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Sydney - Australia

100-letnica avstralske federacije
O Avstraliji

/GLAS SLOVENIJE, S.G./ - Avstralija
je 1. januarja 2001 proslavila stoto
obletnico formalne ustanovitve
države, ki je leta 1901 vstopila v
zvezo The Commonwealth of Nations. Vsi člani Commonwealtha
so si/si delijo britansko preteklost
in zvestobo britanski monarhiji,
torej angleški kraljici. Še danes je
predstavnik angleške monarhije
generalni guverner (trenutno
William Deane), ki ga od leta
1926 naprej predlaga avstralski
parlament. V vsaki od šestih
avstralskih zveznih držav (Victoria, New South Wales, Queensland, South Australia, Western
Australia in Tasmania; v to zvezo
pa spadata še Australian Capital
Territory in Northern Terrytory ter
nekaj otokov) še posebej
predstavlja monarhijo po en
guverner. Avstralija je prevzela
sistem parlamentarne demokracije
od britanskega kabineta 18.
stoletja in tudi britansko zakonodajo. Zvezna vlada ima svoj
sedež v Canberri. Avstralija ima
trivrstni politični sistem:
- gornji dom ali senat
- spodnji dom - parlament
(The House of Representatives)
- lokalne vlade.
Člani spodnjega doma/parlamenta
so predstavniki volilnih okrajev, ki

jih voli ljudstvo. Prvi britanski
naseljenci so v Avstralijo prispeli
leta 1788. Leta 1901 je bilo na
celini približno 3,3 milijone
večinoma belih Anglosaksoncev
in neprešteto število Aboriginov.
Danes 368.000 Aboriginov
predstavlja 2 odstotka od 19
milijonov prebivalcev Avstralije.

Sydney
Melbourne
Brisbane
Adelaide
Perth
Hobart
Darwin
Canberra

/GLAS SLOVENIJE, S.G./STA/ Ob 100. obletnici Avstralije je premier John Howard državljane v
novem letu zaprosil za toleranco,
demokracijo in enotnost. Howard
je menil, da bo leto 2001 leto, v
katerem bodo imeli Avstralci
možnost ustaviti se in ceniti, kar
je bilo postorjenega, prav tako pa
bodo lahko z zaupanjem pogledali
v prihodnost. V Avstraliji živi 140
pripadnikov različnih narodov in
narodnosti.
Dan 1. januarja 2001 se je začel s
pohodom Aboriginov iz plemena
Arrernte, ki so v osrednji Avstraliji
opravili praznovanje zore, v
Sydneyu pa je več sto tisoč ljudi
občudovalo parado z okoli 6500
udeleženci. Generalni guverner
William Deane, premier Howard
in voditeljih šestih avstralskih
zveznih držav so se udeležili
slovesnosti, na kateri so se spomnili
formalne ustanovitve Avstralije.
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2001

481,830
484,103
119,428
39,240
27,553
34,604
4,509

4,041,381
3,417,218
1,601,417
1,092,857
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Spidvejski prvak Slovenije
uspešen v avstralskih dirkah
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Avstralska Slovenija na nov način v svetu

Odlomki Slovenske TV 31 - Sydney
zdaj tudi na internetu

Praznovanja

Statistika avstralskega prebivalstva
Leta

Srečno
21. stoletje!
Srečno
tretje tisočletje!
Srečno
novo leto 2001!

Avstralija je v noči s sobote
na nedeljo, 6. in 7. januarja
2001 umaknila s
samopostrežnih in
delikatesnih polic goveje
konzerve, juhe in druge
prehrambene artikle iz
evropskih držav - tudi iz
Slovenije str.20

SYDNEY, 1.JANUAR 2001 /GLAS SLOVENIJE/ - Od 1. januarja 2001 si je
moč na Stičišču avstralskih Slovencev ogledati (in poslušati) odlomke
nekaterih oddaj Slovenske TV 31 - Sydney. Odprite stran
www.glasslovenije.com.au
Potrebujete samo zvočnike, za vse drugo je poskrbljeno. Televizijske
oddaje 31 Sydney in internetovo predstavitev pripravlja Florjan Auser
kot producent, urednik in snemalec. Stanka Gregorič skrbi
predvsem za intervjuje in nekatere tekste, oddaje pa napoveduje in
povezuje Miriam Stariha (pretežno v angleščini zato, da se tudi
neslovenski gledalci seznanijo s programom). Florjanov cilj je zbrati
okoli televizije čim več Slovencev druge in tretje generacije. Zadnji
podatki pa nam kažejo, da veliko teh tudi spremlja slovenske oddaje
na TV 31. Internetna stran s televizijskimi oddajami je seveda še v
razvoju in nadgradnji. Florjan Auser se je odločil za ta korak zato, ker
je redna slovenska oddaja na TV 31 vidna le na področju Sydneya.
Slovenska ekipa bi rada omogočila gledanost čim večjemu številu
internetovih deskarjev ne le po Avstraliji - naj tudi slovenski svet in
Slovenija sama vidita kaj se dogaja med Slovenci na tem kontinentu.
S tem pa bodo zmanjšane tudi razdalje med slovenskim narodom.
Slovenian TV 31 - Sydney deluje na osnovi prostovoljnih prispevkov
in sponzorjev. Celotna ekipa deluje prostovoljno in zbira sredstva za
redno predvajanje oddaj, razen tega pa je potrebno za televizijsko
uvrstitev na TV 31 za vsako oddajo položiti posebno plačilo da o
internetnih stroških ne izgubljamo besed. Ekipi TV 31 lahko pomagate
tudi vi z vašimi prispevki. Pošljete jih lahko potom kreditne kartice (tudi
po telefonu ali direktno po internetu), poštnega "money order"-ja ali potom
bančnega čeka. Community TV 31 zdaj lahko gleda že okoli 2 milijona
Sydneyčanov, saj Optusovemu oddajniku v North Sydneyu povečujejo
oddajno moč. TV 31: slovenski program je na sporedu vsak
ponedeljek od 18.00-18.30 ure; tu so še programi različnih etničnih
skupin - govori se 25 jezikov, izobraževalne oddaje, svetovna poročila
kot n.pr. Deutche Welle vsak večer ob 19.30 uri ter seveda raznovrstne
glasbene oddaje. Slovenci smo se tako znašli med velikimi skupinami
kot so grška, francoska, nemška, kitajska, arabska, vijetnamska, korejska,
armenska, srbska, hrvaška, makedonska, španska, poljska in druge.
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Novo tisočletje, nov začetek ...

1. januar 2001
Ni se še prav polegel spor, ali je leto 2000 prvo v
tretjem tisočletju ali pa zadnje v drugem tisočletju, že
je napočilo koledarsko leto 2001. Vzemimo ga kot vstop
v novo leto, v nov začetek ...
3. januar 2001
Nekaj dni pred koncem leta 2000 mi je prijateljica
Jasna postavila na mizo dve knjižici v angleščini,
avtorice Susan Hayword (pa ne filmske igralke),
pozneje sem ju dobila v dar za novo leto. Najdemo ju
v knjigarnah pod naslovom Begin it now, A sequel to
a Guide for the Advanced Soul in Bag of Jewels,
Guide for the advanced soul. In kakšno terapijo nam
Iz dnevnika nudita knjižici? Enostavno, v mislih se ustavimo pri
urednice
kakšnem svojem problemu in odpremo knjigo na kateri
Stanke Gregorič koli strani - tam nas bo čakal nasvet za vse težave, ki
jih imamo. Tu so namreč zapisane misli znanih ljudi, velikih mož in
žena, vizionarjev, duhovnih učiteljev, vodij, pesnikov, znanstvenikov,
filozofov in drugih - tu so njihove misli in nasveti, ki se jih lahko
oklenimo kot palice, ki nam pomaga, da shodimo. Susan Hayword v
uvodu pravi, da imamo že ob rojstvu moč za oblikovanje svojega
življenja. Zato takrat, ko so naše želje izkristalizirane, ko jasno vidimo,
kaj si želimo, se moramo osredotočiti na sam cilj. Ne popuščajmo! Ne
vrzimo puške v koruzo! Kadar se nam zdi vse brezupno, kadar mislimo,
da je naš projekt propadel, da se bomo predali in ga opustili..., ne
odnehajmo! Stremimo k cilju! In to vsak dan, ob kateri koli uri ... Ko
nam je težko in ko pred seboj ne vidimo poti, se ustavimo pri svojem
največjem problemu in torej odprimo knjigo ... besede zapisane v njej
bodo kot obliž za naše rane.

Kip Otona
Župančiča

Koliko doprsnih kipov velikih slovenskih mož
imamo v Avstraliji?
V Slovenskem društvu Sydney stoji doprsni kip dr. Franceta Prešerna. Več o tem na strani 14.
Na`strani 16 te številke ponovno pišemo o doprsnem kipu Ivana
Cankarja v St. Johns Community Club - Klubu Triglav v Sydneyu.
Marca, leta 1979 so v Melbournu, po ideji in v organizaciji takratne
referentke za kulturo Ivanke Škof v (današnjem) Slovenskem
športnem društvu Jadran odkrili Kalinov spomenik Otona Zupančiča.
Odkril ga je avstralski pesnik Martin Phillip. Ivanki Škof se
zahvaljujemo za poslano fotografijo. Vaša Stanka

V žarišču
SLOVENSKI MEDIJI - STA, Slowwwenia. com., Večer, Dnevnik
končno le o projektu Slovenija Sydney 2000, Slovenski
turistični organizaciji (STO) in še čemu...

Proračunska inšpekcija ugotovila nepravilno
poslovanje Slovenske turistične organizacije,
nekoč (SNTO) danes (STO) - tudi pri projektu
Slovenija Sydney 2000
Barbara Gunčar, generalna direktorica zavrača
očitke o odgovornosti za prekoračitev porabe denarja

L JUBLJANA, 08. JANUARJA /STA, S LOWWWENIA/ - Največji projekt
Slovenske turistične organizacije (STO) lani je bil prav gotovo projekt
Slovenia in Sydney 2000. Gunčarjeva je zavrnila očitke o
soodgovornosti za kršitve, ki jih je ugotovila proračunska inšpekcija
ministrstva za finance v zvezi s porabo denarja med 1. januarjem
1999 in 30. junijem lani v Centru za promocijo turizma Slovenije
(CPTS) in Slovenski nacionalni turisticni organizaciji (SNTO), kot
se je prej imenovala STO. Proračunska inšpekcija je ugotovila
večkratne kršitve zakona o javnih naročilih ter nekatere
nepravilnosti pri projektu Sydney. Barbara Gunčar je zatrdila, da
je bila večina projektov za Sydney pripravljenih in podpisanih,
preden je ona prevzela vodenje SNTO 15. avgusta lani. S podpisom
je odobrila le stroške za sodelovanje Andraža Vehovarja na
Olimpijskih igrah, ki so znašali 700.000 tolarjev, stroške
sodelovanja pri pripravi dneva olimpizma v Sydneyju v višini okoli
milijon tolarjev ter stroške analize projekta Sydney prav tako v
višini milijon tolarjev. K temu pa je bilo nujno še dodati stroške
prevoza v Sydney, kar je skupaj znašalo okoli štiri milijone tolarjev
(Op.u.: to pomeni da je pripotovalo v Sydney približno 20 ljudi Slovenka hiša? Slovenska gostilna?)
Proračunska inšpekcija je tudi ugotovila kršitev zakona o javnih
naročilih pri sklepanju dveh pogodb s Tiskarno Koper 29. februarja
lani. Brez javnega razpisa sta bili na isti dan z istim naročnikom
podpisani dve pogodbi za tiskanje dveh različnih prospektov. Skupna
pogodbena vrednost je za dobrih 4,4 milijona tolarjev presegala pet
milijonov tolarjev, kolikor je v zakonu o javnih naročilih za posamezno
proračunsko leto določeno, da se lahko naročilo odda z neposredno
pogodbo brez javnega razpisa. Poleg tega Tiskarna Koper ni bila edini
ponudnik za tisk, saj je SNTO sodelovala z več tiskarji. Inšpektor Službe
za nadzor proračuna Miran Grajzar, ki je inšpekcijo opravil oktobra in
novembra lani, je ugotovil tudi, da v času od ustanovitve CPTS pa do
preoblikovanja v SNTO ni deloval nadzorni odbor, čeprav je po
ustanovitvenem aktu in statutu SNTO bil zadolžen oz. je še zadolžen
za nadzor nad pridobivanjem, razporejanjem in porabo sredstev,
določenih za izvajanje programa dela zavoda...
Za projekt Sydney je SNTO (danes STO) načrtovala 40 milijonov
tolarjev, proračunska inšpekcija pa je ugotovila, da je bil znesek
za 17 milijonov tolarjev presežen že konec junija 2000, 3. novembra
lani pa so stroški znašali že 62 milijonov tolarjev. Med temi so tudi
stroški, odobreni s strani Barbare Gunčar v višini štirih milijonov
tolarjev. V zvezi s tem je inšpekcija ugotovila tudi kršitve pri
sklepanju pogodbe med SNTO in Olimpijskim komitejem Slovenije
(OKS) o promoviranju slovenske turistične ponudbe, ki je bila
sklenjena v začetku julija lani za vrednost sedem milijonov tolarjev.
Javnega razpisa ni bilo, podatki o javnem razpisu niso bili objavljeni
v uradnem listu, s tem pa je bil kršen zakon o javnih naročilih.
Poleg tega pa bi moral po statutu SNTO o sklepanju poslov nad
pet milijoni tolarjev odločati upravni odbor, do česar tudi ni prišlo.
Proračunska inšpekcija je med drugim ugotovila nepravilnosti tudi pri
pogodbi o poslovnem sodelovanju pri izdajanju biltena Turizem.
Proračunska inšpekcija bo zaradi ugotovljenih nezakonitosti zoper
odgovorno osebo podala predlog sodniku za prekrške, STO pa so
inšpektorji naložili nekaj ukrepov in jih hkrati opozorili, naj v prihodnje
dosledno spoštuje predpise, ki se nanašajo na javna naročila. V času, na
katerega se nanaša poročilo inšpektorjev, je omenjeno organizacijo
vodil Franci Križan.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam poslali božične in novoletne
čestitke pa tudi tistim, ki so nas bodrili v osebnih stikih, po e-mailu,
telefonu in po pismih. Na 3. strani in tudi na drugih straneh
objavljamo nekaj pisem in voščilnic. Zopet je nekaj novih
naročnikov, ki jim moramo izreči dobrodošlico! Uredništvo
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Pišejo nam
Hvala za trud katerega žrtvjujete
za nas Slovence v Avstraliji in
domovini Sloveniji. Želim vam v
letu 2001 veliko uspeha.
Valentina.M. Sydney
V letu, ki je pred nami veliko
zdravja in korajže za naprej.
Prisrčna hvala za vaš trud. Iskreno
od Slavke in Renata I.
Have a successful New Year!
Ema P., Melbourne
As a valued Telstra customer we
wish you and your family a happy
holiday season. All very best for
2001 from everyone at Telstra
Nova naročnica Marija F. iz
Melbourna "Best wishes for the
New Year".
Uspehov polno leto 2001 vam želi
Ultra Pacific, Sydney
Srečno novo leto 2001
ansambel Orlek iz Slovenije

Merry Christmas good
relationship prosperous
and peaceful New Year
Viktor Baraga
Honorary Consul
Ljubljana, Slovenija

Succesful 2001! Thank you for
the Voice of Slovenia
Elena.V. NSW
Srečno novo leto 2001
Breda Čebulj Sajko Znanstveno
raziskovalni center SAZU, SLO
Srečno novo leto vam iskreno želi
Max N. Perth

Wishing you a bright and cheery
season! Warm regards
Helena.M. NSW

Prisrčna hvala za vse kar ste za
nas storili v letu 2000. Srečno
novo leto 2001 želi ansambel
Domači fantje
(Lenti, Peter, Frank, Eddy)

Kar se da uspešno, srečno ter
zdravo in mirno novo leto vam želi
dr. Marjan F. Sydney

Uspešno novo leto 2001
Tončka in Marko, Sydney

Hvala za časopis in oglaševanje
družina Ž. Bled, Slovenija

Srečno, zdravo in veselo 2001
želi zvesti bralec iz Tasmanije.

Srečno in zdravo novo leto vam
iz vsega srca želi družina
K.S. Melbourne

Zdravo in srečno Novo leto 2001
Marijan L. QLD.

Srečno novo leto!
Lojze in Grace, Perth
Uspeha polno novo leto vam iz
srca želita vaša zvesta bralca
M.F.Skok, Maribor, Slovenija
Best wishes for the New Year
Regards I.Šimenko, president
Slovenian klub Adelaide
Ob novem letu 2001 naj vas
spremljajo sreča, zdravje in uspeh
Milena in Harold, QLD
Upamo, da nas boste še kdaj
obiskali. Srečno novo leto
družina Vogrinčič, QLD

Veselo, zdravo in uspešno novo
leto vam želi
Jasna R.I.
Prilagam ček za enoletno naročnino. Glas Slovenije je odličen
časopis poln informativnih in
zanimivih novic o Slovencih v
Avstraliji, Sloveniji in v svetu.
Čestitam vam k vašim uspehom
sedaj in v bodočnosti.
Stane Z. Launceston, Tasmania
Dragi slovenski rojaki,
želim vam blagoslovljene božične
praznike ter veliko zdravja in
veselja v letu 2001.
Nužej Tolmajer
tajnik Krščanske kulturne zveze
Celovec - Avstrija

Uredništvu Glasa Slovenije
Naj vas služi zdravje ne le skozi
2001. leto temveč še na mnoga
leta! To boste uspeli le, če boste
obvarovali sebe pred hudobijo in
nevoščljivostjo tistih, ki ne
prenesejo da je nekdo boljši od
njih, ki jih peče, ko se nekdo
nekdo dotakne njihove strasti po
slavi in bogastvu. Zato pazite
nase in odvrzite vse nadloge
ljudi, ki imajo negativne
tendence. Srečno, srečno 2001!
Naslov v uredništvu
Spoštovana urednica za Glas
Slovenije, pošiljava vam naročnino z enim mesecem zamude.
Nisem pozabil na datum pačpa
veliko dela in utrujenost sta k
temu pripomogla. Glas Slovenije
pa tudi ne prihaja točno.
Oprostite. Pozdrav
Jože T. Sydney
Op.u.: Spoštovani g. Topolovec,
hvala za poslano naročnino in
vaše odkrite besede: res, Glas
Slovenije v letu 2000 ni prihajal
točno, upam, da v letu 2001 ne
bo toliko drugih obveznosti in
da bomo vsaj tako dobrega
zdravja, da bomo zmogli izvrševati to odgovorno in tudi
naporno delo.
Spoštovana gospa Stanka,
urednica G.S., še enkrat se vam
zahvaljujem za vaše prijazno
sodelovanje in vam želim lepe
praznike in srečno novo leto.
Upam, da boste še kdaj kaj
napisali za nas.
Dragica Korade, Večer, Maribor
Srečno novo leto! Izšla je prva CD
plošča ansambla “Zamejski kvintet” “Hej-hej-hej”. Če vas zanima
si lahko ogledate našo web stran:
w w w. z a m e j s k i k v i n t e t . c o m
igperic@tin.it

Glas Slovenije

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
Pisma in drugo pošto
poslati na naslov:
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 iz Avstralije:
0011-1-425 4252
Fax iz Avstralije:
0011-1-426 4721

TISKOVNI SKLAD
M.Berkopec $ 25.00;
S.Zupan $ 45.00;
R.Ivančič $ 10.00;
M. Podgornik $ 5.00;
dr.M.Coby $ 45.00;
I.Skof $ 5.00;
M. Cestnik $ 5.00
HVALA!
HVALA TUDI ZA VSE
PLAČANE NAROČNINE

Republika Slovenija
Ministrstvo za zunanje zadeve

Ste že tudi vi poravnali
svojo naročnino na
Glas Slovenije?
Če niste, storite to čimprej!

Tel: +386 1 478 22 91
Fax: +386 1 478 22 96
E-mail: urad.slovenci@gov.si

Urad Republike Slovenije
za Slovence v zamejstvu
in po svetu
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana Slovenija

SLOVENIAN MEDIA HOUSE - GLAS SLOVENIJE: časopis Glas Slovenije - Slovenska TV 31 Sydney - Web; Manager: Florjan Auser;
Glas Slovenije izdaja Slovenian Media House; glavna in odgovorna urednica: Stanka Gregorič. Glas Slovenije ustanovljen leta 1993. Je nedobičkonosen
časopis; mnenja izražena v njem ne predstavljajo vedno mnenja uredništva - avtorji sami odgovarjajo za svoje prispevke (največ do 300 besed ali četrt
strani); vse pravice pridržane; ponatis ali uporaba celote ali posameznih delov dovoljen kadar je naveden vir (Glas Slovenije); Glas Slovenije nudi
informacije o Slovencih v Avstraliji, Sloveniji in po svetu; izhaja enkrat mesečno; letna naročnina $50.00 + $ 5.00 GST; polletna - $ 30.00 + 5.00 GST;
letalska letna naročnina v prekmorske države $ 100.00. Angleško prilogo delno podpira Ministrstvo za kulturo RS. Sponzorji: od $ 500.00 navzgor Cenik oglasov v upravi - Mali oglasi do 20 besed $ 10.00; vsaka naslednja beseda 50 centov; fotografija dodatnih $ 10.00 SLOVENIAN MEDIA
HOUSE - GLAS SLOVENIJE: P.O.Box 167 Winston Hills NSW 2153 Australia- telefon: (02) 96749599 - Fax: (02) 96749588
E - m a i l : o v e n i a @ z e t a . o r g . a u - S T I Č I Š Č E AV S T R A L S K I H S L O V E N C E V n a i n t e r n e t u : h t t p : / / w w w . g l a s s l o v e n i j e . c o m . a u
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Proslavili desetletnico...

Božično-novoletno
razsvetljena Ljubljana

Dan samostojnosti desetletnica razglasitve
rezultatov plebiscita

LJUBLJANA, 26. DECEMBRA (STA) Dan samostojnosti obeležuje uradno razglasitev rezultatov plebiscita
o osamosvojitvi Slovenije 26.
decembra 1990. Glasovanje je
potekalo tri dni prej, udeležilo se
ga je 93,2 odstotka vseh volilnih
upravičencev, 88,2 odstotka pa jih
je pritrdilno odgovorilo na plebiscitno vprašanje: “Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?”
Po plebiscitu je slovensko vodstvo
v zakonsko določenem roku šestih
mesecev pripravilo srečanja z
vodstvi drugih republik, na katerih
je predlagalo prihodnjo ureditev
medsebojnih odnosov, hkrati pa je
poleg priprav na prevzem vseh
državniških nalog potekala
obsežna kampanja prepričevanja
tujine. V skladu s plebiscitno
odločitvijo je nato slovenska
skupščina 25. junija 1991 sprejela
Ustavni zakon za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti RS.
Listina je Slovenijo razglašala za
samostojno in neodvisno državo.
Skupščina je hkrati z ustavnim
zakonom za izvedbo temeljne
ustavne listine sprejela Deklaracijo o neodvisnosti in več
zakonov (o državljanstvu, tujcih,
potnih listinah, zunanjih zadevah,
deviznem poslovanju, Banki
Slovenije in carinski službi), 24.
junija pa sta bila določena nov grb
in nova zastava. Zvezni izvršni
svet je na poteze slovenskega
parlamenta odgovoril s sklepom,
da morata JLA in zvezna milica
zagotoviti spoštovanje zveznih
predpisov o prehodu čez državno
mejo na ozemlju RS. Takšen sklep
je bil formalna podlaga za vojaški
napad na neodvisno Slovenijo, ki
se je začel v noči s 26. na 27. junij,
le nekaj ur po množičnem ljudskem zborovanju v počastitev
neodvisnosti na ljubljanskem Trgu
republike, ko je predsednik predsedstva RS Milan Kučan razglasil
samostojnost Slovenije.

LJUBLJANA (RAZNI VIRI) - Poslanci
in najpomembnejši slovenski
politiki so konec decembra 2000
prvič sedli v povsem prenovljeno
dvorano državnega zbora - zbrali
so se na slavnostni seji ob 10.
obletnici plebiscita. Po slovesnosti
so se odpravil v Cankarjev dom
na osrednjo slovesnost. Ljubljana
je desetletnico plebiscita, ki je
položil temelj samostojnosti proslavila tudi z velikim ognejemetom z gradu. Tudi pred cerkvico
Sv. Jakoba nad Medvodami je v
organizaciji organizacijskega
odbora Sv. Jakob 2000 potekala
počastitev Dneva samostojnosti.
Letošnje že enajsto srečanje se je
začelo z mašo za domovino somaševanje je vodil škof Alojz
Uran, zvečer je bil kulturni program, na katerem je bil slavnostni
govornik nekdanji minister za
kulturo Janez Dular.

Hvala bogu,
prazniki so minili...

LJUBLJANA /LJUBLJANSKE NOVICE/ Tako prazniki so minili in čeprav
slovenski policaji trdijo, da je bilo
po njihovi oceni pirotehničnih
deviacij manj kot pretekla leta, so
novoletne čestitke zvenele nekako
takole: ”Sre...BUM, TRASK...cno
PUF, PUF, PUF no...KRŠ,
FIJU...vo POM, TRAF le...TRES,
BEMF...to!” Da bi ob tem naložili
še kakšno o zdravju, uspehu,
ljubezni...je minilo tako voščilcu,
kot tistemu, ki je čestitko poslušal.
Policaji so evidentirali dvajset
pirotehničnih poškodovancev,
dohtarji trdijo, da jih je nepri-merno
več. Vse več je tudi Slo-vencev, ki
se zavzemajo za prepoved prodaje
pirotehničnih sredstev.

Novoletni koncerti

LJUBLJANA, 31. DECEMBRA /STA/ Tradicionalna novoletna koncerta
na novega leta dan sta bila v
Cankarjevem domu in v Festivalni
dvorani na Bledu. V Ljubljani so
igrali člani Orkestra Slovenske
filharmonije pod dirigentskim
vodstvom Uroša Lajovica, na
blejskem gala koncertu pa Novosadska filharmonija z latvijskim
dirigentom Ilmarjem Lapinšem.

Pokojninska reforma

Ob prazniku slovenske
samostojnosti in vstopu v
novo 2001 so dejali:

Milan Kučan, predsednik RS:
Bodimo strpni, spoštljivi med
seboj in do narave, razumevajočo za želje vseh rodov.
Ponudimo roko človeku v stiski,
bodimo Slovenci dobrih ljudi...

Škof Alojz Uran
je odslej odgovoren za
Slovence po svetu

Janez Drnovšek, predsednik vlade :
Odločili smo se za državo, ki bo
strpna in prijazna do posa-meznika,
ki nikomur ne bo vsi-ljevala
vnaprejšnjih življenskih vzorcev,
prepričanj in ideologij ter nikogar
ne bo utesnjevala v nje-govih željah,
načrtih in življenskih priložnostih.
Franc Rode, slovenski metropolit
in ljubljanski nadškof:
Veselijo me množično obiskani
svetoletni shodi, polnočnice in
praznične maše. To so znamenja, ki
kažejo, da je vera v slovenskem
narodu močno navzoča.
/Po izbiri Dela/

Nevarnost ponovno
preti Logu pod
Mangartom

BOVEC /24 UR/ - V Logu pod
Managartom so se 8.januarja
zaradi obilnega deževja ponovno zbali, da bi se sprožil
plaz. Dežurne ekipe so poglabljale strugo Predelice, ki je
ponoči nevarno narasla. Za "24
ur" je poveljnik Civilne zaščite
Bovec Danijel Krivec povedal:
»trije bagri so vso noč odvažali
oziroma odstranjevali gramoz
izpod mostu. Dežuralo je osem
gasilcev. Aktivnosti bodo še
vedno usmerjene v to, da montažni most ostane, skušali pa
bomo ugotoviti tudi, kaj se
dogaja s plaziščem.« Voda je
sicer upadala, toda prebivalcem
je ponovno grozila nevarnost

Nevarno plazišče

AJDIVŠČINA /STA/ - Razmere na
plazišču Slano Blato v Ajdovščini so se po zadnjih ugotovitvah strokovnjakov zaradi
obilnejšega deževja v decembru
dodatno poslabšale, vendar pa,
kot so sporočili iz republiške
uprave za zaščito in reševanje,
ni neposredne nevarnosti nastanka blatnega toka s katastrofalnimi posledicam, ki bi neposredno ogrozile Lokavec in
njegove prebivalce.

LJUBLJANA, 31. DECEMBRA /STA/ - Pokojninska reforma je zaostrila
pogoje upokojevanja in slovenski delavci bodo zaradi reforme pokojninskega zavarovanja deležni precej nižjih pokojnin. Tako bo za
dostojno življenje ter ohranitev standarda v delovno neaktivni dobi
dodatno pokojninsko zavarovanje nujno, česar se jasno zavedajo
zavarovalnice in drugim ponudniki dodatnega pokojninskega
zavarovanja, ki so slovenskim podjetjem in delavcem ponudila pestro
ponudbo varčevanja za starost. Večina zavarovalnic, pokojninskih
skladov in družb, katerih pokojninski načrti so že odobreni in vpisani,
pa so za začetek vplačevanja premij določile 1. januar 2001.

Foto: F.A.

Nova državna sekretarka
za Slovence v zamejstvu in
po svetu pričela z delom

L JUBLJANA /M INISTRSTVO ZA
ZUNANJE ZADEVE/ - Državna sekre-

tarka Magdalena Tovornik se je
pred dnevi sestala s predstavniki
vseh krovnih organizacij slovenskih manjšin v sosednjih državah.
Srečanja so se udeležili dr. Marjan
Šturm, predsednik Zveze slovenskih organizacij (Avstrija), Franc
Verdenik, tajnik Narodnega sveta
koroških Slovencev (Avstrija),
Sergij Pahor, predsednik Sveta
slovenskih organizacij (Italija),
Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno gospodarske zveze
(Italija), in Jože Hirnök, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem. Namen sestanka je bila
izmenjava stališč in mnenj glede
razpisa Urada RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu za financiranje
slovenske skupnosti v tujini v letu
2001, ki bo objavljen v kratkem.
Državna sekretarka je sogovornikom
pojasnila, da je razpis pripravljen za
vse Slovence, ki živijo izven meja
Slovenije (tako za Slovence v
zamejstvu, kot tudi po svetu).

Plaz se pomika

CELJE /STA/ - Macestnikov plaz
nad Solčavo, ki se je začel
premikati že novembra lani, se je
v zadnjih 48 urah znova premaknil
za 160 centimetrov. Premikanje je
bilo opaženo pri kontrolni točki ob
pontonskemu mostu, so sporočili
iz regijskega centra za obveščanje
v Celju. Vsi ukrepi civilne zaščite,
ki so bili uvedeni novembra lani,
so še v veljavi.

Gorenje in srbsko tržišče

BEOGRAD /STA/ - Gorenje bo kmalu
dobilo pomembno mesto na jugoslovanskem tržišču, kajti beograjsko
podjetje Eltim namerava uvoziti
približno 50.000 raznih izdelkov te
velenjske družbe. Eltim namerava
odpreti specializirane blagovnice za
izdelke Gorenja v Beogradu, Novem
Sadu in Nišu.
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Izšel že 49. letnik Evan- Blejska plesna skupina Večer -Vandal je posekal
geličanskega koledarja
drugo mesto
drevo v Mestnem parku
MURSKA SOBOTA /VEČER/ - Poleg BLED/DUNAUVAROS /DELOFAX/ koledarskega dela z mesečnimi
premišljevanji duhovnikov in
duhovnic ter kronologije pomembnejših dogodkov v 13 cerkvenih
občinah ali gmajnah (Apače,
Bodonci, Domanjševci, Gornji
Petrovci, Gornji Slaveci, Hodoš,
Križevci v Prekmurju, Lendava,
Ljubljana, Murska Sobota,
Maribor, Moravske Toplice in
Puconci) in njihovih podružnicah
vsebuje tudi več strokovnih razprav in literarnih prispevkov.
Omenimo le zapisa o verskih
skupnostih v Prekmurju danes in
protestantizmu na lendavskem
območju, portreta evangelicanskega duhovnika, pisatelja in
pesnika Janeza Kardoša (18011875) iz Noršincev pri Murski
Soboti in njegovega kolega
Rudolfa Czipota (1825-1901) s
Hodoša, razmišljanje o duševnosti, alkoholu in zasvojenosti in
poročilo o delu z mladimi.

Odprava policistov

LJUBLJANA /STA/ - Vzpon ter prvi
slovenski smučarski spust z vrha
8201 metrov visokega Co Ojuja v
Tibetu je cilj prve himalajske
odprave slovenskih policistov, ki
bo predvidoma potekala prihodnjo
jesen. Organizacijo in samo izvedbo je prevzela Planinska zveza
Slovenije, uradna članica mednarodnega alpinističnega združenja (UIAA), alpinisti sami pa so
po njenih strokovnih kriterijih
izbrani izključno iz vrst poklicnih
policistov. To bo prva slovenska
policijska odprava, podobna
odpravam policistov in vojakov
razvitih držav Evrope, Amerike,
Avstralije in Azije.

Delovi osebnosti leta

L JUBLJANA /D ELOFAX / - Časnik
Delo je slovesno razglasil Delovo
osebnost leta Toma Križnarja;
laskavi naslov si je prislužil zaradi
svojega prizadevanja za ohranitev
sudanskega plemena Nube, ki mu
po njegovem prepričanju grozi
genocid. Odgovorni urednik
časnika Mitja Meršol je ob tej
priložnosti na podlagi mesečnih
političnih barometrov v minulem
letu razglasil tudi najbolj priljubljenega slovenskega politika predsednika države Milana
Kučana - in mu izročil priznanje.

Izvidi testa BSE
že v 24 urah

/DELO/ - V Sloveniji je s 1. januarjem
pri zakolu uvedeno obvezno testiranje
goveda v starosti nad 30 mesecev na
morebitno prisotnost bolezni BSE. Z
novo opremo bo mogoče izvedeti
rezultate v 24 urah.Ugotavljanje
obolelosti za BSE je bilo sicer možno
že doslej po štirih dneh.

V madžarskem mestu Dunauvaros
je bilo svetovno prvenstvo v show
plesih za člane, na katerem je
sodelovalo 17 držav. V kategoriji
show dance za male skupine se je
pomerilo kar 22 ekip iz sveta.
Plesalke Blejskega plesnega studia
so na svetovnem prvenstvu
tekmovale s plesno točko jazz
baleta v koreografiji Fione Johnson
in zasedle odlično drugo mesto.

Konec marca redni
liniji z Brnika v
Beograd in Podgorico

BRNIK / STA, VEČER/ - Slovenski
letalski prevoznik Adria Airways
načrtuje nove linije; konec marca
naj bi letala letela na redni liniji v
Beograd, predvidoma trikrat
tedensko, dvakrat tedensko pa v
Podgorico. V Srbijo in Črno goro
spet prihajajo slovenska podjetja,
kaže, da bo slovenski trg zanimiv
za poslovneže in turiste iz obeh
južnih republik. Adria Airways
pričakuje na obeh linijah najmanj
16.000 potnikov letno. Sicer pa je
z letali slovenskega letalskega
prevoznika lani potovalo že
866.482 potnikov, kar je za 11
odstotkov več kot leto poprej.
Adria Airways je lani na rednih
progah opravila 12.082 poletov in
prepeljala 627.994 potnikov, na
3138 čarterskih poletih pa
238.488 potnikov. V mariborski
poslovalnici so povedali, da je bilo
največ zanimanja za polete v
ZDA, Avstralijo in London, kamor
so zlasti poleti odhajali dijaki in
študentje v tečaje angleškega
jezika. V preteklem letu je Adria
k svoji floti dodala še četrto letalo
tipa Canadair Regional Jet.
Adriina flota sedmih letal, tri
letala Airbus A320 in štiri letala
Canadair Reginal Jet je tako ena
najmlajših flot v Evropi, ekonomična in okolju prijazna, s
katero slovenski prevoznik ponuja
140 rednih tedenskih povezav v
evropske prestolnice.

Odprta letalska proga
Beograd - Banja Luka Ljubljana

BEOGRAD (STA) - Družba Must
air iz Banjaluke je 27. decembra,
odprla redno letalsko progo
Beograd-Banja Luka-Ljubljana.
Letala te družbe bodo letela na tej
progi štirikrat tedensko - v ponedeljek, sredo, petek in nedeljo,
povratna karta pa bo stala približno 51.000 tolarjev.
ISKRICA

Matjaž Hanžek, sociolog: “Pri nas je
nekdo bogat, ker je pripadnik neke
politične stranke, po drugi strani pa
ljudje cele dneve delajo za drobiž.”

MARIBOR /VEČER/ - Že lani je vandal pred novim letom posekal vrh
srebrne smreke v Mestnem parku
v Mariboru. Drevo, ki je bilo
posajeno ob stoletnici olimpionika
Leona Štuklja, je prav sramotno
oskrunil, letos pa se je zgodba
ponovila. orskem parku in krade
iz njega. Blizu otroškega igrišča je
namreč tudi letos nekdo posekal
smreko. Spet eno tistih izmed
stotih Štukljevih dreves. Za njo je
ostal le štrcelj, okoli njega pa nekaj
vej, ki so bile lopovu odveč.

Vandali stolkli lučke

/STA, DELO, VEČER/ - Slovenija je
proslavila novoletno noč kot nikoli
doslej. Vsi lokali so bili polni,
ponekod pa so pričakali novo
tisočletje kar na prostem.
V Ljubljani so bili od Božiča do
Silvestrovega najbolj "dejavni"
vandali. Ljubljana je bila letos
najlepše okrašena in da bo
prihodnje leto še lepša, se ve že
naprej. Kljub temu je bil Jože Šolar,
direktor Javne razsvetljave, jezen,
kot že dolgo ne. “Škoda,” je dejal,
“da so bili med najbolj ‘pridnimi’
vandali, ki so letos do Božiča razbili
več svetilk kot prej v dveh letih
skupaj. Večkrat so jih povsem
stolkli v Tivoliju, dvakrat so razbili
vse lučke, ki so krasile drevesa na
Hribarjevem nabrežju, pa tudi lučk
na smreki na Prešernovem trgu niso
pustili na miru.”

Portoroški Grand hotel
Palace nekaj časa zaprt

PORTOROŽ /PRIMORSKE NOVICE/ Portoroški Grand hotel s štirimi
zvezdicami so pred kratkim zaprli,
ker naj bi se bil v njem gost iz
Velike Britanije že avgusta okužil
z bakterijo legionella pneumophilla, ki povzroča tako imenovano
legionarsko pljučnico in pontiaško
vročico. V toplovodni napeljavi
hotela je bila ugotovljena prisotnost bakterije legionella pneumophilla nad dopustno količino. Do
okužbe pride z vdihavanjem aerosola iz okužene napeljave, zlasti pri
tuširanju. Analitski postopek je
zahteven in precej dolgotrajen,
rezultati pa so v treh vzorcih odkrili
bakterijo nad dopustno količino.
Na podlagi rezultatov je zdravstvena inšpekcija že14. decembra
izdala odločbo o začasnem prenehanju obratovanja hotela, goste pa
so preselili v druge hotele. Uprava
je takoj izvedla sanacijo toplovodne
napeljave. Pri tem so uporabili
kombiniran postopek klornega in
toplotnega šoka. Z 72-urnim
pregrevanjem napeljave, s pretokom
vode s temperaturo nad 60 stopinj,
jim je uspelo odpraviti okužbo. Tako
je Palace hotel ponovno odprt za
domače in tuje turiste.

V enem stavku
Blejski hotel Toplice je v rokah
dobrega lastnika.
S 1. januarjem 2001 se bodo cene
osnovnih poštnih storitev v notranjem prometu, ki so pod nadzorom
vlade, zaokrožile navzgor.

Čez slovensko mejo je lani v
Italijo prešlo 15.000 ilegalcev,
medtem ko jih je še leta 1999 “le”
4397; med prijetimi je bilo največ
Irancev, Turkov in Iračanov.
Na povabilo predsednika Milana
Kučana bo od 10. do 12. oktobra
letos na uradnem obisku v Sloveniji
danska kraljica Margareta II.
Predsednik Smučarske zveze
Slovenije Stane Valant je predstavil
organizacijo zimskih olimpijskih
dnevov mladih (EYOD) leta 2003,
ki je bil zaupana Bledu.

V Ljubljani se bo Francoskemu
inštitutu Charles Nodier ter
angleškemu British Council
pridružil še italijanski Inštitut za
kulturo, kjer prve obiskovalce
pričakujejo sredi januarja.
Kmetijski minister Ciril Smrkolj je
dal v minulem "lovskem letu" pobiti
73 medvedov, protestirali so ekologi,
civilna družba, strokovnjaki, lovci,
politične stranke...
Leta 2000 je na slovenskih cestah
ugasnilo 311 življenj, predlani pa
335; še bolj tragična je bilanca
samomorov, saj si je v enem letu
vzelo življenje kar 549 ljudi kar
Slovenijo potiska v sam evropski
vrh, kjer so na prvem mestu Finci.

V vsakodnevni kroniki dogajanj
v Ljubljani ali po Sloveniji je najti
takše in drugačne podatke:...
minulo noč so policisti obravnavali 43 kaznivih dejanj, od tega
največ tatvin in vlomov, zaradi
kršenja javnega reda in miru pa so
morali posredovati kar 66-krat, od
tega 45-krat na območju prestolnice, na slovenskih cestah se je
pripetilo 30 (op.u.:manj ali več,
kakor kdaj) prometnih nesreč...
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Slovenija, moja dežela
SLOVENJ GRADEC

/VEČER/ - Pred špitalsko cerkvijo
sv. Duha v Slovenj Gradcu so
slovesno odkrili doprsni kip
Jakoba Soklica, nekdanjega
mestnega župnika, dekana in
častnega občana mestne občine
Slovenj Gradec. Naredila ga je
kiparka Naca Rojnik, postavitev
je zasnoval arhitekt Milan Petek.
Jakob Soklič je bil izjemen človek,
ki je znal prisluhniti družbenemu
in kulturnemu dogajanju v mestu,
hkrati pa odkrival duhovno in
materialno izročilo tega kraja.
Velik je tudi njegov prispevek, da
je Slovenj Gradec postal kulturno
središče, kar se danes vidi v
množici poklicnih in drugih
kulturnih ustanov. Ta odmevna
skrb za dediščino in kulturo, ki jo
je začrtal tudi Jakob Soklič, je
Združene narode spodbudila, da
so Slovenj Gradcu pred leti
podelili prestižni naslov - mesto,
glasnik miru.

BLED

/STA/ - VeČ kot 50 potapljaČev iz

Slovenije, Hrvaške in Avstrije je
ob potopu božičnega drevesca že
drugič obudilo znano blejsko
legendo o zvonu želja. T.i. zvonček
želja je leta 1534 vlil Franciscus
Patavinus v italijanski Padovi po
naročilu mlade vdove, ki je tedaj
živela v blejskem gradu.
Ko so ji razbojniki ubili moža, je
v svoji žalosti zbrala vse svoje
srebro in zlato ter dala vliti
zvonček za kapelo na otoku, ki pa
na otok nikoli ni prispel, saj ga je
z ladjico in čolnarji vred potopil
hud vihar. Obupana vdova je po
tej nesreči prodala vse svoje
imetje, izkupiček darovala za novo
cerkev na otoku, sama pa vstopila
v samostan v Rimu. Po njeni smrti
je papež posvetil nov zvon in ga
poslal na blejski otok, kjer še
danes izpolnjuje želje tistim, ki
tam pozvonijo in svojo željo
sporočijo usmiljeni gospe iz
jezera. Tako pripoveduje legenda,
organizatorji in nastopajoči, blejski pletnarji, potapljači in plesalke
pod vodstvom režiserja Matije
Milčinskega pa so pripravili pravo
pašo za oči. Ena najbolj obiskanih
in odmevnih decembrskih prireditev na Bledu se je začela na
Grajskem kopališču, na pletni pa
jo je obiskal tudi Božiček

RIMSKE TOPLICE

/LJUBLJANSKE NOVICE/ - Pri svojih
osemdesetih letih se je Zora Tičar
odločila, da napiše knjigo. Knjigo
o Rimskih Toplicah. Tja se je
preselila iz Trbovelj pred 64 leti
in vsa ta leta je skrbno zbirala vse,
kar je bilo napisano o tem kraju.

Ko se je nabralo dovolj vtisov in
spominov, je sklenila napisati
knjigo. V njej obuja spomine na
polpreteklo zgodovino kraja, ki se
je nekoč ponašal s svetovljanskim
turizmom, danes pa ugaša skupaj s
svojim zdraviliščem. Naslov knjige,
Blišč rimske Trnuljčice, vliva
upanje, da bo nekega lepega dne
nekdo vendarle prebudil zdravilišče
in kraj iz predolgega spanca.

CELJE

/VEČER/ -V dvorani Mladinskega
centra Celje je bil koncert jazz
skupine Next Generation. Z njim
bodo zaposleni v tem centru
skupaj z obiskovalci sklenili to
leto. Kvartet pod vodstvom
priznanega glasbenika Igorja
Bezgeta se bo predstavil s
projektom Dravski most. Izkušeni
glasbeniki, ki so sodelovali na
številnih festivalih doma in v
tujini, bodo na koncertu v Celju
igrali lastno jazzovsko interpretacijo slovenskih ljudskih in
ponarodelih pesmi.

JESENICE

/STA/ - Potem ko je jeseniška
železarna pred desetletjem porušila plavža in martinarno, so zdaj
porušili še zadnje objekte nekdanje jeseniške železarne. Starejši
Jeseničani so novico o rušenju
sprejeli z navdušenjem, mladi pa
so pripravili protestno prireditev.

BLED

/VEČER/ - Švedski veleposlanik
John Christer Ahlander je pri
veslaški štartni hišici ob Blejskem
jezeru odkril spominsko znamenje
rojaku, krajinskemu arhitektu
Svenssonu, ki je daljnega leta
1890 na Bledu zasnoval in zasadil
osrednji park in še park ob
današnji vili Viktorija, kjer so
prostori občine Bled. Arhitekt
Svensson je aktivno sodeloval pri
urejanju parkov še pri Vili Bled,
Belem dvoru, pri gradu Grimšče
itd. Kot je znano iz arhivov, je
Svensson leta 1888 prišel na
Dunaj in se kmalu uveljavil v
Avstriji, Nemčiji, Švici in tudi
Češki. Na Bled ga je zaradi
ureditve parkov povabil Gustav V.
Pongratz, lastnik Vile Zore.

VRTOJBA, ŠEMPETER

KRVAVEC

/JANA/ - Krvavec, priljubljeno smučišče,
je končno dobil hotel,
kakršnega si zasluži.
V Tihi dolini, kjer je
nekdaj stala brunarica, je tako rekoč čez
noč zrasel prvovrsten
hotel s štirimi zvezdicami. Vanj ne bo nihče mogel priropotati
z gojzaricami.
Na pragu bo dobil copate. Malo manj stroga je restavracija za
vsakodnevne obiskovalce, ki bo lahko sprejela 180 gostov. Pohvalno
je, da so graditelji in lastnik Stojan Popovič, gostinec z brniškega
letališča, mislili na gorsko okolje.

MARIBOR

/V EČER / - Ni še dolgo, kar je
ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve sprejelo spremembo pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih
storitev ter jih dopolnilo z dodatno
obliko institucionalnega varstva
ostarelih (varovana stanovanja),
Maribor pa je že dobil prvi stolpič
varovanih stanovanj. Svečana
otvoritev objekta ob Panonski ulici
na Teznem je bila pred dnevi, v
kratkem pa se bo v nova stanovanja vselilo prvih devet
lastnikov. Projekt je usklajen s
smernicami Urbanističnega instituta Slovenije, ta jih je pripravil v
dogovoru z ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve, stanovanja pa so namenjena ljudem,
ki izpolnjujejo natančno določene
pogoje.” Upravičenci morajo biti
stari nad 65 let, zaradi starosti ali
pojavov, ki spremljajo starost,
potrebujejo pomoč druge osebe,
vendar so navzlic temu, ob redno
organizirani pomoči in zdravstvenem varstvu, sposobni ohraniti zadovoljivo duševno in telesno
počutje. Omogočena jim je torej
optimalna raven samostojnega
življenja, ki ga še zmorejo. Gre torej
za osebe, ki ne potrebujejo institucionalnega varstva v zavodu.
V prvem stolpiču, gradnja drugega
se bo pričela predvidoma marca
2001, je 29 dvosobnih in tri trisobna
stanovanja - vsa imajo telefonski
priključek, internet in kabelsko
televizijo ter opremljene kuhinje,
lastniki ali najemniki stanovanj
imajo na voljo družabni prostor - v
kratkem pa bodo oddani tudi poslovni prostori za frizerja, pedikerja,
fizioterapijo in kavarnico.

/PRIMORSKE NOVICE/ - Skrivnostna kapelica s kipom
Jezusa je pred dvemi tedni povzročila zmedo med
krajani Šempetra, naenkrat se je pojavila na polju,
pojavil pa se je tudi lastnik - družina Babnik.
Kmalu za tem je sredi vrtojbenskega polja ob trasi
bodoče obvoznice zraslo novo znamenje.
Tokrat snežno bela Marija.
Bo postala občina Šempeter-Vrtojba romarski kraj?

NOVO MESTO

/INTERNET/ - Avtorja nove knjige
Zgodovinski vrtovi Dolenjske in
Posavja sta univerzitetna inženirja
pokrajinskega urejanja Mitja
Simič iz Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Novem mestu ter njegova kolegica
iz podobnega celjskega zavoda
mag. Alenka Kolšek. Obdelala sta
kakšnih sto zgodovinskih, večinoma zanemarjenih vrtov na
Dolenjskem in v Posavju.

NOVA ŠTIFTA

/L JUBLJANSKE NOVICE / - Na
dvorišču frančiškanskega samostana in v okolici romarske cerkve
Marijinega vnebovzetja pri Novi
Štifti je tamkajšnji pater Niko na
štefanovo blagoslovil konje in sol
za živino. Čeprav je blagoslov
konj v ribniški dolini še vedno živ,
je nekaj časa po vojni ta običaj
skoraj izginil. Pred leti so ga
oživili člani Konjeniškega kluba
Ribnica ob veliki podpori patra
Nika. Pod tristoletnimi lipami na
Novi Štifti se je zbralo več kot
petdeset jezdecev in konj s širšega
območja ribniške doline. Pri
Andoljškovih iz Dan konjereja ni
le izraz prestiža, ampak predvsem
potreba za opravljanje raznih del.

LJUBLJANA

/STA/ - Tretjega januarja 2001 sta
kino Union in Mini Union prešla
v roke Grand hotela Union. Dan
prej, v torek, 2. januarja, so se
Ljubljanski kinematografi z
dnevom odprtih vrat poslovili od
dvorane Union. Gledalcem so
poklonili predstavi dveh najbolj
priljubljenih slovenskih filmov Ne
joči, Peter in To so gadi.
Obnova dvorane, kakršno je na
prošnjo takratnega ljubljanskega
župana Ivana Hribarja zasnoval
njegov prijatelj, arhitekt Josip
Vancaš, bo stala Grand hotel Union milijardo in pol tolarjev, vrata
pa bo odprla v začetku leta 2002.
Dvorana je arhitekturni spomenik,
zato je ne bodo kaj prida
spreminjali, le staro podobo ji
bodo vrnili. Ponovno jo bodo
povezali s hotelom, normalno pa
je, da jo bodo posodobili, saj bo
to ne samo banketna dvorana, kot
je bila včasih, ampak bo tudi
koncertna, plesna in kongresna.
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Kultura
300-letnica filharmonije

LJUBLJANA /STA/ - Letos mineva
300 let od nastanka prvega glasbenega združenja na Slovenskem
- Academie Philharmonicorum
Labacensis, prve predhodnice
današnje Slovenske filharmonije.
Akademija filharmonikov je bila
plod baročnega duha, ki so ga v
Slovenijo prinesli v tujini šolani
plemiči. Oblikovala se je predvsem po italijanskem vzoru, kjer
so podobna združenja nastajala že
od sredine 16. stoletja dalje. Točen
datum nastanka ostaja neznan.
Zgodovinopisje kot formalni
začetek navaja leto 1701, ko so v
tisku izšla pravno urejena pravila
o njeni sestavi in delovanju.

Arhitektura 17. stoletja
na Slovenskem

LJUBLJANA /LJUBLJANSKE NOVICE/ Arhitekturni muzej Ljubljana je
odprl 16. januarja 2001 novo
razstavo Arhitektura 17. stoletja
na Slovenskem. Na razstavi so
pod 72 kataloškimi številkami
razstavljeni različni slovenski
arhitekturni dosežki v obdobju
med pozno renesanso in zrelim
barokom. Prevladovali bodo
spomeniki cerkvene arhitekture,
spomeniki dvorci in gradovi ter
nekaj manjših spomenikov, kot so
meščanske hiše in podeželske
cerkve. Arhitekturni spomeniki
bodo predstavljeni s fotografijami,
z načrti in maketami. Tako so za
razstavo prvič posebej izdelali tri
makete, in sicer maketo knežjega
dvorca, ki je stal na mestu
današnje Narodne in univerzitetne
knjižnice v Ljubljani in je bil že
delno porušen po potresu, popolnoma pa so ga mestne oblasti
porušile konec 19. stoletja. Prav
tako so izdelali maketo ptujske
minoritske cerkve s samostanom
in maketo sakralne kompozicije na
griču v Piranu. Prvič so si za
razstavo izposodili dve maketi,
med katerima izstopa izvirni
model piranske župnijske cerkve
sv. Jurija, last župnijskega urada
pri sv. Juriju v Piranu. Za ta model
je Arhitekturni muzej naročil
posebne raziskave, s katerimi so
poskušali ugotoviti starost modela. Model je posnetek starejše
gotske troladijske cerkve, ki je po
vsej verjetnosti bil le en del nekega
projekta. Maketa predstavlja
projekt prenove cerkve v baročno
enoladijsko cerkev. Za razstavo so
si sposodili tudi maketo jezuitskega kompleksa pri sv. Jakobu iz
zgodnjega 17.stoletja, ki je v lasti
šolskega muzeja. Avtor razstave in
pisec kataloga, ki bo izšel ob
razstavi, je Nace Šumi.

Slovenija

Tudi v Sloveniji
bodo obeležili
Verdijevo obletnico

LJUBLJANA /LJUBLJANSKE NOVICE/ Med najpomembnejšimi obletnicami v letošnjem letu je
zagotovo 100-letnica smrti (27.
januar) velikega italijanskega
skladatelja Giuseppa Verdija, s
polnim imenom Joseph Fortunin
Francois Verdi, ki jo bodo obeležili po svetu in v Sloveniji.
Na obletnico, 27. januarja, bodo v
Slovenskem narodnem gledališču
- Opera balet v Mariboru
premierno uprizorili Verdijevo
opero Macbeth. Verdijev Rekvijem v izvedbi Slovenskega
komornega zbora, Zbora Consortium musicum in Orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko
Mirka Cudermana bodo najprej
uprizorili 26. januarja v cerkvi
Kristusa Odrešenika v Novi Gorici, 28. januarja pa še v Gallusovi
dvorani Cankarjevega doma.
V ljubljanski Operi za junij
pripravljajo Verdijev Rekvijem,
konec lanskega septembra pa so
premierno že uprizorili opero
Nabucco. Verdi gotovo sodi med
skladatelje, ki so tesno povezani
tudi z začetki opernega gledališča
na Slovenskem. V Deželnem
gledališču v Ljubljani so odlomke
iz Verdijevega Trubadurja uprizorili že leta 1889, šest let kasneje
opero v celoti, leto zatem pa še
Rigoletta.

Podoba Marije
skozi stoletja

G ORICA /STA/ - V Goriškem
muzeju na gradu Kromberk bo kar
do 15. aprila 2001 na ogled
umetnostnozgodovinska razstava
z naslovom Podoba Marije skozi
stoletja - iz primorskih zbirk. To
pobudo je muzej uresničil ob
2000-letnem jubileju krščanstva,
hkrati pa se z njo spominja 1000letnice prve omembe Gorice in
250-letnice ustanovitve goriške
nadškofije. Razstava obsega
skoraj 70 slik, kipov in ikon.
Ob razstavi je izšel vodnik s krajšo
študijo Marka Vuka, ki je skupaj
z Ano Sirk Fakuc in Herkom
Saksido razstavo tudi postavil.

Razstavljene voščilnice,
razglednice in fotografije

LJUBLJANA /24 UR/ - Del narodne
kulturne dediščine, ki jo hrani
Arhiv Republike Slovenije (ARS),
je tudi bogata zbirka razglednic,
voščilnic in fotografij. Božicne in
novoletne vošcilnice 20. stoletja so
na ogled v prostorih ARS na
Zvezdarski 1 v Ljubljani.

Ivan Napotnik (1888-1960)
Nimfa, detajl
Razstava je razdeljena na posamezna obdobja. Prvo obdobje
predstavljajo voščilnice od leta
1900 do druge svetovne vojne. To
so razglednice in fotografije z
voščili v nemščini in italijanščini,
motivi pa so različni. V obdobju
po drugi svetovni vojni se začnejo
postopoma pojavljati razglednice,
ki predstavljajo voščilnice ob
prehodu v novo leto. V zadnjem
obdobju, v času samostojne Slovenije, se pojavljajo številne
izvirne voščilnice s posvetno in
nabožno vsebino, ki jih posamezniki naredijo sami. Začetki
voščilnic, ki jih hranijo v ARS,
segajo v 15. stoletje, ko so jih
redovnice pisale in risale z roko
in pošiljale svojim dobrotnikom.
Prva domovina novoletnih in
drugih voščilnic naj bi bila Avstrija, zato spadamo Slovenci med
prve narode na svetu, ki so si
pošiljali novoletne vošcilnice. Te
so tiskane prvič prodajali v 20-ih
letih 19. stoletja in sicer v dobrodelne namene. Danes v
Sloveniji najpogosteje posegamo
po voščilnicah svetovne organizacije UNICEF, pa tudi po
reprodukcijah slovenskih in tujih
slikarjev, zlasti impresionistov.
Vedno več je Gasparijevih
voščilnic z narodnimi motivi, z
moderno tehnologijo pa so se
začele pojavljati tudi voščilnice na
kasetah in disketah.

Dvojezična antologija
primorskih pesnikov

S E ŽANA /STA/ - Na Društvu
slovenskih pisateljev v Ljubljani so
predstavili dvojezično antologijo
(prvi del) Tja in nazaj - Andata e
ritorno, ki jo je založilo Združenje
književnikov Primorske, uredila
prevajalka Jolka Milič, izdala pa
založba Žbrinca iz Sežane.
Dvojezična antologija obsega
skoraj štiristo strani in vanjo je
Jolka Milic, ki je večino pesmi 31
avtorjev s Primorske tudi prevedla.

Ivan Napotnik (1888-1960)
Junaki

Primorsko dramsko
gledališče na turneji
po Južni Amneriki

/P RIMORSKE NOVICE , V EČER / Primorsko dramsko gledališče iz
Nove Gorice se je s predstavo
Plešasta pevka, absurdno dramo
Eugena Ionesca, ponovno odpravilo na gostovanje. V času od
9. do 12. januarja so se v čilskem
Valparaisu in Santiagu udeležili
mednarodnega gledališkega festivala Festival internacional
teatro a mil. Predstava v režiji
Vita Tauferja je od premierne
uprizoritve 20. aprila 1995 doživela že več kot 100 ponovitev.
Novogoriški igralci Janez Starina,
Ivo Barišic, Radoš Bolcina, Iztok
Mlakar, Stane Leban in Peter
Musevski so doslej gostovali že na
Ceškem, na Hrvaškem, v Bosni in
Hercegovini, v Nemčiji, v Makedoniji, v Braziliji, v Argentini
ter Franciji. Marca bo predstava
še enkrat obiskala Južno Ameriko;
ustvarjalci se bodo udeležili 13.
mednarodnega gledališkega festivala
Fundateneo v Caracasu, v Venezueli.

Enciklopedija Slovenije

LJUBLJANA /DELO/ - Enciklopedija
Slovenije (ES) je v mnogih smislih temeljni projekt slovenske
kulture, v širšem pogledu celo
slovenskega naroda in slovenske
države. Nastal je sredi osemdesetih let 20. stoletja in je v takratnih jugoslovanskih razmerah
brez dvoma pomenil dejanje, ki je
opozorilo na čedalje močnejše
oblikovanje slovenske narodne
zavesti, želeče v narodnostno
mešani skupni državi poudariti
samostojnost slovenskega duhovnega organizma. Ker je ta organizem vgrajen tudi v poznejšo
oziroma sedanjo politično in
državno samostojnost, je razumljivo, da je ES s svojo avtoriteto
do leta 1990, ko so izšli že štirje
njeni zvezki, krepila razmeroma
težavno držo med dejanji k samostojni slovenski državi.
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Čestitamo!
Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez in
Zveza za športne invalide Slovenije
izreka zahvalo in priznanje

Nekateri avstralski Slovenci, ki so sodelovali v času Olimpijskih iger
pri projektu Slovenija Sydney 2000, pri razstavi Building Blocks, na
Večeru slovenskega olimpizma ali so kakorkoli drugače in drugje
pripomogli k širitvi olimpijske ideje med Slovenci so prejeli zahvalo
in priznanje s podpisom takratnega slovenskega olimpijskega atašeja
Alfreda Brežnika.

Vsem prejemnikom priznanja iskrene čestitke!

Slučajno? Po pomoti? Namerno?

V Slovenski medijski hiši - Glas Slovenije Sydney se je živelo in delalo za
olimpijsko stvar vse od druge polovice leta 1999.
Stanka Gregorič - kot volunter in Florjan Auser sta
- se kot člana Društva slovenskih novinarjev in Športnih novinarjev
Slovenije, udeleževala tiskovnih konferenc SOCOG-a in ob tem promovirala
Slovenijo in Slovence
- v stiku s posameznimi olimpijskimi funkcionarji in avstralskimi mediji
predstavljala Slovenijo (tudi posredovala brošure o Sloveniji)
- se pri avstralskih medijih, televizijskih postajah, pri premieru NSW Bobu
Carru in še kje trudila da Slovenije ne bi zamenjevali s Slovaško
- se udeleževela sestankov v slovenski skupnosti (Stanka je bila celo
zapisničarka) in drugih srečanj, ki so bila namenjena projektu Slovenija
Sydney 2000
- obiskovala treninge športnikov vse od Penritha, do Homebusha, Cecil Parka
in Darling Harbourja ter te snemala z video kamero, pisala reportaže, delala
intervjuje, poročala...
- prikazala dokumentarne zapise na Slovenski TV 31 Sydney (seveda
s sodelavci, kot n.pr. z Miriam Stariha, Petrom Česnikom ter s
finančno podporo sponzorjev)

- širila olimpijsko idejo ter obveščala avstralske Slovence, Slovenijo
in svet kaj se dogaja v Sydneyu tudi skozi časopis Glas Slovenije, in
internetne strani (Stanka je večkrat poročala tudi za radio SBS v
Melbournu)
- na svoje stroške razposlala na stotine brošur Slovenske turistične
organizacije (STO) o projektu Slovenija Sydney 2000 ter brošure o
razstavi Building Blocks
- sodelovala na razstavi Building Blocks in obiskovalcem prikazala
aktivnosti in delo Slovenske medijske hiše Sydney
- bila v pripravah za Večer slovenskega olimpizma angažirana že
dva tedna prej, Stanka kot producentka, Florjan pa kot tehnični
organizator
- bila prisotna skoraj na vseh tekmovanjih slovenskih invalidov - na
Paraolimpijskih igrah
- imela za Paraolimpijske igre polno novinarsko akreditacijo in
snemala z video kamero, delala intervjuje, pisala reportaže
- poročala in pošiljala fotografije preko e-maila za internetno stran
"atletika", ki jo je v Sloveniji urejeval Edo Bogataj
- na TV Slovenijo v Ljubljano na koncu Paraolimpijskih iger poslala
ves posneti material
- izdala posebno Olimpijsko prilogo (12 strani)
- izdala posebno Paraolimpijsko prilogo (4 strani)
- še veliko drugega prispevala za olimpijsko leto med Slovenci
- zapisana v Olimpijskem Biltenu - Olimpijskega komiteja Slovenije,
št. 28-29 /Leto 2000/ med drugim tudi s temi besedami: "...Stanka in
Florjan sta se izjemno angažirala ne le ob olimpijskih pripravah
nasploh, marveč še posebno zavzeto spremljala vsa slovenska
gostovanja v Avstraliji, o katerih poročata tudi v domovino..."
- omenjena tudi v člankih Olimpijskega Biltena št. 30 /Leto 2001/ ki ga je izdal pred dnevi Olimpijski komite Slovenije
- Florjan je prejel zahvalo in priznanje za uspešno sodelovanje (kot
kamerman s polno medijsko akreditacijo) na OI Sydney 2000 od
avstralskega olimpijskega ministra Michaela Knighta in predsednika
Mednarodnega olimpijskega komiteja Juana Antonia Samarancha
ZA VSE ZGORAJ NAŠTETO, IN ŠE ZA KAJ, NISTA PREJELA ZAHVALE IN
PRIZNANJA S PODPISOM ATAŠEJA ALFREDA BREŽNIKA, TAKO KOT
DRUGI. SLUČAJNO? PO POMOTI? NAMERNO? MORDA SO SE DELILA
PRIZNANJA PO POSEBNIH KRITERIJIH, KI JIH NISTA DOSEGLA.
NA ZIDU V SLOVENIAN MEDIA HOUSE PA JE OKVIRJENA AVSTRALSKA
ZAHVALA IN PRIZNANJE!
Spodaj: Slovenian
Media House na
razstavi
Building Blocks
v Merrylandsu
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Prejeli smo za objavo...
Po-olimpijski občutki Petra Česnika

Olimpjiski ogenj, ki je tako lepo plapolal v Sydneyu med Olimpijskimi
igrami (OI) je končno ugasnil. Toda glej ga spaka, saje, ki še vedno
padajo iz tega plemenitega plamena so vedno bolj črne in težke.
Res, slovensko olimpijsko moštvo se je dobro odrezalo: dve zlati odličji,
odlična umestitev na četrto mesto naše atletinje Brigite v teku na 800
metrov, veliko državnih in osebnih rekordov je doseženih – to za eno
majno deželico niso mačje solze. Tako so potem priznanja bili deležni
prostovoljci, ki so sodelovali pri pripravah na igre, nekateri tudi že
tri leta pred igrami, ko so kot prvi prišli reprezentanti slovenskih
kajakašev in kanuistov na divjih vodah, in pozneje še člani veslaškega
moštva, katero je na OI Sydney 2000 doseglo zlato odličje. Zvezna
država Novi Južni Wales in njen olimpijski odbor SOCOG je nagradil
s priznanji svoje prostovoljce. Mesto Sydney pa je prostovoljce
nagradilo s parado 47.000 udeležencev – prostovoljcev.

ŠPORT
Slovenska jadrnica
dosegla
Antarktično celino

SYDNEY /GLAS SLOVENIJE/ - Roman
Kvaternik, kapitan slovenske
barke, ki je pred kratkim dosegla
Antarktiko in to je tudi prvi podvig
kakšnega Slovenca, je bila decembra in januarja zasidrana v
sydneyskem zalivu, konec januarja
pa odpluje proti Brisbanu. Kapitan
Kvaternik je uredništvu Glasa
Slovenije v telefonskem pogovoru
povedal, da se bo zadržal v
Avstraliji še nekaj tednov.

Preteči 4800 kilometrov
Transaustralia 2001 z
Dušanom Mravljetom

Spidvejski prvak Slovenije
uspešen v Avstraliji

BRISBANE, NSW /GLAS SLOVENIJE/
Čez novoletne praznike se je v
Avstraliji odvijala najpomembnejša spidvejska serija, na kateri
je nastopil tudi tekmovalec iz
Slovenije Matej Ferjan. Na International Speedway Masters
Series (ISMS) v Avstraliji se je
pomeril z najboljšimi spidvejisti.Trikratni slovenski državni
prvak Matej Ferjan si je letos od
trinajstih dirk, ki jih je preživel v
tej peklenski konkurenci, obetal
predvsem veliko izkušenj. Z
mehanikom Tomažem sta se v
Avstralijo odpravila povsem neobremenjena z rezultatom. Toda že
v uvodnih dveh dirkah serije ISMS
je opozoril nase in presenetil
avstralsko občinstvo. Dirkal je v
Brisbanu in v NSW. V nekaterih
etapah je celo premagal dva slavna
Avstralca in Angleža in na koncu
v skupnem seštevku zasedel
odlično sedmo mesto.
nologijo in z znanjem lastnih
strokovnjakov zagotovila, da bodo
lahko zainteresirani udeležbo
Dušana Mravljeta na ultramaratonu Transaustralia redno
spremljali preko interneta na
spletnih straneh
transaustralia.siol.net
Dušan Mravlje pozna Avstralijo,
saj je leta 1986 zmagal na teku od
Sydneyja do Melbourna. Ultra-

Slovenski olimpijski prostovoljci, z leve: Nataša Drummond, Melita
Jazbec, Janko Dvoršak, Voni Bakija, Dušan Bakija in Peter Česnik

Tudi naš generalni konzul in olimpijski ataše g.A.Brežnik je delil
priznanja takoj po končanih Parolimpijskih igrah oktobra 2000. To je
pohvale vredno da se tudi on zaveda pomemnosti teh dogodkov in da
v imenu Slovenskega olimpijskega komiteja naredi korak in izreka
priznanje Slovencem v Avstraliji za navdušeno sodelovanje in doprinos
k uspešni predstavitvi Slovencev in Slovenije Avstralcem in svetu
nasploh, ne pa samo visokim avstralskim gostom in mnogim cenjenim
svetovljanom. Sajasta žalost pa je, da le nekateri teh priznanj niso
bili deležni. Jaz osebno se še tolažim, da zaradi počasne sydneyske
pošte in praznikov to priznanje ni še našlo svoje poti do mojega
poštnega nabiralnika. Končno je to le kos papirja, ki pomeni nekaj
samo meni osebno, in pa mojim otrokom v prihodnjih letih v spomin
in ponos. No, se je pa tudi že kdaj preje zgodilo da je pošta potovala
več kot štiri mesece v Sydney. Alfred, pa brez zamere!
Prostovoljec 1997/98/99/2000
P.S.: OKS je nas pet prostovoljcev v olimpijski vasi že primerno nagradil
in se zahvalil za naše sodelovanje in nesebično pomoč slovenskim
olimpijskim športnikom in tehničnemu spremstvu v času OI.
P.P.S.: Slovenka hiša z gostilno, razstava Building Blocks - to je bilo
enkratno in se verjetno ne bo ponovilo do naslednjih olimpijskih iger
v Avstraliji. Vse kar je pozitivnega in dobrega bilo storjenega in
doseženega v tem času nam je lahko v čast in zadovoljstvo.
P ERTH /EON, STA/ - Dušan
Mravlje, slovenski ultramaratonec
bo prebil v Avstraliji 65 dni.
Pretekel naj bi dolgo pot od Pertha
do Canberre skupaj s petindvajsetimi najboljšimi na svetu.
Tekači, stari od dvajset do šestdeset let, bodo v dobrih dveh
mesecih tekli skozi 134 avstralskih mest, na poti pa jih bo
predvidoma spremljalo 5,6 milijona Avstralcev. Ultramaraton v
tem trenutku že poteka. Skupina
Telekom Slovenije bo s svojo teh-

maraton Transaustralia 2001 bo
prikaz neizmerne človeške vzdržljivosti brez dneva počitka.
Tekače bo spremljalo 150 spremljevalcev in 30 vozil, vsi se bodo
čez Avstralijo pomikali s hitrostjo
osem kilometrov na uro.
Perth, 6. januarja 2001 - Štartni
strel točno opoldne je sprožil
župan Pertha, ki je v mestnem
parku, v senci gigantskih nebotičnikov poslal na pot 24
tekmovalcev iz desetih držav.
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Po svetu
BEOGRAD, PRAGA,
PARIZ, LISBONA....

/EON, L JUBLJANSKE NOVICE / Uporaba radioaktivnega orožja na
Balkanu dobiva nove razsežnosti
- Praga: Smrt češkega pilota helikopterja je še dodatno razburkala
diskusije o uporabi streliva z
osiromašenim uranom med akcijami zveze NATO na Balkanu.
Pilot Michal Martinak je namreč
pred letom dni - po vrnitvi iz akcije
v Bosni in Hercegovini - umrl za
levkemijo.Vojaški tiskovni predstavnik je za praški dnevnik izrazil
bojazen, da sta bila med vojno na
Balkanu hudo kontaminirana tudi
zrak in pitna voda.
- Pariz: poročajo, da v vo-jaških
bolnišnicah trenutno zaradi
levkemije zdravijo štiri vojake, ki
so služili na območju nekdanje
Jugoslavije.
- Beograd: Znani beograjski
ekolog Dejan Dimov pa je v
pogovoru za Glas javnosti zatrdil,
da je zveza NATO med bombardiranjem Jugoslavije leta 1999
izstrelke z osiromašenim uranom
uporabljala po vsej Srbiji, vključno z Beogradom, in ne zgolj na
Kosovu. To naj bi pomenilo, da so
bili praktično skoraj vsi prebivalci
Srbije v danem trenutku v premeru
desetih kilometrov, kolikor znaša
domet radiacije, izpostavljeni in
da so vsi potencialni onkološki
(rakavi) bolniki.
”Tukaj so brez dvoma izvedli
eksperiment “in vivo” na celotnem
narodu. Nevarnosti, da pridejo v
stik z osiromašenim uranom, so
izpostavljeni tako vojaki kot
civilisti. Zveza NATO je priznala,
da je s takimi projektili bombardirala Kosovo, toda vsi molčijo o
tem, da so z njimi bombardirali
tudi mostove in druga železobetonska poslopja sredi Beograda,
kot so poslopje zveznega ministrstva za notranje zadeve ali
generalštaba jugoslovanske vojske. Teh poslopij se vsi izogibajo
in ne vedo, kam z gradbenim
materialom, ki bo še naprej seval”,
izpostavlja Dimov. Sogovornik
Glasa javnosti trdi, da bo uničevalne posledice urana trpelo
prihodnjih 30 generacij in da
zdravniki že opozarjajo, da se je
število tistih z malignimi boleznimi povečalo za 30 odstotkov.
- Berlin: nemško obrambno
ministrstvo je sporočilo, da
preučuje primer vojaka, ki je
sodeloval v operaciji v BiH in je

zbolel za levkemijo. Po pisanju
casnika Bild gre za vojaka, ki je
leta 1997 služil v Mostarju v BiH,
leto kasneje pa je zbolel za
levkemijo.
- Podgorica: Črnogorski minister
za okolje Miodrag Gomilanovič je
napovedal, da bodo v Črni gori
kmalu začeli dekontaminirati
obmocje na polotoku Lustica v
bližini Kotorskega zaliva, ki je
kontaminiran z osiromašenim
uranom. Gre za skrajni del polotoka Azro, ki je edina točka v
Črni gori, na kateri je Nato uporabil strelivo z osiromašenim
uranom. Dela na približno 3500
kvadratnih metrov velikem območju naj bi končali še pred začetkom turistične sezone. Dekontaminacija območja bo stala 42
milijonov tolarjev.
- Kopenhagen: Tudi z Danske
poročajo o primeru levkemije pri
vojaku, ki je služil v BiH.
- Lisbona: Pred dnevi je svojo
bolezen razkril na portugalski
televiziji nek portugalski vojak, ki
je leta 1999 sodeloval v mirovnih
silah na Kosovu. Kot je dejal, je
prve znake bolezni začutil že med
služenjem, približno leto dni po
vrnitvi s Kosova pa so bolezen
potrdili zdravniki.
- Madrid: V zadnjih mesecih so
v Španiji zabeležili osem primerov
raka med vojaki, ki so se prostovoljno pridružili španskim
enotam v BiH in na Kosovu, je
poročal španski dnevnik El
Mundo. Med obolelimi je šest
vojakov in en humanitarni delavec, en vojak pa je že umrl.
- Rim: Italijanski obrambni
minister Sergio Mattarella je 10.
januarja 2001 italijanskemu
senatu sporočil, da je med
italijanskimi vojaki trenutno 30
obolelih za levkemijo, od katerih
jih je sedem že umrlo. Od teh
vojakov jih je 21 služilo na
Balkanu, povečini v BiH, je
dodal minister. Obenem se je
zavzel za pojasnila zveze NATO;
javnost, tako italijanska kot
mednarodna, se upravičeno
sprašuje o resnici glede obolevanja vojakov, ki so služili v
BiH in na Kosovu.
- Atene: Tudi grške vojaške
oblasti preučujejo primer nekega
svojega vojaka, ki je služil v BiH
in nato zbolel za levkemijo.
- Canberra: Tudi Avstralija je
poslala na balkanska krizna
žarišča okoli 200 vojakov in vsi
bodo te dni zdravniško pregledani; prav tako tudi člani dobrodelne organizacije CARE
AUSTRALIA.
- Pentagon je pred dnevi zavrnil
povezavo med uporabo streliva z
osiromašenim uranom in primeri
bolezni pri ameriških vojakih, ki
so sodelovali v zalivski vojni.
- Bruselj: NATO ne bo razglasil
moratorija na uporabo izstrelkov z osiromašenim uranom,
dokler znanstveniki natančno ne
ugotovijo nevarnosti, ki jih ta
orožja pomenijo za zdravje ljudi.

VATIKAN

/DELOFAX / - V papeževi kapelici v Vatikanu, ki jo je z
mozaično umetnostjo olepšal
teolog pater slikar dr. Ivan
Marko Rupnik se je okoli
Božiča poročil dr. Boris
Pleskovič, eden od direktorjev
Svetovne banke za razvoj v
Washingtonu in novi predsednik Svetovnega slovenskega
kongresa. Pleskoviča in dosti
mlajšo ljubljansko arhitektko
je poročil sam pater Rupnik.
Papež pa je torej dal svojo
zasebno kapelo na uporabo za
ta poročni obred.

BRUSELJ

/STA, VEČER/ - S 1. januarjem
2001 je evro (evropsko valuto)
kot dvanajsta članica Evropske
unije uvedla Grčija, pa tudi
Vatikan. Po lastni volji še naprej
evra ne uvajajo Finska, Velika
Britanija in Švedska.
Kot kažejo podatki je leta 2000
veliko rast dosegel ameriški dolar.
Konec decembra 1999 je bilo treba
za evro odšteti 1,007 ameriškega
dolarja, 28. decembra 2000 pa 0,930
ameriškega dolarja. Na prvi pogled
bi lahko rekli, da se je leta 2000
Slovencem najbolj splačalo
varčevati v ameriških dolarjih, kljub
temu da je obrestna mera precej
nižja kot za tolarske depozite. Igor
Langerholc, devizni strokovnjak iz
Nove LB, pravi:
“Za tiste, ki želijo varčevati na daljši
rok in niso špekulanti, je najboljša
naložba domača valuta, ker so
obrestne mere za tolarske depozite
precej visoke, tečaj pa ne sledi
inflaciji. Varčevanja v ameriških
dolarjih ne priporočam, kajti nikoli
ne vemo, kakšna bo njegova
vrednost čez mesec in več.”

PEKING

/LJUBLJANSKE NOVICE/ Na predvečer novega tisočletja je
kitajska državna televizija CCTV
v enourni oddaji predstavila
Slovenijo. V oddaji so večkrat
pokazali slovenski grb, pa tudi
zeleno pokrajino Logarske doline,
kozolce, lipicance, vino, potico ter
človeško ribico iz Postojnske
jame. Tako je bolj kot kdajkoli prej
Slovenija na zadnji dan starega
leta potrkala na vrata kitajskih
domov in se predstavila kot mlada
evropska država in oaza. V, po
pravilu povsem nepolitični oddaji,
ki jo je petčlanska ekipa CCTV
minulo poletje posnela po vsej
Sloveniji, so redaktorji zbrali
posebnosti iz slovenskega življenja in o njih povpraševali
gledalce v studiju. Slovenci bodo
odslej na Kitajskem nekoliko bolj
znani po tem, da počivajo ob pivu,
da vino pijejo iz majolik, veliko
igrajo na harmoniko, prepevajo,
jahajo lipicance in hodijo naokoli
v narodnih nošah.

Katera čezmorska
država
je prva priznala
Slovenijo? Kanada
sli Avstralija?

/G LAS S LOVENIJE , S TANKA
GREGORIČ/ - V Avstraliji smo
bili vedno prepričani, da je bila
Avstralija tista čezmorska država, ki je leta 1992 prva priznala
Slovenijo. Tako je zapisano tudi
v vseh naših kronikah (glej
Slovensko Pismo, publikacijo
Naša bitka za Slovenijo Avstralija, Glas Slovenije). V
Glasilu kanadskih Slovencev,
november-december 2000, pa
med drugim piše Leander Škof
na str. 25:
“Ob dvestoletnici rojstva dr.
Franceta Prešerna naj omenim, da je Republika Slovenija
izdala 12. januarja 1992 bankovec za 1000 tolarjev v njegov
spomin. (Zanimivo je, da smo
v Torontu isti dan praznovali
kanadsko priznanje Republike
Slovenije - Kanada je bila prva
neevropska država - druge so
ji sledile pozneje).”
Toda gospod Škof se je zmotil!
Bankovec za 1000 tolarjev je
Slovenija izdala 15. januarja
1992 in ne 12. januarja 1992.
Kanada je torej priznala Slovenijo 15. januarja 1992, Avstralija pa 16. januarja 1992. Če
računamo, da sta na primer Toronto in Ottawa za Avstralijo
časovno 16 ur, še vedno prednjači Kanada z osmimi urami.
Zadevo je treba pravilno rešiti,
saj mora tudi zgodovina zabeležiti informacijo pravilno.
Menim, da niti Kanada sama
niti Avstralija sama ne moreta
biti prvi. Najbolje bi bilo
zapisati: “Avstralija in Kanada
sta bili prvi čezmorski državi,
ki sta priznali Slovenijo.”

STRASBOURG

/STA/ - Evropa je leto 2001 izbrala
tudi za Evropsko leto jezikov (European Year of Languages EYL). Odločitev o tem je Svet
Evrope sprejel januarja leta 1999,
Evropska unija pa se je akciji
uradno priključila junija leta 2000.
Dejavno vlogo bo imela tudi
specializirana organizacija UNESCO.
Cilj je proslaviti evropsko jezikovno dediščino in spodbuditi
učenje jezikov kot sredstva za
soočenje z gospodarsko, socialno
in kulturno izmenjavo v dobi globalizacije. Tako SE kot EU sta
prepričana, da je dandanes za vsakogar
priporočljivo, da poleg maternjega
obvlada vsaj še dva tuja jezika.

