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vodnik
Kulturna sezona, ki se izteka, je slovenski skupnosti na Reki prinesla pomembne novosti: na 

volilni skupš~ini krovne organizacije je ~lanica vodstva KPD Bazovica dr. Barbara Riman 

postala nova predsednica in sedež se tako znova seli na Reko, kjer je bil ob ustanovitvi leta 1992, 

poleg tega so na reški univerzi napovedali, da bo po sporazumu z ljubljansko univerzo jeseni 

odprt lektorat za slovenski jezik. Predstavniki obeh univerz so obiskali tudi društvo, ki je marca 

gostilo u~itelje in u~iteljice slovenš~ine na Hrvaškem, maja pa – po konferenci v Opatiji – visoke 

goste iz Slovenije in predstavnike slovenskih gospodarskih organizacij iz Avstrije in Italije. 

Volilna skupš~ina je potekala tudi v KPD Bazovica in vodstvo tudi v prihodnje zaupala dosedanje-

mu predsedniku Zvonimirju Stipeti}u. Nadaljuje se sodelovanje z društvi, v minuli sezoni so bili 

to kulturni ve~eri z zborom Encijan iz SKD Istra iz Pulja, SKD Ajda iz Umaga in KPD Snežnik iz 

Lovrana, njegove ~lanice pa so vodile tudi reško velikono~no delavnico za najmlajše.

Spremljamo obiske iz Slovenije, poleg Marinke Koželj Stepic z odmevnim predavanjem za planin-

ce so v društvu gostovali tudi Hrušiški fanti z Bistriškega, Mohorjeva založba iz Celovca pa je ta 

ve~er obogatila s knjižnim darilom. 

Ve~ dogodkov sta popestrila tudi nastopa MePZ KPD Bazovica in folklorna skupina, ki je sodelo-

vala tudi na drugih dogodkih na Reki in sre~anju v Škofji Loki, tam skupaj z mladinci. Na samo-

stojnem ve~eru se je z zanimivim predavanjem predstavila skupina za raziskovanje slovenskega 

kulturnega izro~ila, sledila pa je razstava fotografske skupine, ki skrbi tudi za Foto koti~ek v So-

potjih. 

Omenjamo tudi prisr~en dogodek v vrtcu na Zametu z donacijo umetnika Janeza Štrosa in glas-

beni uspeh štirinajstletne Tare Vidovi} ter pestro dejavnost planinske skupine. Rojakinja Marija 

Šenk je sodelovala na pesniškem sre~anju v Malinski, s svojo poezijo pa tudi tokrat izpolnjuje 

Literarni koti~ek. 

Rubrika iz društva EU korak je namenjena dejavnosti mladih, DPS pa govori o gostoljubnem spre-

jemu, ki sta ga upokojencem iz Slovenije pripravili u~iteljica Mirjana Žagar in ravnateljica knjižni-

ce v ^abru Sintija Žurga Paripovi}. 

Rubrika Si-T omenja nekatere dogodke na Reki, povezane s slovenskimi raziskovalci in ustvarjal-

ci, Dragica Jakseti~ se ozre na odnos do narave, rubrika Sre~anja pa tokrat predstavlja dolgoletne-

ga vodilnega predstavnika krovne organizacije Darka Šonca. Želimo vam prijetne po~itnice in na 

svidenje septembra. y Uredništvo

OBVESTILO

Življenjske zgodbe, vabilo rojakom 
Reška enota ljubljanskega Inštituta za narodnostna vprašanja (INV), ki raziskuje rojake na Hrvaškem, 
bi želela predstaviti tudi njihova osebna pri~evanja in tako iztrgati pozabi velik del te gotovo zanimive, 
a prezrte in še nepoznane zgodovine. Vodja enote dr. Barbara Riman zato k sodelovanju najlepše vabi 
vse rojake, predvsem starejše generacije z obmo~ja Reke in Kvarnerja, Gorskega kotarja in Istre, ki so ji 
pripravljeni zaupati svoje življenjske zgodbe, in to ne glede na delo, ki so ga opravljali, prav tako sploh 
ni pomembno, ali imajo slovensko državljanstvo ali ne. Enako dobrodošla in pomembna so vsa 
pri~evanja! V celoti je tudi zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. 

Stik: e-pošta: barbara.riman@gmail.com 

ali telefon: 091 5436 808 ali v uradnih urah društva na tel. +385 (0)51 215 406.
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2. marec, Srednja pomorska šola, Bakar

Spoznajmo luke sveta – dijaki predstavili Luko Koper

5. marec, Slovenski dom KPD Bazovica

Redna letna skupš~ina 

8.–9. marec, EŠ Mijo Mirkovi}, Reka

107 let srednje ekonomske šole

10. marec, Slovenski dom KPD Bazovica

Dan žena obogatil nastop SKD Istra iz Pulja

4

Projekt srednje pomorske šole Bakar je bil zasnovan kot pred-
stavitev v programu PowerPoint, ki jo pod mentorstvom pro-

fesorjev dijaki pripravijo za druge dijake v šoli. Po lanskem 
spoznavanju tržaškega pristaniš~a je letos prišla na vrsto Luka 
Koper. U~enci so se res potrudili in precej detajlno spregovorili o 
zgodovini Kopra, položaju luke v srednjeevropskem prostoru, sa-
mi luki in njenem pomenu, pa tudi o pomembnih posameznikih 
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Foto: Darko Mohar

iz Kopra, Slo veniji nasploh, njenih špor-
tnikih, rokovski sceni in še marsi~em, kar 
utegne zanimati srednješolce. Žal se pred-
stavitve niso mogli udeležiti predstavniki 
pomorske šole iz Portoroža, KPD Bazovica 
pa je vabilo prejela malce prepozno, da bi 
lahko pripravila kulturno to~ko. No, za po-
pestritev programa je poskrbel šolski an- 
 sambel z odli~nimi izvedbami skladb Da-
mirja Urbana in Zorana Predina.

Za konec: zelo je pomembno, da se med 
seboj ~im bolje spoznamo. Ta prireditev je 
k temu gotovo veliko pripomogla.

y Darko Mohar

Skupš~ina je bila tokrat tudi volilna. Z obi~ajnim dnevnim 
redom – kot so poro~ilo o delu in finan~no poro~ilo za leto 

2017, na~rti za 2018 ter razrešitev vodstva in volitve – jo je 
vodil predsednik Zvonimir Stipeti}., to pa je bila tudi priložnost 
za podelitev priznanj ob lanskem jubileju ~lanom, ki se decem-
brske prireditve niso mogli udeležiti. 

Lansko dejavnost so predstavili vodje skupin: najprej Zvonimir 
Stipeti} kot predsednik zbora za MePZ, ki zdaj šteje 41 pevcev in 
je imel lani 26 nastopov, 11 tudi zunaj društva, na Hrvaškem, v 
Sloveniji in BiH, izšla pa je tudi nova zgoš~enka zbora. Vodja 
planinske skupine (PS) Darko Mohar je poro~al o pohodih, pre-
davanjih, razstavah in izobraževanju ter sodelovanju s sloven-
skimi društvi. O delu mladinske skupine je spregovorila Natali 
Iskra in med drugim poudarila osredoto~enost na najmlajše, 
skupaj z društvom EU korak, v katerem je zaposlena kot projek-
tna vodja. Organizacijski vodja dramske skupine Milan Grlica je 
povedal, da so komedijo Še tat ne more pošteno krasti uprizorili 
štirinajstkrat, posebej uspešno na sre~anju ljubiteljskih skupin iz 
zamejstva v Mavhinjah pri Trstu, kjer so bili najboljši; zahvalil se 
je vsem sodelujo~im in se ozrl na pripravo nove, ~lansko okre-
pljene predstave. Vodja fotografske skupine Andrej Hromin se je 
pohvalil z novimi ~lani in  poro~al o gostovanjih in razstavah, 
posebej o razstavi 70 let KPD Bazovica. Vodja folklorne skupine 
(FS) Nataša Grlica je poleg skoraj vsakomese~nih nastopov ali 
gostovanj še spomnila, da praznujejo letos deset let delovanja v 
~lansko in programsko obnovljeni zasedbi, in k sodelovanju zno-
va povabila mlajše ~lane. Pol manjši jubilej, pet let delovanja pod 
umetniškim vodstvom Ivana Hareja, praznuje glasbena skupina, 

je povedal njen vodja Andrej Mohar in se 
pohvalil s celove~ernim programom in vi-
deonastopom. Gloria Segnan je povedala 
ve~ o Skupini za raziskovanje slovenske-
ga kulturnega izro~ila (SRSKI), ki prou~uje 
zanimivosti o rojakih na Reki in sloven-
ske dediš~ine nasploh. O dopolnilnem po-
uku slovenskega jezika in kulture (DPS) v 
društvu je spregovorila tajnica KPD Bazo-
vica, Eva Ciglar: v ~asu skupš~ine je pouk, 
ki ga vodi u~iteljica Vida Srdo~, namre~ 
redno potekal. Na skupš~ini so poudarili 
še lansko pridobitev, reško enoto Inštituta 
za narodnostna vprašanja (INV) iz Lju-
bljane in sodelovanje z drugimi društvi, se 
za vsestransko podporo zahvalili Uradu 
za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter 
omenili še redno izhajanje mese~nega na-
povednika Bazovica Info in trimese~nega 
glasila Sopotja. Sledilo je finan~no po-
ro~ilo in poro~ilo nadzornega odbora; po-
dal ju je Boris Rejec in oboje je bilo 
soglasno sprejeto. Podrobnejši podatki o 
finan~nem poslovanju so za vse zaintere-
sirane na vpogled v tajništvu. Brez pre-
sene~enj in s soglasnim sprejetjem pred- 
 laganih ~lanov je potekala tudi volilna 
skupš~ina. Vodstvo se je znova pomladilo, 
novi ~lani upravnega odbora so Eva Ci-
glar, Natali Iskra in Andrej Mohar, v njem 
pa delujejo še Jasmina Dla~i}, Milan Grli-
ca, Marijana Košuta - Bankovi}, Ivo Maru-
ši}, Darko Mohar, Barbara Riman, Vitomir 
Vitaz in Zvonimir Stipeti}, na prvi seji 
znova izvoljen za predsednika. On se je ob 
koncu vsem zahvalil za trud in sodelova-
nje ter znova pozval k var~evanju in pri-
zadevanju, da bi uspešno izpeljali vse 
na~rtovano. y Marjana Mirkovi}

Srednja ekonomska šola Mijo Mirko-
vi} z Reke praznuje letos 107 let de-

lovanja. Dijaki in profesorji so ob tem 
pripravili zanimiv in bogat program z 

razli~nimi dogodki, kvizi znanja, delavnicami, razstavo in pre-
davanji ter ob koncu še s koncertom v kinu Art.

K praznovanju so povabili tudi KPD Bazovica, vabilu sta se od-
zvali Milena Licul in Slavica Vukovi} - Ba~i}. Osrednja slove-
snost je potekala 9. marca v šolski dvorani. Ravnateljica šole 
Laura Grubiši} je s pozdravnim nagovorom navzo~e vpeljala v 
predstavitev projekta z naslovom Šola, ambasador evropskega 
parlamenta. V ta namen so dijaki pripravili 28 stojnic, za vsako 
~lanico Evropske unije posebej. Gostiteljica slovenske stojnice 
je bila maturantka Ira Nim~evi}, ki se je s sošolko potrudila ter 
slovenski koti~ek okrasila z zastavo, brošurama, doma~o poti-
co ... Z Mileno Licul sva se odzvali vabilu šole in dogodek obo-
gatili, oble~eni v slovensko nošo. Prireditev se je  nadaljevala z 
nastopom dijakov, petjem in recitalom, navzo~e pa pozdravila 
tudi nekdanja dijakinja te šole, danes pomo~nica hrvaškega 
ministra za pravosodje, Jana Špero. Programu je sledila bogata 
pogostitev, ve~urno druženje s profesorji, dijaki in gosti pa je 

bilo prijetno in zanimivo. y Slavica Vukovi} - Ba~i} 

Ob dnevu žena je v KPD Bazovica pote-
kal ve~er, poln veselja in pesmi, orga-

niziran v okviru sodelovanja s slovenskimi 
društvi na Hrvaškem, tokrat s SKD Istra iz 
Pulja. 

Program je s ~estitko in besedo o prazni-
ku napovedal koordinator kulturnih de-
javnosti v KPD Bazovica Vitomir Vitaz, 
razpoloženje ob~instva pa je v polni dvo-
rani že takoj na za~etku, s pesmijo Slove-
nija, od kod lepote tvoje, dvignil gostujo~i 
zbor Encijan. Pod temperamentnim vod-
stvom Paole Stermoti} je to z enakim ža-
rom in repertoarjem priljubljenih sloven - 
skih in hrvaških pesmi – Bele ladje, Da te 
mogu pismom zvati, Ružo crvena, Došel je, 
došel Zeleni Jure, Zemlja pleše … – ohranil 
ves ~as svojega nastopa, ki ga je bila ena 
sama vedrina, do konca s pesmijo Kako 
lepo je biti muzikant. Program zbora, ki 
se nam je tokrat predstavil v zasedbi šes-
tnajstih pevk in enajstih pevcev, je pove-
zoval Branko Velimirovi}, pevec iz obe - 
tajo~e mlajše generacije. MePZ Encijan 
spremljajo tudi štirje glasbeniki, violinist 
Sre}ko Savreti}, kitarista Alen Belullo in 
Tomo Divi} ter Sandro Vešligaj na klavi-
aturah, kar še posebej bogati njihove na-
stope. Navdušeno dvorano je pozdravila 
tudi predsednica SKD Istra, Danica Avbelj, 
tudi pevka v zboru. Zahvalila se je KPD 
Bazovica za gostoljubje in poudarila po-

men stikov med rojaki, ~esar se zlasti zavedajo v Istri, kjer so 
povezani tudi v koordinaciji slovenskih društev na regionalni 
ravni. 

Program v drugem delu ve~era je bil namenjen pisateljici in pu-
blicistki Zofki Kveder (Ljubljana, 1878–Zagreb,1926), s Hrvaško 
povezani od otroških let, dvajset let pa je živela v Zagrebu, kjer 
so letos po~astili tudi 140 let od njenega rojstva. Zofka Kveder je 
bila tudi ena izmed vodilnih feministk v jugovzhodni Evropi na 
za~etku 20. stoletja, njena prizadevanja za emancipacijo žensk 
in opozorila na nasilje nad njimi pa so še danes aktualna. Na to 
sta ob tej priložnosti s svojim nastopom lepo spomnila tudi pred-
sednik KPD Bazovica Zvonimir Stipeti} in Vitomir Vitaz, z izbo-
rom in interpretacijo ~rtic iz zbirke Misterij žene.

Zanimiv in pester kulturni ve~er je s krajšim nastopom kon~al 
MePZ KPD Bazovica pod vodstvom Zorana Badjuka, gostje iz Pulja 
pa so po prijetnem druženju povabili KPD Bazovica, naj kmalu 
obiš~e Istro in rojake v Pulju znova razveseli z nastopom zbora, 
dramske, folklorne ali fotografske skupine. y Marjana Mirkovi}

Tokrat predstavljena 
Luka Koper. 

Foto: Darko Mohar

Eva Ciglar in Zvonimir 
Stipeti}. 

Foto: Marjana Mirkovi}

^lanici KPD Bazovica z dijakinjama. Arhiv društva.

Veselo druženje po 
nastopu. 
Foto: Marjana Mirkovi}
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13. maj, Otroški vrtec Reka, CPO Turni}, podcenter Krnjevo

Angelsko v vrtcu na Krnjevu

16.–17. marec, OŠ Pe}ine, KPD Bazovica

Sre~anje u~iteljic in u~iteljev slovenskega jezika na Hrvaškem

16.–18. marec, Upravna enota/HKUD Komušina/Sokolski dom, Škofja Loka

Manjšinske organizacije v razmišljanju in oblikovanju prihodnosti EU

V jubilejni številki Sopotij, ki je izšla konec lanskega leta, smo 
poro~ali o dobrodelni slikarski razstavi Janeza Štrosa iz Kra-

nja, ki smo jo v KPD Bazovica odprli lani novembra. Umetnik je 
izdal že drugo knjigo svojih zbranih likovnih abstrakcij z naslo-
vom Tudi ti si angel, ta ima podnaslov Žarek upanja. Knjigo, 
obogateno z njegovimi mislimi, prejme vsak v zahvalo za prosto-
voljno donacijo. Prejel jo je tudi vsak, ki je kakor koli pripomogel 
k uresni~itvi namena slikarjeve zgodbe, ki se drži na~ela "poma-
gati šibkejšim". Tako je Janez podal roko našemu društvu KPD 
Bazovica in mi otroškemu vrtcu Reka oz. skupini otrok z motnja-
mi v razvoju oddelka Krnjevo. Z zbranimi sredstvi smo omogo~ili 
nakup pomagal, u~il in didakti~nih pripomo~kov, ki bodo otro-

kom bogatili igro in pomagali pri razvoju. 
Po sre~nem naklju~ju smo naleteli na slo-
venskega dobavitelja, ki je za naro~eno 
vrednost pove~al paket in tako prispeval k 
skupni angelski zgodbi. Izkupi~ek je dose-
gel vrednost 4.000,00 kun. Ravnateljica 
reškega vrtca Davorka Guštin in vzgojite-
ljice, ki so skrbno izbrale primerno, so nas 
v zahvalo povabile v dvorano vrtca Krnje-
vo, kjer so nam otroci skupin Planika in 
Ribice pripravili pravo malo prireditev. S 
plesom, petjem in recitacijami so nas ra-
zveselili tudi otroci programa Igralnih uric 
slovenš~ine iz oddelka Bulevard, ki ga 
dvakrat na teden vodi vzgojiteljica Laure-
ta Španjol. Povabilu sta se odzvala tudi 
dobrosr~ni slikar Janez Štros in predsed-
nik KPD Bazovica Zvonimir Stipeti}, ki je 
tovrstno sodelovanje z veseljem pozdra-
vil. Skupaj nam je uspelo osre~iti otroke 
in oni so ta dan nedvomno osre~ili nas, 
celo z ro~no izdelanimi angel~ki iz narav-
nih materialov, ki smo jih organizatorji 
prejeli v znak zahvale za spomin. Prav vsi 
smo lahko angeli, a ~e ho~emo leteti, se 
moramo objeti. y Eva Ciglar 

Sre~anje so organizirali Zavod Republike Slovenije za šol-
stvo (ZRSŠ), ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

(MIZŠ) RS ter reška enota Inštituta za narodnostna vprašanja 
(INV) iz Ljubljane, v sodelovanju s KPD Bazovica. Udeleženci so 
najprej obiskali OŠ Pe}ine in se seznanili s poukom po modelu 
C, ki je jeseni leta 2009 na Hrvaškem najprej redno zaživel na 
tej šoli, pozneje tudi na OŠ dr. Andrija Mohorovi~i}a v Matuljih 
in njeni podružni~ni šoli v Juši}ih ter na reški OŠ Kozala in OŠ 
Vazmoslava Gržalja v Buzetu. Z izjemo OŠ Kozala – tam 
pou~uje Sandra Grudeni} – pouk vodi u~iteljica Andrea Šlosar. 
Pouk spada v hrvaški šolski sistem, kot vrsta izbirnega predme-
ta se tudi ocenjuje in na OŠ Pe}ine ga vsa leta obiskuje kar 

pu predstavili tudi obiskovalcem in ob 
koncu zapeli še Kek~evo pesem. Andrea 
Šlosar je spregovorila tudi o vezeh OŠ 
Pe}ine s šolami v Sloveniji, predvsem z 
OŠ Kidri~evo, omenila pomen finan~ne in 
druge podpore, ki jo zagotavljajo ZRSŠ, 
Urad  za Slovence v zamejstvu in po sve-
tu ter Svet slovenske narodne manjšine 
Mesta Reka in njegov predsednik Boris 
Rejec, izpostavila pa tudi dobro sodelo-
vanje s KPD Bazovica in reško enoto INV.

Navzo~e je pozdravila tudi ravnateljica 
OŠ Pe}ine Jasna Vukoni} – Žuni}. Njej in 

tretjina vseh u~encev šole, zasluga pa ve-
lja rojakinji Ireni Margan, uspešni ravna-
teljici, ki je orala ledino na tem podro~ju 
in se sama lotila pou~evanja, že leta 
2006 pa slovenš~ino kot prostovoljni po-
uk uvrstila na urnik te šole. U~iteljica 
Andrea Šlosar je ob tej priložnosti tudi 
povedala, da je prevzela pouk od svoje 
predhodnice Vide Srdo~, da imajo letos 
48 u~encev in šest skupin ter za pouk za-
gotovljeno posebno u~ilnico. Del svojega 
znanja so na krajšem in prisr~nem nasto-

u~iteljici se je za pouk in topel sprejem v imenu obiskovalcev 
zahvalil Roman Maurice Gruden z MZIŠ in pri tem med drugim 
poudaril klju~no vlogo ravnateljev. Sre~anje se je nadaljevalo v 
KPD Bazovica, s predavanjem dr. Barbare Riman o zgodovini 
slovenstva na Hrvaškem, ki je znova opozorila na pomen 
u~enja in ohranjanja jezika. Sledila je obravnava delovanja 
MZIŠ in ZRSŠ na podro~ju DPS in zamejskega šolstva; v dveh 
skupinah so jo vodili mag. Marko Koprivc in Eva Jurman ter 
Roman Maurice Gruden in Veronika Pirnat. Sre~anja se je ude-
ležila tudi vzgojiteljica Laureta Španjol, ki v reškem vrtcu Bule-
vard od marca lani vodi igralne urice v slovenš~ini. Trenutno 
jih obiskuje devet mal~kov, v pripravi pa je tudi program za 
celodnevni vrtec. y Andrea Šlosar, Marjana Mirkovi}

V Škofji Loki je potekala mednarodna 
konferenca, ki jo je s programom Ev-

ropa za državljane sofinancirala E v rop-
ska unija. Pri projektu, katerega nosilec 
je bilo Hrvaško kulturno-umetniško druš- 
 tvo (HKUD) Komušina v sodelovanju z 
Ob~ino Škofja Loka, je sodelovalo še šest 
manjšinskih organizacij iz razli~nih dr-
žav, Ob~ina Dupnitsa iz Bolgarije, Ob~ina 
Riebini iz Latvije, Ob~ina Szödlige iz Ma-
džarske, Hrvaško kulturno-prosvetno 
društvo Matija Gubec iz Ta vankuta iz Sr-
bije ter Društvo bosanskih Hrvatov Pr-
sten in KPD Bazovica s Hrvaške. Slednje 
smo zastopale tri predstavnice društva, 
Ivona Novakovi}, Natali Iskra in Eva Ci-
glar. Prvi dan je bil posve~en predstavitvi 
posameznih organizacij in izzivom, s ka-
terimi se spoprijemamo v svojem okolju. 
Razli~ni pogledi na uveljavljanje manj-
šinskih pravic so privedli do debate o 
neenaki zakonodaji in vlogi manjšinskih 
organizacij v tej zvezi. Svoje poglede na 
manjšinsko problematiko je predstavil 
evropski poslanec dr. Igor Šoltes, ~lana 
Državnega zbora RS dr. Matej Tašner Va-
tovec in Miha Kordiš pa sta spregovorila 
o smernicah slovenske politike. Po urad-
nem delu smo se zbrali v društvu HKUD 
Komušina, kjer so ~lani pripravili kultur-
ni program z živo hrvaško avtohtono 
glasbo in kulinari~nimi specialitetami. V 
sproš~enem vzdušju smo se med seboj 
spoznavali, si izmenjali primere iz praks 
in tudi zaplesali. 

Drugi dan je potekal osrednji dogodek, s 
predstavitvijo projekta in nagovori viso-
kih gostov ter plenarno razpravo o pobu-
di za urejanje formalnopravnega položaja 
hrvaške manjšine v Sloveniji, ki doslej ni 
priznana. Pri tem smo poudarili najpo-

membnejše dejavnike, ki vplivajo na uveljavljanje manjšinskih 
pravic na Hrvaškem. Te Slovenci po zakonu sicer imamo, a se 
v praksi nemalokrat, kljub veliki vnemi, potrebam in celo za-
konskim podlagam, v~asih težko uveljavljajo. Konferenca se je 
kon~ala z bogatim kulturnim programom manjšinskih društev, 
med katerimi je bila tudi naša folklorna skupina (FS). Zadnji 
dan je bil namenjen evalvaciji in podpisovanju skupne pobude 
o aktivnem vklju~evanju manjšin v lokalne skupnosti in med 
drugim izboljšavi medsebojne komunikacije, kar bi prispevalo 
k integraciji manjšin v družbeno, kulturno in politi~no okolje. 
y Eva Ciglar 

Janez Štros z otroki. 
Foto: Eva Ciglar

Z nastopa in po 
sre~anju na OŠ Pe}ine. 
Foto: Marjana Mirkovi}

Na sre~anju in v 
kulturnem programu 
tudi KPD Bazovica. 
Arhiv društva.
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Na nastop v Škofji Loki pa se je ozrla tudi ~lanica FS KPD Bazovica Slavica Vukovi} - Ba~i}

"V Sokolskem domu sta program zaklju~ila razstava manjšinske umetnosti in festival folklore. Naša sku-
pina se je predstavila s Ta potrkano polko in istrskim plesom ob glasbeni spremljavi harmonikarja Ivana 
Simi}a in tamburašev Ivana Fajte in Ivorja Vasi}a. Z našim veselim nastopom in prelepimi gorenjskimi in 
istrskimi nošami smo navdušili ob~instvo in tudi druge sodelujo~e FS. Znova smo se prepri~ali, da so 
naši nastopi vedno zanimivi, tako doma kot tudi zunaj Hrvaške. 

Gostitelji so nas lepo sprejeli in organizirali vse, da bi se dobro po~utili, imeli smo tudi ~as za ogled zna-
menitosti v tem prijetnem in mirnem mestu ob soto~ju Poljanske in Selške Sore, z enim izmed najbolje 
ohranjenih srednjeveških središ~. Pri tem smo kot zanimivost med drugim opazili, da je v mestnem grbu 
Škofje Loke iz 14. stoletja upodobljena glava zamorca, podobna reškemu mor~i~u. Legenda pravi, da je 
enega izmed freisinških gospodov na poti v Poljansko dolino napadel medved, rešil pa naj bi ga njegov 
sluga, zamorec, ki je zver ubil. V zahvalo je škof dal upodobiti zamorca s krono na glavi v grbu Škofje 
Loke. Zaradi našega mor~i~a je bila ta legenda za nas posebej zanimiva in na Reko smo se vrnili zado-
voljni, polni vtisov, z željo, da bi bilo takšnih dogajanj ~im ve~." y Slavica Vukovi}-Ba~i} 

Organizacija Unesco je prvi dan pomladi, 21. marec, razglasi-
la za svetovni dan poezije. Praznik so med drugimi po~astili 

tudi v Malinski, kjer je potekalo šesto sre~anje pesnikov in pe-
sništva Otok Krk 2018, obenem tudi kot sklepna slovesnost lite-
rarnega projekta Pogrejmo krško zimo 2017/18. Ob tej priložnosti 
so tudi predstavili zgoš~enko z avtorsko ~akavsko poezijo otoka 
Krka in podelili nagrade in priznanja zmagovalcem zadnjega li-
terarnega nate~aja na temo Stihom te sanjam v organizaciji druš-
tva Krška beseda in spletnega portal otok-krk.org. 

Sre~anja se je udeležila tudi rojakinja Marija Šenk z Reke, ~lanica 
KPD Bazovica in ve~letna sodelavka Sopotij. Ob tej priložnosti je 
predstavila del svojega ustvarjanja in pesem, napisano na to-
kratno temo, z naslovom Preteklosti ni. Pesem, ki jo je posebej za 
Sopotja prevedla v slovenš~ino, objavljamo v rubriki Literarni 
koti~ek in se avtorici najlepše zahvaljujejo. y Marjana Mirkovi}

Kon~no, bi lahko rekli. Predstavniki lju-
bljanske in reške univerze so podpisali 

sporazum o odprtju lektorata slovenskega 
jezika, književnosti in kulture na reški filo-
zofski fakulteti. Lektorat, predviden v no-
vem študijskem letu 2018/19, bo gotovo 
okrepil sedanje že uspešno sodelovanje 
med univerzama. 

Sre~anja se je udeležila tudi slovenska 
veleposlanica na Hrvaškem dr. Smiljana 
Knez, ki se je posebej zavzemala za vzpo-
stavitev lektorata in ji gre velika zahvala, 
da je tako pomagala izpolniti eno izmed 
dolgoletnih želja slovenske skupnosti na 
Reki. Za veliko podporo se je veleposlani-
ci zahvalila tudi rektorica reške univerze 
dr. Snježana Priji} - Samaržija, ki je za 
pobudo o lektoratu tudi sama takoj po-
kazala veliko posluha. Podpis sporazu-
ma ocenjuje kot nov in pomemben korak 
v medsebojnem sodelovanju v prihodnje, 
prav tako bo tudi nova obogatitev na pod- 

 ro~ju slovanskih jezikov na reški univerzi, poleg sedanjih lek-
toratov za makedonski in poljski jezik. 

Dogovorjena je tudi novost na podro~ju doktorskih študijev, 
kar je predlagala dr. Aleksandra Kanjuo Mr~ela, predstojnica 
Doktorske šole v Ljubljani, Re~anka, ki jo je tja pripeljal študij 
sociologije in je v Sloveniji ustvarila uspešno kariero. 

Ve~~lanska delegacija ljubljanske univerze na ~elu z rektorjem 
dr. Igorjem Papi~em in drugi slovenski predstavniki so v okviru 
delovnega sre~anja obiskali tudi KPD Bazovica in se seznanili s 
položajem slovenske skupnosti na Reki. y Marjana Mirkovi}

20. marec, Slovenski dom KPD Bazovica

Marinka Koželj Stepic: Patagonija in Ognjena zemlja, predavanje

21. marec, Hotel Malin, Malinska 

Sre~anje pesnikov in pesništva, Otok Krk 2018

23. marec, Univerza na Reki

Lektorat za slovenski jezik

Slovenska planinka in popotnica Marinka Koželj Stepic je že 
ve~krat gostovala v KPD Bazovica na Reki. Povedla nas je 

že v Nepal in na Novo Zelandijo, nekateri smo imeli priložnost 
potovati pod njenim vodstvom na nekatere evropske destinaci-
je, na primer Kreto. Letos je za nas pripravila predavanje o Pa-
tagoniji in Ognjeni zemlji, ki ju je obiskala popolnoma sama, 
brez kakršne koli agencijske pomo~i. Z njo smo obiskali Punta 

Arenas in še nekatere druge kraje skraj-
nega juga Južne Amerike, videli argentin-
ske stepe, jezero Argentino, vrhove Cerro 
Torre, Fitz Roy in Torres del Paine, lede-
nike, zalive in fjorde, se družili s pingvini 
in doma~im prebivalstvom.

Prehitro je potekla urica zanimivega pre-
davanja. Marinka predava ob diapoziti-
vih, torej z analognimi posnetki, ki so 
veliko toplejši kot današnja hladna digi-
talna tehnika. Tudi zvok diaprojektorja 
daje predavanju poseben ~ar minulih 
~asov. Predavanje je dodatno popestrila 
reška planinka in popotnica Dorica 
Kali~anec, ki je s seboj prinesla ve~ 
zgoš~enk izvirne glasbe iz teh krajev. 
Sledilo je še krajše druženje v klubski so-
bi in seveda pogovor o predavanju pri-
hodnje leto, ko se bomo podali na otoke 
Tihega oceana. y Darko Mohar

Dr. Snježana Priji} - 
Samaržija, tudi sama 
slovenskih korenin. 
Foto: Marjana Mirkovi}

28. marec, HNK Ivana pl. Zajca, Reka

Gioachino Rossini, Stabat mater
V  Hrvaškem narodnem gledališ~u (HNK) 
Ivana pl. Zajca na Reki je potekalo od-
mevno gostovanje orkestra in zbora Slo-
venske filharmonije (SF), ki sta skupaj z 
mešanim zborom Glasbene šole iz Aj-
dovš~ine in solisti (Kristina Kolar, so-
pran, Jadranka Juras, mezzosopran, Ki - 
rlianit Cortés Gálvez, tenor in Dario Ber - 
cich baritone) izvedla veli~astno Ro - 
ssinijevo delo. Koncert je spremljala ~la  
nica Skupine za raziskovanje slovenske-
ga kulturnega izro~ila v KPD Bazovica, 
profesorica glasbe Gloria Segnan:

"Glasba je sveta umetnost, je nekdo napi-
sal. Da je to res, smo se prepri~ali tudi to-
krat v HNK Ivana pl. Zajca. Orkester in zbor 
SF pod dirigentsko palico Boruta Smre-
karja je skupaj z mešanim zborom glasbe-
ne šole Vinka Vodopivca iz Ajdov š~ine na 
Reki gostoval s svetovno znanim delom 
Stabat mater Gioachina Rossinija. Orke-
ster SF ponosno nadaljuje tradicijo druš-
tva Academia Philharmonicorum, usta- 
 novljene ga 1701. leta, in njegovega na- 
slednika, Philharmonische Gessellschaft 
(Filharmoni~ne družbe) iz 1794. leta ter je 
med starejšimi orkestri take vrste. Letos 
praznuje 70. obletnico obstoja, kot naše 
društvo lani.

Stabat mater uvrš~ajo med najve~ja dela sakralne glasbe 19. sto-
letja. Vsebuje deset stavkov in povezuje razli~ne forme, kot so 
arije, dueti, kvarteti, zbori in mirne, a capella stavke. Živopisni 
verzi iz 13. stoletja so oblikovani v pretresljivo molitev in ~ustva, 
ki opisujejo Marijino trpljenje pod križem razpetega sina. Stabat 
mater dolorosa, mati žalostna je stala, so za~etne besede srednje-
veške tožbe Device Marije. V katoliškem bogoslužju se tudi danes 
izvaja v latinš~ini, kot se tudi, prevedena v žive jezike, po navadi 
poje v ~asu korizme. Lepota in umetniška mo~ dela Stabat mater 
je bila navdih številnim skladateljem, da glasbeno izrazijo svoje 
doživetje bole~in božje matere. V reškem gledališ~u je bila prva 
izvedba sve~anega Rossinijevega dela leta 1963, nato 1993 ter 
zadnja pred osmimi leti v katedrali Sv. Vida. 

Reško ob~instvo se je z dolgim aplavzom zahvalilo za enkrat-
no, globoko doživetje. Glasba je ~udovita povezava med ljudmi, 
v pravem trenutku in v ~asu, ko se Reka pripravlja, da postane 
evropska prestolnica kulture." y Gloria Segnan

Marinka Koželj Stepic 
in Darko Mohar. 

Arhiv Darka Moharja.

Izjemen ve~er. 
Foto: Gloria Segnan
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Prostore KPD Bazovica je znova izpolnil živahen otroški živ-
žav, v ~asu velikono~nih praznikov je namre~ tudi letos po-

tekala delavnica za najmlajše. Organizirale so jo ~lanice 
mladinske skupine – njena vodja Ivona Novakovi}, tajnica 
društva Eva Ciglar in Natali Iskra, sicer projektna vodja v druš-
tvu EU korak in pobudnica dogodka. Ta je tokrat potekal v so-
delovanju z ustvarjalno skupino KPD Snežnik iz Lovrana, 
posebej dejavno v zadnjih šestih letih, odkar jo zavzeto vodi 
Branka Širola. Svoje znanje nenehno izpopolnjuje na razli~nih 
te~ajih ve~inoma v Italiji in skupina redno pripravlja razstave. 
Uspešno so se predstavili v slovenskih društvih v Istri in Zagre-
bu ter sodelovali na lovranskem in ptujskem karnevalu. Na 

Vsebinsko zelo pester kulturni ve~er je prinesel nastop fol-
klorne skupine in pevcev ter bil tudi priložnost za podaritev 

knjižne zbirke Mohorjeve družbe društvu. Navzo~e v polni dvo-
rani je nagovorila tajnica društva Eva Ciglar, tudi povezovalka 
programa, in pri tem posebej pozdravila predstavnike založbe 
Mohorjeva družba iz Celovca, Urada RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu iz Ljubljane ter nastopajo~e Hrušiške fante in 
obiskovalce z Bistriškega. 

Na oder je najprej povabila folklorno skupino KPD Bazovica, ki 
v sedanji, obnovljeni sestavi pod vodstvom Nataše Grlica pra-
znuje desetletnico uspešnega delovanja. Poleg slovenskih ple-
sov se skupina rada zavrti tudi v hrvaških plesih; tokrat so bili 
najprej slavonski in zatem, ob koncu programa, še istrski ba-
lun, oboje ob glasbeni spremljavi tamburaškega sestava. 

V okviru dolgoletnega, že tradicionalnega sodelovanja s kultur-
niki na Bistriškem so v drugem delu ve~era nastopili Hrušiški 
fanti in navdušili s svojim repertoarjem in zanimivo predstavi-
tvijo. Skupina prihaja iz brkinske vasi Hrušica, ki danes šteje 
ve~ kot 350 prebivalcev. Ve~ina od 14 pevcev je v skupini od 
za~etka leta 1995, ko so se zbrali na pobudo Danijela Ceka, 
pevca, novinarja, publicista in raziskovalca ljudskega izro~ila,  
ki je tudi povezoval program: "Pojemo izklju~no stare ljudske 
pesmi, ki so jih radi peli nonoti v oštariji, prenašajo pa se iz 
roda v rod, brez notnih zapisov. Zbiramo, raziskujemo, zapisu-
jemo, vsaka pesem ima svojo štorijo. Ljudske pesmi so redko 
domoljubne, ljudje so vedeli, kam pripadajo, tega ni bilo po-
membno poudarjati, govorijo pa o življenju, ljubezni, smrti, po-
sebno mesto pa ima vojaška pesem." Tako smo med drugim 
slišali tudi pesem Fantje se zbirajo, in izvedeli, da je bila to prva 
posneta slovenska pesem, in sicer med slovenskimi vojaki v 

zlik. Podobno darilo so na Hrvaškem prejeli šolarji v Varaždinski županiji in rojaki v Istri. 

Eva Ciglar se je ob koncu zahvalila vsem nastopajo~im, gostom iz Celovca za darilo, zlasti za u~benike in 
zgoš~enke za najmlajše, ter obiskovalce povabila na ogled razstave ob sedemdesetletnici KPD Bazovica in 
še posebej k branju novosti na knjižnih policah društva: "Svet je lepši s knjigo!" y Marjana Mirkovi}

30. marec, Slovenski dom KPD Bazovica

Velikono~na delavnica za najmlajše

7. april, Slovenski dom KPD Bazovica

Deset let FS, Hrušiški fanti in knjige Mohorjeve družbe

dveurni delavnici v KPD Bazovica je Bran-
ko Širola spremljala tudi mati Emilija, ki 
ro~na dela ustvarja vse življenje in sku-
paj sta – z veliko dobre volje in potrpe-
žljivosti – pripomogli, da so vsi otroci 
domov odšli z nasmehom in piš~anci v 
rokah. Velikono~no druženje je v društvo 
pripeljalo petnajst otrok, starih od pet do 
dvanajst let, nekateri izmed njih so se 
udeležili tudi lanskega sre~anja v tem 
~asu, miklavževanja ali Poletja v Bazovi-
ci. Ve~inoma so prišli skupaj s starši ali 
starimi starši, tako da je sre~anje in izde-
lovanje okrasja iz volne povezalo ve~ ge-
neracij, in po besedah Eve Ciglar bodo 
temu posebno pozornost v društvu po-
svetili tudi v prihodnje. Živahno in vese-
lo popoldne, s pesmijo in veliko smeha je 
bila nova spodbuda mladim mo~em, ki 
pripravljajo tudi Poletje v Bazovici. Prija-
ve že potekajo. y Marjana Mirkovi}

Judenburgu leta 1916, pred njihovim od-
hodom na soško fronto. Hrušiški fanti so 
nastop kon~ali z izborom veselih pesmi 
in v hudomušnem tonu, s svojim petjem 
in repertoarjem pa lepo obogatili ve~er in 
zelo razveselili obiskovalce, ti pa so jih 
nagradili z navdušenim in dolgim plo-
skanjem.

Program je sklenila podelitev zbirke knjig 
celovške založbe Mohorjeva družba, ki je 
najstarejša slovenska ustanova na Ko-
roš kem, ustanovljena že leta 1851. Gre 
za knjižni paket, 6. marca letos na slove-
snosti v Trubarjevi hiši literature v Lju-
bljani v obliki bona podarjen devetim 
slo venskim organizacijam, dejavnim na 
družbenem, kulturnem ali izobraževal-
nem podro~ju, med njimi tudi KPD Bazo-
vica. Podelitve na Reki se je udeležil tudi 
direktor Mohorjeve družbe Franz Kelih, 
~estital društvu za dolgoletno uspešno 
delovanje in izrazil upanje, da bodo knji-
ge kmalu našle pot med bralce. Akcija 
Podarimo knjige poteka od leta 2002, in 
sicer v sodelovanju z Uradom avstrijske-
ga zveznega kanclerja, doslej so podarili 
že ve~ kot 50.000 izvodov knjig, letošnji 
izbor pa vsebuje ve~ kot 2000 izvodov in 
predstavlja razli~no opisovanje Slovenije 
in Avstrije ter njunih skupnih to~k in ra-

4. maj, Hotel Milenij, Opatija 

Mednarodno gospodarsko povezovanje, konferenca

Pod pokroviteljstvom hrvaške predsed-
nice Kolinde Grabar Kitarovi} in na 

pobudo Urada Vlade RS za Slovence v za-
mejstvu in po svetu (USZS), ki je bil tudi 
soorganizator, je v Opatiji potekala prva 
mednarodna konferenca o gospo darskem 
povezovanju. Organizirala jo je županij-
ska podružnica Hrvaške gospodarske ko-
more (HGK PGŽ) z Reke, s podporo hr - 
vaškega ministrstva za zunanje in ev - 
ropske zadeve, vladnega urada za Hrvate 
zunaj Hrvaške ter Primorsko-goranske 
županije (PGŽ). Podpisan je bil tudi spora-
zum, ki ga je HGK PGŽ sklenila s sloven-
skima organizacijama iz zamejstva, Slo - 
venskim deželnim gospodarskim zdru - 
ženjem (SDGZ) iz Trsta in Slovensko 
gospodarsko zvezo (SGZ) iz Celovca. Pod-
pi sali so ga vodilni predstavniki, dr. Vido-
je Vuji}, Nicola Tenze in Benjamin Wa- 
kounig, njegov namen pa je spodbujati 
razvoj gospodarstva ter povezovanje in 
izmenjavo poslovnih informacij, znanja 
in izkušenj na obmo~ju Alpe–Jadran.

Sre~anja, osredoto~enega na krepitev gos-
podarskega sodelovanja s perspektivo na 
regijski ravni in skupnem nastopu na 
dalj  nih trgih, so se udeležili predstavniki 
ustanov in podjetij iz Avstrije, Italije, 
Madžarske, Ruske federacije, Srbije, Švi-
ce, Hrvaške in Slovenije, med njimi Go-
razd Žmavc, minister, pristojen za Slo - 
vence v zamejstvu in po svetu, s sodelavci. 
Uvodoma je med drugim poudaril pomen 
regionalnega povezovanja, državna se-

kretarka USZS dr. Aleksandra Pivec pa je v okviru teme o izkuš-
njah in izzivih v povezovanju podjetnikov spregovorila o 
gospodarskih vezeh z organizacijami v zamejstvu in po svetu ter 
krepitvi skupnega kulturno-gospodarskega prostora. 

Podpis sporazuma je obogatil MePZ KPD Bazovica pod vod-
stvom Zorana Badjuka, tudi z županijsko himno, predstavniki 
iz Slovenije in zamejstva pa so pozneje obiskali še društvo. Po-
zdravil jih je predsednik Zvonimir Stipeti}, dr. Barbara Riman 
je na kratko spregovorila o Slovencih na Hrvaškem, obiskovalci 
pa so si ogledali tudi fotografsko dokumentarno razstavo 70 let 
KPD Bazovica, predstavljeno ob jubileju 17. novembra lani v 
Hr vaškem kulturnem domu na Sušaku. Z zanimanjem si jo je 
takrat ogledalo in jo pohvalilo ve~ obiskovalcev, zato je vodstvo 
KPD Bazovica sklenilo, da bo njen ogled od 12. aprila dalje 
omogo~ilo tudi v društvu. Razstava prinaša kronološki pregled 
pomembnejših obdobij v razvoju KPD Bazovica in dejavnosti 
posameznih skupin, za njeno pripravo pa so zaslužni predvsem 
~lani fotografske skupine, ki jo vodi Andrej Hromin. 
y Marjana Mirkovi}

Z najmlajšimi vedno 
veselo in zabavno. 

Foto: Marjana Mirkovi}

Hrušiški fanti. Foto: Marjana Mirkovi}

Franz Kelih. 
Foto: Marjana Mirkovi}

MePZ KPD Bazovica 
obogatil konferenco. 
Foto: Marjana Mirkovi}

Z obiska v KPD Bazovica. Arhiv društva.
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Na festivalu Duga Resa Fest so se že peto leto zapored zbrali 
in pomerili mladi plesni in pevski talenti, tokrat 15 pred-

stavnikov osnovnih šol z obmo~ja Karlovške županije ter Reke, 
Rovinja, Šibenika, Opatije, Osijeka in Zagreba. Zmagovalka pev-
skega dela Euforia znova prihaja z reške osnovne šole OŠ Frana 
Frankovi}a, strokovna žirija je kot najboljšo ocenila Taro Vido-
vi}, ki je zapela pesem Come saprei italijanske pevke Georgie. 

Zanjo to ni prva zmaga, med drugim je marca 2016 prejela prvo 
nagrado na tekmovanju Rada imam klavir v okviru Glasbene 
šole (GŠ) Ivana Mateti}a - Ronjgova, zatem je na mednarodnem 
tekmovanju Daleki akordi v Splitu s klavirskim nastopom osvoji-
la tretje mesto in kot ~lanica otroškega pevskega zbora Torretta 
veliko nagrado na tekmovanju otroških zborov Vallis aurea can-
tat v Požegi. Zmagala je tudi na regionalnem tekmovanju v Spli-
tu, ki ga organizira Hrvaško društvo glasbenih in plesnih pe - 
dagogov, in si tako aprila lani zagotovila nastop na Akademiji za 
glasbo v Zagrebu na državni ravni, kjer se je, ~eprav je bila naj-
mlajša udeleženka, uvrstila na visoko drugo mesto. 

Tara Vidovi} je sicer znana tudi obiskovalcem KPD Bazovica, s 
svojim nastopom na klavirju je decembra lani obogatila priredi-
tev ob koncu leta, na del njenih uspehov se je ob nedavni zma-
gi v Dugi Resi ozrla njena babica, rojakinja Ljubica Praprotnik, 
ve~letna ~lanica KPD Bazovica:

"Sara Vidovi} je štirinajstletnica, odli~njakinja, ki obiskuje sed-
mi razred OŠ Frana Frankovi}a in obenem tudi šesti razred GŠ 
Ivana Mateti}a – Ronjgova ter je nasploh vsestransko dejavna: 
kot solistka v ustvarjalno-izobraževalnem centru Glasbeni vrti-
ljak, poje v pevskem zboru Torretta in šolski klapi Dominus, 
njen nedavni uspeh na festivalu v Dugi Resi pa je novo prizna-
nje tudi za šolo, ki jo je predstavljala. 

Tara ima kljub rosnim letom za seboj ve~ drugih nagrad, na 
pevskem tekmovanju Otroški mikrofon je denimo predlani in 
lani prejela prvo nagrado ob~instva in nagrado sponzorja za 

najboljši scenski nastop. Poje in nastopa 
od svojega tretjega leta, prve korake je 
napravila v otroškem pevskem zboru Mali 
Re~ani, njena velika ljubezen pa je tudi 
klavir in kot pianistka je ravno tako pre-
jela ve~ nagrad in priznanj na državnih 
in mednarodnih sre~anjih. Njena želja je 
šolati se v gimnaziji in nadaljevati izo-
braževanje na glasbenem podro~ju. Gle-
de na Tarin zna~aj, odlo~nost in mar lji - 
vost ji v prepri~anju, da jo ~aka še veliko 
nagrad in uspehov v glasbenem živ ljenju, 
želimo veliko sre~e," je ob koncu zapisala 
Ljubica Praprotnik. Njenim željam se is-
kreno pridružuje tudi uredništvo Sopotij, 
s ~estitko Tari! y Ljubica Praprotnik, prevod 
Marjana Mirkovi}

6. maj, Kinodvorana, Duga Resa

Duga Resa Fest: Euforija, tekmovanje mladih pevcev

9. maj, Circolo

Cvetlica za mamo 
V organizaciji ženskega pevskega zbora (ŽePZ) KUD Frate-
llanza, ki deluje v sklopu reške Skupnosti Italijanov, je bil v 
njihovih prostorih v dvorani Pallazo Modello organiziran že 
tradicionalni, tokrat dvanajsti ve~er, posve~en materam in poi-
menovan Un fiore per la mamma (Cvetlica za mamo). Potekal je 
pod dirigentsko palico Glorie Segnan in ob glasbeni spremljavi 
profesorice Vjere Lukši} za klavirjem. Dogodek je v okviru sode-
lovanja med društvi s svojim nastopom lepo obogatila tudi ~la-

pretirala pesmi Una notte intera in Tango delle capinere, ki sta marsikoga med obiskovalci spomnili na 
mlada leta. V drugem delu ve~era je ŽePZ predstavil svoje solistke in goste, poleg Ljubice Stojanovi} še 
Zdenko Kallan - Verbanac, ki je ob spremljavi zbora v slovenš~ini zapela uspešnico Dan ljubezni. Sledile so 
še znana neapeljska pesem Funiculì, Funiculà, ki jo je zapel Aldo Zorco, Ciao, ciao v posebni izvedbi Alide 
Delcaro in na koncu še svetovno znana Mamma, gore~e zapeta s toplim baritonom Alda Recaneja. 
y Po zapisu Glorie Segnan 

nica KPD Bazovica Zdenka Kallan - Ver- 
banac. V polni dvorani sta dobrodošlico 
navzo~im zaželela predsednica reške po-
družnice Skupnosti Italijanov Orietta Ma- 
rot in urednik njihovega letopisa La 
Torre, Sandro Damiani. Dobrodošlico je 
zaželel tudi ŽePZ s pesmijo Buongiorno, 
priljubljeno melodijo E ti con la barchetta 
in solistko Ljubico Stojanovi} ter z znano 
skladbo Montagne verdi. Prvi gost ve~era, 
u~enec drugega razreda osnovne šole Do-
lac Andrija Traven, je bil za ~ustveno pe-
sem, posve~eno mami, nagrajen z dolgim 
aplavzom in postal resni~na zvezda 
ve~era. Nastopila sta še otroški zbor Mi-
nicantanti in baritonist Aldo Racane iz 
skupine Virtuosi fiumani, kot posebna 
gostja prijateljskega društva KPD Bazovi-
ca pa je Zdenka Kallan - Verbanac inter-

Zveza slovenskih društev (ZSD) na 
Hrvaškem je na redni volilni skup-

š~ini izvolila novo vodstvo in sprejela 
spremembe statuta. Nova predsednica je 
postala vodja reške enote Inštituta za na-
rodnostna vprašanja (INV) iz Ljubljane 
dr. Barbara Riman, podpredsednica pa 
dr. Jasmina Dla~i}, sicer na tem mestu 
tudi v KPD Bazovica. Sedež krovne orga-
nizacije se tako seli na Reko, kjer je bil 
tudi v prvem štiriletnem mandatu po 
ustanovitvi leta 1992. 

Dosedanji predsednik Darko Šonc, ki je 
krovno organizacijo vodil od leta 1996, 
je postal ~astni predsednik in bo s svoji-
mi dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami 
vsekakor tudi v prihodnje imel v njej po-
membno vlogo. 

Dr. Barbara Riman napoveduje, da bo de-
lovanje usmerjeno predvsem v pritegni-
tev mladih, krepitev nadaljnjega pove - 
zovanja med društvi, prizadevanja za 
u~enje slovenš~ine na vseh izobraževal-
nih ravneh in vklju~evanje v projekte Ev-
ropske unije. Še naprej pri~akuje tudi 
dobre odnose s Slovenijo in tesnejše vezi 

z rojaki v zamejstvu v okviru koordinacije SLOMAK. Željo po 
nadaljevanju uspešnega sodelovanja v tej zvezi so v svojih 
~estitkah dr. Barbari Riman med drugimi izrazili tudi vodilni 
predstavniki slovenskih organizacij iz zamejstva, predsednik 
Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Rudi Pavši~ in 
predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) iz Trsta Walter 
Bandelj ter podpredsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ) 
iz Celovca Felix Wieser.

^estitkam se pridružuje tudi uredništvo in novemu vodstvu ter 
~astnemu predsedniku želi uspešno tudi v prihodnje!

y Marjana Mirkovi} 

11. maj, KPD Slovenski dom, Zagreb

Volilna skupš~ina ZSD 

17. maj, Slovenski dom KPD Bazovica

Reške ulice s slovenskimi imeni

Skupina za raziskovanje slovenskega 
kulturnega izro~ila (SRSKI) je na svoji 

prvi samostojni, zelo zanimivi predstavitvi 
pozornost namenila reškim ulicam, poime-
novanim po (ne)znanih rojakih. ^lanice 
skupine so pripravile predavanje, na kate-
rem so se uvodoma ozrle v zgodovino Reke 
in njen razvoj v narodnostno zelo pisano 
okolje, ki sprejema druga~ne in druga~nost, 
zatem pa v vezi med slovenskim in hrvaš-
kim narodom, zlasti v ~asu preporoda, in 
posameznike v tem okviru, kot je bil deni-
mo pomemben hrvaški preroditelj Fran Ku-
relec (1811–1874). 

Gloria Segnan, Lili ^argonja, Gorana Pe-
cirep in Zdenka Kallan - Verbanac so se 
odpravile po mestnih ulicah in pridno be-
ležile vse, tako ali druga~e povezano s 
slovenskimi imeni. Podale so se tudi v 

arhive ter podatke iskale in preverjale po spletu (www.lokalpa-
trioti-rijeka.com), veliko pa so jih našle tudi v knjigi Povijest 
grada Sušaka (1929), ki jo je napisal dr. Andrija Ra~ki in študi-
ji Fluminensia Slovenica (2007) avtorja dr. Irvina Lukeži}a. 

V središ~u mesta so tako našle Trg Ivana Koblerja (1811–1893), 
pravnika, sodnika in najpomembnejšega reškega zgodovinarja, 
~igar o~e, uspešen trgovec z železnino, se je na Reko priselil 
okrog leta 1780 iz Železnikov. Kot so poudarile, je njegovo delo 

Tara Vidovi}. Foto: Marjana Mirkovi}

Zdenka Kallan - 
- Verbanac. 

Foto: Ivor Hreljanovi}

Po uspešni skupš~ini. 
Arhiv KPD Bazovica.

^lanice SRSKI pripravile 
zanimiv ve~er. 
Foto: Marjana Mirkovi}
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Memorie per la storia della liburnica città di Fiume še danes 
nepogrešljiv vir za vse, ki želijo spoznati preteklost Reke, pa 
tudi Opatije, Kastva, Bakra, Veprinca, Moš}enic in drugih oko-
liških krajev. Avtor objave svojega rokopisa (1896) žal ni 
do~akal. V bližini Trga Ivana Koblerja je Ulica Janeza Trdine 
(1830–1905), znanega slovenskega pisatelja, ki je kot profesor 
ve~ let služboval na Reki in se boril proti raznarodovanju, tu so 
ga tudi pred~asno upokojili, njegova dela pa ostajajo tudi po-
membno pri~evanje o takratnem reškem kulturnem krogu. V 
središ~u mesta je tudi Ulica Ivana Dežmana, njegov o~e, prija-
telj Janeza Trdine in premožen reški trgovec, je na Reko prišel 
leta 1833 iz Lancovega pri Radovljici. Vsestranski Ivan Dežman 
(1841–1873), dijak Frana Kurelca, je bil znani reški zdravnik in 
književnik, pisal je poezijo, prozo in librete, med drugim za 
opero Ban Legat Ivana pl. Zajca, in pripravil tudi prvi hrvaški 
medicinski slovar. Na Mlaki je Ulica Josipa Završnika (1769–
1843), jezikoslovca, prevajalca in poliglota, predhodnika hr-
vaškega preporoda, ki ga je vojaška služba peljala v razli~na 

evropska mesta, pomembno mesto v zgo-
dovini pa mu zagotovil prvi pravopis ilir-
skega (hrvaškega) jezika. Njegov o~e se 
je na Reko priselil leta 1769 iz Žalca. V 
reški ~etrti Belveder je Ulica Franca Pre-
šerna (1800–1849), najve~jega sloven-
skega pesnika, na kratko predstavljenega 
tudi ob tej priložnosti; ~eprav sicer ni bil 
povezan z Reko, je v reški gimnaziji služ-
boval njegov prijatelj Matija ^op (1797–
1835), jezikoslovec, literarni zgodovinar 
in kritik. Ob reškem pokopališ~u Kozala 
pa je dolga ulica, Ulica Petra Kobeka 
(1882–1906), mladega delavca, ubitega 
v spopadu med stavkajo~imi in skupino 
žandarjev, v stavki za delavske pravice 
leta 1906. Peter Kobek je postal simbol 
reškega delavskega gibanja v ~asu pred 
prvo svetovno vojno. Na Vežici pa je Uli-
ca Jožeta Gabrovška (1915–1943), parti-
zanskega zdravnika iz Ljubljane, ki je v 
Gorskem kotarju zdravil borce iz primor-
sko-goranskih udarnih brigad, umrl pa je 
za tifusom. 

Predavanju je sledila razstava fotograf-
ske skupine z naslovom Tempus, na ka-
teri so svoja dela predstavili Milena 
Arbula, Mirjana Brumnjak, Jasmina 
Dla~i}, Anita Hromin, Dionis Juri}, Darko 
Mohar, Istog Žorž in vodja Andrej Hro-
min. Odprtje je popestril nastop glasbene 
skupine Mimo ritma s solistko Zdenko 
Kallan - Verbanac. y Marjana Mirkovi} 

19. maj, Slovenski dom KPD Bazovica

Kulturni ve~er z društvom iz Umaga in Lovrana

Dvorana KPD Bazovica je poleg folklorne skupine (FS) druš-
tva tokrat gostila še rojake iz Istre in Lovrana, SKD Ajda iz 

Umaga in KPD Snežnik. 

Ve~er, poln plesa, glasbe in dobre volje, je s Ta potrkano napo-
vedala doma~a folklorna skupina ob glasbeni spremljavi Ivana 
Simi}a, Ivorja Vasi}a in Ivana Fajte. V nadaljevanju programa 
je povezovalec Vitomir Vitaz, koordinator kulturnih dejavnosti 
v KPD Bazovica, predstavil društvo SKD Ajda iz Umaga, usta-
novljeno leta 2011, ki je nedavno praznovalo sedem let uspeš-
nega delovanja. Štejejo ve~ kot dvesto ~lanov, osrednja skupina 

so pevke, ŽePS Ajdovke, ki že šest let pod 
vodstvom prizadevne Vesne Car ohranja-
jo slovenske ljudske pesmi. Delujejo še 
kulinari~na in literarna skupina, poseb-
no skrb pa seveda posve~ajo jeziku; v 
društvu poteka dopolnilni pouk sloven-
skega jezika in kulture (DPS), vodi ga 
u~iteljica Vida Srdo~, ki v umaški osnov-
ni šoli Marija i Lina od tega šolskega leta 
pou~uje tudi dve skupini najmlajših, kot 

obliko, za katero upajo, da se bo v pri-
hodnje tudi v tej šoli lahko uveljavila kot 
izbirni predmet po modelu C.

SKD Ajda je vpeta v kulturno življenje v 
Umagu, Istri in širše, sodeluje tudi na 
~ezmejnih sre~anjih in prireditvah v Slo-
veniji. Na prireditvah se radi predstavijo 
tudi s svojo folklorno skupino, ki pod vod-
stvom Evelin Semeši nastope prepleta tu-
di z glasbo. Veselje do plesa je skupina 
pokazala tudi na odru KPD Bazovica, kjer 
se je veselo zavrtela v ritmu polke, zatem 
pa je, posebej za gostujo~e društvo iz 
Umaga, FS KPD Bazovica zaplesala Istrski 
splet, tudi tokrat ob glasbeni spremljavi. 
Gostje so zatem v sklepnem delu nastopa 
ob okrepitvi plesalca zaplesale še na slo-
venske melodije in z Lepo je biti muzikant 
dodatno razvnele polno dvorano, odli~no 
razpoloženo od samega za~etka. 

^estitke in zahvale za nastop, nasmejani 
obrazi in zadovoljstvo nad lepim ve ~e-
rom, vse to se je nadaljevalo tudi na sre-
~a nju z drugim gostujo~im društvom, 
KPD Snežnik iz Lovrana, ki je ob tej pri-
ložnosti pripravilo pestro razstavo raz-
li~nih izdelkov, ustvarjenih s pridnimi 
rokami ~lanic njihove kreativne skupine. 
Navzo~e je pozdravil tudi predsednik lo-
vranskega društva Vasja Simoni~ in med 
drugim povedal, da skupina posebej si-
stemati~no deluje zadnjih šest let, odkar 
jo zelo prizadevno in uspešno vodi Bran-
ka Širola, ki se na tem podro~ju stalno 
dodatno izobražuje, tudi v Italiji. Skupi-
na se vklju~uje tudi v razli~na kulturna 
dogajanja v Lovranu in v karneval, kar jo 
je letos pripeljalo tudi v pustni sprevod 
na Ptuju. V KPD Bazovica so se tokrat pr-
vi~ predstavili, zaradi velikega zanima-
nja za razstavo pa je Branka Širola po 
predstavitvi skupine še dolgo v ve~er 
vsem zainteresiranim prijazno in potrpe-
žljivo odgovarjala na številna vprašanja 
o razstavljenih izdelkih. 
y Marjana Mirkovi}

IZLETI PLANINSKE SKUPINE KPD BAZOVICA

PS KPD Bazovica sodelovala na ve~ ob~nih zborov prijateljskih PD

Predstavniki planinske skupine (PS) Bazovica so sodelovali na ve~ 
ob~nih zborih, pri PD RTV Ljubljana, SPD Trst, Obalnem PD iz Kopra in 
mati~nem PD Snežnik, v katerem smo ~lani in imamo pravico do glaso-
vanja. Skupno vsem zborom je bilo, da smo ~lani PS uživali v druženju 
z gostitelji in pripravili na~rte za skupne projekte. Rezultat: se že 
sre~ujemo v gorah na dogovorjenih skupnih turah. 
y Posnetek z drugega zbora, Mladen Grabovac

Z razstave Tempus

FS KPD Bazovica. Vse 
foto: Marjana Mirkovi}

SKD Ajda v vedrem razpoloženju

Ivan Simi}, Ivor Vasi} in Ivan Fajta SKD Ajda

Bogata razstava KPD Snežnik in Branka Širola. Vse foto: Marjana Mirkovi} 

Ob~ni zbor SPD Trst. Foto: Mladen Grabovac
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3. marec, Kamenjak za dan žena, tradicionalno v megli, dežju in snegu

18. marec, Doberdob, slovenskih fantov grob

25. marec, Tradicionalni izlet po otoku Krku, zapleteno in prelepo

22. april, Sviš~aki, trinajst let sre~anja Prijateljstvo brez meje

Kljub slabi vremenski napovedi so se planinci Bazovice drža-
li tradicije in svoje dame ob dnevu žena popeljali v hribe. 

Zaradi goste megle in visokega snega je namesto vzpona na 
Velo Pliš, visoko nad tiso~ metrov, prišel v poštev rezervni 
na~rt, vzpon na Kamenjak nad Grobniškim poljem. ^eprav je 
bila skupina majhna, so se pogumno odpravili na zasneženi in 
delno poledeneli Kamenjak, prisopihali na vrh in na njem lahko 
uživali, predvsem v družbi. Razgleda ni bilo, tudi kakšno ka-
pljico dežja je s sabo prinesel južni veter. Družba se je podvojila 
na družabnem delu v eni od "grobniških oštarij". Razpoloženi 
planinci, dobra hrana in vrtnica za vsako izmed dam so pripo-
mogli k temu, da se je druženje zavleklo dale~ proti ve~eru. 
Tradicije so zato, da jih ohranjaš. 

Velika zahvala vsem našim dekletom in 
ženam za vse prelepe trenutke, ki jih vse 
leto prinašajo v našo skupino.

Skupni izlet z Obalnim PD iz Kopra, imenovan Kjer se stekata 
So~a in Kras, se je dolgo kuhal, no, na koncu je izpeljan bre-

zhibno. Dolo~en je bil vzpon iz Gaberja na Debelo grižo na dober-
dobskem obmo~ju, kjer se So~a dotakne tržaškega krasa. Številne 
trobentice, jesenski podlesek, kot sneg bele vijolice in drugo 
zgodnje spomladansko cvetje nakazujejo, da se bo zima le mora-
la umakniti iz teh krajev, ~eprav oblaki in mrzli veter na za~etku 
vzpona niso kazali na to. Nad Brestovcem se je prikazal tudi 
kan~ek sonca, še vedno ne preve~ toplega. Tam so si planinci 

ogledali številne jaške in kaverno iz prve 
svetovne vojne, kjer je na vhodih z ene 
strani napis La pace, na drugi Voliamo la 
pace, toda na tem svetu si res vsi ne želijo 
miru. Kri te~e kar naprej. Z vrha Brestovca 
je krasen razgled proti morju pa tudi proti 
Cerju in pomniku braniteljem slovenske 
zemlje. Sledil je ~udovit sprehod proti De-
beli griži in številnim drugim ostankom 
prve svetovne vojne. Spust do vasice Ru-
bije je bil malce blaten in spolzek, a se je 
vse dobro izteklo. V nekem trenutku se je 
skozi gozd prikazala modra So~a, razlog 
naslova tega izleta. Na koncu je bilo nekaj 
fešte pri avtobusu Kopr~anov in druženje 
z našima vodnikoma Vido in Bernardom v 
njunem domu v Gaberjah tisto, za kar živi 
PS KPD Bazovica.

Hvala Vladki za odli~no organizacijo ter 
Vidi in Bernardu za vodenje in pristno 
slovensko besedo.

Letošnji izlet je predvideval obisk severovzhodnega obmo~ja 
nad Baško. Skupina A naj bi obiskala del pod Diviško in se 

spustila v Malo in Velo luko, skupina B prišla do Vele luke po 
klasi~ni, turisti~no-planinski poti, obe pa bi se v Baško vrnili z 
ladjo. Seveda je bila na~rtovana tudi skupina C, s sprehodom ob 
baš~anski plaži.

Na avtobusno postajo v Baški je prišlo ve~ kombijev in avtomo-
bilov ter dva avtobusa – ekipa iz ve~ planinskih društev: Obalne-
ga PD iz Kopra, PD Postojna, PD RTV iz Ljubljane, PD Kamenjak 
in PD Duga z Reke, poleg še prijatelji iz Mojstrane, Golnika, Lju-
bljane, Reke, vse skupaj 130 planincev. Lep dan z malo vetra, 
ugodne razmere za hojo, najlepši predeli otoka Krka, dovolj za 
uživanje vsakega posameznika. Skupina B je uživala v razgledu 
z Rebice na Velo in Malo luko, skupina A pa se je po ov~arskih 

poteh in brezpotju povzpela na 375 me-
trov visok Sanbek, ki se skoraj navpi~no 
dviga nad temno modrim morjem Vinodo-
lskega kanala. Najlepši in najbolj divji del 
otoka Krka. Razgled na Velo in Malo luko 
enkraten, malo ljudi ga je doživelo od tu-
kaj, saj sem ne pelje nobena sprehajalna 
pot. Potem se je zapletlo, že skoraj na kon-
cu izredno divjega spusta po grebenu od 
Sanbeka v Malo luko. Petdeset metrov 
pred izhodom na plažo Male luke padec, 
zlomljene kosti v gležnju. ^akanje rešitve 
v obliki ~olna se ni obneslo, ker se je burja 
na rtu Sokol mo~no okrepila. Naro~ena 

Tržaški planinci iz SK Devin iz Nabreži-
ne, ŠD Sloga iz Bazovice in SPD Trst 

ter planinci PD Snežnik iz Ilirske Bistrice 
in PS KPD Bazovica so se prvi~ sre~ali pred 
trinajstimi leti na ^rnih njivah nad Ilirsko 
Bistrico. Sre~anja so se vrstila, druženja 
postajala vse pogostejša in izpeljani šte-
vilni drugi skupni izleti. Raslo je tudi ve-
selje do medsebojnih sre~anj. Tako je bila 
prisr~nost zna~ilnost tudi letošnjega sre-
~anja, ~eprav so se tržaški planinci in vo-
dja PS Bazovica videli le teden dni prej na 
Krku na prelepem pohodu do Vele luke. 
Letos so organizatorji iz Ilirske Bistrice 
pripravili dve turi, lažjo in suho do ko~e 
na Kozleku, za katero se je odlo~ila ve~ina 
udeležencev, ter snežni in beli vzpon na 
Snežnik. Na~rtovani vzpon na Planinc je 
zaradi obilice snega v gozdu žal ostal za 
cilj šestnajstega pohoda ~ez tri leta. Po vr-
nitvi vseh udeležencev s tur je sledilo še 
uživaško druženje pred domom na Sviš-
~akih, v lepem in toplem vremenu. Žal se 
dogodka zaradi bolezni ni udeležila pred-

sednica SPD Trst Marinka Pertot. Na letošnjem sre~anju se je z 
mesta predsednice Meddruštvenega odbora planinskih društev 
Primorske poslovila Maruška Lenar~i~ iz Obalnega PD iz Kopra, 
ki se ji planinci vseh društev, udeleženih na sre~anju, najlepše 
zahvaljujejo za vse dobro, kar je napravila v svojem mandatu, in 
obenem želijo enako uspešno vodenje Mariji Kuhar iz PD Postoj-
na, ki je to dolžnost prevzela dan pred tem na skupš~ini PZS v 
Šoštanju. Na tej skupš~ini PZS je bil izvoljen tudi novi predsed-
nik in tako je Bojana Rotovnika iz PD Šoštanj, s katerim so pla-
ninci iz Primorske in zamejstva zelo dobro sodelovali, zamenjal 
Jože Rovan iz PD Ljubljana Matica.

Na prvem sestanku po sre~anju so ~lani PS KPD Bazovica že 
za~eli premišljevati o organizaciji štirinajstega Prijateljstva brez 
meje leta 2019 na Reki.

ladja je iz Vele luke odpeljala vse udeležence, pa še kakšnega pretihotapljenega Avstrijca zraven, mo~nim 
možakarjem pa je ponesre~enko le uspelo na hrbtu prenesti od Male do Vele luke. Za takšen tovor en kilome-
ter zelo zapletenega skalnatega terena ni malo. Za konec so si ob pivu v Baški opomogli vsi, ponesre~enka, 
reševalci in vsi drugi. Za ponesre~enko se je pot kon~ala v bolnišnici v Ljubljani, takoj je prestala prvo od treh 
predvidenih operacij. Vodnik skupine A in pisec teh vrstic pa je ostal brez kosila, skoraj tudi brez piva, naredil 
pravo zmedo s pla~evanjem naro~ene ladje in potreboval še tri dni, da si je opomogel od vseh šokov in naporov 
izpeljanega izleta. Za naslednji~, Krk 2019, bo na~rtoval veliko lažjo turo!

5.–6. maj, Kobarid in znova na obrežju prelepe So~e

V nekem trenutku se je na~rt za obisk 
Kobarida za~el podirati. Darinka ne 

more, Vlado ne more, Mirjana ne more. 
Vsi tisti, ki naj bi organizirali izlet in vo-
denje, so odpovedali. Ne glede na to so se 
že prijavljeni odlo~ili, da gredo sami in 
da se bodo že kako znašli. Potem je Mi-
lan poklical na pomo~ ~lane dramske 
skupine iz Drežnice, ki so že ve~krat go-
stovali na Reki, pa tudi Bazovica pri njih 
v Drežnici. In potem je vse krenilo, kot je 
treba – jutranja kavica pri Rini Berginc v 
Drežnici, odlo~itev, da se gre na Krasji 
vrh naslednji dan, ker je bil Krn v soboto 
v oblakih. In napoved vremena ni bila 
najboljša. Sledilo je štiriurno potepanje 
okrog Kobarida: kostnica, posve~ena ita-
lijanskim vojakom, Tonocov grad, slap 
Kozjak. Namestitev v lepem in ~istem ho-
stelu, kosilo, ve~erna zabava na vaški 
veselici v Volarjih ob slovenskih val~kih 
in polkah. To ni zmotilo zgodnjega jutra-
njega vstajanja in fotografiranja pri spo-
meniku Simonu Gregor~i~u kot spomin 

na davni nastop bazoviškega MePZ ob odprtju spomenika. Mi-
ran Skubin - Piko se je priklju~il vzponu na goro, Andrej Skubin 
pa je popeljal majhno PS s kombijem po zelo slabi cesti do pla-
nine Zaprikraj in prihranil najtežjo uro vzpona na Krasji vrh, ki 
je naprej potekal po še vedno zasneženi severni strani gore mi-
mo številnih ostankov prve svetovne vojne in Snežne jame s 
stalnim ledom. Veselje na vrhu je bilo nepopisno, razgledi na vse 
strani tudi.

Spust po južni strani mimo Kolujev (kjer so bili položaji protiletal-
ske obrambe v prvi svetovni vojni). Gozd, ki je komaj za~el dišati 
po pomladi, prvo spomladansko cvetje. Za konec še obisk visoke-
ga slapu Curek in pija~a v gostilni v Drežnici. In slovo od prijate-
ljev, s katerimi se bomo še družili. y Vsa besedila: Darko Mohar

Niti megla niti sneg nam niso kos. Foto: Darko Mohar

Po sledeh soške fronte. 
Arhiv KPD Bazovica.

Spust v Malo luko. 
Foto: Dubravka Dijani}

S sre~anja skupine A. 
Arhiv Darka Moharja. 

Na Krasjem vrhu, v 
ozadju Krn. Arhiv 
Darka Moharja.



IZ
 D

R
U

[T
V

A
IZ P

O
U

K
A

 D
P

S

8. maj, DPS, Gorski kotar

Obisk iz Ilirske Bistrice

U~iteljica dopolnilnega pouka sloven-
š~ine (DPS) v ̂ abru, Prezidu in Trstju 

Mirjana Žagar je skupaj s Sintijo Žurga 
Paripovi}, ravnateljico ~abrske Ljudske 
knjižnice Ivan Žagar, v maju med drugim 
gostila obisk iz Slovenije, skupino Spo-
znavajmo svet in domovino (SSD) iz druš-
tva Univerza za tretje življenjsko obdobje 
iz Ilirske Bistrice. Za prijazno sporo~ilo o 
obisku se najlepše zahvaljujemo Marici 
Gaberšnik, mentorici SSD, ki nam je pove-
dala: "Tokrat smo obiskali ^abarski kraj, 
na skrajnem severozahodu Gorskega ko-
tarja, tik ob meji s Slovenijo. Naša skupi-
na SSD deluje trinajst let in v tem ~asu je 
obiskala skoraj vsa naselja v ob~ini, spo-
znavamo pa tudi kraje v širši okolici, zla-
sti tiste, kjer živijo Slovenci zunaj naših 
meja. S pomo~jo Mirjane Žagar, u~iteljice 
DPS v Gorskem kotarju, in Sintije Žurga 
Paripovi}, ravnateljice knjižnice v ^abru, 
smo pripravili obisk ^abra in Prezida. 
Ogledali smo si knjižnico in spoznali nje-
ne bogate dejavnosti (razstave, predava-
nja, delavnice…). V dvorcu Zrinjskih smo 
se sprehodili po etnološki in lovski zbirki 
ter galeriji slikarja Vilima Sve~njaka in ta-

31
Pred knjižnico. 
Foto: Marica Gaberšnik

ko spoznali pestro zgodovino kraja. Nato smo se povzpeli do 
izvira ^abranke. Pot smo nadaljevali do Prezida, si ogledali 
Zavi~ajno zbirko Prezid, Pero Lautar pa nam je tam podrobno 
predstavil preteklost in sedanjost kraja ter utrip življenja Sloven-
cev na tem obmo~ju ter društva SKD Gorski kotar, ki je lani pra-
znovalo deseto obletnico delovanja. U~iteljica nam je tudi pod - 
robneje opisala, kako poteka DPS. Ne smemo pozabiti povedati, 
da so nas v vaškem domu ne le prisr~no sprejeli, ampak tudi 
pogostili. Mi pa smo zbrali in jim podarili knjige, ki jih bodo lah-
ko brali obiskovalci knjižnice in šolarji. 

Hvala vsem, ki so nam z veliko ljubeznijo predstavili nam sko-
raj neznane kraje, kjer že stoletja živijo in vztrajajo Slovenci!"

y Po zapisu Marice Gaberšnik 

Preteklosti ni

V vsakem stihu ob~utim tebe,
Ko si tu, me nikdar ne zebe.
S hrepenenjem v srcu te sanjam,
Tele stihe samo tebi poklanjam.

Vsi dnevi so prej enaki bili,
Dokler se nismo sre~ali mi.
Sedaj je veliko lepše življenje,
Vsak dan neko novo veselje.

Ljubezni, kakršno poklanjaš ti,
Nikdar mi nikdo poklanjal ni.
Pozornost, nežnost in tvoj glas
je veriga, ki povezuje nas.

Mogo~e je sre~a ali pa usoda to,
Ko se sre~ata dve osebi, je prav tako.
Ki jima je samo prihodnost pomembna,
Preteklosti ni, sedanjost je posebna.

y Marija Šenk, 21. marca 2018, v Malinski, ob mednarodnem dnevu poezije
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K 14.–16. maj, Hotel Habakuk, Maribor

PODIM konferenca 2018: znova Start up Alpe–Adria za mlade iz zamejstva

19.–16. maj, Slovenski dom KPD Bazovica in središ~e Reke

Erasmus+, mladinska izmenjava CultureCrash

Konferenca PODIM s povezovanjem globalnega in regional-
nega ekosistema zagonskih podjetij pripomore k razvoju 

regije Alpe Jadran in obmo~ja Zahodnega Balkana in spada 
med najve~ja tovrstna sre~anja. Organizator je Iniciativa Start 
up Slovenija v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom 
ter ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, strateški partner je Evropska komisija, glavni 
podpornik pa Ob~ina Maribor. Iniciativa Start:up Slovenija je 
aktivna povezovalka in promotorka javnih ter zasebnih delež-
nikov slovenskega ekosistema zagonskih podjetij. Skupaj z nji-
mi  izvaja in promovira tudi javne nacionalne programe za 
podporo inovativnega podjetništva in si tako prizadeva posta-
viti Slovenijo na zemljevid uveljavljenih evropskih start up vo-
zliš~. Nosilca Iniciative sta strateško povezana Tovarna podjemov 
in Tehnološki park Ljubljana, ~lani pa so Primorski tehnološki 

park, Pomurski tehnološki park, Inkuba-
tor Savinjske regije, SAŠA inkubator, RC 
IKT in RCR Zasavje (www.startup.si/sl-si/
delezniki). 

Mladi iz zamejstva so se letos že drugi~ 
lahko povezali s svetom zagonskih podje-
tij v Sloveniji. Brezpla~no enodnevno start 
up šolo prePODIM, namenjeno pomenu 
mreženja pri uspešnem profesionalnem 
delu je tokrat izkoristilo 28 mladih iz Av-
strije, Italije, Hrvaške in Madžarske. V tri-
dnev nem programu konference je iz Hr - 
vaš ke sodelovalo sedem mladih – iz 
Zagreba, Reke in Gorskega kotarja. Zanje 
je bila to priložnost, da pridobijo nova 
znanja v podjetništvu in navežejo stike z 
vrstniki iz zamejstva ter spoznajo razvoj-
ne možnosti, ki jih zanje pripravlja Urad 
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu, skupaj z gospodarskimi organizaci-
jami iz zamejstva – Slovenskim deželnim 
gospodarskim združenjem iz Italije, Slo-
vensko gospodarsko zvezo iz Avstrije in 
Raz vojno agencijo Slovenska krajina z Ma - 
džarske – ter z društvom za razvoj civilne 
družbe EU korak s Hrvaške. y Po zapisu Na-

tali Iskra, projektne vodje društva EU korak

V okviru mednarodnega projekta Erasmus+ v programu Ev-
ropske komisije Youth in Action je na Reki potekala mla-

dinska izmenjava CultureCrash. Udeležilo se je je trideset mla-
dih iz petih evropskih držav, Hrvaške, Srbije, Gr~ije, Litve in 
Slovenije, po pet sodelujo~ih iz vsake države in njihovi mentor-
ji. Osrednja cilja projekta sta bila ohranjanje multikulturnosti 
in boj proti predsodkom in stereotipom. Udeleženci so imeli po-
leg tega še edinstveno priložnost, da nekoliko druga~e spozna-
jo to pristaniško mesto. Nosilec in organizator projekta je bilo 

društvo za razvoj civilne družbe EU ko-
rak, preostali partnerji pa so bili iz so-
delujo~ih držav. 

Enotedenska izmenjava je mladim ponu-
dila nove poglede na multikulturno druž-
bo. Z razli~nimi nalogami in vrsto dogo- 
dkov, ve~inoma organiziranimi v KPD 
Bazovica, so udeleženci pridobivali nova 
znanja in veš~ine, krepili ob~utek svoje 
narodne pripadnosti, spoznavali razli~ne 
kulture in vrednote multikulturnosti. Ves 
teden so potekale tudi priprave na javno 
kampanjo ("public campaign"), organizi-
rano zadnji dan v samem središ~u mesta, 
posre~eno vklju~eno v so~asni festival 
Gledaj (u)druge, na katerem je na stojni-
cah in v mladinskem kulturnem centru 
Palach sodelovalo petdeset društev. Cilj je 
bil predstaviti projekt in vsebino, obrav-
navano v preteklem tednu in mladi so to 
storili na razli~ne na~ine (~asopis, foto-
grafije, video, družbena omrežja). 

y Po zapisu Natali Iskra, projektne vodje 
društva EU korak

Še eno uspešno 
sre~anje. 

Foto: www.uszs.gov.si

Slovenski dom gostil 
mlade iz ve~ držav. 

Foto: Lara Cafuta

Foto: Istog @or`
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19. april, Svet za narodne manjšine Republike Hrvaške odobril sredstva za 2018 14. maj, Prirodoslovni muzej (PM)

23. maj, predstavljena knjiga Dediš~ina molka Milanke Dragar:

2.–4. maj, HNK Ivana pl. Zajca, Velikani z gore

V avli papeža Janeza Pavla II. v sklopu 
fran~iškanskega samostana na Trsa-

tu na Reki je bila na Književnem sre~anju 
predstavljena obsežna knjiga Dediš~ina 
molka avtorice Milanke Dragar, izdane v 
slovenski založbi Dragar. O knjigi sta 
spregovorila dr. Miljenko Dori}, nekdanji 
saborski poslanec Hrvaške narodne 
stranke (HNS), in avtorica, uvodoma pa 
v imenu organizatorja ~lan društva Huda 
jama, Nikola Modri}. Navzo~i aktivisti pa 
so dogodek izkoristili tudi za zbiranje 
podpisov proti nedavno sprejeti Carigraj-
ski konvenciji.

Knjiga Dediš~ina molka govori o povoj-
nih pobojih v Sloveniji, gre pa predvsem 
za zbrana osebna pri~evanja svojcev in 
spominov drugih ljudi ter tudi nekaterih 
sodelujo~ih pri dogodkih, ki po mnenju 
avtorice še vedno niso dovolj raziskani. 
Bole~a, mu~na in težka tema, ki vselej 
znova opozarja na strahote, ki jih prine-
se vojna. Naj ob tem dodamo besede, ki 
jih je poleti 2015, pretresen ob obisku 
prikritega grobiš~a Huda jama izrekel 
britanski zgodovinar Keith Lowe, eden 
najve~jih poznavalcev problematike po-
bojev in avtor knjige Podivjana celina, ki 

govori o tem, kaj se je dogajalo v Evropi po drugi svetovni voj-
ni: "Zgodovino je treba obravnavati celovito, posledice povezati 
z vzroki, ne pa iz enega ali drugega obdobja vzeti posameznih 
delcev, ki u~inkujejo kot prirejene resnice. Res je, morija po dru-
gi svetovni vojni je nekaj popolnoma nedojemljivega, gorje pre-
magancem, a za~etek te morije se ni za~el leta 1945. Maš~evanje 
je le oblika, odgovor, poskus moralnega uravnoteževanja, ~etu-
di napa~en. Vzrokov za maš~evanje pa je bilo leta 1945 obilo." 
(Mladina, 1. 7. 2015)

y Marjana Mirkovi} 

Svet za narodne manjšine RH je na 78. seji sprejel sklep o 
razporeditvi 33.840.000,00 kun prora~unskih sredstev, na-

menjenih za uresni~evanje kulturne avtonomije organizacij ose-
mnajstih narodnih manjšin. Letošnji znesek je za dva milijona 
kun ve~ji v primerjavi z lanskim, prejele pa ga bodo organizacije 
osemnajstih narodnih manjšin na Hrvaškem (albanske, bošnjaš-
ke, bolgarske, ~eške, ~rnogorske, madžarske, makedonske, ne-
mške in avstrijske, poljske, romske, ruske, rusinske, ukrajinske, 
slovaške, slovenske, srbske, italijanske in judovske). Krovni or-
ganizaciji, Zvezi slovenskih društev na Hrvaškem, je odobrenih 
skupno 679.000,00 kun, približno enaka vsota kot lani, na raz-
pisu pa se je za sredstva potegovalo le devet od skupno šestnaj-
stih društev in sicer KPD Slovenski dom v Zagrebu (odobreno 
160.000,00 kun), SKD Triglav v Splitu (173.000,00 kun), KPD 
Bazovica na Reki (160.000,00 kun), SKD Lipa v Zadru (23.000,00 
kun), SKD Istra v Pulju (60.000,00 kun), KPD Snežnik v Lovranu 

(26.000,00 kun), SKD Dr. France Prešeren 
v Šibeniku (44.000,00 kun), SKD Nagelj iz 
Varaždina (13.000,00 kun) in SKD Ajda iz 
Umaga (20.000,00 kun).  

Podpredsednica Renata Trichler je navzo~e 
seznanila z uspešnim odzivom za zbira-
nje milijona podpisov za evropsko pobudo 
za manjšinske pravice, Minority SafePack. 
To je predlagala organizacija Federal Uni-
on of European Nationalities (FUEN), da 
bi okrepili varstvo manjšin v evropskih 
državah. Zbranih je bilo ve~ kot 1.215.000 
podpisov, uspeh pa je dosežen tudi na Hr-
vaškem, saj je bila predvidena kvota 8250 
podpisov presežena za kar 211 % (17.484 
podpisov).

V predstavi Velikani z gore Luigija Pirandella je sodelovalo 
pet manjšinskih gledališ~, kot nosilni partner Italijanska 

drama reškega HNK ter Slovensko stalno gledališ~e iz Trsta 
(SSG), Nemško mestno gledališ~e iz Temišvara, Državno alban-
sko gledališ~e iz Skopja in Madžarsko gledališ~e Kosztolanyi 
Dezso iz Subotice. Predstava v petih jezikih – italijanš~ini, 
albanš~ini, madžarš~ini, nemš~ini in slovenš~ini – je potekala v 
okviru programa Vnovi~no odkrivanje Evrope, ki je prvi nepo-
sredni projekt reškega gledališ~a HNK Ivana pl. Zajca v sklopu 
projekta Reka, EPK 2020, sofinancirajo pa ga sredstva EU iz 
programa Ustvarjalna Evropa (Creative Europe). Projekt je za-
misel dveh gledaliških režiserjev, priznanega Paola Magellija, 
ki je ustvarjal na svetovnih odrih in režiral tudi to predstavo na 
Reki, in Oliverja Frlji}a iz mlajše generacije, ki s svojimi anga-
žiranimi predstavami razburja konservativce po vsej Evropi. 
Jezik ni ovira, temve~ svoboda, so zapisali ob predstavi, razli~ni 
jeziki pa so to samo na videz. In ravno njihova razli~nost kaže 
univerzalnost jezika gledališke umetnosti. Projekt je spremljala 
vrsta drugih dogajanj, tudi Performativna kuhinja s kuhanjem 
kot obliko medkulturnega dialoga. Kuhala sta tudi igralca iz 
SSG, Doroteja Nadrah in Danijel Dan Malalan, gostoljubje do-
godku pa je v svoji priljubljeni konobi na reški tržnici ponudila 
rojakinja Nena Valen~i~.

V sklopu Tedna botani~nih vrtov, do-
godka, ki želi opozoriti na njihovo 

vlogo v izobraževanju, promociji, var-
stvu in raziskovanju rastlinskih vrst, so 
med drugim slovesno odprli manjši del 
botani~nega vrta v okviru PM, namenje-
nega ogroženim rastlinam, predvsem to-
mmasinijevi popkoresi, ki uspeva le na 
petih omejenih lokacijah na Kraškem ro-
bu, od Glinš~ice do Istrskih toplic. Poka-
zali so tudi nekatere rezultate projekta 
Interreg med Slovenijo in Hrvaško, LIKE 
(Living on the Karst Edge/Živeti na Kraš-
kem robu). Skupni cilj projekta je vzpo-
staviti mehanizem upravljanja in nad- 
zora nad obmo~ji Natura 2000, namen 
pa zmanjšati pritisk na ohranjanje biot-
ske pestrosti in ozavestiti predvsem ple-
zalce glede ohranjanja ogroženih vrst, 
sta med drugim pojasnila kustos PM dr. 
Boštjan Surina in Manica Balant, preda-
vatelj in raziskovalka na koprski fakulte-

ti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 
(FAMNIT) Univerze na Primorskem, ki sodeluje v projektu, ka-
terega nosilni partner je Istrska županija. 

Nena Valen~i~.

Dr. Marin Blaževi} 
(levo) in Paolo Magelli 
(desno) po predstavi.

Vse foto: Marjana 
Mirkovi}

Doroteja Nadrah. 

Manica Balant
Dr. Boštjan Surina.

Dr. Miljenko Dori}, 
Marija Dragar in Nikola 
Modri}. Vse foto; 
Marjana Mirkovi}
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Darko Šonc: Državljanstvo vsa leta aktualna 
tema za rojake na Hrvaškem
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Dragica Jakseti~

Kaj bomo jedli in kaj nam bodo volitve, ko ne bo 
ve~ ~mrljev in ~ebel?

Rubriko Sre~anja tokrat namenjamo dolgoletnemu vodilne-
mu predstavniku krovne organizacije, Darku Šoncu, do 

maja letos na ~elu Zveze slovenskih društev na Hrvaškem 
(ZSDH). Njeno vodstvo je prevzel leta 1996 ob selitvi sedeža z 
Reke v KPD Slovenski dom v Zagrebu, ki je poleg KPD Bazovica 
in SKD Triglav iz Splita takrat sestavljal krovno organizacijo. 
Darko Šonc je v vseh dosedanjih mandatih tudi ~lan hrvaškega 
vladnega Sveta za narodne manjšine (2005–) in slovenskega 
vladnega Sveta za zamejstvo (2007–), vodi Svet slovenske na-
rodne manjšine Mesta Zagreb (2003–) in KPD Slovenski dom v 
Zagrebu (1994–).

Pogovor je potekal v KPD Slovenski dom v 
Zagrebu, kamor prihaja od malega, odkar 
se je iz rojstnega Maribora tja preselila nje-
gova družina, ves ~as tesno povezana z 
zagrebškimi rojaki. Ob tej priložnosti smo 
Darku Šoncu ~estitali za naziv ~astnega 
predsednika, ki ga je prejel v zahvalo za 
uspešno dolgoletno delovanje krovne orga-
nizacije. Podelili so mu ga na majski volilni 
skupš~ini, na kateri je nova predsednica 
postala dr. Barbara Riman z Reke, kjer bo 
odslej znova tudi sedež ZSDH. V pogovoru 
se je Darko Šonc med drugim ozrl na minu-
lo delovanje in današnji položaj slovenske 
skupnosti na Hrvaškem, za katero od Slo-
venije pri~akuje, da bo olajšala pridobitev državljanstva in 
odpravila razli~en status društev, od Hrvaške pa spremembo 
volilnega zakona in možnost za poslanca. 

Na vprašanje, kako danes gleda na ~as, ko je prevzel vodenje 
krovne organizacije, pravi: "Slovenci na Hrvaškem smo bili ne-
koliko prezrti, zato smo se tudi s pomo~jo veleposlaništva v 
Zagrebu zavzeli za tesnejše stike." To podro~je je takrat spadalo 
v okvir ministrstva za zunanje zadeve, osebe, pristojne za sode-
lovanje, pa so se stalno menjavale: "Zato je bilo težko vzposta-
viti trdnejše vezi, toda s~asoma nam je le nekako uspelo, da 
smo postali bolj prepoznavni." Priznava, da je mo~nejšo fi-
nan~no okrepitev pomenil spremenjen status za društva iz ob-
mejnih hrvaških županij, ki so bila po letu 2000, v ~asu držav-
ne sekretarke Magdalene Tovornik, vklju~ena v podro~je 
zamejstva in s tem v bogatejšo blagajno, druga pa v podro~je 
Slovencev po svetu. "Ta status nas je razdelil. Menim, da to ni 
pravi~no, in ve~krat sem opozoril na nujno spremembo. Drugo, 
na kar sem opozarjal, pa je sprejem v slovensko državljanstvo. 
Pogoje bi morali omiliti, ne pa, da se zaostrujejo – in tu mislim 
predvsem na zame nesprejemljivih pet let aktivnega delovanja 
v društvu. Z zavra~anjem državljanstev prosilcem iz Hrvaške v 
~asu po osamosvojitvi obeh držav smo nepremišljeno izgubili 
cele družine. Naši rojaki namre~ narodno pripadnost tesno po-
vezujejo z državljanstvom, in zavrnjene prošnje so zanje hud 
udarec; temu smo bili v društvu pogosto pri~a." Poleg držav-
ljanstva in statusa se je v dolo~enem ~asu mo~neje poudarilo 

vprašanje izbrisa iz hrvaške ustave: "To ni bila težava za same 
rojake, šlo je bolj za politi~ni vidik, a resnici na ljubo to na naš 
položaj ni bistveno vplivalo. Uredilo se je in danes smo zapisa-
ni skupaj z vsemi navedenimi dvaindvajsetimi manjšinami." 
Krovna organizacija je v prvem desetletju sodelovala predvsem 
z Uradom vlade Republike Hrvaške (RH) za varstvo narodnih 
manjšin. Vprašanje hrvaškega državljanstva je v drugi polovici 
devetdesetih let za slovensko skupnost postalo manj aktualno, 
v Zagrebu se je za~ela povezovati z drugimi manjšinami in jav-
no predstavljati: "Leta 1997 je bila v dvorani Vatroslav Lisinski 

organizirana prva prireditev Kulturna 
ustvarjalnost narodnih manjšin. Sam sem 
bil veš~ organizacije, s tem sem se ukvar-
jal že prej, in to je pripomoglo k naši uve-
ljavitvi in prepoznavnosti kot dobro or- 
ganizirane skupnosti. Vklju~eni smo bili 
tudi v pripravo Ustavnega zakona o pravi-
cah narodnih manjšin (UZPNM), sprejete-
ga leta 2002, predvsem podpredsednik 
Franc Strašek, ki je imel kot pravnik ve~ 
dobrih predlogov, a kon~no besedilo žal ni 
bilo sprejeto v izvirni obliki." Sicer pa pra-
vi, da si je za vsak korak na bolje treba 
mo~no prizadevati, vse gre veliko po~as-
neje, kot bi ~lovek pri~akoval, treba se je 
veliko u~iti, se prilagajati, popuš~ati in de-

lovati v okviru možnega, ki po navadi zagotavlja veliko manj, 
kot se kaže na prvi pogled. Nikakor pa ne velja odnehati. Sku-
paj s Francem Straškom sta se še v prvem mandatu krovne or-
ganizacije zavzemala za samostojnega poslanca: "Seveda bi 
bilo to edino pravi~no; po volilnem zakonu si bosta števil~no 
mo~nejši manjšini, kot sta albanska in bošnjaška, ki obenem 
tudi naraš~ata, vselej lažje zagotovili sedež v parlamentu. Ven-
dar se bom za poslanca zavzemal tudi v prihodnje, skupaj s 
spremembo zakona. Pred letom dni sem predlagal tudi ustano-
vitev ministrstva, pristojnega za narodne manjšine, toda kljub 
številnim verbalnim podporam javne žal le nisem bil deležen." 
Kot pravi, se je položaj manjšin izboljšal, tudi zaradi dela Sveta 
za narodne manjšine RH, ki razporeja sredstva transparentno 
in na podlagi natanko dolo~enih meril. "Obenem pa je skrb 
vzbujajo~e, da tudi Hrvaška v zadnjem ~asu stopa korak nazaj, 
naraš~ata protimanjšinsko razpoloženje in koketiranje z ustaš-
tvom, a vseeno menim, da to ne bo prevladalo in da manjšinske 
pravice ne bodo okrnjene," dodaja. 

In kaj bi položil na srce novemu vodstvu? "Najpomembnejše je 
ohraniti enotnost krovne organizacije, število društev ni 
odlo~ilno, pokrita je vsa Hrvaška. Vodstvo mora biti dejavno in 
sodelovati z vso slovensko skupnostjo, ohraniti enotnost, dose-
ženo z dogovarjanjem in skupnimi stališ~i; posebej je to po-
membno pri narodnih manjšinah, videl sem razdor pri nekaterih 
in to nikoli ni dobro. Upam, da bo naša enotnost ostala, in 
prepri~an sem, da je dr. Barbara Riman oseba, ki bo to znala 
uspešno ohraniti in tudi razvijati." y Marjana Mirkovi}

Bila je še zima, ko sem se na tej strani 
Sopotij zmrdovala nad tem, da so v 

Ilirski Bistrici pri graditvi parkiriš~ in kro-
žiš~ padala drevesa, platane, smreke. So, 
a veselju in resnici na ljubo – zasadili so 
tudi nova. Ko bodo odrasla, se bodo pri-
družila platanam in lipam, ki zdaj dehtijo 
tam v bližini. Mestni park, poimenovan 
po njegovem ustanovitelju in skrbniku 
Viljemu Kindlerju, zaradi dreves v teh vro-

~ih dneh ohranja bla-
godejni hlad. V njem se 
bohotijo ogromni indij-
ski oreškarji, sekvoja, 
drugi eksote ter doma-
~e drevesne in grmov-
ne vrste. V jezeru cvetijo 
rožnati in beli lokvanji. 
Narava, ki zdravi. Zma-
njšuje stres, upo~asnju-
je sr~ni utrip, znižuje 
tlak …

Pred nedavnim sem se 
vozila ~ez Avstrijo in 
Nem~ijo. Z avtobusa 

sem imela lep razgled ~ez polja in travni-
ke. Prostrane njive vse obdelane, širni 
travniki vsi pobriti. Na nemški strani ne-
mško-~eške meje smo obiskali gozd v za-
sebni lasti. Zanj skrbi gozdar, ki je obe- 
nem tudi lovec. Ker lastniki gozda ljubijo 
visoke, ravne, neobjedene iglavce, mora-
jo lovci, ki jih lastniki gozda najamejo (in 
pla~ajo), v tem gozdu pobiti vse, kar obje-
da drevje. 

Slišala sem zgodbo o Slovenki, ki se je 
preselila v Združene države Amerike. V 
svojem kraju in na svojem novem dvo-
riš~u je opazila številne jablane, hruške 
in druge vrste "doma~ega" sadnega dre-
vja in se je tega zelo, z nostalgijo, razve-
selila. A jeseni je opazila, da na drevesih 
ni nobenega jabolka in hruške. Sadja ni, 
je izvedela, ker ni ve~ opraševalcev, ni 
~ebel in ni ~mrljev. Vso to "golazen" je no-
vemu svetu v nekaterih predelih uspelo 
uspešno odstraniti s kemi~nimi sredstvi 
za zatiranje škodljivcev in bolezni na po-
ljih. Slovenka je razmišljala in se domi-
slila. Šla je kupit ~rve, sicer namenjene 
kompostiranju, in jih iz ujetništva (emba-

laže) spustila na svobodo, na debla sadnih dreves; zašli so tudi 
med cvetove in jih nehote oprašili. 

V nacionalnem parku Šumava na ~eški strani ~eško-nemške 
meje smo stali v gozdu strumnih, vseh enako debelih smrek, 
brez podrasti. Tu in tam smo se sprehodili ~ez golosek in izve-
deli, da so ta, zdaj svetla, oson~ena o~esa temnega gozda na-
stala zaradi lubadarja. Treba je posekati vsa napadena drevesa 
in za vsak primer (preventivo) še vsa zdrava drevesa v krogu! 

Na nemški strani te meje, nekdanje železne zavese, smo obi-
skali nacionalni park Bavarski gozd, ki ga je pred desetletji ze-
lo prizadel vihar. Po burni debati so se v parku odlo~ili, da bodo 
sanacijo tega razdejanja prepustili zdravljenju narave. To je 
sprožilo javnomnenjsko vojno. "Štirideset let sem delal in nego-
val ta gozd, zdaj pa, ko odprem zjutraj okno, zagledam uni~en 
gozd. To je umor gozda," je proti odlo~itvi uprave parka prote-
stiral nekdanji uslužbenec. 

A biodiverziteta v gozdu monokulture smreke, ki je pred vihar-
jem znašala skoraj ni~, je danes pomnožena s 1000. Nove vrste 
"golazni", nove vrste gljiv, flore in favne je "na mestu zlo~ina" 
eksplodiralo in se za~elo širiti v preostale predele parka, in tudi 
mlademu drevju ne gre slabo. 

Res so pridni in marljivi ti Nemci in Avstrijci, ko imajo tako 
negovane travnike. A ker smo se ~eznje vozili brez odmora, 
nisem imela priložnosti vprašati nikogar, ali pri njih bren~ijo 
~ebele in ~mrlji in ali se lahko veselijo pogledov na pisane me-
tulje ali petja in žvrgolenja pti~k. Ko pa smo se ~ez nekdanjo 
mejo kapitalizma in socializma zapeljali na son~no stran Alp in 
se prebili skozi vse cestne obljubljanske zamaške, sem si od-
dahnila ob pogledu na visoko valujo~e travnike, na katerih bo 
(predvsem zaradi vsakodnevnih nalivov) letos uspelo docveteti 
mojim ljubim marjeticam, travniškim orhidejam, rumenim 
grabljiš~em in modri nokoti. Morda bo pred kosilnicami uspelo 
preživeti tudi redkim pti~em koscem in drugim vrstam ptic, ki 
gnezdijo in v življenje vpeljujejo svoje mladi~e. 

Po nemško-avstrijski izkušnji mi je dokon~no jasno, da gozd ni 
predvsem zato, da bi ga sekali in da travnik ni predvsem zato, da 
bi ga – že v za~etku maja – kosili in tla~ili v plasti~ne bale. V 
pravkar kon~ani volilni kampanji za parlamentarne volitve, ki 
so bile v nedeljo, 3. junija, ni bilo o teh "postranskih" zadevah 
izre~ene niti besede. A ko ne bo ve~ doma~ih in divjih ~ebel in 
~mrljev, da bi nam opraševali "hrano", ko ne bo ve~ metuljev in 
ptic, risov in volkov, ki so vsi ~len naravnega ravnotežja, se niti 
od visokih ban~nih depozitov in politike ne bo dalo preživeti. 

Za konec pa še ena optimisti~na: v ~ezmejnem programu In-
terreg Slovenija – Italija so nam, partnerjem z obeh strani meje, 
torej v naši Primorsko-notranjski regiji in vaši Primorsko-go-
ranski županiji odobrili dva velika projekta za ohranitev veli-
kih zveri ob ohranitvi vseh dobrobiti velikih ljudi. Tistih, ki 
razumejo, da lahko (pre)živimo eni in drugi, a le skupaj.

y Dragica Jakseti~, dragicajaksetic@gmail.com
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