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Spoštovani prijatelji 
domovine Slovenije!
Življenje nas nemalokrat postavlja pred težke preizkušnje,
vendar s pozitivno naravnanostjo, vztrajnostjo, optimizmom 
lahko prebrodimo marsikaj težkega.

Zato vam v prihajajočem letu 2015 želim 
veliko pozitivnega popotovanja, s katerim boste dosegli zadane 
cilje ter veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.

Minister Gorazd Žmavc s sodelavci 
Urada Vlade Republike Slovenije 

za Slovence v zamejstvu in po svetu
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UVODNIK

Kaj je sreča?
Od silnega smradu, ki veje s smetišča, ima že več 
desetletij hude glavobole. A vseeno živi z njimi. Z 
reveži, ki jih je pozabil in zapustil ves svet – razen 
njega. Na vprašanje, zakaj, je nekoč z bolečino v 
glasu, ki je ni mogoče pozabiti, povedal, da zato, ker 
je človek. Tako kot so ljudje oni. In da nima pravice, 
da bi živel boljše od njih. To je nekaj stavkov o Pedru 
Opeki, Slovencu, ki že leta dolgo živi na madagaskar-
skem smetišču in tam vsak dan znova dela čudeže. 
Dobesedno. Dokazuje, kaj zmore en sam človek, če 
le ima srce na pravem mestu.

Razmišljanje o Opeki, ki med tem s smetišča rešil že več kot 
25.000 ljudi in skupaj z njimi zgradil pravo mesto urejenih hiš 
z rožami na oknih, sem za zadnje letošnje pisanje izbrala, ker 
se nas tik pred koncem leta rada v najbolj skritem koščku srca 
poloti tesnoba. Črv malodušja, ki nas razjeda in nam greni le-
poto praznikov.
Pa tako malo je treba za srečo! Za vero, da nismo sami. Da je 
nekje blizu nas vedno oseba, ki bi ji lahko rekli kar angel, ki bdi 
ob nas in nam pomaga, ko je to najbolj potrebno. Lahko je tihi 
sodelavec, lahko soseda, morda naključni mimoidoči … Lahko 
pa smo takšen angel nekomu mi.  Samo odpreti je treba oči in 
dlani, podariti objem ali nasmeh in se zavedati, da je vsak iz-
med nas, ki ima neko premoženje, srečnež izmed skupine samo 

Revije v takšni obliki ne bo več
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu bralce revije Moja Slovenija obvešča, da se pripravlja nov javni razpis, 
s katerim poskušamo iti v korak s časom. Tokrat bo sofinanciranje vključevalo tudi nove oblike medijev (ustrezno spletno 
platformo, elektronski medij, možnosti uporabe vseh socialnih omrežij itd.), ki bodo omogočali dvostransko in več nivojsko 
komunikacijo, neposreden stik med Slovenijo in Slovenci po svetu, večji pretok informacij ter možnost doseganja večjega 
števila različnih bralcev in uporabnikov.

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

osmih odstotkov Zemljanov. Drugih 92 % lahko o vsem, kar 
imamo kljub krizi, za vedno samo sanja. Zato vstopimo v novo 
leto z zavedanjem, da smo lahko izjemno srečni – ne glede na 
vse. Kajti sreča ni le v izpolnitvi želja. Poglavitni vir sreče je v 
tem, kako mi gledamo na svet in življenje.
Srečno 2015!

Karolina Vrtačnik, urednica
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INTERVIEW: Following the path of Slovenians in Minnesota
In Slovenia we are almost ashamed of our tradition, while in America 
they are proud of it
Marjan Bradeško is one of those people who are proud of their roots and despite his numerous travels he 
never forgets about his home town of Polhov Gradec. He holds a M.S. in Computer Science, he is an avid 
mountaineer and traveler and he also really likes writing. And not just about travelling but also about busi-
ness, sales and public speaking. He has written three books and published over a thousand articles. Among 
other things, he wrote a book Konec tedna na izlet (Weekend trips) that was published by our publishing 
house. He always travels with his camera. This time he followed the path of his relatives in the north of the 
US. His experience with Slovenians is an interesting testimony about how the descendants of Slovenians who 
moved across the pond in search of a better life lived in the past and how they live now.

Entrevista: Por los caminos de los eslovenos en Minnesota
Entre nosotros la tradicion es casi una verguenza, en Estados Unidos un honor
Marjan Bradeško es uno de los que estan orgullosos de sus raices. A pesar de sus innumerables viajes nunca 
se olvida de su natal Polhov Gradec. Es master en computacion, un entusiasta alpinista y viajero que le en-
canta escribir. No solamente acerca de sus viajes sino tambien acerca de su trabajo, ventas y presentaciones 
publicas. Escribio tres libros y publico mas de mil articulos. Entre otras cosas publico en nuesta editorial »Los 
fines de semana de paseo«. Siempre viaja en compania de su camara fotografica. Esta vez fue por los cami-
nos de sus parientes en Estados Unidos

INTERVJU: Po poteh Slovencev v Minnesoti
Pri nas je tradicija domala sramota, v Ameriki pa ponos
Marjan Bradeško je eden tistih, ki je ponosen na svoje korenine, ki kljub številnih potovanjem nikoli ne pozabi 
na svoj domači rodni kraj Polhov Gradec. Po izobrazbi magister računalništva, sicer pa navdušen gornik in 
popotnik, silno rad tudi piše. Pa ne le o potovanjih, pač pa tudi o poslu, prodaji in javnem nastopanju. Napisal 
je tri knjige in imel objavljenih preko tisoč člankov. Med drugim je pri naši založbi izdal knjigo Konec tedna 
na izlet. Na poteh ga vedno spremlja fotoaparat. Tokrat se je odpravil po poteh svojih sorodnikov na severu 
Združenih držav Amerike. Njegovo doživljanje Slovencev je zanimivo pričevanje o tem, kako so živeli in kako 
danes živijo potomci Slovencev, ki so boljši kruh iskali čez veliko lužo.
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RETURNEES: Helena Dejak
Slovenian from the north
The guest of this time’s Returnees section moved far away to the north, to Iceland 40 years ago and she still 
lives there. She is a returnee because she comes back home at least twice a year, sometimes even for a whole 
month or more. She also has strong business ties with Slovenia. Moving to Iceland was not easy for her. In her 
mind the Icelandic landscape was similar to that on the Moon. She went there because of a young man she 
met in Portorož where he brought a group of tourists from Iceland. Young love distracted the young girl so 
much that she followed him to Iceland instead of going to India like she had planned. She is passionate about 
yoga philosophy and she wanted to visit one of the many ashrams in India.

LOS QUE REGRESAN: Helena Dejak
Eslovena del norte
Esta vez en la rubrica de los que regresan presentaremos a quien hace 40 anos se traslado lejos hacia el norte a Islandia en donde todavia vive. 
La consideramos como una regresada ya que por lo menos dos veces al ano viene de visita y se queda por un mes o mas. Por su trabajo esta 
en constante contacto con Eslovenia. Trasladarse a Islandia no le fue facil.. El paisaje de Islandia se lo  imaginaba como algo parecido a la luna. 
A Islandia fue detras de su novio al que conocio en Portorož cuando vino con un grupo de turistas islandeses. El amor joven y su juventud la 
convencieron de ir detras de su novio y no a la India a donde estaba planeando ir. Entusiasmada por la filosofia del Yoga estaba a punto de ir a 
un asharam de la India .

POVRATNIKI: Helena Dejak
Slovenka s severa
Tokratna gostja v rubriki Povratniki se je že pred 40 leti preselila daleč na sever, na Islandijo in tam še vedno živi. 
Povratnica je zato, ker najmanj dvakrat na leto prihaja domov, včasih tudi za cel mesec ali več. Tudi poslovno je 
tesno povezana s Slovenijo. Na Islandijo ni odšla s prav lahkim srcem. Pokrajino na Islandiji se je namreč predstav-
ljala, da je podobna tisti na luni. Tja je odšla za fantom, ki ga je spoznala v Portorožu, kamor je pripeljal skupino 
turistov iz Islandije. Mlada ljubezen je mlado dekle tako premotila, da je odšla za fantom v Islandijo in ne v Indijo, 
kamor je nameravala. Zagreta za joga filozofijo se je namreč namenila v enega izmed mnogih ašramov v Indiji.

20
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TREASURES OF SLOVENIA:
Lake Reka – a lake in pristine nature
The last issue of Moja Slovenija presented Lake Kočevje or Mining Lake in pictures and words. We also men-
tioned in passing that another lake was formed in the Kočevje region almost at the same time as Lake Kočevje. 
It is named Lake Reka after the biggest village in its vicinity – Kočevska Reka.  In the 1970s the fishermen 
suggested damming the Reka Stream. The preparation work started as early as in 1977. First and foremost it 
included cleaning the stream bed and the banks. In the following year of 1987 the stream was dammed at 
the spot where the middle mill and the sawmill once stood. A bridge was built across it and below it there is 
a harrow that stops larger chunks of wood and branches that water brings along when it rains heavily. 

HERMOSURAS DE ESLOVENIA:
Lago de Kočevska Reka – lago en su forma elemental
En el numero anterior de nuestra revista  hemos presentado con fotos y textos el lago de Kočevje o lago Minero. Al pasar hemos mencionado  
que en la zona de Kočevje ademas del lago de Kočevje se ha formado otro lago que es el mas grande del lugar el lago de Kočevska Reka o Reško 
jezero. En los anos 70 del siglo pasado surgio la idea entre los pescadores de hacer un dique sobre el arroyo de Kočevska Reka. Los preparativos 
comenzaron en el ano 1977. Consistio ante todo en limpiar el cauce del arroyo y sus margenes. Al ano siguiente, es decir en 1976 en el lugar 
donde se encontraba el molino central y el aserradero construyeron el dique. Por encima del mismo construyeron un puente y por debajo una 
gran rejilla para la contencion de ramas y  maderas que el agua va arrastrando cuando llueve mucho.

LEPOTE SLOVENIJE:
Reško jezero – jezero v prvinski naravi
V prejšnji številki naše revije smo v sliki in besedi predstavili Kočevsko ali Rudniško jezero. Mimogrede smo ob tem 
omenili, da je na Kočevskem skoraj istočasno kot Kočevsko jezero nastalo še eno jezero, ki se po največjem kraju 
v njegovi bližini, po Kočevski Reki, imenuje Reško jezero. V 70. letih prejšnjega stoletja se je med ribiči porodila 
ideja o zajezitvi Reškega potoka. Pripravljalna dela so se začeli že leta 1977. Pri tem je šlo najprej in predvsem za 
čiščenje struge potoka in brežin. Že naslednje leto, to je leta 1978, so potok na mestu, kjer je nekoč stal srednji mlin 
in žaga zajezili. Preko so speljali most, pod njim pa postavili brano, ki zadržuje večje kose lesa in vej, ki jih ob večjih 
deževjih voda prinese s seboj.
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URAD:
Konferenca o mednarodnem povezovanju lokalnega podjetništva
Kakšne so lastnosti pravega podjetnika, kako poslovati na Slovaškem? Kje najti partnerje na Bavar-
skem, je Avstrija za Slovence še obljubljena dežela? Odgovore na ta vprašanja smo iskali in našli 
na 6. poslovni konferenci z naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva, na Bledu. 
Med seboj so se posvetovali slovenski podjetniki in poslovne ustanove z Avstrijske Koroške, Bavar-
ske, Slovaške in Hrvaške ter predstavniki obrtnih in gospodarskih zbornic. Konferenco je organiziral 
Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
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OFFICE FOR SLOVENIANS ABROAD:
Conference on cross-border cooperation of local businesses
What are the characteristics of a great entrepreneur, how to do business in Slovakia? Where 
to find partners in Bavaria, is Austria still a promised land for Slovenians? We addressed these 
questions and found the answers at the 6th business conference on cross-border cooperation 
of local businesses that took place in Bled.  Slovenian entrepreneurs, business institutions 
from Austrian Carinthia, Bavaria, Slovakia and Croatia and representatives of chambers of 
craft and chambers of commerce and industry exchanged opinions and advice. The confer-
ence was organized by the Government Office for Slovenians Abroad.

oficina:
Conferencia internacional de la empresa local
Cuales son las cualidades del verdadero empresario, como se trabaja en Eslovaquia? Donde encontrar socios en Baviera? Es Austria para los 
eslovenos todavia la tierra prometida? La respuesta a estas preguntas la hemos encontrado en la sexta conferencia internacional de la empresa 
local en Bled. Entre si han consultado empresarios eslovenos e instituciones de Austria, Baviera, Eslovaquia y Croacia, confederaciones de ofi-
cios y de empresas. La conferencia la organizo la oficina para los Eslovenos en los paises limitrofes y del mundo.
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NEWS:
150 years of the first Slovenian community in the US
This year was very festive on the other side of the Atlantic: Slovenians in the US celebrated 150 
years of their oldest community. The town of Saint Stephen near the Mississippi in the state of 
Minnesota was the place where Slovenians established their first community. That was where 
Gregor Pogačnik (Pogatshcnik) and Gregor Peternel (Peternell) came in 1864. The unpopulated 
agricultural area of Brockway became a settlement called Sveti Štefan v Gozdu and in 1914 the 
place became a town.

NOVICE:
150 let prve slovenske skupnosti v ZDA
Letošnje leto je na drugi strani Atlantika minilo v znamenju praznovanja. Slovenci v ZDA so namreč 
praznovali sto petdeset let svoje najstarejše skupnosti. Mesto Saint Stephen v bližini Missisipija v zvezni 
državi Minnesota je bil tisti kraj, kjer so Slovenci ustanovili svojo prvo skupnost. Tja sta leta 1864 
prišla Gregor Pogačnik (Pogatshcnik) in Gregor Peternel (Peternell). Nenaseljeno poljedeljsko območje 
Brockway je tako postalo naselbina Sveti Štefan v Gozdu, leta 1914 pa je kraj postal mesto.

NOTICIAS:
150 anos de la primera organizacion eslovena en los Estados Unidos
Este ano en la otra parte del Atlantico fue festivo. Los eslovenos de Estados Unidos cumplieron 150 anos de su institucion mas antigua. En la 
ciudad de Saint Stephen en las cercanias del Missisipi y del estado de Minnesota fue el lugar en donde los eslovenos fundaron su primera 
organizacion. Alli llegaron Gregor Pogačnik (Pogatshcnik) in Gregor Peternel (Peternell). Zona agricola y deshabitada de Brockway en donde se 
formo el pueblo de »San Esteban en el bosque«, que en 1914 se transformo en ciudad.
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PRESERVING SLOVENIAN: MIHA VRBINC
“Our high school prepares its students for their leaving 
exam and for life”
Having a high school abroad where language of instruction is Slovenian is a right but also a 
prestige. Especially if it is as distinguished as the Slovenian high school based in Klagenfurt. 
The enrollment numbers are growing rapidly and there are more and more children who 
come to study in Austrian Carinthia from their mother country. We talked about the SLOG 
(Slovenian high school) with its long-time principal, Dr. Miha Vrbinc.

40

TRADITIONS:
In the same boat
The Heritage House opened its doors in Dolenja vas, a village near Lake Cerknica in the 
Notranjska region (Inner Carniola). It provides a refuge for everybody who cares about our 
national (non) material cultural heritage. Ljoba Jenče, an artist recreating  folk tradition who 
presented Slovenian folk songs and our country to the world, breaths with the house and for 
the house. The Notranjska region, this serene green heart of Slovenia, formed people who 
are still simple in their core. Who can perform miracles with their hands, who are skilled and 
willing to pass on their knowledge to the younger generations. Thanks to the Heritage House, 
the ancient technique of making a dugout canoe will also be saved from oblivion – over the 
next years it  will be passed on to young guardians of the heritage.

COSTUMBRES:
En el mismo bote
En Notranjska abrio las puertas »La Casa del legado cultural« que en Dolenja vas cerca del lago de Cerknica brinda el refugio a todos a quenes 
les importa la herencia cultural. Con la casa y para la casa vive Ljoba Jenče una de las creadoras del legado popular que llevo las canciones 
populares y de nuestra patria por todo el mundo. Notranjska, corazon verde y silencioso de Eslovenia ha formado a sus pobladores que en 
el fondo han sido siempre humildes: que saben hacer milagros con sus propias manos y tienen la habilidad de transmitir su cultura a la 
juventud. Gracias a la Casa del legado no sera olvidada la tecnica manual de construccion del drevak, el enorme bote de madera maciza. En 
el futuro se lo dejaran a los jovenes cuidadores del legado.

CONSERVANDO EL ESLOVENO: Dr. Miha Vrbinc
Nuestro colegio prepara bien a nuestos alumnos para el examen de madurez y para »la vida«
Tener la secundaria en idioma esloveno en pais extranjero si bien es un derecho es tambien un honor. En especial si es una secundaria tan 
especial como la Secundaria eslovena con sede en Celovec/Klagenfurt. Las inscripciones estan en aumento, se esta incrementando el nu-
mero de alumnos que vienen a estudiar desde Eslovenia a la Carintia austriaca. Acerca de la secundaria eslovena hablamos con su director 
el dr. Miha Vrbinc.

OHRANJANJE SLOVENŠČINE: DR. MIHA VRBINC
"Naša gimnazija dijake dobro pripravi na maturo in na življenje«
Imeti gimnazijo s slovenskim učnim jezikom v tuji državi je resda pravica, a tudi prestiž. Še posebej, 
če je ta tako imenitna, kot je Slovenska gimnazija s sedežem v Celovcu. Vpis skokovito narašča, 
vse več je otrok, ki se prihajajo šolat na avstrijsko Koroško iz matične domovine. O SLOG (slovenski 
gimnaziji) smo se pogovarjali z njenim sedaj že dolgoletnim ravnateljem, dr. Miho Vrbincem.

OBIČAJI:
V istem čolnu
Na Notranjskem je letos odprla vrata Hiša izročila, ki v Dolenji vasi v bližini Cerkniškega jezera nudi 
zatočišče vsem, ki jim naša narodna (ne) snovna kulturna dediščina nekaj pomeni. S hišo in za 
hišo diha Ljoba Jenče, poustvarjalka ljudskega izročila, ki je sloves slovenske ljudske pesmi in naše 
domovine ponesla v svet. Notranjska, to tihotno zeleno srce Slovenije, je izoblikovala ljudi, ki so 
v svojem jedru še zmeraj preprosti. Ki še znajo ustvarjati čudeže s pomočjo lastnih rok, ki so vešči 
in voljni prenašati znanje na mladi rod. Po zaslugi Hiše izročila bo oteta pozabi tudi starodavna 
tehnika ročne izdelave drevaka, ki jo bodo v naslednjih letih prenesli na mlade čuvarje izročila.
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Najbolj sem bil navdušen 
nad energijo, ki jo naši 
ljudje v Ameriki izžarevajo 
pri vsem kar delajo. To se 
kaže od dogajanja v cerkvi, 
sodelovanja na prireditvi ... 
Njihova komunikacija je zelo 
neposredna in odprta.

Po poteh Slovencev v Minnesoti
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INTERVJU: Marjan Bradeško

Marjan Bradeško je eden tistih, ki je ponosen na svoje korenine, ki kljub številnih potovanjem 
nikoli ne pozabi na svoj domači rodni kraj Polhov Gradec. Po izobrazbi magister računalništva, 
sicer pa navdušen gornik in popotnik, silno rad tudi piše. Pa ne le o potovanjih, pač pa tudi 
o poslu, prodaji in javnem nastopanju. Napisal je tri knjige in imel objavljenih preko tisoč 
člankov. Med drugim je pri naši založbi izdal knjigo Konec tedna na izlet. Na poteh ga vedno 
spremlja fotoaparat. Tokrat se je odpravil po poteh svojih sorodnikov na severu Združenih 
držav Amerike. Njegovo doživljanje Slovencev je zanimivo pričevanje o tem, kako so živeli in 
kako danes živijo potomci Slovencev, ki so boljši kruh iskali čez veliko lužo.

Pri nas je tradicija domala 
sramota, v Ameriki pa ponos

Ste imeli v preteklosti že kakšne stike s Slo-
venci, ki živijo zunaj naših meja?
Pred zadnjim potovanjem sem se večkrat sreče-
val z ljudmi v zamejstvu in Slovenci v Kaliforniji, 
predvsem v San Franciscu. Enkrat se me celo vabili 
na tradicionalno martinovanje, ki se ga žal nisem 
mogel udeležiti. Imam daljne sorodnike tudi v Ka-
liforniji, tudi v Minnesoti sem se že ustavil, a so 
bila srečanja kratka. 

Vaše poti v Združene države in še posebej v 
Kalifornijo so zaradi službe kar pogoste. Sreču-
jete veliko Slovencev?
Opažam, da v zadnjem času narašča število Slo-
vencev v Kaliforniji - tudi zaradi vse večjega števi-
la zagonskih (startup) podjetij, ki jih tam ustana-
vljajo mladi Slovenci. Tudi na Univerzi Stanford je 
kar živo, profesor dr. Jure Leskovec predava raču-
nalniške predmete in ima dva asistenta, Slovenca, 
a se s tem seznam še ne konča …

Poleti ste prvič zamenjali poslovno pot v ZDA 
za turistično potovanje. Kam vas je vodila pot?
Pravzaprav sem šel obiskati svoje daljne sorodni-
ke, ki živijo v Minnesoti. To sta brata Norm in Dave 
Setnicker, ki sta tretja generacija mojih sorodnikov 
na ameriških tleh. Kot zanimivost naj povem, da v 
Minnesoti živi tudi sovaščanka iz moje rojstne vasi 
Praproče, Mirjam Yartz, danes se piše Gremes. Je 
zelo dejavna tudi v slovenskih združenjih.

Je Setnikar vaš družinski priimek?
Pri nas smo se pisali Setnikar. To se je v ZDA spre-
menilo v Setnicker, Setnickar, Setniker, nekateri pa 
so ohranili kar Setnikar. Vsi pa smo v sorodu. Tam 
sta na primer dva bratranca in se, zanimivo, pišeta 
različno.

Kolikokrat ste že obiskali Združene države?
Preko petdesetkrat. A kot turist, kot sem rekel, 
sem bil tam letos prvič. Z ženo sva tako obiska-
la Minnesoto in sosednje države: Wisconsin, obe 
Dakoti in Illinois oziroma glavno mesto Chicago. 
Namen je bil videti lepe kraje ter seveda obiskati 
sorodnike. Skratka spoznati drugačno Ameriko, ki 
je na severu res povsem drugačna od Kalifornije, 
Floride, Arizone ...

So vam z napotki kaj pomagali tudi vaši ame-
riški poslovni partnerji?
Ko sem poslovnim partnerjem povedal, kam 
grem, so rekli: »Le zakaj greš tja, saj tam pa ni 
nič?« A to me ni odvrnilo. Na svojih potovanjih ve-
dno iščem kraje, za katere veliki turistični vodniki 
pravijo, da tam ni nič.

Kje ste začeli svoje potovanje?
Začelo se je s prihodom v Biwabik, ki je povsem 
na severu Minnesote, v slovitem rudarskem ob-
močju Iron Range. Tam živi Dave Setnikar, kate-
rega očeta Johna se spominjam iz davnega leta 
1975. Takrat sta bila z ženo Margaret, po rodu 

iz Loškega Potoka, v okviru dogodka Srečanje v 
moji deželi, na edinem obisku v Sloveniji. Nikoli 
ne bom pozabil, da sta takrat iz Amerike prileteli 
in odleteli dve veliki letali slovenskih izseljencev. 
Iz Amerike je v Slovenijo prišlo več kot 500 lju-
di. John mi je ostal še posebej v spominu, ker je 
odlično govoril slovensko in prav tako odlično igral 
na harmoniko.
Dave nama je v svojem značilnem navdušenju 
razkazal mestece Biwabik, kjer sam deluje kot 
mestni svetnik. Obiskali smo številne rudnike z 
dnevnim kopom, jezera in se vozili po brezkonč-
nih gozdovih, šli do Baragovega križa ob Velikem 
jezeru (Lake Superior) … Najbolj ganjliv pa je bil 
gotovo obisk pokopališča, kjer je mnogo grobov 
povsem slovenskih, na nekaterih so še slovenski 
napisi. 

Je torej območje Iron Range znano predvsem 
po slovenskih priseljencih?
V tem "železnem območju" je prava mešanica 
narodov, ki so tja prihajali kot gozdarji in rudarji. 
Slovenci pa imajo med njimi enega najpomemb-
nejših deležev. Poleg Fincev. Znano je, da se med 

Marjan Bradeško je obiskal že vse celine razen Južne Amerike. Veči-
noma so bile to predvsem službene poti, ki žal omogočajo le bežen 
pogled na deželo (običajno iz zraka), zato bi se kot turist v prihodnje 
raje bolj posvetil posamezni deželi. Marjan Bradeško rad raziskuje 
stvari, ki jih ni v turističnih vodnikih, in se rad druži z domačini. Veliko 
pove zgodba o prihodu v kraj Alturas na meji Kalifornije, Oregona in 
Nevade, kjer so ju z ženo, v edini restavraciji daleč naokrog, najprej 
vprašali - ne, kaj bosta jedla, ampak, le kaj ju je tja prineslo.
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seboj še danes gledajo malo postrani zaradi raz-
prtije še iz časov rudarskih stavk. Takrat priseljeni 
Slovenci so v očeh Fincev postali stavkokazi, ker 
so pač prevzeli delovna mesta stavkajočih finskih 
delavcev.

Glede na to, da v Minnesoti živi že četrta ali 
peta generacija Slovencev - ali je tam ostalo 
še kaj slovenskega duha?
Četudi priseljenci skoraj ne govorijo več slovensko 
(razen tistih, ki so tja prišli po drugi svetovni voj-
ni), so ti potomci še vedno zelo tradicionalni. Celo 
otroci pete generacije se učijo igranja harmonike, 
obiskujejo Slovenijo in se učijo jezika. Pri nas je 
tradicija tako rekoč sramota, v Ameriki pa ponos. 
Tam se obujanje tradicije zelo spodbuja. Ameri-
čani radi poudarijo na primer: »Sem Američan, 
a sem po rodu iz Evrope.« Ko je bila nogometna 
tekma v Južni Afriki na Svetovnem prvenstvu leta 
2010, so ameriški Slovenci navijali za Slovence in 
ne za domačo ameriško ekipo.

Lahko navedete kakšen zanimiv primer izra-
žanja in poudarjanja svojih korenin?
Ko sem na Stanfordu prišel v kabinet dr. Jureta Le-
skovca, so bile tam na steni kar tri čudovite foto-
grafije Ljubljane. On si je z njimi pričaral Slovenijo. 
In nihče od njegovih sodelavcev nima nič proti. 
Nasprotno, ponosni so na bogastvo različnosti.

Na letošnjem potovanju po Minnesoti ste 
imeli priložnost doživeti nekaj res enkratne-
ga, kar še bolj poudarja slovensko tradicijo 
in korenine.
Velik dogodek naju je z ženo Mojco čakal v me-
stecu Saint Stephen ob Mississippiju v bližini 
Minneapolisa. Tik pred potovanjem sva namreč 
izvedela, da bodo prav v času najinega obiska 
tam praznovali 150-letnico najstarejše slovenske 
skupnosti v ZDA. V kraj sva se odpravila s soro-
dnikom Normom in njegovo ženo Mary Ann, ki 
je tudi potomka Slovencev. Vzeli smo si dva dni 
in bilo je res nepozabno doživetje. Kar smo vide-

li, je bilo zelo ganljivo. Sama slovenska tradicija, 
ki je tudi po 150 letih še vedno izjemno živa. Na 
vsakem koraku so naju spraševali, če doma po-
znamo koga iz kakšne slovenske vasi. Nosili so 
stare obledele fotografije v upanju, da bova koga 
prepoznala in nama pripovedovali številne zani-
mive zgodbe. Seveda je bilo vmes veliko sloven-
skih zastav, orehove potice in glasbe harmonike. 
Prireditev je obiskal tudi slovenski veleposlanik v 
ZDA dr. Božo Cerar, ob prihodu pa ga je pozdravilo 
pokanje iz možnarjev.

In kaj vas je še navdušilo na prireditvo?
Gotovo srečanje s predstavniki združenja Sloven-
cev Twin Cities Slovenians iz Minneapolisa ozi-
roma Saint Paula. V preteklosti je bil predsednik 
združenja tudi moj sorodnik Norm Setnicker, da-
nes pa je John Zakelj, katerega rod izvira iz bližine 
mojega rojstnega kraja. Združenje je zelo dejavno, 
na praznovanju se je izkazalo tudi pri srečanju po 
nedeljski maši, ki so ji poseben pečat dali pred-
vsem »pojoči Slovenci«, glasbena skupina The 
Singing Slovenes. Skupina ima sedež v Duluthu ob 
Velikem jezeru. Igrajo predvsem slovensko glas-
bo, pa čeprav so v skupini tudi potomci Italijanov, 
Hrvatov in Ircev. Njihov nabor glasbe je širok, pre-
vladujejo pa predvsem narodnozabavne melodi-
je, tudi ljudske pesmi, cerkvena glasba, zanimivi 
pa so tudi po skladbah, ki tvorijo tako imenovano 
mašo s polko (polka mass).

Je maša s polko doma v Ameriki?
Polka je v ZDA prišla iz Evrope. Pred 200 leti so 
tudi v naših cerkvah na ljudske melodije peli cer-
kvene pesmi med mašo, in to vse, dokler ni bilo to 
prepovedano. V Ameriki se je ta tradicija ohranila 
in se danes intenzivno oživlja.

Je združenje Twin Cities Slovenians aktivno še 
na kakšni zanimivi prireditvi?
Združenje vsako leto sodeluje na veliki prireditvi v 
St. Paulu z naslovom Festival of Nations (Praznik 
narodov). Tam se predstavi več kot 60 različnih 
narodov, ki živijo v Minnesoti. Vsi kar tekmujejo 
med seboj, kdo bo bolje predstavil svoje koreni-

Norm in Mary Ann Setnicker 
(v sredini) z družinskimi 
člani ob praznovanju

Veleposlanik dr. Božo Cerar 
v pogovoru z Normom in Mary 

Ann Setnicker
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ne in tradicijo. Vsako leto se Slovenci predstavijo z 
drugo temo, ki je povezana s Slovenijo. Enkrat so 
predstavitev posvetili arhitekturi in Plečniku, dru-
gič načinom prevoza, kurentovanju, lončarstvu …

Nedelja je bila zadnji dan prireditve. Kam sta 
se z ženo odpravila v nadaljevanju?
Po nedeljski maši sva se odpravila v St. Paul (z 
Minneapolisom tvori mesto dvojčka), kjer je 
doma sorodnik Norm.

Imeli ste priložnost spoznati, kako živijo po-
tomci naših ljudi. Kaj se vam je vtisnilo najbolj 
v spomin?
Norm ima štiri otroke. Čeprav so četrta generacija, 
so si še vedno zapomnili marsikaj slovenskega. 
Na primer slovenske pozdrave, izraze, povezane 
s kulinariko (»Češ kofe?«), in tudi kako kletvico, 
recimo "hudič". Poznajo številne navade svojih 
dedov, saj Slovenci tam še vedno vsako leto de-
lajo krvavice in pečejo potico. Zanimivo pa je, da 
na splošno zelo dobro spremljajo dogajanje v Slo-
veniji. Berejo pa tudi Slovenian American Times. 
Marsikdo od njih je že bil na obisku v Sloveniji. 
Vsi pa imajo vsaj nogometni dres slovenske repre-
zentance. Zelo pa so veseli tudi hokejskih dresov 
Anžeta Kopitarja. Skoraj ni priložnosti ali praznova-
nja, da ne bi oblekli ali nosili nekaj slovenskega, 
pa čeprav samo značko.

So vam postregli s čim slovenskim?
Pri njih smo jedli tradicionalne slovenske jedi, ki 
jih odlično pripravlja gospa Mary Ann. Hrana je 
podobna kot pri nas, a ameriško rahlo bolj sladka. 
Vedno pa je na vseh praznovanjih prisotna kranj-
ska klobasa, ki jo tam imenujejo poljska klobasa. 
Klobase so skoraj enakega okusa, a le malce večje 
kot pri nas.

Koliko časa ste preživeli pri sorodnikih?
Pri vsakem od njih (Dave, Norm) sva bila nekaj 
dni, ostalo pa je bilo predvsem potovanje po kra-
jih z izjemnimi naravnimi lepotami - od veličastne 
prerije v Severni in Južni Dakoti, nepreglednih 
množic bizonov, širokega Missourija, nepregle-
dnih gozdov, videla sva tudi črnega medveda na 
severu Minnesote …

Kaj vas je najbolj presenetilo med druženjem 
s Slovenci v Minnesoti?
Najbolj sem bil navdušen nad energijo, ki jo ljudje 
izžarevajo pri vsem, kar delajo. To se kaže od do-
gajanja v cerkvi, sodelovanja na prireditvi ... Nji-
hova komunikacija je zelo neposredna. Ob tem, 
človeškem vidiku srečevanj, pa sta na naju najve-
čji vtis seveda napravili osupljiva lepota narave in 
izjemne širjave Amerike.

Besedilo: Edvard Vrtačnik
Foto: E. V. in osebni arhiv Marjana Bradeška ter 

družine Norma Setnickerja

V Chicagu ob Michiganskem jezeru

S sorodnikom Davidom Setnickerjem v Železnem 
območju ob velikem rudniškem tovornjaku, ki 
prepelje 240 ton rude naenkrat
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Pogled z druge strani

Dejstvo je, da je v Sloveniji poznavanje zamej-
stva in izseljenstva zelo slabo in povezav (pre)
malo. Zakaj bi bila okrepitev odnosov sploh 
pomembna? Po mojem prepričanju iz vsaj treh 
vidikov:

•  Tržaški pisatelj Boris Pahor vedno ponavlja, 
da je »narodna zavest naravna vrednota«. 
Njegov rojak, kraški zamejski pisatelj Alojz 
Rebula pa je prejšnji mesec ob prejemu 
odlikovanja »zlati red za zasluge« s stra-
ni predsednika republike v zahvali dejal: 
»Zame slovensko nikoli ni bilo problem, 
marveč neomajna, a ne nacionalistična, kaj 
šele šovinistična pripadnost. Slovenstvo mi 
je bilo dejansko edina možna kozmična iz-
bira ob neusmiljenem minevanju filozofij, 
mod in političnih režimov. Edina referenca, 
ki mi ostaja nad temi menjavami, je pri-
padnost narodu, in to tem večja, čim manj 
je bil ta po obsegu in demografsko obda-
rovan od zgodovine«. Prav vsi Slovenci bi 

Kako rešiti slovenstvo
Dragi rojaki, navada je, da se ob koncu leta pogleda nazaj, na leto, ki bo kmalu za nami. Ne zamerite, če tokrat navado 
pretrgam in se namesto nazaj uzrem naprej. 25. novembra je Svetovni slovenski kongres priredil v Ljubljani simpozij »Ko ni 
več meja – Meje slovenskega kulturnega prostora«, na katerem smo različni razpravljavci razmišljali o prihodnosti sloven-
stva – doma, v zamejstvu in po svetu. Uredniki Moje Slovenije so me prijazno povabili, naj svoje predloge, kako bi morala 
Slovenija svoj odnos do rojakov izven matice spremeniti, napišem tudi v tem prispevku, kar z največjim veseljem storim.

morali ponotranjiti misli teh dveh velikanov 
in slovenstvo (in posledično tudi odnos med 
matico, zamejstvom in izseljenstvom) dojeti 
kot samoumevno vrednoto samo po sebi.

•  Ne smemo pozabiti na neizmerne zasluge 
rojakov izven Slovenije za demokratizacijo, 
osamosvojitev in mednarodno priznanje 
Republike Slovenije. Tudi ta hvaležnost naj 
bo osnova za izoblikovan in občuten odnos.

•  Vsak Slovenec bi lahko v povezovanju roja-
kov z vseh kotičkov zemeljske oble zaznal 
izjemno priložnost za boljše življenje, višji 
standard in bolj uspešno domovino Slovenijo.

Slovenci, spoznajmo izseljenstvo
Da bi do tega kakovostnega preskoka prišlo bi 
morala Slovenija pomembno spremeniti poli-
tiko na dveh področjih. Najprej na skrbi za po-
znavanje zamejstva in izseljenstva v domovini, 
za kar predlagam sledeče ukrepe:
• Enakopravno vključevanje zamejskih in izse-

ljenskih vsebin v dnevne medijske programe 
(enakopravno poročanje o dogajanju v infor-
mativnem programu, redno vključevanje vse-
bin v razvedrilne, izobraževalne in pogovorne 
oddaje …).

• Oddaje iz zamejstva, ki so že na sporedu 
premakniti iz najmanj gledanih terminov 
v normalne termine. Potrebno je odpra-
viti kompleks, da ljudi v Sloveniji to ne 
zanima. Nesprejemljivo je, da je na pri-
mer tržaški zamejski dnevnik na sporedu 
ob tretji uri zjutraj. Prepričan sem, da bi 
v normalnem večernem terminu dosegel 
gledanost skoraj kot vse ostale informa-
tivne oddaje.

•  Spet bi bilo potrebno uvesti oddajo »Slo-
venci po svetu«, a v atraktivnem formatu 
in gledljivem terminu, kjer bi se predsta-
vljalo »globalno slovenstvo«. (Malo za 
šalo malo za res: Če bodo uredniki RTV 
Slovenija imeli težavo domisliti, kdo bi to 
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znal na privlačen način narediti, se lahko 
za predlog obrnejo name. Mislim, da bi 
bila mlajša novinarka, ki trenutno vodi tu-
ristično oddajo, pred leti pa je pripravljala 
prispevke »Na naši zemlji«, si so bili ne-
kaj najboljšega, kar je nacionalna televi-
zija kadarkoli proizvedla, znala to odlično 
opraviti).

• Pri vremenskih napovedih naj se namesto 
napovedovanja vremena le za Slovenijo 
le-to stori za celotno slovensko etnično 
ozemlje. Nato pa naj se pokaže še kratko 
napoved za večje kraje po svetu, kjer so 
znane slovenske skupnosti. To bi izredno 
pripomoglo k dojemanju rojakov izven ma-
tice kot nečem samoumevnem. 

• V vse šolske programe in predmete naj se 
začne enakopravno obravnavati celoten 
slovenski narodni prostor ter primerno 
vsebino nameni izseljevanju iz slovenske-
ga ozemlja in diaspori.

• Vsi srednješolci naj tekom šole obiščejo 
zamejske skupnosti v vseh štirih sosednjih 
državah in vsaj eno zdomsko skupnost v 
Evropi.

•  V šolske programe naj se obvezno uve-
de domoljubje. Vsaka država, ki tega ne 
vzgaja v šolah je samomorilna država.

•  Spodbuja naj se izmenjevanje novinarjev, 
učencev in učiteljev med matičnimi in zamej-
skimi šolami in mediji. Velika škoda je, da v 
nemar puščamo tako izjemen potencial.

Nadaljujmo pri državi
Drugo področje potrebno sprememb pa je in-
stitucionalni odnos Slovenije do rojakov izven 
meja matične domovine. Predlagam sledeče 
ukrepe:

• Vsekakor je potrebno za to področje ohra-
niti samostojen urad in funkcijo ministra. 
Ideje o ukinjanju tega ob formiranju vsake 
vlade so nesprejemljive. Minister, pristo-
jen za Slovence v zamejstvu in po svetu 
naj avtomatično z imenovanjem postane 
tudi podpredsednik vlade. Tako bo funkcija 
pridobila na ugledu in ne bo več predmet 
večnega mešetarjenja, pa tudi minister ne 
bo več le obiskovalec prireditev in razde-
ljevalec podpor, ampak bo imel dejanske 
pristojnosti za urejanje tako odnosa mati-
ce do teh skupnosti, kot za nastopanje na 
meddržavnem parketu.

• V državnem zboru naj se zagotovi dve po-
slanski mesti, eno za rojake iz zamejstva, 
drugo pa za rojake iz sveta.

• Pristojna parlamentarna komisija naj se 
preoblikuje v odbor in naj se jasno določi 
njegove pristojnosti.

• Reformira naj se sistem podeljevanje dr-
žavljanstev ter status »Slovenca brez drža-
vljanstva«. Tudi sicer naj se področno zako-

nodajo bolj ažurno in fleksibilno novelira, 
ko se pokažejo potrebe za to.

Dragi rojaki, ob koncu naj dodam le še tole: v 
nedeljo, 23. novembra, je ljubljanska nadško-
fija in metropolija dobila novega nadškofa. Že 
takoj ob začetku bogoslužja je bil poseben poz-
drav namenjen »Slovencem v zamejstvu in po 
svetu«. Nato pa se je tudi v svojem nagovoru 
takoj po umestitvi na škofijsko mesto novi nad-

škof msgr. Stane Zore že ob začetku govora s 
posebno simpatijo spomnil »rojakov v zamej-
stvu in po svetu« ter jim poslal pozdrave. Kako 
zelo pomembni simbolni gesti, ki sicer nikakor 
nista stalnica pri javnih dogodkih v Sloveniji.
Vse dobro gospodu nadškofu pri novi službi in 
poslanstvu, vam dragi rojaki, pa vse dobro v 
letu, ki je pred nami.

Besedilo: Dejan Valentinčič

Slovenija bi morala pomembno spremeniti politiko na dveh 
področjih. Najprej na skrbi poznavanja zamejstva in izseljen-
stva v domovini in potem na področju institucionalnega odno-
sa Slovenije do rojakov izven meja matične domovine.
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V prejšnji številki naše revije smo v sliki in besedi predstavili Kočevsko ali Rudniško jezero. Mimogrede smo ob tem omenili, 
da je na Kočevskem skoraj istočasno kot Kočevsko jezero nastalo še eno jezero, ki se po največjem kraju v njegovi bližini, po 
Kočevski Reki, imenuje Reško jezero. V 70. letih prejšnjega stoletja se je med ribiči porodila ideja o zajezitvi Reškega potoka. 
Pripravljalna dela so se začeli že leta 1977. Pri tem je šlo najprej in predvsem za čiščenje struge potoka in brežin. Že naslednje 
leto, to je leta 1978, so potok na mestu, kjer je nekoč stal srednji mlin in žaga zajezili. Preko so speljali most, pod njim pa 
postavili brano, ki zadržuje večje kose lesa in vej, ki jih ob večjih deževjih voda prinese s seboj.

Reško jezero – jezero 
v prvinski naravi

Lepote Slovenije 
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Ta most komajda zasluži naziv most, saj gre 
pravzaprav za brv, ki je prehodna samo za 
posameznike, za vozila pa ne. Reški potok je 
kraška podtalnica, ki izvira v Možeh pod 627 
metrov visoko Trnjevo goro in ponikne v pono-
re pri starih garažah jugovzhodno od Kočevske 
Reke. Njegova struga je dolga le kakih 3000 
metrov. Ob njem so še v 20. letih prejšnjega 
stoletja stali oziroma ropotali trije mlini in žaga. 
Imenovali so se Zgornji, Srednji in Spodnji mlin. 
Danes kupi kamenja in nekaj zidov ob vodi še 
nekoliko spominjajo na nekdanja poslopja.

Naselje Kočevska Reka
Kočevska Reka je majhno naselje z okoli 300 
prebivalci. Je razloženo središčno naselje z gru-
častim jedrom, in sicer sredi Kočevskoreškega 
ravnika, ob vznožju Goteniškega Snežnika, vi-
sokega 1290 metrov. Na ravninskem oziroma 

dolinskem svetu prevladujejo travniki in gozdo-
vi. Kraju daje pečat Posestvo Snežnih z lesno-
predelovalno industrijo, v kateri je zaposlena 
večina prebivalcev Kočevske Reke. Do nedav-
nega je bilo območje Kočevske Reke zaprto za 
javnost.
Župnijska baročna cerkev sv. Janeza Krstnika v 
Kočevski Reki je bila med leti 1953 in 1956, 
v času, ko je bilo tu zaprto območje, poruše-
na, tako kot še mnogo drugih cerkva na Ko-
čevskem. Leta 1994 je bil položen temeljni 
kamen za novo cerkev. Po petih letih gradnje 
je bila po načrtih njene predhodnice dograjena 
nova cerkev in prav tako posvečena sv. Janezu 
Krstniku.
V Kočevski Reki ima svoje prostore tudi Zavod 
za gozdove, deluje pa tudi osnovna šola. Ome-
niti pa velja tudi to, da Kočevska Reka premore 
še eno vseslovensko posebnost. Sredi naselja 

Pregrada, ki zadržuje 

jezersko vodo in nad njo brv 

med obema bregovoma

Nova informativna 
tabla obiskovalca 
napoti na najbolj 
skrite kotičke jezera
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namreč raste najdebelejši znan oreh v Slove-
niji. Njegov obseg znaša 434 centimetrov in je 
visok 15 metrov.

Velikost in značilnosti Reškega jezera.
Površina jezera znaša okrog 18 hektarov. »Oko-
li« za to, ker površina niha v odvisnosti od vo-
dostaja jezera. Spodnji del jezera je namenjen 
ribolovu in ostalim vrstam rekreacije, pri čemer 
obiskovalec ne more in ne sme prezreti tiste-
ga kar piše na panoju ob jezeru, da je ribolov 
dovoljen samo s čolnom in da kampiranje na 
območju okoli jezera sploh ni dovoljeno. Je 
pa res, da je tam, kjer se dovozna pot pribli-
ža jezeru urejen tudi parkirni prostor, a le za 
manjše število avtomobilov. V vročih poletnih 
dneh predstavlja Reško jezero zelo primerno 
okolje za ohladitev v neonesnaženi vodi. K či-
stosti vode prispeva tudi dejstvo, da v bližnji in 
tudi bolj oddaljeni okolici jezera ni nobenih vi-
kendov, kar je sicer značilno za okolico mnogih 
jezer v Sloveniji.
Zgornji del jezera pa je tako in tako izločen kot 
gojitveno območje za ribe in gnezdenje ptic. 
Pas gozda ob jezeru in Reškem potoku je iz-
ločen kot rezervat z imenom Jezero s skupno 

Lepote Slovenije 

Prostor z enkratnim razgledom 

nad jezersko gladino

Kočevska Reka s cerkvijo
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površino 51 hektarjev. V gozdu so najpogoste-
je zastopane bele in srebrne jelke. Gozdovi so 
prepuščeni naravnemu razvoju, zato se v njih 
ne izvaja nobenih del. Številne smreke, ki so 
se posušile zaradi napada podlubnikov so na-
menoma puščene in nudijo »dom in krožnik« 
različnim vrstam ptic. Namesto smrek bodo na-
stale vrzeli zapolnile druge, tem rastiščem bolj 
primerne grmovnice in drevesne vrste.
Kot piše na panoju ob jezeru predstavlja jeze-
ro edinstven in poseben življenjski prostor za 
številne živalske in rastlinske vrste, ki so ga 
kljub umetnemu nastanku vzele za svoj dom. 
V jezero so začeli vlagati različne vrste rib, ki 
sedaj živijo v njem. Med njimi naj omenimo 
ščuke, smuče, krape, linje, klene, rdečeperke in 
ostriže. Tu najdemo tudi školjke brezzobke in 
rake jelševce.
Ob vodi in v njej pa ribarijo sive in bele čaplje, 
race mlakarice, ponirki, občasno kormorani in 
celo eden od najredkejših orlov v Sloveniji – 
orel belorepec. 

Ohranilo svojo prvotno, naravno podobo
Nasploh je mogoče reči, da gre pri Reškem je-
zeru pravzaprav za bolj ali manj divje jezero, če 

ga primerjamo z jezeri, ki smo jih doslej v naši 
reviji že predstavili. Okolica jezera je v bistvu 
takšna kot je bila pred zajezitvijo potoka, kar še 
posebej velja za težko prehodno in strmo de-
sno brežino potoka oziroma jezera. Del brežine 
na levi strani jezera je kolikor toliko urejen in 
prehoden – mimo urejenega prostora za piknik 
- vendar le do prve hiše ali morda vikenda, na-

prej pa ne več. Tudi sama vodna površina je 
neočiščena – v vodi še vedno leži nekaj podrtih 
dreves, kar daje jezeru še bolj prvinski značaj. 
Nasploh pa je mogoče reči, da gre v tem pri-
meru za dokaj čisto vodno površino v neokr-
njeni naravi.

Besedilo in foto: Tomaž Štefe

Lepo viden prehod v zgornje jezero
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V Sloveniji te dni vlada zima. Pa čeprav še nimamo snega, so se temperature približale ničli in komaj čakamo belo odejo. Zato 
je razmišljanje o pomladnih in poletnih radostih na prostem toliko slajše. Zato tudi ni naključje, da smo se skoraj sredi zime lotili 
pisanja o kolesarjenju. Natančneje o kolesarski turi, ki vodi od Alp do Jadrana in se tako pripravimo na spomladanske podvige, 
če si boste Slovenijo ogledali na malce drugačen, bolj pristen način.

S kolesom po Sloveniji 
in zamejstvu

Lepote Slovenije 

Osnovna zamisel projekta Čezmejne intermo-
dalne kolesarske povezave (Inter Bike), ki se 
izvaja v sklopu Programa čezmejnega sodelo-
vanja Slovenija - Italija 2007–2013, se namreč 

veže na ponudbo celotedenske kolesarske 
avanture od Alp do Jadrana. Predstavljam vam 
torej obliko preživljanja prostega časa oziro-
ma potovanja, ki je v zadnjih letih pri Italija-

nih, Nemcih in Nizozemcih zelo priljubljena. 
Ta uporabnikom omogoča obisk posameznih 
območij z različnimi povezavami. Kolesarji se 
lahko, kjer je to mogoče, med potjo odločijo 
tudi za druga javna prevozna sredstva kot so 
vlaki, avtobusi ali plovila.

Iz Rateč proti Kranjski Gori in naprej
Kolesarska pot, po kateri vas želim popeljati, 
se začne v Ratečah in se nadaljuje v smeri pro-
ti Kranjski Gori. Tu se odločimo, ali nadaljuje-
mo s potjo po zahtevnejši ali nekoliko lažji turi. 
Kdor se mi bo pridružil, bo za začetek vseka-
kor izbral linijo manjšega napora (ne sodim 
namreč med zagrizene kolesarje). Če ste to-
rej z mano, potem gremo iz Kranjske Gore 
najprej na Bled. Tu predlagam, da naše poto-
vanje kombiniramo z vlakom, ki nas popelje 
po slikoviti bohinjski progi, bogati s predori in 
galerijami. Med potjo se dogovorimo, do kam 
se bomo peljali. Morda izstopimo v Podbrdu in 
Baško grapo prekolesarimo? 
Druga možnost je, da na kolesa ponovno se-
demo na Mostu na Soči. Lahko pa se z vlakom 
zapeljemo vse do Nove Gorice. Od tam nas pot 
vodi čez Kras. Tu obiščemo Lipico, nato pa se 
spustimo na slovensko obalo. Turo nadaljuje-
mo mimo Trsta, Benetk in Ferrare vse do naše-
ga cilja – italijanske Ravenne.
Vsem tistim, ki vas mikajo vzponi, pa svetu-

S kolesom so lepote Krasa najbolj opažene
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jem, da si izberete težjo traso in se iz Kranjske 
Gore najprej povzpnete na prelaz Vršič in se 
nato spustite v dolino Soče. Ob boku te sma-
ragdne lepotice boste kolesarili vse do Mosta 
na Soči. Ker pa je ta tura zahtevnejša, boste 
namesto proti jugu tu zavili v Baško grapo. Pot 
vas bo nato vodila čez Cerkljansko in Idrijsko 
vse do Ajdovščine, na poti do morja pa se bo-
ste lahko prej ali slej priključili že opisani lažji 
trasi. Možnosti in izbire skratka ne manjka.

Posočje nudi obilo kolesarskih užitkov
Ob vsem tem pa velja omeniti še, da se vzpo-
redno s kolesarskimi turami v sklopu projekta 
Inter Bike ustvarja tudi nov kolesarsko-turi-
stični produkt. »Stavimo na to, da bo ta pro-
dukt na čezmejnem območju zapolnil oziroma 
podaljšal glavno turistično sezono od zgodnje 
pomladi v pozno jesen. Zato iščemo alternati-
ve za preživljanje prostega časa in kolesarje-
nje ima zagotovo velik potencial v prihodnje 
na tem območju,« poudarja Vesna Kozar, 
vodja projekta na Posoškem razvojnem cen-
tru. Prepričana je, da bo čezmejno območje 
od Alp do Jadrana v prihodnje postalo ena od 
najbolj prepoznavnih kolesarskih destinacij v 
Evropi, ki bo kolesarjem omogočala enkratna 
in nepozabna doživetja. V zelo kratkem času 
lahko namreč na tej poti spoznamo različne 
kulture, se razvajamo ob zanimivi kulinarični 
ponudbi in občudujemo naravne lepote Alp, 
Brd, Krasa in Obale.

Besedilo: Tatjana Šalej Faletič, 
Posoški razvojni center

Vasice severne Primorske so 
čudovit arhitektonski biser

Kdor se zazre v turkizno modrino 
Soče, je nikoli ne pozabi
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POVRATNIKI

Tokratna gostja v rubriki Povratniki se je že pred 40 leti preselila daleč na sever, na Islandijo in tam še vedno živi. Povratnica je 
zato, ker najmanj dvakrat na leto prihaja domov, včasih tudi za cel mesec ali več. Tudi poslovno je tesno povezana s Slovenijo. 
Na Islandijo ni odšla s prav lahkim srcem. Pokrajino na Islandiji se je namreč predstavljala, da je podobna tisti na luni. Tja je 
odšla za fantom, ki ga je spoznala v Portorožu, kamor je pripeljal skupino turistov iz Islandije. Mlada ljubezen je mlado dekle 
tako premotila, da je odšla za fantom v Islandijo in ne v Indijo, kamor je nameravala. Zagreta za joga filozofijo se je namreč 
namenila v enega izmed mnogih ašramov v Indiji.

Helena Dejak 
Slovenka s severa

Na Islandiji ni bilo samo hladno, ampak tudi 
težko, vsaj na začetku. Islandsko ni znala niti 
besedice, fant, s katerim se je kmalu poročila 
je poleg islandščine govoril tudi dansko, kjer je 
študiral, je profesor telesne vzgoje, a to Heleni 
ni prav nič pomagalo. Pomagala sta si kako-
pak z angleščino, kar pa tudi ni šlo brez težav. 
Kasnejši mož je le za silo obvladal angleščino. 
Po šestih letih sta radikalno prenehala komu-
nicirati v angleščini, na mesto angleščine je 
stopila islandščina, ki se jo je Helena želela 
čim prej in čim bolje naučiti. Možu je enostav-
no prepovedala govoriti angleško.

Helena v šoli in v službi
V zvezi s tem je treba najprej povedati, da je 
Helena Ljubljančanka in da prihaja iz družine 
s sedmimi otroki. Študirala je v Ljubljani na 
Srednji ekonomski šoli, dve leti se je izpopol-

njevala na univerzi v Cambridgu, nekaj časa 
tudi v Torontu na šoli za upravljanje, v Angli-
ji je obiskovala tudi seminar za učitelje joge 
Hatha, v Reykjeviku pa tudi šolo za umetnost. 
To seveda pomeni, da se je Helena že prej 
predno se je preselila na Islandijo intenzivno 
seznanjala s svetom, zahodnim in vzhodnim, 
kar pomeni, da imamo v tem primeru opravka 
s široko razgledano osebnostjo.
 
K temu so nekaj doprinesle tudi njene zapo-
slitve. Najprej dve leti pri Kompasu, nato pet 
let pri Yugotoursu v Londonu. Od ostalih šte-
vilnih zaposlitev velja omeniti še to, da je bila 
več let glavna predstavnica islandske agencije 
Landsyn v Portorožu in da je leta 1989 usta-
novila Nonni potovalno agencijo v Akureyri na 
Islandu, v kraju kjer živi. Kot zanimivost naj 
povemo, da je leta 1997 ustanovila tudi hče-

rinsko agencijo na Grenlandu. Na Grenlandu 
imata z drugim možem tudi vikend hišico, ka-
kor bi se reklo po slovensko. Da Helena goji 
tudi več hobijev (slikanje, filigram) omenimo 
le mimogrede.
Po pogodbi med agencijami Kompas in Lan-
dsyn se je z letom 1975 začelo obdobje čar-
terskih poletov iz Islandije, največ na letališče 
Ronchi, nekaj pa tudi na Brnik. Helena je kot 
glavna predstavnica agencije Landsyn v Porto-
rožu poskrbela, da so gostje iz Islandije priha-
jali tudi v Portorož. V naslednjih nekaj letih je 
Portorož obiskalo okoli 15.000 Islandcev, ne-
kaj tudi v organizaciji drugih islandskih agen-
cij. To obdobje ni trajalo dolgo, saj slovenski 
turizem ni zdržal tekme z drugimi destinaci-
jami (Španija, Portugalska), balkanske vojne 
pa so povsem ustavile zanimanje za Slovenijo.
Po daljšem mrtvilu je leto 2011 prineslo nov 
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začetek. Skupina Slovencev je tega leta z le-
talom Adria Airways pripotovala na Islandijo, 
prvo zahodno državo, ki je priznala Slovenijo. 
Pri organizaciji poleta je sodelovala tudi He-
lena Dejak pod pogojem, da letalo pristane v 
Akureyri na severu Islanda, to je v kraju kjer 
živi. V spomin na obisk ob 20. letnici državno-
sti je vsak slovenski potnik posadil drevesce v 
posebnem »slovenskem gaju« z imenom Slo-
venija – Islandija. Od tedaj naprej je vsako leto 
znova organiziran čarterski polet iz Ljubljane 
v Akureyri in nazaj. Helenina agencija vlaga 
velike napore in veliko finančnih sredstev v 
promocijo Slovenije, saj ni tako enostavno na-
polniti let z islandskimi turisti.

V družini Dejak je doma(ča) tudi slovenščina
Glede življenja v družini Dejak je treba najprej 
povedati, da je Helena zelo družinski človek. 
Navzlic temu sta po 12. letih skupnega življe-
nja s prvim možem prišla do zaključka, da ni 
vse tako kot bi moralo biti. V nasprotju s Hele-
no mož ni kazal smisla za družinsko življenje, 
oziroma ni imel pravega odnosa do dveh sinov, 
ki sta se jima v tem času rodila. Družino je eno-
stavno zapustil in odšel v Brazilijo, kjer v Recifu 
živi še sedaj. S Heleno in obema odraslima si-
novoma ohranja prijateljske odnose in prihaja 
tudi na obisk. Starejši sin je po poklicu grafični 
oblikovalec, mlajši pa postopoma prevzema 
mamino turistično agencijo. Je poročen in ima 
dva otroka, Helenina vnuka. Šest let po odho-
du prvega moža se je Helena leta 1990 znova 

poročila z Islandcem, Siggijem po imenu. Po 
poklicu je pilot, ki tudi po odhodu v penzijo še 
vedno inštruira mlade pilote, ima pa tudi majh-
no dvosedežno letalo. Glede na to, da je (bila) 
Helena zaradi službenih obveznosti pogosto 
odsotna od doma, je nujno potrebovala pomoč 
v gospodinjstvu in varstvu otrok. Poiskala jo je 
v Sloveniji. Ana po imenu prihaja iz Komende, 
je že skoraj član družine in je njena desna roka 
tudi v podjetju.
Helena, dva sinova, ki po mamini zaslugi odlič-
no govorita slovensko, in Ana predstavljajo pra-
vo malo slovensko kolonijo na Islandiji, oziro-

ma v Akureyri. Vsega skupaj menda na Islandiji 
živi okrog 15 Slovencev, največ v Reykjaviku. Z 
življenjem na Islandiji je zelo zadovoljna nav-
zlic neugodnemu vremenu. Imajo pa zato pov-
sod dovolj in preveč tople vode in rib kar mrgoli 
v vodah okoli otoka.
Ljudje na Islandiji so skrajno pozorni in prijazni 
in človeka vzamejo takšnega kot je – ga ne že-
lijo spreminjati. Glede Slovencev Helena ugo-
tavlja, da smo premalo samozavestni, čeprav 
imamo mnogokaj pokazati in povedati ostale-
mu svetu.

Besedilo in foto: Tomaž Štefe

Helena na obisku pri sinu

Hiša v kateri ima Helena 
turistično agencijo
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Novice

XVI. Martinovanje v Banjaluki
Slovenci slovenskega Društva Triglav Banja Luka so 21. novembra 2014 
skupaj s številini gosti proslavili star narodni običaj, krst mladega vina 
ali Martinovo.

Poleg članov Društva Triglav Banjaluka so z nami bili: minister Urada Vlade 
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, 
ambasador Republike Slovenije v BiH Iztok Grmek, konzul konzularne pi-
sarne v Banjaluki Branko Zupanc, podpredsednik Vlade RS in ministr zna-
nosti in tehnologije Jasmin Komić, svetovalec Urada Vlade za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Marjan Cukrov, predsednik Slovenske izseljenske 
matice Sergej Pelhan, vodilni ljudje mestne uprave, sekretarka Društva za 
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Branka Bukovec, predsednik 
Mohorjeve založbe iz Celovca Franc Kelih, predstavniki slovenskih društev 
v BiH, sponzorji in prijatelji.
Uvod v začetek programa je bil nastop mladih folkloristov Društva Triglav. 
Sledili so pozdravni govori. Glasbena skupina iz Novega mesta je skrbela 
za dobro razpoloženje a najvažnejši del, krst mladega vina je na zabaven 
in duhovit način opravil Janez Čadež, ki je vlogo sv. Martina odlično opravil.

Besedilo in foto: Ana Kunjadić

Obeležitev 80. Obletnice delovanja Slovenskega 
društva Cankar
V Franjevačkom međunarodnom studentskom centru Sarajevo smo 29. 
11. 2014 organizirali proslavo ob 80. obletnici delovanja Slovenskega 
društva Cankar.

Jubilejna proslava je bila sestavljena iz dveh delov. Najprej je naša članica 
Irena Hribar Pavlović, ki je bila na tej svečani proslavi moderatorka, na 
kratko predstavila pomembne dogodke, ki so zaznamovali naše društvo 
skozi njegovo zgodovino. Prav tako na kratko je bilo omenjeno delovanje 
našega mešanega pevskega zbora Camerata Slovenica, ki je v letošnjem 
letu praznoval že 20. obletnico svojega obstoja. Navedene so bile tudi 
aktualne aktivnosti skozi katere društvo danes združuje Slovence v Sa-
rajevu. V zaključku prvega dela se je zbor Camerata Slovenica predstavil 
gostom z dvema pesmima, potem pa smo odrske deske prepustili gostom 

Zaključek projekta spoznavanje slovenske ljudske 
glasbene in plesne dediščine v Švici
Basel, 15. 11. 2014 - V okviru projekta Spoznavanje slovenske ljudske 
glasbene in plesne dediščine, ki je pri dopolnilnem pouku slovenščine 
v Švici potekal od meseca aprila 2014, je bila v soboto, 15. 11. 2014, 
izvedena zaključna prireditev.

Novice iz sveta in domovine
Na prireditvi so sodelovali učenci dopolnilnega pouka slovenščine iz oddel-
kov Basel, Bern, Liestal, Luzern in Winterthur. Projekt je finančno podprl Urad 
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Organizacijo pro-
jekta je nosila učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine Anja Dobrovc, stro-
kovno ga je vodila muzikologinja Maša Marty, pri projektu pa je sodelovala 
tudi učiteljica Marija Rogina.
Učenci so s pesmijo in plesom, v starinskih slovenskih otroških oblačilih, 
predstavili ljudsko praznovanje tradicionalnih slovenskih praznikov, povezo-
valke programa pa so te praznike predstavile v besedi.
Prireditve so se udeležili številni Slovenci in tako na to sobotno popoldne v 
Baslu obudilo slovensko kulturno dediščino.

Besedilo in foto: Anja Dobrovc
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Novice

Literarni večer Aleša Štegra v Pragi
Martinovanju, ki pa se v pivovarskih krajih vseeno ne more primerjati 
s tistim v podalpski deželici, je v Pragi 12. novembra sledilo sicer manj 
opaženo in obiskano, a zelo prijetno štegrovanje. Za razliko od Svetega 
Martina, ki na moravske in češke vinarske slovesnosti prijezdi na belem 
konju, se je Aleš Šteger v Prago pripeljal z vlakom, in to iz Brna, kjer sta 
založba Větrné mlýny in tamkajšnji lektorat slovenščine na martinovo 
krstili prevod njegove leta 2007 z Rožančevo nagrado proslavljene lite-
rarno-esejistične knjige »Berlin«.

Potovanja so bila tudi rdeča nit literarnega večera v eni izmed praških 
slovenističnih kulturniških postojank, kleti Literarne kavarne Řetězová.  
Najprej smo se z odlomkom o južnoameriški indijanski »soroche« (ki pa 
je popotni literarni subjekt ne opaža le pri domačinih, ampak tudi pri za-
hodnjaških iskalcih življenjskega smisla v andskih prostranstvih) dotaknili 
potopisne knjige »Včasih je januar sredi poletja«, nato pa prebrali še dve 
duhoviti zgodbi iz že omenjenega »Berlina«. Da gre za izvrstnega pripo-
vedovalca in občutljivega, pa tudi kritičnega opazovalca, je Aleš Šteger 
potrdil tudi v pogovornem delu večera, ki so jo poleg spominov na bivanje 
v nemškem velemestu zaznamovale hudomušna anekdota o bibliote-
karskih zadregah z vsebino predstavljene knjige, razmislek o različnosti 
slovenskega in berlinskega odnosa do zgodovine in časa ter avtorjev še 
zelo sveži spomin na projekt »Maribor – evropsko mesto kulture«, ki ga je 
aktivno soustvarjal in je tudi kulisa njegovega še toplega romana »Odpu-
sti«, ki ga za sedaj lahko prebirajo le slovenščine vešči bralci. Večer sta kot 
bralki izbranih literarnih in kritiških odlomkov sooblikovali praški študentki 
slovenščine Karolina Hornová in Eliška Bernardová, ki se je zelo suvereno 
in uspešno spoprijela tudi z vlogo prevajalke avtorjevih pojasnil in pogovo-
ra. Glede slednjega še to, da je gost vprašanja podpisanega moderatorja 
večinoma slišal že, še preden so bila izrečena, in z odgovori nanje med 
literarnimi odlomki krmaril kar sam.
Gostovanje Aleša Štegra v Češki republiki so finančno omogočili založba 
Větrné mlýny iz Brna,  Veleposlaništvo Republike Slovenije v Pragi, JAK- 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Center za slovenščino kot 
drugi/tuji jezik. Seveda pa ga sploh ne bi bilo – vsaj s takšno vsebino in v 
tem terminu ne – brez Petra Mainuša, ki je »Berlin« prevedel.
Da bi bili z večerom lahko res popolnoma zadovoljni, je morda manjkal še 
kak obiskovalec več. Med okoli dvajsetimi poslušalci je bilo predvsem pre-
cej študentov in slušateljev slovenščine, za katere je bila to še ena v vrsti 
lepih priložnosti za neposredno srečanje s kakim pomembnim soustvarjal-

Martinovanje v Sarajevu
15.11.2014 je bilo s strani našega društva SKD Cankar, v Grand Hotelu 
Sarajevo organizirano tradicionalno Martinovanje in poleg nas so za iz-
vedbo te zabavne prireditve zaslužni še: Urad Vlade Republike Slovenije 
za Slovence v zamejstvu in po svetu, Društvo za razvijanje prostovoljne-
ga dela iz Novega mesta ter Grand Hotel Sarajevo.

Proslava Sv. Martina, drugače najbolj obiskana prireditev v toku leta, kjer 
so poleg naših članov prisotni še sorodniki, prijatelji iz drugih društev iz 
Bosne in Hercegovine in Slovenije, predstavniki Slovenskega veleposlani-
štva v Sarajevu, predstavniki Slovenske vojske v BIH in drugi, se je začela 
natanko ob 18:30. Po kratkih šaljivih nagovorih, kjer je iz več vidikov bil 
opisan ta vinski praznik, ki ga Slovenci zelo častimo, je na sceno stopil trio 
Carpe Diem in to je bil znak za začetek veselice v pravem pomenu bese-
de. Že pred večerjo smo se ogreli na plesišču, nazdravili in skupaj zapeli, 
potem pa v takšnem ritmu nadaljevali v trdo noč. Vmes smo se spomnili 
in našemu prisotnemu članu čestitali za rojstni dan, mu podarili torto in 
zapeli. Hitro se je znašel in nam takoj vrnil, potem je on zapel vsem nam. 

iz Kočevja. Ženski zbor Deorina je v stilu mini muzikala uprizoril koncert z 
naslovom Njena zgodba. Dekleta so nas vse pozitivno presenetila s odlič-
nim nastopom, mladostno energijo in sproščenostjo. V celotni predstavi, 
je vsak najmanjši delček imel pomembno vlogo, kot naprimer plesalca, 
glasbenika, zvočno svetlobni efekti in ne na zadnje tudi pripovedovalec 
zgodbe iz režije. Po vsaki pesmi so bila dekleta in ostali nagrajeni z bučnim 
aplavzom in po končanem koncertu so pohvale deževale z vseh strani. 
Prireditev je bila dobro obiskana in med obiskovalci so poleg naših članov 
bili še: Nj. Eks. veleposlanik Iztok Grmek, sekretarka s konzulata Barbara 
Beričič, predstavniki slovenskih društev iz Breze in Kaknja in predstavniki 
medijev. Po končanem uradnem delu, smo ob soku in vinu dadaljevali 
druženje v predverju dvorane, kjer se je prav kmalu zaslišala pesem, pa 
potem še ena ...

Besedilo in foto: S. Č. 

Lepo je bilo videti toliko prijateljev in znancev na enem mestu in seveda 
hvala muzikantom, ki skoraj niso počivali in poskrbeli, da je bilo plesišče 
ves čas polno. V trdi temi, ko smo že malce onemogli, smo se pozdravili in 
odpravili polni dobrih vtisov proti domu. Kmalu se zopet vidimo na prire-
ditvi, ki pa bo bolj svečane vrste.

Besedilo in foto: Samo Čolak
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– Scouts can do it. Tudi mi bomo del tega projekta, zato je bila danes 
zaželena naša prisotnost. Organizatorja dogodka sta bila Zveza taborni-
kov občine Zenica in Taborniški odred Dr. Mladen Stojanović iz Prijedora.

S taborniki iz Zenice smo že sodelovali in se z njimi dobro poznamo. Po-
magali so nam pri realizaciji nekaterih naših projektov, verjetno pa bo v 
prihodnosti naša vez še tesnejša in bomo pri nekaterih projektih skupaj. 
Današnje štiriurno druženje je zajemalo svečani zbor, sajenje dreves, 
ogled mesta, predstavitev projekta Scouts can do it in ogled promocij-
skega filma ter seveda kosilo za vse navzoče. Cilj današnjega dogodka je 
bil, da se med sabo bolje spoznamo, da vidimo znamenitosti Zenice in da 
nekaj dobrega prispevamo v lokalni skupnosti.

Kaj je bistvo taborništva?
Splošno, uveljavljeno in konvencionalno mnenje tabornike povezuje s 
preživljanjem prostega časa v naravi in učenjem specifičnih »taborniških« 
veščin. Resnica je mnogo širša: bistvo taborništva je v vzgoji in izgradnji 
osebnostnih vrednot mladostnikov, ki jih lahko kasneje prenašajo tudi 
na svoje ožje in širše družbeno okolje. Strukturirano preživljanje proste-
ga časa v naravi je torej le sredstvo, s pomočjo katerega mladostniki v 
pozitivni smeri gradijo svojo osebnost in tako pomagajo graditi boljši svet 
za vse. Odgovorni, etični ljudje postajajo boljši in razvijajo vse svoje po-
tenciale zato, da pomagajo spreminjati svet. Pozitivno naravnana vzgoja 
oblikuje mladostnike v zrelejše osebnosti, ki so sposobne sprejemanja iz-
zivov in odločitev, prevzemanja odgovornosti ter sodelovanja v duhu ena-
kopravnosti, spoštovanja in samostojnosti. Taborništvo združuje in oblikuje 
odgovorne, etične mlade posameznike, ki v svojem okolju puščajo pečat.

Besedilo in foto: S. Čolak

Novice

cem sodobnega slovenskega literarnega in kulturnega utripa, pa tudi kar 
nekaj slovenskih študentov, ki so tu na študijski izmenjavi. Dejstvo, da se 
po zaključku nikomur od prisotnih ni prav zelo mudilo domov, je najlepši 
dokaz, da smo preživeli poln, lep večer.

Besedilo in foto: Andrej Šurla, lektor slovenščine na Katedri za južnoslovan-
ske in balkanistične študije na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi

Izvoljeno vodstvo državne slovenske samouprave
V Monoštru se je na občnem zboru zbralo 15 članov, ki so bili na oktobr-
skih manjšinskih in lokalnih volitvah neposredno izvoljeni v Državno slo-
vensko samoupravo s sedežem na Gornjem Seniku. Člani državne samo-
uprave so iz Porabja, Szombathelya, Budimpešte in Mosonmagyarovara, 
torej iz okolij, kjer so Slovenci izvolili lokalne slovenske samouprave, 
kar pomeni, da so politično organizirani in tudi aktivni. Za predsednika, 
katerega mandat se po novem s štirih podaljšuje na pet let, so vnovič 
izvolili nekdanjega gornjeseniškega župana Martina Ropoša, ki krovno 
slovensko organizacijo vodi od vsega začetka, to je od leta 1995.

Ob izvolitvi je novi (stari) predsednik povedal, da bodo nadaljevali z ure-
sničevanjem že začetih nalog. Zlasti si bodo prizadevali za urejeno ustre-
zno financiranje izobraževalnih in kulturnih ustanov ter medijev. Kot zelo 
pomembno se predsedniku zdi, da je med člani dovolj dobro zastopana 
tudi mlada generacija, ki se zanima za delo v narodnostni organizaciji. 
Razmišljajo tudi o nekaterih novih nalogah, vendar so še malo konkreti-
zirane, da bi jih predstavljali javnosti. Podpredsednik Državne slovenske 
samouprave in novinarski kolega (pri narodnostnem tedniku Porabje in 
narečni pisatelj) Karel Holec iz najmanjše narodnostne vasi Andovci, je 
opozoril na dve pomembni nalogi, in sicer povečano skrb za učenje ma-
terinščine, ker mlada generacija vse manj govori slovenski jezik in spod-
bujanje dejavnosti v vseh narodnostnih krajih po zgledu njihovega kraja, 
kjer se domala celo leto nekaj dogaja, tudi v sodelovanju s kulturnimi in 
športnimi organizacijami na Goričkem v Prekmurju.
Članom Državne slovenske samouprave je vso pomoč zagotovila tudi Erika 
Köles Kiss, slovenska zastopnica v madžarskem parlamentu.

Besedilo in foto: Ernest Ružič

V spomin Danijelu Starmanu
V soboto, 15. novembra 2014, je Slovenija izgubila enega od zavednih 
Slovencev. V 75. letu starosti je umrl slovenski koprski pravnik Danijel 
Starman, ki je bil vnet zagovornik državnih pravic iz nasledstva skupne 
države Jugoslavija. Kot poslanec in član koalicije DEMOS, je bil pobudnik 
in soavtor resolucije o pomorski naravnanosti. Bil je član ustavne komi-
sije, ki je napisala prvo slovensko ustavo. Od začetka devetdesetih let 
je bil idejni in pravni vodja Civilne družbe za pravično mejo s Hrvaško.

Kot predsednik Slovenske konference SSK 
(od leta 1995 do leta 2001 ter v obdobju 
od novembra 2006 do konca junija 2007) 
je pripomogel k zbližanju in sodelovanju 
s Svetovnim slovenskim kongresom. 
Prav njemu gredo velike zasluge za pre-
mostitev nasprotij, ki so se pojavljala v 
takratnem času. Danijel Starman je tudi 

Člani Državne slovenske samouprave po zaprisegi v monoštrskem 
Kulturnem in informativnem centru. V prvi vrsti na sredini, pred-
sednik Martin Ropoš.

Srečanje tabornikov v Zenici
Drugega novembra smo se ob 11. uri odzvali vabilu in se v Zenici ude-
ležili srečanja tabornikov oz. bili prisotni na Interetničnem družinskem 
dnevu v Federaciji BIH, ki je prvi dogodek projekta Taborniki to zmorejo 



MOJASLOVENIJAdecember 2014 25

Novice

Veleposlanik dr. Božo Cerar pozdravlja praznujoče.

Univerza Tübingen – Primož Trubar v Leksikonu 
reformatorjev
Študenti na Univerzi Tübingen so se v okviru slovenskega literarno-filmske-
ga večera seznanili z novim delom o reformaciji, ki prinaša tudi članek Pri-
možu Trubarju. Avtor članka o Primožu Trubarju v novo izdanem Leksikonu 
reformatorjev (2014) je prof. za novejšo zgodovino na Univerzi Tübingen 
dr. Anton Schindling, ki ga Slovenci sicer poznamo kot urednika zbornika 
Primus Truber, der slowenische Reformator und Württemberg (2011).

V Nemčiji, natančneje v Darmstadtu je 
letos izšel Leksikon reformatorjev/Refor-
matorenlexikon, izdala sta ga sta Irene 
Dingel, profesorica za cerkveno zgodo-
vino ter direktorica Inštituta za evropsko 
zgodovino na Univerzi v Mainzu, in Volker 
Luppin, profesor za cerkveno zgodovino 
na Inštitutu za zgodovino Univerze v Tü-
bingenu. 
Začetki reformatorske misli so se porajali 
v mestih. Bili so – porazdeljeni preko pol 
Evrope – lokalne narave in povezani s po-
sameznimi odličnimi, izjemnimi teologi in 
pridigarji, še preden se začelo gibanje, ki 

ga, močno poenostavljeno, imenujemo reformacija. Namen omenjene iz-
daje je predstaviti najpomembnejše osebnosti, ki so bile izjemnega pome-
na za prenovo vere in cerkvene misli v 16. stoletju. Znanstveno utemeljeno 
delo v svojem jedru prinaša izčrpen pregled najpomembnejših ideologov 
reformacije, ki so s svojim poreklom, sposobnostmi in teološkimi prizade-
vanji postavili temelje protestantskemu gibanju.
Predstavljeno je 41 osrednjih osebnosti reformacije, izmed katerih jih 17 
pripada znanemu osrednjemu krogu teologov-ideologov reformatorske 
misli, med njimi so Luther, Melanchton, Bucer, Calvin, Zwingli.
Posebnost publikacije predstavlja preostalih 24 imen, ki jih prištevajo med 
najpomembnejše reformatorje svojega časa, med njimi sta publicistki Ar-
gula von Grumbach und Katharina Schütz Zell, trije Italijani (Bernardino 
Ochino, Lelio Sozzini, Fausto Sozzini), trije Nizozemci (Guy de Bres, Petrus 
Dathenus, Menno Simons), dva Angleža (Robert Barnes, William Tynda-
le), dva Siebenbürgerja (pokrajina Sedmograška) (Johannes Honterus, Va-
lentin Wagner), dva Slovenca (Primož Trubar, Peter Pavel Vergerij mlajši), 
dva Španca (Casiodoro de Reina, Juan de Valdés), Danec (Peder Palladius), 
Finec (Michael Agricola), Litvanec (Andreas Volanus), Poljak (Johannes a 
Lasco), Škot (John Knox) in Šved (Olaus Petri). 
Leksikon osvetljuje dejstvo, da verske in politične razmere v deželah, v ka-
terih so nekateri omenjenih reformatorjev živeli in delali, niso bile nujno 
enake kot v deželah, za katere so bili ti reformatorji in njihova dela še 

posebej pomembni. Tako je npr. Anglež William Tyndale s svojim delom 
močno vplival na angleško reformacijo, živel pa je v Kölnu, Wormsu und 
Antwerpnu. Prav tako je poudarjeno dejstvo, da je Primož Trubar ustvarjal 
v slovenščini, živel in deloval pa je v Rothenburgu, Kemptenu in Deren-
digenu. Trubar je predstavljen kot pomembna osebnost v krogu nemške 
reformacije, ki je sledil Luthrovi doktrini in je v izredno težkih razmerah 
posredoval rojakom temeljna dela protestantizma v njihovem maternem, 
slovenskem jeziku ter tako osnoval slovenski knjižni jezik.
Predstavljeno je tudi, da dveh izmed predstavljenih osebnosti kasneje niso 
več smatrali za protestanta, in sicer sta to bila v Neaplju živeči Kastilijec 
Juan de Valdés in koprski škof Peter Pavel Vergerij mlajši. Tu je postavljena 
teza, da je bila zanju na začetku reformacija bolj način življenja kot teološki 
nauk oz. doktrina. 
Delo, ki ga zaokrožajo tudi bogata bibliografija in krajevni ter imenski regi-
ster, je izšlo pri založbi Lambert Schneider.
Literarno druženje se je nadaljevalo z ogledom slovenskega filma Gremo 
mi po svoje, ki je s svojo sproščenostjo in čudovitimi posnetki pokrajine ob 
Soči in gorskih vrhov vzbudil med gledalci veliko pritajenega in tudi glasne-
ga smeha ter občudovanja lepot naše Slovenije. 

Besedilo in foto: Dr. Irma Kern, Universität Tübingen

kasneje še aktivno sodeloval s Svetovnim slovenskim kongresom. Kot član 
sveta Slovenske konference je v naslednjih mandatih pogosto usmerjal 
delovanje organizacije. S svojimi pobudami je nemalokrat naletel tudi na 
nasprotovanja, a tega se nikoli ni bal in tudi nikoli ni jemal osebno. Njego-
va strastna želja je bila zagotoviti pravno podlago za ugodna izhodišča za 
arbitražo o meji s Hrvaško.
Kot dolgoletnega člana in podpornika Svetovnega slovenskega kongresa 
in Slovenske konference SSK, se ga bomo v vodstvu, člani in zaposleni 
vedno spominjali po njegovem donečem glasu in človeški toplini, ki je ob 
njegovi navzočnosti zapolnila prostor.
Poklon velikemu domoljubu in Slovencu, ki ga ni bilo strah izraziti svojih 
želja in prepričanj.

Besedilo: Franci Feltrin, l.r., predsednik Slovenske konference SSK

150 let prve slovenske skupnosti v ZDA
Letošnje leto je na drugi strani Atlantika minilo v znamenju praznovanja. 
Slovenci v ZDA so namreč praznovali sto petdeset let svoje najstarejše 
skupnosti. Mesto Saint Stephen v bližini Missisipija v zvezni državi Min-
nesota je bil tisti kraj, kjer so Slovenci ustanovili svojo prvo skupnost.

Natančneje, tja sta leta 1864 prišla Gregor Pogačnik (Pogatshcnik) in Gre-
gor Peternel (Peternell). Nenaseljeno poljedeljsko območje Brockway je 
tako postalo naselbina Sveti Štefan v Gozdu, leta 1914 pa je kraj postal 
mesto. Julija letos so tamkajšnji prebivalci in številni gostje od drugod tako 
praznovali dvojno - stoletnico mesta in stopetdesetletnico prihoda Sloven-
cev v tiste kraje. Dogodek je počastil tudi slovenski veleposlanik dr. Božo 
Cerar, oblečen v slovensko narodno nošo, ki je v družbi častnega konzula 
v Minnesoti, g. Mira Medveda, s kočije pozdravil navzoče. Sobotno druže-
nje so s slovensko pesmijo popestrili Pojoči Slovenci (Singing Slovenes), 
glasbena skupina iz Minnesote. V nedeljo pa so v cerkvi sv. Štefana ob 
somaševanju krajevnega župnika in gospoda Scotta Pogatchnika, potomca 
prvih priseljencev, izvedli t.i. mašo s polko (polka mass). Maši je sledil še 
izjemen koncert in druženje vseh, ki z navdušenjem ohranjajo tako dolgo 
slovensko tradicijo. 

Besedilo in foto: Marjan Bradeško
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Konferenca o mednarodnem povezovanju 
lokalnega podjetništva
Kakšne so lastnosti pravega podjetnika, kako poslovati na Slovaškem, kje najti partnerje na Bavarskem, je Avstrija 
za Slovence še obljubljena dežela? Odgovore na ta vprašanja smo iskali in našli na 6. poslovni konferenci z naslovom 
Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Med seboj so se posvetovali slovenski podjetniki in poslovne usta-
nove iz Slovenije in tujine ter predstavniki obrtnih in gospodarskih zbornic.

urad

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je na otvori-
tvenem delu konference pozdravil in nagovoril okoli 100 slovenskih ude-
ležencev iz Nemčije, Italije, Hrvaške, Slovaške in celo Avstralije in Kitajske. 
Saj je namen posveta med drugim prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri 
prodiranju na tuja tržišča in pri intenziviranju proizvodnje, prodaje ter drugih 
dejavnosti. Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so 
dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje v tujini, hkrati pa lahko 
nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri prema-
govanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posame-
zni državi. Po drugi strani ima poslovanje za podjetnike izven Slovenije še 
»dodano vrednost« ohranjanja stikov z matično domovino oziroma državo.
Na odlično pripravljenem dogodku za mreženje so prvi dan po splošnih 
predstavitvah gospodarskih ustanov in uspešnih podjetnikov sledili po-
govori na štiri oči, na katerih so se spletle poslovne vezi in utrnile za-
misli, kako razširiti poslovno mrežo in se odpreti trgu. Drugi dan so se 
udeleženci, teh je bilo okoli sto, lahko odločili še za ekskurzijo oziroma 
ogled uspešnih slovenskih podjetij.
Dogodek se je konec 19. in 20. novembra odvijal na Bledu v prostorih 
IEDC - Poslovna šola Bled, na pobudo Urada RS za Slovence v zamejstvu 
in po svetu.

Besedilo: K. V.
Foto: Ines Stupica

Skupinska slika predstavnikov 
zamejskih organizacij

živahno na stojnici sgz iz celovca
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Urednica Moje Slovenije, Karolina Vrtačnik 
s predstavnicama iz Območne obrtne zbornice Domžale

Andrej Šik v pogovoru z bivšim 
državnim sekretarjem in sedanjim 
ministrom Gorazdom Žmavcem

Veliko zanimanja med podjetniki, ki so se po 
dopoldanskih predstavitvah, popoldne srečali 
tudi med seboj in predstavili svoje ponudbe

Od leve: Borut Meršak, Klub slovenskih in slovaških poslovnežev Slo-Slo iz Bratislave, Goran 
Berić, Klub slovenskih in hrvaških poslovnežev iz Zagreba, Marijana Košuta Banković, EU korak iz 
Reke, Andrej Šik, Dr. Anton Jurgetz, Slovensko-bavarsko združenje iz Bavarske

Med posvetom je goste 
sprostil tudi nastop 
violinistke



MOJASLOVENIJA  december 201428

Člani SK SSK ob ogledu Gradca z vodičko Ančico Katzianer

Številčno občinstvo na literarnem večeru v Štajerski deželni knjižnici

Člani SK SSK med policami slovenske čital-
nice v Gradcu

Predsednik SK SSK, Franci Feltrin s predse-
dnico društva Člen 7, Susanne Weitlaner

Ko smo prispeli v drugo največje avstrijsko 
mesto, nas je sprejela predsednica društva 
Člen 7, gospa Susanne Weitlaner. Z vodičko 
Ančico Katzianer smo odšli na krajši ogled ču-
dovitega mesta, ogledali smo si Katedralo sv. 
Egidija, ki navzven s svojo gotsko arhitekturo 
ni nič posebnega, v notranjosti pa preseneti z 
bogato baročno notranjostjo. Videli smo tudi 
zaščitni znak Gradca – stolp z uro, Uhrturm, 
poleg njega pa stoji še Glockenturm (zvonik), 
ki zjutraj ob sedmih zbuja, opoldne kliče h ko-
silu, ob sedmih zvečer pa opozarja, da je čas 
za spanje, vedno s 101 udarcem. Ogledali smo 
si tudi Hauptplatz (glavni trg), mestno hišo 
(delo dveh dunajskih arhitektov), Glockenspi-
elplatz (trg zvončkov), kjer figurice ob pritr-
kovalni spremljavi svoj ples izvedejo trikrat 
dnevno. Prav tako smo videli večnamenski 
Otok na Muri (Murinsel), ki je danes prizorišče 
kulturnih dogodkov in hkrati kavarna, iz pti-
čje perspektive daje občutek kot, da gledamo 
na pol odprto školjko. Desni breg Mure krasi 
»Hiša umetnosti« oziroma Kunsthaus, ki je iz-
vrstno vpeta v bolj klasično okolje. Za konec 
smo ogledali še Rathaus (mestna hiša).
Po ogledu mesta in okrepčilnemu kosilu smo 
se odpravili v prostore slovenske čitalnice. 
Uvodoma je delo društva predstavila gostite-
ljice, Susanne Weitlaner. K pozdravni besedi 
in krajši predstavitvi Svetovnega slovenskega 
kongresa je nato povabila predsednika Slo-
venske konference SSK, Francija Feltrina. Si-
multano je na srečanju prevajala gospodična 
Elisabeth Auer. Borut Korun, podpredsednik 
Slovenske konference SSK je navzoče pozdra-
vil v imenu Andreja Ranta, predsednika lite-
rarne sekcije »Slovenska beseda«, ki prireditvi 
ni mogel prisostvovati zaradi zdravstvenih te-
žav. Prebral je nekaj njegovih pesmi, ki so bile 
v ta namen prevedene tudi v nemški jezik. 
Med drugim: pesem Bog – Gott, Babici – Für 
oma, Pot – Der Weg in več drugih. Pesmi lite-
ratov iz Avstrije, pa so bile obratno prevedene 
v slovenščino.
Sodelovanje med društvoma smo okrepili z 
obljubo, da v prihodnjih letih izvedemo čim 
več skupnih projektov in delovnih srečanj.

Besedilo: Zdenka Volarič

»Slovensko obrobje«
V okviru projekta »Slovensko obrobje«, ki je namenjen obmejnenu sodelovanju slovenskih društev, smo se v 
petek, 17. novembra 2014 s člani Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa in člani literarne 
sekcije »Slovenska beseda« podali na študijsko pot in delovni obisk v Univerzitetno mesto Gradec. Izvedli smo 
jo v soorganizaciji slovenskega društva Člen 7 na avstrijskem Štajerskem. V okviru projekta smo obiskali Štajer-
sko deželno knjižnico in si ogledali tudi slovensko čitalnico.

svetovni slovenski kongres
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Od leve proti desni: Darko Šonc - predsednik Kulturno prosvetnega društva Slovenski dom, Smiljana Jelčić Ivanošić – urednica in redakto-
rica, Eduard Hemar – avtor in voditelj prireditve – Saša Jerkovič

Knjiga Slovenci v Hrvaškem športu

O knjigi so spregovorili: avtor knjige Eduard 
Hemar, urednica in redaktorica Smiljana Jelčić 
Ivanošić ter predsednik Slovenskega doma 
v Zagrebu, Darko Šonc. Pogovor je povezoval 
športni novinar Saša Jerkovič. V zbornik so bili 
uvrščeni številni posamezniki, ki so prispevali k 
razvoju športa, mnogi med njimi pa so s svo-
jimi mednarodnimi dosežki pripomogli tudi k 
večji veljavi in prepoznavnosti tedanje skupne 
države. V knjigi je zbranih 140 življenjepisov 
športnikov, športnih delavcev in trenerjev, od 
tega kar 7 nosilcev olimpijskih odličij. Avtor že 

»Slovenci v hrvaškem športu«
Svetovni slovenski kongres je v okviru Večerov izza Kongresa, v torek, 21. oktobra 2014, skupaj s Slovenskim 
domom iz Zagreba pripravil predstavitev knjige »Slovenci v hrvaškem športu«. Pobudnika in založnika knjižnih 
izdaj sta Slovenski dom v Zagrebu in Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb, ki želita hrvaški in 
slovenski javnosti predstaviti številne pomembne posameznike, ki so bili in ostajajo most med hrvaškim in 
slovenskim narodom. Knjiga Slovenci v hrvaškem športu je tretja izdaja o zaslužnih Slovencih in posameznikih 
slovenskega rodu na Hrvaškem. Po knjigah o dramskih in likovnih umetnikih je tokratni zbornik posvečen pred-
stavitvi športnikov slovenskega rodu v sosednji Hrvaški.

načrtuje prenovljeno izdajo, saj je od zaključka 
knjige v začetku tega leta pa do danes odkril še 
približno 50 novih imen slovenskih športnikov, 
ki bodo vključena v drugi izdaji. Po ocenah av-
torja bo končno število imen v zborniku okrog 

200. Predstavitve se je udeležilo približno 40 
obiskovalcev od tega tudi lepo število špor-
tnikov omenjenih v knjigi, ki trenutno živijo v 
Sloveniji.

Besedilo in foto: Luka Klopčič
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Ni še dolgo tega, ko se naš domači slovenski 
božični dan na zunaj ni skoraj nič ločil od osta-
lih dni v letu. Tisti najbolj pogumni, ki so se ga 

Slovenski božič na vseh celinah
V božični številki časopisa Slovenec je leta 1991 Andrej Vovko v članku o slovenskem božiču zajel čutenja velike 
slovenske družine, razpršene doma in po svetu:

Slovenija v svetu

odločili proslavljati tudi na zunaj, so si vzelji pri-
hranjeni dan dopusta, božični »ilegalci« so na 
račun polnočnic med delovnim časom bolj ali 
manj zehali, doživetje praznika pa so si v raz-
ličnih oblikah privoščili tako eni kot drugi, pa še 
precej tretjih , ki so v duhu tedanjih zapoveda-
nih družbenih meril sicer »razčistili z religijo«, 
ne pa tudi z mladostnimi spomini.
Živo so se mi zarezala v spomin naša srečanja 
ob svetih večerih pred družinskimi jaslicami, v 
katerih je imela tik ob sveti družini posebno 
častno mesto ovčka s spodaj napisano številko 
11 – spomin na žalostni božič leta 1945, ko je 
v ječi delala družbo po nedolžnem zaprtemu 
staremu očetu. Bolečino zaporniškega božiča 
je kasneje prelil v čudovito pesem o angelih, 
ki kot poslanci prinašajo trpinom Detetov bla-
goslov.

Pokojna babica je kot prava varuhinja družin-
skega ognjišča v svoji molitvi takrat zaobjela 
vse svoje pokojne in žive in v nevidno skupnost 
pritegnila tudi svoje otroke in vnuke, razpršene 
po begunstvu na obeh polih ameriške celine. 
Oddaljeni tisoče in tisoče kilometrov so bili tisti 
večer skupaj z nami, delili so z nami naše petje 
in molitve, delili čudež Rojstva. Da, Rojstva, kaj-
ti pravi duh božiča ni pobesnelo potrošništvo, v 
kar se je razdišal na vsega presitem Zahodu, 
in ki po praznikovi vrnitvi iz izobčenosti grozi 
tudi nam, ni zgolj lepo vračanje v mladostne 
spomine, okuse, dišave in zvoke, božič je v svo-
jem bistvu predvsem poveličevanje čudeža, ki 
se mu pravi rojstvo Otroka in kot tak po svo-
ji naravi posebna priložnost za tiho in ubrano 
družinsko srečevanje.

Razpršena slovenska družina
Podobno, seveda pa mnogo in mnogokrat 
bolj, kot je bila po vseh poldnevnikih in vzpo-
rednikih sveta razpršena naša Lovrenčičeva 
družina, so težka pota zgodovine odtrgala od 
njihovih družin in razpršila po vesoljnem sve-
tu tisoče in desettisoče slovenskih izseljencev. 
Posameznikom, ki jih je v svet spravila bodisi 
želja po znanju, uveljavitvi, pustolovščinah ter 
bogastvu, ali pa globoka odločitev prinašati 
tujim ljudstvom krščanstvo in omiko, je konec 
19. stoletja sledil pravi veletok izseljencev, ki 
je kot globoka krvaveča rana zarezal do živega 
v slovensko narodno telo.
Vlaki in parniki so požirali to pisano gmoto 
prepletenih človeških usod in jih z njihovimi 
bornimi culami ter težkimi tovori upanja raz-
kladali na železniških postajah in v pristaniščih 
novih, neznanih dežel. Izseljensko popotnico 
so jim pripravljali revščina, nezadovoljstvo, 
upanje priskrbeti sebi in svojim najbližjim 
boljši in bolj bel kos kruha, odločenost rešiti 
zadolženo kmetijo, rešiti se osovraženega do-
mačega ali tujega oblastnika, ohraniti si golo 
življenje, uveljaviti do polne mere vse svoje 

BOŽIČNA
Nocoj, nocoj je sveta noč,
prijatelji, vstanimo,
vstanimo, pokleknimo
in počastimo božjo moč!

Poglejte božje angele!
Z visoke temne line
prišli so med trpine
in mir pojo v srce.

Jih vidite? Ob vsakem nas
po eden se postavlja
in vsakega pozdravlja
njegov nebeški glas:

»Jaz Misel materina sem!«
»Jaz Skrb trpeče žene!«
»Jaz dece nebogljene
Ljubezen, ki gre v Betlehem …«

O angeli, pozdravljeni,
ostanite med nami – 
nocoj na trdi slami
se vsakem srcu Bog rodi! 

Dr. Joža Lovrenčič

Božična razglednica Našega doma San Justo, žive jaslice z mladinskim pevskim zborom, 
december 1991
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Projekt se je v Avstriji začel z veliko pozorno-
stjo javnosti in medijev. Dvorana v Anrasu je 
bila nabito polna. Nastopili so fantovska vo-

„Srečevanja – Begegnungen“
V petek, 17. oktobra, se je s koncertom in slavnostnim odprtjem razstave umetniških del v Lienzu in Anrasu 
na avstrijskem Tirolskem začel nov mednarodni projekt, s katerim je Gimnazija Celje – Center povezala dijake 
iz Avstrije in Slovenije. Za Rafaelovo družbo je bil ta dogodek pomembne predvsem zato, ker so dijaki Celjske 
gimnazije pri projektu uporabili tudi arhivske fotografije Rafaelove družbe – predvsem tiste, ki se nanašajo na 
šolstvo in kulturno dejavnost slovenskih beguncev v Anrasu in Peggetzu.

Slovenija v svetu / rafaelova družba

Tako so vtise z arhivskih fotografije in življenje 
beguncev na »filmskem traku« prikazali mladi

Zahvala domačinov Ivanki Kronawetter, ki 
je za prireditev pripravila izbor arhivskih fo-
tografij iz begunskih taborišč

Slovencem v zamejstvu, po 
svetu in v domovini želimo, da 
bi jih božični prazniki navdali 
z upanjem in notranjim mirom, 
novo leto pa naj vsem prinese 
srčne sreče in trdnega zdravja.

Rafaelova družba

znanje in svojo pamet. Tovore upanja so vla-
čili skupaj z vagončki premoga v vestfalskih 
rudnikih, z njimi so bili na »poslednji sodbi« 
Ellis Islanda, kjer so ravnodušni birokrati vlade 
ZDA z vzvišenostjo bogov odločali med »zveli-
čanjem«, dovoljenjem za vstop v Obljubljeno 
deželo in »pogubljenjem«, zavrnitvijo in potjo 
nazaj. Spremljali so slovenske lepe Vide, ko 
so v Egiptu dojile tuje otroke in so jim krva-
vela srca ob mislih na njihove lastne, stali so 
v kotih avstrijskih in italijanskih begunskih 
barak, prenašali so jih med gradnjo prog na 
zasneženem kanadskem severu, ob jezovih 
avstralskih hidrocentral, na poteh med pampo 
in Andi …
Pogosta je skušnjava izraziti to našo krvavečo 
rano v hladnih številkah, preliti v matematič-
ne količine našo slovensko izseljensko bolest. 

Države bolj ali manj redno opravljajo inven-
turo svojih podanikov, ki jim običajno pravi-
jo popisi prebivalstva. V njih so pogosto za-
pisane rubrike narodnega izvora, številke, ki 
se ujamejo vanje pa spet ne potešijo žeje po 
natančni narodnostni bilanci. Kdaj so delci, 
razpršeni v oceane tujine, v očeh matične do-
movine in v njihovih lastnih, še opravičeni do 
imena Slovenec?
Kako zajeti vse tiste, ki so se kakor brez sledu 
zlili v talilnih loncih tujih dežel in celin? Po kru-
tih merilih znanja jezika in priznavanja pripa-
dnosti se zdi, kot da so za nas izgubljeni. Mo-
goče pa v njih še tli spomin? Mogoče bo daljni 
poganjek slovenskega drevesa v tujini začutil 
skelečo željo ugotoviti, od kod izvirajo sokovi, 
ki se pretakajo po njem in va kakšni zemlji 
je njegovo družinsko deblo pognalo korenine? 

Mogoče se bo odločil v ustih ponovno, čeprav 
v začetku jecljaje, okušati trpkost in sladkost 
slovenske besede?

Slovenski božični zvonovi
Slovenci živijo na vseh celinah, v njih pa z raz-
lično močjo živi spomin na njihove slovenske 
korenine. Ko ta spomin pozabi jezik svojih de-
dov, pa često ostaneta že na meji podzavesti 
slovenska molitev in slovenska pesem, ostane 
lahko tudi spomin na neke daljne slovenske 
božiče.
Na sveti večer bo po vseh celinah zazvonilo na 
tisoče zvonov, milijoni in milijoni bodo zape-
li davno naučene božične pesmi. V simfonijo 
hvalnice Detetu in vesoljni človeški družini se 
bodo oglasili po vseh celinah tudi slovenski 
zvonovi in slovenski glasovi. 

kalna zasedba, dekliški pevski zbor Gimnazije 
Celje - Center, domači cerkveni zbor in naro-
dna plesna skupina (obe v tirolskih nošah). 
Častni gostje so bili dr. Andrej Rahten (slo-
venski veleposlanik na Dunaju, rojen v Celju), 
zastopniki Tirolske, političnih strank, občine in 
kulturni delavci. Gospod Josef Mascher, pred-
sednik »Kulturnega okna, Anras«, je predstavil 
izbor fotografij, spregovoril pa je tudi o tabo-
rišču Peggetz. Pri projektu je sodelovala tudi 
Ivanka Kronawetter, hčerka naših sodelavcev, 
Majde in Alojza Starmana iz Špitala, ki je po-
magala pri izboru arhivskih fotografij. Poslu-
šalci so bili ob koncu prireditve pogoščeni s 
slovenskimi kulinaričnimi dobrotami: kranjsko 
klobaso, gibanico in potico. Mednarodni pro-
jekt »Srečevanja – Begegnungen«, ki temelji 
na krepitvi medkulturnega dialoga in na člo-
vekovih pravicah, je nastal v sodelovanju z 
Gimnazijo Lienz, krajem Anras in mestom Bad 
Ischl (Avstrija) ter Srednjo šolo za gostinstvo 
in turizem Celje. Slovensko begunstvo je bila 
za dijake povsem nova snov, ki so jo pri pripra-
vi te prireditve obdelali z različnimi pristopi. 
Prihodnje leto bo skupna prireditev v Celju, saj 
Gimnazija Celje – Center in Lienška gimnazija 
že več let sodelujeta.

Besedilo: Ivanka Kronawetter, Mihela Zaveljcina
Foto: osttirol-fotos.at
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Predstavitev slovenskega čebelarstva v Avstraliji
Prof. lik. pedagogike, spec. lik. terapije, Rasta Fašmon, iz Maribora, se je od 7. do 11. julija udeležila svetovnega 
kongresa InSEA (The International Society for Education Through Art), kjer je predavala v sekciji Mednarodne per-
spektive. Odziv na predstavitev slovenske kulturne dediščine, poslikave na čebelnjake in tradicijo slovenskega če-
belarstva je bil več kot odličen. Na kongresu je predstavila sodobno čebelarjenje, apiterapijo in čebelarski turizem.

slovenska izseljenska matica

Fašmonova je predstavila tudi druge likovne 
projekte, ki jih izvaja v Sloveniji na temo panj-
skih končnic in mednarodno kolonijo Lijalent, 
ki poteka v Mariboru že šestnajst let. Sode-
lujoče je povabila na mednarodni natečaj, 

ki ga organizira na temo čebelarske likovne 
kulturne dediščine Slovenije. V času bivanja v 
Avstraliji je obiskala tudi tam živeče Slovence, 
navezala z njimi stike, jim predstavila panjske 
končnice ter opravila intervju za radio SBS. V 

petek, 25. 7. 2014 je bil intervju predvajan, 
posnetek se lahko posluša na www.sbs.com.
au/radio/
Predstavitev je bila odlično sprejeta zaradi 
privlačnih fotografij, zadetek v polno pa je 
bila degustacija slovenskega medu, s katero 
je Fašmonova zaključila svojo predstavitev 
Slovenije, Maribora in slovenske čebelarske 
kulturne dediščine.

Presaditev najstarejše trte
Na obisku pri rojaku Vinku Rizmalu, ki v Av-
straliji goji potomko najstarejše trte na svetu 
- Modro kavčino iz Maribora, je sodelovala pri 
presaditvi trte na novo lokacijo pred Cultural 
centre Birranja - vsebinsko pestra ustanova in 
arhitekturno domiselna zgradba.
SIM je v projektu prispevala sredstva za poto-
vanje in predavanje v Avstraliji. Kot smo priča-
kovali je imela njena prisotnost na konferenci 
širši družbeni pomen, saj je navezala stike v 
Avstraliji, pridobila veliko novih znanj za po-
učevanje naprej in dobila ideje za nadaljnje 
(mednarodne) likovne projekte v Mariboru. 
Njen obisk slovenskih rojakov, pa je le tem 
pričaral košček domovine.

Besedilo in foto: V. V. Z.

Rasta Fašmon Dijaški kreativni izdelki iz čebeljega voska
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SLOVENCI V AVSTRIJI - štajerska

Pavlova hiša - uspešna čezmejna kulturna ustanova
Vodstvo Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko, ki vodi Pavlovo hišo v Potrni/Laafeldu pri avstrijski Radgoni, zna že nekaj let 
poskrbeti za presenetljivo zanimive kulturne dogodke, kakršnih skorajda ni v okoliških mestih, denimo v Murski Soboti.

Čeprav je Pavlova hiša - kulturni dom štajerskih Slovencev, naro-
dnostna ustanova, njen koncept kulturnih prireditev zajema zelo 
širok razpon, od nastopov domačega in gostujočih pevskih zborov s 

petjem ljudskih pesmi do atraktivnih, pogosto tudi provokativnih prire-
ditev, kakršnih je malo v širši okolici, tja do Gradca. Doslej najpogosteje 
v likovni umetnosti. Štajerski Slovenci kulturnih skupin nimajo, razen 
mešanega pevskega zbora, zato njihov program temelji na gostujočih 
skupinah in posameznikih iz Avstrije, Slovenije in tudi širše iz Evrope 
in sveta. Že vrsto let je Pavlova hiša vključena v mednarodni festival 
Štajerska jesen v Gradcu in mednarodni festival Poezije in vina, ki ga 
organizirajo na Ptuju.
Med letošnje odmevne dogodke iz širšega kulturnega prostora lahko 
uvrstimo razstavo fotografskih del tržaškega avtorja Maria Magajne 
(1916-2007). Fotograf je zapustil izjemno veliko število, prek 350 tisoč 
negativov, od katerih je bilo objavljenih okoli 50 tisoč fotografij. Znano 
je, da je Mario Magajna vse svoje življenje posvetil dogajanju ob meji, 
prvo razstavo pa je imel leta 1951 v tržaški galeriji Scorpione. Pobudnik 
razstave Magajnovih del v Pavlovi hiši je bil umetniški fotograf Branko 
Lenart, dolgoletni predsednik krovne organizacije štajerskih Slovencev.
Seveda pa je bila v Pavlovi hiši še vrsta drugih, dovolj odmevnih dogod-
kov, o katerih smo pisali v naši reviji.

Temeljna dela na publicističnem področju
Novembra je bila predstavitev knjige, v kateri Alexa Wild opisuje življen-
sko zgodbo drvarja Luke Sekolovnika, ki je bil brez državljanstva med 
Avstrijo in Slovenijo od leta 1925 naprej. Luka Sekolovnik je živel v šta-
jersko-slovenskem obmejnem območju, ki je bilo pred prvo svetovno 
vojno stoletja združeno in je potlej izgubilo svoje tradicionalno zaledje. 
To je bila življenjska in gospodarska katastrofa za dvojezično prebival-
stvo. Luka je doraščal v kajži brez elektrike in vode, brez ceste ter med 
partizani in esesovci. Kljub temu je preživel te grozote, znal je biti vesel 
in sproščen.

Iz knjižne produkcije moramo omeniti še dve, vsekakor temeljni del, in 
sicer stalno publikacijo Signal. Vsebinski poudarek je na dveh tesno po-
vezanih jubilejih: 25-letnici ustanovitve Kulturnega društva Člen 7 za av-
strijsko Štajersko in 15-letnici delovanja Pavlove hiše. Druga publikacija 
je zbornik Gledat, kaj delajo. Knjiga je nastala na osnovi istoimenske raz-
stave, ki je bila leta 2012 v Mariboru v okviru evropske prestolnice kultu-
re. V manjšem obsegu so zdaj eksponati postavljeni kot stalna razstava 
v Pavlovi hiši. Sicer pa za publikacijo velja, da prinaša izjemen pregled 
in vpogled v slovensko zgodovino in kulturo na avstrijskem Štajerskem 
in je neke vrste učna knjiga o prostoru, ki ga predstavlja. Pravzaprav je 
malo manjšin, tudi številčno večjih, ki se lahko pohvalijo s publikacijo, ki 
jo je uredila sodelavka Pavlove hiše mag Elisabeth Arlt.

Besedilo in foto: E. R.

Del letos razširjene in na novo zastavljene stalne razstave v Pavlovi 
hiši v Potrni, pod naslovom, Gledat kaj delajo

Mešani pevski zbor Pavlove hiše, ki ga zdaj vodi Matija Horvat iz 
prekmurskih Beltinec

Z razstave fotografskih del Maria Magajne
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SLOVENCI na madžarskem

Irena Pavlič, profesorica slovenskega jezika in 
zemljepisa. spada med tiste pripadnice sloven-
ske skupnosti, ki najtemeljiteje poznajo raz-

mere med našimi rojaki na Madžarskem, od roj-
stnega Porabja do glavnega mesta Budimpešte, 
od najtrših komunističnih let do sproščenih, de-
mokratičnih časov. Povojno življenje, postopno, 
a v določenih obdobjih počasno spreminjanje 
razmer, konec osemdesetih in začetek devetde-
setih let, čas novega življenja na Madžarskem, 
tudi za manjšine, je doživela in živela vseskozi 
kot skromna ženska, ki ni nikoli sogovorniku za-
molčala ali "pozabila" povedati, da je Slovenka. 
Tudi v tistih letih, ko je poučevala na števanovski 
osnovni, zdaj dvojezični šoli in ni bilo ravno zaže-
leno govoriti o narodnostni pripadnosti.

Davna šestdeseta in sedemdeseta leta v Porabju
Čeprav čas ni bil najbolj naklonjen manjšinam, je 
bilo v Števanovcih tudi v šestdesetih in sedem-
desetih letih čutiti, da v kraju in sosednjih vaseh 
živijo Slovenci. V šoli so se učili tudi slovensko, 
sicer pa je prevladovala madžarščina, pripravljali 
so kulturne prireditve in dogodke. Pri vseh do-
godkih je bila zraven tudi Irena Pavlič, ob njej 
pa še Karel Krajcar, vnet zbiralec etnografskih 
značilnosti v Porabju, zlasti pravljic in pripovedk. 
Le-te so izšle v dveh knjigah na Madžarskem in 
najobsežneje v porabskem narečju in knjižnem 
jeziku v knjigi Kralič pa lejpa Vida, v knjižni zbir-

Slovenska beseda tudi v Budimpešti
Za izjemne zasluge in dejanja posebnega pomena za utrjevanje položaja slovenske narodne skupnosti in njene kulturne identitete 
na Madžarskem je Irena Pavlič iz Budimpešte prejela medaljo za častno dejanje, s katero jo je, na predlog slovenskega veleposla-
ništva, odlikoval predsednik republike Borut Pahor.

ki Glasovi, ki jo je pri Kmečkem glasu urejala dr. 
Marija Stanonik. 
To so bila leta, ko so bili Slovenci, skupaj s hr-
vaško in srbsko manjšino politično združeni v 
Demokratični zvezi južnih Slovanov na Madžar-
skem, s sedežem v Budimpešti. DZJS je sicer 
poizkušala pomagati tudi Slovencem v Porabju, 
vendar je bila Budimpešta daleč, okoliščine pa 
niso bile naklonjene večji aktivnosti manjšin.
Na števanovski šoli je Irena Pavlič poučevala se-
demnajst let, pet let pa na monoštrski gimnaziji, 
kjer je bila pobudnica za začetek učenja sloven-
skega jezika oziroma za ustanovitev slovenskega 

krožka. Pri tem je imela vso podporo tedanjega 
ravnatelja Ede Hodasija, deloma tudi zato, ker je 
monoštrska gimnazija odlično sodelovala z gim-
nazijo v Murski Soboti, ki jo je tedaj vodil Vlado 
Sagadin.

Budimpeštanska leta Irene Pavlič
Iz Števanovec se je Irena Pavlič skupaj z mamo, 
ki je živela v Slovenski vesi pri Monoštru, prese-
lila v Budimpešto, kjer je postala referentka za 
Slovence pri Demokratični zvezi južnih Slovanov. 
Tako so porabski Slovenci dobili predstavnico v 
politični organizaciji, ki je bila na Madžarskem 
pristojna za tri manjšine, katerih matična država 
je bila Jugoslavija. Zveza je delovala po progra-
mu, ki je nastajal tudi na osnovi razprav in pobud 
na njenih kongresih. Delegati so zastopali vsa 
okolja in tudi tematska področja, ter dali marsi-
katero koristno pobudo, ki je bila tudi uresniče-
na. Osrednja pozornost je veljala izobraževanju, 
ohranjanju jezika in kulture, medtem ko je bilo 
malo govora o gospodarskem razvoju krajev, kjer 
so živele manjšine, kar je še najbolj prizadelo 
Slovence in Hrvate v Železni županiji.
Tri manjšine so imele skupno glasilo, tednik 
Ljudski list, v katerem je bila ena stran v sloven-
skem jeziku oziroma narečju. Večino člankov sta 
napisali Irena Pavlič, iz Porabja pa je prispevke 
pošiljala Irena Barber, tudi ljudska pisateljica iz 
Dolnjega Senika.

Leta velikih sprememb - ustanovitev sloven-
skega društva v Budimpešti
Po demokratičnih spremembah je skupna or-

Predsednik republike Borut Pahor je odlikoval z medaljo za častna dejanja Frica Kumra in 
Hanzija Ogrisa iz avstrijske Koroške in Ireno Pavlič, porabsko Slovenko, ki živi v Budimpešti

Irena Pavlič tudi rada fotografira in napiše članek o prireditvah med Slovenci v Budimpešti 
za narodnostni tednik Porabje. Čeprav od letos ni več predsednica, je Irena Pavlič še naprej 
aktivna sodelavka slovenskega društva.
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SLOVENCI NA HRVAŠKEM

Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom 1929 - 2014
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom je petega decembra praznovalo 85. Obletnico delovanje. Slovesnost je bila v gledališču 
Gavella v Zagrebu.

Slovenski dom v Zagrebu deluje nepretrgoma deluje od leta 1929 
leta. Zaradi družbenih in političnih okoliščin se je društvo več-
krat preimenovalo: Narodna knjižnica in čitalnica (1929), Naro-

dni dom (1936), Slovenski dom (1945), Slomškovo prosvetno društvo 
Slovenski dom (1991), Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom 
(1994).

Razgibana preteklost
Leta 1941 so oblasti NDH delovanje društva sicer uradno prepovedale, 
vendar dokumenti pričajo, da društvena dejavnost ni nikoli zamrla.
Sedež Slovenskega doma je od leta 1949 na Masarykovi ulici 13, skozi 
zgodovino pa je društvo delovalo v prostorih na Gundulićevi ulici 29, 

ulici Kraljice Marije (današnja Hebrangova ulica), Berislavićevi ulici 11, 
Tomislavovem trgu 19 in Trenkovi ulici 9. 

Pestro kulturno in družabno delovanje
Društvo šteje okoli tisoč članov in se ukvarja predvsem s kulturno, prosve-
tno in družabno dejavnostjo. Najdaljši staž ima mešani pevski zbor, redno 
deluje duhovna sekcija Anton Martin Slomšek, društvo izdaja glasilo Novi 
odmev, umetniško navdahnjeni člani pa delujejo v kreativni delavnici 
Šopek. Društvo ima bogato knjižnico, redno prireja razstave, predavanja, 
družabna srečanja, gledališke, filmske in glasbene dogodke. Slovenski 
dom je član Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. 

Besedilo: Darko Šonc, predsednik

ganizacija prenehala delovati, narodnosti pa 
so začele ustanavljati svoje organizacije, tako 
so leta 1990 porabski Slovenci ustanovili Zvezo 
Slovencev na Madžarskem. V pripravah na usta-
novitev Zveze Slovencev so sodelovali tako do-
tedanji izkušeni narodnostni delavci, kot mladi, 
ki so končali študij v Sloveniji. Med ustanovitelji 
je bila tudi Irena Pavlič, ki je ostala v Budimpešti 
in nadaljevala delo kot predsednica slovenske-
ga društva. Društvo je pod njenim vodstvom 
organiziralo prireditve, namenjene povezovanju 
slovenske skupnosti na Madžarskem. Posebno 
pozornost so vseskozi namenjali izpopolnje-
vanju znanja slovenščine, učenju slovenskega 
jezika med mladimi, ustanovili so pevski zbor 
in pripravili številne, dobro obiskane kulturne 
prireditve.
Slovensko društvu vseskozi odlično sodeluje s 
slovenskim veleposlaništvom (zdaj je veleposla-
nica Ksenija Škrilec), kjer je tudi večina kulturnih 
prireditev, na katerih nastopajo skupine iz Pora-
bja in Slovenije. Slovensko društvo, ki sodeluje 
tudi s slovensko samoupravo, je postalo prepo-
znavno v glavnem mestu, kar kaže dober obisk 
na domala vseh prireditvah, med katerimi so 
skupne proslave slovenskega kulturnega prazni-
ka in druge. Prepoznavnost se kaže tudi v tem, 
da prireditve obiskujejo slovenski gospodarski 
predstavniki v Budimpešti in vedno tudi profe-
sor Mladen Pavičič z univerze Eötvös Loránd, kjer 
poučujejo tudi slovenski jezik.

Besedilo in foto: Ernest Ružič

Dolgoletni prijateljici Vera Gašper iz Gornjega Senika, dolgoletna pevka v tamkajšnjem meša-
nem pevskem zboru Avgust Pavel, ki je dobrimi petinsedemdesetimi leti najstarejša kulturna 
skupina v Porabju in Irena Pavlič, ki je več kot 20 let vodila slovensko društvo v Budimpešti

Irena Pavlič, Dušan Snoj, slovenski generalni konzul v Monoštru in Andreja Kovač, vodja ra-
zvojne agencije Slovenska krajina, tokrat v vlogi čarovnice na letošnjem borovem gostüvanju 
na Gornjem Seniku
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Plezanje po kraškem robu

Vojak 1915 - 1918

Kaj je na Kraškem robu tako zanimivega in lepega, da to ni prva taka ali podobna knjiga. Seveda je tam zani-
mivo to, da tam živi večje število različnih ptic in raste veliko število različnih vrst cvetlic. Nekatere med njimi 
so lepe, zanimive, koristne, škodljive, predvsem pa ogrožene, zaradi česar bi jih ljubitelji prvinske narave in 
varnostniki narave radi zaščitili in prepovedali vnos drugačnega udejstvovanja v ta prostor.

Na slovenskem knjižnem trgu se je pred kratkim pojavila edinstvena 
knjiga, katere avtor Jakob Prešeren je štiri leta preživel na frontah prve 
svetovne vojne. V svojo beležnico si je z osupljivo natančnostjo zapisoval 
dogodke, opažanja, tegobe in osebne stiske. Pri tem si je pomagal s slo-
vensko stenografijo. Večina fotografij v knjigi so avtorjevi posnetki, saj ga 
je na fronti ves čas spremljal tudi dokaj velik fotografski aparat. Le tedaj, 
ko je bilo prenevarno si je pomagal z lično izdelano risbo.

JURIJ RAVNIK

JAKOB PREŠEREN

Knjižna polica

Stenografirano besedilo je skrbno prepisoval 
na pisalni stroj in tipkopis dokončal na začet-
ku 60. let minulega stoletja. Namesto, da bi ga 
objavil, ga je rajši shranil oziroma skril in šele 
po zaslugi nekdanjih sorodnikov – družine si ni 
ustvaril – je njegov dnevnik zagledal luč sveta 
pri Celjski Mohorjevi družbi in to natančno 100 
let od začetka prve svetovne vojne. Za kritični 
prepis je poskrbel Janez Žerovc, ki je prispeval 
tudi spremno besedo, opombe in oskrbel sli-
kovno gradivo, ter donacije.

Kdo je Jakob Prešeren (1888 – 1975)?
Do izida knjige z naslovom Vojak je bil Jakob 

Kako se bodo sporazumeli različni prebival-
ci teh krajev, kjer pa še tretji del občasnega 
življenja na tem področju močno ogroža prvi 
dve skupini. To so alpinisti - profesionalci in 
ljubitelji zanimive narave z velikim številom 
prepadnih sten, kjer se preskušajo v svojih 
sposobnostih plezanja, ki so včasih tudi na 
meji preživetja. Ta svet pa ni samo privlačen 
zato, ker izziva junake v teh strminah, pač pa 
je tudi lep za pogled in zanimiv za fotografe.
Kot četrto značilnost tega predela pa naj ome-
nimo še dejstvo, da so se tu srečali trije naro-
di. Po večstoletnem mešanju danes velja, da 
so Slovenci prišli do Kraškega roba s severa, 
Hrvati z juga, Italijani pa iz zahodne sme-
ri. Pregrada - naravna meja jih je ustavila in 
začrtala približno etično mejo med sosednji-
mi narodi. Tudi tu je lepo, kot je v življenju 
nasploh najlepše prav tedaj, kadar nastopajo 
večje spremembe; npr. zjutraj in zvečer.

V novem plezalnem vodniku, ki ga je pripravil 
Jurij Ravnik, je mnogo posebnosti in klasične 
vsebine. Opisanih je veliko število plezalnih 
smeri v vseh treh predelih Kraškega roba.
Besedilo v knjigi je tiskano v slovenščini in 
angleščini. Kratek opis vsake smeri pa je kar 
v štirih jezikih: nemškem, italijanskem, hrva-
škem in francoskem. To zagotavlja uporabo 
vodnika za vso evropsko alpinistiko.
Ob koncu knjige je kratek večjezični slovar 
najpogostejših vzklikov pri napornem pleza-
nju ter nekaj praktičnih nasvetov, za preži-
vetje težkega življenja v stenah. Avtor knjigo 
zaključi s pogovorom s tremi alpinisti, ki so 
veliko prispevali k afirmaciji teh plezališč v 
naši bližini; to so Adam Ondra (Češka), Tadej 
Slabe (Slovenija), Klemen Beča (Italija) in Ma-
tej Sova (Slovenija).

Besedilo in foto: Ciril Velkovrh

Prešeren bolj znan kot planinski pisatelj in 
ljubitelj gora. Po poklicu je bil pravnik; pravo 
je doštudiral na Dunaju leta 1912 in tam tudi 
doktoriral. Prva svetovna vojna ga je zatekla v 
Novem mestu, kjer je služboval kot sodnik pri-
pravnik. Kot izobraženec je upal, da se bo vojni 
izognil, če le naredi pravosodni izpit. A njegova 
pričakovanja se niso izpolnila. Vpoklican je bil 
kot navadni vojak v pehoti in poslan na urjenje 
v Žalec. Ves čas vojne je preživel večinoma v 
prvi bojni črti, ali tik za njo. Iz italijanske fronte 
se je vrnil domov v Begunje 7. novembra 1918.
Po koncu vojne se je podal po sledeh nekdanje 
fronte, obiskoval je grobove padlih tovarišev, 
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Slovenci v Reziji?
Prepoznavnost slovenskih manjšin v sosednjih državah je zelo različna, enako tudi njihov položaj. Če o Slovencih 
na avstrijskem Koroškem vemo - skoraj - vse, je naše vedenje o Slovencih na Štajerskem, zlasti v radgonskem 
kotu, mnogo manjše. Enako velja tudi za Italijo: o Slovencih na Tržaškem in Goriškem slišimo mnogo pogosteje 
kot o Slovencih v Reziji ter Kanalski in Terskih dolinah. Ravno zato imajo študije, ki obravnavajo položaj manj 
znanih manjšin, še dodaten pomen. Med te nedvomno sodi knjiga Dejana Valentinčiča Slovenci v Reziji? Pravni 
položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine, ki je izšla pri založbi Arte, kot skupna monografija 
Univerze v Celovcu, Inštituta Karantanija, Inštituta dr. Jožeta Pučnika in Fakultete za državne in evropske študije.

DEJAN VALENTINČIČ

V Spremni besedi dr. Matej Avbelj tudi zapiše: 
"Knjiga zgovorno nosi naslov z vprašajem na 
koncu. S tem skuša izpostaviti zapleten značaj 
Rezije in njenih ljudi." Ker ima v slovenski za-
vesti "Rezija nekako skrivnosten, skorajda mi-
tološki status". V uvodnem zapisu dr. Matevža 
Tomšiča tudi preberemo: "Manjšinska situacija 
v Reziji je posebna in drugačna v primerjavi 
z ostalim, s slovensko manjšino poseljenim 
ozemljem v Italiji... Govorimo lahko o "raz-
deljeni identiteti"," pri kateri se del skupnosti 
čuti Slovence, drugi del pa zanika slovenski 
izvor in se prepozna kot del furlanske ali itali-
janske narodne skupnosti."
Avtor v uvodu spomni, da Slovenci živijo v eni 
izmed 20 italijanskih dežel, v Furlaniji-Julijski 

krajini, ki je razdeljena na štiri pokrajine, slo-
vensko poselitveno območje se razteza v treh: 
Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini. "Zgodo-
vinski razvoj Slovencev v različnih pokrajinah 
je bil zelo različen in posledično je tudi danes 
realnost med posameznimi območji zelo raz-
lična." Kar pomeni, da je stopnja nacionalne 
zavesti na Goriškem in Tržaškem precej višja 
od Videmske pokrajine, ki je ravno tako razno-
lika: "Običajno se pokrajino pojmovno deli na 
Benečijo, ki je sestavljena iz Nadiške doline in 
Terskih dolin, na Rezijo in Kanalsko dolino. Za 
vsa območja so značilni šibka narodna zavest, 
visoka stopnja asimilacije in relativno majhno 
število ljudi, ki aktivno delujejo v okviru struk-
tur slovenske jezikovne manjšine." Na najbolj 
zahodnem robu slovenske poselitve, v Terskih 
dolinah,"živi danes malo ljudi in le redki še 
govorijo domače slovensko narečje."
Rezija je posebna enota znotraj Videmske po-
krajine in "Čeprav je dolina že zelo asimilirana 
in je italijanizacija prisotna na vsakem koraku, 
med obema skupinama prihaja do zelo velikih 
napetosti in prebivalci se nikakor ne morejo 
zediniti, na kakšen način naj bi ohranili svojo 
identiteto.. Bistvena razlika z ostalimi zamej-
skimi območji je ta, da drugod večinoma pri-
haja do napetosti med večinskim narodom in 
manjšino, v Reziji pa med ljudmi istega jezika 
in kulture, ki imajo tako različen pogled na 
svoj izvor in prihodnost." Zaradi tega je težko 
uveljaviti zaščitne zakone za slovensko manj-
šino v Italiji, kamor je vključena tudi Rezija.
Pri proučevanju jezikovne identitete "ni no-
benega dvoma, genetolingvistično je rezijan-
ščina slovensko narečje. Slovenski so v rezi-
janščini osnovno besedje, slovnična zgradba 
in glasovna podoba.Za Rezijo je enako kot 

poiskal pa je tudi dobre ljudi, ki so mu morda 
samo z žlico polente pomagali potešiti najhujšo 
lakoto. Nekatere zelo natančne opise krajev in 
pokrajine je očitno lahko dopolnil šele po tem, 
ko jih je ponovno obiskal in raziskal. V času voj-

ne vihre, v hudem mrazu in globokem snegu 
ni imel teh možnosti. Isto je mogoče reči, tudi 
glede nekaterih dokaj temeljitih opisov poli-
tičnih razmer v tedanji Avstriji in Evropi in za 
njegova razmišljanja o (ne)smislu vojne.

za Benečijo (in tudi ta Prekmurje s Porabjem 
na vzhodu) značilno, "da so bili kot obrobna 
območja slovenskega jezikovnega prostora 
politično-upravno ločena od osrednjega slo-
venskega prostora."
V knjigi je tudi poglavje Mednarodnopravno 
varstvo slovenske manjšine v Italiji, pa po-
glavje o udejanjanju zaščitne zakonodaje v 
praksi, posebej je opisan zapleten problem 
šolstva v Videmski pokrajini, kjer večina po-
uka v italijanščini, čeprav zakon določa, da 
je v vrtcih, osnovnih in nižjih srednjih šolah 
predvidena tudi uporaba manjšinskega je-
zika. Od medijev sta omenjena tudi tednik 
Novi Matajur in petnajstdnevni kulturno-ver-
ski list Dom. V verskem življenju delujeta le 
en župnik in diakon, oba mašujeta pretežno v 
italijanskem jeziku. Avtor opozarja na gospo-
darsko nerazvitost, zaradi katere se izseljujejo 
mladi. Gre za eno ključnih vprašanj za priho-
dnost Rezije, poudarja.
Posebej obsežno je poglavje o odnosu Slove-
nije do rojakov v zamejstvu, kjer avtor oce-
njuje, "da je Slovenija udejanjanje njene skrbi 
do zamejstva najbolj problematično prav v 
Reziji." Vzrok tiči v zavračanju stikov s Slove-
nijo. V zadnjem poglavju se je avtor podrobno 
ukvarjal z odnosom Evropske unije do naro-
dnih manjšin. Še enkrat dr. Matevž Tomšič: 
"Knjiga predstavlja krajši, a jedrnat in celovit 
pregled situacije, v kateri živi ta zelo poseben 
del slovenske manjšine. Njena glavna vre-
dnost je, da se ne omejuje le na normativne 
vidike, temveč upošteva vse ključne elemente 
za obstoj te skupnosti".

Besedilo in foto: Ernest Ružič

Dnevnik se zaključuje na 422 strani z datumom 
7.11. 1918, to je tik pred podpisom mirovne 
pogodbe 11.11.1918 ob 11 uri.

Besedilo in foto: Tomaž Štefe 
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Doslej smo izobra-
zili že natanko 1991 
maturantov, za nami 
pa je 52 zrelostnih 

izpitov.

OHRANJANJE SLOVENŠČINE: DR. MIHA VRBINC

Šola z izrazito regionalnim izobraževalnim 
programom je bila ustanovljena leta 1957 na 
osnovi 7. člena avstrijske državne pogodbe. 
Ker ima slovenski učni jezik, jo to dela čisto 
posebno za celoten avstrijski prostor. Je jav-
na, šolnine ni, a v celoti z drugačnim jezikom. 
Je pa res, da morajo ob tako butični ponudbi 
profesorji in vodstvo šole sami skrbeti za vse 
to, kar ponujajo.

Spoštovani dr. Vrbinc, kako je bili ravnatelj 
takšne ustanove?

Gimnaziji načelujem od leta 2003, prej sem 
kot profesor slovenščine in nemščine pouče-
val drugje – v Velikovcu in Šentpavlu, pa tudi 
na naši šoli. Vesel sem, da smo šolo uspešno 
modernizirali in jo pripravili za prihodnja de-
setletja, čaka nas le še ureditev zunanjega 
igrišča.

Kako pravzaprav poteka pouk, je kaj dru-
gačen?
Letos nas čaka nov tip mature, prvič jo bomo 
izvajali kot centralno. To pomeni, da bodo 

»Naša gimnazija dijake dobro 
pripravi na maturo in na življenje«
Imeti gimnazijo s slovenskim učnim jezikom v tuji državi je resda pravica, a tudi prestiž. Še posebej, če je ta 
tako imenitna, kot je Slovenska gimnazija s sedežem v Celovcu. Vpis skokovito narašča, vse več je otrok, ki se 
prihajajo šolat na avstrijsko Koroško iz matične domovine. O SLOG (slovenski gimnaziji) smo se pogovarjali z 
njenim sedaj že dolgoletnim ravnateljem, dr. Miho Vrbincem.
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Avstrija ima sistem gostovanj za učence zelo 
dobro razvit. Imeli smo dijaka na gostovanju v 
Braziliji, pa v Italiji … Kdor je dlje kot pet me-
secev na šolanju v tujini in tam opravi pri njih 
predpisane obveznosti, mu tudi mi priznamo 
opravljeno leto in lahko po vrnitvi običajno 
napreduje v višji letnik.
Ponosen sem, da imamo na šoli že enajsto 
leto akcijo solidarnosti z vrstniki v Afriki. Učen-
ci zbirajo denar za vrstnike iz Angole in Etio-
pije po družinah in vaseh, letos so nabrali več 
kot 23.000 evrov. Za otroke iz črnogorske Pod-
gorice pa zbiramo materialne dobrine. Pri nas 
je vzgoja za vrednote del učnega procesa Smo 
tudi Unescova šola, ena od štirih na Koroškem. 
V mreži teh šol sodelujemo s posebnim pro-
jektom – Manjšina – most med narodi. Mreža 
partnerskih šol v Sloveniji, Avstriji in Italiji je 
velika in podpira (jezikovno) izobraževanje.

Katerim vrednotam poleg solidarnosti še 
dajete prednost?
Zagotovo je pomembna povezanost z regijo 

Pomembno težišče je 
tudi soočanje z no-

vejšo zgodovino, saj 
je to obdobje Sloven-

ce na avstrijskem 
Koroškem še posebej 

zaznamovalo.

vprašanja po vsej Avstriji enaka in na to no-
vost naše dijake intenzivno pripravljamo za-
dnja leta.

Vaši dijaki so torej na zrelostni izpit dobro 
pripravljeni.
Naša gimnazija dijake dobro pripravi na ma-
turo in na življenje, zato me centralna matura 
ne skrbi. Ne nazadnje se že sedaj vpisujejo 
po vsej Avstriji (pa tudi drugod) na najzah-
tevnejše fakultete. Odprte imajo vse možno-
sti, odločajo se na primer za pravo, medicino, 
gospodarstvo, jezike, medijske komunikacije, 
kulturne vede … Doslej smo izobrazili že na-
tanko 1991 maturantov, za nami pa je 52 zre-
lostnih izpitov.

Zanimanje za vašo ustanovo raste, tudi v 
Sloveniji. Kolikor vem, ste imeli v tem šol-
skem letu, ki se je začelo septembra, zase-
dena prav vsa mesta. 
Na šoli je 570 učenk in učencev (za primerja-
vo: lani jih je bilo 532). Izobražujemo jih od 
desetega leta starosti dalje, saj smo razde-
ljeni na nižjo in višjo gimnazijo. Vsaka traja 
štiri leta, 370 jim imamo letos na nižji in 200 
na višji. Naša posebnost je, da imamo na niž-
ji stopnji dve smeri; razrede z informatiko in 
tako imenovane Kugyjeve razrede s štirimi uč-
nimi jeziki. Otroci se učijo slovensko, nemško, 
italijansko in angleško, kar je velika prednost, 
če gledamo na naš geografski položaj, na 
umestitev in delovanje v regiji Alpe - Adria.
Na višji gimnaziji dijaki izbirajo med vpisom 
na realko s poudarkom na naravoslovju in 
laboratorijskem delu oziroma na klasično gi-
mnazijo, kjer se lahko učijo še ruščine, itali-
janščine in ob zadostnem interesu tudi fran-
coščine. Na realki dajemo velik poudarek že 
omenjenemu izobraževanju v laboratorijih in 
opisni geometriji s pomočjo računalnikov. Si-
cer pa na splošno še zmeraj veljamo za šolo z 
jezikovnim težiščem.

Kdo se lahko vpiše na vašo šolo?
Šola je bila ustanovljena za slovensko naro-
dno skupnost, a je odprtega tipa. Lahko se 
vpiše vsak, ki izpolnjuje pogoje za gimnazijski 
program in želi pouk v obliki, kakršno ponuja 
Slovenska gimnazija. Poleg otrok koroških Slo-
vencev imamo učence iz mešanih zakonov, pa 
tudi take, pri katerih nobeden od staršev ne 
govori slovensko. Pri takih se včasih pojavi ka-
kšna bojazen, a na razgovorih staršem vselej 
povem, da če ima otrok interes, jim ni treba 
skrbeti. Problem nastane tu in tam kvečjemu 
pri dijakih, ki jim starši vsilijo našo šolo kot 
lastno izbiro.

Znani ste tudi po mednarodnih izmenja-
vah.

oziroma obvladovanje jezikov regije. Da zna-
jo živeti multikulturno, v več kulturah, ki so 
si podobne, a vendarle različne, kar jim daje 
čar. Učimo jih povezanosti s kulturo svojega 
kraja, s katerim sodelujejo tudi preko društev. 
Naši dijaki živijo medkulturnost in hkrati re-
gionalno identiteto. Želimo si, da bi se še na-
prej razvijali v tej smeri. Pomembno težišče 
je tudi soočanje z novejšo zgodovino, saj je to 
obdobje Slovence na avstrijskem Koroškem še 
posebej zaznamovalo. Vsak od dijakov je maj-
hen most do soseda, do bližnjega. Naloga te 
šole je, da otrokom omogoči zavedanje, kdo 
smo in kje so naše korenine.

Besedilo in foto: Karolina Vrtačnik

Pouk poteka izključno 
v slovenskem jeziku

Pogled na prenovljeno 
šolo sredi Celovca
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Na Notranjskem je letos odprla vrata Hiša izročila, ki v Dolenji vasi v bližini Cerkniškega jezera nudi zatočišče vsem, ki jim naša 
narodna (ne) snovna kulturna dediščina nekaj pomeni. S hišo in za hišo diha Ljoba Jenče, poustvarjalka ljudskega izročila, ki je 
sloves slovenske ljudske pesmi in naše domovine ponesla v svet. Notranjska, to tihotno zeleno srce Slovenije, je izoblikovala 
ljudi, ki so v svojem jedru še zmeraj preprosti. Ki še znajo ustvarjati čudeže s pomočjo lastnih rok, ki so vešči in voljni prenašati 
znanje na mladi rod. Po zaslugi Hiše izročila bo oteta pozabi tudi starodavna tehnika ročne izdelave drevaka, ki jo bodo v na-
slednjih letih prenesli na mlade čuvarje izročila.

V istem čolnu

Letos so gostili norveškega mojstra tega izroči-
la – poklica, Berita Osmundsena. Skupaj z do-
mačinom Tonetom Lovkom sta predstavila je-
zerski drevak iz Cerkniškega jezera in morskega 
Oselvar iz Norveške. Naj povedo slike več kot 
tisoč besed, vi pa se lahko o enem izmed ciljev 
prihodnjega obiska domovine pozanimate na 
www.hisaizrocila.si

OBIČAJI

Zgodba o drevaku
Na Cerkniškem jezeru je letos vse od spomladi 
do septembra nastajal nov drevak, tradicio-
nalni čoln, ki so ga uporabljali v preteklosti za 
transport tovora in ljudi, ribolov in v obredne 
namene po celotnem porečju Ljubljanice, vse 
od Loške doline preko Cerkniškega jezera do 
Planinskega polja in Ljubljanskega barja. Da-

nes je v funkciji preživel le še na Cerkniškem 
jezeru. Oblika, kot je danes ohranjena, je po-
znana najmanj iz časa Slave vojvodine Kranj-
ske polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja iz 
leta 1689. Poznavanje prave izbire drevesa, 
ki je bila na Notranjskem predvsem avtohto-
no drevo jelka, njegove rasti in prave lune za 
sečnjo, kot tudi uporabo starega orodja in na-
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Mojster Tone Lovko iz 
vasi Dolenje Jezero

Drevak izdeluje na popolnoma 

ročen način tako kot nekoč

Kako nastane drevak
Drevak je narejen iz dveh dreves in ima zaradi ploske oblike 
dna manjši ugrez. Iz enega debla avtohtonega drevesa jelke je 
izdelovalec razločil dve stranici in jih izdolbel. Med njiju je vpel 
iz drugega drevesa izžagan sprednji in zadnji krivec ter plohe 
za dno čolna. Domačije v Dolenjem Jezeru in na Otoku so imele 
tudi po dva drevaka, enega za tovorjenje v dolžini do 12 m in 
enega za prevoz ljudi dolžine okrog 7 m.
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običaji

čina izdelave je ohranil nosilec dediščine Tone 
Lovko, rojen v vasi Dolenje Jezero leta 1939 in 
je kot domačin, sicer tudi izučen mizar od sta-
rih mojstrov prejel znanje v mladih letih in ga 
skozi lastno izdelavo drevakov skozi dolga leta 
izpopolnjeval in prilagajal potrebam. V letih 
1997-2004 sta z bratom Francetom kot zadnja 
mojstra prikazala cel postopek v nagrajenem 
in mednarodno predvajanem dokumentarnem 
filmu Zadnji čoln režiserke Jasne Hribernik. V 
okviru projekta Hiša izročila je Tone Lovko pre-
nesel starodavno znanje na svoja dva sinova 
in dijake Srednje gozdarske in lesarske šole iz 
Postojne. Projekt V istem čolnu – Mladi čuvarji 
izročila, se tako uresničuje z željo in namero, da 
bi v dveh letih na Notranjskem osem mladih 
poznalo svojo dediščino in jo znalo tudi verno 
prenesti naprej v življenje.

Besedilo in foto: K. V.

Eden od izgotovljenih 

drevakov

Vesla so prav tako 
narejena iz enega 
kosa lesa

Drevak nastane 
iz enega debla

Naporno žaganje 
debla s posebej 

prirejeno ročno žago
Ročno orodje s katerim se izdeluje drevak, je še vedno iz starih časov
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križanka



Z mislijo na Slovenijo vam želimo 
lep božič in srečno novo leto!

  Sodelavci in vsi soustvarjalci Moje Slovenije

Toplini vsa vrata 
naj božič odpre,
naj srečno obdobje 
se za vas prične!

A leto prihodnje 
naj zdravja vam da,
obilja, ljubezni pa 
v čaši brez dna!


