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// UVODNIK

Prisrčno dobrodošli na srečanju Dobrodošli doma, že osmem po vrsti, ki tokrat poteka v Brežicah, mestu na 
stičišču panonskega in predalpskega sveta, v bližini sotočja Save in Krke, pod pobočjem Gorjancev. V mestu, 
kjer vam bomo skupaj s prijaznimi prebivalci razkrili njegove znamenitosti, kulturo in dediščino in kjer vas bomo 
gostoljubno sprejeli medse. 
Znano je, da je mesto, ki gosti srečanje Dobrodošli doma vselej najbolj slovensko na eni in najbolj svetovljansko 
mesto v Sloveniji na drugi strani. Trdno verjamem, da se Brežice temu slovesu ne bodo odrekle. 
Dobro si predstavljam, kako radi se vračate domov, če le morete. In razumem, kako se danes počutite, moji rojaki, 
ki ste nekoč iz neprecenljive narave prišli v betonske džungle, v velemestni promet, v vrvež, ki nikoli ne preneha … 
Med vami so tudi mnogi mladi, ki ste v tujini našli boljše možnosti izobraževanja ali pa ste zgolj vključeni v 
mednarodne izmenjave. Vedeti morate, da je velik interes države, da se nekoč vrnete v Slovenijo. Da vam 
omogočimo zaposlitev, spodoben zaslužek in lepo življenje. 
Danes živimo bolje kot pred leti, odpirajo se nove možnosti, krepi se državljanski pogum. Slovenija se je iz krize 
izkopala. Imamo eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropi, kar petodstotno, in zanemarljivo nizko inflacijo. 
Nazadnje smo imeli tako rast pred desetletjem. Zato trdno upam in verjamem, da vam bo Slovenija lahko ponudila 
vse tisto, česar ni bilo, ko ste odhajali. 
Radosti me, ko sem na svojih obiskih pri Slovencih po svetu slišal slovensko besedo, slovensko pesem, gledal 
slovenske predstave… In spoznaval, da ste v svet ponesli glas o državi pod Alpami, kjer šumijo zeleni gozdovi, 
tečejo bistre reke, se lesketa morje in se gore dotikajo neba. Ta glas se po svetu hitro širi, kar se odraža tudi v našem 
turizmu.
Veselim se občutka slovenske duše in srca ter vznesenosti, s katero bo prepleten današnji dan, vsaka pesem, 
nastop … Slovenci, ki živimo v Sloveniji, bi se morali tega od vas učiti. 
Pester in zanimiv program smo za vas pripravili v Brežicah. Od jutra do poznega večera se bodo tu zvrstile razstave, 
predavanja in predstavitve, med drugimi bomo spoznali letošnje nagrajence za najboljša do- in podiplomska dela 
na temo Slovencev v zamejstvu in izseljenstvu, v večer pa nas bo pospremila glasba: najprej učenci Glasbene šole 
Brežice, zatem pa Nipke in jazz skupina, po želji pa boste večer lahko preživeli tudi v kinu. Nedeljska jutranja maša 
bo naznanila nov dan.

Drage rojakinje, dragi rojaki, želim si, da bi se v Brežicah odlično počutili, užili gostoljubje Brežičanov in 
organizatorjev prireditve ter čutili, kako zelo ste dobrodošli doma. Srečno!

Spoštovane rojakinje, spoštovani rojaki!

Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu
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// PROGRAM DOBRODOŠLI DOMA 2018

DOBRODOŠLI DOMA

 Sobota, 16. junij 2018

09:00 – 15:00 Usposabljanje: Podporno okolje za mladinske organizacije

09:00–21:00 
MC - galerija

Razstava »Besede in podobe – LEPLJENKA«
Organizator: JSKD OI Brežice

9:00 
PMB  
(Posavski muzej Brežice)

Razstava »Iz mnogih dežel - From Many Lands«: ob 120. obletnici rojstva
Louisa Adamiča; Avtor razstave: Aljoša Pelhan (NUK)
Organizator: NUK

9:00–17:00 
PMB

Razstava Rojstvo novih domovin: bogata ustvarjalnost slovenskih
beguncev v Italiji in Avstriji
Avtorji razstave: Helena Janežič (NUK), dr. Helena Jaklitsch 
(Ministrstvo za kulturo), Lenart Rihar (Rafaelova družba) 
Organizator: NUK

10:00–15:00
Različne lokacije

Obisk lokalnih turističnih društev 
Organizator: Turistična društva

15:00–17:00 Nagrajenci se predstavijo
Predstavitev izbranih nagrajenih del nagradnega natečaja Urada za 
diplomska, magistrska in doktorska dela

15:00–16:00 
Mestna hiša Brežice

Predstavitev alpinista Romana Beneta 
Organizator: predstavniki USZS in MC

15:00–19:00 
Grad Brežice - dvorišče

Stojnice 
Organizator: vsi gostitelji

Dobrodošli doma 
2018
Brežice, 16. – 17. junij 2018
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17:00–19:00 
PMB - dvorišče

Osrednji dogodek
Pozdravni govori, nastopi slovenskih društev iz sveta in zamejstva, 
predaja knjig slovenskih pisateljev knjižnici v Porabju 
Organizator: USZS

19:30–21:00 
Viteška dvorana PMB

Koncert GŠ Brežice 
Organizator: GŠ Brežice

21:00–23:00
MC Brežice - klub

Koncert Nipke + Jazz skupina iz Kaknja + Rok Bohinc Stand-up 
Organizator: USZS in MC

21:30–23:00 
PMB - dvorišče

Kino 
Organizator: PMB

 
 Nedelja, 17. junij 2018

Celotni dan Odprta vrata Pleteršnikove domačije v Pišecah

10:00 
Cerkev sv. 
Lovrenca Brežice

Maša za izseljence  
Milan Kšela in nastop MPZ Encijan Pulj

DOBRODOŠLI DOMA

Dobrodošli doma 
2018
Brežice, 16. – 17. junij 2018

Sobota, 16. junij 2018



Brežice: Brežice: 
majhno mesto  
z velikim srcem



brežice večina pozna le bežno, ko se z bližnje Termalne riviere v Čatežu s 
kolesom odpravi po nakupih ali na sladoled. a brežice so mnogo več kot to, 
so čudovito mesto z bogato zgodovino, kulturnim dogajanjem in rekama 
Krko in savo, ki že stoletja močno vplivata na življenje v kraju.

Brežice, Viteška dvorana, 
Posavski muzej Brežice, 

poslikava Karel Frančišek 
Remb, začetek 18. stoletja, 

arhiv Posavski muzej Brežice
(foto Andrej Tarfila).
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Bežni pogled na Brežice med vožnjo po avtocesti ne raz-
krije bogate zgodovine mesta, prav tako ne njegove ar-
hitekture. Zato se splača umakniti nogo s pedala za plin 
in se z avtoceste usmeriti v mesto, se prepustiti njegovi 
domačnosti in se potopiti med ulice.

Bogata zgodovina
Brežičani so ponosni na več kot 660-letno zgodovi-
no mesta, ki jo krasijo bogate zgodbe, ki še dandanes 
osupnejo obiskovalce. Okolica današnjih Brežic je bila 
poseljena že v prazgodovini. To potrjujejo bogati kelt-
ski grobovi iz drugega stoletja pred našim štetjem, ki so 
jih našli na južnem delu mesta. Kot kraj so Brežice prvič 
pisno omenjene leta 1241, in sicer z imenom Rain, kar 
v nemškem jeziku pomeni »obala rečne struge«. Reka 
Sava, v katero se v neposredni bližini mesta izliva do-
lenjska lepotica Krka, je skozi stoletja tik ob levem bre-
gu svoje struge narekovala pozidavo starega mestnega 
naselja in mu določila tudi ime. Slovensko ime »Breži-
ce« namreč pomeni mestno naselbino na bregovih reke: 
breg – bregci – brežci – Brežice.

Ozemlje, koder danes ležijo Brežice, je v 11. stoletju pri-
šlo v roke Salzburške nadškofije in ostalo v njeni posesti 
vse do 15. stoletja, torej skoraj 400 let, mesto pa se je 
zaradi dobre lege začelo zgodaj razvijati. Tako je imelo 
že v 13. stoletju svoj grad, vojaško posadko, sodišče in 
kovnico denarja, postalo pa je tudi upravno in gospo-
darsko središče salzburške posesti v Posavju. 
Pomembna letnica je 1353, ko je dobilo mestne pravice, 
na čelu mestne uprave pa je bil mestni sodnik, ki ga je 
imenoval salzburški nadškof. Opravljal je tudi civilno ter 
nižje kazensko in krvno sodstvo. Mesto je imelo takrat 
kar dva sejma (na binkošti in na lovrencovo), osem dni 
pred vsakim sejmom je veljal tržni mir. Meščani so imeli 
pravico do ribolova, vendar so morali z ribami postreči 
nadškofu in njegovemu spremstvu, kadar je prišel v me-
sto. Za nakup in celo za uveljavitev dedovanja posesti je 
moral nemeščan pridobiti soglasje nadškofa.
Ob koncu 15. stoletja je Brežice opustošil madžarski 
kralj Matija Korvin, Slovencem dobro poznan kot kralj 
Matjaž. Po desetletni vojni med njim in Habsburžani je 
mesto po podpisu mirovne pogodbe pripadlo slednjim 
in Brežice so tako postale deželnoknežje mesto.
V kmečkem uporu leta 1515 se je v Brežicah zbralo kar 
9000 kmetov, ki so napadli in uničili brežiški grad. Grad 
Brežice so kasneje na novo pozidali in utrdili z vogalni-
mi obrambnimi stolpi, tako da je edini v Posavju klju-
boval napadom upornih kmetov med hrvaško-sloven-
skim uporom leta 1573 pod vodstvom Matije Gubca. V 
času turških vpadov so bile Brežice večkrat požgane in 
oplenjene.

Pomembna prelomnica za mesto je bilo leto 1535, ko so 
Brežice dobile pravico do lastnega grba, ki se je ohra-
nil do današnjih dni in kaže tri brda nad tekočo vodo, v 
ozadju pa piramido. Tekoča voda predstavlja Savo, tri 
brda dežele Štajersko, Kranjsko in Hrvaško, piramida za 
njimi pa vzhajajoče sonce.
Brežice so konec srednjega veka pričakale kot po-
membno trgovsko in obrtno središče v jugovzhodnem 
delu Štajerske. V drugi polovici 16. stoletja je v Brežicah 
prevladal protestantizem in mesto je dobilo lastnega 
predikanta. 17. stoletje je zaznamoval prihod franči-
škanov, ki so leta 1660 zgradili frančiškanski samostan, 
okoli katerega se je razvilo manjše severno predmestje. 
V sedanji, po vojni zgrajeni samostanski stavbi, od leta 
1945 dalje deluje Gimnazija Brežice.

V novem veku so Brežičani živeli predvsem od trgo-
vine in prometa. Ker mesto leži ob reki Savi, ki je bila 
pomembna vodna pot iz avstrijskih pokrajin proti vzho-
du, je bilo tu živahno rečno pristanišče. Še danes je ob 
nekdanjem bregu ohranjenih nekaj večjih hiš bogatih 
trgovskih družin. Kljub temu so bile Brežice predvsem 
upravno in obrtno središče spodnjega Posavja na šta-
jerski strani in so tekmovale s Krškim, ki je bilo enako 
pomembno na kranjski strani.

V viharni prvi polovici 20. stoletja so »brežiški Slovenci«, 
da bi se postavili po robu načrtni germanizaciji, v me-
stu ustanovili čitalnico, posojilnico in Narodni dom ter 
se tako zavzeli za širjenje narodne zavesti in se upirali 
prisilnemu ponemčevanju. Med 2. svetovno vojno so 
Nemci iz mesta in okolice Brežic izgnali 17.259 ljudi, v 
izpraznjene domove pa naseljevali predvsem kočevske 
Nemce in priseljence iz Besarabije. 28. oktobra 1941 je 
bila ustanovljena Brežiška partizanska četa z nalogo, da 
prepreči izselitev Slovencev iz teh krajev. Po 2. svetovni 
vojni se je velik del Nemcev izselil iz Brežic. Mesto se je 
začelo hitro razvijati in v sodobnem času lahko s pono-
som govorimo o mestu z bogato tradicijo ter izrednimi 
naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, ki vas bodo 
zlahka zadržale v mestu več dni.

Pravljični sprehod po mestu
Brežice so pravi zgodovinski biser arhitekture, saj šte-
vilne cerkve, gradovi, zgodovinske hiše, muzeji in druge 
posebnosti mestu in okolici dajejo edinstven pečat pre-
teklosti, ki vas popolnoma prevzame in navduši. Protiu-
tež urbanemu dogajanju je neokrnjena narava v nepo-
sredni okolici, kamor se lahko umaknete od mestnega 
vrveža in na turistično urejenih kotičkih ali v zavetju 
prostranih gozdov in travnikov poiščete svoj košček 
miru ter pozabite na vse skrbi.

// ODKRIVAMO SLOVENIJO
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Grad Brežice
Naša prva postojanka na sprehodu po mestu naj bo 
mestni grad. Grad Brežice so za upravne in obrambne 
namene, verjetno v 12. stoletju sezidali Salzburžani. V 
16. stoletju je bil grad večkrat požgan in porušen, zato 
so v letu 1529 pričeli z gradnjo nove renesančne utrdbe 
z utrjenimi vogalnimi stolpi. V mirnejših časih je plemi-
ška družina Attems grad spremenila v rezidenco. Grof 
Ignac Maria Attems je dal prezidati vzhodni trakt in v 
njem urediti dvorano, danes imenovano Viteška, ki je 
edinstveni primer baročnega posvetnega slikarstva na 
Slovenskem, meni kot ljubitelju umetnostne zgodovine 

pa ena najlepših grajskih dvoran nasploh. V njej lahko 
prisluhnemo koncertom ali se udeležimo drugih prire-
ditev, medtem ko naša misel potuje med prizori iz rim-
ske in grške mitologije. 

V gradu, spomeniku nepremične dediščine, od leta 1949 
deluje Posavski muzej Brežice, ki predstavlja dediščino 
Posavja od najstarejših dni do danes. 

O času od prazgodovine do prihoda Slovanov pripovedu-
je arheološka zbirka. Kako so stanovali, delali, verovali in 
se likovno izražali prebivalci Posavja v 19. in 20. stoletju 
pričajo predmeti v etnološki zbirki. V zbirki Kmečki upori 
in Dediščina posavskih protestantov je s predmeti, slikov-
no in pisno predstavljeno burno 16. stoletje, čas kmečkih 
uporov, turških vpadov in reformacije. Med razstavljeni-
mi predmeti je faksimile Dalmatinove Biblije – prevoda 
svetega pisma iz nemščine v slovenščino, izdane leta 
1584, muzej pa hrani tudi original!

Središče mesta Brežice Grad Brežice

Grad Brežice – arkade

Grad Brežice - vhod s kapelo
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Razstava Bürger – mestjan – meščan nas sprejme v salo-
nu iz leta 1900 s pogledom na mestno ulico in v intimo 
meščanske spalnice. Dvoramne baročne stopnice vodi-
jo iz dvorane v drugo polovico muzeja, kjer se seznani-
mo z zgodovino 20. stoletja na razstavi Pod devetimi za-
stavami: Posavje 1900–1990. V umetnostnozgodovinsko 
urejenem muzejskem delu je na ogled bogata posvetna 
in cerkvena baročna dediščina Posavja ter galerija del 
Alenke Gerlovič. Zaključek muzeja je posvečen spominu 
na ustanovitelja, skrbnega zbiratelja, dolgoletnega rav-
natelja (1949–1963) muzeja in slikarja Franja Stiplovška.
Grad Brežice je tudi prostor za občasne umetnostne 
razstave v Galeriji, poroke v eni najlepših baročnih dvo-
ran v Sloveniji, koncerte, razne kulturne prireditve in 
slovesnosti v Viteški dvorani, razna predavanja, literar-
ne večere, kulturne prireditve, delavnice, poletne kon-
certe na grajskem dvorišču, snemanja in fotografiranja 
v grajskem ambientu in Viteški dvorani, rokodelske in 
praznične sejme na grajskem dvorišču, raznolike peda-
goške programe. 

Viteška dvorana
Veličastna Viteška dvorana gradu Brežice, s svojo edin-
stveno poslikavo iz začetka 18. stoletja, je eden najo-
dličnejših posvetnih baročnih spomenikov stenskega 
slikarstva na Slovenskem. Zaradi impozantnega, v celo-
ti poslikanega dvoranskega prostora je prvovrstna ga-
lerija z bogato mitološko vsebino vključena na ogled v 
sklop muzeja. O avtorstvu fresk tega spomenika baroč-
nega slikarstva so se mnenja strokovnjakov razhajala. 
Na podlagi arhivskega vira je potrjeno, da je poslika-
va Viteške dvorane avtorsko delo slikarja slovenskega 
rodu, Frančiška Karla Remba (tudi Remp) (1675–1718), 
ki se je v tedanjem Rheinu (Brežicah) mudil med leto-
ma 1702 in 1703. Prvih slikarskih veščin se je učil pri 
očetu Janezu Juriju, vendar je že v začetku 18. stoletja 
odšel v Gradec na povabilo grofa Ignaca Marije Attem-

sa (1652–1732). Najel ga je za slikarsko opremo svojih 
dvorcev in palač in mu omogočil nadaljnje šolanje v Ita-
liji. V Rimu je Remb med drugim obiskal palačo Barberi-
ni, in po vzoru fresk Pietra da Cortone poslikal dvorano 
v Brežicah. Remba prištevajo med slikarje, pomembne 
za zgodnjeavstrijski barok, na Slovenskem pa je znan 
predvsem po poslikavah Viteške dvorane gradu Brežice. 

Že v zgodnjem baročnem času so bile Ovidove Meta-
morfoze zelo razširjeno branje, zato ni nič nenavadne-
ga, da so prav te zgodbe postale inspiracija za določene 
prizore poslikave. Na banjastem prehodu stene v strop 
si sledijo prizori iz grško-rimske mitologije, ki hkrati po-
nazarjajo štiri elemente.
Element zraka pooseblja bog svetlobe Apolon z Eos, 
jutranjo zarjo, drugi element vode, prispodabljajo pri-
zori s Pozejdonom in ženo Amfitrito, enookim Polife-
mom, Piramom in Tisbo in ugrabljeno Evropo na biku. 
Tretji element ognja prispodablja bog ognja Hefajst v 
kovačnici, četrti element zemlje prispodabljajo prizori 
z Dionizom v družbi satirov in nimf ter Ariadne, Panom 
s svojo druščino nimf in satirov, gozdnimi božanstvi Dri-
adami, in zadnji je bog vojne, Ares, ki s svojo vojsko pri-
haja z boja.
Na stropu prvi venec figur predstavlja alegorije odlik 
rodu Attems, z grbom tedanjega lastnika Ignaca Mario 
Attemsa, sledijo sklopi figur, ki ponazarjajo prispodobe 
znanosti in umetnosti. Poslikava se na južnem delu za-
ključuje z grbom prve žene Marije iz rodu Wurmbrand.

Grajska kašča
Grajska gospoda je od nekdaj od svojih podložnikov po-
birala desetino (danes mnogo, mnogo več, pa tudi nič 
kaj gosposka ni več …) Za te potrebe so v mestih gradi-
li velike kašče, kamor so spravljali žito. Brežiška kašča 
stoji še dandanes, zdajšnje mogočno poslopje pa je iz 
začetka 18. stoletja, medtem ko se prvotna stavba prvič 
omenja leta 1491. Lastnik gradu in petih bližnjih gospo-
darskih stavb je bila plemiška družina Attems, v začetku 
19. stoletja dr. Ignac grof Attems (1774 – 1861), štajerski 
deželni glavar. Grajska kašča v Brežicah sodi med naj-
lepše ohranjene grajske kašče v Sloveniji in je uvrščena 
med 227 nepremičnih kulturnih spomenikov državnega 
pomena.

Grajski hlevi
K mogočni stavbi mestnega gradu pripadajo tudi mo-
gočno grajeni hlevi. Stavba je v osnovi iz časa gradnje 
gradu sredi 16. stoletja. Predelave so močno zabrisale 
prvotno podobo notranjosti. Sredi 19. stoletja so stav-
bo, ki je bila last brežiške plemiške družine Attems, ime-
novali Jahalna šola (Reit schule). V pritličju je ohranjena 
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Posavski muzej
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velika dvorana – nekdanji konjski hlevi s stebriščem in 
stropnimi oboki. V zgornjih prostorih so živeli najemni-
ki, med njimi advokat dr. Jakob Razlag (1826 – 1880) z 
družino.

Mestno obzidje
Mestno obzidje dandanes ni več ohranjeno. Pri seve-
rovzhodnem stolpu gradu so odkrili ostanke štiri metre 
debelega zidu iz 16. stoletja, ki je zapiral predgradje pro-
ti vzhodu. Pod njimi odkriti ostanki zidov izvirajo najver-
jetneje iz srednjega veka. Zidovi vzhodno od obzidja so 
delno segali v obrambni jarek in so morda ostanki vho-
dne konstrukcije južnih mestnih vrat iz 16. stoletja, ki so 
najverjetneje stala nekoliko severneje. Potek zidov graj-
skega obzidja je danes tlorisno prikazan v tlaku.

Gasa
Gasa - danes Ulica stare pravde - poteka polkrožno od 
srednjeveških južnih mestnih vrat pri Brežiškem gradu 
do nekdanje pošte, kjer se nasproti stavbe Narodnega 
doma priključi glavni ulici. Hiše na južnem delu Gase so 
v strnjenem nizu prizidane na staro mestno obzidje. V 
prejšnjih stoletjih so jih zasedali obrtniki, tu je bila sredi 
19. stoletja hiralnica, od leta 1872 bolnišnica, v začetku 
20. stoletja otroški vrtec in žrebčarna. Po mnenju mno-
gih je to ena izmed najlepših ulic v Brežicah, sprehod po 
njej pa ponuja tudi čudovit pogled na Vodovodni stolp.

jenimi lesenimi tramovi (Fachwerkhaus), vrhnji del pa 
spominja na obrambne stolpe. Stolp je visok 46 metrov, 
v večjem delu je okrogel, na vrhu pa ga zaključuje osme-
rokotni rezervoar, ki je postavljen na šestnajstih konzo-
lah. Stolp krasijo trije manjši balkoni. Postavljen je na 
vogalu osrednje Bizeljske ceste in Ulice stare pravde 
- Gase - ulice na mestnem obzidju in sloni na ostankih 
mestnega obrambnega obzidja.

Bogata stavbna dediščina
Ob obisku Brežic nikar ne spreglejte mestne hiše. Za-
kaj? Med drugim tudi zato, ker v njej domuje Turistično 
informacijski center (TIC), ki je bogato založen z infor-
macijskim gradivom, tu pa se lahko oskrbite tudi z ze-
mljevidom. V času njenega nastanka je bil razvoj mesta 
v razcvetu in prav to nakazuje njena zunanja podoba. 
To je poznobaročna stavba s poudarjeno osrednjo osjo, 
ki jo v pritličju določa velik kamnit portal z mestnim  
grbom in letnico 1769. V nadstropju je atraktiven manjši 
balkon z baročno trebušasto ograjo in preprostimi vrati. 
Stavba ima tudi arhitekturno zanimiv strešni nastavek s 
trikotnim čelom in naslikano uro v sredini. Mestna hiša 
v Brežicah je v virih imenovana tudi Magistrat. V njej je 
bila od konca druge svetovne vojne do preloma tisoč-
letja glasbena šola, od leta 2012 pa je pod okriljem Za-
voda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice v njej 
urejen skupen prostor za trženje in promocijo lokalnih 
turističnih produktov; v pritličju se namreč nahajata 
trgovina s spominki, lokalnimi izdelki več kot 90-ih lo-
kalnih obrtnikov in ustvarjalcev, ter vinoteka z bogato 
ponudbo lokalnih vin, posebno mesto v njej pa vsako 
leto zasede tudi dvojček Županovih vin. 

Vodovodni stolp
Sredi relativno nizko grajenih zgradb starega mestnega 
jedra vodovodni stolp kar sili kvišku, saj je celotno sre-
dišče mesta ravno. Ravno zategadelj so leta 1914, torej 
pred dobrimi 104 leti, postavili vodovodni stolp, s kate-
rim so rešili šibak pritisk v mestni vodovodni napeljavi. 
Stolp je grajen v maniri nemške arhitekture, s poudar-

 Gasa in vodovodni stolp v ozadju

Trgovina s spominki, lokalnimi izdelki ter vinoteka



Moja Slovenija14

// ODKRIVAMO SLOVENIJO

Med stavbno dediščino starega mestnega jedra izstopa 
nekdanja lekarna z renesančnim pročeljem z znameni-
tim, svedrasto zavitim dimnikom na strehi. Glavni vhod 
s polkrožno oblikovanim portalom nosi letnico 1641 in 
1695, nad drugim portalom, ki vodi na dvorišče stavbe, 
je v polkrožni fasadni niši v nadstropju kip Marije Brez-
madežne iz druge polovice 18. stoletja. Lastniki eno-
nadstropne stavbe so bili v zadnjih dveh stoletjih lekar-
narji, sredi 19. stoletja Ignac Žnideršič (1838 – 1887), za 
njim Tončič in Klabučar, danes pa je v stavbi gostilna in 
picerija Santa Lucija.
Najzanimivejša meščanska stavba iz leta 1782 je del Cot-
tova trgovsko-stanovanjska hiša s klasicističnim proče-
ljem ter banjastim obokom v veži. Leta 1771 se je iz Ita-
lije priselil Leonardo Del Cott (1751 – 1814) in tu odprl 
trgovino, ki je vseskozi nosila njegovo ime. Vklesano je 
na kamnitem portalu ob letnici 1782, na železnih polk-
nih z lovorjevimi girlandami pa so začetnice trgovče-
vega imena LDC in letnica 1790. Pod hišo so skladiščni 
prostori za blago, prispelo tudi po reki Savi, ki je nekoč 
tekla tik pod hišami na zahodni strani mesta.

Župnijska cerkev svetega Lovrenca
Kot vsako »pravo« mesto se tudi Brežice ponašajo s pre-
lepo župnijsko cerkvijo. Župnijska cerkev sv. Lovrenca 
sredi mesta je bila zgrajena leta 1782 po načrtu J. N. Fu-
chsa, z baročno razgibanim enoladijskim prostorom, s 
češko kapo nad osrednjo polo in prezbiterijem ter zaho-
dnim zvonikom nad pevskim korom. Freske Tomaža Fan-
tonija in Jakoba Brolle so iz leta 1861. Notranjščina je do-
bila novo podobo z vitraži ter s freskami Staneta Kregarja 
(1905 – 1973) v prezbiteriju leta 1966. Čelno pročelje ima 
elemente klasicizma in je členjeno s pilastri, nišami, roze-
to in preklado, nad katero se dviga zvonik. Predhodnica 
sedanje župne cerkve je stala nasproti sedanje in se ome-
nja že v 12. stoletju kot podružnica videmske prafare, iz 

katere se je izločila kot vikariat pred 1354. Samostojna 
župnija postane v začetku 17. stoletja.

Slovenski Narodni dom
Tudi v Brežicah so imeli Slovenci svoj »dom«, ki je bil v 
obdobju narodnostnih bojev in trenj kulturno in politič-
no središče brežiških Slovencev. Delovanje Narodnega 
doma v Brežicah sega v leto 1895. V stavbi hotela Klem-
bas je bila sredi 19. stoletja gostilna Haidenek (nato Hei-
der, Jamnik, Berdan, Koštomaj, Schweiger in Korent). 
Konec 19. stoletja sta dobila svoje prostore v stavbi 
čitalnica, ustanovljena 1890 ter Posojilnica in hranilni-
ca. Slovesno odprtje Narodnega doma, nadgrajenega v 
dvonadstropnico in prezidanega v secesijskem slogu, je 
bilo 14. avgusta 1904. 

Severna mestna vrata
Severna mestna vrata iz 16. stoletja so imela obliko eno-
nadstropnega kamnitega stolpa, ki je imel trapezoidni 
tloris in je z zunanje strani obzidja segal v vodni obramb-
ni jarek. Stolp je bil na severni strani podkleten, morda 
zaradi mehanizma dvižnega mostu, ki je severna mestna 
vrata povezoval z lesenim mostom čez obrambni jarek. 
Potek zidov obzidja in stolpa je tlorisno prikazan v tla-
ku. Ob severnih mestnih vratih stoji impozantna stavba  
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nekdanjega Nemškega doma s hotelom Pri črnem orlu, 
ki je bila zgrajena v značilnem staronemškem renesanč-
nem slogu. Stavba je do danes ohranila razgibanost bo-
gato oblikovanega pročelja. Leta 1904 so ločeno prazno-
vali slovensko in nemško čuteči Brežičani: v istem letu je 
bilo odprtje nadgrajenega Narodnega in odprtje Nem-
škega doma. V prvem so se zbirali »brežiški Slovenci«, Pri 
črnem orlu pa »brežiški Nemci«. 

Še malo za brbončice
Sprehod po mestu lahko zaključimo s kulinaričnim raz-
vajanjem v kateri od mestnih gostiln.
V ošteriji Debeluh, družinski restavraciji v središču Bre-
žic, stavijo na sezonske in lokalne sestavine, njihovo 
glavno vodilo pa je čistost okusov iz najboljših surovin. 
Od leta 2008 so člani evropskega združenja vrhunskih 
mladih gostincev Jeunes Restaurantes d›Europe. V 
oštariji mojstrsko prilagajajo stare okuse novim izzivom 
in jih kombinirajo z vini. Odlikujejo jih domiselni recepti 
in izjemna vinska ponudba. Njihova vinska klet je boga-
to založena, saj šteje približno 250 etiket, med njimi so 
domače in tuje, tudi najbolj prestižne.
Lahko pa se ustavimo v gostilni Splavar z dolgoletno 
tradicijo. Restavracija, slaščičarna in hotel Splavar že vr-
sto let popotnikom in gurmanom zagotavlja gostoljubje 
sredi starega mestnega jedra Brežic. Prvi lačni želodci 

na poti mimo Brežic pa vse do Črnega morja so bili spla-
varji, po katerih je hiša dobila tudi ime. Filozofija hiše pa 
je še danes ista: Zadovoljstvo!

Mesto festivalov
Brežice mnogi povezujemo s festivali, po katerih je po-
znano tudi izven slovenskih meja.
Festival »Brežice, moje mesto« center Brežic vsako leto 
konec junija spremeni v središče zabave, kulture, špor-
ta in odlične kulinarike željnih obiskovalcev. Željnih fe-
stivala »Brežice, moje mesto« v organizaciji Zavoda za 
podjetništvo, turizem in mladino Brežice in Občine Bre-
žice. S številnimi med seboj prepletajočimi se projekti 
se tako ustvarja izjemna zgodba, ki v svoje vrste vabi 
obiskovalce iz širne Slovenije in zunaj njenih meja. Fe-
stival »Brežice, moje mesto« je svojo kariero pričel kot 
skromen ulični festival davnega leta 2004, ZPTM Breži-
ce pa je organizacijo prevzel v letu 2011. Skozi zadnja 
leta je festival, zahvaljujoč jasni viziji programske ekipe 
organizatorja in celotne skupnosti, presegel vsa priča-
kovanja in postal eden izmed največjih in najbolj pre-
poznavnih festivalov v regiji in širše. Letos bo festival 
potekal od 24. junija do 1. julija!
Zadnjih nekaj let poletno festivalsko vzdušje, ki se prič-
ne s festivalom Brežice, moje mesto, vzdržujejo skozi 
celo poletje s projektom Mestna promenada Brežice, ko 
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mesto, vsaj za dva tedna dobi neke vrste trg v središču 
mesta. V času Mestne promenade (od 13. do 29. 7. 2018) 
je namreč za ves promet zaprt odsek Ceste prvih borcev 
(krak od križišča z Bizeljsko cesto do cerkve Sv. Lovren-
ca). V času promenade na prizorišče vozi tudi brezpla-
čen avtobus iz Term Čatež, obiskovalcem Brežic pa se 
ponudniki predstavijo s posebno ponudbo. Najbolj ma-
mljiva je predvsem letna terasa pred Mestno hišo, kjer je 
osrednje prizorišče dogajanja. 
Zelo zanimiv pa je tudi Posavski festival tematskih poti 
2018, ki letos zajema preko 30 organiziranih tur po vse-
binsko bogatih tematskih poteh s strokovnim vode-
njem, posavsko gastronomijo, lokalnimi zgodbami ter 
interpretacijo naravne in kulturne dediščine. Pohodi po 
posavskem sredogorju so nezahtevni in primerni za vse 
ciljne skupine s pestro izbiro namestitev na podeželju 
in dodatno ponudbo športnih aktivnosti (kajak, kanu, 
SUP, splavarjenje, jadralno padalstvo). Posavski festival 
tematskih poti se bo v letu 2018 delil na dva dela – po-
mladne aktivne pohode med 27. aprilom in 1. julijem 
ter jesenske gastronomsko obarvane pohode med 20. 
oktobrom in 18. novembrom.

Zanimivosti v okolici
Če želite okusiti pristne, domače posavske jedi, vseka-
kor obiščite katero izmed okoliških turističnih kmetij. 
Poskusili boste lahko domače ocvirke, ajdove žgance, 
kislo zelje, dobrote domačih kolin, domač jabolčni in 
sirov štrudelj, bizeljski ajdov kolač in še mnoge druge 
dobrote. Tudi ljubitelji rib ne boste razočarani, saj lahko 
v naših krajih poskusite celo dimljeno postrv!

Sam bi izpostavil dve: turistično kmetijo Pri Martino-
vih in Isteniča na Bizeljskem, kjer so doma svetovno 
priznane penine.

Vinski cesti
Po gričevjih občine Brežice se vijeta Podgorjanska in 
Bizeljsko-sremiška vinska cesta, ki ju je vsekakor vred-

no raziskati. Vina iz obeh vinorodnih okolišev lahko na 
enem mestu degustirate (in kupite) tudi v vinoteki Me-
stne hiše Brežice. 
Podgorjanska vinska cesta teče na desnem bregu Save 
in je znana kot vinska cesta, kjer častijo cviček, ki velja 
za slovenskega posebneža. Cviček je lahko kiselkasto 
rdeče vino, ki je svojevrstno zato, ker je narejeno iz rde-
čih in belih sort grozdja. V Gadovi peči, ki velja za zibel-
ko cvička, so domačini vzpostavili dežurne zidanice. 
Odprte so vsak petek, soboto in nedeljo, preko dežurnih 
telefonov pa vsak dan. Da cviček lažje steče po grlu, ga 
postrežejo, kot se spodobi – skupaj s slastnimi domači-
mi dobrotami.
Bizeljsko – Sremiška vinska cesta pa poteka po levem 
bregu Save, kjer vinogradniki pridelujejo rdeči in beli 
bizeljčan, ki od leta 2009 nosita oznako PTP (priznano 
tradicionalno poimenovanje), ter ostala odlična vina. 
Posebnost vinske ceste so repnice – jame, izkopane v 
kremenčevem pesku, ki ga je na območje Bizeljskega 
pred milijoni let naplavilo Panonsko morje.

Okolica Brežic – Grmada nad Krškim (488 m), priljubljena 
pohodniška točka (foto Jošt Gantar)
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Repnice
Najbrž se vam je ob pogledu na besedo »repnica« utr-
nilo, da gre za nekaj v povezavi z repo ali pa repom … 
Gre za jame, izkopane v kremenčevem pesku, kjer so 
nekdaj čez zimo shranjevali repo, ki je bila glavna krma 
za živino in po kateri so repnice tudi dobile svoje ime. 
Po opustitvi tovrstnega načina shranjevanja so repni-
ce postale eden izmed spomenikov preteklega časa, 
mnogi vinogradniki pa so jih preuredili v prostor za 
shranjevanje vina ter pokušino vin. Tako lahko v okolici 
Bizeljskega obiščete celo več kot 200 let stare repnice, ki 
zagotavljajo zares edinstveno doživetje. Nekatere med 
njimi imajo nenavadno zanimive ornamente na stropu 
ali na stenah. V njih je idealna temperatura in vlaga, ki 
sta potrebni za shranjevanje in zorenje vin. 

Brežiško morje
Mnogim je sotočje Krke in Save ena največjih lepot Bre-
žic. Idiličen pogled na sotočje lahko doživite na mostu, 
ki povezuje vas Čatež ob Savi z Brežicami. Priljubljena 
točka, tako imenovana »Špica«, privablja na most mno-
go ljubiteljev narave, fotografe, navduši pa tudi vsakega 
naključnega obiskovalca Brežic. Z mostu imate lep po-
gled tudi na edinstveni kovinski most nad Krko in Savo.
Le malce višje nad sotočjem pa je pred kratkim pričela 
delovati hidroelektrarna Brežice, katere največji dopri-
nos ni samo proizvodnja električne energije, temveč 
turistični potencial velikega akumulacijskega jezera. V 
pripravi je plovni režim po reki Savi, že sedaj pa se lahko 
s SUP-om, kanujem ali raftom popeljemo po reki Krki.

Brod na Savi
Brod na Savi je čudovita popestritev izleta ali daljšega 
bivanja, njegova tradicija pa je vsaj 130-letna. Brodar-
sko turistično društvo Mostec vsakodnevno vozi preko 
reke Save iz Term Čatež v vas Mostec in nazaj. Na pot 
prek valov se lahko podate individualno, sprejemajo pa 
tudi skupine, ki jim po želji pripravijo tudi manjšo pogo-
stitev na samem brodu ter povedo kaj več o zgodovini 

brodarstva. Izlet lahko združite z ogledom Mosteca, pri-
jazne in domače vasice, si v bližnjih gostilnah privoščite 
kaj za pod zob in si ogledate vaško cerkev svetega Fabi-
jana in Sebastijana. Brod vozi skozi vse leto, v kolikor je 
vodostaj reke primeren.
V Mostecu obiščite gostilno Krulc, ki je najstarejša go-
stilna v Posavju, saj deluje od leta 1529. Po ustnem iz-
ročilu naj bi v tej gostilni obedoval celo Matija Gubec, 
vodja slovensko-hrvaškega kmečkega upora. V leta 
2007 prenovljenem objektu vas bodo postregli z malico, 
kosilom, jedmi po naročilu, pizzami, ribjimi jedmi, zra-
ven pa natočili domača vina lastne pridelave. 

Za konec še termalno razvajanje
V bližini Brežic se nahajata dve termalni kopališči, obe 
večkrat nagrajeni in zelo priljubljeni tako med domači-
mi kot tudi tujimi gosti. 
Terme Čatež so največji termalni center v državi z odlič-
nima letno in zimsko termalno riviero, kupom spremlje-
valne ponudbe in lepo urejenim kampom.
Poletna Termalna riviera z največjim zunanjim bazen-
skim kompleksom daleč naokoli omogoča zabavo za 
vse generacije na več kot 10.000 m² termalnih vodnih 

Sotočje Krke in Save 

Kovinski most
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površin. Pričakujejo vas vodne atrakcije in bazeni ra-
znolikih oblik s temperaturo termalne vode od 26 °C do 
36 °C. Uživajte v vodi tisočerih oblik. Tobogani, gusarski 
otok, počasna reka, bazen z valovi, otroški bazeni, igra-
la, whirlpooli ...
Bazeni in atrakcije poletne Termalne riviere so razlog, 
da se živahen smeh že od daleč razlega v otroškem vo-
dnem parku z igrali in na vodnih drčah. Najmlajše goto-
vo najbolj privlači gusarski otok. Tudi odraslim pričara 
na obraz otroško navihanost trojček toboganov, svoj val 
pa lahko ujamete v bazenu z valovi. Naval adrenalina 
boste doživeli na toboganu »boomerang«. Pravi raj za 
čofotanje in uživanje je počasna reka, ki vabi k vožnji na 
velikih obročih. V bazenu nepravilnih oblik prepustite 
svoje telo in dušo sanjarjenju in se predajte blagodejni 
masaži mehurčkov termalne vode tudi v dveh bazenih 
s podvodnimi masažnimi šobami. Ljubitelji plavanja na 
dolge proge, skočite v olimpijski bazen.

Ko boste že mislili, da ste doživeli vse, zavijte še v za-
baviščni park. Adrenalinsko navdušenje vas bo prevzelo 
na gusarskem stolpu, s katerega se v prostem padu po-
ženete novim doživetjem naproti. Hitrost? Pet metrov 
na sekundo! Na bungee trampolinih lahko uprizorite 
lastne akrobacije. Za malo mlajše je tu steza za mini go-
kart. S prijatelji se lahko preizkusite tudi v mini golfu.
Na zimski Termalni rivieri zaplavajte v termalni vodi 
največjega pokritega kompleksa bazenov in odkrijte 
vodni raj na več kot 2300 m² notranjih termalnih po-

// ODKRIVAMO SLOVENIJO

vršin z vod nimi atrakcijami. Pod tri kupole zimske Ter-
malne riviere vabijo bazeni, whirlpooli, slapovi, masaž-
na ležišča ... Ko je počasnosti dovolj, sledi zabava med 
valovi ali na divji reki. Spustite se v vodno doživetje 
na toboganu skakalnica ali kamikaza. Ljubitelje hitrih 
spustov navdušuje tobogan z zaprto cevjo s svetlobni-
mi učinki, iskalce presenečenj pa drevo doživetij.
Nekoliko manjše so Terme Paradiso v Dobovi, v nepo-
sredni bližini meje s Hrvaško, ki pa so zelo lepo urejene, 
pohvalijo pa se lahko tudi z odličnim centrom dobrega 
počutja. Oaza savn je sodobno opremljena na 1200 m² 
površine, kjer je možnost izbire med osmimi različnimi 
tipi savn v dveh nadstropjih.
Na voljo so velika gozdna savna, kromo savna, čoko-
ladna savna, parna savna, bio panoramska savna, ze-
liščna solna savna, hamam savna, infra savna. V sklopu 
savn so tudi številna počivališča, vodna ležišča, notranji 
in zunanji bazen ter iglu. Možnost pa je tudi nakup raz-
nih ritualov, ki se dnevno izvajajo. 
Hotelski kompleks zajema 1800 m² vodnih površin 
odlične termalne vode v notranjem bazenu z masažni-
mi šobami in zunanjih bazenih ter bazenu s čisto ter-
malno vodo brez dodatkov. Počasna reka, otroški ba-
zen, tobogani in ostale vodne atrakcije delujejo le med 
poletno sezono. Notranji in zunanji bazen pa sta odprta 
skozi celo leto. 

Turistično informacijski center  
Čatež ob savi (Terme Čatež)
Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob savi
Tel.: + 386 (0)7 62 070 35
dežurni telefon: + 386 (0)64 130 082
e-pošta: info@discoverbrezice.com

Občina Brežice

Terme Čatež

Terme Paradiso
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// KULTURA

Poleg ikonične lesene makete, ki je nastala leta 1949, na 
razstavo iz Plečnikove zbirke MGML potujeta tudi dva 
originalna načrta: prerez in tloris II. nadstropja istega 
neuresničenega projekta iz leta 1947. Maketo in načr-
ta so danes organizatorji razstave prevzeli v Plečnikovi 
hiši, na razstavi v New Yorku pa bodo na ogled med 15. 
julijem 2018 in 13. januarjem 2019.

Neuresničeni Plečnikov parlament  
v MoMA v New Yorku
na razstavi H konkretni utopiji: arhitektura v Jugoslaviji, 1948–1980, ki jo pripravljajo v 
Muzeju moderne umetnosti (MoMa) v new Yorku, bo svoje mesto dobil tudi ikoničen pred-
met iz Plečnikove zbirke: maketa neuresničenega slovenskega parlamenta, Plečnikove  
katedrale svobode. 

Skrben prevzem in transport makete

Maketa: Plečnikov parlament

Plečnikova katedrala na razstavi Jože Plečnik.

Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane: 
“Originalna maketa Katedrala svobode je eden najbolj 
ironičnih predmetov iz Plečnikove zbirke, ki jo hranimo v 
Muzeju in galerijah mesta Ljubljane. Sodelovanje z Muze-
jem moderne umetnosti iz New Yorka je za nas izrednega 
pomena prav zaradi izjemne pomembnosti, ki jo ta muzej 
predstavlja pri posredovanju vedenja o moderni in sodob-
ni likovni umetnosti v svetovnih razmerah. Na ta način je 
naše sodelovanje prav gotovo pomemben prispevek k 
širjenju pomena Plečnikove dediščine za razvoj moderni-
stične arhitekture v takratni Jugoslaviji, saj je bil Plečnik 
profesor številnim arhitekturnim ustvarjalcem, med dru-
gim tudi arhitektu Edvardu Ravnikarju, ki je bil eden izmed 
glavnih nosilcev novih gibanj v takratni državi. Prav Kate-
drala svobode bo izpostavljena kot začetek pojmovanja in 
razmisleka o tem, kaj pomeni ustvarjati arhitekturno vizijo 
novih, včasih tudi brezkompromisnih izhodišč.”

MGML
Andrej Peunik
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Slovensko in hrvaško ozemlje je kar 73 let družila skup-
na država Jugoslavija, in sicer od leta 1918 do 1991. 25. 
junija 1991 je skupščina Republike Slovenije sprejela 
ustavni zakon za uresničitev Temeljne ustavne listne 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. 
Prav tako je hrvaški sabor istega večera sprejel svojo »iz-
javo o vzpostavitvi suverene in samostojne Republike 
Hrvaške«. Nova slovensko-hrvaška meja je obmejno 
prebivalstvo tako postavila v nov položaj. Do takrat so 
otroci obiskovali šolo, ki je bila najbližja njihovem domu 
– neglede na to, če je bila na slovenski ali hrvaški strani. 
Tudi jezik pri tem ni povzročal posebne ovire, saj je bilo 
v dialektih obmejnih krajev veliko podobnosti, za katere 
sem predpostavila, da obstajajo tudi dandanes.
Ob razmišljanju o položaju slovenščine na Hrvaškem sem 
se v raziskavi osredotočila na obstoječe znanje slovenske-
ga jezika učencev v OŠ obmejnega območja Krapinsko-
Zagorske in Zagrebške pokrajine, in sicer v krajih Kum-
rovec, Hum na Sotli iz Krapinsko-Zagorske in iz Zagrebške 
pokrajine v krajih Bregana ter Kraljevec na Sotli. 

// KULTURA

Uporaba slovenščine v obmejnih osnovnih 
šolah na Hrvaškem
znanje slovenskega jezika v obmejnih osnovnih šolah v Krapinsko-zagorski in zagrebški 
pokrajini je večinoma na ravni osnovnega razumevanja in omogoča komunikacijo. Veliko 
učencev je pokazalo tudi zanimanje za obiskovanje izbirnega predmeta slovenski jezik.

Znanje slovenščine
Namen in cilj raziskave je bilo ugotoviti obstoječe znan-
je slovenskega jezika ter razlike med otroki glede na 
spol v Krapinsko-Zagorski in Zagrebški pokrajini. Prav 
tako sem želela izvedeti, ali bi otroci želeli obiskati iz-
birni predmet »slovenščina« v določenih obmejnih OŠ v 
Krapinsko-Zagorski in Zagrebški pokrajini.

Da bi preverila zastavljene cilje in dosegla namen 
raziskave, sem postavila štiri hipoteze:
H1: Otroci, ki živijo in obiskujejo šolo v obmejnem 
območju, se dobro sporazumevajo v slovenskem jeziku.
H2: Otroci, ki živijo in obiskujejo šolo v obmejnem 
območju, dobro razumejo navodila v slovenskem jeziku.
H3: Poučevanje slovenskega jezika s pomočjo IKT (in-
formacijsko-komunikacijska tehnologija) bi pripomo-
glo k večjemu vpisu učencev k izbirnemu predmetu 
slovenski jezik.
H4: Deklice bodo pokazale večje zanimanje za učenje 
slovenskega jezika kot dečki.

Krapinsko-Zagorska pokrajina (www.visitzagorje.hr)
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Raziskava je bila narejena na priložnostnem vzorcu 677 
otrok iz Krapinsko-Zagorske pokrajine (OŠ Josipa Broza 
v Kumrovcu in OŠ Viktorja Kovačića iz Hum na Sotli) in 
Zagrebške pokrajine (OŠ Pavla Štosa iz Kraljevca na Sotli 
in OŠ Milana Langa iz Bregane). V raziskavi je sodelovalo 
313 dečkov in 364 deklic. Največ sodelujočih učencev je 
bilo iz 6. razreda (26,6 odstotka), sledijo učenci iz 5. raz-
reda (25,6 odstotka), nato učenci 7. razreda (24,1 odsto-
tka). Najmanj sodelujočih učencev je bilo iz 8. razreda, 
in sicer so predstavljali 23,8 odstotka vseh sodelujočih. 
Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-neeksperimen-
talno metodo empiričnega raziskovanja.
Raziskava je potekala v mesecu maju do vključno prve-
ga tedna v mesecu juniju 2015. Po predhodni odobritvi 
ravnateljev in ravnateljic sem vprašalnike razdelila vsem 
učencem v razredu. Izpolnjeni so bili vsi vprašalniki. 
Zbrane podatke sem obdelala s programom SPSS (Sta-
tistical Package for Social Sciences – statistični program 
za družboslovne znanosti) na nivoju deskriptivne in 
inferenčne statistke, ki je bil glede na strukturo podatkov 
najprimernejši. Za preizkušanje odvisnih zvez med odvis-
nimi spremenljivkami glede na neodvisni spremenljivki 
»šola« in »spol« sem uporabila statistično metodo χ² – 
preizkusa, pri čemer sem uporabila Kullbachov preizkus 
oziroma preizkus z Yatesovim popravkom.
Vprašalnik je bil razdeljen na štiri sklope. Prvi sklop je 
bil namenjen pridobivanju demografskih podatkov, 
drugi sklop pa je obsegal vprašanja o znanju slovenske-
ga jezika. V tretjem sklopu sem pripravila dve skupini 
vprašanj, ki so bila v prvem delu vezana na uporabo 
vsebin na svetovnem spletu glede uporabe slovenskih 
strani. V nadaljevanju pa so vprašanja zahtevala ra-
zumevanje slovenskega jezika in prepoznavanje pod-
robnosti. V četrtem sklopu sem zastavila dve vprašanji 
o motivaciji za učenje slovenskega jezika. 
Glavni rezultati opravljene raziskave so pokazali priča-
kovane skupaj navedene trditve.

Metodologija
Ocenjevanje nivoja znanja jezika je z vidika vprašanega 
zelo subjektivno, zato sem uporabila samoocenjevalo 
evropsko lestvico in učence prosila, da svoje znanje 
slovenskega jezika ocenijo. 35,5 odstotka slovenskega 
jezika ne zna, ga pa prepozna, če ga kdo govori. Tretji-
na (33,1 odstotka) učencev na obmejnem območju 
med seboj ustno in pisno komunicira v slovenskem 
jeziku. Samostojno zna uporabiti slovenski jezik 13 
odstotkov učencev, tekoče pa govori slovenski jezik 
približno desetina (10,9 odstotka) učencev. Najvišjo 
stopnjo znanja in rabe slovenskega jezika (stopnja 
C) pa ocenjuje manj kot 10 odstotkov učencev. Izidi 
kažejo, da je znanje slovenskega jezika v obmejnih 

šolah večinoma na ravni osnovnega razumevanja in 
omogoča komunikacijo. 
Izidi raziskave kažejo, da se slovenski jezik na šolah 
obmejnega področja dokaj redko uporablja. Nikoli ne 
uporablja slovenskega jezika 32,5 odstotka učencev, 
redko oziroma včasih pa 32,6 odstotka. Le 19,1 odstotka 
učencev obmejnih šol slovenski jezik uporablja pogosto. 
Obstaja statistično značilna razlika v pogostosti rabe 
slovenskega jezika med šolami (χ²=121,307, g=9, 
P=0,000). Izidi kažejo, da je raba slovenskega jezika 
najpogostejša v OŠ Viktorja Kovačiča iz Huma na Sot-
li, ki je v neposredni bližini državne meje s Slovenijo, 
kjer pogosto slovenski jezik uporablja 36,1 odstotka 
učencev. Tak izid je pričakovan, saj so stiki med učenci 
obeh držav tesnejši in pogostejši. Raba slovenskega 
jezika izrazito upade na šolah Zagrebške pokrajine (OŠ 
Pavla Štosa iz Kraljevca na Sotli in OŠ Milana Langa iz 
Bregane). Na podlagi izidov lahko zavrnem hipotezo H1, 
da se otroci, ki živijo v obmejnem območju, dobro spo-
razumevajo v slovenskem jeziku. 
Učenci so za izpolnjevanje vprašalnika dobili navodila, 
zapisana v slovenskem jeziku. Zanimalo me je, kako so 
učenci navodila razumeli. Odgovarjali so na podlagi 
5-stopenjske ocenjevalne lestvice. Zelo dobro je na-
vodila razumelo 27,5 odstotka učencev, dobro pa 31,9 
odstotka. Slabo slovenski jezik razume slaba četrtina 
učencev (22,7 odstotka), 10,0 odstotka učencev je bilo 
takih, ki navodil niso razumeli. Bralno razumevanje 
ocenjujem kot dobre, predvsem v primerjavi uporabe 
slovenskega jezika, ki je dokaj nizka. 
Obstaja statistično značilna razlika v razumevanju 
navodil glede na šolo (χ²=151,331, g=12, P=0,000). 
Najboljše razumevanje navodil se zazna v obeh šolah, 
ki sta geografsko bližje krajem v Sloveniji (OŠ Viktorja 
Kovačiča in OŠ Pavla Štosa). Šoli, kjer so navodila ra-
zumeli slabo, sta geografsko najbolj oddaljeni od slov-
enskih krajev. Glede na izide lahko potrdim hipotezo 
H2, da otroci, ki živijo v obmejnem območju, dobro 
razumejo navodila v slovenskem jeziku. Opozoriti je 
treba, da so bila navodila dokaj preprosta in kratka, 
zato je ugoden izid v primerjavi s prejšnjimi ugotovit-
vami mogoče pripisati temu dejstvu. K razumevanju 
preprostih in kratkih navodil pripomore tudi dejstvo, 
da v Krapinsko-Zagorski pokrajini uporabljajo veliko 
slovenskih besed, v Zagrebško pokrajino pa Slovenci 
vsakodnevno hodijo z določenim namenom (kupovan-
je, zdravstvene tegobe). 
Sodobni učni pripomočki, še posebej uporaba raču-
nalnikov ali tablic, pri učencih v današnjem času dvi-
gnejo nivo motivacije za učenje, kar bi bilo mogoče 
pri učenju slovenskega jezika uporabiti. Uporaba IKT 
(informacijsko-komunikacijske tehnologije) pri učenju 
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slovenskega jezika bi bila všeč 60,4 odstotka učencem 
šol obmejnih pokrajin. Med učenci, ki želijo obiskovati 
pouk slovenskega jezika, in tiste, ki te želje nimajo, 
obstaja statistično značilna razlika (χ²=158,340, g=1, 
P=0,000). 82,9 odstotka učencev želi obiskovati pouk 
slovenskega jezika kot izbirni predmet. Na podlagi 
izida lahko potrdim raziskovalno hipotezo H3, da bo 
poučevanje slovenskega jezika s pomočjo IKT (infor-
macijsko-komunikacijske tehnologije) pripomoglo k 
večjemu vpisu učencev k izbirnemu predmetu sloven-
ski jezik. 
Želja po učenju jezikov je odvisna od številnih dejavnikov: 
od vpliva okolja, staršev, vrstnikov, kot tudi osebnih 
interesov in ne nazadnje spola. Za učenje slovenskega 
jezika se je odločilo več deklic (68,4 odstotka) kakor 
dečkov (59,1 odstotka). Na podlagi izida lahko potrdim 
raziskovalno hipotezo H4, da bodo deklice pokazale 
večje zanimanje za učenje slovenskega jezika kot dečki.

Učenci ob meji bi se učili slovenščine
Zaključim lahko z ugotovitvijo, da je v Krapinsko-
Zagorski pokrajini v krajih Kumrovec in Hum na Sotli 
znanje slovenskega jezika nekoliko boljše. Iz tega bi 
lahko sklepala, da tam živi več »podeželskih« ljudi, ki 
so bolj povezani s Slovenci, s katerimi si delijo polja, 
skupne zabave, razmišljanja … 
Raziskava je pokazala, da je znanje živega pogovornega 
slovenskega jezika na dokaj nizki ravni, saj ga ne upora-
blja skoraj dve tretjini učencev. Veliko učencev, in sicer 
kar 82,9 odstotka, je pokazalo zanimanje za obisko-
vanje izbirnega predmeta slovenski jezik. Učenci svoje 
znanje v obeh pokrajinah ocenjujejo kot zelo dobro ali 

// KULTURA

dobro. Večina njih pozna slovenski jezik preko sorod-
nikov ali skupnih prijateljev, s katerimi niso v stalnem 
stiku. Posledično poznajo le določene besede ali krajša 
navodila. 
Da bi ohranili dober medsebojni odnos in se naučili 
»sorodnega jezika«, so se otroci in učitelji iz OŠ Velika 
Dolina iz kraja Jesenice na Dolenjskem iz Slovenije od-
pravili peš do svojih »sosedov« oz. prijateljev v sosednjo 
Hrvaško na prekrasno mednarodno druženje z učenci 
in učitelji OŠ Milana Langa iz Bregane. S tem so doka-
zali, da njihove dobre volje in prijateljstva ni mogoče 
ustaviti niti z bodečo žico, ki je postavljena kot meja 
med državama. 
Tudi v Krapinsko-Zagorski pokrajini prirejajo vsako-
letno mednarodno druženje, ki se začne s pohodom 
v Podčetrtku in nadaljuje pot do Imena-MP Miljana-
Plavić-Zagorska vas. Zadnja postojanka je zagorska et-
no-vasica Kumrovec, ki je ob gozdnatem območju reke 
Sotle, po kateri teče meja s Slovenijo. 
Kljub novi meji so nastala nova prijateljstva. Raziskava 
je potrdila, da bi bilo smiselno v obmejnih hrvaških 
šolah uvesti slovenščino kot izbirni predmet. 

Zagorje

Irena Koprivnjak
Branka Mašić
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// POSLOVNO

Dvodnevnega srečanja se je udeležilo okrog 30 mla-
dih zamejcev iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Italije. 
Prvemu srečanju bodo sledila še srečanja v Trstu, Reki, 
Monoštru in nato še v Ljubljani.

Prvo srečanje v okviru podjetniško obarvanega izobra-
ževalnega programa za mlade zamejce Mreža Alpe 
Jadran. 
Program organizirajo Slovenska gospodarska zveza iz 
Celovca, Slovensko deželno gospodarsko združenje iz 
Trsta, Razvojna agencija Slovenska krajina iz Monoštra 
ter društvo za razvoj civilne družbe EU Korak iz Reke, ob 
podpori urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Organizatorji želijo s tem projektom doseči, da ude le-
žen ci bolje spoznajo skupno regijo in gospodarski pros-
tor ter pridobijo dodatne poslovne kompetence in kon-
takte. Skupaj bodo pripravili štiri čezmejne regionalne 
projekte, zrele za prijavo na razpise evropskega progra-
ma čezmejnega sodelovanja Interreg.
Udeležence srečanja v Vrbi na Koroškem je uvodoma 
pozdravil vodja programskega sveta Mreže Alpe Jadran 
Feliks Wieser, ki je nato tudi predaval na temo globali-
zacije in regionalizacije.
„Mladi v regiji, v kateri živimo Slovenci, morate bolj 
sodelovati. Ne zato, ker bi si starejši to želeli, ampak 
zato, da boste jutri v Evropi, v kateri se oblikujejo regije, 

Mladi zamejci  
na prvem srečanju Mreže Alpe Jadran
V Vrbi na Koroškem je bilo v petek, 25. maja 2018, prvo srečanje v okviru podjetniško 
usmerjenega izobraževalnega programa za mlade zamejce, poimenovanega 
Mreža alpe Jadran. 

sposobni poklicati nekoga na Madžarsko, v Italijo, Avs-
trijo, Hrvaško ali Slovenijo z idejo za produkt, startup, 
projekt,“ je mlade nagovoril Wieser.
„To je namen povezovanja, sodelovanja in organizira-
nosti. Če nismo organizirani, ne moremo uspeti,“ je še 
povedal in obenem izpostavil pomen spoštovanja svo-
jega, slovenskega jezika in kulture.“ Pomembno je, da 
človek najprej spoštuje samega sebe, svojo kulturo, 
jezik; potem bo lahko samozavestni partner drugim v 
tem prostoru.“
Na prvem srečanju so kot predavatelji oziroma voditelji 
aktivnosti nastopili še Peter Kovačič Peršin, Marian Wa-
kounig, Vladimir Wakounig in Vito Bobek. Dogodek se 
je v soboto končal z okroglo mizo pod vodstvom Vlada 
Dimovskega in z naslovom Zakaj bi rad živel v regiji Alpe 
Jadran? Perspektive regije.
Srečanje v Vrbi na Koroškem je prvo v seriji srečanj 
v okviru programa Mreža Alpe Jadran. Naslednje je 
načrtovano za 15. in 16. junij v Trstu, temu pa bodo 
sledila še srečanja v Reki (7. in 8. september), Monoštru 
(5. in 6. oktober) in Ljubljani (26. oktober).

Aljoša Rehar/STA
Mediaspeed
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// POSLOVNO

Udeležili so se je uradni predstavniki iz Slovenije in Hr-
vaške, med njimi minister, pristojen za Slovence v zamej-
stvu in po svetu, Gorazd Žmavc s sodelavci, dekan reške 
ekonomske fakultete dr. Alen Host, v imenu hrvaške pred-

Mednarodna konferenca o gospodarskem 
povezovanju v Opatiji
V opatiji je 4. 5. 2018 pod pokroviteljstvom hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović 
potekala mednarodna konferenca o gospodarskem povezovanju. 

Udeleženci opatijske konference so obiskali tudi Slovenski dom 
Bazovica na Reki. 

Je pripadnica mlajše generacije Slovencev, ki živijo na 
Hrvaškem. In prav vključevanje mladih v delovanje krov-
ne organizacije in slovenskih društev – teh je v sosed nji 
državi 16 – pomeni največji izziv za novo predsednico.
 
»Prizadevali si bomo, da bo tudi Zveza s svojimi dejavnost-
mi in predlogi bolj zanimiva za mlade. Ne le za tiste, ki bi 
se radi učili slovenski jezik in ohranjali slovensko kulturo, 
ampak tudi za tiste, ki jih zanima gospodarstvo, za tiste, ki 
bi radi odšli na študij v Slovenijo ali zgolj po izkušnje. Tako 
pridobljene izkušnje bi jim koristile po vrnitvi na Hrvaško. »
Drugi večji izziv je, po njenem mnenju, povečati prepo-
znavnost tako Zveze kot posameznih društev na Hrva-
škem v matični domovini. Poleg tega pa je, dodaja Ri-
manova, potrebno poskrbeti za še boljše povezovanje 
med društvi. Po zgledu istrskih slovenskih kulturnih 
društev: »Njihov model sodelovanja in medsebojne 
podpore bi morala prevzeti tudi vsa druga društva. 

Barbara Riman je nova predsednica  
Zveze slovenskih društev na Hrvaškem
zveza slovenskih društev na Hrvaškem, krovna organizacija slovencev v tej sosednji državi, 
ima novo vodstvo. Predsedovanje je prevzela članica slovenskega društva bazovica in vodja 
reške enote ljubljanskega Inštituta za narodnostna vprašanja, zgodovinarka barbara Riman.

Barbara Riman

sednice, ter predstavniki lokalnih in županijskih oblasti in 
podjetniki iz Italije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške.

Ob tej priložnosti so podpisali tudi Sporazum o sode-
lovanju dveh slovenskih organizacij, Slovenskega de-
želnega gospodarskega združenja iz Trsta in Slovenske 
gospodarske zveze iz Celovca z županijsko pod ružnico 
Hrvaške gospodarske zbornice z Reke, tudi organizato-
rico dogodka. Namen sporazuma je spodbujati razvoj 
gospodarstva ter povezovanje in izmenjavo poslovnih 
informacij, znanja in izkušenj v prostoru Alpe Jadran. So-
delovanje naj bi okrepilo skupni kulturno-gospodarski 
prostor in tudi tam živečo slovensko narodno skupnost.

Marjana Mirković

Zveza pa bo, kolikor bo 
v njeni moči, pomagala 
vsem slovenskim dru-
štvom, da izpolnijo želje 
ter zamisli članstva.«
Zveza slovenskih organi-
zacij na Hrvaškem je bila 
usta novljena leta 1992 
na Reki. In po 22-ih letih 
se tja zdaj vrača njen se-
dež. V Slovenski dom Ba-
zovica, kjer poleg društva in enote Inštituta za narodno-
stna vprašanja, domuje tudi EU Korak, institucija, ki je 
lahko Zvezi v veliko pomoč pri pridobivanju dodatnih, 
evropskih sredstev.

Barbara Kampos / SVSD
Davor Lonzarič
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// KULTURA

Ob tej priložnosti smo 
knjižnici izročili darilo 
članice DS Kredarica iz 
Novega Sada, dr. Svetla-
ne Momčilović, knjižico, 
ki je bila natisnjena v Be-
ogradu leta 1908, v kateri 
je prevod Cankarjeve čr-
tice V predmestju. Gospa 
Svetlana je v posvetilu 
zapisala: „To knjigo, ki je 
preživela stoletje v mo-
jem domu, z veseljem 
podarjam slovenskemu 
narodu v slavo njegove-
ga sina, velikega pisate-
lja Ivana Cankarja.¨

Na 2. mednarodnem pevskem festivalu Pod jasnim ne-
bom rdeča roža v soboto, 12. maja, so sodelovala dru-
štva, ki nosijo ime Ivana Cankarja - iz Slovenije, Srbije, 
Avstralije ...

Cankar iz Srbije na Vrhniki

Literarni večer v Cankarjevi knjižnici z gosti iz Zaječarja in Rume 
(foto: Gašper Tominc)

ob 100. obletnici odhoda nesmrtnega pisatelja smo na povabilo pevskega zbora Ivana Can-
karja z Vrhnike v petek, 11. maja, v knjižnici z odlomki iz Cankarjevih del in lastnimi zapisi 
nastopali člani društva slovencev Ivana Cankarja iz zaječarja in učenci dopolnilnega pouka 
slovenščine iz društva slovencev emona Ruma.

Predstavniki iz Srbije smo predsednici domačega pev-
skega zbora in naši dragi gostiteljici ter prijateljici Nadji 
Malovrh izročili plakat s fotografijami Cankarjevih ulic v 
Srbiji in Makedoniji, ki so jih prispevali člani DS iz različ-
nih krajev. Cankarjeva ulica je v Beogradu, Novem Sadu, 
Šidu, Subotici, Smederevu, Gudurici, Kruševcu in Kra-
gujevcu, v Makedoniji pa v Skopju.

Zahvaljujemo se knjižni-
ci, KD in pevskemu zboru 
Ivana Cankarja z Vrhnike 
za čudovita, nepozabna 
doživetja, gostoljubnost, 
oglede ... Vse prisrčno 
pozdravljamo s Cankar-
jevim verzom: » ... le v 
srcu mojem dan žari, lju-
bezni jasen dan.«

Udeleženci 
srečanja iz Srbije
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// SLOVENCI PO SVETU

Med drugim se je ukvarjal s Slovenci v Reziji, dobro 
pozna slovenske skupnosti na Koroškem, Madžar-
skem in Hrvaškem, v preteklosti je večkrat obiskal 
Slovence v Združenih državah Amerike, Kanadi, 
Argentini in Avstraliji. Kot gostujoči raziskovalec je 
deloval na univerzi Harvard, Clevelandski državni 
univerzi, univerzi Santa Clara v Kaliforniji in Pon-
tificia Univesidad Catolica v Buenos Airesu.  Ker je 
slovenska skupnost v Avstraliji večinoma slabo po-
znana, smo za osrednjo temo tokratnega pogovora 
izbrali prav Slovence v Avstraliji. Najprej pa je pove-
dal nekaj splošnega o odnosu Slovenije do rojakov 
po svetu.

V predvolilnem času nekatere stranke zopet pre-
dlagajo ukinitev funkcije ministra za Slovence v za-
mejstvu in po svetu. Kako komentirate, bi se vam to 
zdelo smiselno?

„Pobude za ukinitev ministra, ki se pojavljajo pred vsa-
kimi volitvami, so ali cenen populizem ali pa nerazu-
mevanje tematike. Če bo ena oseba namesto ministr-
ske imela le plačo državnega sekretarja, ta minimalni 
prihranek na državnem nivoju popolnoma nič ne po-
meni. To, da minister vsak četrtek sedi na seji vlade in 
ima dostop do ostalih ministrov, je neprecenljivo. Če 
ve, kaj bi rad, lahko marsikaj neposredno uredi. Tudi 
pri obiskih v tujini je čisto drugi status, ali na obisk pri-
de minister ali državni sekretar. Še pred prihodom na 

“V Avstralijo odšlo okrog 30.000 Slovencev”
Pravnik dejan Valentinčič je eden tistih intelektualcev, ki tako na teoretičnem kot 
praktičnem področju izjemno dobro pozna dinamiko slovenskih skupnosti v zamejstvu 
in po svetu. 

Urad, sem večkrat provociral z mislijo, da bi ta minister 
moral avtomatično postati podpredsednik vlade, da bi 
imel večjo težo doma in v tujini. Ko sedaj gledam iz pra-
kse, pa je to že povsem resna trditev. Oba ministra brez 
listnice, tudi za evropsko kohezijo, bi morala biti pod-
predsednika vlade in edina dva, če bi želeli maksimizi-
rati naše potenciale. Na ostalih ministrstvih na oba or-
gana gledajo kot na manjvreden del vlade. Posledice 
so jasno vidne. O neizčrpanem potencialu zamejstva 
in izseljenstva sem že večkrat govoril, a tudi če se npr. 
pri črpanju evropskih sredstev primerjamo s pristopom 
Hrvaške, vidimo, da svet beži mimo nas. Kako bi stvari 
po mojem na tem področju idealno funkcionirale: Urad 
mora voditi minister, ki je hkrati podpredsednik vlade, 
v pristojnosti naj ima še konzularo ter lektorate sloven-
skega jezika na tujih univerzah, kjer tudi škriplje v nji-
hovem razmerju do slovenskih skupnosti.“

Nam lahko v nekaj besedah predstavite osrednje 
razlike med slovenskimi skupnostmi v Kanadi, ZDA, 
Argentini in Avstraliji?

„Razlikujejo se že v času izselitve. V Ameriko so se izse-
ljevali pred prvo svetovno vojno in takoj po drugi. Med 

Dejan Valentinčič
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obema vojnama pa manj. V Argentino je bila migracija 
številčno najmočnejša med obema vojnama in po dru-
gi svetovni vojni. V Avstralijo pa se je intenzivnejše pri-
seljevanje Slovencev začelo v 50. in 60. letih prejšnjega 
stoletja. Glede na pripovedovanja ljudi bi grobo ocenil, 
da jih je 90 odstotkov zbežalo čez jugoslovansko mejo 
in so v Avstralijo prišli kot begunci. Legalno je Jugosla-
vijo zapustil majhen odstotek izseljenih.“

Koliko Slovencev je svojo novo domovino takrat 
našlo v Avstraliji in koliko jih je tam danes?

„Ocene so, da je v Avstralijo prišlo okoli 30.000 Sloven-
cev. Zaradi hitrih asimilacijskih procesov, mešanih za-
konov druge generacije, je danes skupnost precej šib-
kejša. Na popisu leta 2011 se je za slovensko poreklo 
izreklo 17.150 oseb.“

Kako so organizirani, kje se nahajajo največji 
slovenski centri?

„Največ Slovencev je v Melbournu, tam je pet klubov 
in versko središče. Naslednji večji center je Sydney z 
dvema kluboma in katoliškim misijonom. Kar nekaj 
Slovencev je še v Adelajdi. Tam se nahaja eno sloven-
sko društvo. Imajo tudi cerkev, a brez stalnega duhov-
nika. Ta jih enkrat mesečno obišče iz Melbourna, kjer 
delujeta slovenska frančiškanska patra. Uro vožnje iz 
Melbourna pa je slovensko društvo v mestu Geelong. 
Uro vožnje iz Sydneyja je mesto Wollongong s kar nekaj 
Slovenci, saj je bila tam močna železarska industrija. 
Imajo slovensko društvo in cerkev, kjer je enkrat me-
sečno tudi slovenska maša, za katero prihaja pater iz 
Sydneyja. Kot zanimivost naj povem, da naj bi po nji-
hovih besedah bili edino društvo, ki ima cerkev v svoji 
lasti. Odkupili so anglikansko cerkev, katere notranjost 
še vedno deluje anglikansko z lesenimi opaži itd. Manj-
ša kluba sta še v Brisbanu in na Gold coastu, ki sem jih 
tudi obiskal. Druge manjše skupnosti razen v Canberri 
svojih prostorov po mojem vedenju nimajo.“

Najverjetneje se v Avstraliji najdejo tudi znameniti 
in poznani Slovenci?

„Prvi avstralski senator, ki ni bil britanskega, irskega 
ali judovskega rodu, je bil Slovenec - Mišo Lajovic, da-
nes že pokojen. V Sloveniji in zamejstvu je bolj znan 
njegov brat Dušan Lajovic, oče domene udba.net in 
avtor knjige Med svobodo in rdečo zvezdo. Trenutno je 
najvidnejša Slovenka v Avstraliji Tanya Pliberšek, pri-
padnica druge generacije. Od 1988 je članica avstral-

skega parlamenta, ministrica je bila že v treh vladah. 
Trenutno je namestnica vodje opozicije. Če bodo na 
naslednjih volitvah zmagali laburisti, naj bi postala 
zunanja ministrica. Ni pa malo tistih, ki menijo, da 
bi zaradi nepriljubljenosti predsednika stranke, prav 
ona lahko postala predsednica vlade. Ob mojem obi-
sku Avstralije me je sprejela in nagovorila v slovenšči-
ni, čeprav je bila obkrožena s sodelavci. Šele kasneje 
me je, zaradi vljudnosti do njih, zaprosila, če lahko 
pogovor nadaljujemo v angleškem jeziku. Ob slovesu 
pa je zopet začela govoriti slovensko. Imam sliko nje-
ne najstniške hčerke v slovenski narodni noši v klubu 
Triglav v Sydneyju. Zelo dobro pozna Slovenijo, saj jo 
večkrat obišče, vendar se ob teh obiskih javno ne izpo-
stavlja. Poleg Melanie Trump je najvplivnejša Sloven-
ka v svetu.“

Celoten intervju je objavljen 
v Primorskem dnevniku.

ROŠA




