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26. december
Dan samostojnosti
Republike Slovenije
16. januar 2002
deset let odkar je
Avstralija, kot prva
prekmorska država
priznala
Republiko Slovenijo
26. januar
Dan Avstralije

Prizadeti v požarih potrebujejo vašo pomoč - denarna vplačila na vseh bankah v Avstraliji

Mlada radijska
moč na slovenskih
oddajah v Perthu

PERTH /GLAS SLOVENIJE/ – Ker je
bilo vprašanje obstoja slovenskega radijskega programa v
Perthu kar nekaj časa negotovo,
dolgoletna voditeljica slovenskega programa Ivanka Cirej se je
namreč hudo razbolela, sta prijela
za radijsko delo mlada Zorica in
Samo Cokan. Slovenske oddaje
vodita na perthskem radiu od
aprila 2000. Zorica živi v Avstraliji že 23 let in v Slovenijo se
je odpravila prvič, odkar je bila
še majhna deklica, leta 2000. Med
obiskom v Sloveniji je spoznala
Samota, se z njim poročila in
danes živita v Perthu. Zorica je po
poklicu "natural theraphist".
Samo pa je strojni tehnik in
muzikant narodnozabavne glasbe.

Zgodba o novem uspehu arhitekta
Toma Kovača iz Melbourna
SYDNEY, MELBOURNE /GLAS SLOVENIJE/ – V petek, 20. decembra 2001,
je prispelo v uredništvo Glasa Slovenije zanimivo e-mail sporočilo:"Tom Kovac is the only Australian architect invited to create a design for the new World Trade Center in New York. Seventeen of the most famous architects from around the world have
been invited to create a design for a new World Trade Center. The
exhibition of all the projects will open at the prestigious Max
Protetch Gallery in New York on the 17th of January 2002. "

Pripovedno delo Marijana
Lauka iz Sunshine Coasta
str. 21

Idejna zasnova novega
Trade Centra
v New Yorku
Marijan Lauko

Proslavili
Dan samostojnosti
R Slovenije

Pomembno!
PRED IZIDOM:
Vlada RS sprejela
predlog resolucije
o odnosih
s Slovenci po svetu
str. 11

"Glavno,
da smo zdravi"

Več na str. 20 in v angleški prilogi

SYDNEY /SBS/ – V Verskem in
kulturnem središču Merrylands so
tudi letos, tako kot vsako leto,
proslavili Dan samostojnosti
Republike Slovenije. Na slovesnosti je spregovoril Alfred Brežnik, častni generalni konzul RS
in v svojem govoru poudaril
veliko vlogo avstralske slovenske
skupnosti pri priznanju Slovenije
s strani Avstralije, 16. januarja
1992. V imenu Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu je
podelil priznanja za dolgoletno
delo in doprinos slovenski skupnosti v Sydneyju Ivanu Koželju,
Marti Magajna in Petru Kropeju. Pozdravil je tudi ansambel
Galič, ki je te dni gostoval po
Avstraliji. V programu so zapeli
cerkveni mešani pevski zbor in duet
Lojze Magajna in Ivan Tomšič.
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Ponedeljek,
31. december
Silvestrovanje
Ob novem letu
se spodobi voščiti, biti pozitiven,
vesel, srečen ...
četudi si obdan s
pretresi, nasiljem, morijami,
ponorelimi in
sprtimi sistemi,
terorizmi, s pretečo naravo ... s
sto in več "mega"
z dimom
Iz dnevnika ognji,
in rdečim sonurednice
cem, z vetrovi in
Stanke Gregorič pekočimi očmi.
Ampak požari so "Australian way
of life" - avstralski način življenja.
Aborigini so jih nekoč podžigali
da bi očistili zemljo.
Silvestrovo, kjerkoli na svetu, pa
je noč sanj in izrekanja skritih
želja, stiska rok z ljudmi, ki jih
imamo radi. Noč, ko skušamo biti
optimisti in pozitivni. Ko je čas za:
SREČNO! Čas, ko si rečeš: dvigni
kozarec šampanjca, med prvimi
na svetu si vstopil v novo leto,
dokaži, da si pripravljen sprejeti
in se spoprijeti z vsemi takimi in
drugačnimi težavami. Sredi svetovnih povampirjenih teroristov in
raznih sprtih sistemov - SREČNO!
Homo ludensi ubijajo! SREČNO!
Uničujoči ognji pomešani s terorizmom? SREČNO! Mala,
poceni vžigalica! Ne letala, ne
nebotičniki, ne žrtvovani ... samo
mala, nedolžna vžigalica (tudi
mladoletnika). Morda! SREČNO!
Silvestrovo! Smo kot v pravljici:
s srcu najljubšo osebo, z novimi
prijatelji, na terasi stanovanja v
enem od sydneyjskih zalivov s
pogledom na Harbour Bridge in
ognjemet. V pravljici, ki dovoljuje, da odvržemo vse slabo in
staro, in ali to niso vsi razlogi za
srečo? SREČNO! Pravljica, da ti
od tihe sreče spolzijo po obrazu
solze ... SREČNO 2002!
Torek, 1. januar 2002
Perica reže raci rep
SREČNO v palindromskem letu
2002! Naslednje bo šele čez 110
let, leta 2112. Palindrom: beseda
ali stavek, ki ima, če ga beremo
naprej ali nazaj isti ali drug
pomen. Primer iz slovenskega
jezika: "perica reže raci rep."
The year of the Outback
V Avstraliji proglašen The year of
the Outback. V sloveščino bi to
prevedli v leto podeželja, ki bo
polno festivalov, koncertov,
spoznavanja bolj oddaljenih krajev
in razvijanja njihovega turizma. V
nekaj sekundah novega leta ga
označijo s svetlečo podobo Ayers
Rocka na Harbour Bridgu. Za
konec obvisi v zraku še svetleči
golob - golob miru!

Mednarodno leto gora
Organizacija Združenih narodov
(OZN) je leto 2002 razglasila za
mednarodno leto gora. Kot poročajo iz Slovenije, bodo v Sloveniji potekale številne prireditve.
Osrednja slovesnost bo na Dan
slovenskih planincev na Lisci v
sredini septembra, ostale prireditve pa bodo potekale skozi vse
leto, med drugim teden turne
smuke februarja na Planini,
planinska šola za mlade planince
v marcu, slovesnosti ob 100letnici Jurkove koče in 50-letnici
Tončkovega doma na Lisci ter
različni pohodi planincev. Med
drugim naj bi Planinska zveza
Slovenije (PZS) v naslednjem letu
organizirala razstavo starih
planinskih fotografij na sevniškem
gradu, Planinsko društvo OžbaltKapla pa razstavo planinskih
fotografij in prikaz diapozitivov.
Praznovanje ob mednarodnem letu
gora bo zaključeno s pohodom čez
Pohorje.
Leto dobrega planeta
Astrologi pravijo, prehod Jupitra
preko (mojega) sončnega znamenja leva, bo za leto 2002 dober
znak. Jupiter je dober planet.
V astrologiji simbolizira same
prijetne stvari: čast, veselje,
ugled, bogastvo, priljubljenost
itn. Z levom sta v dobrih odnosih,
ker mu godijo glasno izrečena
priznanja, izražanje privrženosti,
blišč - in je po značaju plemenit
in širokogruden. Kaj torej napoveduje pripadnikom posameznih znamenj Jupitrova pot po
levu? Predvsem nas bo napolnil s
prenovljeno in svežo voljo do
življenja; udobnega in prijetnega,
kakršno je všeč levu. V nas bo
prižgal željo po nakupih lepih
stvari, občasno nam bo šlo na
zapravljivo, po drugi strani pa
bomo deležni večje pozornosti
bližnjih in njihove pomoči, ko jo
bomo potrebovali, in več skrbi za
šibkejše.
Tudi leto kulturne dediščine
Ob 30. letnici Pariške konvencije
o zaščiti svetovne kulturne in
naravne dediščine je UNESCO,
specializirana organizacija Združenih narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo, leto 2002
razglasila za Leto kulturne dediščine. Ta poteza odseva načelo,
na katerega UNESCO opozarja že
desetletja, to je pomen skupne
dediščine vsega človeštva, ne
glede na zemljepisno lego.
Tako torej, takšno leto nas čaka.
Za vsa voščila za Božič in
Novo leto najlepša hvala!
SREČNO 2002
Stanka Gregorič
Florjan Auser

Sobota, 5. januar
Novoletna poslanica dr. Janeza
Drnovška, predsednika vlade
Zanimiva je Drnovškova novoletna "izpoved", izpoved človeka,
ki preživlja zdravstvene travme,
zadnje čase pa še nizke udarce v
svoji lastni stranki. Iz novoletne
poslanice dr. Janeza Drnovška v
Sobotni prilogi Dela (5.1. 2002):
"Dragoceni ste ljudje, ki razmišljate s svojo glavo in niste
pokvarjeni. In ki želite nekaj
dobrega tudi za druge, ne samo
zase. Le zelo malo vas je včasih ...
Ugotavljam, da kadar ni zunanjih sovražnikov in nevarnosti, potem Slovenci sami sebi
postanemo sovražniki ...
...V zadnjem času sem zares
doživel številne kritike, intenzivne medijske napade. Ne bom
rekel, da gre za kampanjo.
Vendar so se, to drži, napadi
zgostili predvsem po tistem, ko so
nekateri uvideli, da me le še ne
bo takoj pobralo in da se še ne
nameravam umakniti iz politike.
Kot da so nekateri že komaj
čakali, da se z mojim odhodom
pojavi praznina, ki bi jo potem
oni sami zasedli. Ta občutek se
mi nesporno poraja. Očitno je v
igri veliko interesov, zasebnih pa
podjetniških in, seveda, političnih ..."
Dr. Drnovšku ni bilo treba čakati
dolgo - že prve dni novega leta je
izrekel kritične besede brez primere njegov tekmec iz iste stranke
Gojko Stanič:
"Ali je moja kandidatura kritika
dosedanjega predsednika liberalne demokracije (LDS) Janeza
Drnovška? Drnovšek se je s
svojimi besedami, da ni pomembno, kdo so lastniki slovenskih
bank, izpisal iz slovenskega
naroda ... položaje v LDS moramo prevzeti ugledni strokovnjaki in podjetniki ..."
Stanič meni, da njegova stranka
LDS ni resna stranka: "V državi
in stranki gre vse narobe. Prodaja Pivovarne Union in Fructala tujcem je noro ravnanje, saj
je odlična podjetja treba ohraniti
v slovenki lasti."
Torek, 8. januar
Še bolj boleče
V zadnji številki decembrskega
tednika Jana človek obstrmi ob
naslovu in fotografiji naše svetovno znane skakalnice Planice na
strani 38. Albina Podbevšek
zapiše: "Planica pa naprej
propada ... Če se človek odpravi
v Planico, po kateri smo znani v
svetu, bo doživel šok ob pogledu
na staro Bloudkovo skakalnico,
ki se je pred kratkim od starosti
sesula ..." Pravi, da bo urejanje
oziroma obnova Planice trd oreh,
ker njen lastnik ni le občina,
ampak so vmes država, agrarna
skupnost, kmetje.

Obrnem strani tednika Demokracija (3. januar 2002), kjer
pisatelj Drago Jančar, ki postaja
sinonim aktualne literature v
Sloveniji (njegovi romani so
deležni stalnih nagrad) med
drugim pravi:
"V Sloveniji je nastala tolikšna
koncentracija politične, gospodarske in medijske premoči, da je to
povzročilo vsesplošno apatijo in
oportunizem. Družbena razmerja
so v popolnem neravnovesju, ni
kritike, ni pretoka idej, ni dinamike ... "
Petek 11. januar
Pa ti berem spet o burki, ki se je
zgodila ob Dnevu samostojnosti
26. decembra v slovenskem parlamentu. Peter Colnar piše v
Demokraciji:
"Čakam in iščem v kolumnah in
komentarjih po slovenskih časopisih. Ne zgodi se nič. Vsi se
obnašajo, kot da je vse v najlepšem redu. Neverjetno! O tem
ni mogoče molčati! Ob praznovanju dneva samosotjnosti
(op.u.: 26. decembra 2001) se je
v slovenskem parlamentu odigrala prava burka. Sedaj se je že
v najvišjem državnem organu
zgodilo, da je izvoljeni cvet
slovenskega naroda vstal in
molče otrpnil ob opevanju trte in
vina. Šlo naj bi za državno
himno! Zakon o grbu, zastavi in
himni Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi, izdan
na podlagi ustave Republike
Slovenije, v svojem petem členu
določa: Himna je sedma kitica
pesmi Franceta Prešerna
'Zdravljica' na melodijo iz
zborovske istoimenske skladbe
skladatelja Stanka Premrla.
(podčrtala S.G.). Tako zakon in
ustava, naši politiki pa na
slovesnosti zaigrajo burko in na
čelu s predsednikoma države in
parlamenta vstanejo v znak
spoštovanja, ko pevci urežejo
slavospev vinu! Naj bi bil volk sit
in koza cela, ko temu dodajo tudi
slovensko himno?
Slovenska himna ima besedilo,
ki nam ga lahko zavidajo v svetu.
Torej slovenska himna je:
'Žive naj vsi narodi, ki hrepene
dočakat dan, da koder sonce
hodi, prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak prost bo vsak, ne vrag,
le sosed bo mejak!' in nič
drugega! Znova podčrtala S.G.,
da se tudi pri nas v Avstraliji ne bi
več zgodilo, da bi prepevali
pivskih kitic - zapomniti si je
enkrat za vselej!
Koliko besed je bilo že zapisanih
na temo o našem (ne)patriotizmu
in v slovenskih medijih je vsak dan
kak dokaz o našem "pišmevuhu" .
V Jani v uvodni besedi Vinko
Vasle res kritizira burko parlamentarcev, toda v skledo si skoči
še sam, ko ne ve, da decembra
Slovenci in Slovenija ne slavimo
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dneva državnosti, ampak Dan
samostojnosti. Zapiše se mu
namreč: "Sicer pa so ob dnevu
državnosti na slavnostni seji v
parlamentu namesto prave kitice
naše himne iz Prešernove Zdravljice prepevali tisto o vinu in trtah
in so vsi poslanci in najvidnejši
politiki mirno stali ob tem petju ... "
Potem pa tudi v Jani zapiše
Patricija Maličev, da trije od petih
Slovencev v Sloveniji ne vedo
kako si na naši zastavi sledijo
barvni trakovi. Ko pa razmišlja o
novi zastavi in grbu se ji zapiše,
da naj bo "brez karantanskih
panterjev ali avstro-ogrskih
orlov in druge eksotike ...
bognedaj Triglava ... če smo
mladi, še ne pomeni, da smo brez
kulturne tradicije. Tradicija je
tudi v tem, da začenjamo na
novo." Torej bi Maličeva pohodila
celotno slovensko zgodovino, vse
od Karantanije naprej!
Nedelja, 13. januar
Novi računalnik dela odlično,
dosti lažje je pripravljati časopis.
Pred Božičem se namreč odločamo: ali novi računalnik - ali
zelena barva na prvi strani
časopisa. Izberemo prvo, kupimo
računalnik, delno tudi s pomočjo
vaših prispevkov v tiskovni sklad
- HVALA še enkrat! Ampak zdaj
imamo žal spet čisto črno-beli
Glas Slovenije.
Decembra in januarja imamo
Slovenci v Sloveniji in Avstraliji
veliko razlogov za proslavljanja.
V Avstraliji bi imeli še posebej,
tudi dolžnost, obeležiti 10-letnico
priznanja Republike Slovenije
s strani Avstralije, kot prve (in
Kanada) prekmorske države,
ki je storila ta korak 16. januarja 1992.
Bodo roko hvaležnosti avstralskim politikom ponudili vsaj naši
slovenski diplomati v Avstraliji?
Slovenska skupnost pa tako vseh
deset let ni našla enega samega
16. januarja, da bi se s posebnim
kulturnim programom obdolžila
Avstralcem. Večkrat sem pisala,
da bi bil prav to pravi trenutek,
ko bi lahko predstavili naše
slovenske običaje, kulturo in jezik.
In rekli HVALA! Ampak, pozitivne
ideje med nami marsikdaj in
marsikje niso več dobrodošle in
cenjene, nekaterim so bile tudi v
preteklosti kamen spotike. Zato
smo obsedeli kar doma – raje brez
javno izraženih idej. Ljudske
modrosti so najpristnejši nasvet:
Nikoli ne zahtevajte
čistega vina, oprali
vam ga bodo v vodi.
Vaša Stanka

NE JAZ,
ne TI
skupaj - MI!

Ministrstvo za zunanje zadeve
Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Naj bodo božični in novoletni prazniki priložnost za krepitev
prijateljstva, miru in medsebojnega spoštovanja.
Srečno 2002!
Magdalena Tovornik
Državna sekretarka

Veleposlaništvo Republike Slovenije
Canberra
Ob bližajočih se praznikih želi slovensko veleposlaništvo v
Canberri vsem slovenskim društvom, organizacijam, časopisom,
radijskim in TV postajam, šolam, in vsem slovenskim družinam
v Avstraliji vesele Božične praznike ter srečno in uspešno Novo
leto.
Helena Drnovšek-Zorko z družino
Marko Polajžer

Rojakom v Avstraliji
vsem prijateljem in znancem,
pošiljam prisrčne slovenske pozdrave
ter voščim vesele
BOŽIČNE PRAZNIKE,
ponosen DAN SAMOSTOJNOSTI
in srečno NOVO LETO 2002!
Tone Kuntner

Iz novoletnih poslanic
Milan Kučan,
predsednik RS:

Dr. Janez Drnovšek,
predsednik vlade RS:

Slovenija je tudi v iztekajočem se
letu ostala mirna in varna. V
desetletju smo ustvarili državo, ki
v svetu šteje in je verodostojen in
želen partner tudi velikim državam.
To potrjujejo številni visoki obiski
iz prijateljskih držav in povabila iz
njih. Lahko smo samozavestni, z
več samospoštovanja in ponosa nad
doseženim ...
Slovenci potrebujemo trden gospodarski in socialni razvoj, jasna
obzorja za nova znanja in ideje,
zaposlitvene možnosti za nove
rodove, ozračje demokratičnega
pristajanja na pravna ter etična
pravila skupnega življenja, več
strpnosti, medsebojnega zaupanja
in sodelovanja, spoštovanja različnosti (tudi ob izrekanju svojih
resnic o preteklosti, sedanjosti in
prihodnosti). Za vse to nam ne bi
smelo manjkati dobre volje ...
Poudaril je, da se je svet pred letom
dni z velikim upanjem veselil
prestopa v novo tisočletje, ko naj
bi bremena preteklega stoletja
ostala za nami ...

V leto, ki je pred nami, gledam
mirno in z zaupanjem, je dejal dr.
Drnovšek. Vsem pri-jateljem,
znancem, sodelavcem in tudi
državljankam in državljanom je v
letu 2002 zaželel veliko sreče, miru,
prijaznosti in zdravja, v svojem
razmišljanju o Sloveniji v
prihodnjem letu pa ob ugotovitvi,
da svet čakajo številni izzivi in
morda katastrofe, zagotovil, da
bomo poskušali Slovenijo čim dlje
ohranjati kot oazo miru in prijaznega življenja ...
"... Paziti moramo, da se pozitivni
nacionalni ponos ne razvije v
negativno ksenofobijo, v strah
pred drugačnim, različnim. In
vztrajati na poštenosti, odprtosti,
strpnosti. Idealne države, družbe
na svetu ni in je še nikoli ni bilo.
Težimo k čim bolj pravični, uravnoteženi družbi, ki bi čim bolj
uravnovesila tekmovalnost in
učinkovitost, ki izhaja iz nujne
borbe za preživetje, s skrbjo za tiste
na obrobju in s skrbjo za življenjsko okolje, naravo ... "

Veleposlaništvo
Republike Slovenije
Canberra
Odpravnica poslov:
Helena Drnovšek Zorko
Drugi sekretar:
Marko Polajžer
Advance Bank Centre Level 6
60 Marcus Clarke Street
Canberra City
Telefon: (02) 6243 4830
Fax: (02) 6243 4827
Embassy of
Republic of Slovenia
P.O.Box 284 Civic Square
Canberra ACT 2608
Domača stran na internetu:
http:/slovenia.webone.com.au
E-mail:
embassyofslovenia@
webone.com.au
Veleposlaništvo je odprto vse
delovne dni od 9.00 -17.00
uradne ure so od 10.00 - 14.00

Konzulat Avstralije
Častni konzul
Viktor Baraga
Trg Republike 3/XII,
Ljubljana 1000 Slovenija
Telefon: + 386 1 425 4252
Fax: + 386 1 426 4721
E-mail: lupo.interprise"siol.net

Republika Slovenija
Ministrstvo za zunanje zadeve
Urad Republike Slovenije
za Slovence v zamejstvu
in po svetu
Magdalena Tovornik
državna sekretarka
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana Slovenija
Tel: + 386 1 478 22 91
Fax: + 386 1 478 22 96
E-mail: urad.slovenci@gov.si

Slovenska izseljenska matica
Cankarjeva 1/II, p.p. 1548
1001 Ljubljana, Slovenija
RODNA GRUDA
Tel.: + 386 1 241 02 86
Fax: + 386 1 425 16 73
E-mail: sim@siol.net
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2153 Australia-telefon: (02) 96749599 Fax: (02) 96749588 e-mail :ovenia@zeta.org.au; web : http://www.glasslovenije.com.au
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E-mail POŠTA
Uredništvu! Ko smo bralci ob
obletnici Glasa skoraj enoglasno
samo hvalili urednico in visok
nivo časopisa, sem si mislil - aha,
zdaj bo pa Stanka malce popustila - saj ne bo zmogla vsega
tega stresa. Toda, spet smo pri
zadnji številki Glasa Slovenije
(tokrat tudi na internetu) na
nivoju, ki ga dosega malokateri
časopis, celo v Sloveniji. Znova
moram spet samo čestitati!
Časopis pa, ki naj bi združeval
(vse) Slovence po celem svetu
preko interneta je brez nadaljnjega odlična ideja, čeprav ne
nova. Toda projekt je vsaj zaradi
dveh vzrokov, žal v današnji
situaciji, težko uresničiti. Prvič vsi dobro vemo, kako se je izprevrgla idealistična zamisel SSK
v svoje pravo nasprotje. Namesto
povezovalne funkcije je SSK po
starem komustičnem vzorcu postal odlično sredstvo za razdvajanje in politikantstvo. Drugič matična Slovenija nas, “odtujenih” Slovencev ne potrebuje,
ne prenese in tudi ne bo materialno podpirala, kajti na samostojno Slovenijo smo se v teh
desetih letih že navadili gledati
kritično, torej “nepravoverno” .
Za vladajoči sistem smo nevarni,
ker s tem rušimo status quo.
Vzrok pa je tudi popolnoma
enostavno dejstvo “ no money, no
music”.
Saluti, Milan v.s., Finska
***
Draga Stanka in Florjan,
uauuu! Našla sem celo svojo sliko
tam med tistimi stotimi posnetki
iz Slovenije. Lep spomin na
prijetno (in zabavno urico s
slovenskimi svetovnimi novinarji
... v naši mali okrogli sejni sobi).
Pišem tokrat zato, da bi najprej
voščila vesele božične praznike in
srečno novo leto, zaželela veliko
zdravja in srečnih uric v prihajajočem letu obema, ki me
razveseljujeta s svojimi pismi
in tudi zato, da bi sporočila,
da odhajam z 31. decembrom v
pokoj. Nič se ustrašit, Delofax,
bom, kot vse kaže še kar dalje
delala, kar bo meni v veliko
veselje, kajti odkar ga urejam (oz.
delam), sem pridobila celo vrsto
prijateljev (in skoraj nobenih
sovražnikov), kar za vsa prejšnja
leta svojega novinarskega dela,
ne bi mogla trditi. Bom seveda
zelo vesela za nadaljnje stike, za
opozorila na to, kaj bi bilo treba
dati v Delofax, kaj pogrešate tam
onstran, kjer hodite z glavami
navzdol, kot so nas učili v osnovni
šoli ... In naj pripomnim še eno

malenkost. Povezave (linki), ki jih
ima Glas Slovenije, so veličastno
urejeni, tako zelo pregledni, da jih
celo jaz uporabljam, kadar hočem
kaj najti. Tu hitreje najdem kar
potrebujem, kot kjerkoli drugje.
Čestitke. In oh, kajneda, kako je
svet postal majhen in kako relativno je, kje fizično živiš.
Še enkrat torej, vso srečo in
lep pozdrav,
lada.zei@delo.si
***
Pozdravljena Stanka in Florjan!
Osebno nimam nobenega od
sorodnikov, ki bi stalno živel izven
Slovenije. Vedno me je zanimalo
življenje Slovencev po svetu in
vedno sem občudovala njihov
pogum in neskončno voljo da se
uveljavijo v popolnoma tujem
okolju, kjer navadno še jezika
niso poznali. Mnogi od njih so
dosegli zares zavidljive uspehe in
mnogi tudi veliko pomagali pri
širjenju znanja o Sloveniji in
Slovencih.
Danes to poslanstvo zelo uspešno
opravlja časopis GLAS SLOVENIJE , ki ga z velikim zanimanjem dočakam in preberem,
saj iz njega zvem vse novice in
zanimivosti o Slovencih v Avstraliji in po svetu.
Želela bi, da bi časopis še dolgo
obstajal, saj nekako pomeni živo
vez med nami Slovenci.
Živim v Zalogu pri Škofljici blizu
Ljubljane. Hodim na Tretjo univerzo. Tudi mi smo že izdali revijo
“TRETJEŠOLCI” sedaj pa pripravljamo novo številko. Če je
komu do dopisovanja, naj se mi
oglasi, bom zelo vesela. Naslov v
uredništvu Glasa. Z lepo mislijo
Vas lepo pozdravljam
Darja, Škofljica, Slovenija
***
Dragi Florjan in Stanka!
Prebral sem zadnjo številko Glasa
Slovenije. Prepričan sem, da
sedaj, ko ga lahko prebiramo po
internetu, imamo vsi tisti ki nas
zanima življenje Slovencev drugje
po svetu, krasen pregled o
Slovencih v Avstraliji. In še to, ni
treba čakati na poštarja !!!
Florjan in Stanka, ker smo približno vsi v isti stroki, točno vemo
koliko vse to stane in koliko truda
je potrebno da se vse to skupaj
spravi. Iskreno čestitam. Želim
vama in vsem bralcem Glasa
Slovenije, blagoslovljene božične
praznike in srečno novo leto.
Mirko Vasle, slovenska oddaja
Okence v Slovenijo, Buenos
Aires, Argentina
Op.u.: oddajo lahko zdaj poslušate
v živo preko interneta (kliknite na
Stičišče in najdite naslov)

Dragi prijatelji, Stanka, Florjan,
Elica, Meta pa še vsi drugi
seminarski potepuhi!
Uh, kako sem vam nevoščljiva.
Brez tega med Slovenci ne gre.
No, medtem ko se med švicarskimi alpami zavijamo v
plašče in bašemo z novoletnimi
sladkarijami v obliki čokoladnih
in kostanjevih ruladnih dreves,
imate menda tam doli pomlad.
Božič je tudi za protestantski del
Evrope največji praznik in brez
daril, okrašenih smrek in jaslic ne
gre. Za mizo nas greje tradicionalni fondi, to je stopljen sir,
v katerega pomakamo kruh.
Pravijo, da je v Švici okrog 5000
Slovencev. Največ jih je sem
prišlo v 60 letih, ko je Švica rabila
veliko delovne sile. Zadnja leta je
dotok tujcev popolnoma ustavljen, opažamo pa tudi, da se je
veliko ljudi vrnilo v domovino.
Čeprav je Švica majhna, je
razdeljena in tako smo tudi
Slovenci posejani po vseh njenih
dolinah in hribčkih. Loči nas
jezik, saj imamo štiri uradne
jezike; nemščino, francoščino,
italijanščino in retoromanščino.
Jezikovna delitev potegne za sabo
tudi versko, tukaj smo protestantje, tam pa katoliki in splošno
kulturno; vpliv nemške oz.
mediteranske kulture.
Združenje ženevskih Slovencev je
eno najmlajših in najmanjših
združenj nasploh. Ustanovljeno
je bilo šele z osamosvojitvijo Slovenije. Šteje približno sedemdeset
članov, ki živijo v okolici Ženeve
in bližnji Franciji. Veliko članov
dela na različnih ustanovah pri
Združenih narodih, katerih sedež
je v tem mestu. Nekateri, kot jaz,
smo se poročili v te kraje, spet
drugi so dobili dobre službe v
arhitekturnih in podobnih birojih.
Dobivamo se dvakrat letno, na
novoletni večerji, ki jo skušamo
popestriti s kulturnim gostom iz
Slovenije in na pikniku, kjer
pripravimo tudi tombolo, s katero
si napolnimo blagajno.
Povezovalni člen med nami je
društveno glasilo Ženevske novice, ki izhaja že deset let. V njem
seznanjamo z dogodki v društvu
in nekaj malega iz Slovenije.
Bližina domovine vpliva na to, da
hodimo pogosto domov in da smo
dobro seznanjeni z dogajanjem
doma. V letošnjem letu je nastopil službo ambasadorja pri
Misiji na Združenih narodih g.
Aljaž Gosnar. Avstralski Slovenci
ga dobro poznate, saj je bil prvi
odpravnik poslov pri vas. Na
predstavitveni pogovor za Novice
sem mu za spomin prinesla
zadnjo številko vašega časopisa,
ki mi ga je poslala Stanka. Zelo
sem ga presenetila, saj res ni
pričakoval niti pozdravov iz
Avstralije niti časopisa.
Po službovanju v vaših krajih je

g. Gosnar delal v Ljubljani, zdaj
pa bo tukaj nadaljeval uspešno
začeto sodelovanje Slovenije pri
mednarodnih organizacijah. Rad
se spominja sodelovanja z vašo
skupnostjo in tudi meni je obljubil,
da bo z veseljem prihajal na naša
srečanja in nam pomagal. Z njim
sta prišli tudi soproga in hčerka.
Vsem po vrsti dobro srečo, dobro
srečo, dober prid. Sreče žlico kar
največjo, zraven velik apetit. Da
bi štruklji šli vam v slast, da bi
zrastli še za glavo, ej, za glavo,
brihtno, pravo, tetam, mamicam
na čast, to velja, to naj NOVO
LETO da. Vas vse poljublja in
pozdravlja Irena STERCKX
za Ženevske novice, Švica
***
Spoštovana gospa Gregorič,
hvala lepa za prijazno sporočilo.
Z veseljem sem si ogledala Glas
Slovenije. Zdi se mi, da je na zelo
visokem nivoju in bralcem zagotavlja veliko informacij. Zdi
se mi, da Komisija za odnose s
Slovenci v zamejstvu in po svetu,
ki deluje v Državnem zboru
Republike Slovenije, ni veliko
prisotna, velja pa tudi obratno v Državnem zboru ne prejemamo
te revije. To se mi zdi zelo škoda,
zato bom prosila, da se Državni
zbor nanjo naroči, da bodo imeli
tudi poslanci možnost seznanjati
se z dejavnostmi Slovencev v
Avstraliji. V zadnjih letih smo
uspeli, da precej slovenskih zamejskih, zdomskih in izseljenskih
časopisov že dobivamo, upam, da
jih bo kmalu še več, med njimi tudi
Glas Slovenije. Čestitam vam za
dobro delo in vam želim veliko
uspehov tudi v letu 2002.
Barbara Sušnik
Državni zbor RS, sekretarka v
Komisiji za Slovence po svetu
Op.u.: od 26. decembra 2001 naprej
zaposlena v Uradu za Slogvence v
zamejstvu in po svetu, pri Ministsrtvu za zunanje zadeve RS

***
Uredniku Stičišča avstralskih
Slovencev - Florjanu Auserju
Spoštovani!
Na spletno stran sem naletel
slučajno. Tudi sam urejam in
izdelujem spletne strani in vaša
stran me je presenetila, saj
vsebuje vse tiste elemente, ki
naredijo neko stran bogato z
vsebino in prijetno za uporabnika.
Stran je redno ažurirana, lepo in
pregledno oblikovana, uporabniku pa omogoča hiter dostop do
podatkov in vpogled v delovanje
slovenske skupnosti v Avstraliji.
Pohvala spletnemu administratorju in vsem sodelavcem.
Benjamin Bezek, študent
etnologije in kulturne
antropologije, Kamnik
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Ko
le
dar
/Lunin net/
1. 1. 1993 - Čehi in Slovaki so se
ločili na dve republiki: Češko in
Slovaško.
4. 1. 1797 - Izšel je prvi slovenski
časopis Lublanske novice, ki ga je
urejeval, zanj pisal in ga
oblikoval Valentin Vodnik.
7. 1. 1957 - Umrl je arhitekt
Jože Plečnik.
9. 1. 1911 - V Beogradu je umrl
slovenski letalski pionir Edvard
Rusjan.
9. do 11. 1. 1942 - V Sloveniji je
potekala znamenita Dražgoška
bitka.
12. 1. 1972 - V Piranu je umrl
režiser František Čap.
16. 1. 1992 - Avstralija kot prva
prekmorska država priznala
Republiko Sloveniji (informacija
Glasa Slovenije)
17. 1. 1994 - Močen potres je
prizadel Los Angeles
17. 1. 1995 - V potresu na
Japonskem je umrlo 5000 ljudi.
20. 1. 1961 - John F. Kennedy je
postal predsednik ZDA.
20. 1. 1969 - Richard Nixon je
postal predsednik ZDA.
20. 1. 1996 - Bill Clinton je že
drugič stopil na predsedniški
stolček.
21. 1. 1924 - V Rusiji je umrl
Vladimir Iljič Lenin.
25. 1. 1924 - Začele so se prve
zimske olimpijske igre v
Chamonixu.
26. 1. 1788 - Ustanovitev
Sydneya.
27. 1. 1901 - Umrl je skladatelj
Giuseppe Verdi.
31. 1. 1958 - ZDA so izstrelile
prvi satelit Explorer 1.
31. 1. 1994 - koncern BMW je
kupil britanskega Rover-ja.

Obvestilo

Veleposlaništva RS Canberra

Konzularne ure:
Nedelja, 3. februar,
od 14.00 do 16.00 ure
Slovensko društvo
Melbourne
Ponedeljek, 4. februar,
od 10.00 do 13.00 ure
Versko središče Kew
Nedelja, 10. februar
od 15.00 do 17.00 ure
Slovensko društvo Sydney
Ponedeljek, 11. februar
od 10.00 do 13.00 ure
Versko središče Merrylands

Silvester
/NEDELJA, CERKVENI LIST KRŠKE
ŠKOFIJE/ – Silvester je bil po rodu
Rimljan, je prejel mašniško
posvečenje leta 284 in je postal
papež leta 314, torej leto potem,
ko je cesar Konstantin dal z
milanskim odlokom kristjanom
versko svobodo. Silvester je eden
prvih svetnikov, ki niso bili
mučenci, pač pa je v prvih
duhovniških letih doživel Dioklecijanova preganjanja in si tako
prislužil častni naziv spoznavalec.
S Konstantinom ga povezujejo
razne legende, ki so nastale že
zelo zgodaj, češ da je cesarja
ozdravil gobavosti, ga spreobrnil
in nato tudi krstil, zato mu je
Konstantin podaril Rim in Italijo,
celo ves Zahod ("Konstantinovo
darilo"). S tem so v srednjem veku
utemeljevali posvetno oblast
Cerkve. Dva važna cerkvena
zbora sta bila v času njegovega
papeštva: leta 314 v Arlesu v južni
Franciji in leta 325 v Niceji, kjer
so obsodili krivi nauk Arija in
opredelili versko resnico, da je
Kristus pravi Bog in pravi človek.
Teh zborov pa se papež ni osebno
udeležil, pač pa so ga zastopali
legati. Legenda tudi pravi, da je
zbudil Silvester nekega bika k
življenju in da je rešil mesto Rim
pred hudim zmajem. Zato tudi
pogosto najdemo ti dve živali kot
Silvestrove atribute, poleg kače,
angela, školjke, knjige in oljke.
Silvester velja za zavetnika domačih živali in je priprošnjik za
dobro krmno letino in sploh za
srečno novo leto. Ime je izpeljano
iz latinske besede za gozd, torej
pomeni gozdni prebivalec, hostnik. Na Koroškem sta mu
posvečeni dve kapelici.

Rojeni januarja?
Kdo še ...
3.1.1957 se je rodila Vika
Potočnik, današnja
ljubljanska županja
8.1.1906 se je rodil Anton
Trstenjak
14.1.1941 se je rodil Milan
Kučan, današnji predsednik
Republike Slovenije

14. januar 2002

Pred 29-timi leti je bila
zgrajena slovenska cerkev
sv. Rafaela v Sydneyju

/Za Glas Slovenije pripravil
Peter Čolnar iz Ljublajne/

Preporodovci

7. januarja leta 1912 so ustanovili tajno organizacijo ljubljanskih srednješolcev, preporodovcev. Gibanje je zajelo dijake
in srednješolce iz Ljubljane,
Dunaja in Gradca. Poimenovali so
se po reviji Preporod, ki je izhajala
v letih 1912 - 1914. Preporodovci
so preseganje razmer strnili v eno
samo željo: uresničitev jugoslovanske države. To preporodovsko
stališče je naletelo na negativen
odziv pri vseh slovenskih političnih strankah in tudi pri slovenski inteligenci.
Preporodovsko gibanje je nastalo
po vzgledu in v povezavi s
podobnimi gibanji na Hrvaškem,
v Dalmaciji in zlasti v Bosni in
Hercegovini. Šlo je za izraz
razočaranja mladih nad neuspešnimi poskusi političnih strank
doseči rešitev jugoslovanskega
vprašanja v okviru Avstro-Ogrske
in kot izraz odpora proti poostrenemu državnemu pritisku po
aneksiji Bosne in Hercegovine
leta 1908. Preporodovci niso
verjeli v učinkovitost “drobnega
dela” za napredek naroda. Rešitev
slovenskega in jugoslovanskega
vprašanja so si zamišljali v razmerah prihajajoče katastrofe,
poraza Nemčije in Avstro-Ogrske
v evropski vojni. Bili so pod
vplivom ruskih revolucionarjev, ki
so se v nasprotju z marksisti
usmerjali k individualnemu terorju. Prvi preporodovci so prisegli
na revolver, vendar niso zasnovali
nobenega atentata in tudi niso bili
povezani z umorom prestolonaslednika Ferdinanda v Sarajevu.
Skrivna organizacija se je navzdol
delila na kovače, kladiva in žeblje.
Člani so bili pod močnim vplivom
pobudnika in vodilnega organizatorja Lovšina.

Štetje “po italijansko”

Avstrija in Italija sta skozi zgodovino posegali po slovenskem
nacionalnem prostoru. Takšen
primer je izbruhnil v javnosti tudi
8. januarja leta 1911, ko je politično društvo Edinost v Narodnem domu v Trstu priredilo shod,
na katerem so odločno protestirali
zoper način, “kako se izvršuje
ljudsko štetje v Trstu in okolici”.
Tržaški magistrat si je namreč z
vsemi nedovoljenimi sredstvi
prizadeval za to, da bi našteli čim
manj prebivalcev s “slovenskim
občevalnim jezikom”.

Začetek
slovenske pomladi

V Cankarjevem domu v Ljubljani
se je 11.januarja leta 1989 praktično začela “slovenska pomlad”.
Ustanovljena je bila Slovenska
demokratična zveza (SDZ). To je

Valovi časa

bil prvi korak v slovenski politični
pluralizem. Zveza je povezala
večino vodilnih slovenskih izobražencev, zlasti književnikov, ki
so se zavzemali za politično
demokracijo. SDZ je bila jeseni
soustanoviteljica Demosa, demokratične opozicije Slovenije.
Postala je njegova vodilna članica,
vendar je na skupščinskih volitvah
leta 1990 dobila le 9,5 odstotka
glasov, to je manj kot Slovenski
krščanski demokrati, ki so tako
dobili mesto predsednika v slovenski vladi. SDZ je vstopila v
vlado Lojzeta Peterleta in dobila
več pomembnih ministrskih mest.
Manjšinski liberalnejši del SDZ je
pod vodstvom Igorja Bavčarja
jeseni 1991 zapustil strankin tretji
kongres in ustanovil Demokratsko stranko, večinsko krilo pod
vodstvom Rajka Pirnata pa je
stranko preimenovalo v Narodno
demokratsko stranko - NDS.
Večina Bavčarjeve Demokratske
stranke se je leta 1994, skupaj z
nekaterimi drugimi skupinami in
Liberalnodemokratsko stranko, na
Bledu združila v Liberalno demokracijo Slovenije, manjši del pa je
nadaljeval samostojno pot kot
Demokrati Slovenije pod vodstvom Toneta Peršaka. Pirnatova
NDS je najprej sodelovala s
Slovenskimi krščanskimi demokrati. Rajko Pirnat se je umaknil,
stranka pa se je priključila Socialdemokratski stranki Slovenije.

Po ruskem vzoru

28. januarja leta 1949 so se
odločili na plenumu CK ZKJ za
kolektivizacijo v kmetijstvu. To je
bil delno tudi odgovor po sporu
z Informbirojem oziroma SZ, da
se jugoslovanski komunisti “oddaljujejo od marksistično-leninističnega nauka o razrednem boju”.
V kmetijske zadruge naj bi kmetje
vstopali prostovoljno, v resnici pa
je šlo za gospodarsko, politično in
psihološko prisilo. Kmetje so
vložili v zadrugo zemljo kot zakup,
zanjo je bila predpisana zakupnina ali pa so jo vložili v skupno
zadružno last, kar je bilo v Sloveniji redko. Vsak član je moral
vložiti v zadrugo tudi ves kmetijski inventar, živino in gospodarska poslopja. Taka kolektivizacija je v bistvu pomenila
razlaščanje kmetov. Zadružna
družina je lahko obdržala največ
1hektar ohišnice in določeno
število živali, npr. kravo s teličkom, svinje za potrebe družine,
10 čebelnih panjev. Vsak zadružnik je bil dolžan obdelovati
zemljo in je bil plačan po vloženem delu. V zadrugah se je
delalo po brigadnem sistemu pod
vodstvom brigadirjev. Kmetje so
vložili svojo zemljo v zadrugo kot
zakup. Zanjo jim je bila predpisana zakupnina, lahko pa so jo
vložili tudi v skupno zadružno last.
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OBVESTILO
SSK

RAZPIS

Spoštovani,
po preteklih dveh srečanjih
slovenskih zdravnikov doma in
po svetu leta 1998 in 1999, ki
sta bili zlasti po pričanju
udeležencev zelo uspešni, bomo
pod okriljem Svetovnega
slovenskega kongresa in v
sodelovanju z Zdravniško
zbornico Slovenije pripravili
3. strokovno srečanje
slovenskih zdravnikov iz
domovine in sveta, ki bo
potekalo od 10. do 12. oktobra
2002 v Radencih pri
Murski Soboti.
Namen srečanja še naprej
ostaja predvsem v
medsebojnem spoznavanju in
povezovanju slovenskih
zdravnikov doma in po svetu
ter širši javnosti predstaviti
dosežke slovenske zdravniške
stroke doma in v tujini.
Na srečanje vabimo slovenske
zdravnike iz tujine in domovine
ter druge strokovnjake, ki
delajo na področju zdravstva,
npr. direktorje zdravstvenih
ustanov, medicinske sestre in
drugo zdravstveno osebje.
Iniciativni odbor, ki je bil
ustanovljen ob zaključku
prvega srečanja, je v
sodelovanju s Svetovnim
slovenskim kongresom,
Zdravniško zbornico Slovenije
in Slovenskim zdravniškim
društvom pripravil
preliminarni program.
Oblikovali smo tridnevni
program bivanja. Osnovni del
bo sestavljen iz predavanj
priznanih slovenskih
zdravstvenih strokovnjakov iz
tujine in okroglih miz,
predstavljeno pa bo tudi
raziskovalno delo slovenskih
zdravstvenih raziskovalcev
doma in po svetu.
Poleg osrednjega strokovnega
srečanja bomo pripravili tudi
izlet z ogledom najlepših
znamenitosti kraja srečanja.
Za Svetovni slovenski kongres,
Franci Feltrin, predsednik
Slovenske konference
Spec. Akad. st. Andrej Bručan,
dr. med., Predsednik
iniciativnega odbora

NOGOMETNI TURNIR IZSELJENCEV SLOVENIJA 2002
Ljubljana, 8.07. – 14.07.2002

Organizator: Izseljeniško društvo Slovenija v svetu Ljubljana
Nogometna zveza Slovenije Ljubljana
Športno društvo BAS ŠPORT iz Ilirske Bistrice
Cilj turnirja: Ohranitev povezave Slovencev v svetu z matično domovino,
predvsem potomcev izseljenih Slovencev, saj v nogometnih ekipah
nastopajo mladi ljudje, ki so se rodili že v tujini.
Povezava slovenskih izseljeniških ekip med seboj in z domačimi
slovenskimi ekipami.
Spoznavanje domovine svojih staršev oziroma prastaršev in obisk
sorodnikov.
Termin:

Od 8.julija do 14.julija 2002 s petimi tekmovalnimi dnevi, v katerih
naj bi se predstavilo 8 izseljeniških ekip iz Avstralije, Argentine,
Kanade, ZDA, Italije, Nemčije in Avstrije ter nekaj ekip iz Slovenije.
Predvideno število udeležencev bo 200, poleg tekmovanja pa si
bodo udeleženci turnirja privoščili še marsikaj drugega in
zabavnega, predvsem pa izlete po Sloveniji.

Tekmovanje: Prireditev se bo odvijala na nogometnih igriščih v okolici Ljubljane
in po Sloveniji. Natančna prireditvena mesta kvalifikacijskih tekem
po skupinah bodo določena naknadno, potekala pa bodo od
ponedeljka, 8. julija do srede 10. julija 2002. Finalne tekme se bodo
odigrale v petek 12. in soboto 13. julija v Ljubljani, kjer bo tudi
zaključek prireditve. Natančen potek tekmovanja bo pripravljen
po koncu prijavnega roka.
Namestitev: Center dogajanja, vključno z namestitvijo bo v Zavodu sv. Stanislava
v Šentvidu Ljubljana. Cena namestitve za udeleženca bo določena
naknadno, saj je odvisna od dotacije Urada za Slovence v zamejstvu
in po svetu. Predvidoma bo namestitev na udeleženca 120 DEM
(60 USD) za celoten turnir (5 polnih pansionov).
Kotizacija:

200 DEM na ekipo.

Prijave:

ŠD BAS ŠPORT, Rozmanova 27, 6250 Ilirska Bistrica
Izseljeniško društvo SVS, Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid,
E-mail: info@bassport-cup.com
drustvo.svs@guest.arnes.si

Rok prijave 01. 03. 2002

7
Januar 2002

Slovenija jutri: nova zastava, grb in himna?
Danes velika večina poslancev državnega zbora Republike Slovenije meni, da
je treba državne simbole črtati iz ustave - Zastava naj bo bolj “naša”
Drugačne, bolj prepoznavne državne simbole naj bi določili s posebnim zakonom
LJUBLJANA, 28. DECEMBER 2001
Če bi pred desetletjem člani
komisije za ustavna vprašanja
dvignili roke za predlog Ivana
Bizjaka, da v ustavo ne bi
podrobno zapisovali, kakšni so
državni simboli, bi najbrž prihranili marsikatero težavo in pikro
pripombo zlasti na račun državne
zastave. Prav to zdaj predlaga
Jožef Školc, pridružilo se mu je že
več kot 70 poslank in poslancev,
v prihodnjih dneh pa bo skušal
prepričati še preostale.
Predlagajo, naj se podrobna
opredelitev zastave, grba in himne
črta iz ustave ter se to v doglednem
času uredi z zakonom, ki bi ga
sprejemali z dvotretjinsko večino.
S tem bi se Slovenija pridružila
Danski, Finski, Nizozemski in
Švici, ki v svojih ustavah nimajo
določb o državnih simbolih. Cilj
te spremembe ustave je uzakoniti
državni grb in zastavo, ki bosta v
družbi s simboli drugih držav bolj
prepoznavna, kot sta zdajšnja.
Znane so kritike, denimo slovenskih nacionalistov, da je naša
zastava ruska, grb pa znak
slovenske zaveze iz leta 1942.
Neljubi plod rokohitrstva
Takšna zastava in grb kažeta
predvsem stisko s časom, ki je bila
pred leti značilna za sprejemanje
nove ustave. Negotovost takratnega časa odsevajo tudi zapiski po
obsegu skromnih, a že na prvi
pogled nekoliko zmedenih razprav
tedanje komisije za ustavna
vprašanja o 6. členu ustave.
Delovni osnutek je določal le belomodro-rdečo podolžno tribarvnico, grb in himno pa naj bi
določili pozneje z zakonom.
Enako je bilo zapisano tudi v
osnutku ustave, toda v podskupini
za simbole, vodil jo je narodni
demokrat Zvone Žagar, se je po
živahnih razpravah rodilo razmeroma obsežno besedilo tega
člena, ki je zelo podrobno opisovalo državne simbole. Za
zastavo Slovenije ustava določa,
da je belo-modra-rdeča slovenska
narodna zastava z grbom Slovenije. Razmerje med širino in
dolžino zastave je ena proti dve.
Barve zastave gredo po vrstnem
redu bela, modra, rdeča. Vsaka
barva zavzema po širini tretjino
prostora zastave. Grb je v levem
zgornjem delu zastave, tako da
sega z eno polovico v belo polje, z
drugo v modro. Enako natančno
in podrobno je opisan tudi državni
grb. Do takšne likovne upodobitve
je v glavnem prišla politika, kajti

vodilni slovenski oblikovalci so
takrat sodelovanje zavrnili, češ da
je vse skupaj zastavljeno diletantsko in vse preveč rokohitrsko.
Prispele rešitve, razstavili so jih v
državnem zboru, res niso bile
ravno najvišjega oblikovalskega
dometa. Nobena ni bila sprejeta,
ampak se je ustavna podskupina
odločila za kompromis, ki je bil
ves čas tarča ostrih strokovnih
kritik. Prihajalo je celo do tega, da
oblikovalci niso hoteli sodelovati
pri oblikovanju znakov posameznih državnih organov. Matjaž
Vipotnik je, denimo, prevzel
oblikovanje označb državnega
zbora šele, ko je dobil pri tem
precej proste (oblikovalske) roke.
Ruska ali slovaška?
Res je, da je bila slovenska
narodna tribarvnica utemeljena v
grbu dežele Kranjske in je bila
prvič razvita na Dunaju po marčni
revoluciji 1848, toda hkrati je res,
da imata enake barve tudi slovaška
in ruska zastava. Tudi grb v
njenem levem zgornjem kotu ne
prispeva kaj prida k temu, da
slovenske zastave ne bi zamenjevali z rusko ali slovaško zastavo,
je zapisano v obrazložitvi predloga
za spremembo ustave. Glede grba
ob siceršnjih strokovnih heraldičnih pripombah vse bolj prevladuje
tudi mnenje, da se Slovenija ne
more v svetu predstavljati kot
nekakšna grofija. V svet, ki je vse
bolj medijsko občutljiv, Slovenija
torej ne sme vstopati s tako
nerazpoznavnimi simboli, ki jih je
za povrh mogoče prav lahko
zamenjevati s simboli dveh držav
nekdanjega vzhodnega komunističnega bloka. Doslej je v ustavi
zacementirana oblika državnih
simbolov preprečevala vsako
njihovo morebitno spreminjanje,
zato je prvi korak k novim mogoč
samo tako, da se črta vsebina iz 8.
člena ustave.
V EU že z novo zastavo
Prav bi bilo, meni Jožef Školč, če
bi se tega projekta lotili premišljeno in si vzeli dovolj časa zanj.
Idealno bi bilo, če bi Slovenija
vstopila v Evropsko unijo že z
novo zastavo in grbom (lahko tudi
brez njega, kajti v svetu je kar
nekaj držav, ki grba sploh nimajo).
Jožef Školc zagotavlja, da nima v
predalu že izdelane rešitve, nasprotno, prepričan je, da bi državni
zbor moral k temu delu povabiti
izbrano skupino vrhunskih oblikovalcev ali strokovne javnosti,
kot pravi. S to spremembo, če bo

seveda sprejeta, bo z omenjenim
zakonom predpisana tudi državna
himna, vendar Školč ne bi, kot je
dejal, podpisal nobene pobude, da
bi zamenjali Zdravljico. Ta je bila
sprejeta tako rekoč plebiscitarno,
dodaja poslanec LDS, ki je proti
temu, da bi zastavo in grb izbirali
ljudje na pravem referendumu. Za
zdaj so znani vsaj trije pogledi na
zastavo. Prvak SNS Zmago
Jelinčič ima dva predloga. Izbirali
naj bi med karantansko črno-beločrno zastavo s panterjem in
nekoliko dopolnjeno rumenomodro-rumeno zastavo Vojvodine
Kranjske. Novembra lani je na
komisijo za peticije(?) prispel
predlog za novo zastavo, ki ga je
podpisal profesor Marko Raztresen. Od zdajšnje naj bi se ta
zastava razlikovala po tem, da bi
jo na mestu, kjer je grb, prečkal
rumen oziroma rjavorumen trak.
Grb naj bi torej imel drugačno
podlago od osnovnih barv in tako
prišel bolj do izraza. Toda, kot že
rečeno, najprej je treba spremeniti
8. člen ustave.

Volitve 2002

Leto 2002 bo na slovenskem
političnem prizorišču razburljivo,
nepredvidljivo in po nekaterih
napovedih celo prelomno. Skoraj
vse strankarske aktivnosti se bodo
vrtele okoli predsedniških in
lokalnih volitev konec leta, mandat pa se bo iztekel tudi državnemu svetu. Kaj se bo dogajalo z
ustavnimi spremembami, kdo bo
novi predsednik države, kako
tečejo priprave na lokalne volitve,
kaj lahko ogrozi veliko koalicijo,
ali bo Slovenija zaključila pogajanja z Evropsko unijo in ali
bo sprejeta v zvezo NATO - to so
samo nekatera vprašanja.
V Drnovškovi stranki LDS bo
pestro takoj na začetku leta, saj
bodo imeli 26. in 27. januarja
redni in volilni kongres.

Janševa SDS namerava skupaj s
koalicijsko partnerico NSi odigrati
pomembno vlogo v slovenski
politiki. Janša meni, da bo zamenjava na predsedniškem položaju oznanila začetek druge faze
tranzicije. “Napočil je čas, ko
lahko tudi ženske pogumneje
posežejo v slovensko politiko,
prav tako pa Slovenija v 21.
stoletju na mestu predsednika ali
predsednice države potrebuje
kredibilno osebnost." Izvršilni
odbor SDS je sicer kot predsedniško kandidatko načelno že
podprl Barbaro Brezigar, vendar
bo dokončno odločitev po usklajevanju z NSi sprejel svet stranke.
Nova Slovenija (NSi) bo na
lokalnih volitvah nastopila prvič,
predsednik stranke Andrej Bajuk
pa je prepričan, da bodo presegli
rezultat lanskih volitev v državni
zbor. Pravi, da je nerazumljivo, da
država podpira prodor podjetij v
JV Evropo, ki je le “parola za
bivšo državo”. Prihodnost našega
gospodarstva je v konkurenčnosti
ter pripadnosti razvitemu svetu in
ne v JV Evropi.
Od novega leta dalje se bodo vse
aktivnosti Združene liste socialdemokratov (ZLSD) prelevile v
predvolilne, je jasna napoved
strankinega glavnega tajnika
Dušana Kumra. Ker je združena
lista od leta 1996 v vzponu, je
ambicija na lokalnih volitvah
preseči rezultat lanskih državnozborskih volitev. Glede vstopa
v zvezo NATO “se bodo okrog te
teme v stranki še kresala politična
mnenja, ki pa za stranko ne bodo
usodna”.
Po napovedi Francija Buta, predsednika SLS+SKD, bo prihodnje
leto prineslo spremenjeno gospodarsko lastniško podobo države,
večjo preglednost političnega
prostora in nadaljnje pozicioniranje strank, kar bo narekovalo
dolgoročne strateške odločitve.
But ocenjuje, da ljudi vse manj
zanima poreklo političnih strank,
zato je ob koncu tranzicije delitev
na pomladne in kontinuitetne
stranke vedno bolj preživeta. Sicer
pa v SLS+SKD pričakujejo ponovno izvolitev skoraj 80 “ljudskih” županov in povprečno 15odstotno podporo pri volitvah v
občinske svete.
But meni, da bi se težave v
vladajoči koaliciji pojavile pri
odločitvah glede privatizacije
državnega premoženja“, da ne gori
voda” in da ustave ne bi bilo
smiselno spreminjati na silo.
Predsednik SNS Zmago Jelinčič
napoveduje burno politično leto,
predvsem zaradi volitev.
V SMS bodo nadaljevali tudi s
predlogi o ukinitvi obveznega
služenja vojaškega roka, pričeli pa
bodo tudi s postopkom za znižanje
starostne meje za sodnike, ki je
sedaj 30 let.
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Na kratko
Statistični urad pripravlja popis
prebivalstva, ki bo izveden med 1.
in 15. aprilom letos.
Slovenija je uradno prevzela
zgradbo veleposlaništva nekdanje
SFRJ v Washingtonu, ki ji je
pripadla v skladu z določili sporazuma o nasledstvu nekdanje SFRJ;
v skladu s sklepom slovenske vlade
bo osebje veleposlaništva ZRJ v
Washingtonu ostalo v zgradbi do 29.
januarja prihodnje leto, nato pa se
bodo vanjo vselili uslužbenci
slovenskega veleposlaništva.
Svoja veleposlaništva v Ljubljani
ima danes 30 držav, 60 držav pa
Slovenijo diplomatsko pokriva
nerezidenčno. Slovenija ima v tujini
33 veleposlaništev, šest stalnih misij,
osem generalnih konzulatov in 38
častnih konzu-latov.
Barbara Brezigar, tožilka Višjega
tožilstva v Ljubljani, je kot druga (po
predsedniku nacionalne stranke
Zmagu Jelinčiču) uradno napovedala kandidaturo za predsednico
države; kandidaturo Brezigarjeve je
kot “striktno civilno pobudo”
predlagalo približno 60 podpisnikov
večinoma iz kroga Nove revije, na
čelu s pisateljema Rudijem Šeligom
in Dragom Jančarjem ter urednikom
Aleksandrom Zornom.
Po pojavu novega primera okužbe
z BSE v Sloveniji, drugega po vrsti,
hrvaška veterinarska uprava
opozarja, naj kupci ne kupujejo
slovenske govedine.
Slovenija je 1. januarja 2002
prevzela triletni mandat članice 36članskega izvršnega odbora otroškega sklada ZN Unicef.
Dražji bencin, cestnina in cigarete.
Vlada je po nekajletnih pogajanjih
z glasovanjem (trije ministri ZLSD
so glasovali proti) potrdila besedilo
sporazuma med Slovenijo in Svetim sedežem o pravnem položaju
Katoliške cerkve v Sloveniji; po
zagotovilih Matjaža Nahtigala,
direktorja vladne službe za zakonodajo in vodje vladne pogajalske skupine, je sporazum pravno
formalno korekten.
Po mnenju poslancev naj bi bili za
premajhno navdušenje za
včlanitev v NATO in za domnevno
ohladitev odnosov z ZDA krivi
slovenski mediji.
Te dni naj bi bil v Ljubljani
ustanovljen Slovenski odbor za
NATO, pobudnika sta Dr. Dimitrij
Rupel in Janez Janša.
Stranka LDS bo imela 26. in 27.
januarja volitve za vodilne funkcije;
predsednik Drnovšek je dobil
tekmeca na papirju Gojka Staniča.
Zakon o plačilu odškodnine žrtvam
vojnega in povojnega nasilja se bo
začel izvajati letos.

Prejemniki priznanj ob 50. Zakon o vojnih grobiščih 300 milijonov Evropejcev
letnici delovanja Združenja L JUBLJANA /V EČER , D ELO / – ima novi denar EVRO
Državnega zbora naj bi Kaj pa Slovenija?
SIM (predlog so oblikovali Poslanci
v 2002 opravili drugo branje /RAZNI VIRI/ – S 1. januarjem 2002
na seji IO 29. 11. 2001)
predloga zakona o vojnih gro- je dvanajst evropskih držav

LJUBLJANA (DRAGICA BOŠNJAK) –
Slovenska izseljenska matica
(SIM) je ob 50-letnici delovanja
podelila posebna priznanja ustanoviteljem SIM, bivšim predsednikom, tajnikom, urednikom,
delavcem SIM, uredništvu RTV
oddajam za Slovence po svetu,
Rdečemu križu Slovenije, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za
zunanje zadeve, posameznikom iz
Slovenije in držav kjer živijo in
delujejo Slovenci.

V Avstraliji podeljena priznanja :
družina Iva Leberja iz Melbourna,
družina Lojzeta Košoroka iz
Sydneyja, družina Ernesta Orela iz
Adelaide, družina Ferda Pestotnika iz Pertha, družina slovenskih
frančiškanov, Svet slovenskih
organizacij Viktorije, Milena
Brgoč in Glas Slovenije iz Sydneyja.
Tik pred vstopom v novo leto je tiho
zaspala soproga pokojnega olimpionika Leona Štuklja, Lidija
Štukelj; pokopana je bila na
mariborskem pokopališču Pobrežje,
v petek, 4. januarja 2002.
V mariborski Kazinski dvorani
Slovenskega narodnega gledališča
je bila pred dnevi žalna slovesnost
ob smrti uglednega meščana in
častnega občana mesta Maribor,
Friderika Degna ... " Njegovo delo
in velike zasluge na pedagoškem
področju, v turizmu, planinstvu in
kulturi zavezujejo za naprej in
spomin nanj ostaja,” so povedali
govorniki.
Slovenski zdravnik Boštjan Luzar
je na Evropskem kongresu patologov v Berlinu prejel prvo
nagrado za raziskavo o celični
nesmrtnosti pri razvoju raka v grlu.
V Mariboru pripravljajo dokumentarec o Stanku Majcnu,
zamolčanemu pisatelju.
Slovenija in Hrvaška sta podpisali
meddržavni sporazum o nuklearni
elektrarni v Krškem; odpadki naj
bi ostali v Sloveniji do leta 2023.
Kot vse kaže, bodo tudi pripadniki
italijanske manjšine, ki živijo v
Sloveniji in na hrvaškem volili
svoje poslance in senatorej v
italijanski parlament; Italijane po
svetu bo v rimskem parlamentu
zastopalo 12 poslancev in 6
senatorjev.
Novogoričani so se odločili, da ne
bodo sodelovali pri ustanovitvi
primorske univerze v konceptu ki
ga ponuja Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport; predlagajo naj Koper
dobi svojo univerzo, Goriška pa svojo.

biščih - dopolnjenega z vladnimi
amandmaji.
Na vojaških grobiščih naj bi bil
posvetilni napis "Padel(li) v
vojni, Republika Slovenija."
Na grobiščih civilnih žretv vojne
pa "Umrl(li) kot žrtev(žrtve) vojne, Republika Slovenija."
Že na samo ime zakona ima
pripombe znani slovenski novinar
Viktor Blažič, ki meni, da bi bilo
treba spremeniti naslov v zakon
o grobiščih žrtev vojne in
revolucije in ne uporabljati naziv
zakon o vojnih grobiščih.
Poslanci pa bodo dobili na mize
nekaj strani tipkanih opomb Nove
slovenske zaveze, ki meni, da
"manjka samo še korak, pa bodo
dobili povojni poboji oznako, da
niso bili vojni zločini." Pripombe
imajo tudi k predlaganemu napisu
na grobišč ih po vojni pobitih, ker
da so, po njihovem, "umrli
izključno kot žrtve revolucije in
državljanske vojne."

Anarhične razmere
v vodstvu RTVS

LJUBLJANA /DELOFAX/ – TV gledalci jutranjih programov so te dni
razočarani, ni pričakovanega
programa. Iz TV hiše je prišlo
pojasnilo, da zato, ker Svet RTVS
na zadnji seji, minuli teden, ni
potrdil predlaganega programskega-poslovnega načrta za letos.
Predsednik Sveta Janez Kocijančič meni, da zaradi nespretnosti
novega generalnega direktorja
Aleksa Štakula (ta je na tem
položaju že nekaj mesecev, po
pregledu stanja računskega sodišča je namreč zamenjal dotedanjega direktorja Čadeža), Štakul
se pritožuje nad Janezom Lombergerjem, programskim direktorjem, češ, da programski uredniki
ne morejo več delati z njim,
Lomberger pa pravi, da je programsko shemo izdelal na zahtevo
generalnega direktorja. In tako se
vse vrti v krogu, zgodb in zgodbic
pa še zdaleč ni konec. Pomembno
je, da prebivalci Slovenije redno
plačujejo "TV naročnino" četudi
nimajo televizije, dovolj je, da
imajo elektriko.

V Krškem legalizirajo
romska naselja

KRŠKO /STA/ – Občina Krško je
med desetimi v državi, kjer so se
naselili Romi, v štirih naseljih pa
jih živi 249. Zdaj so občinski
svetniki po daljši razpravi sprejeli
spremembe občinskega prostorskega plana in se s tem neposredno odločili tudi za legalizacijo
največjega romskega naselja v
Kerinovem grmu sredi Krškega polja.

(Avstrija, Belgija, Finska,
Francija, Grčija, Irska, Italija,
Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Španija)
začelo kot uradno denarno valuto
uporabljati evro. Marke, šilingi,
lire in drugi denar so za vedno
pristali na smetišču zgodovine!

Evra zaenkrat ne uvajajo le tri
članice EU: Velika Britanija,
Danska in Švedska.
Evro je s 1. januarjem 2002 postal
uradna valuta tudi v Črni gori in
na Kosovu - nemška marka je bila
zadnji dve leti uradna valuta v
Črni gori.
V Sloveniji ostaja tolar! Do
tistega dne, ko bo evro postal
tudi slovenska valuta je še zelo,
zelo daleč. Optimisti pripovedujejo, da se bo to zgodilo leta
2006, pesimisti pa da vse ni tako
rožnato kot pripovedujejo slovenski politiki. Opozarjajo zlasti
na dva praga, ob katera se bo
Slovenija spotaknila, ko bo
skušala stopiti v gospodarsko in
denarno unijo: visoka inflacijska
stopnja in nič nižja dolgoročna
obrestna mera.
Slovenske banke pa denar
varčevalcev od 1. januarja 2002
avtomatsko spreminjajo v evro.
Devize, ki so jih slovenski
državljani hranili doma bodo
državljani Slovenije lahko
brezplačno zamenjali za evro od
1. januarja do 28. februarja
2002, za zamenjavo tolarjev v evro
pa bo treba plačati provizijo, od
enega do dva odstotka, pozneje še
višje.Bolj zapletena pa bosta
odkup in prodaja v menjalnicah. Rok se izteče 30. junija
2002, kot v vseh drugih državah,
bo zamenjava po tem datumu
možna samo v centralnih bankah,
postopek pa ne bo samo dražji
temveč tudi dolgotrajnejši (celo do
tri mesece). Še več sitnosti bo s
kovanci:
nekatere
bodo
sprejemali, drugih ne in zanje ne
bo mogoče, zaradi visokih
provizij, nič kaj dosti iztržiti.
Rojstvo "Evrolanda" bo za
Slovenijo hkrati koristno in
problematično. Trgovanje s
članicami Evropske unije (EU) bo
lažje in tudi cenejše, potovanja po
Evropi enako. Po drugi strani pa
slovenska podjetja čaka trša
konkurenca: vlagatelji se bodo
zaradi manjših tečajnih tveganj
usmerili v države na območju evra
in zato se bodo zmanjšale naložbe
zunaj "Evrolanda".
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Veseli december, Božič
in silvestrovanja

LJUBLJANA /RAZNI VIRI/ – Slovenija
je preživela praznike v znamenju
Miklavža, Božička in Dedka
Mraza. Eni verjamejo v Božička,
drugi pričakujejo Dedka Mraza. In
vsak si je za Silvestrovo lahko
izbral praznovanje po ukusu in
žepu - najbolj poceni so bili pač
ognjemeti. Nekateri pa so se
podali v Cankarjev dom v Ljubljani. Najbolj je bila zasedena
predstava Stara garda Alda Nikolaja, ki jo je gostujoči BTC
Teater Komedija uprizoril v
Linhartovi dvorani. Kvartet Les
DeSAXes je stopil na oder
Gallusove dvorane. V Kosovelovi
dvorani pa si je bilo moč ogledati
belgijski film Pet minut slave,
dobitnika zlatega koluta z
letošnjega 12. ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala.

O primeru Petek v Bruslju

B RUSELJ /STA/ – Mednarodna
novinarska zveza (IFJ) s sedežem
v Bruslju javno opozarja Slovenijo
na pomanjkanje napredka pri
raziskavi napada na novinarja
dnevnika Večer Mira Petka. O
primeru so v Bruslju spregovorili
generalni sekretar IFJ Aidan
White, predsednik Društva novinarjev Slovenije (DNS) Grega
Repovž, novinar Rok Kajzer ter
tudi sam Miro Petek.
Kot je znano, je bil Petek lani
brutalno pretepen, potem ko je v
Večeru objavil več člankov o
podkupovanju lokalnih poslovnežev, oblasti in policije. Kljub
zagotovilu, da bo v iskanje storilcev vložila vse napore, policija
doslej ni bila uspešna, slovenski
mediji, ki primer budno spremljajo, pa so bili deležni očitkov, da
nanjo izvajajo nesprejemljiv
pritisk in celo ovirajo preiskavo.
Društvo novinarjev Slovenije
(DNS) se je odločilo za internacionalizacijo primera in je o
njem obvestilo IFJ, ki kot največja
novinarska organizacija na svetu
združuje blizu pol milijona novinarjev, pa tudi Mednarodni
novinarski inštitut z Dunaja (IPI),
Novinarje brez meja (RSF),
Komite za zaščito novinarjev
(CPJ), Evropski novinarski center
(EJC) in Svet Evrope. Protestno
pismo je zato predsedniku države
Milanu Kučanu poslal Aidan
White, prav tako je protest nanj
naslovila regionalna podružnica IPI.

Previdno pri
nakupu umetnin

L JUBLJANA /STA/ – Na slovenskem trgu umetnin se pojavlja vse
več kopij in ponaredkov slik
priznanih tujih in slovenskih
mojstrov, ki se pogosto prodajajo
kot originali, opremljeni s potrdili,
s strokovnimi mnenji, certifikati in
cenitvami. Pri tovrstnih dokumen-

tih gre največkrat za opise upodobljenega motiva, navajanje
avtorjev in ugibanje o vrednosti
originala, pri čemer ni nikjer
navedeno ali je slika izvirnik,
kopija ali ponaredek, opozarjajo
pri upravi kriminalistične policije
Generalne policijske uprave.
Predvsem ti dokumenti naj bi bili
razlog, da nepozorni kupci mislijo,
da imajo pred seboj originalno
delo, čeprav gre mogoče le za
kopijo.

Državna sekretarka
Magdalena Tovornik
prejela medaljo Parlamentarne skupščine Sveta
Evrope - Odhaja na veleposlaniško mesto v Pariz

S TRASBOURG /PARIZ /STA, G LAS
SLOVENIJE/ – Predsednik Parlamentarne skupščine Sveta Evrope
lord Russell-Johnston je ob izteku
svojega mandata vodji urada za
Slovence v zamejstvu in po svetu
ter državni sekretarki na slovenskem zunanjem ministrstvu
Magdaleni Tovornik podelil medaljo Parlamentarne skupščine
SE. Državna sekretarka Tovornikova, ki je bila v obdobju med
letoma 1996 in 2000 vodja slovenske misije pri Svetu Evrope v
Strasbourgu, si je priznanje prislužila s svojim delom in uspešnim širjenjem idealov in vrednot te najstarejše mednarodne
organizacije v Evropi, kot so
demokracija, spoštovanje človekovih pravic in vladavina prava.
Slovenci v zamejstvu in po svetu
pa bomo Magdaleno Tovornikovo
žal izgubili, čaka jo novo delovno
mesto veleposlanice RS v Parizu.

Avstralska Mission Antarctica
povabila slovensko dekle na
Antarktiko

SYDNEY /VEČER, NADA RAVTER/ - Sedemnajstletna
Mariborčanka Katja Iršič se je v nedeljo, 30.
decembra 2001 odpravila na Antarktiko. Tja je
odpotovala na povabilo in v okviru avstralske
organizacije Mission Antarctica. Pravzaprav je
izbranka. Ni samo edina Mariborčanka in edina
Slovenka, ki jo tam pričakujejo, ampak celo edina
Evropejka med vsega štirimi dekleti, ki bodo najprej spoznavale
Antarktiko, potlej pa zagotovo prevzele vlogo okoljskih ozaveščevalk.
Mariborska mestna občina ji je (ob nekaj finančne podpore) dala za
pot tudi slovensko zastavo, ki jo bo nekje tam na drugem koncu sveta
razvila in zapičila. Katjo Iršič lahko spremljate na spletni strani
www.missionantarctica.com.
Tako prvič uvaja očetovski dopust,
prinaša posebne pravice staršem,
ki se jim rodijo dvojčki ali nedonošenčki, staršem, ki imajo doma
že dva ali več otrok do osmega leta
starosti, in tistim, ki imajo otroka
s posebnimi potrebami. Novih
pravic so deležni posvojitelji, več
novosti pa je tudi pri načinu izrabe
različnih vrst dopusta.

Slovenska izseljenska
matica (SIM) pripravlja
turnejo po Avstraliji

LJUBLJANA /NEURADNI VIRI/ – Po
neuradnih podatkih naj bi SIM
pripravljala posebno turnejo po
Avstraliji skupaj s kanadskimi
Slovenci, odnosno njihovim
pevskim zborom Plamen, katerim
naj bi se priključila zelo uspešna
gledališka igralka Nevenka Vrančič, ki je imela velik uspeh na
gostovanju med skandinavskimi
Slovenci.

Zaslužni prostovoljci

LJUBLJANA /DNEVNIK/ –
V Sloveniji deluje več kot 14 tisoč
prostovoljnih društev. Prostovoljci
delajo na veliko področjih, od
socialno usmerjenih do urejanja
okolja in promocije Slovenije v tujini.

Tine Hribar
izstopil iz Nove revije

LJUBLJANA (VEČER) – Tine Hribar,
pobudnik Nove revije in njen
dolgoletni urednik, je v svoji
izstopni izjavi zapisal: "Še preden
je bil moj tekst Nesrečni narod
objavljen v Novi reviji, je bil brez
moje vednosti že citiran v reviji
Ampak". Glavni urednik Nove
revije je Niko Grafenauer, obenem
tudi odgovorni urednik Ampaka.
V Ampaku dr. Jože Pučnik polemizira s Tinetovim člankom, ki
sploh še ni zagledal belega dne.
Skupaj z Rudijem Šeligom sta ga
zlorabila v polemične namene,
pravi Tine Hribar.

Ženski in Mladi forum
Pediatrična klinika
Radio Ognjišče proslavlja ZLSD za referendum o pridobila gradbeno
L JUBLJANA /OGNJIŠČE/ – Radio vstopu v zvezo NATO
Ognjišče se bo svojega sedmega L JUBLJANA /STA/ – Ženski in dovoljenje
rojstnega dne spomnil 27. januarja
s koncertom v veliki dvorani
Cankarjevega doma.

V Slovenijo prispel novi
apostolski nuncij

LJUBLJANA /24 UR/ – V Slovenijo
je prispel novi apostolski nuncij
Marian Oleš, ki bo na položaju
nasledil nadškofa Edmonda
Farhata. Marian Oleš je naslovni
nadškof Raziarie, doslej pa je bil
apostolski nuncij v Kazahstanu,
Kirgizistanu, Uzbekistanu in
Tadžikistanu. Dosedanjega apostolskega nuncija v Sloveniji in
Makedoniji, nadškofa Farhata, pa
je papež Janez Pavel II. imenoval
za novega apostolskega nuncija v
Turčiji in Turkmenistanu.

Očetovski dopust

LJUBLJANA /LJUBLJANSKE NOVICE/ –
V Sloveniji bo več novosti na
področju družinske politike
prinesel nov zakon o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih.

Mladi forum Združene liste
socialnih demokratov (ZLSD) sta
na skupni seji sprejela stališče, v
katerem zahtevajo, da se o vstopu
v zvezo NATO odloča na referendumu, o argumentih za in proti
vstopu pa pričakujejo poglobljeno
in javno razpravo.

Leta 2015 spet
z železnico po Ljubljani

LJUBLJANA /DELOFAX/ – Ljubljanska občina in Slovenske železnice
pripravljata študijo o mestni
železnici (delno možno tudi pod
zemljo) skozi Ljubljano. Prvi trasi
naj bi bili Črnuče-Dolgi most in
Stanežiče-Polje. Celoten projekt (od
prostorske študije in študije upravičenosti prek sistema financiranja)
bi bil izvedljiv do 2015.
Poklicni ovčar, gasilec,
karizmatični vodja Domen
Černuta iz Loga pod
Mangrtom je Delova
osebnost leta 2001

/INTERNET. MED./ – Upravna enota
Ljubljana je izdala enotno dovoljenje za gradnjo za rušenje
objektov na območju gradnje nove
Pediatrične klinike v Ljubljani in
končno tudi enotno dovoljenje za
gradnjo nove Pediatrične klinike
v Ljubljani.
(Op.u.: avstralski Slovenci se
bodo spomnili akcije Glasa Slovenije Zbiranje plišastih koal za
novo Pediatrično kliniko;
500 koal je bilo prodanih v
Cankarjevem domu v Ljubljani,
denar od prodaje pa dodeljen
Skladu za izgradnjo nove klinike.
Mobitel, organizator prodaje,
avstralskim Slovencem ni nikoli
sporočil koliko denarja je iztržil od
prodaje plišastih koal.)

Novi minister za evropske
zadeve bo Janez Potočnik

LJUBLJANA /STA/ – Janez Drnovšek predlaga za novega ministra
za evropske zadeve Janeza Potočnika, vodjo pogajalske skupine
z Evropsko unijo.
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Amerika hoče stopiti na
prste slovenski
farmacevtski industriji

NOVO MESTO /VEČER/ – Slovenski
farmacevtski firmi Krka in Lek
imata po svetu močno mrežo
odjemalcev, torej ogromen izvoz,
skupno imajo tudi dva tisoč
univerzitetno izobraženih ljudi.
Vse to pa moti "ta velike" in ZDA
hoče udariti slovenske farmacevte
kar doma v Sloveniji. Miloš
Kovačič, generalni direktor Krke
je za Večer povedal: “Bistvo je v
tem, da se lahko generično zdravilo, ki se navadno proizvaja
vzporedno z originalnim, da na trg
šele čez šest let. Dejansko je
slovenska farmacevtska industrija,
Krka in Lek, na področju generike
prva v Evropi in zato imajo tujci
interes, da bi to dobo za proizvodnjo generičnih zdravil podaljšali, tako da mi ne bi bili na
teh trgih premočni. Smo veliko
močnejši prodajalci zdravil v
državah bivše Sovjetske zveze in
v srednji Evropi kot pa vse
ameriške firme skupaj. Ker gremo
v Evropsko unijo, bomo lahko
prisotni tudi v Nemčiji, Italiji,
Veliki Britaniji in Španiji, kajti že
zdaj se preko njihovih generičnih
proizvajalcev tam močno pojavljamo. Zato smo se začudili, ker
so nam zdaj ZDA postavile rok 25.
januar in rekle, da če ne spremenimo zakona, gremo na neko
Watch listo 301. To namreč
zahteva Združenje proizvajalcev
zdravil ZDA - PhRMA." Zdaj bo
odvisno vse od slovenske države ali se bo "priklonila" in popustila
ZDA ali ne, torej če bo Lek in
Krko skupaj s pidi prodala tujcem,
ti bodo pa potem vse skupaj dol
zaprli. Prav v četrtek, 17. januarja
2002 pa je potekala tudi parlamentarna obravnava sprememb
zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih in zdi se, da država
preveč popušča ... tujcem. Posledice pa bo čutilo tudi slovensko
zdravstvo z dražjimi zdravili.

Avstralija na vrhu

M ARIBOR /L JUBLJANA /V EČER ,
MANFRED MERŠNIK/ – Do konca
lanskega oktobra je po podatkih
slovenskega statističnega urada
prenočevalo v Sloveniji blizu
1,850.000 turistov; prenočitev
tujcev je bilo za dvanajst odstotkov več. V kategoriji prenočitev nad 100.000 se je njihovo
število povečalo pri vseh državah;
vrstni red je naslednji: 1. Velika
Britanija - za 25 odstotkov več, 2.
Avstrija - 18, 3. Nemčija Š14, 4.
Nizozemska - 11, 5. Italija - 4 in
6. Hrvaška - 2 odstotka. V
kategoriji od 50.000 do 100.000
prenočitev je največji porast pri
Rusiji (za 35 odstotkov več) in
Belgiji (21), v kategoriji od 10.000

do 50.000 prenočitev so gostje iz
Avstralije plačali za 55 od-stotkov
več prenočitev, sledijo jim Irci (47
odstotkov več), Bolgari (42),
Danci (37) in Poljaki (33),
najmanj pa je bilo Turkov, kar za
47 odstotkov manj kot leto dni
poprej.

ljala z vlakom. To je v dveh tednih
že druga okvara motorja na dveh
od treh airbusih Adrie. 23. decembra je med vzletom eksplodiral motor. Nemški strokovnjaki
naj bi zdaj motorje Adriinih
airbusov temeljno pregledali.

Združeni ob Lipi sprave Slovenska strokovnjaka
pozvali medije k objavi patentirala napitek, ki
preprečuje nastajanje
deklaracije o spravi
LJUBLJANA /STA/ – Združeni ob ledvičnih kamnov
Lipi sprave, Civilna družba za LJUBLJANA/MARIBOR /VEČER/

demokracijo in pravno državo ter
Društvo za ureditev zamolčanih
grobov so predstavnike medijev na
skupni novinarski konferenci
pozvali, naj objavijo besedilo
spravne deklaracije. Po mnenju
predsednika Združenih ob Lipi
sprave Stanislava Klepa bi vsaj
dve tretjini državljanov podprlo
spravno deklaracijo, če bi imeli
priložnost, da se z besedilom
seznanijo. Po njegovih besedah so
besedilo že večkrat dostavili v
državni zbor, vendar ga tam še
niso obravnavali. Predlog deklaracije o narodni spravi je v DZ že
od 15. junija 1990, dosedanji
predsedniki DZ pa so to vprašanje
obšli in ga še vedno potiskajo v
ozadje, je še povedal Klep.

Spomenik žrtvam
za svobodo

ILIRSKA BISTRICA /PRIMORSKE NOVICE/
Ob 60. obletnici drugega tržaškega procesa so odkrili spomenik tigrovcem in protišastičnim
borcem.

Trgovska hiša Merkur
zapira svoja vrata

MARIBOR /VEČER/ – Nekdaj najuglednejša veleblagovnica v Mariboru Merkur (Jeklotehna) zapira
svoja vrata. Zadušili so jo dolgovi
in konkurenca. 154 zaposlenih je
po petindvajsetih letih dela v tem
podjetju ostalo na cesti.

Brez potnega lista v Švico

LJUBLJANA /DELOFAX/ – Za slovenske državljane odslej zadostuje
za vstop v Švico že osebna
izkaznica in ni potreben potni list.

Slovenski prevoznik
Alpe Adria že dve
nezgodi, sreča brez žrtev

BRNIK /RAZLIČNI MEDIJI/ – Zaradi
tehnične okvare na motorju na
višini 7000 metrov (blizu Beljaka)
je v ponedeljek, 7. januarja 2002,
po 12 minutah poleta posadka
airbusa 320 Adrie Airways letalo
vrnila na Brnik, kjer so bile vse
službe pripravljene na prisilni
pristanek. Od 54 potnikov je po
treh urah čakanja z drugim letalom
odletelo v Pariz 52, dva sta si raje
premislila, neka francoska plesalka pa se je v Cannes raje odpe-

Slovenskima strokovnjakoma,
farmacevtu in specialistu medicinske biokemije Damjanu Jurjecu in vodji zdravstva v Zdravilišču Rogaška, dr. Bojanu
Tepežu, je nedavno avstrijski
patentni urad podelil patent za
iznajdbo postopka za izdelavo
sredstva proti nastanku ledvičnih
kamnov. Urad RS za intelektualno
lastnino jima je patent podelil že
pred dvema letoma. V tem času
potekajo tudi pogovori s Kolinsko
o izdelovanju napitka, proizvodnjo bi lahko začeli že čez
nekaj mesecev. Govorimo seveda
o naravnem napitku na podlagi
mineralne vode Donat Mg, s
katerim bi preprečili ponovno
nastajanje ledvičnih kamnov.
Dr. Bojan Tepež in Damjan Jurjec
sta že nekaj časa ugotavljala, da
ima Donat Mg ugoden vpliv na
preprečevanje in ponovno nastajanje ledvičnih kamnov. Dolgoletne raziskave so namreč dokazale, da bikarbonatni ioni (so tudi
sestavini Donata) zmanjšujejo
kislost urina, s tem pa posledično
uničujejo ugodno okolje za nastanke kamnov. Magnezij preprečuje vezavo določenih ionov
oziroma njihovo kristalizacijo.

Vse več transplantacij
organov tudi v Sloveniji

LJUBLJANA /STA/ – Vse več Slovencev živi s presajenimi organi.
Od leta 1970, ko je bila prvič
presajena ledvica živega darovalca, je bilo izvedenih 527
transplantacij in 148 presaditev
kostnega mozga, največ pa jih je
bilo izvedenih lani, in sicer kar 57
transplantacij in 29 presaditev
kostnega mozga. Slovenskim
bolnikom pa pljuča zaenkrat še
vedno presajajo na Dunaju,
vendar tudi v Sloveniji potekajo
priprave na tako transplantacijo.

Bodo nekateri
lokalni časopisi kmalu
postali dnevniki?

LJUBLJANA /DELO/ – Vodstvo Dela
je novembra lani vodstvu Primorskih novic, Gorenjskega glasa, celjskega Novega tednika, Dolenjskega lista in Radia Tednik
Ptuj predstavilo pobudo o poslovnem sodelovanju, po katerem
naj bi se vseh pet lokalnih časopisov preoblikovalo v dnevnike.
Vsi bi imeli del vsebine enake in
bi jo pripravili v skupnem uredništvu, ki bi ga vodil sedanji
svetovalec uprave Dela Tit Doberšek.

Slaba prometna varnost

LJUBLJANA /STA/ – Ožji kolegij
ministra za notranje zadeve Rada
Bohinca je med drugim razpravljal
o prometnih nesrečah, v katerih je
v letošnjem letu umrlo že 13 oseb
(v enakem obdobju lani šest), in
sklenil, da je treba s predstavniki
ministrstva za promet in zveze
preučiti predloge za izboljšanje
prometne varnosti. Policija bo
sicer v kratkem pripravila več
televizijskih oglasov, s katerimi bo
voznike pozivala k večji previdnosti pri vožnji.

Bojan Križaj odprl
trgovino v Novem Sadu

TRŽIČ /VEČER/ – Legendarni slovenski smučar Bojan Križaj je v
športno-poslovnem centru Vojvodina v Novem Sadu odprl prodajalno izdelkov begunjske družbe
Elan. Elan se je po desetih letih
vrnil na srbsko tržišče že septembra lani, ko je ponovno odprl
prodajalno svojih izdelkov v
Beogradu.

Novoustanovljen
Oddelek za
Slovence izven RS

LJUBLJANA /MK/ – Pred dnevi je
bil pri Ministrstvu za kulturo RS
ustanovljen Oddelek za Slovence izven RS. Vodja urada je
Milena Domjan, državna podsekretarka.
Razpis Ministrstva za kulturo,
za podelitev finančnih sredstev
(tudi Slovencem po svetu):
www.sigov.si/mk/index.htm
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Ob 10. obletnici RS
Maribor “diplomatska prestolnica”

MARIBOR /VEČER, FOTO: BORIS VUGRINEC/ – Posvet slovenske diplomacije
se letos časovno ujema z deseto obletnico mednarodnega priznanja
Slovenije. Vodje slovenskih diplomatskih predstavništev in vodilni
predstavniki zunanjega ministrstva so se na svojem osmem posvetu
zbrali v Mariboru. Zunanji minister Dimitrij Rupel ga je ob tej
priložnosti poimenoval “diplomatska prestolnica Slovenije”. Gosta
uvodnega dela posveta sta bila španski in madžarski zunanji minister
Josep Pique in Janos Martonyi, udeležence pa je nagovoril tudi premier Janez Drnovšek. Sodelovalo je 36 veleposlanikov in vodij
slovenskih diplomatskih misij v tujini.

PRED IZIDOM:
Vlada RS sprejela predlog resolucije o
odnosih s Slovenci po svetu

LJUBLJANA, 17. JANUARJA /STA/ - Vlada je podprla predlog resolucije o
odnosih s Slovenci po svetu in s tem povezanimi nalogami državnih
in drugih dejavnikov RS. Ob tem je na predlog Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport sprejela amandma k četrtemu poglavju, ki navaja
osnovna področja sodelovanja s Slovenci po svetu. Resolucija o odnosih
s Slovenci po svetu obravnava položaj Slovencev, ki živijo izven
Republike Slovenije, razen Slovencev v zamejstvu, o katerih govori
resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih
državah, ki jo je DZ sprejel leta 1996. Za ostale kategorije Slovencev
po svetu pa doslej še ni bilo oblikovanih splošnih usmeritev politike
oziroma odnosa Slovenije do njih. Resolucijo je pripravila Komisija
državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ob
sodelovanju Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Omenjena
komisija, ki jo vodi Franc Pukšič (SDS), je predlog resolucije sprejela
22. novembra lani, znova pa ga je obravnavala 20. decembra lani. Osnovni
cilj resolucije je opredelitev politike RS do slovenskih izseljencev in
zdomcev, ki temelji na petem členu ustave. Ta določa skrb za avtohtone
slovenske manjšine v sosednjih državah ter slovenske zdomce in
izseljence. Omenjeni člen tudi določa, da lahko Slovenci brez slovenskega
državljanstva uživajo v Sloveniji posebne pravice in ugodnosti.
Politika RS do slovenskih izseljencev in zdomcev mora biti oblikovana
tako, da bo omogočala ohranjanje slovenske identitete, jezika, kulture
in kulturne dediščine v državah, kjer živijo Slovenci po svetu, omogočala
tesne in obojestransko koristne stike ter spodbujala delovanje obeh
strani v skupno korist, ki je poleg ohranjanja slovenske identitete,
jezika, kulture in kulturne dediščine tudi promocija in predstavljanje
Slovenije po svetu. Predlog resolucije ob splošnih ugotovitvah določa
organe, pristojne za odnose s Slovenci po svetu, pri čemer temeljno politiko
določa DZ, za izvajanje pa je pristojna vlada oziroma Urad za Slovence v
zamejstvu in po svetu kot organ v sestavi zunanjega ministrstva. Urad
spremlja in koordinira dejavnosti pristojnih ministrstev na tem področju,
resolucija določa tudi način in nosilce finančne podpore Slovencev
zunaj Slovenije, pri čemer so podrobna navedena načela, ki jih je potrebno
pri tem upoštevati. V četrtem poglavju resolucije so navedena osnovna
področja sodelovanja Slovenije s Slovenci po svetu s ciljem, da bi ti postali
oziroma ostali del enotnega slovenskega prostora in morajo biti zato
dejavno vključeni v slovenski intelektualni, kulturni, gospodarski,
znanstveni in družbeni potencial oziroma njegov razvoj. Amandma k
četrtemu poglavju se nanaša na dopolnitev poglavja o ohranjanju
slovenskega jezika in izobraževanja z vključevanjem univerz in
znanstvenih organizacij ter vključevanjem slovenskih raziskovalcev iz
tujine v uresničevanje nacionalnega raziskovalnega programa.

Generalni direktor slovenske policije
na obisku v Avstraliji

MELBOURNE /MARIJA ANŽIČ/ – V zgodnjem četrtkovem jutru, dne
3.01.2002 sta slovenske rojake v Avstraliji obiskala generalni direktor
slovenske policije g. Marko Pogorevc in šef njegovega kabineta g.
Roman Rep. Oba sicer že poznana prijatelja avstralskih Slovencev. Na
letališču so ju pričakali Slovenci v narodnih nošah s harmoniko,
pesmijo, kruhom in soljo. Kot se spodobi za ponosne Slovence in
vzgledne avstralske državljane, smo zapeli slovensko in avstralsko
himno. Obisk, ki je sicer zasebne narave, saj sta Marko in Roman
dolgoletna prijatelja patra Cirila, sta obisk izkoristila za srečanje s
slovensko skupnostjo, ker pa sta tudi slovenska policista (oba
osamosvojitelja samostojne Slovenije) sta obiskala vodstvo policije
države Viktorija in Policijsko akademijo v Melbournu. Sprejel nas je
namestnik glavne komisarke (komisarka Nixonova, je bila na dopustu)
Neil O‘Loughlin s sodelavci. V izredno prijateljskem in prisrčnem
pogovoru sta Marko Pogorevc in Neil O‘Loughlin izmenjala izkušnje
pri vodenju policij.
Na koncu pogovorov sta si sogovornika izmenjala darila. Po pogovorih
smo obiskali policijsko akademijo, kjer so nas podrobno seznanili s
programom in aktivnostmi v Policijski akademiji in razkazali prostore.
V cerkvi policijske akademije smo prižgali svečko za vse avstralske
policiste, ki so umrli pri opravljanju svoje službe in skupaj zmolili
Oče naš. Avstralski policisti so nas pogostili s kosilom v njihovi skupni
jedilnici. Predsednik narodnega sveta g. Štefan Merzel, ki je bil tudi
pobudnik tega obiska, se je zahvalil predstavnikom policije za izjemno
lep sprejem, ki ga je organiziral Lenti Lenko.
Nazaj v Baragov dom so nas pripeljali s policijskim vozilom, pa ne zaradi
tega, ker bi kršili javni red in mir, temveč iz vljudnosti in gostoljubja
avstralske policije do slovenske skupnosti in gostov iz Slovenije. Po vrnitvi
uspešnega obiska pri policji smo v prostorih narodnega sveta še po stari
slovenskli navadi nazdravili, gosta pa sta se vpisala v knjigo gostov.

Marko Pogorevc s slovenskimi rojaki v Melbournu
Foto: Ana Marija Cek

Generalni direktor Marko Pogorevc sprejema darilo iz rok namestnika
Viktorijske policije Neila O'Loughlina /Foto: Ana Marija Cek/.
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Zapisali so še v ...
VEČER

Ko je pred kratkim slovenska
vlada po nekajletnih pogajanjih z
glasovanjem (trije ministri ZLSD
so glasovali proti) potrdila besedilo
sporazuma med Slovenijo in Svetim sedežem o pravnem položaju
Katoliške cerkve v Sloveniji, je
Spomenka Hribar med drugim
zapisala v Večerovi sobotni prilogi
v rubriki Od petka do petka
(22.december 2001) sledeče:
... Prebrala sem t.i. Vatikanski
sporazum. Res je, prav ima
Matevž Krivic, ne gre le za nedorečene formulacije in pravniško
"šlamparijo", gre za več: za njo se
skriva državniška slepota in
pragmatizem, ki nima nobenega
smisla za vprašanja prostosti duha
in kulture. Spornost sporazuma je
prišla na dan takoj po podpisu:
premier je zagotavljal, da sporazum le ureja dosedanji status
Cerkve in da ni pričakovati novih
zahtev po nadaljnjih sporazumih,
predstavniki Cerkve pa so takoj
nakazali, da jim sporazum pomeni
le odskočno desko za nadaljnja
pogajanja in da že pripravljajo
zahteve po verouku kot obveznem
izbirnem predmetu v šolah (ki naj
bi ga seveda financirala država) ter
versko dejavnost v vojski, v
bolnišnicah itd. No, nič nimam
proti temu, da ima vsakdo, ki si
želi, možnost priti do verskih
uslug - toda to ni stvar države kot
države. Zame je sporno že
temeljno izhodišče v preambuli
sporazuma, ki se glasi: "Izhajajoč
iz večstoletne zgodovinske
povezanosti med slovenskim
ljudstvom in Katoliško cerkvijo"
- kakor da bi bila ta povezanost
skoz in skoz neproblematična.
Toda začela se je s krvavim
pokristjanjevanjem, krvava pa je
tudi bila protireformacija in njena
udeležba v državljanskem spopadu med drugo svetovno vojno.
Tine me je opozoril na to, da je v
preambuli omenjeno 'slovensko
ljudstvo' - kakor da Slovenci danes
ne bi bili narod s svojo kulturo, h
kateri pa je velik delež ustvarila
seveda tudi Katoliška cerkev
sama. Čudim se, kako malo
državniškega čuta imajo naši
državniki. Kaj državniki uradniki!

JANA

Žana Kapetanovič: Letos Boža
Plut in njen sedemletni sin Aleksander božičnih in novoletnih
praznikov nista preživela v svoji
hiši. Na njuni kmetiji v Primskovem je na kraju, kjer je bila prej
hiša, ostalo pogorišče ... V tem
času je bila Boža Plut predsednica
društva Ostržek, samohranilka s

tremi otroki, bojevnica za pravice
mater in očetov samohranilcev ter
za zboljšanje položaja otrok.
Ženska, ki je drugim naredila
toliko dobrega, se je zdaj sama
znašla v nadvse težkem položaju.
In država? Plutova se med drugim
sprašuje: "Kdaj bo ta država
priznala, da je zelo slabo poskrbela
za ljudi v težavah in reveže?"
Kritična je do "Zakon o davku na
preživnino, ki ga je ustavno
sodišče sprejelo leta 1996, še
vedno ni spremenjen, čeprav bi se
moralo to zgoditi do oktobra 1997.
Država, ki ne spoštuje zakonov
svojega ustavnega sodišča, ni
pravna država. Kakšna država je
to, če se financira iz socialnih virov
prihodkov, med katere vsekakor
sodijo preživnine?! ...
V Strasbourgu smo vložili tožbo
za sto milijonov mark, kolikor
država dolguje materam samohranilkam, torej malo več od
denarja, ki so ga zapravili za
nakup vladnega letala ... "

DELO

C.R.: Nakup pivovarne Union je
za Interbrew, drugo največjo
pivovarno na svetu, sicer majhen
prevzem, povezan z njenim
prizadevanjem, da bi utrdila svoj
položaj na Balkanu ...

DEMOKRACIJA

Iz intervjuja. Drago Jančar:
"... Dan po podpisu sporazuma o
krški nuklearki, poslušam uvodni
komentar na radiu ... Niti besedice
o tem, da je v nebo kričeče odprto
vprašanje to, da bodo prebivalci
Krškega in okolice morali najmanj
naslednjih petindvajset let živeti
v nevarni bližini smrtonosnih
jedrskih odpadkov, Hrvaška,
polovična solastnica jedrske
naprave, svoje polovice odpadkov
namreč ne bo sprejela. Silovito
razburjenje prebivalcev in ostri
protesti opozicijske SDS niso
vredni niti tega, da bi jih omenili.
Vemo, kakšen silovit problem so
ti odpadki v Nemčiji, Franciji ali
Švici, pri nas tega problema ni, ker
je vlada tako rekla, mediji pa so ji
prikimali. In to je samo drobno
zrno v gori peska medijskih
dezinformacij, prikrivanja in
pristranskega komentiranja, ki jih
vsak dan sipajo na naše glave ..."

DELOFAX

Vse več je javnih razprav o pridružitvi Slovenije zvezi NATO.
Delofax piše o že znani tezi Zmaga
Jelinčiča, da "je NATO zgolj instrument ameriškega imperializma ...
gospodarsko ogroža Slovenijo".

Mnenja ...
Enajst let po plebiscitu
Dr. Lev Kreft (filozof):
"Prav je, da povemo kar je res:
ta čas smo preživeli tako, kot
smo se odločili. Verjetno res
nismo poleteli v nebesa, a v
nasprotju z mnogimi drugimi, ki
so imeli vsakršne iluzije, si mi
nebes tudi nismo slikali. Res je, da
smo pričakovali, da bo vse
potekalo hitreje in bolj gladko ... "
Dr. Drago Ocvirk (teolog):
"Pri nas je danes manj demokracije kakor pred desetimi leti ..."
Matjaž Hanžek (varuh človekovih pravic):
"Politični strah iz prejšnjega
sistema je nadomestil eksistenčni strah v novem sistemu ...
Primerjati kondicijo človekovih
pravic v Sloveniji pred samostojnostjo in po njej, je znanstveno problematično ..."

DNEVNIK

Brane Šalamon: Kaj se dogaja s
slovensko e-prihodnostjo, so se
vprašali mnogi, ko so prebrali
obširen dokument skupine Economist Intelligence Unit o pripravljenosti držav na prihodnost eposlovanja. V dokumentu so
ocenili pripravljenost v 60 državah
in Slovenije niso uvrstili med tiste,
ki bi jih bilo vredno oceniti, kako
so pripravljene na prihajajočo
novo ekonomijo. Po tem ocenjevanju e-gospodarstva, e-poslovanja in e-pripravljenosti so na
prvih desetih mestih ZDA,
Avstralija, Velika Britanija, Kanada, Norveška, Švedska, Singapur, Finska, Danska, Nizozemska, Švica, Nemčija in
Hongkong. Pri nas bi te države
sodobno imenovali gazele, kjer so
uspešno rešili probleme epovezovanja poslovanja, kjer je za
e-poslovanje zrelo okolje, kjer so
nanj pripravljeni potrošniki, kjer
je urejena zakonodaja za to vrsto
poslovanja, kjer obstajajo ustrezne
e-storitve in kjer je dovolj visoka
stopnja infrastrukture ...
V Sloveniji nam mnogi že nekaj
časa dokazujejo, kako uspešno se
integriramo v vse mogoče svetovne procese, kako odločilno vlogo
imamo pri sprejemanju dokumentov prihodnosti in kako smo
pravzaprav na vrhu držav, ki so
predpono “e” priključile marsikam,
v poslovanje, izobraževanje in delo
države ter še kam. Na seznamu pa
sta na 27. in 28. mestu Češka in
Madžarska, Poljska je na 30. in
Slovaška na 32. mestu. Na Economistov seznam so se uvrstile celo
Bolgarija (48.), Romunija in Ukrajina (obe na 52. mestu) in celo
Ekvador, Iran, Nigerija, Kazahstan,
Vietnam, Azerbejdžan in Pakistan ...

/V Večeru pripravili:
Darka Zvonar Predan
in Vanessa Čokl/

Dr. Ljubo Sirc (živi v Glasgowu, nekdanji disident, upokojeni profesor zgodovine):
"Po plebiscitu imamo sicer
neodvisno Slovenijo, samo
neodvisnih Slovencev nimamo
... Želel bi si, da bi prišli tudi
do neodvisnosti Slovencev, ne
samo do neodvisnosti Slovenije.
Kako? Začel bi pri neodvisnih
časopisih ... Na argumente je
treba odgovrjati z argumenti, to
pa se v Sloveniji še ne dogaja
... Nekatere stvari so žal ostale
pri starem, tudi gospodarska
moč - in to je zelo važno, čeprav
se mnogi Slovenci za to ne
zmenijo. Ne vem kako se bomo
tega znebili, morali pa bi se,
kajti gospodarsko ravnotežje je
v javnem življenju potrebno iz
dveh razlogov. Najprej zato, ker
gospodarsko ravnotežje vzpostavlja tudi politično ravnotežje,
in to je nujno. ... "

SVOBODNA
SLOVENIJA

Časopis argentinskih Slovencev
Svobodna Slovenija slavi svojo
60-letnico. Ustanovitelj je bil
Miloš Stare, najprej v Sloveniji
potem pa še v Argentini. Po
Staretovi smrti, je po krajšem
urednikovanju Slavimira Batagelja in Toneta Mizerita prevzel
uredniško mesto Tine Debeljak, in
urednik je že 17 let. V decembrski
številki je urednik spregovoril o
stanju časopisa in dejal, da so si
zaposleni pri Svobodni Sloveniji
morali zmanjašti honorar. V krizi
so se znašli iz več razlogov:
"Svobodna Slovenija je na robu
prenehanja izhajanja. Stari
umirajo ali odpovedujejo list iz
ekonomskih razlogov ali opešanja
oči, a zaenkrat se še naročajo
mlajši, a ne v tolikem številu, da
bi zagotovili obstoj. Pomagali
smo si z darovi in zapuščinami ...
iz Slovenije ne dobivamo redne
podpore. Za obstoj lista pa bi bilo
potrebno več naročnikov ... List
ima trenutno v Sloveniji 30
naročnikov, drugje po svetu 105,
v Argentini pa 500 ... " je povedal
Tine Debeljak.

DELO

Dr. Gojko Stanič kritičen do svoje
lastne, Drnovškove LDS:
"Zdaj imamo v Sloveniji organizirani kriminal, ki ga prej ni bilo.
V Sloveniji vlada politična oligarhija, imamo nove politične fevdalce, ki vladajo brez demokratičnega nadzora. Vladajoči politiki
so se povsem odtujili od ljudi,
kakovost življenja pa je močno
padla." Toda, saj je tudi sam član
vladajoče stranke. Odkrito pove, da
se mu toži po starih časih, ko je bilo
več odprtosti in demokracije.
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Gospodarstvo v 2001
Razprodaja Slovenije
LJUBLJANA /DEMOKRACIJA, VIDA
KOCJAN/ – Slovensko gospodarstvo v letu 2001 je bilo v znamenju napovedanih razprodaj
državnega premoženja v posameznih gospodarskih družbah in
dveh največjih slovenskih bankah.

BANKE

Francozom prodana
Slovenska kreditna banka
Slovenski bančni trg je aprila
2001 izgubil banko SKB
(Slovenska kreditna banka).
Francoska banka Societe
Generale je namreč odkupila
97-odstotni delež te največje
slovenske zasebne banke.
***
Italijanom prodana
Banka Koper
Trije največji lastniki Banke
Koper (Luka Koper, Istrabenz
in Intereuropa) so konec oktobra 2001 z italijansko finančno skupino San Paolo IMI
iz Torina podpisali pogodbo o
prodaji skoraj 52-odstotnega
deleža te četrte največje
slovenske banke.

Prevzemi
slovenskih podjetij

V letu 2001 je bilo kar nekaj
povezovanja med slovenskimi in
tujimi podjetji pa tudi nekaj
prevzemov. Tujci so začeli vstopati predvsem na slovenski bančni, telekomunikacijski in živilski
trg. Slovenska podjetja pa so se
še intenzivneje usmerila na trge
nekdanje Jugoslavije. Lek in
Krka sta se bolj kot doslej usmerila na trge Srednje in Vzhodne
Evrope. Sicer pa nekatere borzno
posredniške hiše že nekaj časa
sistematično odkupujejo delnice
za tuje kupce. Med odmevnejšimi
je bil letos odkup Iskre, tovarne
kondenzatorjev iz Semiča, s strani
berlinskega podjetja KuW.
Slednjim je Iskro ob obilni pomoči slovenskih "preprodajalcev" po
desetletju naporov le uspelo
odkupiti, v Semiču pa še vedno
vladata strah in trepet pred ukrepi
novih lastnikov. Prvi večji prevzem enega izmed slovenskih
podjetij s strani tujcev se je zgodil
že konec februarja 2001, ko je
večinski delež v drugem slovenskem operaterju mobilne
telefonije Simobil za 22 milijard
tolarjev po osmih mesecih pogajanj pridobilo avstrijsko podjetje Mobilkom Austria. Za
drugo polovico leta je značilna t.
i. pivovarska vojna. Pivovarna
Laško je skupaj z Radensko (ta

je od leta 2000 v večinski lasti
laške pivovarne) odkupila 24,99odstotni delež Pivovarne Union
ter s tem pridobila največji lastniški delež v tej družbi. Laško se
je želelo združiti z Unionom,
vendar so v zadnjih mesecih
potekali intenzivni pogovori med
Unionom in belgijskim pivovarskim koncernom Interbrew. S
Pivovarno Union je tesno povezana tudi usoda Fructala iz
Ajdovščine. To podjetje je
ljubljanska pivovarna prevzela
konec leta 2000.

Tudi Slovenija kupuje

Živahno je tudi bilo ob prodajah/
odkupih znotraj slovenskega trga
v papirni, železarski, elektro,
gradbeniški industriji pa tudi v
turizmu. Slovenija je kupovala
tudi izven svojih meja (časnik Finance je poročal, da so Slovenci
v Črni gori pokupili večino
tamkajšnjega premoženja). Tudi
v BiH je Slovenija pokupila precej
podjetij.

NOVICE PRED
IZIDOM
Prodaja pivovarn
v letu 2002

M ARIBOR/LJUBLJANA / LAŠKO /
VEČER/ – Slovenska Kapitalska
družba je 8. januarja 2002 belgijski družbi Interbrew prodala
svoj delež delnic v Pivovarni
Union. Radenska je za svoj
delež Uniona iztržila štiri milijarde tolarjev, če bi počakala, bi
dobila več kot pet milijard
tolarjev. Zaenkrat še ni jasno,
koliko bo ta poteza državnega
delničarja stala Pivovarno
Laško. Pri Interbrewju pravijo, da so v Pivovarni Union
pripravljeni imeti tudi samo
manjšinski delež, kajti zanje je
“pomembno biti navzoč tudi na
slovenskem tržišču”. Interbrew si bo verjetno vzel nekaj
časa in nato izdelal strategijo, s
katero bi počasi pridobil odločujoče deleže v celotni slovenski
pivovarski industriji - ali pa se
bo pri prevzemu Uniona
zapletlo ... klopčič se odvija
prav te dni ...

Prodaja Nove ljubljanske banke NLB

Trenutno potekajo pogajanja z
belgijsko bančno skupino KBC,
ki naj bi do 1. marca letos kupila
34-odstotni delež Nove ljubljanske banke (NLB). Uradni
viri molčijo o tem kolika bo
kupnina.

ŽARIŠČE: POJUGOSLOVANJENJE IN
DRUGA POTUJČENJA SLOVENIJE
Udrihanje po vsem
kar je slovensko

LJUBLJANA /DEMOKRACIJA, I.Ž/ –
Že nekaj let se po vsej Sloveniji
vrstijo stotine kulturnih in subkulturnih prireditev tujih avtorjev
in izvajalcev v tujih jezikih. V
Sloveniji skoraj popolnoma prevladujejo tuje kulturne prireditve
v tujih jezikih; med etnoglasbo je
slišati izvajalce z vsega sveta,
zlasti z Balkana, le pristne slovenske narodne (ljudske) pesmi
ne. Nasprotno pa brez srbohrvaščine skoraj ni več nobene slovenske prireditve. V TV programih in glasbi močno prevladujejo
ameriške, zahodne in balkanske
kulture, skoraj nič pa ni (čeških,
slovaških in ruskih) dobrih slovenskih filmov in oddaj. Sodobni
slovenski filmi in večina neužitno
plehkih nadaljevank dosledno
predstavljajo Slovenijo kot "multikulturno" državo.
Gre za načrtno odstranjevanje
vsega, kar diši po slovenski
kulturi, tudi za izrivanje starejših
slovenskih umetnikov, zgodovinarjev, za skrunjenje slovenske
klasike; za načrtno smešenje in
razvrednotenje stebrov slovenske
klasike: Prešerna, Levstika,
Cankarja, Gregorčiča in drugih.

Razglašeni sodobni svobodni
pristop izbrano udriha le po
slovenski kulturi, nikoli po nekdanji jugoslovanski ali po današnjih vladajočih. Prišli smo tako
daleč, da nas, tako kot igrajo v
slovenskih filmih, s TV-zaslonov
(med nerodnim rezanjem čebule)
priseljeni mladci v jugoslovanščini poučujejo o slovenski kuhinji, o slovenski zgodovini in
kulturi (Amir Muratovič, Radosavljevič, v knjigah Nešovič itn.).
V drugih rokah je velik del
slovenskih kulturnih ustanov in
umetniških vodstev. Namesto o
izpričani staroslovenski zgodovini
(od Tirolske do Dunaja in Blatnega jezera, Samovi srednjeevropski državi, slovenski Karantaniji, vrhuncu staroslovenske
kulture v 9. stoletju, slovenščini
v Brižinskih spomenikih, ustoličevanju knezov, vojvod v slovenščini do leta 1414, o slovenskih knezih in kosezih), ki jo
je v Zgodovini Slovencev dokumentiral dr. Bogo Grafenauer,
se zaradi načrta pojugoslovanjenja in drugega potujčenja
Slovenije govori le o "Slovanih"
na naših tleh ... Vse to je izničenje
slovenske kulturne dediščine in
kulture, čezmerna naselitev tujcev ter zmanjšanje pravic slovenskega naroda ...

St. John's Park
COMMUNITY CLUB

V Klubu Triglav najdete veliko
zabave zase in za svoje prijatelje
Vljudno vabljeni!
80 - 84 Brisbane Road - St. John's Park
Telefon: (02) 9610 1627 Fax: (02) 9823 2522
E-mail: club@triglav.com.au
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Venetologija - Slovenetologija
O prvem mednarodnem posvetovanju
Veneti v etnogenezi srednjeevropskega
prebivalstva iz serije konferenc
“Korenine slovenskega naroda”

Organizacija Svetovnega slovenskega kongresa
Ljubljana 17. in 18. september 2001
Priprave – Leta 1999 je mag.
Vinko Vodopivec pri Slovenski
konferenci Svetovnega slovenskega kongresa uspel s pobudo, da
SK SSK spodbuja in poživi
ugotavljanje korenin slovenskega
naroda. Svet SK SSK je potrdil
projekt Identiteta slovenskega
naroda in priprave na Posvetovanje o izvorih slovenskega jezika
in naše naselitve. Delovati je začel
poseben odbor.
Posvetovanje – Na posvetovanju
je sodelovalo 23 avtorjev iz 10
držav. Podano je bilo 27 prispevkov, ki smo jih razvrstili v štiri
skupine. V prvi, uvodni skupini, so
bila pregledna predavanja. p. I.
Tomažic in prof. dr. P.V. Tulajev
sta podala pregled dejstev, ki
kažejo, da so Veneti predniki
Slovanov. Mag. L. Vuga je prikazal zadnje dosežke vrhunskih
evropskih znanstvenikov v razumevanju prazgodovine Evrope,
med njimi zlasti sodobno teorijo
kontinuitete, I. Gorenc pa je
podrobno analiziral pričevanje, da
Veneti okoli Ogleja v 4. stol. niso
bili poromanjeni, pa tudi Panonci
in Mezijci ne. V drugi skupini so
avtorji obravnavali jezikovne sledi.
J. Škulj je predstavil podobnosti
med (staro)indijskimi in slovenskim jezikom, prof.dr. J. Orešnik
je govoril o primerjalni metodi v
jezikoslovju, akad. prof.dr. V.
Nikčevič pa o novih podatkih, ki
kažejo, da so bili Veneti predniki
Slovencev. Prispevek A. Ambrožiča o etimološki vzporednosti v
napisih, imenih, itd. v antični
Galiji smo zaradi avtorjeve odsotnosti lahko prikazali le okvirno,
T. Grohar je navedel nekaj dodatnih imen, ki kažejo na sledove
slovenščine nekdaj v Franciji,
prispevka dr. L. Arka o jezikovnih
povezavah med Baski in Slovani v
davnini nismo mogli predstaviti,
zato pa je bilo predstavljeno delo
prof. dr. R. Pešica o pismenstvu
kulture Vinca. Mag. V. Vodopivec
je poglobljeno analiziral atestinske
tablice in dokazal njihovo praslovanskost, prof. G. Tomezzoli je
razvozlal dva retijska napisa s
pomočjo slovenščine. Mag. E.
Tomas je prikazal izsledke E.
Rötha o sorodnostih med pragermanskim in venetskim jezikom, J. Bizjak pa je govoril o
pašništvu in kovinarstvu v Alpah
ter o podobnosti krajevnih imen na
obeh koncih Jantarske poti.
Tretja skupina je bila tematsko
raznolika. Najprej je doc. dr. J.

Rant podal pregled objav o Venetih
v zadnjih 30 letih, prof. G.
Tomezzoli pa zbirko publikacij o
armoriških in atestinskih Venetih,
spravljeno na CD-ROM. A. Rant
je obravnaval prazgodovinsko
pismenstvo v jugovzhodnih Alpah,
ki se pojavlja kot napisi na orodju,
orožju, kovancih in kot lastniška
znamenja. Prof.dr. S. Pantelič je
govoril o avtohtonosti Venetov v
Karantaniji. Prof. dr. B. Kiauta je
pokazal na ujemanje območij s
poimenovanjem kačjih pastirjev po
kači z območji kulture žarnih
grobišč. Mag. I. Cvetko je na istem
območju ugotovil pojavljanje 5/8
takta v pesmih. Prof. dr. A.
Mavretič je posredoval spis dr. Ch.
Bryant-Abrahama. Najbolj raznolika je bila četrta skupina prispevkov. Nekateri od njih so bili
dokaj poljudni, so pa prispevali
drobce k našemu vedenju ali pa
nakazali, kaj bi bilo v bodoče še
potrebno obdelati. Mag. E. Tomas
je ugotavljal sledove Venetov v
pričevanju Jakoba Lorberja; D.
Kebe pa, kje bi lahko bilo japodsko
mesto Metullum. S. Marn je
predstavil delo Jožice Gerden o
Venetih v Avstraliji, priseljenih iz
Lužic in Saške, ki po 150 letih
življenja v Avstraliji še vedno
ponosno gojijo svojo venetsko
zavest, značilnosti in kulturo. Žal
pa je bil ta referat ravno tisti dan
zaradi nepoznavanja resničnih
dejstev neupravičeno sramoten
na zadnji strani časnika Delo.
Predstavili smo tudi prispevek Š.
Babiča o neprekinjenosti krščanstva v Sloveniji. Prof. dr. P.V.
Tulajev je predstavil prispevek M.
Smoleja o Venetih, Skandinaviji in
Rusiji. Posvetovanje je sklenil A.
Rant z referatom: Multidisciplinarni projekt: Etnogeneza
slovenskega naroda - izziv za
slovensko znanost, ki je osnova za
nadaljnje delo.
Ugotovitve – Po vsakem sklopu je
bila obširna razprava, ki je pokazala na različnost nekaterih
pogledov, ki pa ne nasprotujejo
skupni ugotovitvi, da so Sloveneti
naši jezikovni predniki. Vsak
prispevek odstranjuje praznine v
dostopnih podatkih ali premaguje
neznanje in pomaga ustvarjati
popolnejšo sliko o naših pred-nikih
Slovenetih in o etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva v
celoti. Najpomembnejša ugotovitev na posvetovanju je bila, da
naši “slovenetoslovci” sploh niso
tako osamljeni, kot je to videti v

slovenskem in avstrijskem znanstvenem prostoru. V Evropi se
namreč v zadnjem desetletju uvaja
povsem nova prazgovinska paradigma. V njej je zlasti opazna
teorija kontinuitete. Večina evropskih arheologov je zavrnila domnevo o invaziji Indoevropejcev v
bakreni dobi, opuščajo jo že tudi
uradne evropske institucije, ki
financirajo raziskave. Vedno več
vrhunskih evropskih strokovnjakov za prazgodovino zavrača
domnevo o prihodu Slovanov v 6.
stol. Sedaj razpravljajo le še, ali
so Slovani na svojih sedanjih
ozemljih od mlajše ali od starejše
kamene dobe, pri čemer se ta čas
pomika vedno globlje v preteklost.
Tvorci teorije kontinuitete kritizirajo slovenske (akademske)
zgodovinarje in druge znanstvenike (nekatere celo poimensko), da
so preveč vezani na tradicionalno
teorijo, preveč zadržani in da od
njih pričakujejo večji prispevek pri
ugotavljanju etnogeneze tako
Slovencev kot drugih Slovanov in
ostalih indoevropskih ljudstev.
Teorija kontinuitete je prav tisto,
kar naši “slovenetoslovci” že več
kot petnajst let ustvarjajo, le da v
preozkem obsegu, brez te oznake,
s premalo povezavami s podobno
mislečimi znanstveniki po Evropi
in včasih na prenizki strokovni
ravni. Naši amaterski “slovenetoslovci” so torej zelo zgodaj,
mnogo pred drugimi evropskimi
znanstveniki, zaznali znamenja
časa in sporočili javnosti, kaj je
treba narediti. Če bi bili naši
znanstveniki njihovo opozorilo
resno vzeli, bi bili imeli okoli deset
let prednosti pred zahodnoevropskimi kolegi. Ker pa so
sporočilu le nasprotovali, sedaj
zaostajajo za njimi in zopet nam
grozi, da bodo od njih le prepisovali in se jim uklanjali, namesto da bi kot Slovenci prispevali
kaj izvirnega. Druga ugotovitev,
skladna s prvo je ta, da sta retijski
in venetski jezik bolj podobna
sedanjim srednjeevropskim slovanskim jezikom kot pa latinskemu
ali italskim ali germanskim
jezikom oziroma klasicni gršcini.
Rekonstrukcije praslovanšcine, kot
jih je ob neupoštevanju Retijcev in
Venetov izoblikovala slavistika,
dajejo nepopolno sliko. Razprava
na posvetovanju je navrgla tudi
misel, da bi bilo sedaj, zaradi
številnih dvoumnosti in različnega
razumevanja tega imena po Evropi,
bolj primerno opustiti poimenovanje “Veneti” in dosledno uporabljati “Sloveneti”, kot smo to
storili v tem pregledu. Naslednja
ugotovitev je, da še vedno odkrivamo nove in nove podatke, ki
jih je laže razložiti s teorijo
kontinuitete kot pa z dosedanjimi
teorijami katastrof in popolnih
selitev. Veliko teh podatkov
najdemo že pri avtorjih izpred sto
in več let.

Slovenski znanstveniki, ki jih
poznamo kot zagovornike doslej
prevladujoče naselitvene teorije in
se na vabila prirediteljev posvetovanja niso odzvali, se očitno
zavedajo, da jim je za obrambo
preživelih razlag zmanjkalo argumentov. Nekateri med njimi že
ugotavljajo, da je treba naselitveno
teorijo predrugačiti. Pri tem pa
nastaja vtis, da poskušajo nekateri
zamolčati prispevek “slovenetoslovcev”, si prisvojiti rezultate
njihovega dela in prikazati njihove
ugotovitve kot lastne zasluge,
čeprav so dejstva ob številnih
objavah na obeh straneh zlahka
preverljiva. Mlajšim zgodovinarjem je ob takem razvoju stvari
odprta možnost, da gredo po lastni
poti in ob spoštovanju znanstvene
metode lahko dosežejo še veliko.
Znanstvena metoda zahteva, da
“Zgodovinska znanost gotovo mora
pri obravnavanju vprašanj preteklosti upoštevati in uporabljati
vse zgodovinske vire, se pravi vse
sledove, ki ...” (B. Grafenauer v:
P. Diakon, Zgodovina Langobardov, Obzorja, Maribor 1988, str.
403). Naše “venetologe”, po novem
“slovenetoslovce” ali “avtohtoniste” čaka sedaj težja naloga, ko
naj ne bi pisali samo o “Slovenetih”, temveč o vseh “staroselcih”. Osvojiti morajo sedanji
način razmišljanja, pisanja in
objavljanja stroke, ne da bi pri tem
zanemarili znanstveni pristop in
argumente. Kar nekaj akademskih
znanstvenikov je opozorilo, da
“slovenetoslovci” pogosto uporabljajo način dela in podajanja
dokazov izpred sto in več let. Pa
tudi, da bi jih tvorci nove prazgodovinske paradigme sprejeli
medse, če bi bili njihovi dokazi
izvedeni na način, ki je v znanosti
sedaj v navadi.
Obžalujemo razhajanja med pristaši novih pogledov na izvor in
zgodovino Slovencev, ki je privedel
do podvojitve posvetovanja Ljubljana - Ptuj. Vendar pa smo
prepričani, da bo mogoče že kmalu
premagati osebne zadržke in strniti
sile, pritegniti še druge znanstvenike in stroke ter v taki povezavi
doseči v evropskem prostoru dokončen umik zastarelih in neutemeljenih pogledov na etnogenezo
srednjeevropskega prebivalstva.
V ta namen že pripravljamo naslednje posvetovanje v letu 2002.
Ustanovili smo mednarodni znanstveni in programski odbor, ki ga
sestavlja sedanji programski odbor
razširjen z znanstveniki iz tujine,
ki so bili navzoči na posvetovanju.
Vse domače strokovnjake vabimo
k sodelovanju v strokovnem odboru
in na prihodnjem posvetovanju.
Prof.dr. A. Perdih

