pozornicu političku dramu koja se vrti oko
čuvenog Lorenca de Medicea (odličan Branko
Šturbej). Što zbog prirode
teksta što zbog manje pozna-
tog komada, gledalište je bi-
lo relativno prazno, no pri-
sutni su mogli biti posve za-
dovoljni ovom predstavom
(po mom osobnom poretku
zauzela bi odlično, četvrto
mjesto). “13 skica iz roma-
na” podnaslov je predstave
treće večeri gostovanja, kada
je redatelj Mile Korun postavio na scenu adapti-

iSl̂ovenci leta 2000 praznujemo
nekaj obletnic, tesno povezanih z raz-
cvetom slovenske kulture in sloven-
skega jezika.

Leta 2000 mineva približno tisoč
let od nastanka Brižinskih spomeni-
kov, prvih besedil v slovenščini. Napi-
sali so jih za škofa Abrahama, ki je na
potovanjih po slovenskih deželah po-
treboval besedilo spodbude k pokori in
splošne spovedi, ki so bili hkrati razla-
ga, katerih grehov se je treba varovati
in kako prav živeti.

Pred 450 leti (leta 1550) je Primož
Trubar objavil prvi tiskani knjigi v
slovenščini: Katekizem in Abecedarij.
Trubarja štejemo za začetnika sloven-
ske književnosti in utemeljitelja slo-
venske protestantske misli. Trubar je
prvi pokazal, da je slovenski narod
sposoben živeti v družbi kulturnih ev-
ropskih narodov.

Pred 200 leti so se rodili trije Slo-
venci, ki so vsak na svojem področju
zaznamovali svoj čas , vsi trije v ne-
ločljivi navezavi na slovenščino. V Id-
riji se je 7. februarja leta 1800 rodil
Jožef Blaznik, najboljši slovenski tis -
kar in založnik 19. stoletja. Med dru-
gim so v Blaznikovi tiskami natisnili
Prešemov Krst pri Savici (1836) in
njegove Poezije (1947). V Slomu pri
Ponikvi seje 26. novembra leta 1800
rodil Anton Martin Slomšek, ki ima
ob svojem svetništvu tuđi velike pos -
vetne zasluge, zlasti za to, da velik del
Štajercev še vedno govori slovensko in
da je njihova dežela del Slovenije. V
Vrbi seje 3. decembra leta 1800 rodil
France Prešeren, ki je slovenščino
povzdignil v jezik visoke literature.

Olga Vujović

narodnog gledališča iz Ljubljane u režiji Slobo-
dana Unkovskog. Ocjenjivački sud ovogodišnjih
Dana satire nagradom “Zlatni smijeh” nagradio je
redatelja Slobodana Unkovskog, Metu Hočevar
za neobičnu, impresivnu i izuzetno zanimljivu
scenografiju ( koja se pri kraju komada pokaže
kao dvanaesti član glumačkog ansambla) te mla-
du Polonu Juh za ulogu Celimene. Kostimi An-
geline Atlagić na domišljat su način dopunjavali
već spomenutu scenografiju u kojoj su se glumci
kretali s određenom dozom “strahopoštovanja” -
upravo taj odnos živog i neživog elementa pred-
stave činio je ono nešto čudno i magično u ovoj
izvedbi. Ipak, publika, mada blagonaklona bila je
pomalo suzdržana... Čestitamo nagrađenima!.

Olga Vujović

TRI ZLATNA
SMIJEHA
Dani satire” tradicionalna je kazališna revi-

ja, točnije festival komedije i satire koju počet-
kom lipnja svake godine organizira Satiričko ka-
zalište “Kerempuh” “ovlastivši” nekog kaza-
lišnog kritičara da po vlastitu izboru osmisli pro-
gram. Kazališni kritičar Dalibor Foretić pripada
“putujućim gledateljima sa zadatkom”, što znači
da se lako otpućuje u drugu sredinu na kazališnu
predstavu, pa je tako na ovogodišnje Dane satire
doveo i Molijerovog “Mizantropa” (“Ljudomrz-
nika”) u izvedbi dramskog ansambla Slovenskog

(i.t.d.)
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junija do 8. julija so na jubilejnem 40.
Mednarodnem otroškem festivalu v
114 programih nastopili ansambli in
umetniki iz Japonske, Egipta, Italije,
Avstrije, Francije, Nemčije, Velike
Britanije in Slovenije. V okviru likov-
nega programa je bila odprta razstava
znamenitega arhitekta Borisa Pod -
recce.

27. julija je nastopil Vlado Kreslin.
To sta bila dva vrhunska koncerta et-
no glasbe. Predin je predtem, 18. ju-
lija nastopil tuđi v Maleni Lošinju.
Žanr, ki ga igra s kvartetom, je gipsy
swing. To je vrsta romske etno glasbe
iz Francije, ki jo je razvil Django
Reinhardt. Glasba je avtorska, vse
pesmi, ki jih igrajo, so Predinove.
Predin je s Petrom Lovšinom in Vla-
dom Kreslinom tuđi soavtor himne
slovenske nogometne reprezentance.
Tako sta rock'n'roll in nogomet v Slo-
veniji našla skupni jezik. Vlado Kres -
lin je v Zagrebu nastopil s popularnim
irskim duetom (oče in sin) The Can-
nons . Njegov repertoar združuje bo-
gastvo prekmurske glasbene de-
diščine in rock standarde. Kreslin je
1. avgusta nastopil v Solinu na festi-

valu Ethno
ambient live,
3. avgusta pa
na Mednarod-
nem folk festi-
valu v Bolu na
Braču.
SESTANEK
VUJIĆ - PO-
TOČNIK -
L jub l j an sko
Županjo Vik-
torijo Po-
točnih in nje-
ne sodelavce
je med njiho-
vim obiskom

v Zagrebu 19. julija sprejel tuđi mi-
nister za kulturo Antun Vujić. Po-
točnikova in Vujič sta menila, da so-
delovanje med Zagrebom in Ljublja-
no krepijo tuđi neposredni stiki kul-
turnih ustanov in umetnikov ter med
dubrovniškim in ljubljanskim festiva-
lom. Ministra so zanimale izkušnje
Ljubljane, ki je bila leta 1998 evrop-
sko mesto kulture. Zagreb namerava
kandidirati za leto 2004 ali 2005.

DUBROVNIŠKI POLETNI
FESTIVAL - Za razliko od prejšnjih
let je bilo slovensko sodelovanje na
tem festivalu zelo skomno. 1. avgusta
je v Kneževem dvoru nastopil Tartini
kvartet. 9. avgusta je ljubitelje baleta
v parku dubrovniške umetniške šole
prijetno presenetilo Slovensko narod-
no gledališče iz Maribora, ki se je
predstavilo z baletom One-Bachelo-
rette ob dobri koreografiji in Bachovi
glasbi. Koreograf uspele baletne pred-
stave je bil Edward Clug, dobro znan
po lanski predstavi Tango. Balet SNG
Maribor je 10. avgusta izvedel še
predstavo Zelena miza, skladatelja
Fritza A. Cohena, v katerem je osnov-
ni motiv odnos vojne in pacifizma.

Koreograf je bil Kurt Jooss. V Du-
brovniku je v okviru programsko
neodvisnih dogajanj v Lazaretu nasto-
pil tuđi kontroverzni Marko Brecelj.
Brecelj je voditelj Mladinskega kul-
tumega centra v Kopru in predsednik
Društva prijateljev zmemega napred-
ka. Širši javnosti je znan kod ustano-
vitelj in pevec slovenske rock skupine
Buldožer, ki jo je zapustil leta 1978.
Kot samostojni pevec je v 90-tih
večkrat nastopal v Istri. Nastopil je tu-
đi v Kutini in Splitu ter v kultni
Močvari v Zagrebu. V Dubrovniku je
napovedal izvedbo filmskega muzika-
la Dedicated to George, ki bi moral s
svojo vedrino razbiti noro doktrino
balkanskih buržoazij, ki je iz nas us -
tvarila tarčo modemega orožja in nas
potisnila pod evropski predpražnik.

POLETNA SOLA JAZZA V
GROŽNJANU - V sodelovanju z Av-
strijskim kulturnim inštitutom je
Mednarodni kulturni center Hrvaške
glasbene mladine organiziral poletno
šolo Jazz is back, ki jo je vodil Boško
Petrović. Sodelovalo je 30 učencev iz
Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Tema
je bila majhni in veliki jazz orkestri.
Svoje znanje so učenci pokazali na
treh koncertih v Balvan cityju, prilju-
bljenem grožnjanskem sestajališču
glasbenikov. Učitelji in učenci so pri-
pravili tuđi big-band koncerte v Po-
reču in Pazinu ter na Krku, kjer je bil
avgusta mednarodni festival jazza.

AIDA V SPLITU - Glavna pred-
stava Splitskega poletja je bila Verdi-
jeva Aida, ki je bila izvedena 1. in 2.
avgusta na splitskem Peristilu, pod di-
rigentskim vodstvom Nikše Bareze.
V vlogi Radamesa je ponovno brilji-
lar naš Janez Lotrič.

8. ARTMUSIC FESTIVAL V
PULI - Od 10. do 13. avgusta je bila v
pulskem klubu Uljanik tradicionalna
poletna rockerska revija. Nastopili so
tuđi slovenski Rodoljubi in Lara Ba-
nica.

KULTURNA
DUGAJANIA

GOSTOVANJE SLOVENSKE-
GA STALNEGA GLEDALIŠČA IZ
TRSTA - V okviru turneje po hr-
vaških mestih (Reka, Pula. Zagreb) je
to gledališče 31. maja prvič gostovalo
v Zagrebu. V Mestnem gledališču
Trešnja v Zagrebu je izvedlo predsta-
vo za najmlajše obiskovalce Ti in jaz
Mali medo avtorja Martina Waddella.
Publika in kritiki so predstavo odlično
ocenili.

48. MEDNARODNI FESTIVAL
V LJUBLJANI - Julija je z Bizetovo
Camien gostoval celotni ansambel
Zagrebške opere. Dirigiral je Lov-
renc Arnič iz Ljubljane. Vlogo Dona
Joseja je interpretiral Janez Lotrič, ki
je bil nagrajen s posebej dolgim
aplavzem in ovacijami.

BEGIĆEVE SANJE - Julija so v
Klovićevih dvorih v Zagrebu odprli
razstavo Ohraniti sanje akademskega

MEDNARODNI PROJEKT LI-
KOVNIH UMETNIKOV - 16. junija
je bila v Domu likovnih umetnikov v
Zagrebu odprta razstava Kaj, kako in

V

za koga (Sto, kako i za koga). Predsta-
vili so se tuđi umetniki iz Slovenije.

SIMFONIKI RTV LJUBLJANA
V DVORANI LISINSKI - V okviru
Majstorskega ciklusa HRT-a je 10. ju-
nija nastopil simfonični orkester RTV
Slovenija. Odigral je latinsko-ameriške
ritme z melodijskim duhom pirinejske,
špansko-portugalske pradomovine. Di-
rigirala je plavolasa Brazilka Ligia
Amadio. Kot solistka je nastopila vio-
linistka Yi-Jia Susanne Hou.

DOBRODELNI KONCERT ZA-
GREBŠKE FILHARMONIJE - Pod
motom Z mladimi za mlade sta se Za-
grebška filharmonija in zagrebška
Glasbena akademija pridružili pleme-
niti misiji HKD “Napredak”, ki že
skoraj 100 let, vse od ustanovitve leta
1902, štipendira nadarjene dijake in
študente. 14. junija je na koncertu v
Lisinskem za sklad Ivo Andrić - Vla-
dimir Prelog nastopila tuđi 16-letna
slovenska violončelistka Karmen
Pečar, študentka Valterja Dešpalja.
Izvedla je zelo zahteven Koncert za
violončelo in orkester Antonina Dvo-
raka. Dirigiral je 26-letni dirigent Jo-
sip Šego.

DOBITNIKI DONACIJE ZA-
GREBŠKE BANKE - V kategoriji
Umetnost za 2000. leto sta donacijo
Zagrebške banke dobila tuđi “naša”
Jeronim-Noni Zunec in Prerad De-
tiček, oba za izdajo zgoščenke.

14. SVETOVNI FESTIVAL
ANIMIRANIH FILMOV ZAGREB
2000 - Od 21. do 25. junija je potekal
bienalni festival animacije, zagotovo
najpomembnejši mednarodni kulturni
dogodek na Hrvaškem. 23. junija je
bil na sporedu slovenski dolgome-
tražni risani film Socializacija bika Z.
Čohe in M. Eriča.

40. MEDNARODNI OTROŠKI
FESTIVAL V ŠIBENIKU - Od 24.

kiparja Mirsada Begića iz Ljubljane.
Na otvoritvi sta bila tuđ i hrvaški
minisiter Antun Vujić in njegov nek-
danji slovenski kolega Jožef Skolč.

MEDNARODNI FESTIVAL
KOMORNEGA GLEDALIŠČA
ZLATI LEV - Hrvaška je dobila še en
poletni festival. Njegov pobudnik in
umetniški vodja je znani slovensko-
hrvaški režiser Damir Zlatar Frey.
Podnaslov prvega festivala, ki je pote-
kal od 26. julija do 5. avgusta v Uma-
gu, je bil Izza zavese. Istra je bila za
prizorišče izbrana zato, ker se tu sti-
kajo tri kulture - hrvaška, slovenska in
italijanska. Iz Italije je prišlo Stalno
slovensko gledališče iz Trsta, iz Slo-
venije pa SNG iz Ljubljane z dvema
predstavama (Kraljica Leeman in
Družinske zgodbe) ter SNG Maribor s
predstavo Dialog. Freyeva koreodra-
ma iz Ljubljane je nastopila na koncu
festivala izven konkurence s predsta-
vo Igrati.

ZAGREBŠKI

CARMEN V PULSKI ARENI -
12. avgusta je bila izvedena dolgo ob-
ljubljana ter z nestrpnostjo in pozor-
nostjo dočakana Bizetova Carmen.
Prekrasni amfiteater je bil poln ljubi-
teljev opere, ki so uživali v maestral-
ni izvedbi. V areno so pripeljali bike
in konje, ki so dali pravi španski duh.
Pravi spektakl z našim nenadomestlji-
vim Janezom Lotričem v zahtevni
vlogi Don Joseja.

MEDNARODNA OBLIKO-
VALNA DELAVNICA PLEMENI-

V

TAS - Mesto Plemenitaš pri Lukovdo-
lu v Gorskem kotarju je s prelepimi in
malo znanimi gozdnimi predeli v zad-
njih sedmih letih postal središče zbi-

POLETNI
VEČERI - V okviru Mednarodne
folklorne revije in Zagrebških polet-
nih večerov je 19. julija nastopil Zo-
ran Predin z Mar Django Quartetom.
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ranja keramikov. Oblikovalno likovno
delavnico vodi keramičarka Vesna
Osojnički. Tema je bila izdelava spo-
minka, ki bi simboliziral Gorski kotar
in njegove lepote. Iz Slovenije je so-
delovala Jožica Korenjak. ki je izde-
lala konja.

MEDNARODNA POLETNA
ŠOLA ARHITEKTURE V MOTO-
VUNU - Zagrebška fakulteta za arhi-
tekturo je v sodelovanju s studijskim
centrom iz Motovuna zopet organizi-
rala mednarodno solo. V okviru stalne
teme Tradicije in kreativnost je bila
letošnja posebna tema Mestna Matri-
ca - CAD - simulacija v obnovi mesta
na primeru Motovuna: mesto in mes -
tna palača. Med predavatelji je bil tu-
đi priznani slovenski arhitekt prof.
Vojteh Ravnikar iz Ljubljane. Sole,
ki je trajala od 14. do 23. avgusta, se
jc udeležilo okoli 50 studentov iz Za-
greba, Padove in Wuppertala.

MEDNARODNA RAZSTAVA
KERAMIČNI KROŽNIKI 2000 -
Mednarodna razstava s tem imenom
je bila postavljena od 21. - 26. avgus -
ta v OS Sveti Križ Začretje. Razstav-
Ijalo je 35 umetnikov iz petih držav.
Prva nagrada je bila dodeljena Kalu
Pavlincu iz Slovenije. Od 30. avgusta
do 24. septembra je bila razstava pos -
tavljena na Rabu, oktobra v Zagrebu,
novembra pa se seli v Piran.

SVETOVNO PRVENSTVO
IGRALCEV DIATONSKIH HAR-
MONIK V ROČU - V istrskem mes -
tecu Roč se je odvijalo 14. svetovno
prvenstvo, na katerem je nastopilo 75
glasbenikov. Za najboljšega juniorja v
razredu P - glasbeniki do 13 let je bil
proglašen Matjaž Kokalj iz Podnarta
pri Škofji Loki.

DNEVIORGEL V ISTRI - Letos
so se dnevi odvijali v treh državah, na
llrvaškem v Svetem Petru u Šumi in
Umagu, v Sloveniji v župni cerkvi v
Portorožu in v Italiji v Trstu. V pav-
linski cerkvi v Svetem Petru u Šumi
so umetniki igrali na baročnih orglah
slovenskega konstruktoija Janeza Jur-
ja Eisla iz leta 1780.

LOTRIČ S HNK-JEM V BU-
DIMPEŠTI - V okviru proslav ob
1000. obletnici madžarskega kraljev-
stva in 2000. obletnici kršćanstva je
ansambel opere in baleta zagrebškega
11NK 7. septembra gostoval v Budim-
pešti, in sicer z Zajčevim delom Niko-
la Subić Zrinski. V vlogi Sokolovića
jc nastopil Janez Lotrič. Ovacije po
predstavi so trajale polnih 10 minut.

ANTON NANUT V DUBROV-
NIKU - 14. septembra je maestro An-
ton Nanyt v Kneževem dvoru dirigi-
ral Dubrovniškemu simfoničnemu or-

kestru. Solistka na violini je bila priz-
nana Tamara Smirnova iz Bostona.
Na programu so bila dela Webra, Wie-
niawskega in Schuberta. 14. oktobra
je maestro Nanut dirigiral istemu or-
kestru s solistko Dunjo Vejzović. Na
programu sta bili deli Wagneija in
Schuberta.

14. MEDNARODNI SALON
UMETNIŠKE FOTOGRAFIJE
ĐURĐEVAC 2000 - Na natečaj Foto-
kino kluba Drava iz Đurđevca je pris -
pelo 500 umetniških fotografij. Stro-
kovna žirija je za razstavo v đurđevš-
ki galeriji Stari grad izbrala dela 150
avtorjev iz Hrvaške, Nemčije, Slove-
nije, Makedonije in Češke. V katego-
riji umetniške fotografije na temo vo-
de je drugo nagrado dobil U. Pokorn
iz FK Školja Loka.

VARAŽDINSKI BAROČNI
VEČERI - Jubilejni 30. Varaždinski
baročni večeri, ki so potekali od 24.
septembra do 8. oktobra, so bili pos -
većeni J.S. Bachu oziroma 250. oblet-
nici njegove smrti. Na slovesni otvo-
riti je bil tuđi pokrovitelj prireditve,
hrvaški predsednik Stjepan Mesić.
Nastopili so Zagrebški solisti s tremi
Bachovimi kantatami. Kot gost je
med drugimi nastopil priznani troben-
tač Stanko Arnold iz Ljubljane. 25.
septembra je bila v Stolni cerkvi Vne-
bozetje Blažene Device Marije na
sporedu Bachova Maša v h-molu.
Nastopila je Slovenska filharmonija s
Slovenskim komornim zborom. Solis -

Dirigiral je maestro Mirko Cuder- cerkvi Sv. Anastazije začela 25. Sa-
man. Pasion je bil posvećen prav nje- moborska glasbena jesen. Sodelovala
mu, in sicer ob njegovem 70. rojstnem sta komorni orkester Slovenske filhar-
dnevu. 8. oktobra so bile podeljene monije in Zagrebški kvartet saksofo-
nagrade. Nagrada Ivan Lukačić je bila nov pod taktirko Marka Letonje. Na
dodeljena Slovenskemu komomemu programu sta bili še deli Uroša Kreka
zboru in Slovenski filharmoniji za iz- in Šoštakoviča. Ta pomembna mani-
vedbo Maše v h-molu. Nagrado je festacija, ki je zrasla iz bogatega sa-
sprejel član zbora Srečo Valant.

LOTRIČ IN HČI POLKA - 11.,
13. in 14. oktobra smo spet lahko

moborskega kultumega nasiedstva,
ponuja zanimivo in originalno glasbe-
no vsebino ter razstave.

P R A Z N I K
AKADEMIJE
ZA DRAM-
SKO UMET-
NOST V ZA-
GREBU -Vju-
bilejno 50. leto
detovanja je
a k a d e m i j a
vstopila z no-
vim dekanom
prof. dr. Vje-
ranom Zup-
pom. To Studij-
sko leto bo na
akademiji po-
tekala delavni-

slišali 27 visokih cejev Janeza Lo- ca Metode igranja, ki jo bosta med
trica v HNK v treh predstavah Hči drugimi vodila Janez in Andrej Va-
polka G. Donizettija. Gledališče je bi- javec iz Ljubljane,
lo spet polno, iskala se je karta več,
spet ovacije našemu Janezu. Bravo!
Janez Lotrič bo sicer v Verdijevem le- v zagrebški Gavelli dnevi šansona. Iz
tu ( 100. obletnica smrti) debitiral v Slovenije je nastopil kantavtor Tomaž
milanski Scali kot Manrico v Truba- Domicelj .
duiju.

MEDNARODNI FESTIVAL
ŠANSONOV - Konec oktobra so bili

STIPE BOŽIČ OSVOJIL
ZGOŠČENKA NONIJA ŽUN- GRAND PRIX - Na filmskem festiva-

CA V HNK - V lastni produkciji ob lu o planinstvu. športu in pustolov-
pomoči prijateljev in Zagrebške ban- stvu, ki je bil v slovaškem mestu Po-

pradu od 12. - 15. okto-
bra, je hrvaški alpinist in
snemalec Stipe Božić
osvojil Grand Prix v
vseh kategorijah za film
Dhaulagiri express . To je
film o vzponu danes naj-
boljšega slovenskega al-
pinista Tomaža Humar-
ja na južno steno Dhau-
lagiri (8167 m) na Hima-
laji. Ta stena je 4000 m
visoka ledena ploha, ki
jo je Humar lani preple-

ke je Noni Žunec objavil zgoščenko s zel v 11 dnevih. Ta podvig je Božić
posnetki svojih vlog, ki so nastali pred spremljal s kamero in posnel 40-mi-
približno tridesetimi leti. Na promoči- nutni film. Humar in Božić sta ne-
ji zgoščenke, ki je bila v preddveiju ločljiva v vseh resnih alpinističnih
HNK, sta govorila ravnatelj za- projektih. Na nedavnem srečanju v
grebške opere Vladimir Kranjčević Trentu sta Edmund Hillari (prvi osva-
in Marija Babieri, ki je tuđi avtorica jalec Mt. Everesta) in Raymond Mes -
“Povjestice”, teksta o našem Noniju. sner (prvi, ki seje povzpel na vseh 14

SAMOBORSKA GLASBENA osemtisočakov) Humarja razglasila za
JESEN - 14. oktobra se je s praizved- svojega naslednika.

Kulturne dogodke spremljala
Polona Jurinić

ti so bili Vlatka Oršanić, Ruža Pos-
piš Baldani, Tomislav Mužek in Lu-
ka Debevc, dirigiral pa je maestro
Vladimir Kranjčević. 7. oktobra je
bil v Stolni cerkvi na sporedu Pasion
po Mateju. Nastopili so Slovenski ko-
morni zbor Consortium Musicum in
Slovenski komorni orkester s solisti.

bo koncerta za kvartet saksofonov in
orkester Mladena Tarbuka v župni
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PIF - FESTIVAL
LUTK V ZAGREBU

SKLEPNA
SLOVESNOST
OB STOTI
OBLETNICI
ROISTVA
IOŽETA
GOSTIČA

j/Va 33. mednarodnem festivalu lutk v Za-
grebu od l.do 8. septembra je sodelovalo 9 držav
z 22 predstavami. To je bila prava “manifestaci-
ja”: na danje bilo 3-4 predstav. Redno polne dvo-
rane so pokazale zanimanje otrok - majhnih in
velikih, pa tuđi staršev in babic. Vsi radi gledamo
zgodbe-bajke, saj so vedno drugačne in zanimi-
ve. Začelo se je z “Malo čarovnico” in “Guliver-
jem” iz Poljske, sledili pa so “Poštarska bajka” iz
Zagreba, “Zaljubljeni August” z Reke, “Vodeni
cvet” iz Splita, “Tajni prijatelj” iz Virovitice,
“Princeza, ki je skakala” iz Bolgarije... Kdo bi
pozabil “Kre-kre žabico”, “Legendo o kralju La-
dislavu” in “Svetega Franja” iz Madžarske, ter
“Prihodnost in preteklost” iz Italije, ki jo je otroš-
ka žirija izbrala za najboljšo predstavo. Iz Slove-
nije so bile tri
predstave. - “
Martin Krpan”
je meni dobro
znana bajka.
Prav zato sem
malo razočaran,
ker je bila malo
“dosadna”. “Z
drevesa hruške
stresa” je bila
zelo lepo izve-
deno v treh raz-
ličicah. Bilo je
zanimivo za vse, saj vsak otrok pozna igro s prs -
ti: palec - pijmo, kazalec - jejmo, sredinec - kje
borno vzeli, prstanec - v mamini škrinjici, seveda,
mezinec - vse popije in vse poje in vse mamici
pove - lumpek ...V podobni igri so sodelovalo tu-
đi otroci v občinstvu. Zelo lepo, čestitke igralcem
Jeleni Sitar in Igorju Cvetku. Tretja predstava
je bila “Kralj Ubu” gledališča Konj iz Ljubljane.
Zgodba ni lepa, ker govori o kralju, ki ubija in ro-
pa, da bi prišel do cilja - krone. Vendar je bila
predstava zelo dobra. Za igro lutk in ostalo je do-
bila enoglasno oceno žirije: kot najboljša predsta-
va je dobila nagrado Milan Čečuk. 0 gledališču
Konj pa še tole: ustanovili so ga leta 1993. V Za-
grebu je nastopalo že istega leta in dobilo nagra-
do. Leta 1997 je za predstavo “Don Juan” dobilo
glavno nagrado. Z letošnjo nagrado so slovenski
lutkarji dokazali, da so zelo dobri. Festival se je
končal, bilo je lepo organizirano, predstave so bi-
le ob pravem času. Za vse to je treba pohvaliti Li-
vijo Kroflin, direktorico festivala in vse njene
sodelavce iz Mednarodnega centra za storitve,
ker so delo odlično izpeljali in seveda že začenja-
jo z novim delom za 34. PIF. Torej nasvidenje le-

Oliver Nikčević, 11 let

TVa lepo poznopoletno soboto 12. sep-
tembra smo se povabljeni člani Slovenskega
doma odpravili v Homec. Tam so nas pris -
rčno sprejeli člani kultumega društva Jože
Gostič. Prof. Janez Majcenovič nas je pos -
premil na krajši izlet v Kamnik, kjer nam je
- rojeni Kamničan - predstavil kulturne in
zgodovinske znamenitosti mesta in okolice.
Obiskali smo tuđi romarsko cerkev Svete

začele 4. marca z odkritjem spominske
plošče v Vitezovićevi ulici v Zagrebu (posta-
vil jo je Slovenski dom) in slavnostno pred-
stavo Trubadurja v HNK v Zagrebu.

Na rojstni dan Jožeta Gostiča, 5. marca,
je bila na Homcu spominska sveta masa v
cerkvi Marijinega rojstva in slavnostni kon-
cert opernih arij slovenskih in hrvaških oper-
nih umetnikov. Na pošti Radomlje sta 6.
marca izšla priložnostni poštni žig in spo-
minska kuverta. 15. maja je bil v dvorani
ZZZS večer iz ciklusa Pogovori z opemimi
solisti posvečen Gostiču. 21. junija je bil
oratorijski koncert Opere SNG v Ljubljani.
Najpomembnejša pa sta bila izid dvojne
zgoščenke z opemimi arijami Jožeta Gostiča
v izdaji HRT in Orfeja ter natis monografije
o Gostiču, avtoric Marije Barbieri in Marja-
ne Mrak.

Po mnenju strokovnjakov si takšno mo-
nografijo zaslužijo le redki umetniki.
Zgoščenka in monografija ostajata trajni za-
pis o velikem umetniku, ki je zaznamoval
slovensko in hrvaško umetnost. Po odkritju
doprsnega kipa v Homcu smo se v večemih
urah odpravili še na slavnostni koncert solis -
tov Opere SNG v Ljubijano. Pozdravni go-
vor je imel ravnatelj Opere dr. Smrekar. Or-
kestru in solistom je dirigiral maestro Loris
Valtolini. Nastopili so Slavko Savinšek,
Olga Gracelj, Branko Robinšak, Šaša
Čano, Ana Pusar Jerič, Neven Belamarić,
Milena Morača, Jure Kušar, Simona
Krajne, Jože Vidic, Mirjana Kalin in Ja-
nez Lotrič.

S člani kultumega društva Jože Gostič
smo navezali prisrčne stike in Homec nam je
močno prirasel k srcu. Upam, da se bodo
naša srečanja nadaljevala. Predsednik društ-
va Borut Jenko nas je seznanil z veselo no-
vico, da se bodo v homški cerkvi vsako leto
odvijali Gostičevi dnevi, na katerih bodo
nastopali slovenski in hrvaški umetniki.

Polona Jurinić

I33. MEBUNASODNI FESTIVAL KAZALIŠTA

Ane v Tunjicah, kamor je rad zahajal in tam
tuđi pel Jože Gostič (njegova mama je bila
Ana).

V prekrasni cerkvi nam je prof. Majce-
novič zapel dve pesmi ob lastni spremljavi
na orglah. Pri kosilu v Homcu se nam je
pridružilo še nekaj članov kultumega društ-
va Jože Gostič iz Homca, nekdanji homški
župnik Alojz Golob, ki je bil pred kratkim
premeščen v Dobrovo pri Ljubljani, ter gos -
ti iz Zagreba, med njimi Marija Barbieri,
prof.Vladimir Kranjčević in urednik Radia
Zagreb Zoran Brajša.

Ob petih popoldne se je pred Gostičevo
hišo začela slovesnost odkritja umetnikove-
ga doprsnega kipa. Na lepo urejenem trgu
pred kapelico se je zbrala množica do-
mačinov in gostov. Najprej je dramski prvak
SNG iz Ljubljane Aleš Valič orisal življenj-
sko pot Jožeta Gostiča. Doprsni kip je odkril
predsednik SAZU dr. France Bernik. Spre-
govoril je o pomembnosti Gostiča za sloven-
sko in hrvaško kulturo in o dobrem sodelo-
vanju na kultumem področju med obema
državama.

Po blagoslovu spomenika je vse navzoče
pozdravila Županja občine Domžale Cveta
Zalokar Oražem. Program je spremljal
Domžalski komorni zbor pod vodstvom To-
maža Pirnata. Na koncu se je predsednik
kultumega društva Jože Gostič iz Homca
Borut Jenko zahvalil vsem, ki so sodelova-
li na celoletni proslavi 100. obletnice rojstva
opemega pevca Jožeta Gostiča, ki so se ta 2001.



DOM IN SVETUSTVARJALNICA
me. Polnijo se tuđi sodi po 30-50 1, ki so iskani za
točeno pivo, vendar zahtevajo točno odrejen pos -
topek točenja. Pivo smo pokušali v dvorani za de-
gustacije. Delikatesni temni Zlatorog, svetli Zlato-

rog, lahka piva, pivo z
malo alkohola, pivo
mešano s sadnim so-
kom, pivo s čajem ...
Veselo društvo je težko
prepričati, da moramo

R dalje, ker že zamujamo.
? Mudi se nam na stari

NA IZLETU:SILVIN JERMAN:

GEZ BOGAŠKflII NEOBJAVLJENE
1BIBKE
FOBIZMOV

i a
LAŠKO -»

hL .jat*-epa, sončna
in topla oktobrska
sobota, udoben av-
tobus in skupina
veselih ljudi, pri-
pravljenih na izlet-
niško druženje. Pe-
ljemo se mimo
Krapine, potem pa [^£3
po “beli” vijugavi
cesti med hribi in dolinami od Huma mimo Ro-
gaške, Smaija pri Jelšah do Grobeljna, na prvo
kavico. Bele hišice z urejenimi vrtovi, skupine
krav na paši, dozorela jabolka na travi, ki so kli-
cala Poberi me!, jesenske barve gozdov... vse to
nas je razveseljevalo ob pogledu iz avtobusa na
od sonca obsijano naravo. Še pogled na stari celj-
ski grad v daljavi in že smo ob reki Savinji. Po
njeni soteski gremo do Laškega. Savinja je zna-
na po pogostih poplavah. Zdaj so postavljeni va-
rovalni nasipi in občasno so poplavljeni le naj-
nižji tereni ob reki. In prav na takem nizkem te-
renu ob Savinji so Kelti in Rimljani nekoč izko-
riščali tople vrelce za toplice.

Malo dalje, na drugem levem povišanem bre-
gu pod hribom Hum pa je zraslo naselje lesenih
hiš. V nekem opisu Jurkloštrskega samostana je
zabeleženo, daje naselje leta 1227 dobilo ime trg
Laško. Poimenovali so ga po Lahih, ki so se tu
naselili. Kasnejše, nemško ime pa je bilo Tifer
(soteska). Laško je status mesta dobilo leta 1927.
Danes ima 3.500 prebivalcev. Pivovama Laško
stoji ob Savinji, tik ob starem mestnem jedru. Zdi
se, kot da gre za novogradnjo, vendar nam gosti-
telji povejo, daje na istem mestu stala stara pivo-
vama, ki sojo v letih 1987-92 postopno obnovili,
dogradili pa so tuđi novo polnilnico. Pivo je med
najbolj kakovostnimi zaradi izvirske vode, ki do-
loča okus , tehnične opreme in postopka izdelave,
ki upošteva samo biološko izbrane sestavine. V
blesteče čisti varilnici smo dobili podroben opis
proizvodnje piva. Na dan se vari 8.800 hl piva.
Pivovama Laško je največja v Sloveniji (sledi ji
Union v Ljubljani) in je srednje velika evropska
pivovama. Zvemo, da se pivski ječmen namaka,
da skali v slad, ki se suši, fermentira in zmelje,
doda se voda, se precedi in preseje, doda hmelj,
nato se bistri del hrani v kleteh, da pivo dozori.
Prednost je stalna kakovost in takih tovam piva v
Evropi ni več veliko. Kvas je dragocen stranski
proizvod. V avtomatizirani polnilnici gre večina
piva v pločevinke, najbolj kakovostno pivo pa
obdržijo v steklenicah, ki so povratna embalaža, s
katero je veliko dela in ustvarja določene proble-

p
- --iv IH‘H§b» mNesrečen je človek, ki ne pozna veselja smeha.

Čim bolj se spominjaš norosti iz mladosti,
tem lepše ti je v starosti.
Moder človek se nikdar ne bo bal neumnosti.
Lepo je noreti, ko si mlad, še lepše, ko si star.
Življenjsko zrelost pridobiš, če se v mladosti
znaš veseliti s traparijami.
Lepo se je v starosti spominjati mladosti,
obratno je groza.
Če se ti izpolni upanje, misliš da si srečen,
toda izgubit si čar upanja.
Moda menja obleke.
Nekateri politiki podložni modi menjajo
stranke.
Sreča za ljudstvo je, da nekdo v politiki pole-
ti kot Ikar.

grad Tabor, ki domuje
3ffl na povišenem delu po-

bočja Huma. Po viju-
gastih ozkih uličicah
med starimi, lepo ob-

novljenimi pritličnimi hišami se vzpenjamo pro-
ti gradu. To je manjši obzidan grajski kompleks .
Ob osrednjem dvorišču sta okrogli stolp (zdaj
obnovljen za poročno dvorano) in manjše kvad-
ratno poslopje, verjetno nekdanji obrambni stolp.
V gradu nikoli ni živelo plemstvo. To je bil pro-
titurški tabor, kamor so se pred turškimi vpadi
zatekali Laščani z živino. Kasneje je grad služil
za sodišče in lovsko postajanko celjskih grofov.
Obnova gradu v 90. letih je izredno uspela. Pros -
tori so prijetni za oko in počutje: poročna dvora-
na, restavracija, vinoteka in delno nadkrito dvo-
rišče so med seboj povezani.

Spustimo se zopet v mesto, do trga pred far-
no cerkvijo sv. Martina, kjer bo kmalu veselo
martinovanje s programom, ki bo zapolnil ćele
tri dni. Gosposki trg obkrožajo stare zgradbe, ki
nišo zgorele v številnih požarih v minulih stole-
tjih. Po velikem požaru leta 1840 so prav v
Laškem ustanovili prvo gasilsko društvo v Slo-
veniji. Laško se lahko pohvali, da so nedavno
praznovali 145-letnico Turističnega društva
Laško, ki se je ob ustanovitvi imenovalo Po-
lepševalno društvo, saj je bila njegova prva nalo-
ga ozeleniti pobočja Huma po požaru. Laško ni-
ma težke industrije, premogovnik so zaprli, pre-
dilnico tuđi, ima pa obrtne delavnice, v katerih
izdelujejo izolacijski materijal, pohištvo in dru-
go. Po izgradnji železnice Trst - Dunaj v drugi
polovici prejšnjega stoletja so se obnovile tuđi
toplice, vendar nišo nikoli prav zaživele. Danes
so obnovljene, imajo nov zunanji bazen. Savna je
ena najlepših v Evropi. Specijalizirani so za re-
habilitacijo po operativnih posegih na kosteh.

Lačni in lepih vtisov prepolni smo posedli v
gostišču Čater in ob obilnem kosilu še enkrat po-
pili laško pivo. Rojstna hiša pesnika župnika An-
tona Aškerca (1856 - 1912), je bila vredna obis -
ka. Leži visoko v bregu Rimskih toplic. To je
kmečka hiša z opremo iz pesnikove mladosti. Po
deklamiranju njegovih pesmi smo se po strmem
bregu skozi gozd spustili do avtobusa in se utru-
jeni, a polni lepih vtisov vmili v Zagreb.

k
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Ljudstvo mu je tako ploskalo, da je za njega
oglušei
Droga je nevarna za ljudi. Še večja nevar-
nost žanje pa je, če je državnik drogiran z
oblastjo.
Psihični mazohist je srečen, ko je nesrečen.
Če ljubiš, imaš rad, da si ljubljen.
Ljubil je sebe do te mere, da je postal na se-
be Ijubosumen.
/avedajoč se svoje senilnosti je pozabil, da
je senilen.
Če hočeš stišati 0 sebi samo dobro, simuliraj
svoj lastni pogreb.

Silvin Jerman

fETI MIKLAVŽ
Miklavž bo sveti k nam prišel,
še Krampusa s seboj bo vzel,
kdorpriden ni v življenju bil,
se ve, da s šibo bo dobil.

Ponizno borno pokleknili
in se Miklavžu poklonili,
da za vse kar smo zgrešili
odpuščanje bi dobili.
Da bi vsi nam oprostili,
kar smo žalega storili.
Naj Miklavž se nas usmili
in obdari nas z darili.

Krampus.red naj naredi
in pokore razdeli.
Urez pokore ne bo nič,
sicer vzel nas bo hudič. Zlata JerasKlara Zel

•i
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ŠPORTNIDOGODKIPOTEP PO ZGORNII SAVINJSKI DOLINI
Vprostira na 7 hektarih površin. Ze v osnovi je

bil zamišljen kot park cvetja in slovenskih vrt-
narjev. Spomladi cvetijo tulipani, narcise, hija-
cinte, maćehe, marjetke, trobentice, spo-
minčice. Poleti je posajenih prek 500 tisoč sa-

Cilj našega junijskega izleta je bilo celj-
sko turistično območje - Zgomja Savinjska do-
lina. Ta kraj je izredno bogat po vsebini in tuđi
naravno okolje nudi številne užitke. Tokrat nas
je pot vodila mimo Rogaške Slatine, mesta, ki dik poletnega cvetja. Zato je cvetoči gaj zani-
govori kar samo zase, ker ima već kot tistočlet-
no tradicijo. Znamenita mineralna voda je za-
radi bogatih snovi in nizke stopnje slanosti
med najbolj cenjenimi v Evropi. Steklenice
Donat in Tempel vode so potujuči ambasadori-
ji Slovenije, pa tuđi moderno urejenega in vi-
soko strokovno organiziranega zdravilišča,
največjega na Slovenskem.

minulih mesecih so slovenski športniki
dosegli nekaj zavidljivih uspehov.

NOGOMET - Leta 1998 smo navijali za hr-
vaške nogometaše, ki so si na svetovnem nogo-
metnem prvenstvu v Franciji izborili bron. Le-
tos smo navijali za slovensko moštvo, ki je pod
vodstvom Srećka Katanca prvič sodelovalo na
evropskem nogometnem prvenstvu v Belgiji in
na Nizozemskem. V tekmah z Zvezno republi-
ko Jugoslavijo in Norveško je bil izid izenačen,
v tekmi s premočnimi Španci pa je slovenska
reprezentanca doživela poraz. Briljiral je Zlat-
ko Zahović, eden od najboljših strelcev prven-
stva. V spominu ostaja izjemno navijaško

miv skozi vse leto. Sastavni del parka so tuđi
etnografski objekti, ki mu dajejo poseben čar.
To so kašča, kovačija, čebelnjak in preužitkar-
ska hiša. Vse objekti, ki imajo častitljivo sta-
rost, spominjajo na življenje Savinjčanov v
prejšnjem stoletju.

Naslednja postaja je bila vas Radmirje, ki
leži na rečni trasi Savinje. V zgomjem delu na-

selja na stražah stoji roman-
ska cerkev sv. Frančiška
Ksaverja. 0 zgodovini cer-
kve nam je pripovedoval
tamkajšnji župnik. Na
začetku 16. stoletja je na
tem kraju stala kapela sv.
Barbare, v kateri so leta
1715, v času kuge, lakote in
bede postavili oltar s sliko,
ki uprizarja smrt sv.
Frančiška Ksaverja. Ko so
se tja začeli zgrinjati romar-
ji, so začeli graditi novo,
baročno stavbo. Cerkev, do-
grajena leta 1725 je zaklad-
nica daril. Še danes hranijo
zlat kelih Marije Terezije,
mašna plašča poljske kralji-
ce iz 1759. leta in francos -

vzdušje, ko so se slovenski ljubitelji nogometa
izkazali z iskrenim navijanjem, brez izgredov.
Nogometaše je vzpodbujal slovenski rockerski
trio - Kreslin, Predin, Lovšin - z navijaško him-
no Slovenija gre naprej. Na koncertu omenjene-
ga tria na osrednjem amsterdamskem trgu Dam
se je zbralo na tisoče ljudi. Nogometna repre-
zentanca zdaj že nastopa v kvalifikacijah za
svoetno prvenstvo 2002.

PLAVALNI MARATON - Slovenski plava-
lec Martin Strel je to poletje v 58 dneh prepla-
val Donavo, od njenega izvira v Donaueschin-
genu do izliva v Čmo morje. 3004 kilometrov
dolgo pot je premagoval od 25. junija do 23. av-
gusta. Njegov moto je bil: plavanje za mir, pri-
jateljstvo in čiste vode.V Vukovar je prispel 23.
julija. Tam sta ga pričakala slovenski zunanji
minister Lojze Peterle in namestnica hrvaške-
ga zunanjega ministra Jasna Cvetković Kure-
lec. Z maratonskim plavanjem tisočletja si je
Martin Strel zagotovil vpis v Guinessovo knji-
go rekordov.

Pot smo nadaljevali proti celjski kotlini, ki
ima osrednji položaj v celotnem turističnem
območju. Središče kotline je Celje, sodobno
kulturno, upravno in industrijsko mesto, ki se
je razvilo na starodavni dediščini rimske Cele-
je in srednjeveškega Celja, ki je bilo sedež mo-
gočnih celjskih grofov. Celjska kotlina se doti-
ka rodovitne Savinjske doline. Po hmelju, ki je
tod prevladajoča kultura, je dobila naziv “Do-
lina zelenega zlata”.

Na začetku Zgornje Savinjske doline leži
največji kraj in upravno središče - Moziije, ob-
krožajo ga pogorja Golt in Dobrovlja, na vzho-
du ga zapira soteska Savinje, na zahodu pa se
odpira proti gornjemu gradu in Logarski doli-
ni. Zgodovina Mozirja je bogata. Obeležili so
jo turški vpadi. Na dogodke iz preteklosti opo-
zarjajo tuđi kužna znamenja in delno ohranje-
no obzidje okrog fame cerkve sv. Jurija. Mo-
zirju daje svojevrsten pečat in živahen utrip
Savinjski gaj, čudovit botanični vrt na desnem
bregu Savinje. Obisk tega izjemnega in čudo-
vitega kraja cvetja in miru nas je navdušil. Mo-
zirski gaj, ki so ga uredili 1978. leta, se raz-

kega kralja iz 1789. leta, dragocenosti z drugih
evropski dvorov...

Na tem izjemno lepem izletu smo si ogle-
dali še en kulturni spomenik Slovenije. V Na-
zarju na sotočju rek Drete in Savinje stoji na
ploščati skalni gmoti grad Vrbovec. Zgodovina
njegovega nastanka je zavita v skrivnost, ned-
vomno pa šega daleč pred leto 1248, s katerim
se prične njegov dokumentarni obstoj. Grad se
je pojavljal tuđi pod nemškim imenom Alten-
burg inje bil skozi stoletja v lasti Altenburških,
celjskih grofov, avstrijskega vojskovodje Ivana
Kacijanarja. Leta 1615 ga je kupil škof Tomaž
Hren in ljubljanska škofija je ostala lastnik do
2. svetovne vojne; tu je bil sedež veleposestva
Marijingrad. Po 2. svetovni vojni je bil grad
brez prave vsebine inje nezadržno propadah V
letu 1989 seje pričela temeljita obnova gradu.
Dobil je novo vsebino in tu so prostore našla
številna podjetja. Obiskali smo še zasebno pi-
vovamo Hren, kjer smo se okrepili z odličnim
pivom, žganjem in medico. Polni lepih dožive-
tij smo se vmili domov in nestrpno pričakuje-
mo nov izlet.

'iI
Stojan Jovanoski
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)E TUĐI NAŠUOLIMPIJSKE IG V SYDNEYJU:mm?iffFmm
(1924., 1928. in 1936.) in Miroslav Cerar ima po materi tuđi slovensko državljanstvo. Ne-
(1964. in 1968.). Leon Štukelj, o katerem sem koč je ćelo izjavila, da bi prav rada oblekla slo-
že pisala v Novem odmevu, je preminil pred le- venski dres , če bi to le bilo mogoče. Slavni va-
tom dni v Mariboru,-star 101 leto. Zdaj 61-letni tetpolist Dubravko Šimenc, ki se gaje omenja-
Miro Cerar je znani ljubljanski odvetnik, bil je lo kot možnega nosilca hrvaške olimpijske zas -
poslanec v slovenskem parlamentu, njegov sin, tave ne slovesni otvoritvi, je Slovenecpo očetu,
prav tako Miroslav, pa je znani strokovnjak za univerzitetnem profesoiju dr. Zlatku Simencu,
ustavno pravo. Žena Zdenka Cerar je državna prav tako nekdanjem vaterpolistu in rokome-
tožilka Republike Slovenije. Vsa
družina Cerar se je skratka posveti-
la pravnim in javnim poslom. Zani-
mivo je, daje bil tuđi velikan Leon
Štukelj pravnik, krajši čas pa je štu-
diral tuđi v Zagrebu. V mojem
športu, atletiki, Slovenija tokrat ni
osvojila medalje. V Atlanti pred šti-
rimi leti je bila Brigita Bukovec iz
Ljubljane druga v teku na 100 me-
trov z ovirami. Zdaj je morala olim-
pijski nastop odpovedati zaradi bo-
lezni, ki traja že dve leti. Gregor
Cankar iz mojega nekdanjega klu-
ba AD Kladivar iz Celja, osvajalec
bronaste medalje na svetovnem pr-
venstvu v skoku v daljino, se v Syd-
neyju ni uvrstil v fmale, prav tako
njegov hrvaški tekmec in prijatelj
Siniša Ergotić. No, Slovenci so v atletiki ven- tašu. Malo nas je na obeh straneh, pa vendar
darle dosegli velik uspeh. Razmeroma slabo smo zelo “pomešani”, kar je po moje zelo do-
znana Brigita Langerholz, po rodu iz Kranja, bro.
zdaj pa prebivalka Škofje Loke, je sijajno tekla
na 800 metrov in zasedla visoko in dragoceno z veliko čustev, navdušenja in radosti. Spomni-
četrto mesto. Že njena uvrstitev v fmale je bila la sem se, da sem bila pred natanko 40 leti, leta
prava senzacija. V finalu je tekla pogumno, od- 1960 v Rimu, tuđi sama olimpijka in to v teku
ločno, brez strahu pred avtoriteto imen, kakršni na 100 in 200 metrov. Čeprav nisem dosegla
sta Maria Mutola iz Mozambika ali Stefani večjega uspeha, sem ponosna, da sem sodelova-
Graff iz Avstrije. Dvakrat je popravila svoj las - la na Olimpijskih igrah. To je najpomembnejši
tni slovenski rekord. Tako je Slovenija, ob Bri- dogodek v življenju vsakega športnika in se ne
giti Bukovec, Britti Bilač, Gregoiju Cankaiju more primerjati z nobenim drugim pomembnim
in Alenki Bikar, dobila novo atletsko zvezdo. nastopom.

Ko sem spremljala nastope hrvaških špor-
tnikov in športnic sem z
vsem srcem navijala za
naše odbojkarice. Med
njimi je posebej izsto-
pala visoka, lepa in zelo
prijetna Barbara Jelić,
po mnenju strokovnja-
kov najboljša odbojka-
rica Evrope. Le malo
ljudi ve, da je po rodu
una pol” Slovenka in to
po materi. Mati Barbare
Jelić živi v Novem mes -
tu, redno spremlja svojo
hčer na vseh pomem-
bnih tekmovanjih, Bar-
bika, kot ji pravijo, pa

^̂ovinaiji, ki so poročali iz Sydneyja, so
pisali, daje bila Slovenija na Olimpijskih igrah
najbolj uspešna med vsemi državami, nastalimi
na območju nekdanje Jugoslavije. Slovenci so
osvojili dve zlati medalji - v streljanju z malo-
kalibrsko puško jo je izboril Rajmond Debe-
vec, v veslanju pa dvojec Iztok Cop in Luka

Olimpijske igre v Sydneyju sem spremljala

e-

Špik. Tako seje Slovenija med 199 državami
uvrstila na več kot dobro 35. mesto. Za Slove-
nijo je bila ZR Jugoslavija, ki je bila 42. z eno
zlato medaljo (odbojkarji), eno srebrno (Jasna
Šekarić v strelstvu) in eno bronasto (vaterpo-
lo). Hrvaška je bila 48. z zlato medaljo Nikola-
ja Pešalova v dviganju uteži in bronom našega
osmerca v veslanju. In nazadnje, Makedonija je
osvojila svojo prvo olimpijsko medaljo doslej -
bronastvo v rokoborbi v prostem stilu. Športni-
ki Bosne in Hercegovine so na olimpijskem pri-
zorišču vselej sprejeti z velikimi simpatijami,
vendar medalje še nišo osvojili, saj še vedno će-
lijo rane po strahotni vojni na svojem ozemlju.

Republika Slovenija je lahko več kot zado-
voljna s svojim uspehom v Avstraliji. Za maj-
hno in mlado državo, ki ima komaj dva milijo-
na prebivalcev, sta dve zlati medalji izreden do-
met. Prej so Slovenci na različnih olimpijadah
osvojili skupaj 39 medalj, vendar ne pod svojo
samostojno zastavo in himno. V preteklosti sta
bila velika športna junaka in večkratna olimpij-
ska zmagovalca v gimnastiki Leon Štukelj

V

Olga Sikovec-Luncer



ZA VSAKOGAR NEKAJ

NE POZABIMO SLOVENSKI JEDI PO VROČEM POLET]!) VROČAIESENVAMPI PO PRIMORSKO Za nami je đolgo, vrooooče poletje. Bilo je tako vroče, da so marsi-
komu zakuhali možgani, zaradi vročine seje povećala mortaliteta, čez ne-
kaj mesecev pa se bo videlo, da je prišlo tuđi do zmanjšane natalitete, ker
je bilo resnično tako vroče, da človek ni mogel niti s prstom migniti, kaj
sele s čim drugim. Da bi po vseh teh vročinah ljudje prišli čimprej k sebi,
je poskrbela hrvaška vlada. Po metodi «šok terapije» je sprejela zakon o
omejitvi uvoza osnovnih prehrambenih izdelkov. Seveda so ta ukrep pojas -
nili z borbo proti preprodajalcem, ki jih ljudje ljubkovalno imenujejo
«švercerji». Većina švercerjev je resnično onemela, zaskrbljeno so začeli
iskati nove, še bolj profinjene načine švercanja, bili so pripravljeni plaćati
še večje podkupnine in sploh.... Šok so doživeli tuđi obmejni trgovci. Ker
je bilo poletje tuđi pri njih zelo vroče, bi lahko ta ukrep hrvaške vlade ra-
zumeli kot njen prispevek k izboljšanju kakovosti mednarodnega trgovin-
skega sodelovanja. Opaženo je, da se edino švercerji cigaret nišo vznemi-
rili, ker se ta predpis ni nanašal na njih. Oni lahko na splošno zadovoljstvo
strastnih kadilcev še vedno švercajo, pa tuđi cen nišo povišali. No, na veći-
no hrvaškega prebivalstva je ta vladni ukrep deloval kot hladna prha, glave
so se ohladile in ljudje so s polnimi pijući zopet svobodno zadihali. Terapi-
ja je trajala točno teden dni, kar je bilo za njen splošni uspeh čisto dovolj.
Pri nekaterih je bil učinek tako moćan, da imajo še zdaj leden pogled in go-
vorijo nekako s stisnjenimi zobmi, kar je sicer mogoče opaziti pri ljudeh,
ki so doživeli velike zmrzali. Mene osebno je ta kratkotrajen vladni ukrep
malo zaskrbel, ker me pri mojih v Sloveniji čaka nekaj zabojev krompirja
in sem se že začela spraševati, kako ga bom uspela prepeljati na Hrvaško.
Fižol bi še nekako poskrila po torbicah in predalčkih, ampak krompir ... No,
moja zaskrbljenost je bila na srećo čisto odveč, zato lahko zopet vedro in

Irena Hribar-Buždovačić

Potrebujemo: 1-2 kg vampov (fileki), slano vodo, 3 dkg olja,
10 dkg prekajene slanine, 1 čebulo, peteršilj, 2 stroka česna, 2 žlici
moke, 2 žlici paradižnikove mezge, lovorov list, poper, sol, parme-
zan.

Priprava: Vampe skuhamo v slani vodi. Ohlajene zrežemo na
tanke rezine. Na olju prepražimo na kocke zrezano slanino in sese-
kljano čebulo, ko zarumeni dodamo vampe, strt česen, lovor, para-
dižnikovo mezgo in potresemo z moko in premešamo. Zalijemo s
toliko vode, da je jed gosta in sočna kot golaž. Pustimo da prevre.

Na koncu dodamo sesekljan peteršilj in po potrebi dosolimo.
Zraven serviramo polento in solato iz radića.

KROMPIRIEVA SOLATA S
STROČJIM FIŽOLOM

Potrebujemo: 1 kg krompirja, 1/2 kg stročjega fižola (mahu-
ne), 10 dkg prekajene slanine-pancete, olje, 1 strok česna, peteršilj,
majhno čebulo, kis , poper, sol.

Priprava: Krompir skuhamo, olupimo, ohlajenega narežemo
na rezine. Dodamo na koščke narezano čebulo, na kocke narezano
prepraženo panceto-slanino ter sol in kis .

Premešamo. Stročji fižol očistimo, narežemo na 2-3 cm dolge
rezine, skuhamo v slani vodi, ki smo ji dodali malo olja in za
noževo konico sode bikarbone. Kuhanega odcedimo in dodamo
olje, kis , poper, strt česen in sesekljan peteršilj. Posodo potresemo
in pustimo da se ohladi. Ohlajeno pomešamo s krompirjem.

Solati lahko dodamo na kocke narezan sir.
V naših krajih so naše mame in babice solate (fižolovo, regra-

tovo...) pripravljale s prepražno panceto, saj je bilo olje predrago, A
verjamite, da so tako pripravljene solate še okusnejše!

veselo gledam v prihodnost.

-̂ PREGOVORI
SO ZAKLAO

ČLOVEŠKE MODROSTI
SKUTIN PEČENIAK

Potrebujemo: 1/2 kg suhega kruha, 2 dcl mleka, 2 jajci, 15 dkg
sladkorja, 25 dkg skute (svežega kravjega sira), limonino lupino,
približno 40 dkg poljubnega sadja (breskve, jabolka, marelice,
češnje itd.).

P r i p r a v a :
Kruh narežemo na
kocke, polijemo z
vročim mlekom,
zmešamo in pusti-
mo da se namoči.

Slepca za pot in bedaka za svet ne vprašaj!
Svet je lažnih; veliko obeta, pa malo da.
Raje danes pečenega škrjanca, nego jutri kokoš.
Se sam sebi nisi vselej zvest, kako bi ti drugi bil.
Starce treba slušati, a za njimi ne hoditi.
Tišti mi je brat, ki bi mi storil dobro rad.
Tiče pečene nobenemu v usta ne lete. i
Kadar denar poide - pamet priđe.
Vsak pometaj pred svojim pragom.
S trebuhom za kruhom.
Trezen misli - pijan pove.
Pri luči je dobro živeti in umreti.
Izbrala Cvetkci Matko

Posebej zmešamo
rumenjake in po-
lovico sladkorja.
Ko zmes naraste,
dodamo
tlačeno

pre-
skuto,

dišave, trd sneg iz
beljakov, med ka-
terega smo stepli
še preostali slad-
kor in namočen kruh ter polovico narezanega sadja. Testo vlijemo
v dobro pomaščen pekač, na vrh zložimo preostalo polovico sadja
in pečemo približno pol ure na 200 o C.

Ivanka Nikčević



OTROSKIKOTICEK

DROBTINICE IZ
FILATELIJE

\̂ e r j e t n o
niste vedeli,
da na Sloven-
skem obstaja
pošta že 500
let? Prvi viri
o poštnih zve-
zah na Kranj-
skem in Slo-
venskem se-
gajo v davno
leto 1500. Ta-
krat je nemški
cesar Maksi-
milijan
Hab s bu rš k i

vladal tuđi Kranjski, Tržaškemu pri-
morju, Istri, Štajerski in Koroški. Ko j e
aprila leta 1500 na gradu Bruck pri
Lienzu umri goriški grof Lenart, ki je
svojo goriško posest izročil za de-
diščino sorodniku Maksimilijanu I., je
le-ta nemudoma ukazal zasesti Lienz in

jesensko-
zimske dni smo za
vas pripravili malo

bolj zahtevno na-
gradno križanko, dve

OBVEZE pesmici velikega slo-
venskega pesnika Oto-
na Župančiča ter ugan-
ko, ki jo je napisala naša

MEHKA
TKANINA

I
članica Klara.
V

Ce nam boste poslali
kakšno svojo risbico, ki
bo nastala v hladnih in

GRM Z
RDEĆIMI

\ALI
deževnih dneh, jo borno
z veseljem objavili v
spomladanski številki
Novega odmeva.
Na našem naslovu (Slo-
venski dom, Masaryko-
va 13, Zagreb) pričaku-
jemo tuđi pravilne
rešitve tokratne nagrad-
ne križanke.

ČRNIMI
UŽITNIMI
PLODOVI SI. UPIRANJE
(IZ ČRK
PURO) V

\ f V
OTIŠĆA-
NEC NA
ROKI AU

NOGI 14,1 6

KONEC
BESEDE

KRAKGorico ter organizirati poštno zvezo do
Gorice. Za podaljšek zveze do Ljublja-
ne pa je moral poskrbeti Simon Unger-
bach, vladarjev vicedom v Ljubljani.
Slovenska pošta je ta dogodek zazna-
movala z izdajo priložnostne znamke
u500 let”. Sicer pa je Slovenska pošta
od osamosvojitve izdala že lepo število
zelo lepih rednih in priložnostnih
znamk z različno vsebino. Motivi pri-
kazujejo slovensko folkloro, zgodovin-
ske dogodke, znamenite osebnosti,
zgodovinske spomenike, jubileje, na-
ravne lepote, tehniko, šport, sadne in
/ivalske vrste, voščilne znamke in še
mnogo drugih.

Križanko iz 11. številke
Noveg odmeva je pra-
vilno rešil
Oliver Nikčević,
ki ga v Slovenskem
domu čaka lepa knjižna
nagrada.

GOSJI
SAMEC

SREDINA
BESEDE
BARKA

Rešitev:
3 4 5 76

KLARA }EL: OTON }UPAN I : ONariši hitro krogec
lep pa nastal bo beli
hleb.UBANKA VESELI

KOLEBNIKI Majhen še dodaj
ročaj,
pred tabo torbica bo
zdaj.

\ Če ušesci dve boš še
) dodal
bo mošnjiček za
tobak nastal.

Na zemlji stojim,
se ponosno držim,
sem barve zelene,
očem zaželjene.
Sneg me tisči,
dokler se ne stopi.
\S

Ce lepa sem in ravna,
mi usoda ni zabavna.
Jaz kratkega sem veka,
sekira me poseka,
da bi ob koncu leta
bila doma vam lepa.
Da me imate radi, to vem,
če ste uganili,
povejte mi kdo sem?

Marijan Horn
(povzeto po biltenu

Pošte Slovenije) Čaše pregledujemo
zase koledujemo
in za lepo leto mlado
preobraćamo navado:
nič od vas ne prosimo,
mi darove nosimo,
meh za smeh in vrećo sreće
Ciciban za nami vleče,
ne za hišo zidano,
le z le za voljo zidano!

' U. fm.

um®
8020 \ 40

Končno
brčiće in

rep pred tabo
mucek bo
prelep.
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vali kot prvo hrvaško-slovensko
glasilo.

ALI STE VEDELI...
...da je slovenski gledališki

igralec, režiser, dramatik in pu-
blicist Ferdo Delak (1905 - 1968)
ustvarjal tuđi na Hrvaškem. Bilje
režiser v zagrebškem HNK
(1939-41 in 1946-51), v osi-
ješkem HNK (med 2. svetovno
vojno), režiral pa je tuđi v Sisku,
Varaždinu in Karlovcu. V letih
1051-54 je bil upravnik gleda-
lišča na Reki.

... da je slovenski narodni
preporoditelj Matija Majar Zilj-
ski (1809 - 1892) v času marčne
revolucije leta 1848 v program
Zedinjene Slovenije zapisal zah-
tevo, da “pridemo s cesarski di-
nastiji vselej zvestimi in viteški-
mi brati v Hrvatski, Slavoniji in
Dalmaciji v pravo zvezo”.

... da so v rudniškem gleda-
lišču v Idriji že leta 1862 igrali
dela I. Kukuljevića Sakcinskega.

... da je ljubljanska kiparska
delavnica okoli leta 1460 izklesa-
la kamnit Marijin kip za cerkev v
Završju pri Grožnjanu.

... da so Slovenci leta 1848,
ko je ban Josip Jelačić vodil voj-
sko proti reovlucionarnim
Madžarom, za Jelačićeve vojake
zbirali denar, orožje, obleko in
živila.

... da je bil na ustanovnem
zborovanju Vseslovenske ljudske
stranke 17. oktobra leta 1909
navzoč tuđi oče hrvaške kmečke
stranke Stjepan Radić.

... daje še leta 1945 v Zagre-
bu živelo okoli 30 tisoč Sloven-
cev, leta 1981 pa seje v vsej Hr-
vaški za Slovence izreklo le še
25.136 ljudi.

... da je pisec prve slovenske
knjige Primož Trubar (1508 -
1586) prijateljeval z evropskim
reformatorjem, rojenim v Istri,
Matijem Vlačićem Ilirikom
(1520 - 1575). Trubar je Vlačića
gostil v Ljubljani leta 1561 in ga
fmančno podprl. ... daje Katari-
na Zrinski, sestra F.K. Frankopa-
na in žena Nikole Zrinskega, svo-
jo nabožno knjigo “Putni tova-
ruš” dala prvič natisniti v Benet-
kah (1661), drugič in tretjič pa v
Ljubljani (1687 in 1715). ... da se
je Peter Klepec, osrednji do-
milšljijski junak slovenskega
ljudskega slovstva, po izročilu
rodil v Osilnici ali v okolici
V

Čabra na hrvaški strani. Bil naj bi
zgodovinska oseba, rojena okoli
leta 1700.

... daje Primož Trubar nekoč
zapisal, da je cerkev na Rasici
poslikal neki “krovaški malar”.
Umetniški zgodovinaiji menijo,
da gre za mojstra Tomaža iz Se-

... da so leta 1866 časopisi na
Slovenskem poročali, da se je
slovesnost ob 300. obletnici smr-
ti Nikole Subića Zrinskega v Za-
grebu pokazala kot “svečano, ne-
razdeljivo duhovno združenje
Slovencev s Hrvati.”

... da je bil slovenski pesnik,
dramatik, publicist in prevajalec
Pavel Golia (1887 - 1959) v letih
1924-25 upravnik gledališča v
Osijeku.

... daje pri zidavi utrdbenega
kompleksa ob zagrebški katedrali
leta 1513-21 sodeloval tuđi neki
Jurko Kranjec.

... da bi lahko Siidslavische
Zeitung, ki je začel izhajati 5. ja-
nuarja leta 1871 v Sisku, po šte-
vilu slovenskih dopisov imeno-

nja.
...daje igralec in pisec dram-

skih del Rade Pregarc (1894 -
1970) več let živel na Hrvaškem,
kjer je tuđi umri. V letih 1921-27
je režiral v Splitu.

... da je Janez Vajkart Valva-
sor (1641 - 1693) v “Slavi vojvo-
dine Kranjske” (1689) zajel prek
550 podob Zagreba ter krajev v
hrvaškem primorju in ob turški
meji. Opisal je hrvaško ljudstvo,
posamezne kraje, dogodke, pisa-
vo, običaje, nošo, stike s Sloven-
ci ter vzajemno protiturško
obrambo in utrdbe. (Zbrala I.T.)
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