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so mu priredili mali program. Zoran Šonc
mu je na klavirju zaigral dve skladbi, Ivica

TJ Kunej pa prebral nekaj njegovih pesmi.
JL rvi petek v oktobru je bil nekoliko Posebej slikovito ga je opisal iz Marijano-

bolj svečan kot ponavadi. Oče petkovih ve zbirke Pojdi z mano. Milivoj Kruc je
• srečanj, kolega Marijan Horn, je namreč Marijanu podaril njegov portret, predsed-
slavil svoj 80. rojstni dan. Njegov mlajš i nik druš tva Darko Sonc pa mu je ob nekaj
kolega mu je ob tej priložnosti seveda mo-
ral prirediti posebno š alo. Marijanu je po-
jasnil, da je on leta 2002 pravzaprav mlajš i Na koncu mu je hčer Marija prebrala nje-
kolega, saj je star le dva dneva. Mlajš i pa govo pesem Slovenski dom naš drugi dom,
da je v bistvu starejš i, saj je star 277 dni in ki je tuđi himna druš tva. Sledile so neš tete
ga je zato pestoval kot dojenčka. Prijatelji čestitke, kot ponavadi pa tuđi zabava.

PRVI PETEKBESEDA UREDNIKA
tCo sem gledal kviz “Kdo želi biti milijo-

nar”, tekmovalec ni znal odgovoriti na vpraš an-
je, kdaj je za novinarje obdobje kislih kumaric.
Odgovor je mesec avgust, ko naj bi bilo najmanj
dogodkov, ki bi zanimali bralce. In takoj sem
pomislil, daje obdobje kislih kumaric za prire-
ditve v naš em druš tvu, o katerih bi pisali v No-
vem odmevu, zaš lo tuđi v mesec september, pa
š e kakš en teden dlje. Nekje v obdobje, ko gos-
podinje pripravljajo kisle kumarice za ozimnico.
Zgodilo seje namreč, da so načrtovane in napo-
vedane prireditve izvajalci iznenada odpovedali.
Se pač zgodi? Zato pa smo imeli malo sreče.

Po eni strani so za dogajanja poskrbele usta-
nove, ki se ukvarjajo z vpraš anji manjš in, pose-
bej slovenske, kar ni naš a zasluga. Po drugi stra-
ni pa so za dogajanja poskrbeli naš i člani, z vti-
si, ki so jih dobili na tečajih slovenskega jezika
v Sloveniji.

To pa je tuđi težava, ki nas precej tišči - naš a
slovenščina. Saj sem že pisal o tem. Da govori-
mo že nekako, vsak po svoje, pisati se pa boji-
mo. Opravičeno! Saj nam je š tudentka slovenis-
tike na zagrebš ki filozofski fakulteti v pogovoru
s profesorico Tirguš ek povedala, da je slo-
venščina zelo težka. 0 tem sem se tuđi sam pre-
pričal, ko sem letos poleti brskaTpo učbeniku
Slovenščina za tujce. Če ti dvojina ni v uš esih,
je to pač ena od večjih težav. Pa skloni (če ne
veste, to so padeži). Nič ne pomaga, da jih ima
slovenščini samo š est in ne sedem kot hrvaščina.
Lažje je namreč le to, da ne moraš razmiš ljati o
tem, ali je č ali ć. Pametni Slovenci namreč poz-
najo le C. “Nepridiprav” je pa beseda, ki je ista
tako v slovenščini kot v hrvaščini, samo druge-
ga pomena je. Priđeš lahko v veliko zgago, če jo
s hrvaš kim pomenom uporabiš v slovenščini.

In kaj mi je padlo na pamet? Člani naš ega
druš tva so pred drugo svetovno vojno, tam nekje
v tridesetih letih prejš nega stoletja, ustanovili
krožek za branje slovenskih tiskovin. Morda bi
bilo koristno, da takš en krožek ustanovimo tuđi
mi. To bi bile posebne skupine, izven tečaja slo-
venskega jezika, v katerih bi se učili ali obnav-
ljali znanje slovenščine na bolj ležeren, zabaven
način. Da poskusimo, če obstaja interes za
takš no obliko delovanja v druš tvu. Nekateri
nam očitajo, da so naš e zahteve po izključno
slovenski besedi v druš tvu, pretirane. In potem

se skregamo v jeziku,
ki ga nekdo govori na
književni način, dru-
gi pa v š tajerskem,
gorenjskem ali pri-
morskem dialektu.
Rezultat tega je, da se
vseeno med seboj ne
rezumemo. In morda
bi zaradi tega tuđi naš
bralni krožek bil bolj
kisel kot ne!

priložnostnih besedah v imenu Druš tva da-
roval album s slikami v Slovenskem domu.

Sima Hoje

ZAHVALA
Ob svoji
80-letnici se
iskreno
zahvaljujem
članom in
Upravi
Slovenskega
doma za
čestitke in lepe
želje, ki sem jih
prejel.
Marijan Horn

80 LET MARIJANA HORNARodil seje v Litiji, 2. oktobra leta 1922. Osnovno š olo je končal v Kamniku in se
vpisal v gimnazijo v Ljubljani. Ki pa je ni kočal, saj so ga leta 1942 aretirali Italijanu in ga
zaprli najprej v Ljubljani, kasneje pa premestili v Castelfranco in Novaro ter v internacijo
v italijanski Oleggio. Po kapitulaciji Italije je pobegnil in se na Primorskem priključil slo-
venskim partizanom. Po koncu druge svetovne vojne je kot oficir tehnične službe za zveze
ostal v JNA. Za radiotehniko seje sicer zanimal že od gimnazijskih dni. Leta 1951 je bil
službeno premeščen v Zagreb. Ker ni imel pogojev za vpis š tudija na univerzi, je v Zagre-
bu končal srednjo tehnično š olo in opravil izpit za VKV.

Kot mladi radioamater je prve izkuš nje dobil že v partizanskih radiodelavnicah Glavne-
ga š taba Slovenije. Po vojni je aktivno nadaljeval z gradnjo radioamaterskih naprav ter
vzpostavljanjem amaterskih radijskih zvez. Ukvarjal se je tuđi z organiziranjem in vođe-
njem konstruktorskih tečajev za učence osnovnih š ol in leta 1977 v Zagrebu izdal Priročnik
za radioamaterje konstruktorje. Leta 1999 je s profesorjem dr. Božom Metzgerjem izdal
knjigo Primanje amaterskih kratkih radiovalova. S svojo radio postajo je povezan z radio
amaterji vsega sveta.

Pokazal je tuđi poseben čut za glasbo, najbolj za narodnozabavno, v kateri je rad sprem-
ljal besedila. Tako je tuđi sam, iz čiste zabave, začel pisati besedila. Prvo pesmico je napi-
sal že v gimnaziji, eno v partizanih, pozneje pa je zaradi drugih obveznosti pisanje za nekaj
časa opustih Po upokojitvi, ko je postal član Slovenskega doma v Zagrebu, se je posvetil
organiziranju članskih druženj, predvsem ob polkah in valčkih, sodeloval je v meš anem
pevskem zboru in začel bolj intenzivno pisati besedila in kronike. Nekaj njegovih besedil
so v Sloveniji ćelo uglasbili narodnozabavni ansambli: Toneta Zagarja iz Ljubljane, Fran-
ca Zerdonerja iz Velenja, Vrtnica iz Nove gorice, Ivice Kalčića iz Izole, ansambel Okta-
vija Brajka iz Izole ter Narodni Čuki iz Ljubljane. V Slovenskem domu pa je več njego-
vih besedil uglasbil nekdanji dirigent meš anega pevskega zbora Pero Kutnjak .

Marijan sodeluje v uredniš tvu Novega odmeva, Slovenski dom pa mu je izdal zbirko
pesmi “Pojdi z mano”. V prostem času se ukvarja tuđi z zbiranjem poš tnih znamk, v glav-
nem slovenskih, po osamosvojitvi Slovenije, o njih pa piš e v rubriki “Drobtinice iz filate-
lije” v Novem odmevu.
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Silvin Jerman Ur.
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DAN vora spodrezal vsakrš no misel na kakrš nokoli navi-
hano vpraš anje. Po sploš nem opisu današ njega sta-
nja v svetu in položaja Hrvaš ke v njem, smo kar
nestrpno pričakovali, kdaj se bo dotaknil odnosov s
Slovenijo. Čeprav minister Picula Slovenije ni ome-
nil niti z eno besedico, pa je bilo več kot jasno, na
koga (tuđi) misli, koje izjavil: “Dokler bom minis-
ter, bo pristop k reš evanju problemov potrpežljiv.”
Ton ministra Picule v tem neprotokolamem vzduš ju
je v posluš alcih vzbudil vtis iskrenosti, strpnosti ter
premiš ljenosti in dokazal visok nivo njegove poli-
tične kulture.

Zatem so spregovorili š e drugi cenjeni gostje iz
diplomatskega zbora: veleposlanik Albanije Vrben
Cici, veleposlanik Ruske Federacije dr. Eduard

Kuzmin, odpravnica poslov vele-
poslanstva LR Kitajske ga. Li
Yuie in končno š e veleposlanik
BiH Zlatko Dizdarević. Vse
naš tete ekscelence so potrdile in
podkrepile vzduš je strpnosti in no-
vega duha mednarodnega sodelo-
vanja. Večer smo seveda zaključili
po utečenem običaju: z odpira-
njem š ampanjca, ki mu je sledilo
š tiri oziroma petročno rezanje le-
po pisane mednarodne torte (če
smo prav videli). Prav v tem tre-
nutku je namreč spodaj podpisani
skoraj povzročil protokolarni
š kandal, ker je v ravno pravem tre-
nutku skočil naš i marljivi tajnici

gospe Miri pred fotoaparat. Zaradi tega so morali
navzoči diplomati omenjeno delikatno mednarodno
razkosanje ponoviti. Ta problem pa je bil reš en nad-
vse gladko in hitro in ni bila potrebna nobena inter-
vencija mednarodnih sil. Naš i ljubi Miri se ob tej
priložnosti iskreno opravičujem in obljubljam, da ne
bom več.

JUBILEJNA TRIBUNA
DRŽAVNOSTI

./^Toordinacija druš tev prijateljstva je Sloven-
skemu domu izkazala svojevrstno priznanje, ko je
tristoto tribuno organizirala prav v naš i dvorani. Za
ta lepi jubilej ljudske diplomacije bi bilo namreč go-
tovo moč najti tuđi razkoš nejš o dvorano. Toda
skromni, gostoljubni prostori Slovenskega doma so
le potrdili ugotovitev, da se vse več dejavnosti med-
narodne diplomacije dandanes povsem normalno
odigrava tuđi mimo klasičih protokolarnih obrazcev.
Sintagma “ljudska diplomacija” torej ni le vš ečna
puhlica za praznično retorično rabo, ampak dejstvo,
ki ga prav v Slovenskem domu že lep čas doživlja-
mo v prvi osebi.

Predvsednik naš ega druš tva
Darko Sonc je s prisrčno gesto
dokazal, da uspeš no obvlada že
kar precej diplomatskih manir.
Glavnemu gostu večera hrvaš ke-
mu zunanjemu ministru Toninu
Piculi je namreč takoj ob uvod-
nem nagovoru podaril kaj druge-
ga kot pa steklenico dobrega slo-
venskega vina. Ta priljubljena
slovenska gostiteljska gesta je v
dvorani požela veselo odobrava-
nje. Piscu teh vrstic pa seje utmi-
la misel, da bi ta gesta lahko vse- T
bovala tuđi hudomuš no spo- L
ročilo: natočimo si čistega vina...! Prav nič ne dvo-
mimo, da si tega iskreno želi večina Hrvatov in Slo-
vencev, pa tuđi hrvaš ki zunanji minister, kar je bilo
kasneje moč dovolj jasno razbrati iz njegovih besed.

Obiskovalec večera, ki je pričakoval napeto at-
mosfero zaradi znanih polpreteklih in š e trajajočih
problemov, ki sodijo v resor zunanjega ministrstva,
je bil najbrž razočaran. Vzroka za to sta bila dva.
Tajnik Koordinacije druš tev prijateljstva Andrija
Karafilipović je prisotnim takoj dal na znanje, da
je večer, bolj kot čemu drugemu, posvećena okrogli
š tevilki tristote tribune. Ob tem je, kot se pač ob
takš ni priložnosti spodobi, podal kratek statističen
pregled pretekle aktivnosti Koordinacije. Drugi
vzrok je bil sam nastop hrvaš kega zunanjega minis-
tra, ki nas je z nadvse treznimi in umirjenimi bese-
dami postavil na realna tla in do konca svojega go-

REPUBLIKE
SLUVENIIE
20. junija smo proslavili

Dan državnosti Republike Slove-
nije. Kot vsako leto je bil ta dan v
Slovenskem domu zelo svečan,
program pa temu primeren. Pev-
ski zbor, ki gaje vodil Franc Ke-
ne, je najprej zapel slovensko in
hrvaš ko himno, potem pa je sledil
pozdravni govor nekdanjega slo-
venskega veleposlanika na Hr-
vaš kem Boštjana Kovačiča. Go-
voril je o pomenu dneva sloven-
ske državnosti, dotaknil pa se je
tuđi svojega življenja kot velepos-
lanik na Hrvaš kem. Spomnil seje
veselih srečanj v Slovenskem do-
mu in poudaril veliko vlogo naš e-
ga druš tva pri zbliževanju Slove-
nije in Hrvaš ke. To je bilo hkrati
tuđi njegovo slovo iz Zagreba, saj
se je vmil v Slovenijo novim
dolžnostim naproti.

Sledila je pesem “Protuletje”
v priredbi Ubalda Vrabca, ki jo
je zapel meš ani pevski zbor.
Dramski igralec Bobi Marotti je
recitiral pesem Toneta Kuntner-
ja “Pozdravljena Slovenija”.
Dramski igralec Igor Vitez je re-
citira! Balade Petrice Kerempuha
Miroslava Krleže, dramski igra-
lec Ivica Kunej pa “Vukovarski
arzuhal” AntunaSoljana in “Do-
movina” Otona Župančiča. Med
posameznimi točkami programa
so se vrstili glasbeni nastopi: Zo-
ran Sonc je zaigral temo iz
Varš avskega koncerta Richarda
Addinsella. Meš ani pevski zbor
je zapel “Kadar Žila noj Drava” v
priredbi Zdravka Švikaršiča,
“Dober večer” v priredbi Mihaela
Rožanca, “Venite rož’ce moje”
(priredba Ciril Pregelj), “Rož,
Podjuna, Žila” (Janko Mikula,
Pavle Krnjak ) in “Pipa” (prire-
dil D.Bašelj). Urednik Novega
odmeva Silvin Jerman je zbra-
nim na kratko predstavil vsebino
nove š tevilke glasila, slavje pa se
je nadaljevalo z druženjem ob
pesmi in plesu.

-r- k
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Pa š e to: med nami seje pojavil tuđi gospod Pe-
ter Bekeš, novi veleposlanik Republike Slovenije
na Hrvaš kem. Njegovi prvi stiki s članicami in čla-
ni Slovenskega doma so bili nadvse sproščeni in
prisrčni. Alije to znak, da borno veleposlanika Slo-
venije od zdaj naprej pogosteje videli med nami?
Sliš ati je bilo, da je navzočnost veleposlanika Be-
keš a povsem neformalna. Zato od mene niste nič iz-
vedeli in jaz tega nisem napisal!

Črt Škodlar

nesli v programsko dejavnost za mesec marec ali april
prihodnje leto.

Upravi odbor je sklenil, da bodo na tradicional-
nem srečanju vseh narodnostnih manjš in na Hr-
vaš kem v prvi polovici novembra, skupaj nastopili
pevski zbori iz Slovenskega doma Zagreb, Bazovice
na Reki, Triglava iz Splita in ženske vokalne skupine
druš tva Dr. France Preš eren iz Šibenika. Vaje pevskih
zborov za skupni nastop bo vodil Franc Kene, zboro-
vodja pevskega zbora naš ega Doma. Zaradi teh zah-
tevnih priprav smo se odločili, da del programa za
skupno srečanje pripadnikov slovenskih druš tev pre-
nesemo v program za prihodnje leto. Posebej zato, ker
je pred nami zima, takrat pa so tuđi prometne poveza-
ve med Hrvaš kimi mesti precej otežane.

SESTANEK
UPRAVNEGA ODBORA
V skladu z določili statuta Slovenskega domaje

predsednik Darko Šonc 21. junija sklical sejo uprav-
nega odbora Slovenskega doma. V ospredju razprave
je bila realizacija programske dejavnosti v prvem pol-
letju in uresničitev zadanega programa do konca leta.
Člani upravnega odbora so ugotovili, daje načrtovana
dejavnost za prvo polovico leta 2002 tuđi uspeš no rea-
lizirana in da obstajajo pogoji za celotno realizacijo
letoš njega programa. Le načrtovano srečanje pripad-
nikov vseh slovenskih druš tev na Hrvaš kem smo pre-H. J. Franc Strašek
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PESTRA DEIAVNOST DUHOVNE SEKCIIE A. M. SLOMŠEK
Gani duhovne sekcije smo bili ju-

nija kar dvakrat v Sloveniji. V nedeljo,
2. junija, je pevski zbor duhovne sekcije
A.M. Slomš ek sodeloval na reviji pev-
skih zborov leskovš ke dekanije v Veliki
Dolini. Revija je bila posvećena sklada-
telju Vinku Vodopivcu, saj se letos spo-
minjamo 50-letnice njegove smrti. Vin-
ko Vodopivec je znan kot skladatelj bo-
goslužnih in Marijinih pesmi. Na reviji
je nastopilo 11 zborov leskovš ke deka-
nije, vsak je zapel dve Vodopivčevi pes-
mi. Manjkale niš o niti njegove znane
Žabe. Naš pevski zbor je zapel Vodo-
pivčevo pesem Pridi, pridi duš a verna,
pod zborovodjem prof. Vinkom Glas-
novicem. Pesmi Viš arski gospe in
Slomš kovo romarsko pesem, ki smo jih
zapeli, je Vinko Glasnović tuđi uglasbil.
Sodelovanje na reviji je bilo za naš e
pevce zelo koristno, saj imajo le redko
priložnost sliš ati druge slovenske cer-
kvene zbore. Srečanje po reviji je izzve-
nelo kot prisrčna dobrodoš lica vsem
nastopajočim. Za Zagrebčane, vajene
vročega poletja na razgretem betonu in
asfaltu, je bil to pravi oddih v bujno ze-
leni pokrajini.

V sredo, 5. junija, so duhovniki ma-
riborske š kofije poromali v Zagreb na
grob blaženega Alojzija Stepinca. Zah-
valne maš e v zagrebš ki katedrali, ki jo je

vodil zagrebš ki nadš kof dr. Josip Boza-
nić, so se udeležili tuđi elani naš e du-
hovne sekcije.
Na vsakoletnem romanju smo bili letos
v soboto, 8. junija. S sveto maš o smo
Slovencem želeli pojasniti, da je bil
Alojzij Stepinac prvi blaženi, ki je bil na
vrhu Triglava. 0 tem govori kronika
župnije Dovje iz leta 1936. Žal tega
načrta nismo uresničili. Na Brezjah pri
Mariji Pomagaj smo se ob 11. uri prid-
ružili sv. maš i za romarje iz Italije iz
Rezij. Naš pevski zbor je izvedel latin-
sko maš o, ki jo je uglasbil naš zboro-
vodja. Seveda ni manjkalo slovenskih
pesmi. Naš e petje je navduš ilo zlasti
Slovence iz Režije, saj je ustvarilo slo-
vesno razpoloženje in dvignilo duha k
Bogu. Ker nam je bilo vreme naklonje-
no, smo š li popoldan v dolino Vrat. Mi-
mogrede smo se ustavili pri slapu Pe-
ričniku. Triglav smo žal občudovali le
od vznožja, saj so oblaki zakrivali vrh.
Prevzeti od lepote mogočnih gora so
člani pevskega zbora v kapelici Cirila in
Metoda priredili nenačrtovan koncert.
Res so navduš eno zapeli.
Še enkrat so bili člani duhovne sekcije v
Sloveniji. V petek, 2. avgusta, je pevski
zbor pel pri dveh maš ah v kapucinski
cerkvi v Krš kem, na praznik Kraljice
angelske, ki ga bolj poznamo pod ime-
nom Porciunkula.
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Martina Koman

RAČUNALO IU KNJIŽNICIDELO DUHOVNE SEKCIJE
“ANTON MARTIN SLOMŠEK” Preseli me da mogu u ovom Odmevu saopćiti, da se i u naš oj

knjižnici uskoro uvodi kompjutorska obrada knjiga, š to će nam poboljš ati
i olakš ati daljnji rad. No, i mi se moramo pripremiti i prilagoditi novim
uvjetima rada, pa je doš lo do sporazuma da napravimo reviziju knjiga i
ustanovimo stvarno stanje. Inventuma knjiga postoji od 1974. godine i pr-
va knjiga je upisana 10.5.1974. godine. Zahvaljujući mnogim donatori-
ma, naš im članovima, mnogim autorima, druš tvima u Sloveniji i njihovim
knjižnicama - Velenje, Brežice, Videm Krš ko - u naš oj je knjižnici bilo
već mnogo knjiga i 1977 učinjena je prva revizija i upisano je knjiga u
broju od 262 knjige. Danas ima upisanih 6114 knjiga, ali kada odbijemo
1360 knjiga (ono š to smo isključili) ostaje 4754 knjiga (pravo stanje). Po-
zivamo Vas, dođite, pogledajte, izaberite, ima zaista dobrih knjiga,
poučnih, ljubavnih, povjesnih, lijepe poezije Gregorčiča, Preš ema, Kette-
a, Zupančiča i ostalih. Knjižnica je otvorena utorkom od 10 do 12 sati i
četvrtkom od 16 do 18 sati. Očekujemo Vas!

Po poletnih počitnicah smo se spet naš li 6. septembra, ko smo
začeli z rednim vajami. Na Mali š maren, 8. septembra, pa smo začeli z
maš ami. Iz Šentjemeja sta maš evala dekan Anton Trpin in novo-
maš nik, kaplan, Luka Zidanšek , ki ima čudovito močan glas. Maš a 22.
septembra je bila kot življenje Slovencev na Hrvaš kem: duhovnik, do-
minikanec, je maš eval v hrvaščini, mi pa smo odgovarjali in peli v slo-
venščini. Papeš ko nedeljo 13. novembra nam je podaril duhovnik iz
Krš kega Robert Smodiš. Spomnili smo se Jožice Pondeljak , že dve
leti pokojne pevke naš ega zbora, molili smo za patra Romana Motore-
ja, kapucina iz Krš kega, ki ga je čakala težka operacija. Žegnjanska ne-
delja 27. oktobra je bila namenjena pokojnemu Vladimirju Carini,
maš eval je Anton Maroša iz Zabukovja. Patru Romanu želimo dobro
zdravje in da nas čimprej spet obišče v Zagrebu. Dragica RubčićOlga Tkalčec

NOVI TECAII Tečaj slovenskega jezika v Slovenskem domu poteka ob ponedeljkih v dveh skupi-—- g*Mwwtmw m invnif n nah- Začetna ima pouk od 16.45 - 18.15, nadaljevalna pa od 18.30 - 20.00. Takoj po novem
|JENvKEbn JEMIKA *etu začnemo z novim tečajem. Pridružite se nam!!
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ke. Rodil se je v Mariboru leta 1945, z
umetnostjo pa je začel ukvarjali leta
1985. Poskuš al je različne izraznepoti in
se na koncu odločil za kiparstvo. Član je
Druš tva likovnih samorastnikov v Lju-
bljani. Imel je tri samostojne razstave in
š tevilne skupinske razstave v Sloveniji,
Avstriji, Italiji in na Madžarskem. Prejel
je priznanja za svoje kipe “Baletka”,
“Begunec” in “Razbite sanje”, certifikat
kakovosti ZLDS, ter Jocovo Triglavsko
medaljo in priznanje.
Kipar Lađo Lisjak je po pokliču inženir
informatike. Rodil seje v Ljubljani leta
1952. Ukvarja se s kiparstvom in slikar-
stvom. Član je Druš tva likovnih samo-

rastnikov v Ljubljani. Sodeloval je na skupinskih razstavah v Sloveniji,
Avstriji, Italiji in na Madžarskem. Priznanja je prejel za svoja dela “Eva”,
“Sama” in “Figura”.

Umetniki so se Slovenskemu domu zahvalili za organizacijo razsta-
ve, saj bodo tako v svoj življenjepis lah-
ko vključili tuđi razstavljanje na Hr-
vaš kem. Razstavo, ki jo je odprl pred-
sednik druš tva Darko Sonc, si je ogle-
dal tuđi slovenski veleposlanik Peter
Bekeš. Prireditev sta z glasbenimi nas-
topi popestrili tuđi altistka Marica Ko-
lega in Srebrenka Široki na klavirju.
Izvedle sta Buzzi-Peccia: Lolita, š pan-
ska serenada; A. Lara: Granada; T. Cot-
trav: Santa Lucia in L. Denza: Funiculi -
funicula. Po ogledu razstavljenih umet-
nin so se obiskovalci zadržali v kratkem
klepetu z avtorji, večer pa se je nadalje-
vala ob kozarčku vina.

RAZSTAVA
TREH
SLOVENSKIH
UMETN1K0V
V Slovenskem domu smo 25. ok-

tobra odprli razstavo treh slovenskih li-
kovnih umetnikov. Jože Vajda, Milan
Špringer in Lađo Lisjak so se z umet-
nostjo kot slikarji, kiparji in grafiki lju-
biteljsko ukvarjali že v mladih in
otroš kih letih. Življenjska pot pa jih je vodila v druge pokliče.

Jože Vajda, kipar in slikar, je po pokliču ekonomist. Rodil seje v Me-
tliki leta 1943. Kot član likovnega druš tva Petra Labode v Domžalah se
je likovno izobraževal pri profesorju, akademskemu slikarju Danijelu
Fuggerju. Na področju kiparstva se je
izobraževal pri akademskih kiparjih
Posijanu Potokarju in Primožu Pu-
glju, ter na š oli uporabnih umetnosti Fa-
iniil Stuart v Ljubljani. Aktivno sodelu-
jc v Ijubljanskem Dru š tvu likovnih
umetnikov. Ročno oblikuje unikatne ki-
pe iz bele žgane gline, ki jih patinira kot
imitacijo brona ali mramorja. Imel je š ti-
ri samostojne razstave in sodeloval na
več kot 20 skupinskih razstav v Sloveni-
ji in Avstriji. Prejel je priznanja DLSL,
certifikat kakovosti ZLDS in sklada RS
v Domžalah.

v

Milan Špringer, kipar, grafik in sli-
kar, je po pokliču profesor elektrotehni- ci/

pevskih zborov. Zamejci smo v Sentvid pnspe-
li dan prej in smo tako prvič zapeli že v soboto
zvečer v tamkajš nji osnovni š oli, skupaj z zbo-
ri naš ih slovenskih rojakov iz Hrvaš ke - iz Spli-
ta (druš tvo Triglav) in Reke (Bazovica), ter
MePZ Avgust Pavel iz Madžarske, MePZ Ta-
bor iz Italije, Vokalna skupina Nomos iz Avstri-
je, MeZ Podgora iz Italije, MPZ Valentin Po-
lanš ek iz Avstrije.

Po nastopu pevski zborov iz zamejstva je
na š olskem š tadionu nastopila Akademska folk-
lorna skupina Student iz Maribora, sledil pa je
prekrasan ognjemet. Folkloristom so se prid-
ružili vsi, ki radi pleš ejo, potem pa smo se na-
potili v š olsko dvorano, kjer nas je čakala pra-
va pojedina. Posebej okusno je bilo domače pe-
civo iz rok marljivih meščank.

Prihodnje jutro je napovedovalo zelo vroč
dan. Prevelika vročina pa ni dobra za tiš te, ki
nastopamo. Zgoraj sončni žarki, spodaj razgre-
ti asfalt... Počutili smo se, kot v pečici. Na ju-
tarnji skupni vaji smo z dirigentom Igorjem
Švajerjem usklajevali skladbe. Kljub na-
tančnim navodilom takš nih vaj ni nikdar do-
volj. Po svečanem mimohodu smo se vsi zbrali

na š tadionu. Fanfare so oglasile, daje 33. tabor
slovenskih pevskih zborov je tuđi uradno odprt.
Sledil je nagovor predsednika tabora Jerneja
Lampreta, podelitev priznanj jubilantom ter
nastop slavnostnega govornika dr. Bruna Har-
tmana. Vsi zbori smo zapeli taborsko himno
Pojo naj ljudje, sledili pa so posamični nastopi.
Letoš nji tabor se je imenoval Hodil po zemlji
sem naš i inje predstavljal Štajersko s Prekmur-
jem. Vsako leto namreč skozi pesmi predstav-
ljamo različne slovenske pokrajine in letos so to
bile š tajerske in prekmurske pesmi. Prepletanje
moš kih, ženskih in meš anih pevskih zborov je
pričaralo posebno vzduš je. Na koncu smo vsi
zapeli š e venček ljudskih pesmi, ko so nam se
pridružili tuđi posluš alci in gostje. Stadion je
zapel v en glas.

Spustili smo se po hribčku in na poljani
poiskali svoj avtobus, kar pa ni bilo tako lahko.
Vsa dolina je bila namreč prepolna avtobusev
in poš etno smo se nahodili, dokler nismo naš li
pravega. Okrepčali smo se v gostilni Jap, pose-
deli pod kozolcem in se na koncu, nekateri bolj,
drugi manj utrujeni, vmili proti Zagrebu.

Miroslava-Maria Bahun

33. TAROR
SLOVENSKIH
PEVSKIH ZROROV
16. in 17. junija smo se spet zbrali v

Šcntvidu pri Stični na 33. taboru slovenskih



NAŠ DRUGI DOMSLOVENSKI DOM

SEJA SVETA NARODNOSTNIH
MANJŠIN REPUBLIKE HRVAŠKE
J^Taradi pretresljivih dogodkov š olskih otrok, pripadnikov Romov v Med-

murju, je predsednica Sveta narodnostnih manjš in v Republiki Hrvaš ki Sanja
Tabaković-Zoričić sklicala izredno sejo. Na njej so poleg članov te nevladne or-
ganizacije sodelovali tuđi Jadranka Huljev iz hrvaš kega Ministrstva za š olstvo,
Grubeša Katarina iz OSCE in Tijana Vukojičić iz HHO. Po obš imi in kon-
struktivni razpravi smo soglasno sprejeli sklep, da Svet narodnostnih manjš in oš -
tro nasprotuje kakrš nikoli delitvi romskih otrok od otrok hrvaš kih starš ev. Pod-
predsednik Milan Mrkalj je poudaril, daje Svet narodnostnih manjš in Republi-
ke Hrvaš ke o problemu nereš enih vpraš anj Romov razpravljal že pred dvema le-
toma. Pristojnim organom hrvaš ke države smo predlagali, da se Urad za narod-
nostne manjš ine pri Vladi RH preuredi tako, da bi tuđi Romi dobili svoj odde-
lek. To bi jim omogočalo lažje reš evanje njihovih težav na Hrvaš kem. Prepričan
sem, če bi hrvaš ka vlada upoš tevala naš predlog, danes ne bi imeli opravka z dis-

Franc Strašek

SVETI MARTIN IN DARJA
6. novembra smo v Slovenskem domu odprli razstavo

karikatur Darje Lobnikar Lovak . Ta večer smo krstili tuđi
moš t. Cviček je pozno v noč tekel po naš ih grlih in kako ne bi,
ko pa smo ta večer imeli š e posebej slavnostno družbo. Z na-
mi so bili namreč slovenski predsednik Milan Kučan, Bobi
Marotti, Viki Grošelj in š e veliko drugih znanih Slovencev s
področja kulture, š porta... Vsi so nas seveda gledali le s kari-
katur znane slovenske umetnice Darje Lobnikar Lovak. Darja
je ena redkih karikaturistk pri nas, pa tuđi š irš e. Ženske se
namreč za to panogo umetnosti ne odločajo preveč pogosto.

Rodila seje v Ljubljani leta 1948. Po končani gimnaziji se
je preselila v Zagreb, kjer je tuđi diplomirala na viš ji š oli za
aranžerstvo in dekoraterstvo. Obiskovala je tečaje slikarstva,
tapiserije, keramike in kiparstva na Pantovčaku in v Rokovem
perivoju. Darja se danes ukvarja s slikarstvom in kiparstvom,
za svojo duš o, kot pravi, pa riš e karikature. Članica je Hrvaš ke-
ga druš tva umetnikov naive, Hrvaš ke skupnosti samostojnih
umetnikov in Druš tva likovnih samorastnikov Slovenije.

Razstavo je z nekaj priložnostnimi besedami odprl pred-
sednik Slovenskega doma Darko Šonc. Urednik Novega od-
meva Silvin Jerman se je preoblekel v Svetega Martina in
spreminjal moš to v vino. Po uvodnih navodilih o pitju vina je
za sveto proglasil Darjo Lobnikar Lovak, ki je tuđi Martina.
Ivica Kunej je recitiral staro kitajsko pesem, povedal pa tuđi,
da so moš kim najbolj vš eč ženske, konji in vinogradi. K temu
bi dodala, da je vse lepo potrebno vzgajati z veliko ljubezni.
Večer se je nadaljevala ob zvokih harmonike Franceta Ropa,
slovenski pesmi in dobri domači potici. Živeli!

kriminacijo romskih otrok v hrvaš kih š olah.

2. VSESLOVENSKO SREGANJE V
DRŽAVNEM
ZBORU
REPUBLIKE
SLOVENIJE

./Va pobudo in v organizaciji Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in
po svetu je bilo 8. julija letos v slovenskem Državnem zboru že drugo Vsesloven-
sko srečanje predstavnikov Slovencev iz vsega sveta. Poleg predstavnikov Sloven-
cev v zamejstvu, iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaš ke, so se srečanja udeležili
tuđi Slovenci po svetu, od severa do juga, vzhoda do zahoda zemeljske oble.

Slovenski dom v Zagrebu in Zvezo slovenskih druš tev na Hrvaš kem sta
predstavljala predsednik in podpredsednik Darko Šonc in Franc Strašek .

Zbrane so pozdravili predsednik Državnega zbora Borut Pahor, Franc Puk šič,
predsednik Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, dr. Iztok Si-
moniti, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve in vodja Urada za
Slovence v zamejstvu in po svetu ter Janez Janša, predstavnik največje opozi-
cijske poslanske skupine. Govomiki so poudarili, da so Slovenci v zamejstvu in
po svetu pomemben del slovenskega naroda in da lahko enakovredno prispeva-
ju k vsestranskem razvoju države. Cilji Slovenije na področju odnosov s Sloven-
ci v zamejstvu in po svetu so ohranjanje in rast slovenske identitete, jezika, kul-
ture in kulturne dediščine. Spodbujanje in krepitev sodelovanja Slovencev po
svetu z matično državo, ravno tako pa tuđi sodelovanja med njimi samimi. Spod-
bujanje vključevanja Slovencev, ki živijo izven Slovenije, ter njihovih organiza-
cij v vsa področja življenja v Sloveniji. Odnos do vseh Slovencev, ki živijo iz-
ven Slovenije, mora biti enakovreden, ne glede na politično pripadnost, kraj, kjer
se nahajajo, ali vzrok odhoda iz Slovenije.

Sledila so poročila predstavnikov Slovencev iz vseh koncev sveta. Predsed-
V

nik Slovenskega doma in Zveze slovenskih druš tev na Hrvaš kem Darko Sonc je
v svojem nagovoru bil precej radikalen. Pristojne slovenske državne organe in
navzoče je seznanil s težko politično klimo in težavami Slovencev na Hrvaš kem
zaradi nereš enih medržavnih vpraš anj.

Katarina Furjan

Franc Strašek
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SESTANEK PREDSEDNIKOV
KROVNIH ORGANIZACIJ
ZAMEJSKIH SLOVENCE«
\ l̂epem mestecu ob sami slovensko-madžarski meji v Porabju je

10. in 11. oktobra državni sekretar Urada za Slovence v zamejstvu in
po svetu Iztok Simonitti sklical sestanek vseh predsednikov krovnih
organizacij v zamejstvu.

Letos nas v Monoš tru ni dočakalo tako lepo vreme kot lani, ampak
dež. Srečanje je bilo v Slovenskem kultumem centru, zgrajenem pred
š tirimi leti, ki je centralna ustanova porabskih Slovencev in v katerem
delujeta Zveza Slovencev na Madžarskem, radio Porabje, tu pa so tuđi
večnamenska dvorana za sestanke, hotel, velika restavracija, teniš ka
igrišča in drugo. Center res deluje reprezentativno in vzbuja ćelo maj-
hno ljubosumje ter željo, da bi nekaj podobnega bilo lepo imeti tuđi v
Zagrebu.

Po prihodu in kratkem pogovoru z predsednikom Jožetom Hirnokom predlagati realne in kvalitetne programe injih tuđi finančno oceniti. Z velikim
smo udeležili večeije na povabilo slovenskega konzula v Monoš tru. Drugi zadovoljstvom smo lahko sliš ali, da nam je Urad vedno na razpolaganje in v
danje bil bolj deloven. Po pozdravnih besedah državnega sekretaija Iztoka Si- p0moč za š e tesnejš e sodelovanje tako med druš tvi kot tuđi s samim Uradom.
monitija smo ga kar obsuli z imformacijami o dejavnosti posameznih druš tev
Slovencev in s težavami, s katerimi se vsako druš tvo srečuje na drugačen

ki se želijo potegovati za finančna sredstva, zelo natančno preučiti razpis ter

Po zelo okusnem kosilu v restavraciji kultumega centra, kamor nas
je povabil Joža Himok, smo se razš li vsak na svojo stran in se ob

način. Glavna tema sestanka je bil sicer javni razpis slovenske vlade za finam spremstvu dežja dogovorili, da se prihodnje leto srečamo v Zagrebu,

ciranje programov druš tev v letu 2003. Sklenili smo, da morajo vsa druš tva, Darko Šonc

Slovencev na Hrvaš kem dobrodoš lo, š e zlasti druš tva opozorili, da morajo svoje predloge
zaradi presenetljivih podatkov zadnjega popisa pravočasno dostaviti Zvezi. Sklenili smo, da
prebivalstva na Hrvaš kem o š tevilu Slovencev, borno o tem s elani slovenskih druš tev na Hr-
ki se je v zadnjih desetih letih kar prepolovilo, vaš kem organizirali poseben sestanek, pred-
Tipodatkizahtevajoresenpremislekotem, kdo vsem zaradi izmenjave izkuš enj in navodil za
in kaj storiti, da bi se trend upadanja š tevila strokovne izdelave programov. Načrt program-
Slovencev na Hrvaš kem zaustavil.

V drugem delu razprave je bilo govora o vključevati tuđi izdelavo dokumentov z za-
pripravi dokumentov in strokovni izdelavi pro- ključnim računom o realizaciji finančnih sred-
gramov dejavnosti v letu 2003 za Republiko stev za programsko dejavnost v letu 2002.
Slovenijo in Republiko Hrvaš ko. Pri tem smo Franc Strašek

SEIA SVETA
ZVEZE
SLOVENSKIH
DRUŠTEV NA
HRVAŠKEM

skih dejavnosti za prihodnje leto mora namreč

TVa osnovi določil statuta Zveze sloven-
skih druš tev na Hrvaš kem je njen predsednik
Darko Šonc 26. septembra sklical sejo Sveta
zveze. Na seji so bili prisotni vsi delegati iz slo-
venskih druš tev na Hrvaš kem: Slovenskega do-
ma v Zagrebu, Bazovice z Reke, Triglava iz

V

Splita in dr. France Preš eren iz Šibenika. Slo-
vensko druš tvo Lipa iz Dubrovnika je izostanek
svojega predstavnika opravičilo.

V ospredju razprave sta bili dve temi: spre-
jem v članstvo Zveze novoustanovljenega slo-
venskega druš tva Istra iz Pulja in priprave do-
kumentov za programsko ureditev dejavnosti
slovenskih druš tvih na Hrvaš kem v letu 2003.
Svet Zveze je ugotovil, da Slovensko kulturno
druš tvo “Istra” izpolnjuje vse pogoje za spre-
jem v Zvezo in ga soglasno sprejel kot novo
članico slovenskih druš tev na Hrvaš kem. Svet
Zveze poudarja, da je vsako novo združevanje
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SEJA SABORSKEGA ODBORA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN
PRAVICE NARODNOSTNIH MANJŠIN IN SABORSKEGA
PODODBORA ZA PRAVICE NARODNOSTNIH MANIŠIN

vilne pripombe na predlog zakona, deljena pa
so bila tuđi mnenja, daje zakon potrebno spre-
jeti po hitrem postopku. Franc Strašek , pod-
predsednik Zveze slovenskih druš tev na Hr-
vaš kem in Slovenskega doma v Zagrebu, je ne-
zadovoljen s predlogom zakona predlagal, da se
o zakonu v Saboru razpravlja po redni procedu-
ri, to je v najmanj dveh branjih. Prav tako je
zahteval, da se pred drugo razpravo v zakon
vključijo spremembe in dopolnila Sveta narod-
nostnih manjš in Republike Hrvaš ke, ki ponuja

precej boljš e zakonske reš itve nakopičenih
manjš inskih vpraš anj na Hrvaš kem. Straš ek je
poudaril, da se ne strinja s predlogom zakon-
skih določil o š tevilu saborskih poslancev iz
vrst narodnostnih manjš in RH, o sestavi Sveta
za narodnostne manjš ine RH in sedanjega Ura-
da za narodnostne manjš ine pri hrvaš ki vladi.
Na seji je sprejet sklep, da naj saborski postan-
ci predlagani ustavni zakon obravnavajo po
redni proceduri.

Predsednik saborskega Odbora za člove-
kove pravice in pravice narodostnih manjš in
Furio Radin in predsednik Pododbora za pra-
vice narodnostnih manjš in Boris Graljuk sta
29. julija sklicala skupno sejo. Na dnevnem re-
du je bila le ena točka: predlog ustavnega zako-
na o pravicah narodnostnih manjš in (hitri pos-
topek), ki gaje na seji predstavil in obrazložit
podpredsednik hrvaš ke vladeG'oran Granić. V
obš irni raspravi, ki je sledila, so se vrstile š te- Franc Strašek

ODSTOTEK IN ŠTEVILO SLOVENCEV PO
MESTIH IN ŽUPANIJAH

0,98%
0,94%
0,44%
0,41%
0,31%
0,30%
0,24%
0,19%
0,16%
0,16%
0,15%
0,13%
0,13%
0,11%
0,10%
0,09%
0,07%
0,07%
0,07%
0,05%
0,04%

POPIS PREBIVALSTVA:
VSE MANJ NAS JE Istrska županija

Primorsko-goranska županija
Medmurska županija
Mesto Zagreb
Krapinsko-zagorska županija
Varaždinska županija
Karlovš ka županija
Zagrebš ka županija
Splitsko-dalmatinska županija
Zadarska županija
Osješ ko-baranjska županija
Dubrovniš ko-neretvanska županija
Sibensko-kninska županija
Koprivniš ko-križevš ka županija
Sisačko-moslovačka županija
Bjelovarsko-bilogorska županija
Liš ko-senjska županija
Virovitiš ko-podravska županija
Požeš ko-slavonska županija
Brodsko-posavska županija
Vukovarsko-sremska županija

2.020
2.883
522JHrvaš ki zavod za statistiko je sredi junija končno objavil

uradne rezultate popisa prebivalstva iz leta 2001. Hrvaš ka ima skoraj
š tiri milijone in pol prebivalcev, kar je za 6 odstotkov manj kot leta
1991. Na vpraš anje o narodnostni pripadnosti seje kar 90 odstotkov
vpraš anih izreklo za Hrvate. Med manjš inami je največ Srbov, dobrih
200.000 oziroma 4,5 odstotka. Pred desetimi leti jih je bilo 560.000.
Podobna usoda je doletela tuđi Slovence na Hrvaš kem. Leta 1991 nas
je na Hrvaš kem živelo 22.367, lani pa le 13.173 oziroma 9.194 manj.
Slovenci smo tako z 0,3 odstotka š esta manjš ina na Hrvaš kem. Pred
nami so š e Boš njaki z 0,47, Italijani z 0,44, Madžari z 0,37 in Albanci
z 0,34 odstotka.

Če pogledamo podrobneje po županijah največ Slovencev živi v
Zagrebu in sicer 3.225, kar predstavlja 0.41 odstotka vseh prebivalcev
Zagreba. Zagrebš ka naselja z največ Slovenci so Trnje, Donji Grad in
Gornji Grad - Medveščak. V Primorsko-goranski županiji živi 2.883
Slovencev, od tega največ v Matuljih, Klani in Čaborju. V Istrski
županiji živi 2.020 Slovencev, največ v mestih Buje, Brtonigla in
Grožnjan.

3.225
439
562
340
601
746
267
480
163
143
131
181
120
39
67
59
93

(tb) 92

0KR0GLA MIZA “POBUDA ZA USTANOVITEV MANJŠINSKEGA FORUMA”
Rights skupine iz Londona, ki se ukvarja z
uveljavljanjem mednarodnih standardov pri
zaščiti manjš inskih pravic. Predstavniki slo-
venskega druš tva Bazovica na Reki se kljub po-
vabilu okrogle miže niš o udeležili.

Tema okrogle miže je bila ustanovitev
manjš inskega foruma, ki ne bi deloval kot ovi-
ra oblasti, temveč bi pomagal pri iskanju in
reš evanju skupnih in posamičnih vpraš anj, ki
bremenijo pripadnike manjš inskih skupnosti.
Forum bi združeval delovanje manjš inskih
predstavnikov in lokalne samouprave, povezo-
val bi strokovnjake za manjš inska vpraš anja in
prispeval k skupnem delu manjš inskih druš tev,

vse v cilju vzpostavljanja regionalne mreže in
priprave standardov, določenih v Okvirni kon-
venciji za zaščito narodnostnih manjš in.

Stefani Marsaj je dejala, daje pobuda za us-
tanovitev manjš inskega foruma prvi korak za
boljš e povezovanje manjš inskih organizacij in
njihovih pripadnikov. Poudarila je, daje velika
težava predvsem v tem, ker lokalne oblasti ne
želijo izvajati določil Okvirne konvencije o
manjš inah in drugih mednarodnih dokumentov,
ki jih je Hrvaš ka podpisala in ratificirala. Ob-
ljubila je, da bo Svet Evrope š e naprej budno
pazil na usklajevanje nacionalne zakonodaje z
mednarodnimi dokumenti

Srbska skupnost na Reki je 27. in 28. ma-
ja v hotelu Bonavia organizirala okroglo mizo
na temo “Pobuda za osnutek manjš inskega fo-
ruma Reke in Primorsko-Goranske županije”.
Poleg predstavnikov manjš inskih organizacij s
tega območja so se okrogle miže udeležili š e
pristojni organi mesta Reke in Primorsko-Go-
ranske županije, saborski poslanci Zeljko da-
van, prof. Milorad Pupovac in Furio Radin.
Svet narodnostnih manjš in Republike Hrvaš ke
je predstavljal Franc Strašek , Stefani Marsaj
je priš la iz Odbora za manjš inska vpraš anja
Sveta Evrope in Maruška Petruci iz Minority Franc Strašek
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veleposlanike, vse izvajalce ter občinstvo.
Nastopili so predstavniki 15 manjš in, kot

začetku prireditve zapeli hrvaš ko himno.
Potem so se vrstili pevski zbori in folklorne

gosti pa meš ani pevski zbor Lira z molitvijo v skupine z zanimivimi programi, značilnimi za
hebrejščini. Režiser prireditve je bil Tonko Jo- njihove narode. Posebej so nas navduš ili nasto-
vić, povezovalca posameznih točk pa Gordana pi mladih in otroš kih skupin, ker pomeni, da se
Gadžić in Zijad Gračić. Najprej se je predsta- ,bo življenje teh narodov na Hrvaš kem š e dolgo,
vila Zveza slovenskih druš tev na Hrvaš kem. To če ne večno, ohranilo. In kaj bo z nami Sloven-
so bili pevski zbor Slovenski dom Zagreb, KPD ci? Po zadnjem popisu prebivalstva nas je na
Slovenski dom Bazovica iz Reke, SD Triglav iz Hrvaš kem vse manj. Očitno bi morali slediti iz-
Splita in ženska skupina DS Dr. France kuš njam tistih narodov, ki so uspeli kulturno
Preš eren iz Šibenika. Njihov skupni nastop je dediščino in zavednost prenesti tuđi na mlade,
bil veličasten. Zapeli so pesmi Janka Mikula-
Pavla Kernjak : Rož, Podjuna, Žila; Protuletje zirana tuđi razstava tiskovin narodnostnih man-
v priredbi Ubalda Vrabca in Teče mi vodica v jš in, o kateri pa obiskovalci niš o izvedeli kaj
priredbi Franceta Marolta. Dirigirali so Fra- dosti. Zato pa je bila do zadnjega sedeža nabito
njo Bradvica, Franc Kene in Mario Krnić. polna dvorana navduš ena nad nastopi pripadni-
Kvaliteta zborov ni bila vpraš ljiva niti organi- kov narodnostnih manjš in na Hrvaš kem.
zatorju, saj so prav naš i pevci in pevke na

PETA PROSLAVA
KULTURNEGA
USTVARIANIA
NARODNOSTNIH
MANIIŠIN

Poleg prireditve je bila v predverju organi-3. novembra je bila v veliki dvorani “Va-
troslav Lisinski” že peta proslava kultumega
ustvarjanja narodnostnih manjš in na Hrvaš kem.
Pokrovitelj manifestacije je hrvaš ki predsednik
Stjepan Mesić. V njegovem imenuje podpred-
sednik vlade Ante Simonić pozdravil navzoče Sij
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RAZSTAVA TOMAŽA ŠERREKA V ŠIBENIKU
jfikončno smo tuđi v Šibeniku dočakali, da so se v skromno

kulturno življenje mesta vključili Slovenci. Tako smo 18. oktobra s
ponosom odprli razstavo mlađega, perspektivnega slikarja in kipar-
ja Tomaža Šebreka v ateljeju sv. Kerš evana. 0 umetniš ki in živ-
Ijenski poti mlađega ustvaijalca je spregovoril Pavle Roca. Tako je
nabito poln atelje sv. Kerš evana izvedel, da Tomaž Šebrek sodi v
skupino naš ih redkih likovnih ustvaijalcev, ki si sicer niš o uspeli
pridobiti formalne likovne izobrazbe, vendar so z intenzivnim de-
lom uspeli dokazati, da so poti do umetniš ke zrelosti lahko različne.
Kot eno najbolj uspelih dosedanjih ciklusov umetnika velja omeni-
li “Topoglavce”, ki so bili predstavljeni tako v slikarskih kot kipar-
skih delih.

Pred uradno otvoritvijo je, sicer za takš en kulturni dogodek
morda malce nenavadno, zapela glasbena skupina Preš emov-
ke slovenskega kultumega druš tva Dr. France Preš eren iz Šibe-
nika. Zapele so venček slovenskih ljudskih pesmi ter zasluženo
prejele velik aplavz. . Po ogledu umetniš kih del, ob zakuski in
pogovoru, smo se poslovili od mlađega umetnika, ki nam je
obljubi!, da nas spet obišče ob zaprtju razstave.

Mira Knežević
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skega jezika, ki ga že deseto leto zapored vodi mag. Marija Donadić.
Veliko zanimanje za opravljeni izpit slovenščine so pokazali predvsem
slovenski pomci in drugi reski srednješ olci in studenti, ki si želijo studi-
rati v Sloveniji. Vsako leto se tako slovenščine uči več kot 30 ljudi, le-
tos pouk poteka v treh skupinah. Zanimivo je, da precej interesa za učen-
je slovenščine kažejo tuđi odrasli, ki pa jih v druš tvu zaenkrat š e ne mo-
remo sprejeti.

DEIAVNOSTI SLOVENSKEGA
DOMA KPD BAZOVIGA BEKA
V KPD Bazovica Reka smo slavnostno proslavili Dan državnosti

Republike Slovenije, letos pa tuđi Dan džavnosti Republike Hrvaš ke.
Slovesnost se je začela z odprtjem razstave kovinorezov naš ega rojaka
Vinka Klovarja z naslovom Živeti v svetlobi. V nabito polni dvorani je
predsednik Bazovice Vitomir Vitaz v krajš em priložnostnem govoru
med drugim poudaril, da sta Slovenija in Hrvaš ka del Evrope, ki se
združuje in del sveta, ki želi v sožitju ustvarjati skupne vrednote in zna
živeti z razlikami. Da se tega zaveda tuđi druš tvo je pokazat pester pro-
gram, v katerem so poleg domaćega zbora pod vodstvom Franja Brav-
dice in folklorne sekcije pod vodstvom Duška Đurđulova, nastopile š e
deklice ritmične sekcije KUD Fratellanza, italijanske manjš ine na Reki in
Žejanski zvončari (kurenti iz bližnjega obmejnega naselja Žejane) pod
vodstvom Maura Doričića. Ob petju istrske “himne” Krasna zemlja, ki
so jo spremljali zvoki harmonike, se jim je pridružilo kar pol dvorane.
Program je zaključila dramska skupina Bazovice pod vodstvom neutrud-
nega vodje Alojza Usenika, ki je tokrat, seveda v slovenščini, pripravil
kolaž dramskih tekstov hrvaš kega avtorja, populamega reš kega novinar-
ja in satirika Eda Stojčića. Nastopajoči niš o nasmejali le gledalcev, am-
pak navduš ili tuđi samega avtorja, ki seje z Alojzom Usenikom dogovo-
ril o priredbi treh drugih tekstov za nastop na odru Bazovice.

Poleti je vodstvo reš ke Bazovice začelo obnavljati fasado poslopja,
saj naš e druš tvo letos praznuje 55. obletnico delovanja. Stavba je bila
nekdaj v lasti znanega reš kega veletrgovca, naš ega rojaka Josipa Goru-
pa, leta 1952 pa je dana v uporabo druš tvu Bazovica.

Julija smo organizirali konzularni dan, ki je bil, predvsem zaradi za-
menjave starih potnih listov, izredno dobro obiskan. Dejavnosti pa smo
nadaljevali v začetku septembra in za člane in obiskovalce pripravili in-
formacije o bližnjih predsedniš kih volitvah v Sloveniji. Vsem , ki so to
želeli, smo omogočili vpis v seznam volilcev in pomagali pri zahtevah za
glasovanje.

Pestro je bilo tuđi prvo sredo v oktobru, ko smo gostili slovenskega
konzula na Hrvaš kem Marjana Ristića in njegovo sodelavko Ivanko Fi-
lipan. Ta dan pa naj bi v bodoče postal tuđi reden konzularni dan, ko naj
bi pomagali ne le rojakom, ampak tuđi š tevilnim dnevnim migrantom, ki
potrebujejo dovoljenja za bivanje zaradi zaposlitve ali š tudija v Sloveni-

Marjana Mirković

SODELOVANJE Z ILIRSKO BISTRICO
19. oktobra smo na Reki gostili meš ani pevski zbor druš tva upo-

kojencev iz Ilirske Bistrice. Zbor vodi Dimitrij Grij. Naš e druš tvo
seje namreč nedavno tuđi uradno vključilo v tamkajš njo Zvezo kul-
turnih druš tev. V prvem delu prireditve je zapel MePZ Bazovica
pod vodstvom Franja Bravdice. V drugem delu pa so zapeli gostje
in zbrane tako navduš ili, da so morali na željo polne dvorane svoje-
mu nastopu dodati š e tri pesmi.

Dan kasneje je Ilirsko Bistrico obiskala naš a dramska skupina
pod vodstvom Alojza Usenika. V Domu za starejš e občane so upri-
zorili odlomek iz komedije Z. Bajsića “Glej, kako lepo se začenja
dan” in dramatizacijo teksta reš kega satirika E. Stojčića “Antraks”.
Meri Maržetić je predstavila svoje besedilo “Ljubav u staračkom
domu”, program paje s svojimi čarovniš kimi mojstrovinami popes-
tril mladi Andrej Skedelj. Poleg varovancev Doma so si nastop
ogledali tuđi š tevilni zunanji obiskovalci, o njihovem zadovoljstvu
pa priča povabilo dramski skupini Bazovice na naslednje gostova-
nje, prihodnjo pomlad.

Ji-
Z novim š olskim letom seje v Bazovici začel dopolnilni pouk sloven-

KLUB STUDENTOV KPD BAZOVICA
NA STUDENTSKI ARENI V LJUBLJANI
Aktivni članici reš ke Bazovice, š tudentki Marjana Košuta in

Barbara Riman, sta se kot predstavnici Kluba Studentov KPD Ba-
zovica od 15. do 17. oktobra v Ljubljani udeležili letoš nje Student-
ske Arene, sejemsko- izobraževalne prireditve za mlade. Po vmitvi
sta pohvalili dobro organizacijo projekta, ki na enem mestu ponuja
obilico informacij in različne vsebine s področja izobraževanja, kul-
ture, š porta in š e marsičesa, kar zadeva življenje mladih. V kvalitet-
nem izobraževalnem programu v obliki seminarjev in okroglih miz,
sta predstavnici z Reke izbrali dve temi, prvo o š tudiju Slovencev iz
zamejstva in drugo o tem, kaj Evropa prinaš a Slovencem.

Marjana Mirković
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OBNOVLJENO POSLOPJE
KPD BAZOVICA BEKA

jfiTot lep uvod v decembrsko proslavo ob 55. obletnici
druš tva smo v KPD Bazovica na Reki po večmesečnem ob-
navljanju in urejanju fasade v soboto, 12. oktobra, tuđi urad-
no odprli poslopje Slovenskega doma. Slovesna otvoritva v
vrtu pred poslopjem Doma seje začela s himno “Bazovica”
v izvedbi naš ega meš anega pevskega zbora. Prireditve so se
udeležili slovenski veleposlanik na Hrvaš kem Peter Andrej
Bekeš ter š tevilni gosti iz Slovenije. Iz Državnega zbora sta
priš la državni podsekretar Uroš Pirnat in strokovna sode-
lavka v Komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu in po sve-
tu Breda Mulec. Slovensko zunanje ministrstvo je predstav-
ljala svetovalka v Uradu za Slovence v zamejstvu in po sve-
tu Barbara Sušnik , priš li pa so tuđi predstavniki lokalnih
oblasti, med njimi reš ki župan Vojko Obersnel.

Predsednik Bazovice Vito Vitaz je pozdravil vse nav-
zoče in poudaril, daje druš tvo pred petimi leti, ob 50. oblet-
nici delovanja, slovesno odprlo preurejeno notranjost Slo-
venskega doma. Pet let kasneje pa smo uspeli obnoviti tuđi
zunanjost poslopja. Dodal je, da druš tvo ves čas uspeš no
opravlja svojo osnovno nalogo: ohranja materino besedo in
pesem, s kulturnim delovanjem pa bogati sebe in okolje, v
katerem živi. Hkrati seje zahvalil vsem, ki so kakorkoli po-
magali pri obnavljanju poslopja, saj sami tega zagotovo ne bi
zmogli. Po besedah Vitaza gre posebna zahvala Uradu za
Slovence v zamejstvu in po svetu in prejš nji državni sekre-
tarki Magdaleni Tovornik ter nekdanjemu slovenskemu ve-
leposlaniku na Hrvaš kem mr. Boštjanu Kovačiču. Vitaz je
prebral tuđi pozdravno pismo predsednika Zveze slovenskih
druš tev na Hrvaš kem Darka Sonca, ki nam je zaželel, “da
prenovljeni prostori druš tva postanejo središče š e boga-
tejš ega družabnega in kultumega življenja, v katerega bodo
člani radi prihajali”.

Obiskovalce je pozdravil tuđi prejš nji predsednik druš t-
va Marjan Keber, saj je v njegovem mandatu druš tvo na se-
be prepisalo poslopje in zaš elo pripravljati obnovo fasade.
Pobudo za ureditev poslopja je sredi devetdesetih dal tedanji
predsednik Vinko Zibert, ki je prav tako izrazil zadovolj-
stvo nad doseženim, vendar se zaradi bolezni sobotne sloves-
nosti ni mogel udeležiti.

Navzoče je nagovoril slovenski veleposlanik na Hr-
vaš kem Peter Bekeš, kateremu je to bil prvi, vendar, kot je
dejal, ne tuđi zadnji obisk na Reki. Kot eno od svojih najpo-
membnejš ih nalog je izpostavil sodelovanje in pomoč pri oh-
ranjanju slovenske skupnosti na Hrvaš kem. Pohvalil je delo
članov Bazovice, da so dobri gospodarji ter jim zaželel tako
zagnano in uspeš no delovanje tuđi v prihodnje. Dodal je, da
so narodnostne manjš ine resnični kulturni mostovi med
državami in njihove zagotovljene pravice jasno odražajo
stopnjo demokratičnosti neke družbe.

Reš ki župan Obersnel in predstavnik Urada primorsko-
goranskega župana Branko Škrobonja pa sta v kratkem pri-
ložnostnem govoru poudarila predvsem, da je Reka multi-
kulturno mesto, v katerem živi in dela trinajst narodnostnih
manjš in, na kar je ponosna in kar jo tuđi bogati. Sledilo je
družabno srečanje, na katerem je MePZ Bazovica zapel “Jur-
jevanjem” in “Napitnico”, š tevilni člani in gosti pa so se, do-
bro razpoloženi in ob pogmjenih mizah, ob veselem zvoku
harmonike in pesmi Josipa Juriš eviča tuđi zavrteli.

Marjana Mirković
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PETER ANDREJ BEKEŠ, SLOVENSKI VELEPOSLANIK NA HRVAŠKEM:

CE NE POMLADITE MANISINE,
BO PRIŠLO DO NEPOPRAVLJIVE ŠKODE

začela gradnja prve krš ke nukelarke, druga ni bila niko-
li zgrajena in to seveda vključuje neko asimetrijo, ki jo
je potrebno razreš iti.
Popolnoma nova je tuđi situacija okrog državne meje,
ki je v tej sodobni obliki nikoli ni bilo. Verjetno pa ne-
kaj dodatnih skrbi ali ćelo frustracij povzroča dejstvo,
da se bliža čas, ko bo ta meja postala del schengenskih
zunanjih meja. In mogoče se del tukajš nje javnosti in
ćelo odgovornih ljudi sele v zadnjem času začenja zave-
dati, daje to proces, ki ga ne bo mogoče spreminjati.
No, ampak po spremembi oblasti leta 2000 na Hr-
vaškem se je kar nekakor glasno pričakoval velik
napredek v odnosih med Slovenijo in Hrvaško.
- Ta pričakovanja so bila takrat simetrična in mislim, da
so bila iskrena na obeh straneh. Morda so bila ravno za-
radi tega veselja in optimizma, ki je zavladal na obeh

straneh, razreš evanja teh vpraš anj, ki fizično niš o velika - čeri se skriva-
jo v slabo raziskanih psihološ kih in podobnih, težko oprijemljivih pros-
torih - le nekoliko podcenjena. In pokazalo seje, kar je prineslo tuđi do-
ločeno razočaranje, da velikih problemov kar tako zlahka ne bo moč resi-
ti. Dobra volja ni dovolj, potrebno je veliko trdega, resnega dela. Ne sa-
mo strokovnega dela pravnikov, ekonomistov in drugih, ki so sodelovali
v različnih pogajanjih pri iskanju reš itev. Potrebno bo opraviti tuđi veli-
ko političnega dela z lastnimi notranjimi javnostmi. Mislim, daje ravno
deficit tega dela pripeljal do zastojev in razočaranj. Zlasti pri meji.

Za kak šne odnose med Slovenijo in Hrvaško si boste pa vi priza-
devali? Kako vidite svojo vlogo v Zagrebu?

- To ni skrivnost. Moja glavna vloga je najprej vloga predstavnika
Slovenije in njenih interesov, tuđi obrambnih. To se da na najboljš i način
početi tako, da se maksimalno upoš tevajo razmere in tuđi interesi repu-
blike Hrvaš ke. Dobro urejeni odnosi so po mojem prepričanju samo tiš -
ti, ki upoš tevajo interese in razmere v obeh partnerskih sosednjih
državah. To ni samo moje stališče, ampak tuđi stališče sedanje vladne
koalicije in parlamentarne večine v Sloveniji. S Hrvaš ko je edino pamet-
no graditi dobre, prijateljske odnose v smeri strateš kega partnerstva.

TVovi slovenski veleposlanik na Hrvaš kem Peter
Andrej Bekeš je dolžnost nastopil 18. julija, ko je iz-
ročil poverilno pismo hrvaš kemu predsedniku Stjepanu
Mesiću. 0 svojih prvih vtisih, pričakovanjih in načrtih
v prihodnjih š tirih letih je posebej spregovoril tuđi za
Novi odmev.

V Zagrebu ste že nekaj mesecev. Kak šni so vaši
prvi vtisi o državi in mestu samem, predvsem v pri-
merjavi s Slovenijo?

-V letih pred razpadom Jugoslavije sem naletel na podatek,
daje bila Hrvaš ka približno za polovico bolj razvita od takrat-
nega jugoslovanskega povprečja, Slovenija pa dva in polkrat
Ta razmeija so se v zadnjih desetih, dvanajstih letih po razpadu
Jugoslavije potrdila. Slovenija je imela večino tega časa na raz-
polago za razvoj, Hrvaš ka pa gaje skoraj polovico porabila za
vojno, ki ji je bila vsiljena. Tako seje pravzaprav š ele zadnjih sedem let v kolikor
toliko normalnih razmerah priključila razvojnim prizadevanjem tranzicijskih držav.

S tega vidika tukaj nisem doživel pravzaprav nič posebej presenetlji-
vega. Če že, potem le nekaj pozitivnega. Zagreb daje vtis dobro urejene-
ga mesta, z živahnim, vendar dobro urejenim prometom, dobro gonudbo
in pravzaprav ne daje dovolj avtentične slike celotne Hrvaš ke. Če velja,
da New York ni Amerika, potem velja tuđi, da Zagreb ni tipična Hrvaš ka.
Tipična Hrvaš ka se namreč bori s problemi in to človek lahko vidi, če se
napoti v okolico Zagreba ali pa š e dlje v notranjost te, sicer ne velike,
vendar zelo razsežne države.

Kako ocenjujete zdajšnjo raven meddržavnih odnosov?
- Mislim, da se pogosto dramatizira, predvsem z ocenami, ki so raz-

položenjsko zgrajene na posameznih dogodkih. Za poš teno oceno je po-
trebno imeti pred sabo celoto odnosov in tako ćelovito zgrajena ocena bi
morala biti boljš a od teh javnih. Dejstvo namreč je, da smo podedovali
nekaj težkih problemov, ki so rezultat deloma neurejenih razmerij v nek-
danji državi, deloma neuresničenih načrtov in predpostavk, ki se niš o rea-
lizirali. Pri tem mislim na nuklearko, kjer smo soočeni s popolnoma dru-
gačno situacijo, kot je bila zamiš ljena pred več kot 30 leti. Takrat se je

ŽELJKA PODOBNIK, ČLANICA UPRAVE TRIGLAV OSIGURANJA D.D. REKA:

SMO NA VISOKEM ČETRTEM MESTU MED ZAVAROVALNIGAMI
središčem na Reki in od takrat tuđi
samostojno deluje na hrvaš kem za-
varovalniš kem tržišču. Lani je
uprava Druš tva začela postopek
restrukturiranja poslovanja, v kate-
rem naj bi se produkti zavarovanja
in informatična podpora iz Lju-
bljane prenesla v Zagreb. Oktobra
lani seje tako druš tvo tuđi preime-
novalo v “Triglav osiguranje d.d.
Reka”.

lovnice in podružnice na Reki, v
Zagrebu, Pulju, Čakovcu, Kopriv-
nici in Varaždinu. S tem dobro po-
krivamo področje Istre, Kvamerja
ter zahodne in severozahodne Hr-
vaš ke, želimo pa se seveda tuđi
š iriti. Preko mreže predstavnikov
in agencij se želi Druš tvo čim bolj
približati svojim zavarovancem,
tako v ponudbi uslug pri sklepanju
pogodb, kot tuđi pri čim hitrejš em
reš evanju nastalih š kod. Cilj naš e
zavarovalnice je “zadovoljna
stranka - zavarovanec”, saj je to

Y svojih pravnih prednikov uspeš no
J.me Zavarovalnice Triglav je deluje na hrvaš kem tržišču že več

na Hrvaš kem postalo precej popu- kot 35 let. Druš tvo je namreč od
lamo v zadnjih mesecih zaradi pri- leta 1967 do 1976 poslovalo v
vatizacije Croatia osiguranja. Tuđi sklopu Zavarovalniš kega zavoda
zato smo se o uspehih in načrtih te Triglav Ljubljana. Od leta 1977 do
zavarovalniš ke hiš e pogovarjali s leta 1990 je delovalo kot del Zava-
članico uprave Željko Podobnik . rovalniš ke skupnosti Triglav Lju-

Zavarovalnica Triglav je bljana, od leta 1990 pa je poslova-
največja zavarovalniška hiša v lo kot del delniš kega druš tva Zava-
Sloveniji. Od kdaj pa je “Tri- rovalnice Triglav Ljubljana. Leta
glav” prisoten tuđi na Hrvaškem 1993 se je Druš tvo registriralo na
tržišču?

- Zavarovalnica Triglav preko imenom “Sava osiguranje d.d.” s

Kje vse je “Triglav osigura-
nje” prisotno na Hrvaškem?

- Zavarovalnica ima svoje pos-
reš kem Trgovinskem sodišču pod
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Po zadnjem popisu prebivalstva je Slovencev na Hrvaškem za
polovico manj kot pred desetimi leti. Slovensko skupnost na Hr-
vaškem ste že spoznali. Kateri so po vašem mnenju razlogi za tak šen
upad števila Slovencev na Hrvaške in kaj bi bilo moč storiti, da se to
stanje izboljša?

- Razlogov je več. Naš tel bi samo nekatere, ki pa niš o v celoti ražis-
kani. Eden od vzrokov je gotovo ta, da se skoraj ćelo dvajseto stoletje
matična entiteta Slovenija, bodisi kot upravna enota, pozneje kot federal-
na enota v nekdanji Jugoslaviji ni načrtno ukvarjala s slovensko manjš i-
no na Hrvaš kem. Vsekakor pa ne s takš no intenziteto, kot seje, po takrat-
nih ocenah, z bolj ogroženima manjš inama v Avstriji in Italiji. In seveda
se rezultati tega vidijo. Eden od njih je neurejeno š olstvo. Pravzaprav ra-
žen kulturne dejavnosti nobena druga dejavnost ni zaznavna za tukajš njo
manjš ino.

Drugi razlog je, da se zaradi odsotnosti š olstva in drugih, zlasti za
mlade zanimivih dejavnosti, manjš ina ni uspela reproducirati. Rezultat
tega je populacija, ki precej presega povprečno starost hrvaš kega prebi-
valstva. In če bodo stvari š le naprej v tej smeri, lahko računamo, da slo-
venske manjš ine na Hrvaš kem kmalu ne bo več. Razlog je tuđi neureje-
no financiranje, š ibak materialni položaj, odsotnost ekonomske podlage,
ki bi dala manjš ini neko potrebno ekonomsko moč in z njo povezano sa-
mozavest, avtonomijo in tuđ i temelje za razvijanje aktivnosti.

Tretji razlog pa je dokaj čustveno obravnavanje preostalih odprtih
vpraš anj med Slovenijo in Hrvaš ko, ki jih po mojem mnenju niti ni tako
veliko in niš o tako zelo težka. Čeprav seje že pokazalo, da tuđi niš o po-
polnoma lahka. Vse to vpliva na manjš ino. Temu lahko dodamo š e jezi-
kovno sorodnost, kulturno referenco, ki pospeš uje procese asimilacije.
Če želimo ohraniti slovensko manjš ino na Hrvaš kem, bo aktivnosti in po-
moč potrebno zastaviti tako, da se bo mlajš i del pripadnikov manjš ine
začel aktivno vključevati. Razlogi za to obstajajo, saj je po uradnih š te-
vilkah slovenska manjš ina na Hrvaš kem š e vedno ena od pomembnejš ih
slovenskih manjš in, po moči ćelo enaka manjš ini na Koroš kem.

Če tega v nekaj naslednjih letih ne borno dosegli, bo priš lo do nepo-
pravljive š kode. Slovenija ima ustavno dolžnost in inš titucije, ki so pri
tem dolžne pomagati. Kot sem lahko videl na predstaviti kulturne dejav-
nosti pripadnikov manjš in pa se tuđ i v republiki Hrvaš ki ustvarja tako
vzduš je, ki bo omogočalo ohraniti naš o manjš ino.

Pa lahko slovenska manjšina na Hrvaškem pri tem upa tuđi na
vašo pomoč?

- Lahko, seveda v mejah tistega, kar mi določa dunajska diplomatska
konvencija. Veste, da se diplomati ne smejo vmeš avati v notranje zadeve
drugih držav, saj je to ena največjih krš itev pravil mednarodnega prava.

Vse, kar je v okviru mojih zmožnosti, pa bom seveda storil z velikim ve-
seljem in tuđi z veliko zavzetostjo. Kajti prepričan sem, daje to eden od
tistih kamnov, na katerih lahko v prihodnje gradimo trdne in prijateljske
odnose med državama.

Kak šna pa je po vašem mnenju vloga slovenskih organizacij na
Hrvaškem, predvsem nsf tej meddržavni ravni?

- Gre za del civilnodružbene strukture, ki predstavlja relativno maj-
hen delež hrvaš kega prebivalstva. Pomembno je, da gre za večinoma ur-
bano prebivalstvo, ki živi v velikih političnih in gospodarskih središčih
na Hrvaš kem. Že s tem dejstvom imajo velik vpliv na najbolj razvit del
hrvaš kega družbenega okolja. Pomemben del tega prebivalstva živi tuđi
v največjih centrih vzdolž meje, tako da lahko vplivajo tuđi na vzduš je
ob meji. Tvorijo del tiš te populacije, ki ima interes za sodelovanje, za oh-
ranjanje odprtih meja. Na meddržavne odnose vplivajo seveda s svojimi
osebnimi, družinskimi in drugimi človeš kimi vezmi, tuđi kultumimi nav-
sezadnje, ustvarjajo in tkejo neko mrežo dnevnega sodelovanja. To pa je
tista mreža, ki je morda ćelo bolj trdna, kot š e tako tesni politični odno-
si. Politika ima pravzaprav nalogo te odnose ugotavljati in ustvarjati po-
goje za njihovo nadaljevanje.

Boste v prihodnjih štirih letih reden gost Slovenskega doma v Za-
grebu?

- Bom, z veseljem. Kadar me boste povabili in kadar mi bodo druge
obveznosti to dopuščale. Vsekakor pa najmanj enkrat mesečno.

Tanja Bernard

Peter Andrej Bekeš seje rodil 12. avgusta 1946 v Celju. Leta
1970 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, dve leti kasneje pa
opravil sodni izpit in vpisal magistrski š tudij na katedri za ustavno
pravo. Bil je sodni pripravnik na okrožnem sodišču v Kopru (1970-
72), svetovalec na slovenskem Ustavnem sodišču (1972-74), sekretar
Komisije za ustavna vpraš anja RK ZSLD Slovenije (1974-75), član
izvrš nega odbora RK ŽSDL za ustavna vpraš anja in varstvo okolja
(1975-1980), namestnik sekretarja na Republiš kem sekretariatu za
pravosodje, upravo in proračun (1980-82). V letih 1983/84 je bil sve-
tovalec za ustavna vpraš anja v predsedstvu RS, kasneje pa direktor
Centra za družboslovne raziskave (1985-89). Od leta 1990 do 1995 je
bil viš ji predavatelj na Viš ji upravni š oli Univerze v Ljubljani. Leta
1996 je bil imenovan za slovenskega veleposlanika v Rimu. Zadnji
dve leti je bil vodja sektorja in državni podsekretar Sektorja za med-
narodnopravne zadeve na slovenskem zunanjem ministrstvu. Tekoče
govori angleš ko, hrvaš ko, italijansko, francosko, srbsko, pasivno pa
š pansko in rusko. Je poročen in oče dveh otrok.

edina prava pot k večletnem obo-
jestranskem sodelovanju.

Kak šen je delež “Triglav osi-
guranja” na področju zavarova-
nja na Hrvaškem in v katerih za-
varovanjih je najmočnejši?

- “Triglav osiguranje” je na vi-
sokem, četrtem mestu zavaroval-
niš kih hiš na Hrvaš kem za neživ-
ljenjska zavaravanja. Glede živ-
ljenjskih zavarovanj naš čas š ele
prihaja, kar kažejo tuđi rezultati
prodaje teh zavarovanj v zadnjih
dveh mesecih. Najmočnejš i smo v
avtomobilskem zavaravanju, ki
predstavlja kar 52 odstotkov, zava-
ravanja lastnine 20, življenjska 10,
zavaravanja prevoza in kredita 8

odstotkov, preostalih 10 odstotkov
pa vsa ostala zavaravanja. Skupaj
gledano je Druš tvo lani zabeležilo
kar 14,5 odstotno rast v primerjavi
z letom poprej.

Pred nekaj dnevi ste odprli
novo poslovnico v Zagrebu.

- Poslovnica je na površ ini kar
1250 m2. Glede na strateš ke cilje
“Triglav osiguranja” in na gospo-
darsko zmogljivost v Zagrebu,
ureditev poslovnice predstavlja os-
novo za kvalitetno ponudbo uslug
sedanjim in prihodnjim zavaro-
vancem.

Zavarovalnica Triglav je bila
glavni kandidat za nakup večin-
skega deleža Croatia osiguranja.

Hrvaška vlada je njeno ponudbo
zavrnila. Ali boste tuđi v prihod-
nje na nek način poskušali sodc-
lovati s Croatia osiguranjem?

- Zavarovalnica Triglav d.d.
Ljubljana je bila res glavni kandi-
dat za nakup večinskega deleža
Croatia osiguranja. Hrvaš ka vlada
je njeno ponudbo najverjetneje za-
vmila zaradi nereš enih lastniš kih
odnosov v zavarovalnici, pa tuđ i
zaradi pritiska javnosti, da Croatia
osiguranje ostane v hrvaš ki lasti.
No, ne glede na vse to, š e vedna
obstaja želja za sodelovanje s
Croatia osiguranjem. V kak š ni
obliki, pa bo pokazal čas.

Tanja Bernard
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jem je začel veljati dodatni proto-
kol o prosti trgovini med Sloveni-
jo in Hrvaš ko, s kateri je dodatno
liberalizirana trgovina s kmetijsko-
živilskimi izdelki. Dodatna spros-
titev trgovine naj bi okrepila slo-
venski izvoz na hrvaš ki trg.

Zagreb - Hrvaš ki sabor je 3.
julija ratificiral sporazum o Jedsrki
elektrami Krš ko. Zanj je glasovalo
82 poslancev, proti jih je bilo 41.
Glasovanje je razdelilo poslance
socialno-liberalne stranke in dva
dni kasneje povzročilo odstop Ivi-
ce Račan z mesta premierja.

Zagreb - Na hrvaš kem gospo-
darskem ministrstvu so 4. julija
odprli zavezujoče ponudbe za na-
kup večinskega deleža Croatia
Osiguranja. Najboljš o ponudbo je
dala slovenska zavarovalnica Tri-
glav, kar 105 milijonov evrov.

Mokrice - 11. julija sta se
srečala predsednik Slovenske ljud-
ske stranke Franc But in predsed-
nik Hrvaš ke kmečke stranke Zlat-
ko Tomčić. Spregovorila sta tuđi o
odnosili med državama.

Zagreb - Novi slovenski vele-
poslanik na Hrvaš kem Andrej Pe-
ter Bekeš je 18. julija izročil pove-
rilno pismo hrvaš kemu predsedni-
ku Stjepanu Mesiću. Ob tem je
ocenil, da bo predvsem s strpnos-
tjo mogoče reš iti odprta vpraš anja
med državama. Poudaril je, da sta
Slovenija in Hrvaš ka tuđi do zdaj
odlično sodelovali in Mesiću pre-
nesel posebne pozdrave sloven-
skega predsednika Kučana. Mesić
je opozoril, da je za obe državi po-
litično najbolj občutljivo vpraš anje
meje, vendar izrazil upanje, da
bosta državi tuđi to vpraš anje kma-
lu reš ili.

Zagreb - Hrvaš ki državni
inš pektorat je 19. julija odpečatil
51 slovenskih in bosanskih počit-
niš kih domov na Hrvaš kem, saj so
svoje poslovanje uskladili s hr-
vaš kimi zakoni. Po hrvaš kem za-
konu o trgovskih druš tvih in gos-
tinskih dejavnostih se tuja pravna
ali fizična oseba lahko ukvarja s
turizmom le, če ima na Hrvaš kem
prijavljeno trgovsko druš tvo ali
podružnico.

Zagreb - Hrvaš ka vlada je na
seji 22. julija objavila seznam pe-
tih podjetij, ki so izbrana kot
možni kupci 25-ih odstotkov naf-

Zagreb - Hrvaš ki zavod za
statistiko je 17. junija objavil urad-
ne rezultate popisa prebivalstva iz
leta 2001. Slovencev na Hrvaš kem
je skoraj za polovico manj kot pred
desetimi leti oziroma s š tevilko
13.173.

KAIIE
NOVEGA V
SLOVENSKO-
HRVAŠKIH
ODNOSIH

Skopje - 18. junija se je na
četrtem sestanku sestal Skupni od-
bor za sukcesijo diplomatsko-kon-
zulamih predstavniš tev nekdanje
SFRJ. Predstavniki držav so se do-Rogaška Slatina - Slovenski

in hrvaš ki minister za zunanje za-
deve Šime Lučin in Rado Bohinc

sta se 12. junija
dogovorila o so-
delovanju poli-
cij obeh držav
med turistično
sezono, pred-
vsem o promet-
ni regulaciji.
Zavzela sta se za
čim manjš e zas-
toje na mejnih
prehodih ter za
izogibanje inci-

dentom pri plovbi v Piranskem za-
livu.

govorili, da bo Hrvaš ka dobila re-
zidenco v Oslu, vredno 1.4 milijo-
nov dolarjev, hiš o z dvemi stano-
vanju v Washingtonu, vredno 1,2
milijona dolarjev, stavbo General-
nega konzulata v Frankfurtu, vred-
no 4,1 milijon dolarjev ter stano-
vanje v Trstu, vredno 400.000 do-
larjev.

protestno zborovanje istrskih ri-
bičev na sredini Piranskega zaliva.
Ribiči so s plovkami na sredini za-
liva na dan državnosti želeli opo-
zoriti na nereš eno vpraš anje mor-
ske meje med Slovenijo in Hr-
vaš ko.

Zagreb - Predsedniki hrvaš kih
koalicijskih strank so 26. junija na
izrednem sestanku odločali o uso-
di sporazuma o NEK. Predsednik
socialno-liberalne stranke Dražen
Budiša je napovedal, da njegova
stranka ratifikacije sporazuma ne
bo podprla, saj Slovencem omo-
goča samovoljno zaprtje nukelarke
in razlastitev Hrvaš ke.

Zagreb - Hrvaš ka stranka pra-
va je 26. junija vložila ustavno
tožbo zoper hrvaš ko vlado zaradi
podpisa sporazuma o Jedrski elek-
trami Krš ko. Stranka meni, da je
sporazum neustaven v tistem delu,
ki omenja skladiščenje radioaktiv-
nih odpadkov.

Zagreb - Saborski odbor za
gospodarstvo je 27. junija potrdil
zakon o ratifikaciji sporazuma o
Jedrski elektrami Krš ko. K spora-
zumu so dodali š e amandma, po
katerem bo Hrvaš ka lahko umak-
nila svojo ratifikacijo, če Slovenija
do 31. decembra letos ne ratificira
sporazuma tuđi sama.

Zagreb - Hrvaš ki sabor je 28.
junija začel razpravo o ratifikaciji
sporazuma o Jedrski elektrami
Krš ko. Sporazumu so nasprotova-
le vse opozicijske stranke in Bu-
diš ev HSLS, ki je tuđi bojkotiral
glasovanje. Zaradi nesklepčnosti
sabor ni glasoval o sporazumu.

Zagreb / Ljubljana - 1. julija
se je iztekel rok, v katerem naj bi
slovenski in hrvaš ki parlament ra-
tificirala sporazum o Jedrski elek-
trami Krš ko.

Zagreb / Ljubljana - S 1. juli-

Krško - Občina Krš ko je s
podpisi 31 poslancev na slovensko
ustavno sodišče vložila zahtevo za
presojo ustavnosti meddržavne po-
godbe med Slovenijo in Hrvaš ko o
krš ki nuklearki. S tem so tuđi
zaustavili glasovanje o ratifikaciji
tega sporazuma v slovenskem par-
lamentu.

Bled - Pred začetkom minis-
trskega srečanja pobude za sodelo-
vanje srednjeevropskih držav v
podporo miru (CENCOOP) 20. ju-
nija se je gostitelj, slovenski
obrambni minister Anton Gri-
zold, srečal s hrvaš kim kolegom
Jozom Radošem. Grizold je poz-
dravil napovedano vključitev Hr-
vaš ke v CENCOOP, Radoš pa seje
Sloveniji zahvalil za podpro. Mi-
nistra sta dosedanje sodelovanje
med državama na obrambnem
področju dobro ocenila, poudarila
pa sta tuđi pomembnost delitev iz-
kuš enj med državama znotraj sred-
njeevropske pobude.

Ljubljana - Slovenska vlada
je na redni seji 20. junija s sklepom
določila ceno in pogoje vnovične
dobave električne energije iz NEK
družbi HEP, če parlamenta obeh
držav do 1. julija ne ratificirata
sporazuma o NEK. Ponudili so ce-
no v viš ini 29,697 evrov za mega-
vatno uro. Hrvaš ko elektrogospo-
darstvo je takš no ponudbo zavmi-

Zagreb - Namestnik premierja
Dražen Budiša je na poslansko

vpraš anje, ali je
hrvaš ka vlada
odstopila od
dogovorjenega
sporazuma o
poteku sloven-
s k o - h r v a š k e
meje, 12. junija
odgovoril, da
bo vlada upo-
š tevala većin-
sko mnenje v
saboru, ki spo-

razumu nasprotuje. To je dan kas-
neje potrdil tuđi premier Ivica
Račan, koje dejal, da dogovorjena
reš itev meje na Hrvaš kem nima
podpore.

Zagreb - Poslanski klub stran-
ke HSLS je 12. junija v saboru
gostil strokovnjake s področja
energetike, ki so saborskim pos-
lancem svetovali, naj ne ratificira-
jo dogovorjenega sporazuma o
krš ki nuklearki. Svetovalec pred-
sednika Mesića Esad Prohić je
ocenil, da bi bila za Hrvaš ko naj-
boljš a mednarodna arbitraža, saj
naj bi sporazum državo stal do 5
milijard kun.

lo.
Piranski zaliv - Hrvaš ki mi-

V

nister za notranje zadeve Sime
Lučin je 24. junija prepovedal
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lica in z Mesićem odš el na zaseb-
no večerjo.

Bled -Slovenski zunanji mi-
nister Dimitrij Rupel in njegov hr-
vaš ki kolega Tonino Picula sta na
srečanju 30. oktobra pohvalila od-
nose med Slovenijo in Hrvaš ko.
Ob tej priložnosti sta ministra pod-
pisala tuđi protokol o nadaljnjem
in poglobljenem sodelovanju med
zunanjima ministrstvoma.

Zagreb - Notranja ministra
Slovenije in Hrvaš ke Rado Bo-
hinc in Šime Lučin sta 6. novem-
bra podpisala Sporazum o preko-
mejnem policijskem sodelovanju,
ki naj bi pripomogel pri pre-
prečevanju nedovoljenih migracij
in druge pekomejne kriminalitete.

Zagreb - Hrvaš ka vlada je na
seji 7. novembra tuđi uradno zavr-
nila ponudbo slovenske zavaroval-
nice Triglav za nakup večinskega
deleža Croatia osiguranja. Sicer
visoka ponudba Triglava je bila
nesprejemljiva, ker slovenska za-
varovalnica ni resila svojih las-
tniš kih problemov.

Zagreb - Hrvaš ko ministrstvo
za kmetijstvo je 13. novembra
sprejelo odločitev o strožjem nad-
zoru vsake poš iljke slovenskega
mleka na Hrvaš ko. Za takš en
ukrep so se odločili po odkritju an-
tibiotika kloramfenikol v sloven-
skem mleku. Kasnejš e analize slo-
venskega mleka na Hrvaš kem niš o
dokazale prisotnosti kloramfeni-
kola.

umaš kega sodnika za prekrš ke. Jo-
ras je ponidbo zavmil.

Gornja Radgona - Ministra
za kmetijstvo Slovenije in Hrvaš ke
Franc But in Božidar Pankretić
sta 27. avgusta parafirala protokol
o zaključku pogajanj o kmetijstvu,
povezanih s sprejemom Hrvaš ke v
CEFTO. Dogovorila sta se o carin-
ski stopnji za pš enico, izvoznih
kvotah za mineralno vodo, oljčno
olje in ribje konzerve.

Zagreb - Vladajoče hrvaš ke
koalicijske stranke so 29. avgusta
sprejele odločitev, da bo Hrvaš ka
za reš itev spora o meddržavni me-
ji predlaga mednarodno arbitražo.

Zagreb - Hrvaš ki premier Ivi-
ca Račan je 30. avgusta v Banskih
dvorih sprejel predstavnike hr-
vaš kih ribičev, ki nasprotujejo spo-
razumu o maloobmejnem prometu
med Slovenijo in Hrvaš ko. Ribiči
so od premirja zahtevali, da Hr-
vaš ka slovenskim ribičem prepove
lov v hrvaš kem morju. Račan jim
je dejal, da je nastale težave
možno reš evati z dodatnimi poga-
janji, vendar le v okviru ratificira-
nega sporazuma.

Piranski zaliv - Načelnik is-
trske policijske uprave Milan Pet-
ković je 2. septembra potrdil, da
sta dve slovenski ribiš ki ladji
okrog lih dopoldne prestopili črto
razmejitve v Piranskem zalivu, kar
je povzročilo revolt hrvaš kih ri-
bičev. Petković je zanikal izjave
slovenskih ribičev, da so njihovi
hrvaš ki kolegi vstopili v slovenske
vode. Zaradi novega incidenta je
hrvaš ko zunanje ministrstvo slo-
venskemu veleposlaniš tvu izročilo
protestno noto, zunanja ministra
Rupel in Picula pa sta izmenjala
nekaj piš em.

Zagreb - Na hrvaš kem minis-
trstvu za znanost in tehnologijo sta
4. septembra slovenska ministrica
za š olstvo Lucija Cok in hrvaš ki
minister za znanost Gvozden Fle-
go podpisala protokol o sodelova-
nju na področju izobraževanja.
Protokol med drugim hrvaš kim in
slovenskim dijakom in Studentom
omogoča Studij v obeh državah
pod istimi pogoji, kot jih imajo do-
mači Studenti.

Zagreb - Sodišče v Umagu je
6. septembra sprejelo sklep o pre-
kinitvi zaporne kazni za Joška Jo-

rasa. Vzrok za takš no odločitev
naj bi bilo vidno poslabš anje Jora-
sovega zdravstvenega stanja, zara-
di česar je bil iz umaš kega zapora
prepeljan v Zagreb in kasneje iz-

tne družbe INE. Med njimi ni slo-
venskega Petrola.

Bežanec - 23. julija sta se v za-
gorskem dvorcu Bežanec na de-
lovne srečanju sestala slovenski in
hrvaš ki zunanji minister Dimitrij
Rupel in Tonino Picula. Dogovo-
rila sta se, da bosta do septembra
pripravila protokol o sodelovanju
med obema ministrstvoma ter spo-
razum o regionalnem sodelovanju
in partnerstvu. Ministra sta sprego-
vorila tuđi o tem, zakaj hrvaš ka
vlada ni izbrala Petrola, kot enega
od možnih kupčev v privatizaciji
Ine. Odprtih vpraš anj med država-
ma se niš ta dotikala.

Piranski zaliv - Avgusta so se
na morski meji med Slovenijo in
Hrvaš ko dan za dnem vrstili ribiš ki
incidenti. Slovenija je obtožala hr-
vaš ke ladje, da vstopajo v sloven-
sko morje, Hrvaš ka pa slovenske
ribiče, da vstopajo v hrvaš ke vode.
Tuđi zunanji ministrstvi obeh
držav sta si v tem mesecu izmenja-
li kar nekaj protestnih not. V okvi-
ru prizadevanj za prekinitev inci-
dentov v Piranskem zalivu sta se
14. avgusta po telefonu pogovarja-
la tuđi oba premierja Janez Dr-
novšek in Ivica Račan, ki sta
zaostritev odnosov ocenila kot
nesmiselno.

Mokrice - 0 reš evanju ri-
biš kih zapletov so 14. avgusta
spregovorili člani meš ane komisije
za izvajanje maloobmejnega spo-
razuma. Pogovarjali so se o spor-
nih vpraš anjih ribiš tva in sicer o
izdajanju ribiš kih dovolilnic in
kvotah ulova.

Sečovlje - Hrvaš ki policisti so
21. avgusta aretirali piranskega
občinskega svetnika Joška Jora-

sa, ker
na mej-
n e m
prehodu
Sečovlje
ni hotel
pokazati
osebnih
d o k u -
mentov.

Po odločitvi sodnika bi Joras mo-
ral v zaporu preživeti 30 dni.

Ljubljana - Slovenska vlada
je 26. avgusta Jorasu ponudila de-
narno pomoč v viš ini 250.000 to-
larjev za plačilo dename kazni

V V 09puscen.
Zagreb - Da bi umirila nedav-

ne ribiš ke incidente na morju sta se
10. septembra sestala slovenski in
hrvaš ki premier Janez Drnovšek
in Ivica Račan. Dogorila sta se o
začasnem režimu ribarjenja v ma-
loobmejnem območju. Račan je ob
sestanku poudaril, da Hrvaš ka pri
vpraš anju meje trdno stoji za med-
narodno arbitražo, Drnovš ek pa je
to omenil le kot skrajno reš itev.

Varaždin - V vasici Cestica
s e j e 11. septembra sestala stalna
meš ana komisija za izvedbo ma-
loobmejnega sporazuma med Slo-
venijo in Hrvaš ko. Govorili so tuđi
o izvedbi dogovora Drnovš ek-
Račan.

Zagreb / Ljubljana - Hrvaš ka
in Slovenska vlada sta 19. septem-
bra potrdili začasen režim ribarje-
nja v Piranskem zalivu in kodeks
vedenja ribičev na tem območju.
Začasen režim bo veljal 3 mesece,
ribiči obeh držav pa bodo lahko lo-
vili od Anakarana do Umaga.

Zagreb - Predsednica uprave
Zavarovalnice Triglav Nada Kle-
menčič je 2. oktobra predstavila
poslovne cilje te zavarovalnice na
Hrvaš kem v luči privatizacije
Croatia Osiguranja.

Zagreb - Hrvaš ki sabor je 10.
oktobra izglasoval zaupnico pre-
mierju Ivici Račanu. Glasovanje o
nezaupnici premierju in vladi je
predlagala stranka HDZ, ker naj bi
Račan s parafom na sporazum o
meji med Slovenijo in Hrvaš ko
prekrš il ustavo in š kodoval državi

Zagreb - Na povabilo pred-
sednika Stjepana Mesića je 29.
oktobra hrvaš ko metropolo obiskal
slovenski predsednik Milan
Kučan. Ogledal s i j e retrospektiv-
no razstavo slik Franceta Mihe-

Zagreb - Hrvaš ki fond za pri-
vatizacijo je 27. novembra odprl
zavezujoče ponudbe za nakup 62,3
odstotka delnic hvarskega hotel-
skega podjetja Sončni Hvar. Naj-
viš ji ponudbi sta dali dve slovenski
podjetji Terme Čatež in Kompas.

Ljubljana - Slovenski minis-
ter za okolje in prostor Janez Ko-
pač je 30. no-
vembra dejal,
da je Slovenija
p r i p r a v l j e n a
odkupiti hr-
vaš ko polovico
Jedrske elek-
trarne Krš ko,
vendar po nižji
ceni kot jo
predlaga Hr-
vaš ka.

(tb)
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DR.IANEZ DRNOVŠEK
Novoizvoljeni predsednik države JanezDr-

novšek se je rodil 17. maja 1950 v Celju. Štu-
dij ekonomije je zaključ il na ljubljanski eko-
nomski fakulteti, leta 1986 pa je doktorira! iz
ekonomskih znanosti na mariborski ekonom-
sko-poslovni fakulteti. Po uspešni karieri v
banč nem sektorju je bil Drnovšek aprila 1989
izvoljen za slovenskega predstavnika v pred-
sedstvu nekdanje SFRJ. Odmaja 1989 doma-
ja 1990 pa je bil tuđi predsednik predsedstva
nekdanje SNU.
sednik Liberalni
nije, aprila istega leta ga je DZ izvolil za pred-
sednika vlade.Poparlamentarnih volitvah leta
1992, na katerih je zmagala LDS, je bil Dr-
novšek januarja 1993 ponovno izvoljen za
mandatarja za sestavo vlade, v katero je pova-
bil še SKD, ZLSD in SDS. Na kongresu na Ble-
dumarca 1994 jepod svojim vodstvomzdružil
Liberalno demokratsko stranko z Demokrat-
sko stranko Slovenije, Zelenimi Slovenije in
Socialistič no stranko Slovenije v Liberalno de-
mokracijo Slovenije. Svoj trefji mandat kot
predsednik slovenske vlade je Drnovšek zač el
januarja 1997, vođenje vlade pa je po izglaso-
vani nezaupnici aprila predč asnokonč al junija
2000. Po zmagi LDS na državnozborskih voli-
tvah 15. oktobra 2000 je Drnovšek oblikovat
že svojo č etrto vlado, v kateri so poleg LDS še
ZLSD, SLS in DeSUS. Drnovšek aktivno govori
angleško, francosko, špansko, nemško, hr-
vaško in srbsko.
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Marca 1992 je postal pred-
o demokratske stranke Slove-lllfe1
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treben drugi krog. Slovenski volivci so tako na prvo decembrsko nede-
ljo izvolili novega, drugega predsednika države. 52-letni dosedanji pred-
sednik vlade Janez Drnovš ek je s približno desetodstotno prednostjo pre-
magal Barbaro Brezigar. Po sicer š e neuradnih in delnih rezultatih je za
Drnovš ka glasovalo 56,3 odstotka, za Brezigarjevo pa 43,6 odstotka vo-
livcev. Volilna udeležba v drugem krogu je bila 64,5-odstotna.

Po objavi neuradnih in delnih volilnih izidov je Drnovš ek izjavil, da
se začenja novo obdobje tako zanj kot za državo, ter izrazil prepričanje,
daje podpora volivcev priznanje za dosedanje delo in rezultate, ki jih je
dosegla Slovenija. Kampanja je bila po njegovi oceni trda in precej odpr-
ta, a korektna, protikandidatki Barbari Brezigar pa je čestital za “borbo in
soliden rezultat”.

Ob predsedniš kih so v 11 mestnih in 182 “navadnih” občinah pote-
kale tuđi volitve za župane in mestne oziroma občinske svetnike. V pr-
vem krogu lokalnih volitev 10. novembra so volivke in volivci izvolili
nove predstavnike v organih lokalnih skupnosti, hkrati so v 132 občinah
izvolili tuđi nove župane, medtem ko v 61 občinah nobeden od predlaga-
nih kandidatov ni dobil zadostnega š tevila glasov, zato so glasovanje po-
novili 1. decembra. Največ županov, kar 46, ima SLS, nato ji sledi LDS,
ki ima 29 županov. Izvoljenih je bilo 18 županov, ki jih je kandidirala
SDS, 14 županov pa prihaja iz vrst ZLSD. Nsi ima š tiri župane, po ene-
ga pa imajo parlamentarna SNS in zunajparlamentami Nacionalna stran-
ka dela in Zveza za Primorsko. Največ županov, kar 61, jih je sicer bilo
neodvisnih; torej so na volitvah nastopili s podpisi volivk in volivcev, 18
izvoljenih županov pa je kandidiralo s podporo več različnih strank. Ob
tem naj omenimo š e to, daje bil za novega župana Novega mesta izvo-
ljen nekdanji slovenski veleposlanik na Hrvaš kem Boštjan Kovačič.

Tanja Bernard

IZBRALI SMO
NOVEGA
PREDSEDNIKA
SLOVENIJE
10. novembra so bile v Sloveniji tretje predsedni š ke volitve, hkra-

ti pa so potekale tuđi lokalne volitve. Za predsednika države se je pri-
bližno 1,6 milijona volilnih upravičencev odločalo med devetimim kan-
didati. V prvem krogu je največ glasov dobil sedanji premier Janez Dr-
novšek in sicer 507.317 oziroma 44,42 odstotka. Sledili so mu vrhovna
državna tožilka Barbara Brezigar z 351.154 glasovi oziroma 30,75 od-
stotka, predsednik SNS Zmago Jelinčič s 97.145 glasovi oziroma 8,51
odstotka. Predsednik uprave zdravstvene zavarovalnice Vzajemna Fran-
ce Arhar je dobil 7,59 odstotka, upokojeni profesor France Bučar 3,24,
profesor filozofskih znanosti Lev Kreft 2,25, profesor obramboslovja
Anton Bebler 1,85 odstotka, sopredsednik stranke Nova Slovenija Go-
razd Drevenšek 0,86 in slikar Jure Cekuta 0,54 odstotka. Volilna ude-
ležba v prvem krogu predsedniš kih volitev je bila 72,03-odstotna.

Ker v prvem krogu noben kandidat ni dobil većinske, več kot 50-od-
stotne podpore volivk in volivcev, je bil za izbor predsednika države po-
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KAKO SMOVOLU
V ZAGREBU

Na Hrvaš kem so volitve za predsednika države po-
tekale v prostorih slovenskega veleposlaniš tva na Hr-
vaš kem. V volilni komisiji so bili Franc Strašek , kon-
zul Marjan Ristič, Miroslava-Maria Bahun in Ta-
nja Borčić Bernard. V prvem krogu volitev 10. no-
vembra je bilo na volilnem seznamu 400 slovenskih
državljanov s stalnim prebivališčem v tujini in pet
zdomcev. Od tega največ iz Zagreba, Pulja in Reke.
Volitev seje udeležilo 40 volivcev, precej pajihje svo-
je glasovnice poslalo po poš ti. Većina jih je volila za
Janeza Drnovška.

V drugem krogu je bilo na volilnem seznamu 424
slovenskih državljanov, na veleposlaniš tvu pa jih je
volilo 53. Novost letoš njih volitev v primerjavi s
prejš njimi je bila v tem, da so na veleposlaniš tvu lah-
ko volili tuđi tiš ti slovenski državljani, ki dosedaj niš o
bili vpisani v slovenski volilni imenik. Republiš ka vo-
lilna komisija je namreč na zahtevo veleposlaniš tva ta-
koj preverila ali državljan lahko voli.

Seveda pa je tuđi letos bilo nekaj tistih, ki so žele-
li voliti na veleposlaniš tvu in imajo stalno prebivališče
prijavljeno v Sloveniji. Ti spadajo v skupino zdomcev
in povabilo na volitve dobijo na prijavljeni naslov v
Sloveniji. Če želijo oddati svoj glas na veleposla-
niš tvu, morajo o tem vnaprej obvestiti republiš ko vo-
lilno komisijo, ki jih uvrsti na volilni seznam v tujini.

Volišče na veleposlaniš tvu v Zagrebu je bilo odpr-
to od 9 ure zjutraj do petih popoldne, koje volilna ko-
misija odprla volilno skrinjico, preš tela glasove in izid
volitev sporočila na republiš ko volilno komisijo v Lju-
bljano.

zavzemajo za članstvo
v Natu, največ za od-
stotek ali dva viš ji od
š tevila nasprotnikov
vstopa v Sevemoatlant-
sko zavezniš tvo. V po-
litiki - drugače kakor v
javnosti - obstaja kon-
senz o Natu, saj se s
članstvom strinjajo vse
stranke, z izjemo Zma-
ga Jelinčiča in njegove
SNS.
Po praš kem vrhu je
Slovenijo obiskal ame-
riš ki sekretar za obram-

bo Donald Rumsfeld in opogumil sloven-
sko vodstvo, vendar mnenj kritikov Nata ni
preoblikoval “Druže Rumsfled mi ti se ku-
nemo!” je ironična vsebina grafita, ki seje
pojavil na neki stavbi v Ljubljani.

Za časopise je bila udarna tema afera z
mlekom, v katerem so veterinarji naš li
š kodljivi antibiotik kloramfenikol. Kmetje
so, očitno, dodajali mleku prepovedane
snovi, da bi bilo kakovostnejš e in z manj
mikroorganizmov, vendar so na koncu na-
redili največjo š kodo sami sebi, saj so po-
troš niki izgubili zaupanje v slovensko mle-
ko. Poleg tega so v državah nekdanje Ju-
goslavije, v katere slovenski mlekarji iz-
važajo svoje izdelke, z različnimi ukrepi
omejili njihovo prodajo, zato niti gospodar-
ska š koda ne bo zanemarljiva. Kdo bo od-
govoren za š kandal, za zdaj ni znano. Naj-
bolj odločni so kmetje, ki zahtevajo, da mo-
ra odstopiti š ef veterinarske uprave. Kakor
opozarjajo strokovnjaki, je bila afera prena-
pihnjena, saj so količine kloramfenikola, ki
so bile odkrite v mleku, neznatne in menda
manj š kodljive kot snovi, ki se nahajajo v
pitni vodi iz vodovoda.

NI MIRU
V SLOVENIJI
Potem ko se je novi

predsednik Janez Drnovšek
poslovil od položaja premiera,
je vajeti slovenske vlade prev-
zel mladi ekonomist, bivš i fi-
nančni minister in funkcionar
LDS Tone Rop. Po analizah
slovenskih
preobratov v politiki vlade do
konca mandata leta 2004 ni za
pričakovati, ker Rop po slove-
su Drnovš ka ne bo odstopil od smemic,
oblikovanih v zadnjem desetletju. Največ
presenečenj je bilo na lokalnih volitvah, saj
je vodilna LDS, denimo, izgubila položaj
Županje v slovenski prestolnici, kjer je kan-
didatka naslednikov zveze komunistov
(ZLSD) Danica Simšič premagala doseda-
njo Županjo Viko Potočnik . Tako LDS ni-
ma županov v največjih slovenskih mestih
- Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Novi
Gorici ... Ker je Drnovš ek napovedal, da bo
po izvolitvi zamrznil članstvo v LDS, se
pripravlja boj za njegovo nasledstvo v naj-
močnejš i slovenski stranki, ki je na oblasti
od leta 1992, z izjemo kratkega obdobja
vlade Andreja Bajuka leta 2000.

Glavni zadevi, s katerima se ukvarja
slovenska politika, je vstop v Nato in EU.
Čeprav je bila Slovenija na novembrskem
vrhu Nata v Pragi povabljena v članstvo, je
š e vedno zelo močan blok nasprotnikov
vstopa v zavezniš tvo. Glavni razlogi za
nasprotovanje so visoki stroš ki članstva,
napačna politika ZDA in dejstvo, da Slo-
venija ni vamostno ogrožena. Po javnom-
nenjskih raziskavah je delež tistih, ki se

komentatorjev
( *)

a

Peter Zerjavic



PRETEKLOST V SEDANJOSTI
pri profesorju Mujadžiću, tako imenovani
“mali akt” pri profesorjema Hegedušiću in Ba-
biću. Tretji letnik je končal pri profesorju Be-
ciću, v četrtem letniku pa je slikal v klasi profe-
sorja Marina Tartaglie. Diplomiral je leta
1946 in leto kasneje prvič razstavljal na Maj-
skem festivalu studentov likovne akademije v
zagrebš ki Modemi galeriji. Ta razstava je tuđi
dokončno potrdila njegov likovni talent, saj so
za naslovnico kataloga izbrali prav Berbučev
avtoportret.

Berbuč se je za časa studija ukvarjal tuđi s
scenografijo. Posebej zanimivoje, daje izdelal
scenografijo za Klopčičevo predstavo Mati, v
režiji Hinka Nučiča in izvedbi Dramske sekci-
je naš ega Slovenskega doma. Predstava je bila
uprizorjena 6. oktobra leta 1945 v tedanjem
Malem gledališču (danes Dramsko kazališ te
Gavela).
AVANTGARDA

Milan Berbuč se je leta 1947 vmil v Lju-
bljano, prav takrat, ko je bila ustanovljena lju-
bljanska Likovna akademija. Vpisal je podi-

plomski š tudij pri profesorju Gabrijelu Stupici
in ga končal leta 1949. V Ljubljani seje prvič
poročil z Androm Auersperg. Leta 1951 se mu
je rodila hči Janica, s katero je bil vse življenje
trdno povezan.

Kot eden od najbolj avantgardnih slikarjev
najmlajš e generacije je z nekaj likovnimi umet-
niki ustanovil avantgardno skupino, ki se je
imenovala Skupina 53. Skupina je prvič raz-
stavljala v ljubljanski Modemi galeriji, kasneje
pa v Zagrebu in Beogradu. Leta 1949 je postal
član DUUS-a in redno sodeloval na skupinskih
razstavah druš tva. V letih 1954 in 1955 je bil
Berbuč na večmesečnem š tudiju v Amsterda-
mu, kjer je imel samostojno razstavo v Galerie
Le Canard Stadelijk Museum. Obiskal je tuđi
Pariz in London. Nizozemci so mu ponudili će-
lo nekakš no “rento”, da bi ostal pri njih in
državi vsako leto podaril dve svoji sliki, vendar
Berbuč na to ni pristal in se je vrnil domov v
Slovenijo.

MILAN BERBUČ -
SLOVENSKI
SLIKAR Z
GORNJEGA VRAPCA VRNITEV V ZAGREB

Leta 1956 seje Berbuč vmil v Zagreb. Dru-
gič se je poročil s slikarko
Vesno Sokolić. Ob nedavnem
prijetnem pogovoru mi je Ves-
na odkrila, da “ni bilo mo-
goče, da se ne bi ponovno
naš la”. Kar š tirideset let sta
skupaj ustvarjala. Vsak je
imel svoj kotiček v ateljeju,
vendar niš ta skuš ala vplivati
eden na drugega. Vesna pravi,
kako je kdaj pa kdaj zavzdih-
nila, ko je pri Milanu videla
prekrasno sliko, in pri sebi de-
jala: “Vidiš , to manjka moji
sliki, da bi bila tako lepa, kot
je njegova.” “Slikala sva sebi
v veselje,” pravi Vesna. To pa
se tuđi vidi na njunih slikah.
Ko je Berbuč postal član
ULUH-a je redno sodeloval
na razstavah druš tva. Ves čas
je razstavljal tuđi v tujini. Na-
daljeval je z avangardnim i
poskusi, predvsem po potova-
nju po Makedoniji in Kotorju,
ki sta ga navdihnila za ab-
straktno ustvarjanje, da bi se v
š estdesetih letih vmil figura-
tivnemu slikarstvu. Kot profe-
sor risanja in umetnostne zgo-
dovine je od leta 1958 do
1967 deloval na gimnaziji na
zagrebš kem Gornjem gradu.
Leta 1960 sta Milan in Vesna
kupila hi š ico na Jadranski
obali. Vsako poletje sta skupaj
plula, lovila ribe in delala ris-
ne zapiske, pozimi pa po njih

^̂ Tilana Berbuča sta
skozi življenje in slikarstvo
vedno spremljali dve domovini.
Rodil seje 25. maja leta 1920 v
Ljubljani. Večino otroš tva je
preživel v družinski hiš i v sv.
Križu pod Nanosom v Vipavski
dolini. Pokrajina ga je tako
prevzela, da se je želei š olati v
Ajdovščini, vendar je na zahte-
vo matere skupaj s sestro dvo-
jčico le ostal v Ljubljani. Tam
je tuđi končal gimnazijo, ven-
dar seje vedno vračal v Vipav-
sko dolino.
NESOJENI ARHITEKT

V

Želei je postati slikar, ker
pa Ljubljana takrat ni imela li-
kovne akademije, se je vpisal
na š tudij arhitekture. Bil je
eden od priljubljenih Plečniko-
vih š tudentov, saj mu je znani
arhitekt in kipar opravičeval
izostanke s predavanj. Berbuč
je namreč raje slikal v naravi,
njegov talent za slikarstvo pa je
prepoznal tuđi Plečnik.

Leta 1942 je Berbuč preki-
nil š tudij arhitekture v Ljubljani
in odš el v Zagreb. Tam je us-
peš no opravil sprejemni izpit
na Akademiji za likovne umet-
nosti in spoznal tuđi, kasneje
svojo drugo ženo, Vesno Soko-
lić. Z Vesno sta skupaj Studira-
la, diplomirala in prijateljevala
do leta 1947. Risanje je š tudiral



KULTURNA OBZORJA
slikala. Tako so nastali istrski motivi, v katerih
pa je biio moč zaslediti tuđi trdi kamen iz Aj-
dovščine. Nekateri so to poimenovali za “trdo
slikarstvo” in Berbuču ćelo priporočali, naj se
ukvarja s kiparstvom. Vendar je ostal zvest sli-
karstvu. Skupaj sta potovala po Europi in Ame-
riki in vsako leto dva meseca preživela v Pari-
zu. Po zadnjem obisku Pariza leta 1990 je tako
nastal ciklus pomladanskih pariš kih motivov.

V

GORNJE VRAPCE
Leta 1970 sta Berbuč in njegova žena Ves-

na na posestvu v Gornjem Vrapcu zgradila hiš o
in slikarski atelje. Milan se je povsem umaknil
iz javnega življenja in zgradil svoj osebni sli-
karski svet. Poleg osebne intime je največ sli-
karskega prostora namenjal Primorski in Istri,
portretom in pejsažem Gornjega Vrapca. Us-
tvarjal je tuđi na keramiki in motive iz svojih
slik prenaš al na keramične plošče in krožnike.
Za hotel Varaždin v Selcu je v keramiki naredil
veliko zidno dekoracijo.

Zadnja leta, ko je bilo bolan, je slikal cve-
tje. “Kot tih in miren človek, se je verjetno
počutil zapostavljen,” pravi gospa Vesna in do-
daja, da se ni nikdar rinil v ospredje, čeprav si
je s svojo umetnostjo tam zagotovo zaslužil
svoje mesto. Umri je 26. marca leta 1995.

Ko sem se poslavljal od Vesne Sokolić, je
pripomnila, da bi bilo najino kramljanje bolj
prijetno v prostorih njune hiš e v Gornjem
Vrapču. Hiš a je namreč š e vedno polna Ber-
bučevih slik, čeprav so š tevilne prodane ali po-
darjene. Ob povabilu, da jo obiščem, mije Ves-
na tuđi natančno opisala, kako bom naš el hiš o.
In čeprav sem skregan z orientacijo, bom moral
tvegati, če želim sliš ati š e kaj o slikarstvu Mila-
na Berbuča in videti Gornje Vrapče, ne le na sli-
kah, ampak v živo.

35.MEDNARODNI FESTIVAL LUTK -PIF
35 . mednarodni festival lutk je letos potekal od 30. avgusta do 6. septembra v Zagrebu.

Gledališ ke predstave so bile zanimive tako za otroke kot za odrasle, saj je bila ponudba izredno
pestra. Ali, kot je zapisala direktorica PIF-a Livija Kroflin: “PIF je ena velika zabava, ki v os-
mih dneh servira različne delikatese: tu je lahka hrana, potem hranljiva, malo vitamizirana...”

Bilo je vsega po malem. Nastopajoči so vsi želeli pokazati nekaj zanimivega iz svoje države.
Zadnji dan festivala pa smo, sicer izven konkurence, videli tuđi eksperimentalno predstavo “Od
ene do nule”, ki sojo uprizorili lutkarji iz kar š tirih držav: Avstrije, Hrvaš ke, Italije in Sloveni-
je. Lutkarji so govorili vsak v svojem materinem jeziku, režiral je Zlatko Bourek .

Slovenija je letos sodelovala s tremi predstavami: “Kakor napravi starije zmeram prav” Lut-
kovnega gledališča iz Maribora, “Rdeča kapica” gledališče Glej Ljubljana in predstava “Zgodba
na gumbe” gledališče Zapik Ljubljana. Taje prejela nagrado Tiborja Sekelja za najbolj humano
sporočilo. Otroš ki žirije za najboljš o izbral predstavo iz Tajvana “Ljubezen metulja”, festivalski
grand prix Milan Čečuk pa je dobila predstava iz Nizozemske “Moliere”. Nagrade so bile pode-
ljene š e za režijo, animacijo in glasbo.

Ivanka Nikčević

IN MEMORIAMI0ŽE
POGAČNIK (1933 - 2002)Silvin Jerman

18. avgusta je na Reki umri kniževni zgodovinar akademik
Jože Pogačnik . Rodil se je 14. marca leta 1933 v gorenjskem
mestecu Kovoru pri Tržiču. Slavistiko je diplomiral v Ljubljani,
doktoriral v Zagrebu. Slovenski jezik in kniževnost ter primerjal-
no jugoslavistiko je predaval na univerzah v Zagrebu, Osijeku,
Novemu Sadu in Mariboru. Bil je dekan Pedagoš ke fakultete v
Osijeku, kjer je tuđi vodil podiplomski š tudij, kasneje pa je de-
kanoval v Mariboru. Bilje redni član Slovenske akademije zna-
nosti in umetnosti, nosilec Nagrade mesta Osijeka in Herderove
nagrade. Kot gostujoči profesor je predaval na ameriš kih in ev-
ropskih fakultetah. Pogačnik je avtor š tevilnih razprav o sloven-
ski in hrvaš ki kniževnosti ter primerjalnih š tudij: Zgodovina slo-

venskega slovstva (z F. Zadravcem) I-VIII Teze in sinteze, Jemej Kopitar, Parametri in para-
lele, Na križiščih zgodovine, Teme in dileme, Knjižna srečanja z drugimi itd. Bil je človek
velikega znanja in talenta, š irokih pogledov in tolerance ter izredne delovne energije. Z ge-
neracijami svojih š tudentov na Hrvaš kem, ki so ga zaradi njegovih znanstvenih in človeš kih
kvalitet hkrati spoš tovali in imeli radi, je vedno z lahkoto komunicirah Z njegovo smrtjo ni
zelo osiromaš ena samo slovenska, ampak tuđi hrvaš ka književnost.

Hrvaš ko druš tvo likovnih umetnikov je
ob sodelovanju Inš tituta za umetnostno zgo-
dovino leta 1998 organiziralo retrospektivno
razstavo “Berbuč slikarstvo 1945 - 1995”.
Ob tej priliki so izdali tuđi Berbučev mono-
grafski katalog. Katalog so financirali hr-
vaš ko Ministrstvo za kulturo, Urad za kultu-
ro mesta Zagreba in soproga Milana Berbuča
Vesna Sokolić. Polona Jurinić
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blic. Občinstvo, ki je dobilo po-
sebne prevleke za čevlje, je bilo
razdeljeno v dve skupini, vsaka
pa je predstavo gledala s svojega
dela scene. Vlegli so se na belo
podlogo, eden poleg drugega.
Moš ki del predstave je vodil
Ivan Peternelj, ženski pa Jana

SLOVENSKA
KAZALIŠTA NA
OVOGODIŠNJIM
DANIMA SATIRE

KULTURNA
DOGAIANJA

%

NEW SWING
QUARTET V CIKLUSU
DOŽIVETI GLASBO

Le mesec dni od zadnjega
nastopa ljubljanskega New
Swing Quarteta v dvorani Vatros-
lav Lisinski smo to skupino spet
pozdravili 25.maja v Satiričnem
gledališču Kerempuh. Nastopili
so v sklopu petega koncerta iz ci-
klusa Doživeti glasbo pod organi-
zacijo Glasbene proizvodnje in
programa Hrvaš kega radia. Kot'
prvi tenor je zapel Dare Hering,
drugi tenor je bil Oto Pestner,
bariton Tone Kozlevčar in bas

od 1. do 21. lipnja ove su godine u Za-
grebu trajali Dani satire, smotra satiričkih
i komičnih predstava po izboru dramatur-
ginje Zeljke Udovičić. Na svečanom
otvaranju u Satiričkom kazališ tu “Kerem-
puh” nastupilo je Primorsko dramsko gle-
dališče Nova Gorica s komedijom Carla
Goldonija “Zdrahe” (Ribarske svađe) u
režiji Vite Taufera (ujedno scenografa i
kostimografa predstave). Okupivš i ekipu
odličnih glumaca (neke poznajemo i s pri-
jaš njih gostovanja), Taufer je dao oduš ka
mediteranskom temperamentu, no mogli
bismo reći daje publiku viš e odbio no pri-

dobio za svoje viđenje ribarskih svađa. Drugi susret zagrebačke publike sa
slovenskim glumiš tem bilo je 10. lipnja kada je gostovalo Slovensko mla-
dinsko gledališče Ljubljana s tekstom Alfreda Jarryja (kojem su ovogo-
diš nji Dani satire bili posvećeni) “Ubu I. del : Poljaki” ponovo u režiji Vi-
te Taufera. Viš e od stoljeća stari tekst (“Kralj UBU” izveden je prvi puta
1896. godine) danas viš e ne izaziva zgražanje svoje publike nakaradnim
riječima i stavovima svojih likova, pa se zato sudionici mogu usredotočiti
na izvedbu - no, usudila bih se reći da ni ovaj puta Taufer nije dotaknuo
“kazališ no biće”. Ukratko, mada je riječ o jednom od najboljih slovenskih
redatelja, izvrsnim ansamblima i zanimljivim tekstovima, gostovanje slo-
venskih kazališ ta proš lo je pomalo u znaku iznevjerenih (velikih) očekiva-
nja, š to pokazuje i (ne)dodjela niti jedne nagrade. Međutim, iako ne sa slo-
venskim protagonistima, na Danima satire sudjelovao je i Eduard Miler,
dobro znan hrvatskoj publici po odličnim gostovanjima ali i po režijama u
zagrebačkim kazališ tima. S ansamblom Crnogorskog narodnog pozoriš ta
Podgorica osmislio je predstavu “Joneskomanija”, sastavljenu od tekstova
Eugena Ionesca, s kojom se nakon dugo vremena crnogorsko glumiš te po-
novo pojavilo na zagrebačkoj sceni 12. lipnja. Mada ugodno gledljiva, ni
ova predstava nije bitno doprinjela isčitavanju Ionescovog kazališ nog iz-

Olga Vujović

Marijan Petan. Spremljal jih je
Big band Hrvaš ke radiotelevizije.
Predstavili so se z izvedbo nekaj
znanih in popularnih skladb ne-
gro-spirituala in gospel-songa.
Njihova naravna muzikalnost,
očitna naklonjenost za čmsko re-
ligijsko in popularno glasbo ter
večglasno petje uvršča New
Swing Quartet med redke svetov-
ne ansamble tega tipa in tako vi-
soke interpretativne ravni. Big
band HTV je igral tuđi aranžma-
ne Jožeta Privška in Miljenka
Prohaske.

Menger. Glavna tema je bila ko-
munikacija - med njim in njo, ene
in druge strani gledalcev in umet-
nikov.
PRIKAZA Z
ROVENSKE DRAGE
JANČARJAUMETNIŠKA

FOTOGRAFIJA Založniš ka hiš a Duriex že
dalj časa sodeluje z enim od naj-
večjih slovenskih esejistov in
proznikov srednje generacije
Dragom Jančarjem. Jančar je
pri tem založniku objavil že š tiri
knjige. Peta je zbirka pripovedk
Prikaza iz Rovenske v prevodu
Mirjane Hečimović. Čtivo je ze-
lo zanimivo, tuđi zato, ker se de-
loma nanaš a na hrvaš ke teme.

V ROVINJU
Pod pokroviteljstvom Minis-

trstva za turizem, istrske županije
in mesta Rovinja je bil 8. junija
odprt 13. mednarodni salon
umetniš ke fotografije MUN-
DIAL FOTOFESTIVAL. Pred-
stavilo seje 1178 avtorjev iz 63
držav. V konkurenci umetniš ke
fotografije so avtorji tekmovali v
svobodni temi, svetu narave in
reporterski fotografiji. Dodeljeno
je bilo 50 nagrad. Zlato plaketo
Batane je dobil naš Branko Zo-

raza.

Cena knjige je 100 kun.
POLETNI FESTIVALI
IN DOGAJANJA

Julija in avgusta so na Hr-
vaš kem tradicionalno potekali
razni poletni festivali od Zagreba
do Dubrovnika. Slovenskim
umetnikom so bile ob teh pri-
ložnostih dodeljene š tevilne na-
grade, čeprav so letos gostovali v
precej manjš em š tevilu kot v pre-

• V

rovic.

19. TEDEN
MODERNEGA PLESA

6. junija je v ZeKaeMu gos-
toval Emil Hrvatin s predstavo
Q and A. Very Private. Verry Pu-

mm
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teklosti. Na prestižnem 53. Du-
brovniš kem festivalu od lO.julija
do 25.avgusta je tako nastopil le
režiser Vito Taufer in sicer s pred-
stavo Ingropani interesi po tekstu
š panskega nobelovca Jacinta Be-
naventa in v prevodu Luke Pa-
ljetka. To je bila zadnja dramska
predstava v sklopu Dubrovniš kega
festivala, uprizorjena na trdnjavi
Sv. Ivana.

Na svečanem odprtju 48. split-
skegapoletja 14. julijajebil na Pe-
ristilu premiemo uprizorjena opera
Igorja Stravinskega Oedipus rex

Umagu potekal 3. mednarodni fes-
tival komomega gledališča Zlati
Lev. Umetniš ki direktor festivala
je bil Damir Zlatar Fray. Tema
festivala je bila Otroš tvo - ključ
življenja. Prikazanih je bilo 12
predstav iz Slovenije, Hrvaš ke in . -
Italije, spremljali pa so jih š tevilni
glasbeni, fotografski, slikarski in
kiparski dogodki. Od Slovencev so
nastopili igralka Milena Zu-
pančič, plesalka Jasna Knez, fo-
tograf Tone Stojko in kipar Aleš
Pirnat. Grand Prix Zlatega leva je
dobila predstava Vera, ljubezen in
upanje Von Horvatha v izvedbi
Preš ernovega gledališča iz Kranja. .
Tri enakovredne nagrade za naj- lani osvojii nagrado za najboljš ega ustvarjali š tirje umetniki iz treh

debitanta na Beneš kem festivalu, držav: G. Carlessa iz Italije, Moj-
na Hrvaš kem pa smo ga videli š ele ca Smerdu iz Slovenije ter D.

Džamonja in A. Korkut iz Hr-
V okviru Poletja v Varaždinu vaš ke. Na simpoziju pod okriljem

so 26. julija na svoj račun priš li UNESCO in Sveta Evrope so
ljubitelji jazza. S samostojnim umetniki klesali bel istrski kamen,

koncertom se je predstavit Dejan Džamonja in Mojca Smerdu sta
Pečenko trio iz Ljubljane, v kate- naredila 7. in 8. etapo Bele ceste,
rem nastopajo basist Šaša Boro- Na 2. mednarodnem festivalu
vec, rojeni Varaždinec, bobnjar Jazz is back - Grožnjan 2002 so
Drago Gajo in Dejan Pečenko na avgusta na 13 koncertih, na katerih

je sodelovalo 70 glasbenikov iz
Na Brionih je tuđi letos gosto- sedmih držav, nastopili tuđi New

valo gledališče Ulysses. Konec ju- Swing Quartet iz Ljubljane,

lija je bila na programu predstava V galeriji Decumanus na Krku
Kralj Leara W. Shakespera, v kate- je bila konec avgusta odprta raz-
ri je nastopil tuđi Ratko Polič. Av- stava slovenskega akademskega

slikarja Veljka Tomina. Čeprav
živi v Sloveniji, je na vseh njego-
vih slikah vidno prisotno njegovo
poreklo. Rojen je bil namreč v
Splitu. Na slikah prevladujejo nes-
končne količine modre, bleščeče
rumene in intenzivne rdeče barve.

boljš o vlogo in režijo so dobili
Šaša Mihelčič, za vlogo v predsta-
vi Psihoza 4,48 in v izvedbi Drame leto pozneje.
SNG iz Ljubljane, Daria Reic-
hman za vlogo Elizabete v pred-
stavi Vere, ljubezen in upanje ter
Meta Hočevar za režijo predstave
Daleč vstran v izvedbi Drame
SNG iz Ljubljane.

Na Paš kem poletju je julija
nastopil slovenski Quartet Tartini,
ki je spremljal pianista Lovra Po- klavirju.
gorelića, umetniš kega direktorja
festivala. Nastopili so v paš ki ka-
tedrali.

Znamenita š ibenska trdnjava
Sv. Nikole je bila 2. avgusta prizo-

in Simfonija psalmov pod diri-
gentskim vodstvom Nik še Bareze
in v režiji Ozrena Prohića. Glav-
ni vlogi kralja Edipa in Jokaste sta Motivi slik so iz Hvara, ob domi-

naciji morja in vegetacije ter Krka,
ki gaje umetnik doživel kot urba-
no sredino z bogato zgodovino.

Kulturno poletje je bilo po mo-
jem mnenju kar pestro, vsak gost
hrvaš ke obale je naš el nekaj zase.
Slovenci, ki živimo na Hrvaš kem,
pa se le moramo vpraš ati, zakaj je
bilo tako malo naš ih rojakov pova-

gusta je bila premiemo izvedena bljenih k sodelovanju. Hkrati je od
Nastopil je slavni Trio Orlando: na Euripidova Medeja. V igralski 2. julija do 14. septembra v Lju-
violini Tonko Ninić, klavirju Via- družini je med drugimi nastopil bljani potekal bogat jubilejni 50.

Boris Cavazza. Scenografijo je ljubljanski poletni festival. Nasto-
pripravila Petra Veber iz Ljublja- pili so š tevilni ansambli in umetni-

ki iz vsega sveta, med njimi pa ni
Na 30. mednarodnem kipar- bilo nikogar iz Hrvaš ke. Zakaj?

skem simpoziju v Dubrovi pri La- Kulturna dogajanja spremljala
Polona Jurinić

odpela izvrstni tenor iz Ljubljane
Branko Robinšek in mezzosopra-
nistka iz Splita Nelli Manulienko.

Od 26. julija do 4. avgusta je v

nsce koncerta klasične glasbe.

dimir Krpan in čelu Andrej Pe-
trač.

Na 4. filmskem festivalu v ne
Motovunu je bil 4. avgusta prika-
zan odličen slovenski film Kruh in
mleko Jana Cvitkoviča. Film je binu so od 8. avgusta mesec in pol
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uslijediti.

Za dijagnozu gripe postoji niz laboratorij-
skih metoda koje se baziraju na brisevima nosa koristiti protuupalne lijekove i to: za djecu do
ili ždrijela odnosno na nalazima u krvi bolesnih 18 godina ibuprofen, paracetamol itd., a nikako
pojedinaca (razina protutijela na virus gripe), aspirin (zbog vrlo rijetke, ali teš ke komplikaci-
Međutim, tijekom epidemije gripe, liječnici je pod nazivom Reyeov sindrom koji se pove-
najčešće postavljaju dijagnozu na osnovu sa- zuje sa infekcijom virusom gripe i uzimanjem
mih simptoma i pregleda pacijenta i to sa vrlo aspirina u osoba mlađih od 18, a manifestira se
visokom točnošću. slabošću, povraćanjem i progresivnim mental-

Liječenje gripe uglavnom se temelji na nim promjenama kao konfuzijom i delirijem), a
za starije je dozvoljen i aspirin. Ponekad je mo-
guće primijeniti i lijekove koji djeluju na sam
virus, ali o učinkovitosti, trenutku započinjanja
liječenja te dostupnosti tih lijekova postoje
kontroverze.

Cjepivo se sastoji od mrtvog virusa gripe
(uzgojenog na jajetu) te ne može prouzročiti sa-
mu infekciju. Cijepljenje se provodi u listopadu
i studenom, ali nije kasno ako se primijeni u
prosincu. Neželjeni efekti cijepljenja predstav-
ljaju bolnost mjesta gdje je cijepljenje izvrš eno,
rijetku alergijsku reakciju jer cjepivo sadrži i
neke tvari porijeklom od jajeta, ali, češće kod
osoba koje se prvi puta cijepe, može dovesti do
osjećaja bolnosti u miš ićima, umora te poviš ene
temperature 6-12 sati nakon cijepljenja. Prepo-
ručuje se da se cijepljenju podvrgnu osobe za
koje se smatra da su pod visokim rizikom od in-
fekcije i težih komplikacija gripe: sve osobe od
50 godina života naviš e, korisnici domova za
umirovljenike ili drugih institucija za trajnu
skrb, osobe s kroničnim bolestima srca, diš nog
sustava i bubrega, bolestima krvi, dijabetesom,
zatim osobe sa poremećajima imunološ kog sus-
tava (oboljeli od maligne bolesti, osobe infici-
rane HlV-om, pacijenti s transplantiranim orga-
nima itd.), svi zaposleni u zdravstvu, osobe ko-
je žive u kućanstvu ili rade s osobama koje su
ranije navedene, žene koje će u sezoni gripe bi-
ti u drugom ili trećem tromjesečju trudnoće te
djeca od 6 mjeseci do 18 godina, a koja su na
kroničnoj terapiji aspirinom kako bi se izbjegao
gore navedeni Reyeov sindrom. Osobe kojima
se ne preporučuje cijepljenje su: pojedinci aler-
gični na jaja, osobe sa ozbiljnom reakcijom na
prethodno cijepljenje protiv virusa gripe te pa-
cijenti sa ozbiljnijom bolešću uz poviš enu tje-
lesnu temperaturu koja je u tijeku.

Kao zaključak treba reći da gripa predstav-
lja vrlo čestu bolest koja je dobro poznata. Ne-
ke grupe ranije spomenutih osoba su pod viso-
kim rizikom od obolijevanja te se preporuča da
se cijepe protiv gripe jer to predstavlja najbolju
zaš titu od te bolesti koja se smatra uobičaje-
nom, ali može imati i vrlo ozbiljne posljedice.
Cijepljenje se smatra učinkovitim i sigurnim,
ali kod nekih ranije spomenutih osoba treba
procijeniti, uz savjetovanje s liječnikom, odnos
koristi i potencijalnih neželjenih efekata.

Marcela Ilijić, dr. med.
Miroslav Krpan, dr med.

strogom mirovanju, uzimanju većih količina te-
kućine i pravilnoj prehrani, a od lijekova trebaGRIPA I KAKO SE

ZAŠTITITI?
-Znfluenza ili gripa je infekcija diš nog sus-

tava koja svake godine zahvati milijune ljudi
diljem cijelog svijeta. Prouzročena je virusom
gripe.

Prvi podaci o gripi potječu od Hipokratovih
zapisa, a najozbiljnija pandemija (globalna epi-
demija) bila je 1918. godine kada je umrlo oko
20 milijuna osoba. Ta gripa nazvana je “Špa-
njolka” jer je u vrijeme rata u š panjolskim, ne-
cenzuriranim novinama objavljena vijest o pos-
ljedicama bolesti.

Postoje tri tipa virusa gripe: tip A, tip B i tip
C. Sam virus građenje od jezgre i omotača. Na
omotaču se nalaze dvije glavne vrste proteina:
H i N. Ti proteini imaju svoju ulogu prilikom
vezivanja i ulaska virusa u stanicu sluznice te
inficiranja stanice. Ljudski organizam prepoz-
naje H i N proteine kao strane molekule te na-
pada virus na način da proizvodi antitijela us-
mjerena upravo protiv tih molekula.

Globalni nadzor nad virusom gripe postiže
se preko mreže od oko 200 laboratorija u 80-ak
zemalja svijeta. Rad svih tih laboratorija se
koordinira u 4 velika centra (Atlanta, London,
Melboume i Tokio). Virusi gripe se izoliraju iz
bolesnih ljudi te š alju u laboratorije radi identi-
fikacije i obrade uzoraka. Informacije priku-
pljene u tim centrima koriste se za davanje pre-
poruka vezano uz tipove i sojeve virusa koji se
mogu očekivati u nadolazećoj sezoni. Proiz-
vođači cjepiva koriste se tim podacima te, ti-
pično, svake godine proizvedu vakcinu koja je
sačinjena od dva soja tipa A i jednog soja tipa
B virusa gripe i predstavlja temelj zaš tite od in-
fekcije virusom gripe.

Gripa je visoko zarazna te se uglavnom
javlja tijekom kasne jeseni, zime ili ranog pro-

V

ljeća. Siri se od osobe do osobe preko aerosola
zaraženog iscjetka diš nog sustava (kaš alj, kiha-
nje, dodirivanje rukama sluznice nosa ili usta).
Gripa zahvaća ljude svih dobnih skupina te iza-
ziva srednje jaku do teš ku bolest. Uobičajeni
simptomi kod oboljelih od gripe su: iznenadan
i brz početak, visoka temperatura (i do 40 stup-
njeva Celzijusovih), zimica, ponekad tresavica,
bolovi u miš ićima, glavobolja, znojenje, suh
kaš alj, začepljenje nosa, bolno ždrijelo, umor i
iscrpljenost te se razlikuje od obične prehlade.
Trajanje bolesti je oko 1-2 tjedna, ali ponekad i
duže. Poviš ena temperatura može biti prisutna
od 3-8 dana.

Komplikacije gripe mogu biti vrlo ozbiljne.
Najčešće se radi o pratećoj bakterijskoj upali
pluća, iako i sam virus gripe može biti uzrokom
upale pluća, ali i hospitalizacija zbog težine sa-
me gripe ili smrt kao posljedica infekcije može



ZDRAV DDH V ZDRAVEM TELESU

REGRAT -
TERAXACUM
OFICINALE

zmagale z rezultatom 6:4. Dobitnice zlatih olimpij-
skih medalj so postale Cimperman, Beznik , Ču-
vaj, Oman, Bobinski, Kunštek in Tonković.

Marica Cimperman, vratarka v tej ekipi, je bi-
la Sloyenka. Rodila seje leta 1908 v Murski Sobo-
ti. Bila je vsestrana š portnica. Ukvarjala seje tuđi z
atletiko, plavanjem, namiznim tenisom in nogome-
tom. V namiznem tenisu je bila večkrat tuđi prvaki-
nja Jugoslavije: posamično, v parih in meš anih pa-
rih. Kot članica š portnega kluba “Zagreb” je 24. ju-
lija 1938 zaigrala prvo javno žensko nogometno
tekmo proti “Damskemu nogometnemu klubu” iz
Bma.

SLAVNO ORDORJE
HAZENE - MARICA
CIMPERMAN

R Hazem je bila igra slovanskega porekla, ki je
nastala na Češ kem leta 1918. Samo ime izvira iz
češ ke besede “haziti”, kar pomeni metati. V Zagre-
bu so prve hazeno začele igrati srednješ olke, ki so
se kasneje organizirale v Haš ku, saj samostojno ni-
š o mogle delovati. Javnosti so se prvič predstavile
20. julija 1922, ko sta dve ekipi Haš ka zaigrali kar
med seboj, da bi ljudem pokazali to igro. Mesec dni
pozneje je Haš kova ekipa spoznala ekipo češ kega
kluba Židenice in se tako naučila vso tehnično lepo-
to hazene.

Večja tekmovanja hazene so se začela leta 1933.
Sledila so prvenstva in to ćelo v dveh ligah ter
državna prvenstva, največkrat odigrana med pred-
stanicami Zagreba in Beograda. Hrvaš ka Hazena
š port je leta 1934 osvojila naslov, ki ga do takrat ni
osvojila nobena igra z žogo. Na ženski olimpijadi v
Londonu so namreč dame osvojile prvo mesto. V fi-
nalu so proti svojim učiteljicam, Češ kim igralkam,

egrat je najbolj znan in
razš irjen plevel z velikimi zdravil-
nimi lastnostmi, tako da ga opeva-
jo od davnih časov pa vse do da-
naš njih dni. Zdravilna je korenina,
listje in cvet, cveti aprila in maja.
Korenina vsebuje grenčino tarak-
sin, inzulin, sladkor, veliko kalije-
vih in drugih rudninskih snovi.
Zgodaj spomladi listi vsebujejo ve-
liko C vitamina.

Regrat zdravilno deluje na iz-
ločanje, posebej žolča in odstra-
njuje iz telesa vse strupene snovi.
Učinkuje poživljajoče in krepilno.
Uporablja se pri protinu, revmatiz-
mu, akutnih oteklinah, kožnih ek-
cemih, pomaga pri delovanju jeter
in žolčnika pri sladkomi bolezni
itd. Priporoča se uporaba svežih
mladih listov v solati. Za čajni pre-
liv uporabljamo cvetove, liste in
suš ene korenine in sicer 2 do 3
skodelice čaja na dan. Za zdravje
je koriš ten tuđi “regratov sirup”. 3
tlo 4 prgišč regratovih cvetov do-
bro prekuhamo v 2 litrih vode, pre-
cedimo in dodamo 1,5 kg sladkor-
ja in sok dveh limon. Med meš an-
jem kuhamo, dokler ne nastane si-
rupasta tekočina. Natočimo v ste-
klenice ali patentne kozarce. Re-
gratov sirup čisti kri. Pospeš uje
prebavo in učinkuje krepilno.

Cvetka Matko

Polona Jurinić

—i

peti tekmi so na koncu v zadnjih
sekundi iz prostih metov zmagali
Hrvati z 74 : 72.
SMUČANJE

- V avstrijskem Soeldenu seje
začela nova smučarska sezona. Pr-
vič v zgodovini svetovnega poka-
la so zmagale kar tri smučarke.
Med njimi je bila tuđi 19-letna
čmjanka Tina Maze. Slovenski
uspeh je dopolnila Alenka
Dovžan z osmim mestom. Solidna
je bila tuđi Jamca Kostelić z enaj-
stim mestom. Najbolj pa je prese-
netila 15-letna rečanka Ana Je-
lušić, ki je osvojila 23. mesto.

Rok Jurinić

na 200 m peta. Na 1500 m je bila
druga Jolanda Čeplak . V meta-
nju kladiva je bila Ivana Br-
kljačić druga, Siniša Ergotić pa v
skoku v daljavo tretji.

MUNCHEN - Na Evropskem
prvenstvu sta se najbolj izkazala
Jolanda Čeplak z zmago na 800
m in Siniš a Ergotić z drugim mes-
tom v skoku v dalj.
PLAVANJE

BERLIN - Na Evropskem pr-
venstvu je na 200 m hrbtno novi
evropski prvak postal Gordan
Kožulj. V isti panogi je bil Mar-
ko Strahinja tretji. Bronasto me-
daljo sta osvojila tuđi Alenka
Kejžar na 200 m meš ano in Duje
Draganja na 50 m prosto.

TENIS
WIMBLEDON - V prvem

krogu velikega angleš kega tumirja
sta se pomerili Iva Majoli in Tina
Pisnik . Zmagala je zagrebčanka z

rezultatom 6 : 3, 6 : 4.
NEW YORK - V drugem kro-

gu tumirja US OPEN je bila tuđi
za drugo slovensko tenisačico Ka-
tarino Srebotnik usodna Majoli.
Zmagala je z rezultatom 6 : 4, 6 :

VESLANJE
- Na svetovnem prvenstvu v

Sevillji sta bili uspeš ni tako slo-
venska kot hrvaš ka posadka. Iz-
tok Čop je osvojil drugo mesto,
brata Skelin tretje, prav tako tretje
tuđi hrvaš ki četverec.
KOŠARKA

STUTTGART - V finalu Ev-
ropskega juniorskega prvenstva
sta se pred 2500 gledalci pomerili
reprezentanci Slovenije in Hr-
vaš ke. V izredno zanimivi in na-

4.
ATLETIKA

ZAGREB - Na stadionu “Mla-
dost” je pred 5000 gledalci pote-

mitingkal zelo zammiv

“Hanžekovićev memorijal”.Alen-
ka Bikar je bila na 100 m š esta,



DOM IN SVET

vitev muzeja. Muzej premogovniš tva je dobil tuđi na-
grado Fordovega sklada, kot najboljš i evropski muzej
v tej kategoriji.

Preden smo se spustili 180 metrov globoko nas je
gospod Karei Seme pozdravil z rudarskim pozdravom
“srečno” Dobili smo ogrinjala z velikimi žepi, kamor
smo spravili “rudarsko malico” za naš o “š ihto” pod
zemljo. Na glavi smo nosili rdeče čelade in se s starim
železnim dvigalom spustili globoko pod zemljo. Tam
nas je čakala multimedijska zgodba o začetkih premo-
govniš tva v Sloveniji.

V prvem delu muzeja smo videli dom rudarjeve
družine s starim pohiš tvom in način življenja v tridese-
tih letih prejš njega stoletja, ko je bila v Evropi naj-
hujš a gospodarska kriza. Rudarji so živeli v velikih sta-
novanjskih kolonijah in so bili vsak dan pod zemljo kar
16 ur. Večje količine premoga so začeli kopati leta
1891, z gradnjo posavske železnice. Elektramo v Vele-
nju so izgradili leta 1929. Od leta 1975 vsako leto iz-
kopljejo 4 milijone tone premoga.

S posebnimi svetlobnimi efekti in simulacijo potre-
sa smo doživeli pravo rudarsko nesrečo in razstreljeva-
nje v rudniku. Tako smo lahko v popolnosti doživeli
težko skupno življenje rudarjev, ki jih druži nesebično
prijateljstvo v življenju in smrti. Biti “kamerad” druge-
mu je njihovo geslo Naš veliki pesnik in dramatik An-
ton Aškerc, ki je bil tuđi sam priča temu življenju, nam
je, sedeč za mizo, govoril o prvih velenjskih rudarjih in
o njihovi zaščitnici Sveti Barbari, ki jo rudarji prosijo
za svojo vamost v globini zemlje. Videli smo, kako so
odkopavali premog in ga prevažali v majhnih kamio-
nih. Pri tem težkem opravilu so rudarjem pomagali tu-
đi konji. V jame so zaš le podgane, ki pa jih rudarji ni-
š o ubijali, saj jim je njihov občutek za nevamost š e ka-
ko pomagal. Ko bežijo podgane, morajo bežati tuđi ru-
darji. Izvedeli smo, daje v rudarstvu najbolj nevaren
plin metan. Sliš ali smo zvok sirene, ki seje oglasila le-
ta 1893, koje v dveh eksplozijah metana življenje iz-
gubilo 28 rudarjev. V drugem delu rudnika smo si
ogledali moderno opremljene jamske prostore, sodob-
no zaščito, vamostne naprave. Zaradi vsega tega je ve-
lenjski rudnik ocenjen kot eden najbolj opremljenih in
najvamejš ih rudnikov v Evropi.

IZLET V VELENIE IN
OBISK MUZEJA
PREMOGOVNIŠTVA

MATIJA V
POLETNI
SOLI SLO-
VENSKEGA
JEZIKA

Da je Slovenija lepa tuđi v jesenskem dežju je
dokazal naš izlet v Velenje. Pot nas je vodila po dolini
reke Save; od Brežic, preko Krš kega, Rimskih toplic,
Laš kega, Zidanega mosta smo priš li v slikovito Celje.
Od tam pa proti Saleš ki dolini, Velenju in Šoš tanju. Še
ne tako dolgo nazaj je bila to idilična dolina ob južnem
podnožju koroš kih hribov.

Na vzpetini nad Velenjem se dviguje mestni grad,
ki se omenja že leta 1275. Današ njo obliko je dobil v
16. stoletju inje eden najbolj ohranjenih gradov v Slo-
veniji. Ob starem naselju je leta 1953 začelo rasti no-
vo Velenje. Za razvoj mesta so bili najbolj pomembni
naravni viri. Gre za ogromne zaloge premoga, ki jih v
dolžini 11 kilometrov lahko izkoriščajo š e 60 let. Z ras-
tom industrijskih pogonov pa so gradili tuđi moderno
mesto, urejali zelene površ ine, vrtove, sadili cvetje in
gradili lepa stanovanja. Vijugasto strugo reke Pake, ki
je nekoč poplavljala zemljišča, so regulirali. Na
močvimatem območju so zgradili novi š tadion. Z rud-
niš ko industrijo pa se ni spremenilo le življenje v Vele-
nju, temveč tuđi podoba samega mesta. Tam, kjer so
kopali premog, so nastala turistična jezera. Dva sta ve-
lika kot Blejsko jezero, globoka pa 60 metrov. Ob jeze-
rih so izgradili vikend naselja, š portna in otroš ka
igrišča, parke in kopališče.

Industrijski uspeh Velenja, ki seje začel leta 1960,
dokazujeta dve veliki podjetji: industrija bele tehnike
“Gorenje” in rudnik lignita, največi slovenski rudnik,
odprt že leta 1887. Lignit večinoma uporabljata ter-
moelektranu Velenje in Šoš tanj.

Velenje ima 30.000 prebivalcev. Kar 12.000 jih je
drugih narodnosti in veroizpovedi. Mesto ima tuđi Hr-
vaš ki dom, saj se je v Velenje naselilo precej ljudi iz
Međimurja in Bosne. Kot spomin na obdobje, ko je
nastajalo Titovo Velenje, v središču mesta š e vedno
stoji največji Ti-
tov spomenik,
visok kar 15
metrov.

To leto je Poletna š ola
slovenskega jezika potekala v
Dijaš kem domu Maribor Tezno
od 27. julija do 10. augusta. Bi-
lo nas je 24, starih od 12 do 17
let. Mlajš i otroci so bili v os-
novni š oli v Sladkem Vrhu in
bivali so pri družinah.

Že četrtič, ali petič se ude-
ležujem Poletne š ole torej do-
bro poznam kako funkcionira.
Vsako jutro se tri ure učimo
slovenščino, potem kosilo in
š portne in družabne dejavnosti.
In seveda te družabne aktivnos-
ti so in najbolj pomembne.

Slovenščina se ni preveč
spremenila. V zvezku berem:
narek, nedoločnik, osebni
zaimki, preteklik... Ampak v
spominu so mi več ostali Ced-
ric iz Francije-najbolj odš tekan
tip, Damjan in Lovro iz
Združenih arabskih emiratov,
Božica iz Hrvaš ke... Velikokrat
smo š li na kopališče z velikim
toboganom. Uživanje!

Imeli smo nekoliko izletov
na katerim smo spoznali geo-
grafske in kulturnozgodovin-
ske značilnosti Maribora, Ptuja
in Prekmurja. V mariborš kem
Evroparku sem kupil nove
hlače, lahko jih obleče Borut
(moj oče), ampak takš na je mo-
da. V Ptuj smo se peljali z vla-
kom, bili smo v muzeju, ogle-
dali prelepo mesto. V Prekmur-
ju smo videli največji grad v
Sloveniji - grad na Goričkem.

O nama so skrbeli vodite-
ljica š ole Marjanca Klepac,
moj profesor Iztok Razdrih in
psihologinja Sanja Veljić.
Včasih jim je res bilo težko. Si-
gurno bom spet priš el v poletno
š olo zarad super družbe, hecnih
ljudi, novih prijateljev, lepe
Šlovenije..., v eni besedi zato
ker je tamle full cool.

Matija Gulić, 14 let

“Bog čuvaj večno,
rudarski

SREČNO” nas je
pozdravil gospod
Seme, s katerim
smo preživeli uro
in pol v podzem-

svetu.
Prisrčno mu se

nas

O b i s k a 1 i
smo tuđi enkra-
ten podzemni
muzej, v kate-
rem se š e vedno
koplje lignit.
Muzeju premo-
govniš tva Slo-
venije je sloven-
sko muzejsko
druš tvo leta
2000 podelilo
Valvazor jevo
priznanje. Prejel
ga je Jože Hu-
dales za posta-

nem

zahvaljujemo za
vamo in poučno
vodstvo. Čeprav
sem se po prvih
korakih v pod-
zemlju spomnila
Dantejeve besede:
“Opustite vsako
upanje, vi, ki vsto-
pate”.

Cvetka Matko
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bili tako vredni in katerimi je bilo bol
zanimljivo sonce in morje (v tej sku-
pini sem bila tuđi jaz), bilo je vreme
da se gre na plažo. Tam je bilo zelo
veselo, posebno ko bi š li vsi skupaj
in se pogovarjali v istem času na ve-
liko različnih jezikov: angleščini, ita-
lijanščini, š pansko, seveda in na slo-
venščini! Na koncu smo imeli
mečkolancu idioma!

Zvečer ob 20. uri smo imeli de-
lavnice, vsak danje na programu bi-
la drugača tema: slovenska folklora,
ljudska glasba, gledališče in film in
književnost. Vse to z sudelovanjem
poznatih gosti.

Ampak nije to vse! Imeli smo in
nekoliko izletov. Prvi dan smo š li v
Piran, potem smo eno popodne imeli
obisk slovenske obale z barko: ogle-
dali smo Stnmjan, Koper in imeli ri-
bji piknik. Šef kuhinje ili barba je bil
zelo simpatičen in vesel človek, ki

POLETNA
PLESNA

ŠOLA 2002

ANDREIA NA
TABORU
SLOVENSKIH
0TR0K PO
SVETU
\/

HALO, TURAJ
SLOVENSKI
MEOITERAN!

.Začela bova s udeležbo
na Poletni plesni š oli 2002 v
organizaciji Javnega sklada
Republike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti in njegove ob-
močne izpostave Maribor. Po-
tekala je od 25. junija do 4. ju-
lija v Mariboru. Andreja je par
dni prej zlomila nos, ampak je,
zahvaljujoč prim. dr. Borutu
Marnu iz Otroš ke bolniš nice v
Klajićevi, ki je s svojimi spret-
nimi rokami nos “popravil”,
uspela sodelovati v programu.

Bilo je okrog deset plesnih
tehnik in pet delavnic. Sola je
namenjena članom plesnih sku-
pin, plesnim pedagogom, ko-
reografom in vsem, ki se
ukvarjajo s plesom in gibom,
od osnovnega do zelo dobrega
plesnega predznanja. Poučevali
so odlični slovenski in tuji pe-
dagogi in umetniki. Nekateri so
nam postali pravi prijatelji, in
smo se srečali v Zagrebu (Fred
Lasserre z Guadeloupe, Fran-
cija), ali si pisali, kakor dragi
infogirl-osebi (tako se je sama
imenovala) Tini Princ. Andre-
ja je izbrala predmeta floor-ba-
re in hip-hop, Matija tuđi hip-
hop in bobnarsko delavnico in
njuna mami Mirjana release
tehniko in floor-bare. Istočasno
je na odprtih prizoriščih ob
obali Drave potekal LENT fes-
tival s š tevilnimi glasbenimi,
gledališ kimi in plesnimi prire-
ditvami v okvirju katerega so
prikazani rezultati “š olanja” z
naslovom Odprta vrata za ples.

Andreja in Matija Gulič
11 in 14 let

^^alo, tukaj slovenski medite-
ran, bil je klic letoš njeg Poletnog
tečaja slovenskega jezika na sloven-
ski obali, ki seje spet održal v Porto-
rožu od 29.julija do ll .avgusta. Tu-
đi letos je priš lo veliko ljudi, kar 56,
iz celega sveta: Avstrije, Avstralije,
Argentine, Belgije, Francije, Italije,
Kanade, Makedonije, Nemčije, Švi-
ce, Združenih držav Amerike in jaz
iz Hrvaš ke.

Prebivali smo v dijaš kem domu,
kje smo imeli tuđi pouk. Vsako jutro
smo se morali zbuditi ob 8h, ker je
zajtrk bil do 8.30 in ki je zaspal je os-

Zt drugič je Svetovni
slovenski kongres, Slovenska
konferenca organizirala Tabor
slovenskih otrok po svetu na
Jezerskem, ob Planš arskem je-
zeru od 28. julija do 4. augusta.
Vodja je Tabora spet bil znani
alpinist Đavo Karničar s po-
močjo drugih vodičev.

Bil je to res lep teden.Vse je
bilo organizirano od začetne slo-
vesnosti-dobrodoš lice organiza-
tora, do odhoda na koncu, kadar
so se vsi veliko jokali. Spali smo
v dva velika š otoija in vsak dan,
po jutarnji gimnastiki in zajtrku
sc veselili dopoldanskim, popol-
danskim in večemim progra-
mom, v okvirju katerih poudar-
jam gozdarske aktivnosti, planin-
ske aktivnosti, geološ ke delavni-
ce, učenje š portnega plezanja, ta-
bomi ogenj, družabni program,
š potne igre. Ni treba seveda po-
zabiti delavnic slovenskega jezi-
ka. nas je vse nahranil in napi!pa smo i

mi bili veseli.
Drugi veliki izlet je bil v Ko-

roš ko, kje smo obiskali Slovenj Gra-
dec, Ivarčko jezero, Kotlje, Podgorje
in smo bili v enem starem rudniku.
No, to je bila prava avantura, ker
smo se oblekli kot rudari in š li z maj-
hnim vlakom pod zemljo. Ko smo se
vmili neki so bili i čmi kot pravi ru-
dari (spet jaz)! In tako 2 tedna so mi-
nila hitro, ampak v tako malo časa se
veliko toga zgodilo, a ono kaj bo mi
najbolj ostalo v spominu so družba,
zabava in veliko, veliko smeha. Ipak
je to bilo najlepš e! No Poletni tečaj
bo se održal i naslednje leto...

Helena Pavlin

tal lačen. Tisto se je meni zgodilo
skoraj vsako jutro. No hvala Bogu
imeli smo aparat za kavo in još eden,
v kateremu so bili odlični croassani
za tiš te zaspance kot jaz, a bilo je ve-
liko takih!

Ob 9h ali kakš no minuto kasneje
začel bi se lektorat ki je bil vedno za-
nimljiv, ker smo se pogovarjali o raz-
ličnih temah: problemima mladih in
starš ih, politiki, zabavi, Studiju. Nis-
mo se samo pogovarjali, delali smo
tuđi in veliko gramatike, ampak to
nam ni bilo tako vš eč!

Ob 10.30, gdaj smo imeli pauzo,
smo vsi bežali do naš ega dragoceno-
ga aparata za kavo, malo peklepetali,
malo se nasmejali in š li spet nazaj,
učiti se. Ko se je končal lektorat ob
12.30 jaz sem vedno bila med prvima
na kosilu ker sem bila zelo lačna
(spomnite se da nisem zajtrkovala!)
Potem ob 13.30, za one, ki so bili po-
sebno vredni in ambiciozni začel je
individualni pouk, a za one, ki niš o

Otrok je bilo od povsod -
prijateljev vsak dan vse več.
Pogosto smo š li na pohod.
Nočem pozabiti pohoda na
Češ ko kočo (1543 m), čudoviti
gozdovi, potoki, zrak... Tuđi ne
bom pozabila svojih nog! Nas-
lednje leto z novimi pohodnimi
čevlji!

Andreja Gulič Ulet

TEKSTI NAŠIH ČLANOV, KI
SO NASTALI PO NJIHOVIH NO-
VIH IZKUŠNJAH NA TEČAJIH
SLOVENSKEGA JEZIKA ALI DRU-
GIH PRIREDITVAH V SLOVENIJI,
NIŠO LEKTORIRANI.



SE55LEWZA VSAKOGAR NEKAJ

NE POZABIMO SLOVENSKI JEDI DROBTINIGE IZ FILATELIJE
S PRIMORSKE ZA MRZLE DNI Od 25. oktobra do 11. novembra letos je Bled gostil največje

svetovno srečanje in ekipno tekmovanje š ahistov in š ahistk: 35.
š ahovsko olimpijado. Slovenska postaje ob tej priložnosti izdala dve
znamki. Na prvi je konj, ki predstavlja š ahovsko figuro pred simbo-
lom Bleda. Na drugi so š ahovska polja preko njiv, ki simbolizirajo
š ahovnico.

19. septembra sta izš li dve znamki posvećeni Matiji Jama (1872 -
1947), najdoslednejš emu impresionistu iz znamenite četverice sloven-
skih slikarjev tega obdobja. Rodil seje v Ljubljani, po končani osnovni
š oli in nižji gimnaziji seje s starš i preselil v Zagreb. Tu gaje na viš ji gim-
naziji v slikarstvo usmeril njegov učiteljM.Rogulja. Po končani gimna-
ziji seje na željo starš ev vpisal na pravno fakulteta, vendar je že leta
1890 odš el v Munchen, kjer se je obiskoval zasebno slikarsko š olo. Po
dveh letih se je vmil v Ljubljano in živel kot risar, delal je ilustracije za
Dom in svet. S podporo kranjskega deželnega odbora je leta 1897 po-
novno odš el v Muenchen, kjer je obiskoval Ažbetovo slikarsko š olo. Le-
to kasneje seje vpisal na akademijo, vendar tam ni ostal. Leta 1902 seje
poročil z nizozemsko slikarko Luizo van Raders, ki jo je spoznal pri

Po vročih poletnih dneh, ko smo jedli na hitro pripravljeno zelenjavo,
sadje in solate, se nam bo jeseni in pozimi imenit-
no prileglo kaj kuhanega in mesnega.
Jagnječji hrbet s čebulo

Potrebujemo: 1 kg jag-
nječjega hrbta, 100 g slani-
ne, 2 čebuli, 2 paradižni-
ka (ali 2 žlici paradižni-
kove mezge), 1 dcl be-
lega vina, 2 dcl kisle
smetane, 1 dcl olja, ma-
lo peterš ilja, vejico
rožmarina, 2 lovorjeva
lista, sol in poper.

Priprava: Meso po-
solimo, popopramo in v
večji kozici na segretem
olju opečemo z vseh strani.
Dodamo na kocke zrezano čebu-
lo, slanino in paradižnik ali para-
dižnikovo mezgo. Pražimo 5-10 minut, nato
zalijemo z vinom, dodamo š e rožmarin in lovor, pokrijemo in damo v peči-
co. Koje meso na pol pečeno, ga vzamemo iz pečice in narežemo na rezi-
ne. Omako, ki je nastala pri pečenju, precedimo, ji primeš amo smetano in
sesekljan zelen peterš ilj ter z njo prelijemo rezine mesa, zopet pokrijemo
in damo š e malo v pečico. Pečeno meso š e vroče serviramo z rožmarino-
vimi cmoki, njoki ali pa tuđi z belo krompirjevo polento.
Rožmarinovi cmoki

Potrebujemo: 200 g pš eničnega zdroba, 30 g masla ali margarine, 1
jajce, 1 beljak, 1/2 1 mleka, 1-2 vejici rožmarina, sol.

Priprava: Mleko z maslom ali margarino ter rožmarinom zavremo in
mu počasi primeš amo zdrob. Kuhamo največ 2 minuti, ohladimo in odstra-
nimo vejico rožmarina. V ohlajeni zdrob primeš amo rumenjak in sneg iz
dveh beljakov. Po potrebi posolimo. Vse dobro premeš amo in oblikujemo
cmoke (lahko tuđi z žlico). Kuhamo jih v vreli slani vodi okrog 5 minut in
š e vroče serviramo z omako ali prepražene z drobtinami. Ivanka Nikčević

Ažbetu. Dosti je potoval, živel in delal v različnih krajih v Avstriji, na
Hrvaš kem, v Nemčiji in na Nizozemskem, na Bledu in v Volčjem poto-
ku ter nazadnje v Raš ici in Ljubljani.

V začetku je ilustriral pod vplivom secesije. Risal je osnutke za
plakate in ilustriral Cankarjeva dela (Knjiga za lahkomiselne ljudi,
Za narodov blagor in Ob zori). Kmalu so postali njegovi vzomiki
ffancoski impresionisti (posebej š e Claude Monet), ki jih je spoznal
na razstavi v Muenchenu. Jama je bil v prvi vrsti krajinar. Krajine se
pojavljajo kot vedute že med ilustracijami in naročenimi portreti, ki
jih je delal v začetku. S slikanjem v naravi, posebej po skupnem delu
z Jakopičem v Stranski vaš i in Kraljevcu ob Sotli, je začel s š tudijem
svetlobe in se pri tem že povsem izražal s sredstvi impresionizma.

Začetne akvarele je okoli leta 1900 opustil in se povsem posvetil
oljnemu slikarstvu, v katerem je dosegel mehke efekte poetično gle-
danih krajin. Jama je o umetnosti tuđi pisah Predstavil je Ažbetovo
slikarsko š olo in v njej zbrane Slovence, pisal pa je tuđi o teoriji im-
presionizma in njegovih domačih ustvarjalcih. Sam je ustvaril okrog
450 del, med katerimi so najbolj znana: Pri obedu, Vrt, Most, Vrbe,
Ljubljana v snegu, Hrvaš ki kmet, Kolo in Vas v zimi. Slednji hrani
Narodna galerija Ljubljana. Znamki sta oblikovani na osnovi diapozi-
tivov iz fototeke Narodne galerije.

PREGOVORI
' Ŵy ~~“malo berilo za pervošolce” na Dunaju, 1854

Ni nesreće brez sreće.
Kakor si kdo postelje, tako bo ležal.
Visoko glavo nosi prazen klas.
Prazen sod ima moćan glas.
Kdor se med otrobe mesa, ga svinje snedo.
Ce ne moreš pomagati, vsaj ne zaviraj.
Ogenj in voda dobro služita, hudo pa gospoda#
Kar isprosiš - iiher nosiš.
Kdor nima v glavi - mora v peti ime
Vsak pometaj pred svojim pragom.

_
Bodi mol beseda.
Laz ima kratke noge.

Izbrala Cvetka Matko Povzeto iz Biltena 42 Pošte Slovenije Marjan Horn



OTROŠKI KOTIČEKUSTVARJALNICA

JOSIP JURAAEVI ,
IZ GOLCA PRI OBROVU:

DEŽELICA
Sem svojo hiš’co rado jaz imel
v taji svet se majhen sem odšel.
Tujina, prosim, reci, če se kdaj
povrnil se bom spet v rojstni kraj.

MEHKA
TKANINA

Smo enkrat radi se sestajali,
smo enkrat radi vsi prepevali.
Življenje čudno zdaj pa je prišlo,
o, Bog ne daj, da zmerom bo tako.

ZA
OBVEZE

i
Bridi, pridi k meni, rojstni kraj,
daj, povrni mene spet nazaj,
ti prelepa mi deželica.
V.meraj samo nate mislim jaz,
naj bo dobro ali pa hudo.

GRM Z
RDEĆIMI
ALI

ĆRNIMI
UŽITNIMI
PLODOVI

V-» \sVsi o tebi radi pojemo,
le eno znaj, da radi bi se kdaj,
vrnili se v prelepi rojstni foaj.
Le eno znam, da radi bi se kdaj
vrnili se v prelep slovenski kraj.

UPIRANJE
(IZ ĆRK
PURO) V

\r 4

OTIŠĆA-
NEC NA
ROKI ALI
NOGI

f
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BESEDE
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SREDINA
BESEDE
BARKA
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Dobro je
znati
na koga se možete

osloniti

triglav
TRIGLAV OSIGURANJE D.D.

Jer ž i v o t t r a ž i s i g u r n o s t !
VSEM BRALKAM IN BRALCEM NOVEGA ODMEVA ŽELIMO VESEL BOŽIĆ IN SREČNO NOVO
LETO 2003. NAJ BO MED VAŠIMI NOVOLETNIMI ODLOČITVAMI O HUJŠANJU, NEKAJENJU,

ZDRAVEM ŽIVLJENJU IN DRUGIMI TUĐI TA, DA BOSTE POGOSTEJE OBISKOVALI SLOVENSKA
DRUŠTVA NA HRVAŠKEM. PREDVSEM PA, DA BOSTE SABO PRIPELJALI TUĐI OTROKE IN
VNUKE, TOREJ TIŠTE, NA KATERIH SLONI USODA SLOVENSKE MANJŠINE NA HRVAŠKEM.

Novi odmev izdajaKulturno-prosvetno društvo Slovenski dom iz Zagreba s pomočjoUreda za nacionalne manjine Republike Hrvatske inMinistrstva zakul-
turoRepublikeSlovenije. Za izdajatelja:DarkoSonc. Urednik:Silvin Jerman. Uredniš tvo:MiroslavaMaria Bahun,MarijanHorn, Polona Jurinić,hica Kunej,
Cvetka Matko, Franc Strašek , Darko Sonc, Peter Zerjavič. Pregled, priprava in oprema besedil: Tanja Bernard in llinka Todorovski. Oblikovanje in prelom:
Ljudevit Gaj. Tisk: FS d.0.0., Hrvatske bratske zajednice b.b., Zagreb. Izhaja občasno v slovenskem in hrvaš kem jeziku. Naklada: 750 izvodov. Naslov uredniš tva:
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom, Masaiykova 13/1, 10000 Zagreb, telefon/telefaks: 4855 171, e-mail: slovenski-dom@zg.tel.hr ; htpp//slovenci.hr


