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Spoštovane Slovenke in Slovenci v sončni Avstraliji! 
 
 
Prav v trenutku, ko Vam pišem te besede, bi moral skupaj s sodelavcema z Urada Vlade 
Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu že sedeti na enem izmed letal s 
končnim ciljem 10-dnevnega obiska Avstralije, v okviru katerega je bil kot moje prvo srečanje 
z Vami, dragi rojaki, predviden prav 35. »Slovenski mladinski koncert« v Geelongu. 
 
Iskreno obžalujem, da je bil ta obisk preložen, saj bi Vas z veseljem nagovoril v živo, Vam 
stisnil roko ter izkazal spoštovanje Vašim prizadevanjem za ohranitev slovenskih kulturnih 
običajev v Avstraliji. Svetovna gospodarska in finančna kriza ter z njo povezano varčevanje 
javnega sektorja povsod po svetu sta povzročila, da bom moral še nekaj časa počakati, da 
neposredno spregovorim z Vami. Vseeno pa Vam želim sporočiti, da sem v teh dneh z 
mislimi pri Vas in dogodku, ki je pred nami.  
 
Tradicionalni, že 35. »Slovenski koncert« v organizaciji slovenskih verskih središč v Avstraliji 
ni bil naključno izbran kot prva prireditev, ki naj bi jo obiskal. Odpovedani obisk je bil skrbno 
načrtovan in je vključeval predloge slovenskega veleposlaništva v Canberri, generalnega 
konzulata v Sydneyu, bolj izpostavljenih članov slovenske skupnosti v Avstraliji ter mojih 
sodelavcev in sodelavk z Urada ter Ministrstva za zunanje zadeve. Tako mi je dobro 
poznano, da danes praznujete enega najpomembnejših dogodkov za slovensko skupnost v 
letošnjem letu. Zbranih vas je več sto mladih in mladih po srcu, med katere se prištevam tudi 
sam. Tokratni gostitelj je Geelong, a prišli ste tudi iz vseh ostalih središč avstralskega 
Slovenstva, od Melbourna, Sydneya, Adelaide do Queenslanda in drugih mest te širne 
dežele. 
 
Poleg dela za lastno preživetje in ohranjanje obstoja svojih družin, so slovenski izseljenci v 
Avstraliji svoj čas  namenili tudi za negovanje slovenske kulturne dediščine, ohranjanje jezika 
in lepoto zapete slovenske pesmi.      

 
Generacije, ki so se rodile v Avstraliji, so svoje prve življenjske korake naredile v povsem 
drugem kulturnem okolju in bi brez negovanja in nadaljevanja tradicije, ki ste jo v verskih in 
kulturnih središčih znali gojiti, ne imele potrebne opore. 
 
Želim Vam, da uživate v druženju in v glasbi, da izmenjate svoje zgodbe in medsebojno 
delite izkušnjo skupnih Vam slovenskih korenin. Naj se individualno dopolnjuje s kolektivnim, 
da bi po koncu srečanja odšli v svoje domove bogatejši za novo prelepo doživetje.  
 
Ničkoliko rojakov in njihovih prijateljev je in bo na vaših koncertih in skupnih druženjih 
prisluhnilo glasbi, ki s svojim univerzalnim jezikom povezuje različne narode, prestopa 
ustvarjene in namišljene meje in povezuje ljudi tam, kjer jih beseda vedno ne more. Obenem 



bodo tu vedno našli  toplo in prijazno besedo, vzpodbudo v težkih življenjskih trenutkih, s 
katerimi je malokomu prizanešeno. 
 
Za odgovorno in uspešno delo je bilo potrebno veliko moči, znanja, odločnosti, predanosti in 
še vrsta drugih vrlin. Vse to ste premogli in temu primerni so bili uspehi, na katere ste danes 
upravičeno ponosni. Nadaljujte s predstavljanjem Slovenije in slovenske kulture v svojem 
okolju na prijazen in vsem razumljiv način, z univerzalno govorico glasbe. 
 
Iskreno Vas pozdravljam in Vam kličem na svidenje! 
 
 
 

Dr. Boštjan Žekš, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu 
 
 


