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Pred vami je letna številka tiskane Rodne grude, ki vsebuje
izbor člankov iz istoimenske spletne revije. Za nami so tri
leta, ko smo delali tisto, v kar verjamemo. Spletno stran osvežujemo na dva meseca, več nam ne dopuščajo sredstva.
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Približali smo vam osebne zgodbe naših rojakov po svetu.
Opazili boste, da je predstava o domovini, kot so jo naši
predvojni in povojni izseljenci odnesli v svet, z novo generacijo spremenila podobo. Skupno jim je mišljenje, ki ga je v
stavek povzel Matjaž Tančič: »Slovenija je fenomenalna, če
ti ni treba tam neprestano živeti.«
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Zakaj je tako, ni treba prav dolgo premišljevati. Ponujamo
vam pregled dogodkov v Sloveniji in svetu. Izbrali smo bolj
optimistične, za ostale poskrbijo mediji, ki jih spremljate
vsak dan. Po mišljenju nekaterih, je bilo to leto eno izmed
težjih. Mnogo sprememb, preizkušenj in preobratov smo
doživeli tako na osebnem kot družbenem področju. A če
nas osebne izkušnje in trpljenje plemenitijo, da postajamo
boljši ljudje, potem sedaj vemo, kaj nam je storiti in misliti
o migraciji narodov, ki se zliva v Evropo. Kolektivni dolg Evrope do kolonialnih narodov je velik in povsem možno je, da
je prišel čas plačila.
Prišel je tudi čas, da Slovenci po svetu dobite spominski
center. Številni narodi, ki jih je zaznamovalo izseljevanje
iz matične domovine ga imajo. Izseljenske spomenike po
svetu smo predstavili na spletni strani v rubriki Zgodilo se
je. V tiskani vam predstavljamo primera, ki bi lahko bila
našemu za zgled. Idejo o lokaciji in vsebini slovenskega
spominskega centra, ki že leta stoji v predalih uradov, vam
bo v nadaljevanju predstavil predsednik SIM, Sergij Pelhan,
ki se je letos zavzel za njeno realizacijo. Po treh mandatih
vodenja SIM pa smo v Rodni grudi predstavili tudi njega.
Spremembe so zajele tudi uredništvo Rodne grude in SIM.
A to ni tako pomembno, če delo teče naprej. Sprememba je
menda edina stalnica v življenju. In prav je tako, sicer ne bi
bilo napredka.
Zahvaljujem se vsem, ki ste mi s svojimi obiski, druženjem in sodelovanjem oplemenitili življenje. Zahvaljujem se
sodelavcem in dopisnikom, ki ste z leti postali prijatelji.

Vesna Vukšinič Zmaić,
urednica
ISSN 2385-9199
Ljubljana, december 2015
december 2015
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SLOVENSKE IZSELJENSKE MATICE

Slovenska izseljenska matica je institucija
stara več kot pol stoletja. Medtem je zamenjala številne predsednike, kader in s časom
postala ena izmed štirih organizacij, ki delujejo na področju Slovencev po svetu. Dela je
dovolj za vse in glede na trende izseljevanja
- kaže da ga bo še več - se je potrebno zamisliti, ali je način dosedanjega dela pravilen in ali seže dovolj daleč. Na SIM smo se
Slovencem po svetu približali preko svetovnega spleta, saj imamo informativno spletno
stran, kjer pišemo o novicah na področju
dela SIM in izseljenstva, spletno revijo Rodna
gruda in spletno Izseljensko nepremičninsko
točko, povezani pa smo tudi preko socialnega
omrežja Facebook. V naših prostorih gostimo
predavatelje iz sveta in Slovenije, ki predstavljajo teme, zanimive izseljencem, tistim, ki
so se v matično domovino vrnili ali se večkrat
vračajo, ter vsem, ki jih to področje kakor koli
zanima.
Vesna Vukšinič Zmaić

V

V začetku leta smo se z Alenko Veber sprehodili po
slovenskih muzejih. V Rodni grudi vam predstavljamo
hmeljarski muzej in muzej krasa. Prvi je po mnenju
Veberjeve edinstven v Evropi, če ne celo v svetu.
Mitja Potočnik, univerzitetni diplomirani zgodovinar, ki
živi v Gani, nam je predstavil tradicionalno in avtentično simboliko nekaterih ganskih etničnih skupnosti,
ostankov predkolonialne kulture, ki se, zaradi vdora kapitalizma, tehnologije in splošne modernizacije
družbe, transformirajo in skušajo preživeti ali pa tone-
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jo v pozabo. Cilj predavanja je bil razložiti pomen ohranjanja tradicionalne kulture v globalnem svetu.
Predsednik SIM Sergij Pelhan, je v Državnem zboru javno predstavil mnenje SIM k predlogu osnutka
Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije do
Slovencev v zamejstvu in po svetu, kjer je, poleg poenostavitve postopka repatriacije in vzpostavitve nove
strategije za ohranjanje Slovenstva med novo generacijo mladih, ki odhajajo v svet, opomnil tudi na
nujnost postavitve spominskega centra izseljenstva.
december 2015

Slikarska kolonija je tradicionalen projekt SIM, ki smo
ga v letu 2015 po dolgih letih gostovanja v Mostu na
Soči preselili v Sela pri Ajdovcu v Suhi krajini blizu
Žužemberka. Preko razpisa smo letos sprejeli osem
slikarjev. Čudovita narava v osrčju Suhe krajine in vesela tema sta naslikali platna naših udeležencev in
poskrbeli za prešerno razpoloženje. Izredno gostoljubnost sta nam izkazala pred kratkim nenadoma
preminuli lastnik Vesele vasi, Alojz Iskra, s svojo soprogo. Ostal nam bo v lepem spominu in resnično
upamo, da bo njegova ideja o oživitvi turizma v Suhi
krajini nekega dne v popolnosti zaživela.
V začetku julija smo v Društvu slovenskih pisateljev
predstavili knjigo Anne Valenčič Davis, ki nosi naslov
Petunija v čebulni gredi. Knjigo sta predstavila dr. Janja Žitnik Serafin iz Inštituta za slovensko izseljenstvo
in migracije ZRC SAZU in urednik knjige Peter Kovačič
Peršin. Svoje vtise je ob izidu knjige povzela tudi avtorica, ki je za to priložnost prispela iz Čila. Leta 2002
je knjigo objavila v Santiagu de Chile pri založbi RIL
editores, v španščini pa je naslovljena Petunia en un
cebollar. Gre za krajši roman, sestavljen iz šestnajstih
epizod, v katerih opisuje značilne dogodke iz svojega
otroštva. Delo Petunia en un cebollar je bilo oktobra
2003 z velikim uspehom predstavljeno na mednarodnem knjižnem sejmu v Santiagu. Anna Valenčič še
danes govori narečno slovenščino, ki se jo je kot otrok
naučila v družini.

SLIKARSKA RAZSTAVA AMALIJE PEREZ

Amalia Nelida Peréz Molek je bila rojena v Buenos
Airesu v Argentini. Zaključila je Visoko likovno šolo
Ernesto de la Carcova, kjer je diplomirala iz scenografije, v risanju in slikarstvu pa se je izpopolnjevala pri
prof. Poncianu Cardenasu. Leta 1983 je kot soproga
rojaka Oskarja Moleka skupaj z njim postala štipendistka Slovenske izseljenske matice ter nadaljevala
študij slikarstva in grafike na Akademiji za likovno
umetnost v Ljubljani. Po zaključku študija se je leta
1987 vrnila v Argentino. Prejela je vrsto priznanj, za
njo pa so številne samostojne razstave v Argentini in
Evropi. Razstavo Amalije Perez Molek smo letos junija gostili v Galeriji Ljubljanskih likovnih umetnikov.

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ ALOJZA ORLA

Alojz Orel je bil rojen v Ljubljani leta 1918, kasneje je
živel v Brežicah in Zagrebu, nato pa se je leta 1947
preselil v povojno razdejani Pulj in istega leta odprl
atelje »Foto Orel«. Umrl je v Pulju leta 2002, kjer bo
ostal v spominu kot umetniški in dokumentaristični
fotograf, zaljubljen v svobodo in eksperimentiranje,
uporabljajoč vse takrat znane in neznane tehnike fotografiranja. Zapuščina Alojza Orla šteje več deset tisoč ohranjenih fotografij in je kot takšna, edinstvena
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na področju Istre, Hrvaške in nasploh v regiji. V letu
2014 sta mesto Pulj in Zgodovinski pomorski muzej
Istre namenila spomin na Alojza Orla. Leto 2014 so
označili za Orlovo leto in po različnih galerijah in z
različnimi dogodki predstavili opus njegovih del. Na
pobudo Slovenskega kulturnega društva Istra so bila
v Ljubljani njegova dela predstavljena v Narodno univerzitetni knjižnici, atriju SAZU in avli SIM.

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ OSKARJA MOLEKA

Serija fotografij, ki jih razstavlja Oskar Molek pod
kuratorstvom Juana Travnika, je povzetek avtorjevih
stikov s Salvadorjem da Bahio in njegovimi prebivalci med leti 1999 – 2009, ko je potoval v to mesto na
severovzhodu Brazilije. V galeriji Stolpa Škrlovec v
Kranju smo razstavo odprli 10. julija 2015. Na otvoritvi razstave je nekaj besed o delu Oskarja Moleka
povedal predsednik SIM, Sergij Pelhan, ki je poudaril,
da lahko iz Molekovih fotografij razberemo socialne,
politične in družbene spremembe, ki se dogajajo v
našem okolju in jih Molek z izostrenim etnološkim
pogledom beleži na fotografski papir. Tako se zapiše
del zgodovine in v svet nosi sporočilo o življenju in
ljudeh. Pelhan je izrazil tudi upanje, da bo Oskar Molek v prihodnje ustvaril načrtovani projekt z naslovom
»Entre Rios – med vodami« in s fotoaparatom naredil
raziskovalno primerjalno študijo med pokrajinami in
vodami Bele krajine, od koder prihaja njegov oče, in
pokrajino Entre Rios v Argentini, kjer je Oskar rojen.

NASTOP FOLKLORNE SKUPINE BLED NA
SLOVENSKEM DNEVU V BANJA LUKI
Slovensko društvo Triglav iz Banja Luke vsako leto prireja Slovenski dan v Slatini in Banja Luki. Na dogodku
se predstavijo pevski zbor društva in otroci dopolnilnega pouka slovenskega jezika, povabijo pa tudi slovenske skupine. Na pobudo SIM je prišlo do gostovanja
folklorne skupine Bled pri Slovencih v Banja Luki.

3. KERAMIČNA DELAVNICA ZA
SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Keramična delavnica je projekt, ki smo ga zasnovali
pred tremi leti. Izredno dober odziv je predvsem s strani slovenskih društev, ki imajo v svoji dejavnosti kreativne skupine. Letos so se delavnice udeležile kreativne skupine slovenskih društev iz Poreča in Zagreba.

POSTAVITEV SPOMINSKEGA CENTRA
SLOVENCEV V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

SIM je z marcem 2015 začela z aktivno pobudo za
ustanovitev spominskega centra izseljenstva. Več
lahko preberete v prispevku predsednika SIM, Sergija
Pelhana.
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SIM V ISKANJU NOVIH OBLIK

Delo predsednika Združenja Slovenska izseljenska matica, najstarejšega slovenskega združenja,
ki skrbi za stike z izseljenci, opravlja že tretji mandat. Sergij Pelhan se je s problematiko izseljenstva spoznaval že pri svojem delu v kulturi. Kot predsednik Kulturne skupnosti Slovenije je spoznal delo Slovenske izseljenske matice (SIM), saj so takrat financirali njene programe. Na obiskih
v tujini je spoznaval življenje izseljencev in njihovo še vedno globoko navezanost na rodno grudo.
Zato je konec 90. let prejšnjega stoletja postal član SIM.
Edita Žugelj

K

Kot član se je bolje seznanil s problematiko društva,
opazil je slabe odnose med zaposlenimi, spore s
tedanjim vodstvom in vse večjo finančno krizo, ker
so vodilni uresničevali programe brez finančnega
pokritja. Zato se je na predlog nekaterih zaposlenih
odločil, da kandidira za predsednika SIM in poskuša
rešiti te, takrat najbolj pereče probleme. V nasprotnem primeru bi društvo lahko prenehalo delovati, saj mu tudi širše razmere niso bile naklonjene.
Predsednika Združenja Slovenska izseljenska mati-
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ca, ki je, med drugim, kar 50 let izdajala revijo Rodna gruda, sem poprosila za pogovor o položaju SIM
v času, ko je nastopil svojo funkcijo, v današnjem
času in o načrtih za prihodnost.
Proti koncu gre vaš tretji mandat na čelu Združenja Slovenska izseljenska matica. Sta se način delovanja in pomen SIM v tem času kaj spremenila?
Vloga in pomen Slovenske izseljenske matice (SIM)
sta se po osamosvojitvi Slovenije precej spremenila.
december 2015

V prejšnji državi Jugoslaviji je bila SIM poleg Rafaelove družbe edino civilno združenje, ki je ohranjalo
stike s Slovenci v izseljenstvu. Zaradi političnih razmer po 2. svetovni vojni SIM žal ni smela in ni zmogla
navezovati stikov s povojnimi izseljenci, med katerimi jih zato veliko še dandanes čuti odpor do našega
društva. Žal se le-ti ne zavedajo, da se je, tako kot
Slovenija, spremenilo tudi naše društvo, ki je postalo odprto za vse Slovence, živeče izven matične domovine. Po osamosvojitvi sta v Sloveniji nastali še
dve društvi, ki delujeta na področju stikov z našimi
izseljenci. To sta društvo Slovenija v svetu, katero
se ukvarja pretežno z rojaki, ki so odšli iz matične
domovine po 2. svetovni vojni, in društvo Svetovni
slovenski kongres. Vsekakor je nastanek teh društev
okrepil stike izseljencev z matično domovino, saj so
tako nastale možnosti, da imata vsako izseljensko
društvo in zainteresirani posameznik možnosti za
tvorne stike z matično domovino. Zaradi novonastalih društev se je spremenila tudi vloga SIM. Menim
pa, da bi bilo bolje, če bi tako kot po osamosvojitvi
na Hrvaškem okrepili delo SIM kot osrednje točke
povezovanja z našimi rojaki po svetu.
Ste si v času svojih treh mandatov predsednika za
kaj posebej prizadevali, na katere dosežke ste najbolj ponosni?
Ob izvolitvi za predsednika SIM sem se zavedal,
da celotno društvo čakajo veliki problemi. Prejšnje
vodstvo se namreč še ni zavedalo, da so nastopile
druge razmere in je skušalo ohranjati enake dejavnosti kot v preteklosti, kljub temu da so se finančna

sredstva za delovanje SIM bistveno skrčila. Zato sem
leta 2001 prevzel vodenje SIM s približno 70.000
evri izgube, ob dejstvu, da je bila letna dotacija le
enkrat višja. Ker je ta vsota pomenila več od letne
dotacije za programe SIM – brez plač zaposlenih
– smo temeljito oklestili vse stroške, tako da smo
lahko v začetku drugega mandata dosegli pozitivno ničlo. Drug problem, ki sem ga zaznal v SIM, so
bili slabi odnosi med zaposlenimi in njihovi spori z
vodstvom društva. Vse to je imelo tudi širši odmev v
politiki, ki društvu takrat ni bila naklonjena in nam
je odvzela urejanje dolgoletne revije Rodna gruda.
Zaradi vsega tega se je zmanjšalo tudi članstvo SIM
in marsikdo je menil, da bo delovanje društva zamrlo. V dveh mandatih sem zato najbolj zadovoljen,
da mi je uspelo sanirati izgubo, urediti odnose med
zaposlenimi in postaviti nove temelje za nadaljnje
delo društva.
Kako se SIM kot prostovoljno in neprofitno združenje sooča z vsako leto bolj skromnimi sredstvi,
ki jih prejema za delovanje? So redni programi zaradi tega okrnjeni, morda ogroženi?
Zaradi zgoraj navedenih razlogov in ob dejstvu, da
so finančna sredstva vse manjša, je posledično opešala tudi dejavnost društva. Tako ne izdajamo več
revije za izseljence in ne organiziramo več vsakoletnega dogodka Srečanje v moji deželi, ki sta v organizacijskem in finančnem vidiku pomenila kar dve
tretjini vseh programskih sredstev našega društva.
Prav tako v zadnjih 15. letih nismo mogli izvesti obiskov društev izven Evrope, kar pa smo nadoknadili
7
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s komunikacijo preko interneta in z večjo navezavo
na nastajajoča društva v nekdanjih republikah bivše
Jugoslavije. Zato smo tudi zmanjšali število zaposlenih v društvu, tako da sta sedaj zaposleni le še
glavna tajnica in strokovna sodelavka. Za zahtevnejše programske naloge pa sklepamo posamezne
pogodbe z zunanjimi sodelavci.
S katerimi slovenskimi skupnostmi zadnja leta
najbolj plodno sodelujete?
Nastanek novih društev na Hrvaškem, v BiH, Srbiji,
Makedoniji in Črni gori, poznanstva z našimi rojaki
še iz bivše skupne države in skromnejša finančna
sredstva ter zanimanje navedenih društev za stike z matično domovino, je vodilo do tega, da ima
SIM danes dobre in redne stike z društvi v teh državah pri skupnem načrtovanju rednih programov,
izvajanju gostovanj, organiziranju kolonij za mlade
in vsakršnih oblikah pomoči. SIM je tako v letih po
osamosvojitvi nudila pomoč našim rojakom, da so
se organizirali v društva, da so pridobili slovensko
državljanstvo in tudi druge oblike informacij. Dandanes imamo redne in dobre stike z društvi v Banja
Luki, Sarajevu, Zagrebu, Reki, Pulju, Zadru, Šibeniku, Splitu, Novem Sadu in Skopju.
SIM v stikih s Slovenci po svetu pomaga ohranjati
in spodbujati predvsem naše kulturno izročilo. Se
je v letih vašega vodenja matice pokazala potreba
po kakšnem novem področju sodelovanja?
Ker je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
prevzel organiziranje vsakoletnega srečanja izseljencev, imenovanega Dobrodošli doma, naše društvo aktivno soorganizira gostovanja izseljenskih
društev na tej prireditvi. Poseben poudarek dajemo
kulturni ustvarjalnosti naših rojakov v tujini, tako
da vsako leto organiziramo likovno kolonijo, katere
se udeležujejo tako poklicni kot ljubiteljski likovni
ustvarjalci. Obenem pa skrbimo, da vsaj vsako leto
izdamo eno prozno ali pesniško delo naših vidnih
umetnikov med rojaki.
Zavedamo se namreč, da je kulturna ustvarjalnost
najbogatejša vez, ki nas povezuje z našimi rojaki,
in predstavlja dejanski kulturni prostor slovenstva.
Novo izrazno sredstvo, internet, nam omogoča redne stike z rojaki in tako smo že v prejšnjem mandatu začeli s spletno stranjo društva, v tem mandatu
pa tudi s spletno revijo Rodna gruda, ki jo objavimo
šestkrat letno. Ob koncu vsakega leta pa zanimive
članke iz spletne revije izdamo v tiskani obliki. Kot
novo obliko delovanja smo vzpostavili tudi Info točko, kjer lahko naši rojaki dobijo vse potrebne informacije v zvezi s problematiko, ki jih zanima. Tiste, ki
se vrnejo v domovino, na primer, zanimajo različni
8
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dokumenti, njihova veljavnost, pridobitev potrdil,
državljanstva itd. Drugi se zanimajo za dediščino,
dvojno obdavčitev, pogoje za prodajo ali nakup nepremičnin. Vse te informacije lahko dobijo v našem
društvu.

zrcalo leta 2015- Slovenija

Tudi izseljenska populacija se nezadržno stara,
mladih delo v kulturnih društvih pogosto ne zanima. Na kakšen način bi lahko k sodelovanju pritegnili čim več potomcev naših izseljencev?
Velik problem vseh društev, ki delujejo z rojaki po
svetu, je, kako pritegniti mlade, ki so že tretja, četrta
ali peta generacija naših izseljencev in večinoma ne
govorijo več slovenskega jezika. Skrbeti moramo za
nove oblike delovanja kot so iskanje korenin prednikov, spoznavanje domovine, organiziranje kulturnih
vsebin – seminarjev, učenje jezika, športnih srečanj,
obiskov matične domovine itd. Ker se zavedamo, da
se mladi v glavnem poslužujejo pridobivanja informacij preko interneta, našo spletno revijo Rodna
gruda deloma prevajamo tudi v angleški jezik.
Kako vidite delo SIM v prihodnje?
SIM je postopoma po osamosvojitvi Slovenije spoznala, da mora razširiti področje svojega delovanja in posledično navezati stike z vsemi Slovenci,
živečimi izven matične domovine. Tudi zato smo v
zadnjem času ponovno obudili idejo, da bi Slovenija
morala postaviti Spominski center Slovencev, ki živijo izven Republike Slovenije.
Smo namreč država, katere četrtina naroda živi
zunaj državnih meja. Obenem pa Slovenija nima
postavljenega nobenega spomenika, kaj šele poimenovanega trga ali ulice, ki bi bil posvečen našim
rojakom v tujini, da o ustanovi, ki bi hranila njihovo
izredno bogato kulturno dediščino, sploh ne govorimo. Bilo je nekaj predlogov, da bi do tega prišlo.
V prejšnji državi je bila prenovljena le hiša Louisa
Adamiča v njegovem rojstnem kraju. Po osamosvojitvi pa so bili podani predlogi, da bi do ustanovitve
tovrstne ustanove prišlo, vendar so vsi poizkusi zamrli.
Letos je SIM ponovno sprožila pobudo, da bi v obnovljeni vili Vipolže vsako leto postavili dve odmevni
razstavi o delovanju društev naših rojakov in ob tem
organizirali mednarodne simpozije o politiki držav
do izseljenstva. To bi bil prvi korak do ustanovitve
Spominskega centra Slovencev izven Slovenije. Razvijanje navedenih ustaljenih programov SIM, iskanje
novih oblik, ki bi pritegnile mlade, predvsem pa
nove izseljence, ki dandanes zapuščajo državo, ter
postavitev Spominskega Centra Slovencev izven Republike Slovenije vidim kot prednostne naloge SIM
v prihodnje.
december 2015

dogajanja v Sloveniji
POGLED NA

Jerica Potočnik

Slovenijo so v letu 2015 zaznamovali različni dogodki in osebe s področja športa, notranje in zunanje
politike in gospodarstva. Na tem mestu smo izpostavili zgolj nekaj pomembnejših dogodkov, ki so
se zgodili od januarja do konca oktobra letos.

Global and Local Events – Timeline of Events
In 2015, Slovenia has witnessed various events
in the fields of sports, local and foreign politics
and economy. We would like to draw attention
to some of the most important events that took
place from January to October in Slovenia and
elsewhere across the globe.
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TINA MAZE PO USPEHIH PREKINILA SMUČARSKO KARIERO

SLOVENSKI ODBOJKARJI EVROPSKI PODPRVAKI

Najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze je v skupnem
seštevku svetovnega pokala v alpskem smučanju 2014/2015
dosegla drugo mesto. Olimpijska in svetovna prvakinja, ki je v
sezoni 2012/13 nanizala 11 zmag in zbrala rekordno število točk
svetovnega pokala (2414 točk) ter tako zrušila 13 let star rekord
legendarnega avstrijskega smučarja Hermanna Maierja (2000
točk), je letos prekinila smučarsko kariero.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v finalu evropskega prvenstva v Sofiji dosegla drugo mesto. V finalu je izgubila proti Franciji.
Slovenija je bila do zdaj najvišje na devetem mestu. Zasluge za zgodovinski uspeh ima tudi nov selektor Italijan Andrea Giani.

JAKOV FAK POSTAL SVETOVNI PRVAK

PETER PREVC ZA LAS OB SKUPNO ZMAGO
Peter Prevc, najboljši slovenski smučar skakalec, je v
sezoni 2014/2015 v skupnem seštevku dosegel drugo
mesto. Zmagal je Nemec Severin Freund, čeprav sta
osvojila isto število točk. Pravila namreč narekujejo,
da zmaga tisti, ki ima večje število zmag v sezoni.

TRSTENJAKOVA
SVETOVNA PRVAKINJA

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je marca na
svetovnem prvenstvu v Kontiolahtiju osvojil prvo
mesto na tekmi s skupinskim startom. Prav tako je
zmagal na zadnji tekmi svetovnega pokala v ruskem
Khanty-Mansiysku in tako prišel do tretjega mesta v
skupnem seštevku.

USPEŠNO LETO ZA SLOVENSKE DESKARJE IN SMUČARJA PROSTEGA SLOGA
Slovenski deskar na snegu Žan Košir je v letošnji sezoni
osvojil prvi veliki kristalni globus za slovensko deskanje. Poleg velikega je osvojil še dva mala. Na svetovnem prvenstvu v Lachtalu je v paralelnem veleslalomu
dobil srebrno medaljo. Košir je eden izmed najboljših
deskarjev v alpskih disciplinah na snegu. Tekmuje v
paralelnem slalomu in veleslalomu. Slovenski deskar
Rok Marguč pa je na svetovnem prvenstvu v Lachtalu osvojil bronasto medaljo v paralelnem slalomu.
Smučar prostega sloga Filip Flisar je v Kreischbergu
uresničil svoje sanje, saj je prvič na velikih tekmovanjih osvojil medaljo. V smučarskem krosu je postal
svetovni prvak. Omenimo še deskarja prostega sloga
Tima-Kevina Ravnjaka, ki je na svetovnem prvenstvu v
snežnem kanalu osvojil bronasto odličje.
10
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Slovenska judoistka Tina Trstenjak
je na svetovnem prvenstvu v Astani osvojila naslov svetovne prvakinje v kategoriji do 63 kilogramov.
Trstenjakova je prva tudi na jakostni lestvici najboljših judoistk na
svetu. Letošnja svetovna prvakinja
ni zgolj najboljša v svoji kategoriji
do 63 kg, temveč na celotni lestvici Mednarodne judoistične zveze
(IJF), na njej je kar 1293 tekmovalk.

SLOVENIJA ZA ARBITRAŽNI SPORAZUM, HRVAŠKA PROTI
Letošnje poletje je slovenski in hrvaški medijski svet pretresala afera glede arbitražnega sporazuma.
Hrvaška stran je »prestregla« telefonske pogovore med arbitrom
Jernejem Sekolcem in slovensko
zastopnico Simono Drenik. Sekolc
in Drenikova sta s svojih položajev
zaradi »neprimernih« pogovorov
odstopila, Hrvaška pa noče več sodelovati v arbitražnem sporazumu.
Kako bosta državi rešili zaplet, še ni
jasno. Slovenija še naprej vztraja,
da je edina možna rešitev odprtih
vprašanj glede meje med državama
arbitražni sporazum. Prizadevanja
za ohranitev le-tega sicer podpira
tudi Evropska komisija.
11
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TUDI SLOVENIJA OBČUTI BEGUNSKO KRIZO
Slovenija se od septembra sooča s težavami zaradi begunske krize. Madžarska je svoje ozemlje
zaprla z ograjami in s tem povzročila, da sirski
in iraški begunci ter migranti iz Afganistana, Irana, Pakistana ter drugih držav iščejo pot do boljšega življenja preko Srbije, Hrvaške, Slovenije in
Avstrije do končnega cilja, to je Nemčije. Od sredine oktobra do začetka novembra je v Slovenijo
vstopilo že več kot 120 tisoč beguncev in migrantov. Kljub težavam Evropska unija še vedno nima
odgovorov, kako na dolgi rok reševati vprašanje
begunske krize.

ZNIŽEVANJE STOPNJE BREZPOSELNOSTI
SE NADALJUJE

SLOVENIJA NAPREDOVALA
PO LESTVICI KONKURENČNOSTI
Slovenija je v najnovejšem poročilu Svetovnega
gospodarskega foruma o svetovni konkurenčnosti
pridobila 11 mest in se med 140 državami uvrstila
na 59. mesto, neposredno za Ruando in tik pred
Makedonijo. Najbolj konkurenčno gospodarstvo na
svetu tudi letos ostaja Švica.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v začetku oktobra objavil, da je bilo v Sloveniji konec
septembra registriranih 104.758 brezposelnih, kar je
2,9 odstotka manj kot avgusta in 6,9 odstotka manj
kot septembra lani.

LETOŠNJA TURISTIČNA SEZONA BOLJŠA OD LANSKE

AFERA PATRIA DESET LET SOOBLIKOVALA
POLITIČNI PROSTOR
Letošnja sezona je za slovenska naravna zdravilišča
boljša od lanske. K temu so največ prispevali domači gostje, čeprav med pozitivnimi premiki beležijo
tudi večino glavnih tujih trgov.
Domači gostje so do septembra ustvarili več kot milijon prenočitev. Poletna sezona pa je bila uspešna

tudi za turistične delavce v Slovenski Istri. Porast nočitev v primerjavi z lanskim letom so zabeležili tako
v piranski občini kot tudi v izolski in koprski občini. V
Ljubljani so v prvih sedmih mesecih zabeležili za 18
odstotkov več nočitev kot lani v istem obdobju, pa je
bilo že lansko leto rekordno. O rekordnemu število
nočitev poročajo tudi iz drugih koncev Slovenije.

PIPISTREL BO OPREMLJAL INDIJSKO VOJSKO

UMRL VELIKAN SLOVENSKE GLASBE

Podjetje Pipistrel iz Ajdovščine je oktobra
zmagalo na natečaju indijskega ministrstva za obrambo za dobavo 194 šolskih
letal tamkajšnjim letalskim silam, indijski
mornarici in nacionalni kadetski akademiji.
Na natečaju je sodelovalo 11 različnih proizvajalcev letal in avtoriziranih letalskih zastopnikov.
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V začetku septembra je v medijih odjeknila novica, da se je afera Patria, ki je deset let sooblikovala
slovenski politični prostor, končala z odločitvijo Okrajnega sodišča v Ljubljani, da je proces za vse tri
obtožene, Janeza Janšo, Ivana Črnkoviča in Antona
Krkoviča, zastaral. Janša, ki je bil v aferi Patria do
zastaranja obtožen sprejemanja daril za nezakonito
posredovanje, se je po poročanju Reporterja na odločitev o zastaranju že pritožil.

december 2015

Julija letos je v 86. letu umrl velikan
slovenske narodno-zabavne glasbe
in zaveden Slovenec Slavko Avsenik.
Brata Avsenik, Slavko in Vilko, veljata za največkrat izvajana in najbolj
prodajana avtorja narodno-zabavne
glasbe v Evropi. Slavka Avsenika so
pokopali v Begunjah na Gorenjskem
z državniškimi častmi.

13

zrcalo leta 2015- svet

ZRCALO LETA 2015 - SLOVENIJA

UMRL STAROSTA SLOVENSKE POLITIKE
FRANCE BUČAR
Oktobra letos je v 93. letu umrl starosta slovenske
politike dr. France Bučar. Soavtor slovenske ustave
in prvi predsednik leta 1990 izvoljene skupščine je
leto pozneje razglasil Temeljno ustanovno listino o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
Bil je znan po svoji pokončni drži, pravičnosti in poštenosti, velik pa je bil tudi njegov prispevek k osamosvojitvi Slovenije. Bučarja so v Bohinjski Bistrici
pokopali z vojaškimi častmi.

NAJBOLJŠA TURISTIČNA DESTINACIJA JE LJUBLJANA
Glavno mesto Slovenije Ljubljana je aprila letos
osvojilo prestižen naziv najboljše turistične destinacije leta 2015. Ljubljana je dobitnica letošnjega izbora za prestižno nagrado Turizem za jutri v kategoriji
turističnih destinacij. Nagrade podeljuje mednarodna organizacija World Travel & Tourism Council, in
sicer na podlagi uresničevanja načel trajnostnega
turizma in v okvirih prizadevanj, da bi navdihnili in
izobrazili turistične ponudnike ter destinacije za izboljševanje praks trajnostnega turizma. Slavnostna
razglasitev je bila v Madridu.

VELIK USPEH SLOVENSKIH RAZISKOVALCEV
V BOJU PROTI BAKTERIJAM

INOVATIVNI PRI PRIDOBIVANJU
NANOCELULOZE

Raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in podjetja Acies Bio so razvili nov antibiotik
nove generacije, učinkovit proti multirezistentnim
bakterijam. Gre za pomembno odkritje, saj predstavlja odpornost na antibiotike danes veliko težavo
pri zdravljenju bakterijskih infekcij. Najbolj kritično
je trenutno področje zdravljenja težkih bolnišničnih
okužb. Raziskovalci so svoje delo predstavili v ugledni znanstveni reviji Angewandte Chemie.

Na Kemijskem inštitutu v Ljubljani so razvili nov,
inovativen postopek za pridobivanje enega izmed
revolucionarnih materialov, to je nanoceluloze. Pridobivanje le-te bo najmanj petkrat cenejše kot do
sedaj. Nanocelulozo številni raziskovalci in znanstveniki povezujejo z novo industrijsko revolucijo.
Gre za povsem naravni material, ki je biorazgradljiv in se pridobiva iz surovin obnovljivih virov, kot
so lesna biomasa ter lesni in celulozni odpadki.
Mednarodna presoja patentne prijave (PCT) je novi
postopek ocenila kot »inovativen in uporaben za industrijo«. Raziskovalno delo za boljši in cenejši postopek je potekalo v laboratoriju za polimerno kemijo in tehnologijo Kemijskega inštituta v Ljubljani.

svetovna dogajanja

POGLED NA

Leto 2015 je po svojih dogodkih prelomno. Begunska kriza je dosegla vrh, vendar njeni začetki
sežejo vsaj dve leti nazaj.

Ves ta čas so si evropski politiki zakrivali oči, zdaj
iščejo površne in populistične rešitve, ki v nekaterih vzbujajo navdušenje, večini pa odpor. Kako
daleč in globoko seže papežev poziv k človeškosti
in sočutju? V ZDA pozornost usmerjajo na priha-

jajoče predsedniške volitve. Favorita sta si zelo
različna, končen rezultat bo pomenljiv.

Ljudje smo krivi za večino težav na zemlji a vprašanje je, če bi drugje ravnali drugače. Daleč stran od
tega sveta, se namreč gibljejo sonde, ki iz vesolja
pošiljajo sporočila o odkritjih življenja izven našega planeta.
Dogodke je izbrala Jerica Potočnik.

Vesna Vukšinič Zmaić
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BEGUNSKI KRIZI ŠE NI VIDETI KONCA

PAPEŽ FRANČIŠEK ORJE LEDINO
Vse bolj priljubljeni papež Frančišek je letos
kot prvi papež v zgodovini nagovoril ameriški kongres. Spregovoril je o pomenu dialoga
in pozval k politični odgovornosti. V govoru
je izpostavil teme, kot so tujci, priseljenci in
begunci, boj proti revščini, pozval pa je tudi k
ukinitvi smrtne kazni. Papež Frančišek sicer
še naprej orje ledino v Rimskokatoliški cerkvi.
V letošnjem letu je tako pokazal več razumevanja do žensk, ki se odločijo za splav. Papež je duhovnike pozval, naj med jubilejnim
letom usmiljenja, ki se bo začelo decembra,
odpustijo katoličankam, ki so splavile, oziroma katoličanom, ki so splav sprožili, če se
želijo za to pokesati. Glede begunske krize je
papež Frančišek jasen. Katoliške ustanove je
namreč pozval, naj množicam beguncev izkažejo milost ter jim ponudijo zavetje.

Evropsko unijo in Bližnji vzhod je v tem letu močno
zaznamovala begunska kriza. Čeprav vojna v Siriji
traja že dalj časa, je posledice le-te Evropa najbolj
občutila šele v letošnjem letu. Dolge kolone beguncev iz Sirije in Iraka ter migrantov iz Afganistana,
Irana, Pakistana in drugih držav, se pomikajo iz Turčije proti Grčiji ter preko balkanskih držav do Nemčije in severnih evropskih držav. Končni cilj beguncev
in migrantov je v večini primerov Nemčija. Jeseni je
le-ta sicer zaostrila azilno zakonodajo, a kljub temu
ne kaže, da bo s tem omejila dotok ljudi, ki si želijo
boljšega življenja. Po grobih ocenah naj bi samo v
Nemčiji za azil letos zaprosilo okrog 800 tisoč ljudi.
Evropske države niso bile pripravljene na tako velik
begunski valj. Soočajo se s težavami pri registraciji,
namestitvi in oskrbi pribežnikov. Kljub vsem težavam še vedno ni jasno, kako se bo Evropska unija
lotila reševanja begunske problematike. Medtem ko
Rusija vidiji rešitev v vojaškem posredovanju v Siriji,
Evropska unija le-temu zaenkrat nasprotuje.

LETO VESOLJSKIH ODKRITIJ
ZDA V ZNAMENJU PREDVOLILNE KAMPANJE
Združene države Amerike so letos zaznamovala predvsem sočna soočenja kandidatov za predsedniške
volitve, ki bodo prihodnje leto. Na demokratski strani trenutno vodi kandidatka Hillary Clinton, na republikanski strani pa zaenkrat najbolje kaže Donaldu Trumpu. Ta je konec septembra prišel na dan z idejo o
veliki davčni reformi. Kot pravi, gre za reformo v prid manj premožnim Američanom, vendar pa ta radodarno reže davke tudi milijarderjem, kot je sam. Reformo naj bi plačal z odpravo nekaterih olajšav za borzne
mešetarje in korporacije. Trump je v predvolilni tekmi sicer postregel s precej kontroverznimi izjavami, kot
na primer: »Če Hillary ni mogla zadovoljiti svojega moža, zakaj meni, da lahko zadovolji Ameriko?« Vodilna
kandidatka demokratov Clintonova medtem izgublja podporo ameriške javnosti. Težave nekdanje¬ zunanje
ministrice izvirajo iz dejstva, da je v času ministrovanja uporabljala¬ zasebni strežnik za elektronsko pošto,
-namesto državnega. Clintonova sicer trdi, da je ravnala po pravilih, medtem ko nekateri pravni strokovnjaki trdijo, da je ogrožala državno varnost. Za predsedniške volitve v letu 2016 sicer napovedujejo, da bodo
najdražje do sedaj. Podporniki naj bi za svoje kandidate porabili več kot štiri milijarde dolarjev.
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Leto 2015 je tudi leto vesoljskih odkritij. Nasina sonda New Horizons je obletela pritlikavi planet Pluton.
Gre za zgodovinski dosežek, saj ga pred tem ni obiskala še nobena sonda. Nasa je septembra objavila, da
je našla dokaze o tekoči slani vodi na Marsu. Sonda Cassini pa je letos odkrila tekočo toplo vodo na Saturnovi luni Enkelad. Znanstveniki so tako dobili še večji zagon za odkrivanje življenja izven našega planeta.
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Varuhi časa, pravzaprav ena od fotografij iz cikla s
tem naslovom, so ti leta 2013 prinesli prestižni naslov avtorja najboljše 3D-fotografije na svetu. Kaj
pravzaprav je 3D-fotografija, kako nastane?
3D-fotografija je v osnovi precej enostavna. Rabiš
dve fotografiji, ki na poseben način stimulirata možgane in oči oziroma ki skupaj vidita, kar vidijo naše
oči. Imeti moraš dva fotoaparata, ki ju sprožiš hkrati, med seboj oddaljena približno šest centimetrov
in pol, kar je povprečna razdalja med človeškimi
očmi. Ampak ker so naši možgani zelo kompleksni
in pametni in delujejo po svoje, je treba to razdaljo
nenehno prilagajati. Obstajajo posebne matematične formule, po katerih glede na motiv in tudi fotoaparat ter njegovo optiko pravo razdaljo pravzaprav
vsakič na novo izračunaš.

MATJAŽ TANČIČ

Slovenija je fenomenalna

ČE TI NI TREBA TAM NEPRESTANO ŽIVETI.«

Začel je kot Mladinin fotoreporter, nato odšel v London, kjer je na London College of Fashion študiral
modno fotografijo. Zdaj že nekaj let živi v Pekingu,
kjer se sem in tja kdaj srečava (in se zato tudi tule
kar tikava), deluje pa na vseh geografskih širinah
in dolžinah. Podobno njegove fotografije delujejo v
vseh dimenzijah – predvsem ko običajnima dvema
dodajo še tretjo ter nekatere celo četrto. Čas. Kot
na primer Varuhi Časa, Timekeepers, ki imajo med
njimi posebno mesto. Čas v njih ne hiti kot čas sredi
ponorelega sveta, ki vse bolj postaja naš običajni
vsakdan, ampak se čudežno ustavlja – in postaja
brezčasen.
Metka Lokar
Foto: Matjaž Tančič osebni arhiv
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Slovenia is Outstanding as Long as You Don’t Live
There All the Time.
He started out as a photographer for Mladina and
later on departed to London where he studied fashion photography at the London College of Fashion. For a while now, he has been living in Beijing
where, occasionally, I run into him (we’ve grown to
have relaxed conversations which is evident in the
interview). Regardless of where he might be at the
moment, he works all around the globe. His photos,
similarly, tend to work on different levels as well.
Aside from the obvious two dimensions that they’re
presented in, they open up the third and sometimes
even the fourth dimension - the time. A good example are the Timekeepers (Varuhi časa), presenting not
a time that rushes by, the kind we have gotten used
to in this mad world, but rather a time that magically
comes to a halt, becoming timeless.
december 2015

In kakšna je zgodba Varuhov časa?
Kitajski kurator Ou Ning me je povabil, da naredim
kakšno zanimivo serijo za mednarodni fotografski
festival, ki ga vsako leto prirejajo v Yixianu, enem od
okrajev v provinci Anhui. Sprejel sem njegovo povabilo in preživel deset dni na tamkajšnjem podeželju. Ko sem opazoval tradicionalno vaško okolje in
življenje v njem, sem opazil, da ima prav vsaka od
starih kmečkih hiš oltar, ki je zelo poseben in se od
hiše do hiše spreminja, odvisno od tega, ali v hiši
živi en sam človek ali družina – mlada, stara, bogata, revna. Na teh oltarjih je veliko osebnih predmetov, na vsakem pa velika ura ter praviloma tudi
vaza in ogledalo. Zdelo se mi je zanimivo pokukati v
zasebnost posamezne hiše, ob tem narediti posnetek oltarja in zraven še posnetek ljudi, ki živijo v njej.
Si pričakoval, da boš tam našel to, kar si – predvsem ljudi, ki na hišne oltarje postavljajo mehanične merilce časa, hkrati pa še vedno živijo od
zore do mraka, torej po nekem notranjem občutku, ki še zmore slediti naravnim časovnim ciklom?
Ne, nisem. To je bilo čisto na začetku moje Kitajske,
leta 2013, tako da si res nisem niti malo predsta-
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vljal, kaj bom videl.
Ampak niso te pa Varuhi časa, ki so, mimogrede,
nedavno tega na Kitajskem doživeli tudi knjižno
izdajo, pripeljali tako daleč na vzhod. Kako si zašel v Peking?
Povabljen sem bil, da naredim največjo 3D-razstavo
na Kitajskem, in to potem, ko so organizatorji videli
mojo Mimikrijo, torej serijo fotografij, ki je nastala
ob zaključku mojega študija v Londonu. Vprašali so
me, če bi seriji dodal še nekaj kitajskih fotografij.
Tako sem, z ekipo iz Slovenije, prišel sem najprej
za en teden, čez en mesec pa sem se vrnil še na
otvoritev razstave. Kasneje sem en mesec potoval
po Kitajski, nekaj dlje pa ostal še v Pekingu. Bilo mi
je všeč in sem se odločil, da poskusim tu ostati še
nekaj časa. Poznal nisem skoraj nikogar, imel sem
par znancev, pa vseeno – odločitve do zdaj še nisem
obžaloval.
Ukvarjaš se večinoma s fotografijo?
Največ časa namenjam tej, ja, umetniški, komercialni, včasih tudi kaj pokombiniram z videom, za
drugo mi pa niti ne ostane dosti časa. Zaradi dela
tudi veliko potujem, večinoma po Kitajski. V zadnjem času sem naredil nekaj reportaž za Huffington
Post in spoznal ljudi, ki s seboj nosijo zelo zanimive
zgodbe.
Ustavil si se tudi v mestu Ordos v Notranji Mongoliji, ki velja za največje mesto duhov na svetu. Kako si ga doživel, sta te bolj stresla njegova
praznina in tišina ali njegovi precej nesmiselni
presežki?
Malo me je spomnilo na Severno Korejo. Vse je popolno, široke šestpasovnice, maloštevilni avtomobili na njih, veliko nekih znamenitosti, ki so narejene
precej na silo, umetno, ogromne skulpture konj,
monumentalne skupine ljudi v zmagoslavnih pozah … Vse je zelo spektakularno, kakšne posebne
vsebine pa v tem ni. Lahko da je imel Ordos odlič-
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ne arhitekte, ampak ker v njem ni ljudi, deluje vse
prazno in brez pomena. Sam sem mesto videl predvsem skozi dirke, ki jih prirejajo tam. V Ordosu je
namreč eno najboljših dirkališč na Kitajskem, kar je
spet smešno. Eden od tistih, ki so obogateli čez noč,
ker so našli premog na njegovem zemljišču, sicer
pa, pravijo, ne zna niti brati in pisati, se je odločil,
da bo z dirkališčem samemu sebi postavil spomenik. Bilo mi je zelo zanimivo videti, kako tja prihajajo
bogataši z vse Kitajske in dirkajo s svojimi avtomobili. Prirejajo neko prvenstvo, ki se seli iz mesta v
mesto, in eno izmed teh je tudi Ordos. To doživeti
se mi je zdelo precej noro. Ljudi tam ni bilo veliko
in sem lahko osebno spoznal vse. Z njimi sem šel
naokrog, čez dan na dirkališče, zvečer na pijačo, se z
njimi pogovarjal. Nekaj je bilo tam tudi Zahodnjakov
iz Pekinga. Tja se hodijo zabavat, Ordos jim je blizu,
do tja je ena ura vožnje z letalom.
Omenjaš Severno Korejo. Pred nedavnim si tam
razstavljal, še prej posnel obsežno serijo 3D-portretov tamkajšnjih prebivalcev. To je ena tvojih
pustolovščin, s katero si, tokrat kot prvi umetnik z
Zahoda, ki je dobil dovoljenje, da severnokorejski
javnosti predstavi svoje delo, spet pritegnil pozornost svetovnih medijev. In razstava je bila odprta samo nekaj dni po koncertu skupine Laibach v
Pjongjangu …
To, da smo prav mi tam na nek način orali mednarodno kulturno ledino, je bilo kar zanimivo naključje.
Lani sem bil na njihovem koncertu v Hong Kongu,
pripovedoval sem jim o svojem korejskem projektu,
z zanimanjem so me poslušali in niti sanjalo se jim
ni, da bodo prej kot v enem letu tam tudi oni. Glede mojega gostovanja v Severni Koreji pa … ja, bilo
je posebno doživetje. Ko sem tam fotografiral, sem
si želel, da bi narejene fotke lahko nekako pripeljal
nazaj in ljudem tako vrnil, kar so mi dali – doživetje
neznanega. Predvsem bi bila to po mojih pričakovanjih neke vrste kulturna izmenjava, ki je tam sicer
ni. No, vsaj zelo običajna ni. Njihovi stiki z zunanjim
svetom so zelo omejeni in tako kot jaz nisem vedel,
kaj lahko pričakujem, ko sem šel tja, si tudi oni niso
znali predstavljati, kaj bodo videli, ko bodo prišli na
razstavo.
Kako pa v tem smislu – predvsem po izkušnji s
Severno Korejo – doživljaš Kitajsko in Kitajce? Se
glede zaprtosti lahko primerjata ali ne?
Kitajci so vse prej kot zaprti. So eni najbolj odprtih
in radovednih ljudi, kar jih poznam. Brez kakršnegakoli zadržka se ti približajo in se začnejo pogovarjati. Na Kitajsko bolj ali manj vsi pridemo z istimi
stereotipi o tem, kakšni naj bi bili – a se ti stereotipi potem hitro razblinijo. Enako so Severnokorejci
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ljudje kot ljudje kjerkoli drugje po
svetu, živijo pa v nekem sistemu,
ki jih definitivno ni vreden. Imeti
želijo srečno družino, želijo si biti
zdravi, se zabavati s prijatelji. Mediji, zahodni zagotovo, dostikrat
povsem obrabljene stereotipe še
namerno krepijo, namesto da bi
jih izpodbijali. Jaz pa samo hočem predstaviti resničnost, kot jo
doživljam, potem pa naj si to vsak
zase razloži, kakor ve in zna. Nikogar nočem v nič prepričevati,
pokažem samo, kar vidim. Lahko si kdo misli, da je vse skupaj
zrežirano, lahko pa vidi, če seveda hoče, da tudi v Severni Koreji živijo povsem normalni ljudje
kot povsod drugje. Tudi sam sem
zelo odprt, radoveden, brez predsodkov in ko so moji severnokorejski vodiči, na primer, videli, da
nimam kakšnih slabih namenov,
so mi pomagali, kolikor so mogli,
včasih šli tudi preko sebe, da smo
lahko dobili res dobre materiale.
Če bi bil samo navaden turist s
fotoaparatom v roki in če bi zraven postavljal še kakšna neumna
vprašanja, bi mi verjetno zelo hitro stopili na prste in me omejili.
Pa me niso – ravno nasprotno.
Ker ne poznam ne države in ne
jezika, sem bil res zelo odvisen od
njih. Bili so mi v veliko pomoč in
smo odlično sodelovali.
S tabo je bila prijateljica, ki je s
kamero beležila tvoje delo …
Res, ja. Njene posnetke sem potem zmontiral v 20-minutni dokumentarec, ki projektu dodaja
novo dimenzijo, pogled od strani
in obraze, ki bi sicer ostali nevidni, skriti za objektivom. Z njim se
bomo poskušali predstaviti na kakšnih filmskih festivalih. Upam,
da se bo kje zavrtel in pokazal, še
preden bo šel na internet.
Objavljaš v različnih slovenskih
in tujih časopisih in revijah, sodeluješ v mednarodnem projektu na Instagramu z naslovom
Eyes on China, veliko razstavljaš

znani

tako v Sloveniji kot drugje po svetu, za tabo je že več kot 60 skupinskih in nekaj manj kot pol toliko samostojnih razstav. Tudi na Kitajskem? Ali je umetniku iz tujine težko prodreti na lokalno umetniško
sceno?
Rekel bi, da tako kot kje drugje. Če si vztrajen, če dobro delaš, se vedno
najde pot. Greš na razstave, spoznaš ljudi, poveš in pokažeš, kaj delaš
... Po eni strani so najvišji umetniški krogi precej zaprti, zelo kitajsko
naravnani, največje zbiralce fotografij zanimajo samo kitajski ali pa
najbolj znani tuji umetniki. Isto je, ko gre že samo za obleke ali avtomobile. Grejo na najboljše, kar poznajo iz tujine – če ima nekaj ime,
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soseda ali koga drugega vprašati, kako je, kako živi,
kaj dela, kako je preživel praznike, se z njim pogovoriti o kakšnih drugih stvareh. Preveč časa bi vzelo,
če bi se poskušali pogovarjati preko prevajalnikov.
Zato bi se rad vpisal na kakšen intenzivni tečaj kitajščine in se naučil vsaj toliko besed, da bi se, če
ne drugače, lahko sporazumeval v »tarzanščani« ...
glasba tišje, okno zapreti ali kaj takega. Mislim, da
bi se toliko že lahko naučil.

cena ni pomembna. Ne bodo kupili nečesa, kar je
sicer kvalitetno, a brez imena. Po drugi strani pa je
na Kitajskem veliko galerij, kjer se lahko pokažeš, in
tudi priložnosti, da to narediš.
Zanimivo se mi zdi, da si kot fotograf uspel ujeti enega najslavnejših, najbolj razvpitih kitajskih
umetnikov, slikarja Ai Weiweija. Pričakovala bi, da
je tudi on eden izmed teh iz najvišjih in zato najbolj zaprtih umetniških krogov …
Ai Weiwei ima rad pozornost, zato do njega ni zelo
težko priti. Prvič sem ga fotografiral za hrvaški Globus, potem še enkrat za nek španski časopis. Je
zvezda, umetnik umetnikov, naredi kakšno neumnost, kaj nenavadnega, včasih provocira tudi samo
zato, da se malo pokadi za njim. Pa ni zanimiv
samo zato – predvsem je zanimiv, ker je pameten,
karizmatičen. Užitek ga je poslušati, podobno kot bi
poslušal Slavoja Žižka. Ko govori, to ni nekaj brez
vsebine, pove nekaj, kar res ima težo in da dobre
odgovore.
Živiš v eni najbolj živahnih pekinških četrti, ki je
po eni strani tipično kitajska, tam so še hutongi,
po drugi strani pa je druščina precej mednarodna.
Kaj ti je všeč, kaj te preseneča, nad čim si razočaran, kaj te mogoče tudi jezi?
Pravzaprav to ni več tipično kitajsko okolje, moji prijatelji, mlajši Kitajci, se ne poistovetijo več z njim,
njim je eksotika. Današnjo Kitajsko predstavljajo
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stolpnice in življenje, ki se odvija hitreje in drugače,
kot v hutongih, kjer včasih res še vedno dobim občutek, da sem nekje sredi vasi. Na ulici videvam kokoši
in zajce, srečujem ljudi v pižamah, tam se še igrajo
otroci, tempo je počasnejši kot kje drugje. To okolje je zanimivo predvsem za Zahodnjake, umetnike,
arhitekte, dizajnerje, ki jim ni pomemben standard,
ampak imajo radi bolj pristno okolje. Drugače pa Kitajsko vsak dan posebej ljubim in sovražim hkrati.
Če ne drugega, sem vesel, če jo v prometnem kaosu
srečno odnesem, tudi onesnažen zrak ni prijeten. Po
drugi strani pa so ljudje tako odprti in simpatični, da
mi zelo hitro vrnejo vso energijo. Šofer, recimo, ki me
je prej skoraj zbil na cesti, se mi bo kasneje v lokalu
nasmejal in mi dal za pijačo. Problem je tudi jezik …

Koliko ti pa svetovljanu, kakršen si, pomeni vračanje domov?
Zelo veliko. Slovenija je fenomenalna, sploh če ti ni
treba tam neprestano živeti. Poleti vedno pridem
domov za dva meseca, to mi je najlepši čas v letu.
Kot fotograf in tudi kot motorist sovražim dež, poleti
pa tega ni in poletnih počitnic doma ne zamenjam
za noben projekt, za nobeno delo. Mogoče bi jih lahko samo malo skrajšal.
V Sloveniji imam tudi veliko prijateljev, hkrati pa hočem to, kar mi da tujina, deliti z domačimi ljudmi.
Prav zato sem svoj severnokorejski projekt premierno predstavil v Ljubljani. To vračanje se mi zdi bistveno – če bi vsi delali to, če bi svoja doživetja nosili
nazaj domov, jih predstavljali in posredovali, bi bila
Slovenija boljša in bogatejša, pridobila bi na širini,
manj bi bilo nekih omejenosti, manj bi zavidali drug
drugemu, manj bi bili nestrpni drug do drugega,
bolj bi držali skupaj.
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Kje se vidiš v bodoče? Nazaj v Sloveniji?
Ne vem. Zagotovo se bom v Slovenijo vedno vračal. Tam hočem preživljati poletja in predstavljam
si, da tudi stara leta. Zaenkrat mi je pa Slovenija
premajhna, sploh če pomislim, kako neomejena je
recimo Kitajska glede priložnosti, glede vsega. Sem
zelo aktiven, spoznal sem ogromno ljudi, Slovenijo
sem pregledal in prefotografiral podolgem in počez
in zato zdaj za življenje in inspiracijo rabim večje
okolje.
Pa se ti zdi, da bi lahko še dolgo ostal na Kitajskem? A te vleče še kam drugam?
Kitajska je fenomenalna, ampak tudi še malo nerazvita, kot nek otrok v puberteti, ki ima sam s sabo
veliko težav, otrok, ki se mu zdi, da je ves svet njegov, neumrljiv, da je vse mogoče, ampak je pa tudi
dostikrat neodgovoren in mu manjka širine. Zato
me mika, da bi čez čas šel pogledat še kam drugam,
v svet, ki je v tem smislu, recimo vsaj glede kulture,
malo bolj zrel kot Kitajska. Ta se sicer razvija, ampak vsega pa ne more dohiteti.
Kje pa misliš, da boš našel tak svet?
Ko bom vedel, bom šel. Mogoče, govorim zelo na
pamet, me bo zamikala Avstralija. Ampak se bom
pustil presenetiti. Tako kot se mi je zgodila Kitajska,
se mi bo mogoče zgodil in odprl nov svet, za katerega najmanj pričakujem, da se mi bo.

Kako ti pa kaj gre kitajščina?
Ja, ne gre. To je kar problem, ker se mi zdi, da tako
izgubljam pristen stik z ljudmi, po drugi strani pa je
Kitajska država, kjer lahko živim povsem normalno,
tudi če ne znam njenega jezika. Predvsem zato, ker
so Kitajci tako odprti, kot so, in se mi vedno poskušajo nekako približati. Drugje tega nisem doživel, prej
obratno. Če ne drugače, se poskušajo z mano sporazumeti s pomočjo prevajalnikov na telefonih. Na
banki ali na pošti so s komunikacijo vedno kakšne
težave, težko je včasih tudi na kakšni železniški postaji, ampak vedno se najde kdo, ki vsaj za silo zna
angleško in mi pomaga. Ne samo v mestu, ampak
tudi na podeželju, povsod. Še vedno pa ne morem
december 2015
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Ponosna Slovenka
IN KANADČANKA

MARIJA AHAČIČ POLLAK

Bogataj, eden od recenzentov knjige, meni, »da je
nova knjiga Marije Ahačič Pollak zelo poučna tudi
za našo mladino, ki si pogosto predstavlja, da bodo
življenjski, predvsem ekonomski uspehi, prišli na
hitro, čez noč, in pri tem pozablja, da dobre stvari nastajajo postopoma, predvsem pa s poštenim,
trdim delom in najrazličnejšimi odrekanji.« Dr. Rozina Švent pa v svoji recenziji avtorico označi za
žensko, »ki je znala uspešno uskladiti svoje družinsko življenje in delovanje v širši izseljenski skupnosti v Kanadi,« in našteva njene številne dosežke, ki so
ji uspeli, ker v življenju dela tisto, kar resnično ljubi:
poje, piše poezijo in glasbo, vodi uspešno vokalno
skupino Plamen, ureja radijske oddaje, pripravlja
novinarske prispevke, kulturne dogodke …

DELO IN NAPREDEK

Da pa je lahko izrazila vse te darove, sta morala Marija in njen Peter po prihodu v Kanado najprej začeti
iz nič – se naučiti tujega jezika, zaslužiti za hrano,
najemnino za stanovanje, osnovno opremo …

Edita Žugelj

T

Prejemnica reda za zasluge Republike Slovenije,
srebrne plakete Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, častna občanka Tržiča in nekdanja
Avsenikova pevka Marija Ahačič Pollak živi razpeta
med dvema domovinama. Približno pol leta preživi v
Sloveniji, drugo polovico v Kanadi, kjer si je v mladih
letih z možem Petrom začela ustvarjati drugi dom
in lepo življenje. A poudarja, da pot do njega ni bila
lahka.
MARIJA AHAČIČ POLLAK: A PROUD SLOVENIAN
AND CANADIAN
Marija Ahačič Pollak – the recipient of the Order
of Merit of the Republic of Slovenia, the recipient
of the silver recognition of the Public Fund of the
Republic of Slovenia for cultural activities, a honorary citizen of Tržič and a former singer of the group
Avsenik – lives torn between her two homelands.
She spends approximately half of a year in Slovenia
and the other half in Canada, where at a young age
she decided to create a second home and a lead
a good life together with her husband Peter. She
stresses that the road to reaching that goal was not
an easy one.
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Predstavitev knjige Tečejo, tečejo nitke je vodila Rosvita Pesek.

TEČEJO, TEČEJO NITKE

Pa ne samo zaradi domotožja, ki je Marijo Ahačič
Pollak mučilo, odkar je stopila na tuja tla in so ga
lahko omilili le čim bolj pogosti obiski domovine.
»Življenje na tujem ni enostavno, zahteva veliko
odrekanja,« pravi Marija, »dobro moraš premisliti, preden zapustiš domovino. Ko si mlad, je odločitev lažja, takrat ne razmišljaš, kaj vse se ti lahko
zgodi. In če imaš dobrega partnerja, je tujina toliko
bolj znosna.« Marija je o svoji izseljenski izkušnji in
razlogih, ki so privedli do tega, da je z možem Petrom Pollakom in hčerkico Andro zapustila takratno
domovino Jugoslavijo, napisala in pred kratkim s
pomočjo Mohorjeve založbe Celovec izdala knjigo
Tečejo, tečejo nitke. Naslov ima po njeni najbolj uspešni skladbi in nadaljuje zgodbo iz avtoričine prve
knjige Nitke življenja, Martinčkovi iz Tržiča v kateri je
opisala zgodbo svoje družine do smrti staršev.
Kot je zapisala v predgovoru k zadnji knjigi (vmes je
izšla še njena knjiga o kanadskem Slovencu Jožetu
Kastelicu), je želela v njej predstaviti svojo življenjsko zgodbo, ki jo je kakor niti prepletalo življenje v
tkanino v različnih časih, različnih okoljih, z različnimi ljudmi in jo oplemenitilo s številnimi veselimi
in včasih tudi z grenkimi spoznanji. Prof. dr. Janez
december 2015
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če,« pripoveduje Marija. »Delala sva z veseljem, saj
je bil napredek opazen, ničesar se nisva ustrašila.
Pa tudi srečo sva imela, da sva v Kanadi spoznala
prave ljudi.«

LJUBEZEN DO RODNE GRUDE

Ker je domovino zapustila sredi študija na ljubljanski Akademiji za glasbo, si je tudi Marija želela v novi
domovini študirati in diplomirati. To ji je uspelo, ko
sta bili hčerki že večji, pri štiridesetih je diplomirala
iz likovne pedagogike. S Petrom sta trdo delala tudi
za odlično izobrazbo svojih hčera, starejša je celo
vrhovna sodnica. Neštevilne prostovoljne ure dela
in veliko sredstev pa je Marija posvetila Radiu Glas
kanadskih Slovencev, na katerem še vedno dela kot
urednica in novinarka. Pred mikrofon ji uspe zvabiti tudi na tujem uspešne in znane Slovence kot je
Anže Kopitar. Takega hokejista nam zavidajo celo
Kanadčani.

Tako je bilo tudi pri vseh naslednjih in postavila sta
si celo leseno vikend hišico ob jezeru, kjer je družina Pollakovih preživela čudovite dni. »S slovensko
pridnostjo in poštenostjo je bilo v Kanadi vse mogo-

Kljub veliki ljubezni do domovine, ali pa prav zato,
Marija Ahačič Pollak ne varčuje s kritiko na račun
Slovenije, kadar je ta na mestu. Ko je ob 20-letnici
slovenske samostojnosti kot predstavnica izseljencev nagovorila poslance v državnem zboru, jih je
spomnila, da demokracija ni odvisna samo od zakonov, ampak tudi od poštenih medčloveških odnosov …
V letu 2016 pa bodo njeni nastopi po Sloveniji spet
posvečeni glasbi – s svojimi »Plamenkami,« s katerimi bo praznovala 25. obletnico delovanja, bo
na turneji v domovini pokazala, kako ji je uspelo
»cvilčke,« kot jih je na začetku poimenoval mož Peter, spremeniti v bisere.
Življenja Marije Ahačič Pollak ni mogoče zajeti v
enem članku, to so le delčki njene izseljenske poti,
o kateri lahko več izveste v knjigi Tečejo, tečejo nitke. A pot še ni končana in tudi zgodba ni zadnja …

Avseniki in Marija.

Marija s clani ansambla Sasa Avsenika, ki je tudi po Mariji zaslugi leta
2014 gostoval po Kanadi.

Marija je ostala doma, saj takrat z delom ne bi mogla zaslužiti niti toliko, da bi plačala varuško za hčerko Andro, kateri se je čez leta pridružila še Monika.
Ker je Peter delal, je bilo največje breme skrbi za
gospodinjstvo in otroke na Marijinih ramenih. Varčevala sta za njegov študij, ki mu je omogočil boljšo
službo in da bi čim več prihranila, je Marija šivala
oblačila za hčerki in zase ter bila v tem tako uspešna, da so jo povabili, naj šivanja uči tečajnice. Ko
sta si lahko kupila prvo hišo, sta veliko del v njej postorila sama s Petrom.
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Branka, od kod si doma?
Doma sem iz Krasa, iz Dutovelj, vasice, poznane po
teranu in pršutu. Pri nas se je velikokrat oglasil Boris
Pahor, ki je pogosto obiskoval Dutovlje, in se navadno nastanil v gostilni »pri Marički«. V Argentino je
iz Opčin po prvi svetovni vojni leta 1927 najprej odšel
tetin mož, Viktor Sosič. Potoval je z ladjo »Mafalda«, ki je pred dosegom brazilske obale potonila,
on pa je bil eden redkih, ki so preživeli brodolom,
zato so ga tudi klicali »Mafalda«. Kasneje se je za
njim odpravila še teta Olga Gomezelj. Po letu 1956
je na obisk k teti v Argentino odšla moja starejša
sestra Magdalena. Ker teta ni imela otrok, si je želela obiska nečakinje. Majda (tako so jo klicali), ki je
imela takrat komaj 16 let, je ostala v Argentini, se
poročila, in imela dva otroka, Edgarda in Diega, ki
sta se potem preselila v Evropo. Edgardo v Nemčijo
in Diego v Slovenijo; slednji je bil znani, žal sila prekmalu pokojni, Diego Gómez.

BRANKA GOMEZELJ

Frizerska mojstrica

Rok Fink

Po tretjem emigracijskem valu, I. je bil od približno
1880 do preloma stoletja, II. med obema vojnama
in III. po drugi svetovni vojni, so še prihajali Slovenci
v Argentino, med njimi tudi Branka Gomezelj in celo
slavni Slavoj Žižek (slednji sicer za kratek čas).
V tradicionalni buenosaireški četrti »Recoleta«, na
prestižni aveniji, imenovani »del Libertador«, se
nahaja ženska frizerija »Branka«, ki slovi po visokih
cenah, visoki kakovosti in dobrem imenu. Kdo je
torej Branka Gomezelj? Ob kavici se pogovarjava.
Po dolgih letih izseljenstva govori lépo, tekočo,
domačo slovenščino, kot da bi se sem priselila pred
zgolj nekaj meseci.
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The Master of Hairdressing
Even after the third wave of emigration – the first
wave took place between 1880 and the turn of the
century, the second between the two World Wars,
and the third after World War II – Slovenians still
kept moving to Argentina.
Among them were Branka Gomezelj and the famous Slavoj Žižek (although he only lived there for
a short while).
In Recoleta, the traditional district of Buenos Aires,
there is a prestigious avenue called “del Libertador”. On this avenue, we can find a women’s hairdressing salon called Branka. It is known for high
prices, professional quality and its renown.
So, who is Branka Gomezelj? I talked to her over a
cup of coffee. After all these years she still speaks
fluent Slovenian, as if she only just moved here a
few months ago.
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Leta 1968 je prišla Majda v Slovenijo na obisk. Takrat sem se že izučila frizerskega poklica v Ljubljani,
delala sem v Novi Gorici in spomnim se, da me je
vprašala, zakaj ne bi prišla v Argentino. Vedno sem
namreč govorila, kako rada bi spoznala strica in
teto. Tako sem februarja 1969 prišla v Buenos Aires,
seveda z mislijo, da se bom kasneje vrnila v Slovenijo.
Res sem se vrnila, a le za kratek čas, saj me je pot
peljala nazaj v Argentino, kjer sem našla delo v svoji
stroki. Začetek ni bil lahek, saj nisem poznala jezika. Prvi koraki so se začeli v frizeriji gospoda Ivana,
povojnega priseljenca, doma menda iz okolice Ljubljane. V Buenos Airesu je imel dva ali tri salone,
znan je bil kot dober frizer. Veliko Slovencev ga je
poznalo. Tam sem se počasi začela uvajati in se
sproti učiti jezika. Tudi Majda je pred poroko delala
pri njem, vendar sta kasneje z možem odprla svoj
salon in sta me vzela pod svoje okrilje. Sčasoma pa
sem se odločila, da grem tudi jaz na svoje.
Kje je bil torej tvoj prvi salon, tu kjer sva sedaj?
Ne, najprej je bil v trgovskem centru »Patio Bulrich«,
tu blizu, to je lepo in imenitno nakupovalno središče
s kinodvoranami in trgovinami s finimi blagovnimi
znamkami, na isti aveniji »del Libertador« a v četrti »Retiro«. Po nekaj letih sem salon preselila sem,
kjer sem sedaj. Tukaj delam že okoli dvajset let.
Kako so pa tvoji sorodniki v Sloveniji?
Tudi v Sloveniji imam nečakinjo, ki opravlja isti poklic in ima frizerski salon v Sežani. Torej smo v družini že tri z istim poklicem! Doma sta še dve sestri,
Jožica in Mimica. Po starosti si torej sledimo Mag-

dalena, Marija, Jožica in nato jaz, ki sem najmlajša
med sestrami. Med prvo sestro in mano je deset let
razlike! A med prvo in drugo ter med tretjo in četrto
le po petnajst mesecev. Tudi mama je bila še doma,
vendar je bila, ko je ovdovela, precej sama.
Obiskuješ slovenske klube, domove?
Pred leti sem velikokrat obiskala slovensko društvo
Triglav, v četrti »Devoto«, kjer so se srečevali v glavnem Primorci in slovenske družine, ki so se sem
preselile med prvo in drugo svetovno vojno. Sčasoma sem tja zahajala vse manj ... Vendar še srečujem znance, otroke in vnuke tistih prvotnih priseljencev iz okolice naše vasi, s katerimi ohranjamo
prijateljske vezi. V slovenščini govorimo zelo malo,
skoraj nikoli. Čeprav je nisem popolnoma pozabila,
bi morala za pravilno slovensko izgovorjavo prebrati
malo več knjig v slovenščini. Sicer pa s Slovenci, ki
živijo tukaj, nimam veliko stikov.
Kaj pa Slovenijo? Obiskuješ Slovenijo?
Ja, to sem hotela povedati. Ko je mama ovdovela,
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smo se odločili, da bo šest mesecev v Sloveniji in
šest tukaj, v Argentini. Tako je v svojih zadnjih dvajsetih letih vsako leto prihajala v Argentino. Bila je
vdova, z dvema hčerkama v Sloveniji in dvema tukaj. Ko je bila v Sloveniji zima, je bila mama pri nas
v Argentini.
Kako pogosto se ti vračaš v Slovenijo?
Pred leti sem se kar pogosto - dokler je bila mama
živa, sem prihajala vsako leto. Z njo sem tudi potovala po Sloveniji in Evropi in si tako rekla, da ji dam
vsaj nekaj malega, ker je imela težko življenje. In
če že nisem mogla ničesar nuditi očetu, ker je umrl
mlad, sem tako lahko vsaj mami.
Oče je bil borec, vendar ne politično in ideološko
uvrščen, kar mu je po vojni prineslo kar nekaj preglavic. Dolgo časa je bil odsoten, mama pa je dolgo
časa preživela v Auschwitzu, kamor so jo odpeljali,
ker niso mogli ujeti očeta.
In mamo si izgubila ...
Pred dvanajstimi leti, ko je dočakala 82 let.
Ali v tvoj frizerski salon prihajajo tudi Slovenke? Je
znan med Slovenci?
Nekatere, ampak ne veliko. Imam stalne stranke še
od takrat, ko sem prišla v Argentino. Prihajajo stare
mame, mame, vnukinje, celo pravnukinje. Potemtakem lahko rečem, da so zagotovo zadovoljne!
Slišal sem, da je tvoj salon menda najdražji v okolici?
Ja, ni najdražji, je pa med najdražjimi. In kot sem
rekla, imam stranke, cele družine, kar pomeni, da
če so skozi generacije zveste, potem zagotovo morajo biti zadovoljne.
Kaj pa glede pričesk? Je tukaj kaj drugače kot v
Sloveniji?
Prav res, da ne. Ni razlik in saloni so dobri tako tu,
kot tudi v Sloveniji. So pa tukaj nekatere stranke
prav navdušene nad eksperimentiranjem različnih
oblik pričesk, poleg tega še posebej s preizkušanjem
različnih barv!

Prejemaš slovenske časopise in spremljaš dogajanje v Sloveniji?
Ne. Na telefonski zvezi sem s sestrama, a se pogovarjamo samo o družinskih in osebnih zadevah.
Pogrešaš kaj slovenskega? Kaj takega, česar ne
moreš dobiti v Argentini?
Niti ne ... Tako in tako si sami pečemo potice, štrudelj, krofe, sama tudi kuham joto ...
Si kdaj razmišljala o vrnitvi?
O vrnitvi za zdaj ne razmišljam, ni pa izključeno, seveda.
Bi želela še kaj dodati?
Da, o srečanju s sošolci, po dolgih letih in veliki razdalji ... Zelo lepo mi je bilo, ko smo se sestali s sošolci iz osnovne šole, s katerimi se nismo videli skoraj
petintrideset let; razen dveh so bili še vsi! V razredu nas je bilo 47. Srečali smo se v Škocjanski jami,
nato naredili izlet, zvečer pa večerja, ples in zgodbe.
Celo učiteljice in učitelji od prvega razreda do konca
osemletke so bili navzoči. To je bilo zelo lepo. Zame,
ki živim daleč v tujini, je bilo sila ganljivo ...

odkrivajmo Slovenijo

odkrivajmo
Slovenijo

Kadar pa pridem domov, imam občutek, kot da se
ne bi nikoli oddaljila. Kot da ne bi nikdar odšla od
hiše, od doma ...
Tako se počutiš v domači vasi?
Da, v Dutovljah, v rodni vasi. In vedno, ko pridem v
Slovenijo, grem tja, kjer sem se rodila in preživela
mladost.
Tam sta tvoji sestri?
Da, tam živita Jožica in zraven Marija, ker oče je razdelil zemljišče, da sta dobili vsaka svoj del. Da. Vse
mi je domače, celo novi družinski člani mi niso tuji,
ne občutim nič takega. Je tako, kot da ne bi nikdar
odšla od hiše. In tako sem tudi sprejeta.
Hvala Branka za tvoj čas in tvojo zgodbo!

Če sem lahko malce bolj oseben - si poročena, bila
poročena?
Da, sem se poročila, se ločila in nikoli več poročila.
Nimam otrok.
V Argentini ali Sloveniji?
V Sloveniji. A to že potem, ko sem bila tu, saj sem
mislila, da bom uredila vse svoje stvari in se vrnila v
Slovenijo. Potem sva šla narazen in sem se odločila,
da se vrnem v Argentino.
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Jerica Potočnik,
Foto: Barbara Ploštajner

Velik del Kozjanskega, ki je bilo nekoč
sinonim za nerazvitost in zaostalost,
pokriva Kozjanski regijski park. Območje,
ki meri 206 kvadratnih kilometrov, je v
današnjem času sinonim za izjemno biotsko raznovrstnost ter pestro etnološko in
umetnostnozgodovinsko dediščino. Ena
od bolj prepoznavnih značilnosti kozjanske
podeželske krajine so visokodebelni travniški sadovnjaki, ki so pomemben življenjski
prostor za mnoge rastline in živali, ljudem,
ki tod živijo, pa ponujajo priložnost za obuditev okolju prijaznega kmetovanja.

kozjanski park

K

PROSTOR IZJEMNE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Kozjanski park je eno od najstarejših zavarovanih
območji v Sloveniji. Republika Slovenija je večji del
Kozjanskega in Obsotelja leta 1981 razglasila za varovano območje – Spominski park Trebče. Leta 1999
pa je v skladu z Zakonom o naravi območje postalo
regijski park z imenom Kozjanski park. Območje je
na severu omejeno z Rudnico, na vzhodu s Sotlo,
na jugu preko Orlice prehaja v Bizeljsko in Senovsko
gričevje, na zahodu pa meja poteka preko hribov
Vetrnika in Oslice. Kozjanski park, ki zajema dele
občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Brežice in
Krško, je zelo bogat s floro in favno. Njegov upravljavec je javni zavod.
»Kozjanska krajina je ena najlepših krajin v državi.
Izmenjava hribov, dolin in obdelanih površin z gozdovi je pravi raj za biotsko raznovrstnost, v kateri
najdemo skoraj vse, od rjavega medveda do naše
najmanjše kobilice. Ravno te dni smo odkrili travnik, gosto porasel s sibirsko peruniko, spremljamo
gnezdenje sokola selca ...,« navdušeno pripoveduje
Teo Hrvoje Oršanič, direktor Javnega zavoda Kozjanski park. Ob tem pa ne pozabi omeniti bogastva
suhih travnikov na Vetrniku, kjer v teh dneh cvetijo
številne vrste orhidej. Kozjanski park je med drugim
znan tudi po številnih različnih vrstah metuljev. Do
sedaj so jih našteli kar 1.200.
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TRAVNIŠKI SADOVNJAKI SOOBLIKUJEJO
POKRAJINO

Območje Kozjanskega parka je poznano tudi po
starih travniških sadovnjakih, ki so pomemben element, ki sooblikuje podobo tamkajšnje pokrajine.
Kot pravi Oršanič, so visokodebelni travniški sadovnjaki sestavni del kozjanske krajine. »Območje Kozjanskega parka obsega približno odstotek površine
države, a vsebuje deset odstotkov vseh visokodebelnih travniških sadovnjakov v državi,« izpostavlja.
Ker tradicionalno travniško sadjarstvo ne potrebuje
mineralnih gnojil ali različnih pesticidov, sadje ne
vsebuje ostankov pesticidov. Stare sadne sorte so
sicer skromnejšega obroda, a so veliko odpornejše
od komercialnih sort, dodaja Oršanič.
Travniški sadovnjaki z vidika ohranjanja narave
predstavljajo dober primer naravi prijaznega ali sonaravnega kmetovanja. Javni zavod Kozjanski park
si sicer že več let prizadeva za oživitev visokodebelnih travniških sadovnjakov, saj so bili le-ti proglašeni kot visokovreden habitat za številne vrste ptic.

DAN, POSVEČEN KOZJANSKIM JABOLKOM

Ko se vozimo po Kozjanskem, kjer prevladujejo
manjše mešane kmetije, vidimo, da ima skoraj vsadecember 2015

The Kozjansko Regional Park covers a big portion of
Kozjansko, which used to be the synonym for being
undeveloped and backward. The area stretches across
206 square kilometers and is today known for its exceptional biodiversity and a rich ethnological and art historical heritage. One of the most distinctive features of
the Kozjansko region are the meadow orchards, which
represent the habitat of many plant and animal species
and offer the people who live here a chance to revive
farming that is environment-friendly

ka hiša kakšen sadovnjak, ki bi lahko bil potencialno tudi tržno zanimiv. Povpraševanja pa sadju iz
takšnih sadovnjakov je namreč trenutno več kot je
ponudbe. Veliko kmetov, še posebej ekoloških – ki
jih je na območju Kozjanskega in Obsotelja iz leta v
leto več – je tako našlo tržno nišo.
S pomočjo Javnega zavoda Kozjanski park pa jim je
v zadnjih letih uspelo najti tudi trg. Ob tem imamo
v mislih predvsem prireditev Praznik kozjanskega
jabolka, ki vsako leto v mesecu oktobru v Podsredo
privabi okrog 15 tisoč obiskovalcev. »Praznik kozjanskega jabolka je najbolje obiskana okoljska prireditev v državi, na kateri se predstavljajo pridelovalci
sadja iz travniških sadovnjakov, pridelovalci ekološke hrane, obrtniki tradicionalnih obrti in snovalci
naprednih okoljskih tehnoloških rešitev,« pojasnjuje
Oršanič. Ponudba na »Prazniku« je res pestra. Najbolj pa gredo v promet stare sorte jabolk, ki s svojim
vonjem in okusom še posebej pri starejših genera-

cijah prebujajo spomine na otroštvo in mladost. Se
še spomnite bobovca, krivopeclja in carjeviča? Ali
pa štajerskega mošanclja in kanadke? Na območju Kozjanskega parka, ki ga lahko upravičeno poimenujemo kar raj za stare sorte jabolk, so do zdaj
odkrili več kot sto različnih sort jabolk in približno
60 sort hrušk.

POLEG NARAVE TUDI BOGATA
KULTURNA DEDIŠČINA

Vse ta pestrost rastlinskega in živalskega sveta na
območju Kozjanskega parka še kako privlači ljubitelje narave, ki jo želijo doživljati v njeni pristni obliki.
Seveda pa to še ni vse. Vsi tisti, ki jih bolj kot narava privlači kulturna dediščina, pa si lahko ogledajo
prafarne in romarske cerkve, arheološka najdišča,
mogočne gradove in srednjeveške trge ter številne
muzejske zbirke.
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Kot se za vsako staro in pomembno stavbo spodobi,
ima tudi Žička kartuzija svojo legendo. Le-ta pravi,
da je štajerski mejni grof Otokar III. šel na Konjiško
goro na lov. Pod drevesom je za trenutek zadremal.
Naenkrat se mu je prikazala košuta izredne beline. Košuta je nato izginila in na njenem mestu se
je pojavil mož, ki se je svetil kot sonce. Grofu se je
predstavil kot sv. Janez Krstnik in mu ukazal, da naj
na tem mestu zgradi samostan.
Pa poglejmo, kaj pravijo zgodovinska dejstva. Kartuzija je bila ustanovljena leta 1165. Ustanovno listino je podpisal štajerski mejni grof Otokar III. Traungauski. V samostanu je istočasno živelo zgolj 12
menihov – kartuzijanov.

ŽIČKA KARTUZIJA TUDI PO 850 LETIH

oaza spokojnosti in tisine

Žička kartuzija v Dolini sv. Janeza Krstnika pod
Konjiško goro (v Žičah) je letos junija zasluženo
pridobila naziv kulturni spomenik državnega pomena. Mogočna kartuzija, ki šteje že 850 let, privablja
obiskovalce, da se sprehodijo po njeni notranjosti
in podoživijo skrivnostni svet meniškega življenja.
Kljub temu, da so menihi, natančneje kartuzijani,
žički samostan zapustili že konec 18. stoletja, lahko
med njegovimi stenami še dandanes občutimo
spokojnost, mir in tišino.
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Jerica Potočnik
Foto: Denis Sodržnik

Žiče Charterhouse: An Oasis of Serenity and Tranquility for over 850 Years.
This June, the Žiče Charterhouse (Žička kartuzija)
in the St. John the Baptist’s Valley under Mt. Konjice was awarded the title of a cultural monument of
national importance. The mighty 850-year old charterhouse attracts visitors, who take a walk around
its interior to get a taste of what monastic life once
looked like. Even though the monks, namely the
Carthusians, abandoned the Žiče monastery at the
end of 18th century, you can still sense the serenity,
peace and tranquility that fill the place.

december 2015

Gre za red, ki prihaja iz Francije in je eden izmed
najstrožjih redov v katoliški cerkvi. Vsak menih je
živel v svoji celici. Red namreč nalaga, da morajo
menihi gojiti ljubezen do svoje celice, ljubezen do
samote. Kartuzijani so se ukvarjali z vrtnarjenjem,
glavna dejavnost pa je bila pisanje, prepisovanje in
prevajanje knjig. V samostanu je bila nekoč knjižnica, ki je obsegala več kot 2.000 del. Knjige iz Žičke
kartuzije so danes v glavnem v lasti Avstrije. Obiskovalci kartuzije pa si lahko ogledajo kopije rokopisov.

CERKEV – OSREDNJA STAVBA

Najpomembnejša stavba samostana je cerkev sv.
Janeza Krstnika. Kamnoseki iz Francije so jo pozidali v 12. stoletju. Cerkev je ozka, enoladijska. Sprva
je bila zidana v romanskem slogu, kasneje pa v gotskem, kar se kaže predvsem v šilastih lokih in podpornikih . Bila je brez zvonov, ker je red živel v tišini.
Danes je le še mogočna ruševina brez strehe. Le-ta
se je namreč udrla kmalu po odhodu menihov. Kot
je znano, je Jožef II. samostansko življenje leta 1782
ukinil z dekretom.
V cerkvi je kamnit oltar, ob katerem naj bi bila močna energijska točka. V cerkvi so občasno tudi maše,
v njej se zbirajo ljudje, ki prihajajo na duhovne vaje,
vsako soboto pa je tudi prizorišče civilnih porok.
Stavbe nasproti cerkve so bile zgrajene kasneje in so
tudi precej bolj ohranjene. Še dandanes so to kakovostne kleti z zidovi, debelimi več metrov. V kleteh,
v katerih je stalna temperatura 12 stopinj, letno zori
do 60.000 steklenic bele in rose penine. Nad kletmi pa je na ogled razstava kopij žičkih rokopisov. V
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kartuziji se nahaja tudi pokopališka kapela s sončno
uro. Okrog te kapele je pokopališče menihov. Kartuzijani pokopavajo zelo preprosto. Truplo zavijejo
v kos platna in ga spustijo v zemljo. Grobove kartuzijanov krasijo zgolj leseni križi, na katerih pa ne
bomo našli ne imen ne datumov. V 15. stoletju so
zunaj samostana postavili hišo za goste. V njej so
se ustavljali popotniki, romarji in obiskovalci. Gre za
najstarejšo gostilno v Srednji Evropi. Danes je poznana pod imenom Gastuž in je priljubljeno zbirališče ljubiteljev kulinarike. Pred samostanom pa se
nahaja tudi bogat zeliščni vrt.
Žička lekarna ena izmed najstarejših javnih lekarn
Obiskovalci si z veseljem ogledajo lekarno, ki se nahaja znotraj kartuzije. Ustanovljena je bila konec 16.
stoletja in je ena izmed najstarejših javnih lekarn
na Štajerskem. Ponudba zdravilnih pripravkov je
res pestra. Od čajev, čajnih mešanic, krem, zeliščnih masaž do raznih zeliščnih napitkov na osnovi
žganja. Obiskovalci se lahko v lekarni poučijo tudi
o kristaloterapiji, ki je precej stara veda. Zdravljenje
z minerali in poldragimi kamni je bilo namreč uveljavljeno že v srednjem veku.

OSNOVNO NAČELO »MOLI IN DELAJ«

V prostoru nad lekarno je na ogled stalna razstava z
naslovom »Ora et labora« (Moli in delaj). Gre za slikovni prikaz molitve in dela kartuzijanov, ki je podkrepljen z njihovimi redovnimi pravili. Menihi so vstajali točno ob polnoči, ker se takrat začne nov dan.
Do četrte ure popoldne so imeli svoje obveznosti, od
vrtnarjenja, pisanja, prepisovanja knjig do urejanja
celice in kuhanja. Ob štirih je bila večernica, ob petih večerja, ob šestih sklepna misel, takoj po šesti pa
so šli spat. Če so menihi zboleli, so se zdravili s tistim, kar so pridelali na vrtovih. Zelišča so predelali v
napitke in čaje. Metoda samozdravljenja je bila tudi
puščanje krvi. Zanimivo je, da kartuzijani ne smejo
jesti mesa živali, ki imajo štiri noge. Tako so jedli
predvsem ribe, bobre, vidre, polže, žabe in školjke.
Čeprav je Žička kartuzija verjetno največja znamenitost na območju občine Slovenske Konjice, je na
tem območju še mnogo drugih, ki so prav tako vredne ogleda. Med njimi naj omenimo dvorec Trebnik,
katerega zgodovina sega daleč nazaj v začetek 14.
stoletja in cerkev sv. Jurija iz 13. stoletja ter mestno
jedro. Ljubitelji narave pa se bodo z veseljem sprehodili po Konjiški gori in škalskih vinogradih.
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Ime mu je Max. Pred leti je šel iz zavetišča z brki in
repom v svet in postal zvezda. Lahko bi bila pravljica, a gre za resnično zgodbo. Za to je kriva njegova
lastnica Tjaša Storm, ki ga je odpeljala v Berlin
in lahko bi rekli, da zaradi Maxa naredila modno
znamko – Cat in Berlin. Korošica se v Berlinu počuti
kot doma in videti je, da se v manekenskih vodah
dobro znajde tudi Max. Na instagramu ima 100.000
sledilcev. Ne kaže, da se bosta vrnila v Slovenijo.

TJAŠA STORM:

CAT IN BERLIN

T

Vesna Vukšinič Zmaić

Tjaša Storm in maček Max osebni arhiv

Macek v Berlinu

Tjašo sem ujela na obisku v Sloveniji, kar se ne zgodi
prav pogosto. Z možem sta se odločila, da si bosta
tokrat vzela enotedenski oddih, stran od računalnikov in svetovnega spleta preko katerega poslujeta
na zanimiv in kreativen način.
Tjaša v kakšnem okolju si odraščala, kaj te je
zaznamovalo?
Prihajam iz Koroške, kjer sem odraščala v majhnem
kraju. Imam starejšega brata in v družini sem bila
vedno obdana s fanti.

Koroško zaznamuje bogata zgodovina boja za
ohranjanje slovenske narodne celovitosti - kako
se je to čutilo v tvoji generaciji. Je zavednost bolj
prisotna ali je prej obratno zaradi pomanjkanja
zaposlitev v Sloveniji.
Res je, Koroška ima posebno zgodovino, a tega ni
bilo čutiti v moji generaciji. Ta čas so doživeli pred34

His name is Max. Years ago he followed his whiskers abroad and became a star. It’s not a fairy tale
but rather a true story. It’s all because of his owner
Tjaša Storm, originally from the Slovenian Carintia,
who took him to Berlin where she started her own
cat fashion brand called Cat in Berlin. Max seems to
be a born model .- he already has 100,000 followers
on Instagram. Tjaša feels right at home in Berlin
so it doesn’t seem like they’re returning to Slovenia
anytime soon.
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vsem naši stari starši in starši. Naša generacija je
imela z vojno zgodovino zelo malo stika, sedanje
generacije še manj. Da bi bili bolj ali manj zavedni ne morem reči. Zaradi trenutne situacije na Koroškem, kjer veliko ljudi nima služb, se jih vse več
odloča za delo ali življenje v Avstriji. S situacijo v
Sloveniji in (ne)razvojem Koroške so ljudje povsem
nezadovoljni.

tujino. To sem tudi storila in se mesec po zaključku izpitov magistrskega študija preselila v Berlin.
Na daljavo sem oddala magistrsko nalogo in nato
zaključila magistrski študij. Kam se bom preselila,
še mesec ali dva pred selitvijo nisem točno vedela.
Imela sva nekaj opcij, a sva se na koncu odločila za
Berlin, saj je združeval to, kar sva si želela. Berlin
ponuja veliko možnosti. Tukaj se dobro počutiva, a
ga ne nujno vidiva kot končno postajo. Imava službi,
ki ju lahko opravljava v različnih državah, angleščina pa je univerzalni jezik. Čeprav živiva v Nemčiji,
poznava zelo malo Nemcev, znance imava iz celega sveta. Mož v službi govori izključno angleško in
tudi primarni trg Cat in Berlin ni Nemčija. Produkte
prodajamo po celem svetu in vse počnemo v angleškem jeziku. Svet je danes zelo majhen.
Zakaj te je pritegnil študij novinarstva in ne kakšna
bolj kreativna smer?
Če bi mi to vprašanje zastavila na začetku osnovne šole, bi ti zagotovo odgovorila, da bom nekoč
veterinarka. To sem si takrat res želela, saj sem
bila od nekdaj obsedena z živalmi. Potem so prišli
drugi predmeti kot so biologija, kemija ipd. in hitro
sem ugotovila, da sama ljubezen do živali nekako
ni dovolj. Vedno bolj so me začele zanimati kreativne smeri in jeziki, zato sem se med srednjo šolo
odločala med novinarstvom in drugimi smermi na
Fakulteti za družbene vede.
Je za idejo o ustvarjanju kravat za mačke kriv tvoj
maček Max?
Ideja je nastala spontano. Cat in Berlin je nastal sočasno s pojavljanjem Maxa na Instagramu. Ustvariti sem želela produkte, ki ne izhajajo iz masovne
produkcije, stojijo za kvaliteto in postavljajo dizajn
ter estetiko na pomembno mesto – vse od produkta do embalaže. Kot lastnika mačka sva bila z možem vedno na preži za zanimivimi izdelki, ki bi vsaj
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v določeni meri zadostili najini želji po oblikovanju.
Kljub vse večji ponudbi v trgovinah in na spletu, je
bil takšen izbor še vedno relativno majhen. V kratkem času je Max prejel ogromno novih sledilcev in z
dnevnim fotografiranjem se je porodila ideja o dodatkih, ki sem jo sicer imela že nekaj časa. Nikoli
ga nisva želela oblačiti v kostume, zato sva iskala
alternativo. Našla sva jo v metuljčkih, ki ga ne ovirajo, izgledajo super in v trenutku navdušijo vsakega
lastnika mačke. Idealna kombinacija. Ko sva ugotovila, da majhna ponudba metuljčkov sicer obstaja, vendar le v obliki poceni približkov, je bilo jasno,
da idejo nadgradiva in začneva izdelovati kvalitetne
klasične metuljčke za živali. Danes je na trgu ogromno metuljčkov za živali, vendar so naši še vedno
edini pravi klasični metuljčki! Po prvih poskusih sta
bila odziv in podpora preko socialnih omrežij večja,
kot sva kadarkoli pričakovala.
Rada imam vse živali, vendar sem že kot majhna
doma imela samo mačke. Vedno sem si želela psa,
vendar mi ga starši niso dovolili. Ko sem bila v srednji šoli, smo se zanj le odločili, vendar sem se takrat
že skoraj odselila. Ko sem odšla študirat v Ljubljano,
sva takoj posvojila Maxa iz ljubljanskega zavetišča.
Nato se je z nama tudi odselil v Nemčijo.
Tvoje mačje kravate so moderne vse od Nemčije do Kitajske in ZDA. Kaj bi lahko rekla o ljudeh
»mačkoljubcih«? Tisti, ki nimamo mačk – imamo
o njih zelo stereotipne predstave. Jih bi lahko kako
opisala?
Predsodki o »crazy cat ladies«, ki so samske in obsedene z mačkami, so zares le predsodki. Stranke
prihajajo iz celega sveta in preko CIB sem spoznala
že ogromno najrazličnejših ljudi. Ljubezen do živali
nas povezuje, ne glede na to, kaj počnemo ali od kod
prihajamo. Kar so parki že od nekdaj za ljubitelje
psov, je internet danes za lastnike mačk. Platforma,

Kaj je tebe potegnilo v svet?
Že od nekdaj sem si želela živeti v tujini. Vedno so
me zanimali različni jeziki in tuje države. Slovenija se mi je vedno zdela premajhna. Slučajno sem
spoznala moža, ki je sicer Nemec, a takrat ni živel v
Nemčiji. Zaradi mene je se preselil v Slovenijo in že
zaradi njegove službe je bilo jasno, da je to le začasna rešitev in da tukaj ne želiva ostati. Med študijem
sem veliko delala v novinarstvu in potovala, zato
sem želela študij čim prej zaključiti in nato oditi v
december 2015
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tano in najboljše stvari se včasih zgodijo, ko o njih
niti ne razmišljaš. Zanima me ogromno stvari in z
veseljem odkrivam nove države.
Ne morem si predstavljati, da bi celo življenje živela v istem kraju. Svet je preprosto prevelik, da ne bi
vsaj za nekaj časa izkusil nekaj novega. Ne obsojam
nikogar, ki mu to ustreza, vendar zame ne pride v
poštev. Način življenja, kakršnega sem si želela pri
dvajsetih, je drugačen od tistega, ki si ga morda želim pri tridesetih ali petdesetih. Skozi življenje se
spreminjamo in učimo. Svoj življenjski slog želim
temu prilagoditi. To je na dolgi rok, zlasti v mladosti, v večjem mestu lažje. Če mi Berlin ne bo ustrezal,
se bom preselila drugam. Ne vem, kaj točno bova
z možem počela ali kje bova živela, saj se na področju novih medijev in informatike stvari izjemno
hitro spreminjajo in razvijajo. Morda bova v Berlinu,
morda kje drugje.
Berlin. Kako te je sprejelo mesto in ti njega?
Berlin je multikulturno in kreativno mesto. Identiteto išče med zgodovino, nostalgijo in moderno metropolo. Nepredstavljivo je, da je, še ne tako dolgo
nazaj, sredi mesta potekala meja in da ljudje DDR
niso smeli zapustiti. Zlasti danes, ko si v 24. urah
lahko kjerkoli na svetu. Ne glede na interese, tukaj
najdeš vse, karkoli te zanima, in živiš kot ti ustreza.
Nasploh do sedaj nimam slabih izkušenj. Všeč mi je,
da je mesto nenehno v gibanju, neprestano se spreminja in stremi v prihodnost. Vedno odkriješ nekaj
novega, naj bo to v predelu, kjer še nikoli nisi bil, ali
v sosednji ulici.

kjer lahko njihove vragolije v trenutku dokaj uspešno delijo z ogromno publiko na socialnih omrežjih,
je široka, saj fenomen mačk na spletu ni nič novega.
Tovrstne vsebine že od zdavnaj sodijo med najbolj
klikane na internetu.

gimi novimi produkti, ki bodo kmalu na voljo.

Kdo šiva tvoje kravate? Imaš celo ekipo ali si sama
za vse?
Vse izdelke izdelujem sama, imam pa nekoga, ki
mi tu in tam pomaga. Pri razvoju logotipa in drugih stvari, povezanih z oblikovanjem, sodelujem z
oblikovalci in agencijami iz Amsterdama, Berlina
in Amerike. Na voljo so metuljčki, kravate, rutice in
igrače.

Si del mlade kreativne delovne in podjetne »pop
up« generacije? Takšne, ki bi lahko Slovenijo iz
krize dvignila na noge, vendar se je odselila v svet.
V Sloveniji verjetno česa takega ne bi nikoli začela in
potem tudi nadaljevala iz različnih razlogov. Manjkalo bi mi motivacije, pozitivizma in ljudi, s katerimi
bi lahko sodelovala. Tudi dostop do blaga in drugih
materialov je v Berlinu lažji, pa še večja izbira je.
Trendi se tukaj hitreje razvijajo in uveljavijo. Tudi Instagram, preko katerega se je vse začelo pred skoraj
tremi leti, se je v Sloveniji začel uveljavljati šele v
zadnjem letu oz. kasneje.

Ali razmišljaš v smeri razširjanja produktov?
V tem trenutku se ukvarjam z linijo za moške in dru-

Kako vidiš sama sebe? Kje se vidiš čez deset let?
To bi tudi sama rada vedela. Življenje jemljem spon-
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Včasih je v Berlinu delovalo zelo močno slovensko društvo. Ali kdaj začutiš željo po tem, da bi se
pogovarjala ali družila s Slovenci? Poznaš koga v
Berlinu, ki je iz Slovenije?
Po pravici povedano, ne. Pred kratkim se je v Berlin

preselila sorodnica, sicer pa ne poznam Slovencev v
Berlinu. Z njimi niti ne iščem kontakta.
Kako pogosto si v Sloveniji in kako vzdržuješ stike
z domačimi in prijatelji? Ali spremljaš dogodke v
Sloveniji?
V Slovenijo prihajam zelo redko, nekje enkrat na
leto. Z domačimi in prijatelji komuniciram redno
preko interneta. Tudi veliko prijateljev ne živi več v
Sloveniji, zato internet briše razdalje in vzdržuje prijateljstva. Že dolgo ne spremljam več dogajanja v
Sloveniji. Na začetku sem slovenske medije še spremljala, danes pa zelo redko odprem kakšno slovensko spletno stran.
Kaj misliš o novem valu odseljevanja mladih Slovencev v svet?
Mladi iščejo nove izzive in možnosti, ki jih v Sloveniji
ne vidijo. Želijo odkriti in doživeti svet. Stvari so v
Sloveniji pač zelo omejene, ne glede na to, na katerem področju deluješ.
Iz pogovora sem razumela, da ne razmišljaš o
vrnitvi v Slovenijo. Mogoče pa vendarle pogrešaš
kaj, kar te spomni na Slovenijo?
Tisto, kar v tujini pogrešam, je lepše vreme, sploh
izrazitejši letni časi. V Berlinu ni tako toplih poletnih dni kot v Sloveniji. Čeprav se nad letošnjim poletjem ne morem pritoževati, ker je bilo v primerjavi
s preteklimi fantastično, so zime veliko bolj mrzle
kot v Sloveniji. Po številkah ni velike razlike, je pa
občutena temperatura veliko, veliko nižja. Jesenski
in zimski čas je obupen. Pa tudi razdalje! V Sloveniji
si lahko v eni uri na drugi lokaciji v povsem drugačni
in lepi pokrajini ali celo v drugi državi. Tukaj v eni uri
ne prideš daleč.
Se čutiš kot Slovenka ali Evropejka?
Evropejka. (smeh)
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Language Is Life
At the end of 2001 - the European Year of Languages - the Council of Europe proposed that
September 26 become the European Day of
Languages, the purpose of which is to stress
the importance of multilingualism in Europe
and elsewhere around the globe, to raise
awareness about the importance of preserving the linguistic and cultural diversity, and to
encourage language learning in and outside
schools. The European Day of Languages,
however, is not the only of its kind. There are
two similar dates with a longer history: February 21 has been proclaimed the International
Mother Language Day in 1991, while September 8 has been known as the International Literacy Day ever since 1966.

JE ŽIVLJENJE

Ocenjujejo, da danes 7 milijard ljudi po vsem svetu
govori kakih 6000 do 7000 (od tega v Evropi 225 avtohtonih) jezikov. Koliko natančno, je težko reči, saj
mnogi predvsem v Afriki in nekaterih predelih Azije
še niso raziskani, hkrati pa so merila, po katerih se
določa, kaj je jezik in kaj »le« narečje, različna.
Ne glede na to je številka presenetljiva, zato še toliko bolj upravičeno lahko rečemo, da so jeziki naše
bogastvo in neprecenljiva vrednota, ki se je premalo
zavedamo. Predvsem bi jih morali tudi kot dediščino
naših prednikov skrbno negovati in varovati. Ne le
zato, ker so jeziki naša moč, temveč tudi zato, ker
napovedujejo, da jih bo že v naslednjih nekaj generacijah izginila več kot polovica, čez sto let pa naj bi
jih bilo po predvidevanjih živih le še 600.
Nekateri strokovnjaki trdijo, da je izumiranje jezikov naraven proces, ki ga ni mogoče zaustaviti. Se
spomnite prazne steklenice kokakole, ki v Uysovem
filmu Bogovi so padli na glavo kot strela z jasnega
prileti med Bušmane v puščavi? In spremeni njihov
mali-veliki svet? Res je, živimo v času, ko globalizacija na svojem uničevalnem pohodu melje v prah
vse, kar je edinstveno in še ima dušo. Z vsem drugim
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Svet Evrope je ob izteku leta 2001 – evropskega leta jezikov – dal pobudo za to, da 26.
september postane evropski dan jezikov. Ta
dan, katerega namen je opozoriti na pomen
večjezičnosti v Evropi in tudi drugje po svetu,
krepiti zavest o pomenu ohranjanja jezikovne in kulturne različnosti ter spodbujati
učenje jezikov v šoli in zunaj nje, se tako
pridružuje še dvema, ki imata, oba z nekaj
daljšo zgodovino, zelo podobno nalogo: 21.
februarju, ki je od leta 1999 naprej mednarodni dan maternih jezikov, in 8. septembru,
ki je bil daljnega leta 1966 razglašen za
mednarodni dan pismenosti.
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vred tudi mnoge jezike, ki jih v potrošniškem teku
za poceni dobrinami ob stran potiska angleščina kot
(trenutna) lingua franca.
Da situacija ni povsem brezupna in da še ni prišel
čas, ko bomo mogoče dvignili roke v znak predaje, z velikim žarom in zavzetostjo dokazuje Ghil'ad
Zuckermann. Izraelski jezikoslovec, redni profesor
na Univerzi v Adelajdi in gostujoči profesor na Šanghajski univerzi za mednarodne študije, raziskuje
povezave med jezikom, kulturo in identiteto, ukvarja
se z medkulturno komunikacijo, predvsem pa z možnostmi preživetja ogroženih jezikov. V jezikoslovno
raziskovanje uvaja novo disciplino, t. i. oživitveno jezikoslovje (revival linguistics). Teorije in metode, ki
jih razvija, preizkuša v praksi, predvsem med Aborigini v Avstraliji, pripravlja delavnice zanje, o tem
piše in predava po vsem svetu ter prireja brezplačne
spletne tečaje, ki ozaveščajo o pomenu in možnostih ohranjanja jezikov. »Jezik,« pravi, »določa, kdo
smo. Opraviti ima z našo identiteto, z našo blaginjo,
z našo mentalnim stanjem. Jezik je več kot le komunikacija – jezik je del naše duše, jezik je življenje.«
Dokler bo to tako, dokler se bomo tega zavedali, bo
še mogoče kaj postoriti.
december 2015

Slovenščina ne sodi med ogrožene jezike in je daleč
od tega, da bi se znašla na robu preživetja, saj se,
kdaj v nasprotju z našim prepričanjem, z vso svojo bitjo, ne nazadnje pa tudi s številom govorcev, ki
živijo v Sloveniji in zunaj nje, še vedno uvršča med
zgornje tri odstotke največjih jezikov na svetu. Vsaj
za zdaj se nam še ni treba zares bati, da bi jo preglasili drugi jeziki, morda celo en sam med njimi. Ne
potrebuje obravnave v kakšnem posebnem jezikovnem laboratoriju, kakršen je Zuckermannov, da bi se
obdržala na jezikovnem zemljevidu Evrope in sveta.

Potrebuje pa skrb in pozornost nas vseh. Več bomo
vedeli o njej sami in o drugih jezikih, boljše bo zanjo. Več tujih jezikov se bomo naučili, bolj se bomo
zavedali svojega in mu s tem omogočili, da obdrži
svoj prostor pod soncem.Kar bo dobro tudi za našo
kulturo in našo identiteto.
Prav na pomen tega nas opozarjajo dnevi, kakršni so
26. september, dan evropskih jezikov, in njemu podobni, namenjeni učenju o jezikih za jezike – in za
življenje.
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Irski

SPOMINSKI CENTER IZSELJEVANJA V COBHU

Cobh je po zaslugi lastne podjetnosti postalo romarsko mesto potomcev Irskih izseljencev. Dobršen del
turističnega obiska zajame namreč
Cobh Heritage Centre, turistično
ponudbo mesta pa dopolnjuje tudi
zgodba o Titanikovem poslednjem
postanku.
V spominskem muzeju v Cobhu,
imenovanem Cobh Heritage Center,
lahko vidite na kakšnih ladjah, t. i.
»plavajočih trugah«, in v kakšnih
pogojih so se prevažali takratni potniki na več mesecev dolgi vožnji v
ZDA ali Kanado. Pogledate lahko
pod palubo ladje, ki je prevažala
obsojence britanske krone. Ta je takratne prestopnike najraje pošiljala
na prestajanje kazni v Avstralijo in
na Tasmanijo. Ned Kelly, avstralska
uporniška ikona revnih in zatiranih,
je bil sin irskega kaznjenca.
Pred muzejem je postavljen spomenik Annie Moore, ki je z dvema mlajšima bratoma zapustila Cobh in se
napotila novemu življenju naproti.
Annie je prva potnica vpisana v register potnikov, sprejetih na znamenitem Ellis Islandu v New Yorku. V spomin vsem izseljencem, so ji v New
Yorku postavili spomenik, replika pa
stoji pred spominskim muzejem v
Cobhu. V njem so posvetili razstavo
tudi Titaniku, ki so ga imenovali kralj
morja. Na poti proti New Yorku se je
11. aprila 1912 ustavil v Cobhu, takrat
imenovanem Quenstown, kjer ga je
čakala pošta in 123 potnikov. Kdo bi
vedel, da bo kraljevo naslednje pristanišče na dnu oceana.
Stari opečnati stavbi, v kateri danes
domuje spominski center, bi takrat
prisodili vlogo skladišča. Stoji na
obali morja in vabi z napisom Qu-
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enstown story. Odlično postavljene
stalne muzejske razstave v naravni
velikosti (ladje in silikonske človeške lutke) odsevajo obup, tesnobo in upanje takratnega potnika,
prebežnika pred lakoto in gotovo
smrtjo. Premišljena postavitev svetlobnih elementov prikaže temačno,
nihajoče in utesnjujoče ozračje, na
katerega so bili potniki obsojeni več
mesecev, zanj pa so plačali vse svoje
premoženje.
Z lahkoto si predstavljamo, da so
takrat in še desetletja potem na
enak način potovali tudi naši ljudje,
ki so se iz istih razlogov napotili čez
ocean v boljše življenje.
Spominski center v Cobhu ima oddelek za rodoslovje, kjer v elektronskem iskalniku poiščete svoje
prednike ali naročite poglobljeno
raziskavo. V suvenirnici lahko kupite
številne spominke, tudi reprodukcijo
plakata, ki je vabil k nakupu karte za
prvo plovbo na Titaniku. In da po celodnevnem ogledovanju muzeja ne
bi ostali lačni, je muzej opremljen s
prijazno kavarno in restavracijo.
Turisti Cobha so potomci irskega eksodusa, ki je bil posledica revščine,
lakote in slabih možnosti za preživetje. Številka izseljencev iz Cobha
daleč presega število celotne slovenske izseljenske migracije, vendar
tudi v zgodovini slovenskega izseljevanja obstaja kar nekaj pomembnih
obdobij in zgodb, ki bi bile vredne
spominskega obeležja.
Pred petimi leti so začeli delati
osnutke in se sestajati zainteresirani posamezniki, vendar to ni bilo
dovolj, da bi proces stekel. Zato je
Slovenska izseljenska matica letos prevzela pobudo za ustanovitev

spominskega centra izseljenstva. Dosedanji pogovori
kažejo na to, da bi se projekt
lahko dokončno uresničil.
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Cobh je malo pristaniško mesto v okrožju Cork na
jugu irskega otoka, v katerem vsako leto pristane
na stotine ladij, ki pripeljejo tudi do 100.000
turistov. Tako za nas, kot za turiste, ki prihajajo
predvsem iz ZDA in Kanade, je Cobh zanimiv iz
istega razloga.
Med 1848 in 1950 se je iz Irske odselilo čez 6
milijonov odraslih in otrok, samo iz Cobha 2,5
milijona. Mesto ni pozabilo svoje zgodovine in
ljudi, ki so zapustili ta kraj. Nagrajeno je z milijoni
turističnih evrov, ki se zlivajo v njegovo blagajno,
od njih pa živi tudi večina tamkajšnjih prebivalcev.
Slovenija svojega spominskega centra izseljenstva še nima, čeprav bi imel po stoletju in pol
izseljenstva veliko pokazati.

Monument to Irish emigrants
Cobh is a small seaport in the Cork County at the
south end of the Irish island. Each year the town is
visited by hundreds of ships bringing up to 100,000
tourists. Cobh is attractive for American and Canadian tourists who visit the town for a special reason.
The town has something that cannot be found in
Slovenia. Between 1848 and 1950 more than 6 million adults and children emigrated from Ireland, 2.5
million from Cobh alone. The town never forgot its
history and the people who abandoned it and for that
they are awarded by millions of tourist euros flooding the town treasury and supporting the majority of
local residents. Due to the sad history and the town’s
entrepreneurship, Cobh has become the pilgrimage
site for the descendants of Irish emigrants. The majority of tourists visit the Cobh Heritage Centre and
the town offer also includes the story of the famous
Titanic’s last stop.
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Kjer se zemlja konca

IN MORJE ZAČNE
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Spomenik izseljencem, ki ga predstavljamo, leži na
vrhu griča São Felix v provinci Póvoa de Varzim na
severu Portugalske. Spomenik so postavili leta 1998
na 170 metrskem griču in je usmerjen na zahod proti oceanu in Braziliji. Postal je turistična znamenitost, saj ponuja razgled na morsko obalo in čudovite
sončne zahode. V daljavi vidiš samo in nič drugega
kot modrino morja ali z besedami največjega portugalskega pesnika Luisa de Camõesa: »Kjer se zemlja konča in morje začne«. Ob odprtju spomenika so
pripravili posebno praznovanje, ki se ga je udeležilo
20 000 ljudi. Ravno praznovanja so namreč tista, ki
Portugalce po svetu najpogosteje privabijo nazaj na
Portugalsko. Eden izmed tradicionalnih in najmnožičnejših praznovanj v provinci Póvoa, je tamkajšnji
ribiški karneval. Spomenik je postavljen v parku, do
kipa pa mimo sedmih kapel vodi kar 328 stopnic. Na
eni strani spomenika je upodobljen portret znanega
portugalskega pomorščaka Pedra Álvaresa Cabrala,
ki naj bi prvi odkril Brazilijo.
Spomenik portugalskim izseljencem, predvsem tistim, ki so se izselili v Brazilijo, je izdelal brazilski
vsestranski umetnik Aucione Augustine. Skulptura
upodablja moškega in žensko ter njune tri otroke, ki
se vzpenjajo na ladjo, s katero bodo odpluli do oddaljene brazilske obale. Avtor spomenika je zapisal,
da je preko izraza na njihovih obrazih skušal upodobiti občutke v trenutkih pred odhodom. Ti so bili
podobni občutkom mnogih drugih Portugalcev, ki so
v tistem času odhajali v svet. Ko so morali vse svoje
stvari pospraviti, košček drage zemlje, s katerim so
se le stežka preživljali, pa pustiti za sabo.

Ajda Rogelj

Obdobja velikega portugalskega izseljevanja
so se začela v 15. in 16. stoletju, v času velikih
svetovnih odkritij. Med takratnimi osvajalci je bilo
kar nekaj Portugalcev (Vasco da Gama, Ferdinand
Magellan, Pedro Álvares Cabral). Med leti 1886 in
1966 naj bi se s Portugalske izselilo kar 2.6 milijona prebivalcev. Njim v spomin so postavili veliko
spomenikov. Najdemo jih tako v prestolnici kot v
drugih pokrajinah in tudi na na Azorskem otočju
sredi Atlantskega oceana.

S

SÃO FELIX
– VKRCANJE NA LADJO

Where the Land Ends and the Sea Begins
The eras of the great Portuguese emigration started
in the 15th and 16th century in the time of the great
discoveries. Many of the conquerors of that time
were Portuguese – Vasco da Gama, Ferdinand Magellan, Pedro Álvares Cabral. Between 1886 and 1966
supposedly 2.6 million Portuguese people emigrated
from their motherland. Many monuments have been
erected in their memory; they can be found in the
Portuguese capital as well as in other regions – even
on the Azores in the middle of the Atlantic Ocean.

zgodilo se je
maga vse ovire in težave, s katerimi so se številni
Portugalci morali spopasti.

PONTA DELGADA
– STOLETJA IZSELJEVANJA

Spomenik v Ponti Delgadi na Azorih, vulkanskem
otočju sredi Atlantskega oceana, je namenjen vsem
tistim, ki so se z otočja izselili. Leta 1677 je otoka
Faial in Pico stresel močan potres, ki je uničil številne vasi in življenja otočanov spravil v revščino.
Tako se je že v 17. stoletju začelo izseljevanje z Azorskega otočja in se skozi stoletja nadaljevalo. Večino otočanov je pot najprej vodila v Južno Ameriko,
predvsem v Brazilijo (natančneje v brazilsko zvezno
državo Santa Katarina), ali pa v Severno Ameriko.
Odhodi so bili težki, a priložnosti, ki so jih čakale v
bolj razvitih državah, so jih gnale, da so premagali
ovire, kot so nepoznavanje jezika in odtujenost od
družine ter prijateljev na Azorih.Kamnito skulpturo,
ki upodablja moškega in žensko ter njunega otroka,
je kipar Raposo de France postavil leta 1999.

LIZBONA

Spomenik portugalskim izseljencem je postavljen
tudi v prestolnici, na glavni železniški postaji Santa Apolónia. Spomenik je izdelala umetnica Dorita
Castel-Branco, postavili pa so ga leta 1981. Postavljen je na simbolnem mestu, saj je železniška
postaja Santa Apolonia imela skozi zgodovino pri
izseljevanju pomembno vlogo. Zaradi svoje železniške povezanosti in mednarodnih povezav so številni portugalski izseljenci prav tu začeli svojo »pot v
svet«. Z vlakom so Porugalci v bližnje evropske države (predvsem Francijo in Nemčijo) največ odhajali v 50- in 60-ih letih prejšnjega stoletja.

Idejni oče spomenika je bil Manuel Moreira Gisteira, ki se je s spomenikom želel pokloniti svoji rojstni vasi in staršem. V bronu in granitu upodobljena
družina je namreč družina Manuela Moreire Gisteia
(na spomeniku je upodobljen kot otrok). Gisteira je
bil rojen leta 1955 in se je kot 11-letni deček z družino izselil v brazilski São Paulo. Na slavnostnem odprtju spomenika je predlagal, da bi praznovanje ob
novem izseljenskem spomeniku na griču São Felix
postalo vsakoletna tradicija.
Spomenik slavi življenja vseh tistih, ki jih je pot do
boljšega življenja vodila v tujino. In čeprav so bili
razlogi za odhode različni, spomenik poudarja predvsem noto požtvovalnosti za dobro svoje družine. Pa
tudi neustavljivo željo po boljšem življenju, ki pre-
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prostore za to ustanovo, nacionalnega pomena.
Na Slovenski izseljenski matici smo se zavedali
zahtevnosti ustanavljanja tovrstne ustanove. Vedeli
smo, da bo najtežje dobiti ustrezne prostore, tako
zaradi lokacije kot zaradi vložka finančnih sredstev,
zato smo iskali pomembne stavbe s posebnim poudarkom na kulturni dediščini. V začetku letošnjega leta smo izvedeli, da je pred zaključkom obnova
velike renesančne vile v Vipolžah v Goriških Brdih
in da je v samem centru Postojne prazna stavba, v
kateri je bil sedež policije. Slednja je glede na velikost prostorov in njihove razporeditve primerna za
postavitev spominskega centra, so pa za obnovo in
postavitev zbirke potrebna v dani situaciji previsoka
finančna sredstva.

spominski center
Slovencev

S predstavniki Urada za Slovence v zamejstvu in po
svetu in ministrico za kulturo ter predstavniki občine Dobrovo v Goriških Brdih smo zato temeljito
preučili možnosti, da bi v Vili Vipolže postavili želeni spominski center našim rojakom. Na osnovi
več ogledov in razgovorov z vsemi zainteresiranimi
smo prišli do zaključka, da v Vili Vipolže ni mogoče
postaviti takega spominskega centra, ki bi vseboval vso muzejsko, etnografsko, arhivsko in književno ustvarjalno produkcijo naših rojakov. Ocenili pa

zgodilo se je

smo, da je smiselno v Vilo Vipolže umestiti stalno
razstavišče nacionalnega spominskega centra. Tako
bi ob podpori Urada za Slovence v zamejstvu in po
svetu, ministrstva za kulturo in z angažiranjem vseh
ustanov ter civilnih društev, ki se ukvarjajo s stiki z
našimi rojaki po svetu, postavili vsako leto dve razstavi o njihovem življenju in delu, ter jih obogatili z
ustreznimi simpoziji.
Pobuda o ustanoviti spominskega centra Slovencev
izven Republike Slovenije je naletela na ugoden odmev pri vseh zainteresiranih. Odgovorni na ministrstvu za kulturo in na Uradu za Slovence v zamejstvu
in po svetu so sklenili, da bodo imenovali komisijo,
ki bo skrbela za postavitev razstav v Vili Vipolže in
iskala možnosti postavitve centra kot ustanove na
drugih lokacijah.
Vemo, da je odprtih več možnosti za postavitev spominskega centra, tako v Postojni in Pristavi na Bledu, v Karmeličanskem samostanu v Kamniku in še
kje. Na matici si bomo prizadevali, da se bo proces
ustanavljanja spominskega centra nadaljeval in da
se bo Slovenija slednjič tudi na tak način oddolžila
vsem svojim rojakom, ki so živeli in še danes živijo v
tujini, daleč od rodne grude.

IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

Ideja o postavitvi ustanove, ki bi prikazovala raznoliko življenje naših izseljencev in ostalih rojakov, živečih
izven matične domovine, je živa več desetletij. V preteklosti je prišlo do skromnih poizkusov postavitve
manjše muzejske zbirke o naših izseljencih, ki pa niso obrodili želenih sadov.
Sergij Pelhan
Foto: Vila Vipolže

V

V prejšnji skupni državi Jugoslaviji nam je uspelo urediti le zbirko, posvečeno najvidnejšemu izseljenskemu pisatelju, Louisu Adamiču, v njegovi rojstni hiši v
Blatnem pri Grosupljem, medtem ko so po osamosvojitvi Slovenije žene iz Prvačine samoiniciativno
postavile muzejsko zbirko, posvečeno aleksandrinkam. Novonastali društvi Svetovni slovenski kongres
in Slovenija v svetu sta kmalu po ustanovitvi dali pobudo, da bi Slovenija slednjič le storila svojo dolžnost
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do številnih rojakov ter ustanovila Dom zamejskim
Slovencem in Slovencem po svetu kot so zapisali leta
1997 na Svetovnem slovenskem kongresu.
Kasneje, ko je Urad za Slovence v zamejstvu in po
svetu vodil minister dr. Žekš, in je predlog ustanovitve
javnega zavoda Spominski center Slovencev zunaj
Republike Slovenije strokovno dodelal dr. Zvone Žigon, so bili poizkusi, da bi našli v Ljubljani ustrezne
december 2015
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drustvo vtis

GLOBALNA SKUPNOST IZOBRAŽENIH MIGRANTOV
Blanka Markovič Kocen

Slovene National Benefit Society – SNPJ
The Slovene National Benefit Society has a great
history spanning throughout a whole century. It was
founded in 1904 under the name Slovenska narodna
podpodna jednota, hence the acronym SNPJ. Their
goal was to provide healthcare for the sick Slovenes
in the USA and financial support for the families of
the deceased. At the time, most of US immigrants
didn’t have work insurance. Their work, however, was
usually dangerous and hard.

snpj

Vesna Vukšinič Zmaić

S

Da bi z naraščajočim članstvom obdržala stik, je začela izdajali časopis za odrasle in otroke, imenovan
Prosveta, v svojo zavarovalno ponudbo pa dodala
tudi varčevanje za šolnine in štipendije ter številne
aktivnosti za mladino, odrasle in starejše. Odprli so
tudi poletni kamp v Lawrence Countyju v PensilvaRodna gruda

Društvo VTIS – Association of Slovenians Educated
Abroad
The Association of Slovenians educated abroad, also
known as Društvo VTIS, was founded in December
2013 in the premises of SASA (the Slovenian Academy of Sciences and Arts under the Honorary Patronage of the President of the Republic of Slovenia. The
association connects and represents the best interest
of Slovenian citizens who have pursued their studies or carried out researches at foreign universities
and other institutes. They strive to encourage mutual cooperation between Slovenian experts who work
abroad and their cooperation with educational and
research institutes and the Slovenian economy in
general. The association is headed by Igor Cesarec
who has shared his experience for the readers of
eRodna Gruda. Among other things, he stresses that
the members of the association didn’t leave Slovenia
because of the economic crisis, but rather because of
their with for knowledge and new experiences.

SLOVENSKA NARODNA PODPORNA JEDNOTA

SNPJ je zasnovala enotni zavarovalni sistem in odprla društva po vsej ZDA. Prepoznavna je bila kot
edino in največje društvo v ZDA, ki svojim članom
ponuja zavarovanje in pomoč. Ko se je številčno in
operativno okrepila, je začela v svojem programu
predstavljati tudi Slovenijo in promovirati slovensko
kulturno dediščino.
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Slovenska narodna podporna jednota beleži
bogato zgodovino, ki se razteza skozi celo stoletje.
Ustanovljena je bila leta 1904 z imenom, ki se
je drži še danes – v obliki kratice. Ustanovilo jo
je 12 slovenskih izseljencev, kot odgovor na klic
rojakov v ZDA po podporni organizaciji. V začetkih
jo je sestavljalo devet neodvisnih organizacij.
Ustanovljena je bila z namenom, da bi Slovencem ponudila zdravstveno zavarovanje v primeru
bolezni in podporo družini preminulega v primeru
smrti. Večina takratnih priseljencev v ZDA pri delu,
ki je bilo največkrat nevarno in težaško, ni bila
zavarovana.

Društvo v tujini izobraženih Slovencev, skrajšano Društvo VTIS, je bilo ustanovljeno decembra
2013 v prostorih Slovenske akademije znanosti in
umetnosti pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije. Društvo povezuje in
zastopa interese slovenskih državljank in državljanov, ki so se v okviru visokošolskega študija
izobraževali oziroma opravljali raziskovalno dejavnost na univerzah in drugih ustanovah v tujini.
Prizadeva si spodbujati medsebojno sodelovanje
slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v tujini, in
njihovo sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami ter gospodarstvom v Sloveniji.
Vodi ga Igor Cesarec, ki je o društvu in tudi o svoji
izkušnji v tujini spregovoril tudi za bralce eRodne
grude in med drugim poudaril, da njihovi člani v
tujino niso odšli zaradi gospodarske krize, temveč
zaradi želje po znanju in novih izkušnjah.

niji, danes bolj znan kot SNPJ rekreacijski center.
Osrednje SNPJ predstavništvo je v predmestju Chicaga delovalo vse do leta 1990, ko se je preselilo v
nove prostore v Imperial v Pensilvaniji.
Danes se lahko SNPJ pohvali z milijoni dolarjev
vrednim premoženjem iz naslova zavarovanj, njihova dejavnost pa je razvejana na vsa življenjska
področja.
SNPJ še danes izdaja glasilo Prosveta, ki ima eno
stran v slovenskem jeziku. Nastala je leta 1908 v
Chichagu, sprva kot mesečnik in kasneje kot tednik.
Sedanja urednica Prosvete je Vida Košir, ki redno
obiskuje Slovenijo.
december 2015
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Kako je nastala ideja za ustanovitev Društva VTIS?
Povezovanje slovenskih študentov, raziskovalcev,
profesorjev in alumnijev, ki so bili aktivni na izobraževalno-raziskovalnih inštitucijah v tujini, je potekalo že kar nekaj časa. Vse se je začelo v Londonu, kjer
smo se slovenski študenti in raziskovalci na univerzi
London School of Economics (LSE) povezali v zdru-

ženje pod okriljem študentske zveze. Sčasoma smo
prerasli okvirje naše univerze in začeli povezovati
tudi študente drugih univerz v Londonu in širše po
Veliki Britaniji. Dogodke smo organizirali tako v britanski prestolnici kot tudi v Ljubljani in mreža ljudi
je postopoma rastla. Naraven naslednji korak je bil,
da se povežemo tudi nekoliko bolj formalno in ideja
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ustanovah izven meja Republike
Slovenije. Izredni član lahko postane fizična ali pravna oseba, ki
ne izpolnjuje pogojev za redno
članstvo, vendar lahko pripomore k obstoju in delovanju društva.
Izredni člani so lahko sponzorji,
zunanji sodelavci ali podporniki društva. Izredni člani nimajo
pravice glasovanja na sejah zbora
članov in ne morejo biti izvoljeni v
organe društva.
Za včlanitev v društvo je treba izpolniti spletni pristopni obrazec,
ki je dostopen na naši spletni
strani: www.drustvovtis.si/clanstvo/.

o ustanovitvi društva, ki bo združevalo vse slovenske
državljane, ki opravljajo ali so opravljali del svoje izobrazbene ali raziskovalne poti izven meja Slovenije, je bila udejanjena.
Koliko članov imate, kako delujete in kakšna je dinamika rasti članstva?
Trenutno društvo šteje skoraj 500 članov, ki živijo,
delajo ali študirajo v več kot 25-ih državah sveta.
Članstvo nam stalno raste, skoraj vsak dan dobimo
novega člana ali članico, ko organiziramo kakšen
dogodek, pa se včlani tudi po več deset ljudi. Delujemo na globalno-lokalni ravni. Glede na razvejano članstvo je naša prisotnost globalna, vendar
organiziramo dogodke lokalno, in sicer preko odborov po državah. Trenutno imamo lokalne odbore v
ZDA, Angliji, na Škotskem, v Franciji, Nemčiji, Avstriji, Belgiji, na Nizozemskem, v Luksemburgu in
seveda Sloveniji. Društvo vodi sedemčlanski upravni odbor, ki koordinira lokalne odbore ter ustvarja
splošne smernice za delovanje društva. Vse odbore
- tako lokalne kot tudi upravnega - sestavljajo člani,
ki to delo opravljajo prostovoljno, v svojem prostem
času, poleg službe ali študija.
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Kako se društvo financira?
Društvo se financira delno preko razpisov za javna
sredstva in delno preko partnerjev iz gospodarstva.
Trenuten seznam partnerjev društva je na voljo na
naši spletni strani. Članstvo v društvu je za člane
brezplačno.
Kako društvo skrbi za svojo promocijo?
Smo mnenja, da se dobro blago samo hvali in zato
so velik del promocije kar priporočila naših članov,
ki svoje prijatelje, sorodnike in znance, ki so v preteklosti ali pa trenutno študirajo ali raziskujejo v tujini,
sami obvestijo o društvu in jih vanj povabijo. Vendar
pa za promocijo dogodkov uporabljamo tudi druge načine komuniciranja z javnostjo - preko lastne
spletne strani, družbenih omrežij, kot so Facebook,
Linkedin in Twitter, ter tudi preko elektronske pošte.
Kako in kdo se lahko vanj včlani?
Društvo ima redne in izredne člane. Redni član
društva lahko postane vsak slovenski državljan, ki
se v okviru visokošolskega študija izobražuje ali se
je izobraževal oziroma opravlja ali je opravljal raziskovalno dejavnost na izobraževalno-raziskovalnih
december 2015

S kakšnimi vprašanji se člani
društva obračajo nanj?
Društvo deluje kot skupnost, kjer
si medsebojno pomagamo pri
raznih vprašanjih in poizvedovanjih. Torej ne gre za to, da bi se
člani na obrnili na društvo, saj
društvo so v bistvu člani. Preko
komunikacijskih kanalov, ki jih
imamo vzpostavljene ekskluzivno za člane, le-ti lahko postavijo
kakršno koli vprašanje, in potem
nanj odgovorijo tisti, ki se na to
temo spoznajo. Vprašanja so zelo
različna: od razprav o službah in
poslovnih priložnostih preko poizvedovanj o načinu življenja v
določeni državi pa vse do vprašanj o štipendiranju in razpravah
o problematiki, s katero se v tujini
izobraženi Slovenci srečujemo.
Kaj mlade po vašem mnenju
privlači v tujini in kaj jih, poleg
krize, žene tja?
Napačno je predpostaviti, da so
naši člani odšli v tujino zaradi krize. Navsezadnje je bila gospodarska kriza globalna, marsikateri od
naših članov pa je odšel v tujino
že veliko pred krizo. Skupni imenovalec VTIS-ovcev je, da so se
v tujino podali izpopolniti svoje
znanje in pridobiti nove izkušnje,
ki jih v Sloveniji ne bi mogli, torej naši člani so skoraj izključno
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izobrazbeni in ne ekonomski migranti. To še zdaleč ne pomeni, da v
Sloveniji pridobljena izobrazba ni kakovostna: ravno nasprotno, zaradi
kakovostne slovenske izobrazbe so lahko naši študenti in raziskovalci
uspešni na vodilnih univerzah in raziskovalnih inštitutih v tujini. Vendar
je nemogoče pričakovati, da bo Slovenija vodilna na prav vseh znanstvenih področjih, to bi težko trdili za katero koli državo. Zato se tisti, ki
ugotovijo, da bodo imeli na kateri izmed tujih ustanov boljše pogoje za
karierni napredek, tja tudi odpravijo.
Mnogi izmed njih se nikoli več ne vrnejo domov, kar je za Slovenijo
velika izguba. Kako doseči, da se bodo vračali?
Nerealno je pričakovati, da se bodo vsi, ki so odšli v tujino, tudi vrnili. Slovenija namreč ne more vsem nuditi optimalnih pogojev za delo.
Vendar bi morala stremeti k temu, da ustvari takšne pogoje, da se bodo
vanjo selili visoko izobraženi kadri od povsod, ne glede na nacionalnost. To bo potem tudi nekatere slovenske strokovnjake pritegnilo k
vrnitvi. Nekateri bodo pač ostali v tujini, ker bodo tam lahko uspešneje
delali in to načeloma ni nič slabega. Vendar v takih primerih bi moralo
biti bolje poskrbljeno za to, da bodo takšni strokovnjaki z ustanovami v
Sloveniji lahko dobro sodelovali, tudi če stalno prebivajo v tujini. Živimo
v globalnem svetu, Slovenija bi se morala vanj bolj uspešno vpeti, ne pa
stremeti k temu, da se vsi v tujini delujoči strokovnjaki za vsako ceno
vrnejo nazaj.
Ali v društvu imate podatek, koliko državljanov se je v zadnjih letih
izselilo iz Slovenije?
Tega podatka nimamo, kajti takšne statistike niso v naši domeni. Naši
člani so zelo mobilni: nekateri odidejo na študij, raziskovalno delo, se
potem vrnejo v Slovenijo, pa spet odidejo zaradi kariernih priložnosti,
tako da tukaj ne gre za nek poseben odtok ljudi v zadnjih letih, temveč
za konstantno mobilnost.
Kakšna je bila vaša študijska pot in kaj bi svetovali vsem tistim, ki se
za odhod v tujino šele odločajo?
Po mednarodni maturi na bežigrajski gimnaziji sem šolanje nadaljeval na angleški univerzi London School of Economics (LSE), kjer sem
diplomiral iz ekonomije. Po diplomi sem v Londonu vrsto let delal kot
analitik v ameriški investicijski banki Morgan Stanley, kjer sem bil specializiran za trge denarnih valut in obveznic. Sledila je vrnitev na LSE,
kjer sem zaključil še dvojni magisterij iz ekonomije in ekonometrije.
Akademsko pot sem se odločil nadaljevati v ZDA, kjer trenutno na New
York University (NYU) opravljam doktorat iz ekonomije in delujem kot
raziskovalec in asistent. Moja področja specializacije so teoretična
makroekonomija, mednarodna in monetarna ekonomija.
Vsem tistim, ki se za odhod v tujino šele odločajo, bi svetoval, naj sledijo svojim ambicijam ne glede na to, kam jih popeljejo. Skok v tujino je
morda na prvi pogled zastrašujoč, vendar se na koncu poplača, saj se ti
odprejo popolnoma novi pogledi na svet. Vendar mora biti posameznik
pripravljen tudi trdo delati: v tujini je veliko priložnosti, vendar se je
treba zanje močno potruditi.
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SLOVENSKA DRUŠTVA

Vse od devetnajstega stoletja nastajajo po svetu
slovenska društva, ponekod tudi zapirajo svoja
vrata. Vzroki za slednje so različni, največkrat gre
za upad članstva in odsotnost nove generacije, ki
bi prevzela delo v društvu.
Nastanek slovenskih društev ima v državah nekdanje Jugoslavije posebno zgodovino, a danes ta
društva veljajo za ena izmed najbolj aktivnih, med
njimi tudi Društvo Slovencev Triglav Banja Luka.
Peščica izredno dejavnih ljudi v vodstvu, ki delo
opravljajo volontersko, poskrbi za delovanje pevskega zbora, mladinske folklorne skupine in izdajo
publikacij ter organizira na desetine kulturnih
dogodkov, izletov in izobraževalnih predavanj.
Vesna Vukšinič Zmaić

triglav banja luka

DRUŠTVO SLOVENCEV

B

Banjaluški Slovenci so se v Zvezo Slovencev formirali leta 1997. Vloga Društva Slovencev Republike
Srbske Triglav, Banja Luka, kot se imenuje danes, je
varovanje in spoštovanje pravic in interesov Slovencev kot manjšine, ohranjanje narodne identitete in
vzpodbujanje sodelovanja z Republiko Slovenijo na
kulturnem, umetniškem in športnem področju ter
povezovanje s slovenskimi društvi iz celega sveta.
Od aprila 2004 društvo vodi predsednica Marija Grbić, takrat pa so dobili tudi prostore, ki si jih delijo
z ostalimi manjšinami na področju Banja Luke. Grbićeva si že od vsega začetka predsedovanja prizadeva, da bi društvo dobilo lastne prostore, saj aktiv-
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nosti krepko presegajo možnosti uporabe skupnega
prostora, društvo pa šteje čez tisoč članov.
V Slovenskem kulturnem društvu Triglav izredno veliko pozornosti namenjajo mladi generaciji in pouku
slovenskega jezika, ki ga obiskuje 35 odraslih in 60
otrok. V društvu deluje otroška folklorna skupina in
mešani pevski zbor Davorin Jenko, ki je zaživel januarja 2001. Prvič se je predstavil na Martinovanju istega leta, javno pa februarja naslednjega leta v dvorani
Banskega dvora na proslavi Prešernovih dni.
Društvo ima svojo knjižnico, ki šteje čez 2500 knjig,
redno izdaja bilten, svoje prispevke pa objavlja tudi
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v biltenu narodnostnih manjšin. Skozi leto organizirajo številne prireditve, med odmevnejše pa sodijo:
Prešernov dan, Evropski dan jezikov, Revija kulturnih dejavnosti nacionalnih manjšin, Kviz Male sive
celice, Srečanje pevskih zborov, Martinovanje in Slovenski dan v Slatini in Banja Luki.

da čas ni naklonjen sponzoriranju prireditev je kar
nekaj posameznikov in ustanov, ki podprejo večje
dogodke Triglava.

Banjaluški Slovenci so znani po odlični organizaciji
prireditev in izredni gostoljubnosti, zato se številni
gostje iz Slovenije in regije, kot so pesniki, književniki, slikarji, glasbeniki in ostali, radi odzovejo njihovemu vabilu za nastop.

Cilj vsakega društva je, da si v širši lokalni skupnosti zagotovi ime in ugled. Društvu Slovencev Triglav
je to uspelo in zagotovo je tudi to eden izmed razlogov za lokalno in območno podporo podjetnikov
pri delovanju. Zastavljeni programi presegajo okvire manjšine in jezika ter bogatijo kulturno življenje
vseh ljudi, ki živijo na tem prostoru. In tako je tudi
prav.

V Bosni in Hercegovini se sodelovanje društva z državnimi organi odvija na treh nivojih, državnem,
manjšinskem in lokalnem. Pohvalno je sodelovanje
z lokalno skupnostjo, konkretno z mestom Banja
Luka, ki jim vsestransko pomaga pri delu. Na nivoju Republike Srbske sta jim na voljo tudi Ministrstvo
lokalne uprave in Ministrstvo za kulturo. Kljub temu,

Slovenci po svetu, ki v »novi« domovini živijo tudi
več generacij, so del prebivalstva, vsakdanjega življenja in okolja, h kateremu naj bi vsak nekaj prispeval. Ohranjanje kulture in jezika prednikov za
posameznika pomeni bogastvo znanja, za skupnost
pa sprejemanja različnosti. Oboje tako človek kot
družba še kako potrebujemo.
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Človek je od nekdaj deloval z
naravo in bil člen različnih prehranjevalnih in življenjskih procesov, prav tako kot ostala bitja.
Tako se je srečal tudi s čebelami,
najstarejši prikaz tega odnosa pa
je nastal pred 20 do 30 tisoč leti v
Pajkovi jami pri Bicarpi v španski
pokrajini Valencii. Prastara risba
prikazuje dve osebi pri ropanju čebeljega gnezda, ki visita na nekakšni vrvi oziroma vzpenjavki in čebelam odvzemata med s pomočjo
dima. Podobno čebelarijo marsikje še danes.

Cebelarstvo

NA SLOVENSKEM IN UMETNOST PANJSKIH KONČNIC

Čebelarjenje ni bilo tuje niti slovanskim plemenom, ki so naselila
območje današnje Slovenije, zato
se je pri nas ta stroka prav hitro
razvijala. V srednjem veku je bilo
čebelarstvo zelo cenjeno, ker je bil
med najcenejše sladilo in obenem
zdravilo, pomemben je bil predvsem v prazničnem času, ko so
ga uporabljali za izdelovanje medenega peciva – lecta. Prav tako
so uporabljali vosek, med drugim
za pečatenje pomembnih listin,
izdelovanje kipcev in poslikavanje
pirhov, voščene sveče pa so veljale za najimenitnejšo razsvetljavo.

tradicija in obrt
Zanimivo je tudi to, da je bila cena
voska petkrat višja od cene medu.
Sredi 18. stoletja so bili čebelarji
dežele Kranjske zelo širokega znanja. Ljudje so poznali marsikatero skrivnost iz čebeljega življenja
in se niso niti zavedali, da so v tej
stroki vodilni v svetu. Ni čudno, da
je iz tega okolja izšel čebelar, prvi
učitelj čebelarstva na Dunaju, Anton Janša. Napisal je dve strokovni
knjigi o čebelarstvu v nemškem
jeziku, najprej Razpravo o rojenju,
ki je izšla leta 1771 (v slovenščino
prevedena šele 1906), nato pa Popolni nauk o čebelarstvu, ki je izšel po njegovi smrti, leta 1774. Obe
knjigi sta prinesli v tedanje svetovno čebelarsko znanje veliko novosti in ovrgli precej tedanjih krivih
naukov. Prvo slovensko čebelarsko knjigo smo dobili Slovenci leta
1792 s prevodom druge Janševe
knjige z naslovom Popolnoma
podvuzhenje sa vsse zhebellarje,
ki ga je pripravil štajerski čebelar
in župnik Janez Goličnik.
V 18. stoletju je nastalo tudi prvo
društvo, kot zametek organiziranosti čebelarjev, imenovano Čebelarska bratovščina, ki pa je de-

Mateja Vukšinič

Delovnemu človeku rečemo, da je priden kot
čebela, ker so te v svoji kratki življenjski dobi
izredno organizirane, marljive in produktivne.
Plod njihovega dela je neponovljiv zaklad zdravja,
struktura v kateri se nahaja pa arhitekturna mojstrovina. Podobno so nekoč kmetje, brez strojnih
pripomočkov vztrajno delali ter si pridelali zdrav
vsakdanji kruh in brez predznanja imeli tudi čut
za tradicijo, kulturo in umetnost.
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Beekeeping in Slovenia
Someone who constantly works is said to be “as busy
as a bee”, and the origin of the idiom is self-explanatory. Bees, in their short lifespan, are extremely
well-organized, hard-working and productive. The
fruit of their labor is a unique source of health, and
the structure inside which it is kept is an architectural
masterpiece. Farmers used to be quite alike, producing their own healthy food without the use of modern-day machinery. Aside from that, they also had a
touch for tradition, culture and art, without having
any previous knowledge what-so-ever.
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JURE ČUK

lovalo le kratek čas in so ga razpustili z državnim
odlokom. Nato je do organiziranosti čebelarjev prišlo šele 1873 leta, ko je bilo ustanovljeno dvojezično
Kranjsko društvo za umno čebelarstvo, ki je tudi izdajalo dva mesečnika, slovensko Kranjsko čebelo in
nemško Krainer Biene, vendar se tudi to društvo ni
obdržalo. Društvo, namenjeno čebelarjem, ki deluje
še danes in pokriva celotno slovensko območje, je
nastalo 24. januarja 1898 in se imenuje Čebelarska
zveza Slovenije. Izdaja glasilo Slovenski čebelar, ki
izhaja vsak mesec.
Slovenski čebelarji se lahko pohvalijo z veliko zbirko
panjskih končnic, ki danes predstavljajo precejšnjo
umetniško vrednost in so zelo dragocene, kljub
temu da jih uvrščamo v ljudsko umetnost. Nastanek
poslikav je povezan s težavami z ropanjem in zaletavanjem čebel, pa tudi s propadanjem družin zaradi brezmatičnosti. Tako naj bi dobra označitev čelne
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panjske končnice povečini rešila nastale probleme.
Poslikani panji so bili na ozemlju današnje Slovenije
v splošni rabi ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja.
Izven tega ozemlja jih je živahna kranjska trgovina z
živimi čebelami zanesla v evropske in celo druge dežele. Danes zbirko poslikanih panjskih končnic hranijo v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani,
kjer obsega dobrih 750 predmetov, in v Čebelarskem
muzeju v Radovljici, kjer je zbirka prav tako bogata.
Posebnost slikarstva na panjskih končnicah je tudi
ta, da se poleg religioznih motivov (svetniki, angeli,
hudič ipd.) pojavljajo tudi številni prizori iz vsakdanjega življenja, kmečkih opravil in praznikov, do sedaj znano motiviko pa sestavlja preko 600 različnih
motivov.
Vsebina je tako včasih nabožna, včasih poučna, pogosto pa tudi humoristična in satirična. Danes poslikave veljajo le za okraševanje čebelnjakov.
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prosti cas

NAJVEČJI STATUSNI SIMBOL JE

Blanka Markovič Kocen

Poklic vizažista verjetno ni najbolj običajen za
moške. Ali pač? To me je uvodoma zanimalo v
pogovoru z mladim vizažistom Juretom Čukom, ki
je pred poldrugim letom odšel v London in začel
pisati uspešno poslovno in tudi osebno zgodbo.
Že dogovarjanje za intervju prek elektronske
pošte je v meni vzbudilo veliko radovednost, kdo
je ta gostobesedni, duhoviti mladenič, ki je bil v
času zimskih razprodaj več kot polno zaseden, a
je vseeno takoj privolil v e-pogovor. No, malo je
k temu pripomogla tudi njegova mama, znana in
ugledna pediatrinja prim. dr. Jasna Čuk Rupnik,
ki mi je tudi posredovala njegov elektronski
naslov.

Free Time – The Greatest Status Symbol
The profession of a make-up artist is not really
common among men. Or is it? This is what I was
interested in most at the beginning of my interview
with a young make-up artist Jure Čuk, who a year
and a half ago departed to London and started his
successful business and life story. The interview
arrangements we had over e-mail alone made me
wonder who this witty and talkative young man was.
Even though he was busy during the time of the
winter sales, he immediately accepted my invitation
for an e-conversation. Some of the credit goes to his
mother Jasna Čuk Rupnik PhD, a well-known and
successful pediatrician, who gave me his e-mail in
the first place.
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»Morda to ni najbolj običajen poklic za heteroseksualne moške, vsekakor pa je moških v tej industriji
veliko,« pravi Jure, ki se je nad ličenjem navdušil, ko
je kot študent pred desetimi leti prodajal parfume
pri podjetju Orbico, d.o.o. »Odkar pomnim, sta me
očarala lepota ženskega obraza in psihološko ozadje nanašanja ličil. Predvsem me zanima, kako lahko
preko barve dvignem žensko samozavest.« Glede na
to, da je poklic kreativne narave, pove sogovornik,
zanj ne potrebuješ izobrazbe. Je pa le-ta na področju dermatologije in psihologije več kot zaželena.
Nacionalno poklicno kvalifikacijo za delo vizažista
je Jure pridobil prek Akademije za Inovativnost v
Ljubljani, nato pa se je šolal pri številnih znanih
kozmetičnih podjetjih.
Ali v Sloveniji niste videli priložnosti za svoj karierni razvoj?
V Sloveniji je veliko priložnosti za uspeh, saj na trgu
nastopajo kozmetične multinacionalke. Težava je
le, da so te priložnosti zaradi zavisti, klientelizma in
kadrovske neučinkovitosti večinoma predane v roke
tistim, ki jih niso sposobni izkoristiti.
Kdaj ste se odločili za odhod v tujino in zakaj ravno London?
Za odhod sem se odločil pred letom in pol, ko mi je
preprosto prekipelo. Delati kot prodajalec v trgovini za 712 evrov na mesec z diplomo iz ekonomije ni
ravno moj življenjski cilj. Še sploh pa mi ni v interesu
delati za nekoga, ki je komaj zaključil srednjo šolo in
je po čudežnem spletu okoliščin postal direktor za
izobraževanje. Anglija je v Evropski uniji, kar močno
olajša birokracijo, poleg tega pa je blizu. Od vrat do
vrat se pripeljem v petih urah in pol, kar pomeni, da
je moj hladilnik lahko poln domačih dobrot.
Kako ste se ob prihodu znašli, kje ste iskali delo?
Delo sem najprej iskal v trženju. Po preteklih izkušnjah se namreč nisem želel vrniti v kozmetično
industrijo. Moj življenjepis je bil zaradi recesije zelo
razgiban, saj sem počel vse mogoče, da sem si lahko kupil špagete s tuno.
Po dveh mesecih neuspešnih prijav je bila zaposlitev v trgovini najlažja izbira, saj mi je pričelo zmanjkovati denarja. Tudi napihljiva postelja v prijateljevi
dnevni sobi mi ni najbolj dišala. Hodil sem od trgovine do trgovine, nakar so me po treh urah in pol od
predaje življenjepisa zaposlili pri podjetju Yves Saint
Laurent. Zanimivo je, da me je slovenski distributer
enakega podjetja malo pred odhodom v London odpustil, saj baje nisem znal ličiti in se nisem ujemal
z njegovo poslovno kulturo. Najverjetneje zato, ker
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sem diplomiral in s svojim diplomskim delom postal finalist Študentske poslovne konference.
Česa ste se med Angleži najteže navadili?
Še vedno se nisem navadil čustvene zaprtosti.
Sem namreč zelo odprte narave in dostikrat koga
prestrašim s svojimi neposrednimi vprašanji. Poleg
tega mi niso všeč vreme in velike razdalje.
Če primerjate angleško in slovensko poslovno
okolje - katere so temeljne razlike?
Razlika je v profesionalni stukturi podjetij. Tukaj
je nemogoče, da bi prodajalka kozmetike čez noč
postala pomočnica direktorice trženja. Sistem za
napredovanje je ustvarjen tako, da so na položajih
tisti, ki so prehodili potrebne stopnice. Tukaj ni tarnanja in navajanja razlogov, zakaj se nečesa ne da
narediti. Če imaš dobro idejo, jo lahko uresničiš. Če
jo uresničiš, napreduješ, če je ne, težko dobiš novo
priložnost. Predvsem pa je razlika v tem, da podjetja narekujejo trend in ne obratno. Pri nas se podjetja prilagajajo trgu, medtem ko tu oblikujejo trg
po lastnih potrebah. V Sloveniji se pritožujejo, kako
za časom so kupci, ko pa so podjetja tista, ki so za
časom.
Kaj je za Angleže statusni simbol?
Oblačenje v znamke kot so Chanel, Burberry ali Valentino je nekaj vsakdanjega. Zaradi velike kupne
moči je težko izstopati. Težko je imeti statusni simbol v materialni obliki, ker je na cesti veliko Rolls-Roycev in Bentleyjev. Zato menim, da je največji
statusni simbol prosti čas.
Lani ste postali projektni vodja prodajnega mesta v Harrodsu, torej največjega prodajnega mesta
znamke Yves Saint Laurent na svetu? Koliko stopnic ste morali prehoditi do tako visokega položaja, kako ste gradili svojo kariero?
Res se zdi visoko, ko gledam s slovenskimi očmi.
Vseeno pa se v primerjavi s tem, koliko stopnic je še
pred menoj, počutim kot majhna ribica. Delo sem
pričel kot prodajalec, čez tri mesece sem opravil
potrebne kvalifikacije za delo vizažista, čez pol leta
pa prevzel vodenje vizažistične ekipe. Ponujene so
mi bile priložnosti, ki sem jih z veseljem izkoristil.
Tudi sreča je odigrala veliko vlogo, saj sem bil na
pravem mestu ob pravem času. Podjetju sem predal veliko energije in s tem zgradil zaupanje. Pričeli
so me pošiljati na različne dogodke, kjer sem predstavljal nove proizvode. Kmalu sem poznal celoten
vodilni kolektiv, zato sem jim lahko predstavil idejo
o digitalizaciji baze podatkov in spletnem trženju,
ki sem jo razvijal kar nekaj časa. Vložil sem nekaj
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mesecev res trdega dela in poletel. V Sloveniji sem bil le vizažist,
ki nima pojma o poslu, medtem,
ko sem tu vizažist, ki posel vodi.
Kaj vaši sodelavci pri vas najbolj
cenijo?
To, da sem odkrit. Moj moto je
resnica, resnica in vedno resnica. Nimam časa za skrivalnice in
zahrbnost. To pričakujem tudi od
svojih zaposlenih in jim v zameno
nudim vse, kar je v moji moči, da
se razvijajo v želeni smeri.

Mladi

Družabno življenje je vrhunsko, če imaš čas zanj. V Londonu se namreč dela. Sem nisem prišel žurat in se družit, ampak zgradit kariero,
da bom lahko na starejša leta užival. Glede na to, da je večina ljudi
enakega mnenja, je kavo zelo težko piti na slovenski način. Še najlažje
je, ko organiziram družabne večere pri sebi doma, da mi ni treba zapravljati časa z logistiko. Seveda si želim veliko več družabnega življenja, vendar je trenutno na prvem mestu kariera. Če pa pogledam, kako
Londončani preživljajo prosti čas, se mi zdi, da je glavna poanta to, da
se ga za vikend napijejo.
Razmišljate o vrnitvi domov?
Vsekakor! Ko mi ne bo več treba delati in bom želel le uživati svoj privarčevani denar v prijetnem, družabnem okolju s čudovito naravo in
majhnimi razdaljami.

Kakšen je vaš povprečen delovni dan? Najbrž srečujete številne znane osebnosti s področja
estrade in filmske industrije?
Delovni dan največkrat pričnem
ob dvanajstih, saj grem zjutraj rad
teč v park, še sploh, če sije sonce. Običajno je sestavljen iz odgovarjanja na nešteto elektronskih sporočil, razdelitve delovnih
nalog med zaposlene, pregleda
prodaje glede na prejšnja leta,
reševanja vsakodnevnih nesporazumov in načrtovanja dogodkov ter trženjskih aktivnosti. Kar
nekaj rutinskega dela zato, da
blestimo na velikih dogodkih, ki
jih organiziramo s Harrodsovim
trženjskim oddelkom. Trenutno
bomo trgu predstavili personalizirane »makeup tutoriale«, ki jih
snemamo s pomočjo Googlovih
očal. Dvanajstega februarja odpiramo novo prodajno mesto, tretje
v Harrodsu, namenjeno samo šoli
ličenja in uporabi Googlovih očal,
ki ga bo odprla ena najbolj znanih manekenk vseh časov. Veliko
sodelujemo tudi s Harrodsovim
oddelkom za osebno nakupovanje, zato dostikrat ličimo princese
z Daljnega vzhoda. Vsake toliko
časa nas obišče tudi kakšen bolj
znan obraz, kar vsekakor pripomore k dobremu vzdušju na delovnem mestu.
Kaj pa družabno življenje? Kako
Londončani preživljajo prosti
čas?
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Dobrih dvajset let je bil eden izmed vodilnih
inženirjev pri Hewlett-Packardu. Na ljubljanski
univerzi je študiral elektrotehniko in po zaključku študija izkušnje nabiral v Nemčiji. Kasneje se je preselil v Ameriko in v San Franciscu
našel svoj dom.

... DA JE ODDAJA POLKA RADIO NAJDLJE
OBSTOJEČA RADIJSKA ODDAJA V AMERIKI Z
NEPREKINJENIM DELOVANJEM?

Did you know ?
The first pocket calculator was created by
Franc Rode, a Slovenian inventor. For twenty
years, he used to be one of the top engineers
at Hewlett-Packard.

Tako je, obstaja že 53 let, od samih
začetkov pa jo vodi Tony Petkovsek, ki je
leta 2012 dobil odlikovanje imenovano
Zlati red za zasluge za pomemben prispevek pri ohranjanju slovenske narodne
skupnosti v Clevelandu ter njene notranje povezanosti in vitalnosti. Podelil
mu ga je takratni predsednik Republike
Slovenije, Danilo Türk.

... DA JE PRVI ŽEPNI KALKULATOR NA SVETU IZUMIL
INŽENIR IN IZUMITELJ FRANCE RODE?

D

Dobrih dvajset let je bil eden izmed vodilnih inženirjev pri Hewlett-Packardu.
Na ljubljanski univerzi je študiral elektrotehniko
in po zaključku študija izkušnje nabiral v Nemčiji.
Kasneje se je preselil v Ameriko in v San Franciscu
našel svoj dom.

Did you know that the Polka Radio broadcast is the
longest running American
radio broadcast with continuous broadcasting?
That’s right – it has been
broadcasted for 53 years
and from the very beginning its host has been Tony
Petkovsek. In 2012 he was
awarded the Golden Order
of Merit for his contribution to the preservation of
the Slovenian minority in
Cleveland and their inner
cohesion and vitality. The
accolades were given to Petkovsek by the then President
of the Republic of Slovenia,
Danilo Türk.

V Hewlett-Packard je prišel na začetku razvoja
računalniške tehnologije in sodeloval pri vseh pomembnejših razvojnih dosežkih na tem področju.
Za podjetje je razvijal prvi žepni kalkulator HP-35
in postal avtor številnih patentov s področja kalkulatorjev, satelitske navigacije in radiofrekvenčne
identifikacije.
Steve Jobs in Steve Wozniak sta v Hewlett-Packardu
delala pripravništvo. Prav v tem podjetju sta kasneje predstavila svoj prvi Apple projekt, a so ju zavrnili, češ da je preveč preprost!
Ko je Rode odhajal iz Hewlett-Packarda sta ga povabila v Apple, vendar je ponudbo zavrnil, saj se je
odločil za lastno pot in se posvetil svojim izumom.
Njegovo podjetje je razvilo brezkontaktne identifikacijske čipe RFID in sprejemnike satelitskega signala GPS, kakršne danes uporablja večina mobilnikov in avtomobilskih navigacijskih naprav.
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Tony Petkovsek na radiu dela že od leta 1961 in
čeprav je danes upokojen, še vedno vodi oddajo
Polka radio enkrat tedensko ob sobotah od 12. - 15.
ure (pri nas ga lahko poslušate od 18. do 21. ure).
Prvih 50 let je iz svojih studiev, ki se nahajajo v stavbi Tony's Polka Village in Kollander World Travel v
Clevelandu, oddajal šest dni v tednu, po dve uri.
Danes se javlja na radio s svojega doma v Fairport
Harborju. V svoji oddaji je Petkovsek gostil številne politične voditelje iz Slovenije in ZDA, prav tako
pa tudi mednarodno priznane izvajalce polke, kot
so Bobby Vinton, Lojze Slak in Slavko Avsenik.Ob
upokojitvi je dejal: »Dopolnil sem 70 let, želim nekaj časa zase in potovati. Ko nastopi zima, želim
uživati v toplih krajih.« V času, preživetem na radiu,
je zamenjal mnogo radijskih postaj, trenutno pa je
solastnik radijske postaje WELW, kjer tudi dela.
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fornijski funk rock/hip hop, ki ima okus po kalifornijskem soncu. Vzemite glasbo Maroon 5, Dr. Dre
& Snoop Dogga, Sublime, Red Hot Chili Peppers
in Justina Timberlaka, vrzite jo v lonec in jo dobro
skuhajte - tako nekako smo slišati. Če skrajšam,
igramo zelo mainstream glasbo na svoj način.
Boš posvetil življenje glasbi ali imaš tudi druge
interese?
Upam, da bom ostal pri tem. Ustvarjanje glasbe
je bolj ali manj edina stvar na tem svetu, ki me
izpolnjuje. Že zelo zgodaj v mladosti sem globoko v sebi začutil, da sem bil za to poslan na ta
svet. Moj cilj je, da se z glasbo dotaknem čim več
ljudi, da za trenutek pozabijo na vse skrbi in doživijo nekaj srečnih trenutkov. To je življenje! Torej
upam, da bom delal glasbo vse dokler ne izginem
s tega sveta. Uživam tudi v igranju in športu. Sem
rojen zabavljač! Rad nekaj ustvarim in gledam
kako deluje.

O SLOVENIJI POSLUŠAM, ODKAR SE SPOMNIM

Kris James je mlad glasbenik slovenskih korenin,
rojen v Kaliforniji. Njegov oče Jože Udovč, ki prihaja
z Dolenjske, je podjetnik in inovator, ki se je gibal v
visokih političnih krogih ZDA in tako svoj čas naredil
tudi veliko za priznanje slovenske države. Kris pravi,
da ga politične vode ne mikajo. Poslanstvo čuti v
ustvarjanju glasbe, saj verjame, da skozi njo osreči
največ ljudi. Zaveda se, da je pomembno od kod izviramo, tega se je naučil doma. Odkar ve zase, ve za
Slovenijo, saj mu jo je oče začel predstavljati s pripovedovanjem slovenskih pravljic. Naslednji obisk
Slovenije bi rad povezal z nastopom svoje glasbene
skupine Kevin never talks.

N

Vesna Vukšinič Zmaić

Najprej, od kod to nenavadno ime skupine?
Ime je dobila po dobrem srednješolskem prijatelju
Kevinu, za katerega so vsi vedeli, da ne govori veliko. Ko smo ustanovili bend je bilo vsem jasno, da je
ime benda šala na račun Kevinove redkobesednosti.
Kasneje, ko smo začeli nastopati zunaj šole, pa se je
izkazalo, da so ljudje povsem sprejeli ime benda, brez
da bi vedeli ozadje zgodbe. Zato smo ga obdržali.

60

I’ve Known of Slovenia for as Long as I Can
Remember
Born in California, Kris James Udovch is a young
musician of Slovenian descent. Udovch feels that
he was destined to create music and believes that
music is what he can make the most people happy
with. He knows fully well how important is to know
where you come from – it is something he learned
at home. He has known of Slovenia for as long as he
can remember, because his father had introduced it
to him, starting by telling him Slovenian fairytales.
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Ali nam lahko predstaviš skupino Kevin never
talks (KNT). Kakšno glasbo igrate?
Skupina KNT je moje življenjsko delo, ki sem ga
začel s 16. letom. Pravkar smo izdali nov album
Speechless in ga predstavili na razprodanem koncertu v Hollywoodu, v naslednjih mesecih pa gremo na promocijsko turnejo. Lahko rečem, da nam
gre dobro. Sam pravim, da igramo zahodno kalidecember 2015

Tvoj bend se pojavlja v kalifornijskih medijih,
pred kratkim ste izdali nov album, razprodali
koncert. Kaj potrebuje bend v ZDA, da postane
uspešen in prepoznaven?
Dobro vprašanje! Danes se vse vrti okoli družabnih omrežij kot so Facebook, Instagram itd. Moraš
biti prisoten in aktiven na spletu, se pojavljati v
zabavnih radijskih in TV oddajah, snemati nove
materiale, nove pesmi in ljudi opozoriti, da obstajaš. Če delaš na tem, potem pride tudi slava. Na
ta način nekateri dosežejo tudi, da jih pokliče
glasbeni studio in ponudi pogodbo.
Tvoj oče je znan kalifornijski Slovenec Jože
Udovč. Kdaj si pravzaprav dojel, kako pomembno je od kod izhajajo tvoje korenine?
Zelo mlad. Oče je o Sloveniji govoril odkar vem
zase, mamini predniki pa prav tako izhajajo iz Italije. Zavedanje o tem, od kod so moje korenine,
je pri meni močno prisotno. Vedno se mi je zdelo hecno, da na vprašanje, od kod izhajajo, ljudje
največkrat ne poznajo odgovora!
V bendu je še eden glasbenik , ki ima nekaj slovenske krvi?
Ja! Stefanova (MC/reper v KNT) babica je Slovenka.
On je Grk, ki ima dobro mero slovenskih lastnosti.
Kaj si vedel o Sloveniji preden si jo prvič obiskal?
O Sloveniji poslušam odkar se spomnim. Ko sem
bil majhen, se mi je zdel mističen, čaroben svet.
Oče mi je pripovedoval svoje dogodivščine iz otroštva in številne slovenske pravljice, tudi o Povod-

Mladi

nem možu. Bilo je slišati zelo drugače od vsega,
kar sem kot otrok poznal v Kaliforniji. Prvič sem
jo obiskal, ko sem bil star štiri leta in ne spomnim
se več kot to, da so bili vsi zelo prijazni. Veliko bolj
sem jo doživel, ko sem prišel v Slovenijo kot petnajstletnik. Imel sem se neverjetno lepo – čudovit
čas! Predstavljajte si; petnajstletnik iz Amerike,
v Sloveniji, kjer ni nobene omejitve alkohola!?
V ZDA je meja 21 let. Pa toliko lepih žensk je na
enem mestu!? Ne rabim posebej dodajati, da sem
se imel res odlično. Tudi hrana je zagotovo med
najboljšimi na svetu. Slovenci veste kaj je dobra
hrana, pijača in kako se zabavati!
Svoj čas je tvoj oče prispeval k temu, da so ZDA
priznale Slovenijo kot neodvisno državo. Tebi
politika najbrž ni blizu.
Spomnim se, še majhen deček sem bil, ko je moj
oče odšel v Washington na srečanje s takratnim
predsednikom in kongresniki, da bi dobil podporo
za slovensko neodvisnost. Bil sem zelo mlad in
ne spomnim se več veliko, a vem, da je bil v času
vojne za slovensko osamosvojitev moj oče tam!
Osupljivo, kaj vse je naredil in zato ga občudujem.
A sam nimam nobenih interesov na tem področju. Življenje v okvirih je v nasprotju z mojo filozofijo - živeti življenje v sedanjosti, za ta trenutek.
Moja politična filozofija – če jo lahko smatramo
kot politično – je: bodimo drug do drugega na tem
svetu dobri in ustvarimo čim več sreče za ljudi.
Veliko načinov je, da jo dosežemo – moj način je
skozi glasbo.
Ali poznaš slovenski bend s katerimi bi lahko
KNT nastopil v Sloveniji?
Iz prejšnjega obiska se spomnim skupine Siddharta, ki je bila takrat res popularna. Sorodnica
mi je dala njihov CD in če še vedno igrajo isto
glasbo, bi se z njimi odlično ujeli. Naša glasba je
nekako podobna.
Kaj lahko sporočiš slovenskim organizatorjem
koncertov?
Naš bend naredi enega najboljših šovov na svetu
– brez heca! Vemo, kako zabavati množico in jo
pripraviti k gibanju in plesu. V Kaliforniji imamo
razprodane koncerte. Naš glasbeni stil ima okus
po Kalifornijskem soncu, ki bi se po Sloveniji in
Evropi razširil kot ogenj! Slovenci vedo, kaj je dobra zabava, naša glasba pa se z njo odlično ujema!
Ali poznaš kakšno slovensko besedo?
Poznam nekaj grdih besed! (smeh) Poznam osnove;
dobro jutro, dober večer, lahko noč in hvala lepa. In
ko smo že pri tem – hvala lepa za intervju, Vesna!
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je odvijalo ob svečah ter s hrano
in pijačo obloženo mizo.

Notranjski muzej Postojna je v zadnjem februarskem tednu odprl vrata edinstvene stalne razstave
Muzej krasa. Gre je osrednjo slovensko razstavo,
ki je popolnoma posvečena predstavitvi zgodovine
in sedanjosti tega svetovnega fenomena. Sodobno
organizirana zbirka informacij, podob, predmetov in
neposrednih izkustev je prava poslastica za obiskovalce vseh starosti.

Museum of Karst – The World Phenomenon Finally
Gets a Permanent Address.
At the end of February, the Inner Carniola Museum
Postojna opened a one-of-a-kind exhibition called
Muzej krasa (the Museum of karst). It is a central
Slovenian exhibition entirely dedicated to the presentation of the history and present of this world
phenomenon. The contemporarily organized collection of information, images, objects and direct
experience is a real treat for visitors of all ages.

Blanka Markovič Kocen
Foto: arhiv Muzeja krasa

Avtorji razstave so muzejski kustosi biolog mag. Slavko Polak,
arheologinja Alma Bavdek, etnologinja Magda Peršič, zgodovinarka Alenka Čuk ter krasoslovec dr.
Andrej Mihevc z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. »Po
dveh letih intenzivnega dela smo
v Notranjskem muzeju končno
dobili priložnost, da to, kar že vsa
leta hranimo, zbiramo, preučujemo in ohranjamo, tudi celovito
in s ponosom predstavimo javnosti,« je pred odprtjem razstave
povedal strokovni vodja muzeja
dr. Anton Velušček. »Gre za izpolnitev stoletnih želja v Postojni in
izjemno razstavo, ki muzeju nalaga nove naloge, obenem pa ponuja številne priložnosti.«

OD ZAČETKOV PROJEKTA
DO ODPRTJA RAZSTAVE

Muzej krasa

P

SVETOVNI FENOMEN JE KONČNO DOBIL TUDI STALNI NASLOV

Poglobljena predstavitev krasa je zasnovana zelo
dinamično, saj se v njej prepletajo tako dokumentarna gradiva, redki in dragoceni predmeti, multimedijske in interaktivne vsebine kot tudi številne
praktične delavnice.
Razstavni prostori se raztezajo na 700 kvadratnih
metrih v dveh nadstropjih stavbe Notranjskega muzeja, na Kolodvorski cesti 3 v Postojni.
Prvo nadstropje razstave je namenjeno multimedijski predstavitvi krasa; od potovanja v preteklost in
razkrivanja ključnih dejavnikov, ki so omogočili nastanek krasa, do kronološkega pregleda njegovega
tisočletnega razvoja ter predstavitve ključnih kra-
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ških območij v Sloveniji in z njim povezanih pojavov.
Celotno drugo nadstropje razstave je namenjeno
najbolj zanimivemu kraškemu pojavu – kraški jami.
Skrivnostna podzemna prostranstva so predstavljena kot pribežališče ledenodobnih živali, kot bivališča naših prednikov, skrivališča zakladov, pa tudi kot
velik navdih sodobnega človeka na področju športnega in raziskovalnega jamarstva.
Predjamski zaklad, ki velja za eno največjih dragocenosti, ki jih hrani Notranjski muzej, ima na razstavi, razumljivo, posebno mesto. Gre za najdbo pozlačenega posodja, ki ga je več stoletij do odkritja med
obnovo v devetdesetih letih skrival Predjamski grad
in pripoveduje zgodbo o družabnem življenju, ki se
december 2015

Dr. Velušček je pojasnil, da se
je snovanje projekta začelo leta
2011, ko se je Notranjski muzej v
okviru skupnega projekta objadranskih držav prijavil na mednarodni razpis, bil uspešen in
septembra 2012 so začeli projekt
izvajati. »Takrat je bilo že jasno, da bomo v muzeju postavili
razstavo o krasu in krasoslovju.
Kustosi so začeli pripravljati vsebine, na številnih sestankih in
usklajevanjih smo ugotavljali, kaj
je tisto, kar prikazuje kras, kaj je
zanj pri nas značilno, kako široko
v svet naj posežemo ... Ko smo
to uskladili in na javnem razpisu
pridobili oblikovalca, se je začelo delo, ki se je nadaljevalo vse v
leto 2014,« pojasnjuje sogovornik.

muzejska mreza

tega, kar stroka ve o krasu in krasoslovju. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, imenitna institucija, ki je prav tako v Postojni, se ukvarja
z raziskovanjem, poslanstvo muzeja pa je poleg slednjega tudi predstavljanje. Ta vidik pa je bil v Sloveniji vedno podcenjen. Imamo kraljico jam, Postojnsko jamo, Škocjanske in številne druge jame, med njimi veliko turističnih, a same muzejske predstavitve ni bilo. Zdaj bomo
to pomanjkljivost vsaj delno nadoknadili.«
Razstava Muzej krasa je nastala v okviru evropskega projekta Muzeji Jadrana bogatijo kulturni turizem – MUSEUMCULTOUR. Projekt se
izvaja s finančno pomočjo Jadranskega čezmejnega programa IPA,
iz katerega je Zavod Znanje Postojna kot partner v projektu pridobil
dobrih 700.000 evrov nepovratnih sredstev.

IZOBRAŽEVALNA, SVETOVALNA IN
IZKUSTVENA RAZSTAVA

Po zgledu svetovnih muzejev, ki se z novimi pristopi prilagajajo zahtevnim ciljnim skupinam, so tudi v Notranjskem muzeju Postojna
poskrbeli, da razstava nikogar ne bo pustila ravnodušnega. Najmlajši
obiskovalci se s pomočjo igre med drugim lahko preizkusijo v vlogi jamarjev, sestavijo medveda, pogledajo replike ledenodobnih orodij ali
v laboratoriju opazujejo prave jamske živalice. Različne delavnice so
namenjene tako osnovnošolcem kot tudi drugi zainteresirani javnosti.
S postavitvijo razstave Muzej krasa je Notranjski muzej postal prvi
muzej te vrste v Sloveniji in Evropi. Vizija muzeja je postati osrednja
točka muzealskega, kulturnega in izobraževalnega dogajanja, ki ga bo
prepoznala in upoštevala muzejska in krasoslovna stroka, obenem pa
bo privlačna tudi za laično javnost.

ZAPOSTAVLJENO PREDSTAVLJANJE KRASA

Na vprašanje, kaj muzej krasa
pomeni za slovensko preučevanje le-tega, pa strokovni vodja
Notranjskega muzeja odgovarja:
»To je izjemna promocija vsega
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ga seveda tudi poskusijo. V muzeju se tako seznanimo s hmeljarsko identiteto Spodnje Savinjske doline, hmeljarskimi šegami, socialnim in družbenim
položajem hmeljarjev in obiralcev hmelja ter hmeljarskim delom. Zanimive so tudi druge podrobnosti, kot na primer obleka, prehrana, spanje ter
zaslužki hmeljarjev in obiralcev hmelja. Obiskovalce
bo nasmejal duhovit desetminutni film iz prejšnjega
stoletja, ki na zabaven način prikazuje življenje in
delo savinjskih pridelovalcev hmelja.
Vse tiste, ki jih podrobneje zanima hmeljarska tehnologija, si lahko ogledajo prikaz le-te na različnih
lokacijah hmeljarskih kmetij po celi regiji, novejšo
tehnologijo pa na poskusnih hmeljskih nasadih Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec. Za obiskovalce, ki iz muzeja ne želijo oditi praznih rok,
je na voljo trgovinica spominkov, kjer lahko kupijo
hmeljarski čaj, savinjsko pivo Kukec, pripomočke za
kuhanje piva doma in knjige s hmeljarsko tematiko.

LOKALNO PREBIVALSTVO ZANIMA
LASTNI IZVOR

HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA PRIPOVEDUJE
ZGODBO O ZELENEM ZLATU IN PIVU
Jerica Potočnik
Foto: arhiv Ekomuzeja

Spodnja Savinjska dolina je že od 19. stoletja znana
po pridelavi hmelja in varjenju okusnega piva, poznanega tudi izven meja naše dežele. Več kot stoletje dolga tradicija pridelave hmelja je sooblikovala
ekonomske in socialne razmere tamkajšnjih prebivalcev ter drugih, ki so redno prihajali na sezonsko
obiranje hmelja. V Žalcu, središču »Doline zelenega
zlata«, je od novembra 2009 za obiskovalce odprt
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, ki na
sodoben in prisrčen način prikazuje življenje hmeljarjev nekoč in danes.

E

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva se nahaja v
stari sušilnici hmelja v neposredni bližini Inštituta za
hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec. V razstavnih pro-
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Ekomuzej

Eco-Museum of Hop-Growing and Brewing Industry in Slovenia – Story of Green Gold and Beer.
The Lower Savinja Valley has been widely known
for growing hops and brewing delicious beer ever
since the 19th century. The tradition of hop growing has laid economic and social grounds for the
inhabitants of the area and others who frequently
visited seasonal hop-picking. The Eco-Museum
of Hop-Growing and Brewing Industry in Slovenia
opened in November 2009. Located in Žalec, the
center of “The Valley of Green Gold”, the museum
takes on a modern and adorable approach to present the life of hoppers then and now.

storih je na interaktiven način predstavljeno hmeljarstvo in pivovarstvo skozi zgodovino, obiskovalci
pa si lahko ogledajo še postopek varjenja piva ter
december 2015

Muzejsko gradivo in razna orodja so prispevali tudi
prebivalci okoliških občin. Na ta način aktivno povezujejo v muzejsko družino vsakogar, ki je bodisi
prispeval del svojih spominov ali pa je del zgodbe
o hmelju, poudarjajo v ekomuzeju. »Ekomuzej tako
odseva željo lokalnega prebivalstva po raziskovanju
lastnega izvora in zgodovine ter prispeva k lokalnem razvoju,« dodajajo. Najpomembnejši partnerji
oziroma pooblastitelji ter pobudniki in ustanovitelji ekomuzeja so občine Žalec, Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor in Vransko, veliko zaslug za odprtje
muzeja pa nosijo tudi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Hmezad Export – Import, Razvojna
agencija Savinja, Zavod za kulturo, šport in turizem
Žalec ter Zveza turističnih društev Občine Žalec.

HMELJARSTVO V SLOVENIJI IMA
BOGATO TRADICIJO

Pridelava hmelja ima v Sloveniji dolgo tradicijo. V
okolici Škofje Loke so hmelj gojili že v 12. stoletju. V
srednjem veku je pridelava popolnoma zastala. Ponoven razcvet je hmeljarstvo doživelo v 19. stoletju,
ko se je močno razširilo tudi na Štajerskem. Veliko
zaslugo za pospešeno rast hmeljišč imata Hmeljarsko društvo, ustanovljeno leta 1880, in žalska
Hmeljarna, ustanovljena leta 1902. Po drugi svetovni vojni je za ekonomsko plat proizvodnje skrbela
hmeljarska zadruga Hmezad, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu pa je pridelovalcem nudil
svetovalno in raziskovalno podporo. Kljub temu da
je Slovenija majhna država, spada med večje pride-

muzejska mreza

lovalke hmelja. Pridela namreč dva do tri odstotke
vsega hmelja na svetovnem trgu. Na več kot dva tisoč hektarjih hmeljarskih nasadov so najpogostejše
slovenske sorte aurora, bobek in savinjski golding.

SIMON KUKEC – OČE LAŠKEGA PIVA

V ekomuzeju sta na ogled razstavi o znamenitemu
pivovarju Simonu Kukcu in hmeljarju, gospodarstveniku in politiku Franu Robleku. Razstava z naslovom Zgodba o uspehu Simona Kukca je bila pripravljena ob stoletnici njegove smrti (rodil se je leta
1838, umrl pa leta 1910). Kot je znano, ga Laščani
imenujejo kar oče laškega piva. Poleg pivovarne v
Laškem je imel Kukec v lasti še pivovarno v Žalcu.
Le-ta je prenehala z delovanjem po prvi svetovni
vojni. V njegovem obdobju so v Laškem letno zvarili
od 30 do 35 tisoč hektolitrov piva, v Žalcu pa od 15
do 20 tisoč hektolitrov. Zanimivo je, da so že takrat
varili različne vrste piva, med drugimi ležak, termalno pivo, porter, marčno in bavarsko pivo. Pivovarni
Simona Kukca sta prijeli številna priznanja doma in
v tujini. Kukčevo pivo se je zelo dobro prodajalo po
celotnem slovenskem prostoru, pili pa so ga celo v
Egiptu in Indiji.

FRAN ROBLEK – MOŽ, KI JE HMELJARSTVO DVIGNIL NA VIŠJO RAVEN

Za razvoj hmeljarstva in pivovarstva v Spodnji Savinjski dolini so poleg Simona Kukca zaslužni številni domačini, med njimi tudi hmeljar, gospodarstvenik in politik Fran Roblek. V Ekomuzeju je tako
od septembra letos na ogled razstava ob 150-letnici
njegovega rojstva. Fran Roblek je bil hmeljar, ki je
zaslužen za tehnološki razvoj hmeljarstva. Bil je prvi
hmeljar, ki se je dolga leta resno ukvarjal s selekcijo hmelja. Svoje znanje je prenašal tudi na druge
hmeljarje. Zanimivo je, da je njegova sušilnica veljala za najboljšo v takratni banovini. Bil je tudi zavzet
član stanovskega Južnoštajerskega hmeljarskega
društva v Žalcu. Od leta 1911 do svoje smrt je bil tudi
njegov predsednik.

ZA DOBRO PIVO ZGOLJ TRI SESTAVINE

Ljubitelji laškega piva se bodo verjetno malce več
časa zadržali ob panojih, na katerih so predstavljeni zgodovinski mejniki Pivovarne Laško. Še posebej
zanimiva je razstava steklenic in pločevink laškega
piva iz različnih obdobij, ki v nas budi nostalgijo po
dobrih starih časih. Sicer pa vsak »tapravi pivoljubec« ve, da so za dobro pivo potrebne zgolj tri sestavine: kakovostna voda, slad iz ječmena in hmelj,
ki daje pivu prijetno aromo in grenkobo. Katero oziroma čigavo pivo je najboljše, je verjetno stvar polemike.
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Vesna Vukšinič Zmaić
Foto: Lida Beranova-Rodrigues

razen samo sebe

ZA SABO SEM PUSTILA VSE

T

Tanja, kaj te je poneslo v svet? Te je mikala tujina
ali nisi dobila zaposlitve v svojem poklicu?
Svet me je vedno privlačil in moja želja po potovalnih avanturah je bila vedno velika. Sama tujina me
ni tako vabila, vabili so me bolj tuji jeziki, tuji narodi, tuji vonji. Moja služba ni bila usklajena z mojimi
zmožnostmi, željami, znanjem in pričakovanjem
drugih. Tako se dolgo časa nisem mogla službeno
ustaliti. Moji vzgibi tik preden sem odšla iz Slovenije
so bili umetniški, vendar mi kljub vsemu ni uspelo
prodreti v slovensko umetniško sceno bolj udarno.

TANJA DIDOVIC

S kakšnimi pričakovanji si odšla iz Slovenije?
Kot pravi pionir. Za sabo sem pustila vse, razen
samo sebe.

I left behind all but myself
While studying at the Faculty of Sport she took a
Med študijem je naredila pavzo in se odpravila v Pa- year off and went to Paris, where she worked as a
nanny and perfected her knowledge of the French
riz za varuško, kjer je izpopolnila znanje francoske- language. Years after, when she went to London
ga jezika. Ko je po diplomi odšla v Londonu in za dve and became a guardian of an underage French girl,
leti postala varuhinja mladoletne Francozinje, ji je
the knowledge proved to be more than useful. Later
to znanje prišlo zelo prav. Kasneje je na angleškem on she withdrew to the English countryside where
she nursed an old lady. Searching for a teacher of
podeželju negovala starejšo gospo. Na Kitajskem
butoh, she traveled to China where she ended up
je iskala učitelja butoha, a je na koncu sama učila
teaching English. She spent some time assisting a
angleščino. Bila je asistentka oblikovalke dragoce- high-end rug designer and a successful photogranih preprog ter pomočnica fotografiji. V ZDA je kot pher. Even enjoying the splendor and riches of being
družabnica šejkove žene živela v blišču in bogastvu. the companion to a sheik’s wife in the USA couldn’t
A ni ostala tam. Odšla je v Indijo, kjer se je učila sta- make her stay. Instead, her journey took her to India
where she learned the skills and knowledge of the
rodavnih veščin in znanj. Vezana na kraje in stvari
ancient world which she had always been attracted
Tanja ni bila nikoli, tudi zbirateljica spominkov in
to. Tanja has never been attached to places and
fotografij ni. Uvodnik je prekratek, da bi zajeli njeno objects, nor is she a collector of memorabilia and
življenje pred tem intervjujem. Tanja je zbirateljica photos. The abstract is too short to encompass the
izkušenj. V Londonu, ki ga je začutila kot mesto pri- whole of her life prior to this interview. Tanja colložnosti, je zaključila svojo pot okoli sveta. Začela je lects experience. She envisioned London to be the
city of opportunities and it is where she finished her
delati tisto, kar ji je bilo pisano na dušo, a je sama
world traveling. She began doing what she’s been
potrebovala vedenje, da lahko preda znanje.
destined to – all she needed was the knowledge of
passing knowledge on.
The world now-a-days is all too full of instant gurus
Današnji svet je prepoln instant gurujev in duhovand spiritual teachers who lecture from handbooks.
njakov, ki predavajo iz priročnikov. In Tanja ni te
Tanja isn’t one of them.
sorte.
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Kako si prišla do zaposlitve in kod vse te je vodila
tvoja pot iskanja zaposlitve?
Svoje prvo delo sem našla preko spleta, preko strani z malimi oglasi: gumtree.co.uk. Ker sem morala
najti službo, preden sem lahko odskočila iz Sloveni-

je v Anglijo, mi je bil dostopen le internet. Moj prijatelj, ki je takrat že živel v Londonu, mi je povedal
za tole internetno stran. Nikoli ne bi pričakovala
»prijateljskih uslug« pri zagotovitvi službe, tako kot
večina ljudi, ki sanja o boljših denarnih nagradah v
tujini. Sploh pa ne, če človek resnično namerava živeti in delati izven domovine. Ljudje večinoma mislijo, da če poznajo kakšen kontakt v tujini, da so vsi ti
ljudje bogati in da so jim dolžni pomagati (vključno
s sorodstvom, če živi v tujini). Ne zavedajo se, kako
težko je zunaj in koliko več dela mora priseljenec
vložiti, da si zagotovi nek status.

Bila si v različnih državah, kaj lahko poveš o njih v
primerjavi s Slovenijo?
Vse si je nekako podobno, razen kulturnega razmišljanja. To je zelo drugačno.
Kakšen odnos vzpostavi človek do svoje domovine
in jezika potem, ko se enkrat odseli?
Meni so bili jeziki vedno ljubi in zanimivi. Učila sem
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se nemško, francosko, latinsko, ker sem iz Bele krajine govorim tudi
hrvaško (ko sem bila se deklica, je bila to ena država). Z angleščino
sem se srečevala kot samouk od malih nog skozi angleško glasbo in
televizijske oddaje, filme. Govoriti slovensko se mi nikoli ni zdelo bolj
posebno ali drugače, kot govoriti s tujci v njihovem jeziku.
Ali si v tujini kdaj poiskala stik s slovenskim društvom, mogoče spoznala kakšnega Slovenca? Ali si kdaj imela sploh potrebo po tem?
Zelo redko. Tudi če sem slučajno srečala kakšnega Slovenca, skoraj
nikoli po naključju, sem imela velikokrat slabe izkušnje s sorojaki. Po
vsej verjetnosti nas je tako malo v primerjavi z ogromnim svetom, da
se porazgubimo skupaj z našo identiteto.
To se zdi je že značilnost današnje mlade slovenske populacije, ki
odhaja svet – ne nosijo s seboj slovenske identitete. Je to res tako
malo pomembno?
Težko govorim za druge. Govorim lahko iz svoje izkušnje. Enostavno
ni prostora za velika domoljubna občutja in patriotizem. Primoran si
usmerjati svojo pozornost na sistem, kjer si in si olajšati bivanje v tuji
državi. Identiteta je zelo pomembna, vendar se ne nanaša le na državo, v kateri si se rodil.
Spremljaš in bereš slovenske informativne spletne strani? Te zanima kaj dogaja v Sloveniji?
Že dolgo ne. Nerada tudi berem o tem, kaj se dogaja v državi, kjer živim
zdaj. Novice in mediji nimajo veliko opraviti z resničnimi (organskimi?)
izkušnjami, ampak v veliki meri diktirajo misli ljudi, ki jih poslušajo in
zato padejo pod njihov vpliv. Ko pokličem domov, se pa seveda občasno tudi pojavi vprašanje: »Kaj je novega?«
Kako predstaviš Slovenijo ljudem, ki je ne poznajo?
Je ne izpostavljam, razen če me kdo povpraša. Se pa zapletem v daljši
pogovor, če mi kdo reče: »Tam sem pa že bil!«, »Tam pa grem!« ali »Tam
želim iti.« Povem, da je Slovenija zelo lepa, majhna in luštna, narava je
68

Rodna gruda

čista, ljudje so gostoljubni in prijazni, reke so prekrasne.

pravi: »Spoštuj sočloveka, pomagaj sočloveku, govori resnico itd.« Tukaj so odraščali drugače.

V Sloveniji se velikokrat poudarja, da je država premajhna, kar
je krivo za vse gospodarske in
karierne težave in neuspehe.
Slovenija je zelo majhna, v primerjavi z svetom neznatna. Prav
tako, kot so neznatna takšna tarnanja glede krize in neuspehov.
Slovenija je daleč od prave revščine, ki je globalni problem. Ne
glede na to, kako težko je včasih
življenje, naj se ne bi nihče vdajal
takšnim »revnim« mislim, to je
znak šibkega karakterja.

Ali bi lahko London označila tudi kot mesto svobode, kjer nihče nikogar ne pozna. Kdaj je to dobro?
Evropa je mesto svobode v primerjavi z ostalim svetom. London je vpet v neustavljiv, mnogo prehiter
ritem, ki zasužnji ljudi in jih vpenja v krog stresa.
Vendar je mesto priložnosti in odskočna deska za
cel svet. Kar Ljubljana ni. Vsaj za nekoga kot sem
jaz, ni bila.

Kako pogosto obiščeš Slovenijo
in kaj si najprej zaželiš, ko prideš
domov?
Enkrat na leto, včasih dvakrat,
včasih niti tolikokrat ne. Ko pa
pridem domov, mi je najljubši
sprehod z mojo psičko, za katero
skrbijo starši doma.
Kako hitro lahko navežeš stik z
ljudmi v Londonu? Na čem temeljijo odnosi, ki nimajo globlje
preteklosti?
Nikoli mi ni bilo težko navezati
stika z ljudmi, sem zelo odprtega
karakterja in ljudje me velikokrat
tudi ogovorijo. Težko je doumeti,
kako odnosi tukaj delujejo, ker je
to popolnoma drugačna kultura.
Obenem pa se nikoli nisem počutila kot del te kulture, vsaj v globljem pomenu ne, ker nosim svoje
dispozicije iz otroštva in vzgoje.
Vidno lahko rečem, da slovenska
vzgoja temelji na etiki, Angleži so
zelo neetični.
No, to je pa zanimivo slišati. Neetični v kakšnem smislu?
Angleži ne delujejo in ne živijo po
vrednotah, ampak slepo sledijo
monarhiji, patriotizmu in angleški
geopolitiki, ki se še vedno hrani z
izkoriščanjem človeške delovne
sile, dobrin, ki si jih na silo prilaščajo, in z manipulacijo denarnih
trgov. Mi smo odraščali v slogu, ki
december 2015

Ali si lahko predstavljaš, da se boš enkrat vrnila v
Slovenijo?
V Slovenijo se lahko vedno vrnem, ali pa se ne vrnem.
To ni tako pomembno. Kje, kdaj? Tukaj in zdaj.
Živiš torej v tem trenutku.
Vsi živimo tukaj zdaj, čas in prostor sta eno.
V Veliki Britaniji se politika pritožuje nad priseljenci, Kako ti vidiš to problematiko?
Zame problematike ni. Jaz sem priseljenka in meni
se zdi super, da sem lahko prostovoljno in brez kakšnih posebnih protokolov pripotovala sem in da
lahko delam tukaj. Anglija je velik promotor modernega suženjstva. Problematika je beseda in pojem,
ki daje razlog ter hrano politiki.
Zagotovo. Toda po pogovoru z rojaki po svetu vedno slišim, da smo Slovenci drugačni priseljenci od
drugih – smo pridni, delavni, prijazni. Smo takšni
tudi preden gremo iz Slovenije?
Ja, tega sem se nekako dotaknila že pri prejšnjih
vprašanjih. Pridni, delavni in prijazni smo zato, ker
smo bili etično vzgojeni. Takšni smo. Doma, v Sloveniji, zmotno mislimo, da je ta mala država cel
svet in si s takšnim mišljenjem nadenemo nekakšen
manjvrednostni kompleks, ki prevzame naš pozitiven karakter.
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Na Facebooku je skupina Slovenci v Londonu. Si se
povezala z njimi, jim predstavila s čim se ukvarjaš?
Zanimivo, nisem vedela. Spoznala pa sem eno Slovenko pred kakšnim letom, zelo lepa in zanimiva je bila.
Po kratkem pogovoru sva izmenjali kontakt, vendar ga
nisva uspeli obdržati. Na Facebooku me lahko najdete
pod Tanya Didovic. Ker so me prevelikokrat ljudje tukaj
imenovali Tandza sem J zamenjala z Y.
Na Facebooku se pojavljajo tudi različna vprašanja glede rezidentstva in davkov v Sloveniji. Kje je
stalno prebivališče in komu plačaš davek ali moraš DDV vračati v Sloveniji? Kako si ti to uredila?
Mislim, da je enostavno. Davek plačaš samo v eni
državi, trenutno ga plačujem v Angliji. Kot evropska
državljanka živim še vedno v eni državi, Evropi, torej, kje je stalno prebivališče, ni pomembno. Sam
odnos do birokracije, kar se tiče stalnega prebivališča, je tukaj veliko bolj dinamičen.
Razloži »dinamičen«.
Ljudje v Angliji se selijo ves čas, vsaj enkrat na leto
menjajo svoja bivališča, ker se cene nepremičnin
in najemnin dvigajo ali pa se ljudje želijo preseliti
bližje svojim službam. Pa tudi službe menjajo zelo
pogosto, ker so zelo karierno usmerjeni. Stalno prebivališče se menja ves čas in državne birokratske
službe ne potrebujejo takšnih potrdil o stalnih prebivališčih, vse temelji na bančnih podatkih.
Kaj bi svetovala nekomu, ki se iz Slovenije s trebuhom za kruhom odpravlja v svet?
Hm. Zdi se mi, da ima vsak drugačno situacijo in
miselno predstavo. Svetujem lahko le: »Bodi pozitiven in se uči!«

Bila si tudi na Kitajskem, v ZDA in Indiji, kjer si
pridobila veliko znanja, ki ga danes prenašaš na
svoje učence. Se misliš v prihodnje ukvarjati samo
s tem?
Ja, Indija je domovina za duhovne ljudi. Veliko ljudi
se tam »najde«. Vedno sem bila v stiku sama s sabo,
znanje in izkušnje, ki sem jih dobila v Indiji, so to le
potrdili, utrdili in mi dali veliko več samozavesti, samostojnosti in sproščenosti. Prihodnost je iluzija in
ne razmišljam o tem. Zelo pa uživam v izpopolnjevanju same sebe na vseh področjih. Ravnokar sem
postavila svojo spletno stran, ki je skupek vsega, kar
sem v tem trenutku:
www.neo-yogic-movement.com
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NARODNA ČITALNICA

Zagnani in narodno zavedni kulturniki so bili pobudniki, da je bila l. 1865 ustanovljena Narodna
čitalnica in pri njej prva javna knjižnica s čitalnico.
To leto velja za začetno leto javnega knjižničarstva
v Novem mestu. Po letu 1900 so nastajale številne
ljudske knjižnice v vseh večjih krajih Dolenjske in iz
leta v leto bogatile svoj fond. Sredi največjega knjižničarskega vzpona je nastopila vojna, v tem času
pa je Novo mesto izgubilo najmanj 30.000 knjig,
podeželje pa od 10-15.000.
Pomembnejša pridobitev knjižničarstva v Novem
mestu je ustanovitev prve javne znanstvene knjižnice z nazivom Študijska knjižnica, z nalogo, da zbira,
obdeluje, hrani in posreduje različno leposlovno in
strokovno literaturo ter informacije. Ustanovljena je
bila leta 1946 in je začela oživljati nekdanje ljudske
knjižnice, izražena pa je bila tudi skrb za domoznansko literaturo.

Vesna Vukšinič Zmaić

V 19. st. se je v naši deželi pojavila potreba, da se literarno narodno blago,
ki je nastajalo počasi a vztrajno skozi
stoletja, shrani in ohranja naprej za
kasnejše rodove. Začele so se ustanavljati javne čitalnice in knjižnice. Tudi v
Novem mestu se je začela sredi 19. st.
prebujati misel, da bi knjige in časopise posredovala ljudem javna ustanova
– knjižnica.

Novo mesto
KNJIŽNICA MIRANA JARCA

Miran Jarc Public Library
In the 19th century, out land felt a need to
store the national literature that had slowly
but
steadily accumulated throughout centuries,
and keep it for future generations. The trend
of libraries and reading clubs emerged. Even
in Novo Mesto, they dreamt of a public institution – a library – enabling access to newspapers and books.
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Leta 1953 so jo uradno poimenovali po MIRANU
JARCU (1900-1942), slovenskem pesniku, pisatelju,
dramatiku, prevajalcu, ki je bil sicer rojen v Črnomlju, v Novem mestu pa je obiskoval gimnazijo in tu
preživel svojo mladost. Podobo Mirana Jarca lahko
vidimo v avli knjižnice – to je doprsni kip, ki ga je leta
1956 izdelal kipar JAKOB SAVINŠEK.
Leta 1971 je bila novomeška študijska knjižnica tudi
osrednja knjižnica za dolenjsko regijo, in sicer za
4 dolenjske občine: Metliko, Črnomelj, Trebnje in
Novo mesto.

ARHITEKTURNI KOMPLEKS STAVBE

Knjižnica je bila izbrana za eno izmed arhitektonsko
najlepših v Evropi, zato ne moremo mimo tega podatka, ne da bi se seznanili o zgodovini zgradbe, v
kateri danes domuje hram znanja.
Knjižnica Mirana Jarca je na zgodovinsko pomembni
legi Novega mesta – »Na vratih« – to so bila t. i. Gorenja vrata, ki so predstavljala vstop v srednjeveško
mesto po kopenski strani.
Ta vhod v obzidano mesto je bil utrjen, še danes je
viden ostanek stolpa Gorenjih vrat na stavbi tovarne
zdravil Krka in je skupaj z obzidjem dajal poseben
pogled na mesto.
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Knjižnica Mirana Jarca domuje v dveh stavbah, starih nad 300 let. Poslopje knjižnice je bilo v začetku
19. st. preurejeno iz stare hiše, ki je bila prezidana
iz nekdanjega »mestnega špitala«. Na levi strani ob
vhodnih vratih je vzidan kamen z napisom EDI in
letnico 1779.
Do leta 1779 sta namreč na prostoru današnje knjižnice stala mestni špital in cerkev sv. Martina, ki jo
listine omenjajo že l. 1428. Leta 1779 so to cerkvico
zaprli in podrli, prav tako špital, material, ki je bil še
uporaben, pa so uporabili za gradnjo nove stavbe na
tem mestu.
To je bil okrožni urad ali »kresija«, ki sta mu bila
podrejena vsa Dolenjska z Belo krajino in ribniško-kočevsko območje. Deloval je do leta 1850. Z njim
je Dolenjska postala upravno enotna pokrajina,
Novo mesto pa njeno središče. Okrožni urad se je
potem preselil nekoliko nižje, v novo zgrajeno sodno
poslopje ob reki Krki, ki je bilo v svojem času največja zgradba ob Ljubljanskih vratih. Danes sta obe
stavbi knjižnice (št. 26 in 28) umetnostni spomenik
mestne arhitekture, skupaj z ostalimi spomeniki na
tem prostoru.
Zaradi intenzivnega razvoja knjižničarske stroke,
hitrega naraščanja knjižničnega fonda ter širjenja
knjižnične dejavnosti, je v knjižnici začela nastajati
prostorska stiska. Po številnih bolj ali manj uspešnih prizadevanjih vodstva knjižnice in njenih delavcev je knjižnica iskala in našla začasne prostorske
rešitve, končno pa je v 80-ih letih nastal idejni in
glavni projekt arhitekta Marka Mušiča za dozidavo
prizidka na knjižničnem vrtu.
Z izrednim občutkom za izročilo tega prostora je
Mušič prizidal nov stavbni del, ki se z osnovnega
srednjeveškega platoja spušča k reki Krki. Z novo
podobo klasične knjižnice s svetlimi in prijetnimi
prostori, kamor ljudje prihajajo z veseljem, je začela
rasti tudi virtualna knjižnica.
Danes Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto zagotavlja prost dostop do informacij, znanja in kulture v
najširšem smislu. Posebno skrb namenja varovanju
naše kulturne dediščine in se ponaša z naslovom
ene najlepših knjižnic v Evropi.
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KNJIŽNIČNA MREŽA
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Združuje intelektualni potencial s kritičnim pogledom na družbena dogajanja, trudi se obogatiti stanje duha v ožjem in širšem okolju, tudi preko meja
Slovenije. GLK združuje 36 članic in članov s širšega
goriškega prostora in zamejstva. V letu 2014 je literarni klub izdal zbornik Govorice, kjer 32 avtoric in
avtorjev priča o izjemni literarni izpovedi goriškega
prostora. Prav tako se GLK prijavlja na različne razpise za pomoč pri izdaji knjig članov.
Med večje dejavnosti kluba štejemo ohranjanje
spomina na dva za Primorce najpomembnejša
ustvarjalca, pesnika Simona Gregorčiča in pisatelja Franceta Bevka. Prvemu posveča Gregorčičeve
dneve (letos se bodo odvijali v Vrsnem, Novi Gorici
in Gradišču nad Prvačino), drugemu pa se pokloni
vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku na
solkanskem pokopališču, kjer je Bevk pokopan. Prav
tako oživlja spomin na druge literate, kot so npr. pesniki Nevin Birsa, Matej Bor, Stanko Vuk in pisateljica Pavlina Doljak Pajk.
Med nalogami GLK je tudi skrb za slovensko besedo
in jezik zlasti v okoljih, kjer živijo Slovenci izven svoje matične domovine. Povezovanje z zamejstvom je
prisotno od vsega začetka, člani literarnega kluba
gostujejo po šolah in vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji, sodelujejo na Kapljicah kulture v Gorici (I), nekateri avtorji objavljajo v slovenskem tisku
onstran slovenske meje (Galeb, Mladi rod …), prav
tako pa Goriški literarni klub v svojo sredino k sodelovanju na različnih prireditvah vabi znane kulturne
delavce (Lojzka Bratuž, Marko Kravos, Živa Gruden
…). Literarni klub je v letu 2015 prvič obiskal Slovence v Benečiji in pripravil literarni večer.

pri rojakih

GOvoRICA NA LITERARNEM VEČERU

Darinka Kozinc

Goriški literarni klub Govorica (GLK) je bil ustanovljen pred petimi leti in je v slovenski, zlasti goriški
in zamejski literarni prostor, vnesel nove vsebine
in oblike literarnega dogajanja, druženja s knjigo,
ustvarjalci in založniki.
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The Gorizia Literary Club Govorica
The Literary Club Govorica (GLK) was
founded five years ago. It contributed immensely to the literary scene of the Gorizia
region, introducing new forms of literary
events, such as literary evenings with book
authors and publishers.

december 2015

Preko Slovenske izseljenske matice v Ljubljani je
klub v letošnjem letu navezal stike s Slovenskim
izseljenskim društvom Triglav v Republiki Srbski v
BiH. Zelo hitro je bil sklenjen dogovor za obisk v Banja Luki in izpeljavo literarnega večera. V popoldanskih urah, v petek 5. junija sta sedem naših članic in
članov v prijetnem lokalu hotela Moskva pričakala
prizadevna gospa Marija Grbić in pisatelj ter prevajalec Zdravko Kecman. Srečanje in pogovor sta stekla brez zadržkov, organizacija je bila brezhibna. Ob
19. uri so v Narodni in univerzitetni biblioteki Republike Srbske, ob podpori Društva Triglav, Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Ministrstva prosvete in kulture Republike
Srbske ter mesta Banja Luka, nastopili Boris Jukić,
Milan Petek Levokov, Marija Mercina, Darinka Ko-

Knjiznicna mreza
zinc, Darko Komac, Olga Kolenc in Rajko Slokar. Nastopajoči so brali svoje pesmi in odlomke svojih proznih del. Nastopila sta tudi banjaluška literata Tanja
Stupar Trifunović in Zdravko Kecman, slednji pa je
v zanimivih opisih povezoval program kulturnega
dogodka. Literarni večer in besede nastopajočih je
s slovensko ljudsko glasbo na citrah spremljala Janke Frančeškin. Večer se je čustveno in intelektualno
močno vtisnil v spomin vsem navzočim, tudi nastopajočim. Goriški avtorji so tam pripravili tudi razstavo svojih knjig, ki so jih nato podarili biblioteki in
Slovenskemu izseljenskemu društvu Triglav. Dogodek je bil medijsko dobro pokrit, naslednje jutro pa
sta dva člana Goriškega literarnega kluba Govorica v
oddaji tamkajšnje nacionalne televizije predstavila
delovanje kluba.
Temeljno številčno, duhovno in dejavnostno jedro
te manjšine v BiH je nastalo med obema vojnama
(po podpisu Rapalske pogodbe), ko je bilo veliko
primorskih Slovencev zaradi fašističnega gibanja
prisiljeno legalno in ilegalno oditi v novo državo,
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in kasneje v
Kraljevino Jugoslavijo.
Ob koncu srečanja je bil sklenjen dogovor, da bodo
Društvo Slovencev, Društvo srbskih pisateljev in Goriški literarni klub Govorica že v prihodnjem letu
izdali skupno dvojezično publikacijo, ki bo združila najboljše krajše literarne stvaritve. Nastopajoči
so si naslednjega dne ogledali še bližnji zdraviliški
kraj Slatina, razvoju katerega so dali poseben pečat Slovenci, zlasti Primorci, med njimi še delujoči
Milan Perduv in njegovi pribegli predniki Adamiči iz
kraškega Ivanjega Grada. V prijetnem pogovoru smo
izvedeli marsikatero zabavno prigodo iz preteklosti,
kot je bila tista z rdečimi paradižniki, ki so jih domačini zavrgli, saj so navadno uporabljali zgolj zelene
paradižnike.
Zavržen zrel paradižnik pa je Adamič posolil in ga
pred njimi pojedel kot jabolko. Razbrali smo lahko,
da so bili priseljenci lepo sprejeti, prinesli so mnogo
novosti na področju kmetijstva, sadjarstva, čebelarstva, vinogradništva in kulturnega življenja, ki je bilo
med Slovenci zelo razgibano.
Gostitelji so bili povabljeni na V. Gregorčičeve dneve, ki jih Goriški literarni klub organizira v mesecu
juniju in juliju.
Slovo je minilo v prijateljskem vzdušju z zelo prijetnimi vtisi, saj so se Banjalučani izkazali za odlične
in prijazne gostitelje.
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Dve prijateljici, Ada in Valerija, sovaščanki s Kozjan, majhne vasice
v Brkinih, se v vihri druge svetovne
vojne znajdeta na nasprotnih straneh. Prva se poroči z zagrizenim
protikomunistom in domobrancem,
druga je aktivistka Osvobodilne
fronte, ki mora v določenem trenutku zbežati v gozd k partizanom. V
okrutni vojni, ki ne izbira žrtev, otroka obeh pristaneta v naročju tiste,
ki ostane v novi Jugoslaviji. V zrelih
letih, sedemdeset let kasneje, se
brat in sestra soočita z zamolčano
preteklostjo.

ZGODOVINSKI ROMAN Z AKTUALNIM SPOROČILOM

Cesnje, bele in rdece

Monika Ivančič Fajfar

Pisateljica Tanja Tuma, ki je svoj prvenec Winds of
Dalmatia izdala leta 2013 v angleškem jeziku, se
predstavlja tudi slovenskemu občinstvu. Roman
Češnje, bele in rdeče, roman o spravi, je izšel v trdi
vezavi pri Založbi Karantanija. Za lažjo dostopnost
romana Slovencem po svetu je avtorica na Amazonu
v samozaložbi roman izdala v mehki vezavi. Pripravlja tudi prevod v angleščino, ki ga bo dopolnil slovar
manj znanih pojmov. Angleški prevod White Cherries bo v mehki vezavi in v elektronski obliki za bralnik
Kindle na Amazonu objavljen spomladi 2016.
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White Cherries
Tanja Tuma, a writer whose debute English work
Winds of Dalmatia was published in 2013, has
decided to take on the Slovenian literary audience.
The publishing house Karantanija has published
a hardcover version of her novel Za češnje, bele
in rdeče. A paperback version of the book is also
available on Amazon, making it more accessible to
the Slovenian market. Tuma is also preparing an
English translation of the novel accompanied by a
glossary of unknown words. The English adaption
entitled White Cherries will be available on Amazon in spring 2016. Readers will be able to purchase a paperback and an electronic version of the
novel for Kindle tablets.

december 2015

Glavna junakinja Valerija, ki jo je
delno navdihoval lik avtoričine stare tete, je močna ženska, herojka in
ne mučenica ali žrtev. A tudi ona je
predstavljana kot človek iz mesa in
krvi, kot človek, ki dvomi, ljubi, se
boji, ukrepa in greši. Njena usoda
se prepleta z usodami ljudi, ki so
ji blizu, in tudi tistih, ki jo ogrožajo.
Srečuje se z osebami, ki razmišljajo drugače, se odločajo drugače in
živijo ali odidejo po drugačni poti.
Tanja Tuma raznolike usode opisuje angažirano in doživeto, pri tem
pa ne sodi in ne obsoja. Strnjeno, a
natančno in verodostojno predstavi
tudi zgodovinska dejstva – bralcu
oriše vojni vsakdan v Brkinih in Ljubljani ter vključi številne prizore iz
partizanskega življenja na Notranjskem, Primorskem in na osvobojenih ozemljih. Ko spremlja svoje junake v času druge vojne in po njej,
odpotuje tudi v Rusijo, na pohod čez
Ljubelj in v Argentino.
O zgodovini pogosto govorimo kot
o absolutni resnici, Tanja Tuma pa

prebrano
razgrinja tisto plat zgodovine, ki je
mnogo bolj človeška in bralcu tudi
mnogo bližja. Posameznik je po
njenem mnenju šibek in se pod pritiskom skrajnih okoliščin, kakršne
so v vojnah, težko odloča, kaj je prav
in kaj narobe.
Pisateljica opisuje dogodke iz osebne perspektive raznolikih junakov,
kar poudari tudi z različnimi slogovnimi prijemi. Zgodba je slikovita in
napeta, jezik pa sočen in ponekod
tudi metaforično poetičen. A pisateljica se izogiba literarnemu eksperimentiranju in vztraja pri jasni
strukturi zgodbe, saj želi, da jo bere
in razume vsak. Knjiga je tako namenjena vsem generacijam, posebej pa jo avtorica priporoča srednješolcem, ki se velikokrat sprašujejo,
kaj Slovence tako razdvaja. Mladi
včasih premalo vedo o drugi svetovni vojni in posledično nasedajo
hujskanju skrajnežev.
Roman Češnje, bele in rdeče je
zgodovinski, ljubezenski, ženski in
družbeni roman. A na naslovnici
knjige je poudarjen pripis: roman o
spravi.
Preteklost je stvar, ki je ne smemo
pozabljati, temveč moramo o njej
govoriti. Tanja Tuma meni, da Slovenci lahko presežemo notranji razkol med domobranci in partizani,
saj smo evropski narod s čutečo slovansko dušo. Sprava je po njenem
prvi korak, da kot narod zrastemo
v mogočno drevo – simbolizira ga
brkinska češnja, katere snežno beli
cvetovi niso nič manj opojni kot njihovi sladki rdeči sadeži.

Tanja Tuma: Po izobrazbi profesorica francoščine in angleščine, je že zelo
zgodaj svoje življenje zapisala knjigam. Sprva kot urednica, nato kot založnica in končno kot pisateljica. Leta 2013 je izšel njen roman »Winds of
Dalmatia« v angleškem jeziku, z zgodovinskim romanom »Češnje, bele in
rdeče« pa se predstavlja slovenskemu bralstvu. Tanja je aktivna v Ženskem
odboru Slovenskega centra PEN in je članica UO SC PEN. Več informacij o
avtorici in njenih knjigah najdete na spletni strani www.tanjatuma.com.
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Zaradi odličnih pogojev študija in treningov mlada
slovenska vrhunska športnica ne obžaluje, da se
je odločila pot nadaljevati v ZDA. Eva Sever Rus,
članica Tekaškega smučarskega kluba Logatec,
od začetka lanskega leta študira in trenira v ZDA,
kjer je, tudi na račun lažjega usklajevanja študija in
športa, dosegla že vrsto zavidljivih uspehov.
Trenutno je celo najuspešnejša tekmovalka svoje
ekipe, ki jo, kot pravi, odlikuje izjemna klima, na
pomoč vseh pa lahko računa tudi pri študiju.

Eva Sever Rus: Ready for New Challenges after Her
First and Dreamlike Season in USA
Due to excellent conditions for studying, Eva Sever
Rus does not regret her decision to remain in the
USA. The top Slovenian athlete is a member of the
Logatec ski club who has been studying and training in the USA since the beginning of last year. On
account of finding it easier to coordinate her studies and sport than in Slovenia, she has achieved a
series of accolades. Currently, she is the most successful competitor in her team which, as she says,
is distinguished by exceptional sportsmanship. She
can also count on everyone’s help when it comes to
her education.

Blanka Markovič Kocen

E

Eva je smučarski tek začela trenirati že v prvem
razredu osnovne šole, tako da se s tem športom
ukvarja že petnajsto leto. Najvidnejši rezultat, 16.
mesto, je dosegla na mladinskem svetovnem prvenstvu v Turčiji, medtem ko se je na državnih prvenstvih praviloma uvrščala med prve tri. V ZDA je
v prvih dveh mesecih kar šestkrat stala na zmagovalnih stopničkah!
S pomočjo njene mame smo jo prestregli v Sloveniji
in prijazno si je vzela nekaj časa tudi za bralce eRodne grude.
Zakaj ste se odločili svojo športno in tudi študijsko pot nadaljevati v tujini? Kaj vrhunski športniki
pogrešate v Sloveniji oziroma, katere prednosti vidite v ZDA?
Trenerji iz ZDA so z mano navezali stik prek interneta in mi ponudili odlično štipendijo za študij in
prav tako odlične ponudbe glede športa. Predvsem
sem to pot izbrala na podlagi zelo dobrih športnih
in študijskih pogojev.
Mislim, da vrhunski športniki v Sloveniji najbolj pogrešajo možnost izobraževanja, saj pri nas zelo težko uskladiš šport in študij, v ZDA pa je to najmanjši
problem.
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PO PRVI, SANJSKI SEZONI V ZDA Z VELIKIMI TEKMOVALNIMI CILJI
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Slovenija ima za smučarski tek gotovo izjemne
naravne pogoje, kako pa je z infrastrukturo, če jo
primerjate z ameriško?
Res je, doma imamo dobre pogoje za trening, vendar pa mislim, da so Američani korak pred nami.
Ogromne športne dvorane, fitnesi, športna igrišča
… Veliko vlagajo v infrastrukturo, saj želijo svojim
športnikom ponuditi le najboljše. Tudi naravni pogoji za trening so vrhunski, visoka nadmorska višina
in ugodna klima prispevata k izjemnim možnostim
za delo športnikov.
Kako ste se znašli v novem okolju? Čemu ste se
najteže privadili?
S privajanjem v novo okolje nisem imela nikakršnih
težav. Ljudje so zelo prijazni in ustrežljivi. V smučarski ekipi so me takoj sprejeli in kmalu smo postali
dobri prijatelji. Seveda je bila največja ovira jezik,
vendar sem se kmalu privadila tudi tega.

Ali in kako ohranjate stike z logaškim tekaškim
smučarskim klubom?
Ko sem se maja vrnila iz ZDA, sem se po nekaj tednih že priključila domačemu klubu in pod vodstvom glavnega trenerja Tomaža Uršiča trenirala
vse do svojega odhoda. Ohranjam stike tudi s sotekmovalci iz našega kluba.

Kako se študijski sistem v ZDA razlikuje od slovenskega?
Študijski sistem je bolj prilagodljiv, upošteva tudi
posebnosti študija športnikov, pri nas pa je sistem
študija zelo okorel. Prve dve leti je študij splošen za
vse študente, v tretjem letniku pa sledi izbira smeri
študija.

Kakšne so vaše tekmovalne izkušnje v ZDA?
Ekipi s svoje univerze sem se priključila januarja
2014 in se na prve tekme odpravila na Olimpijske
proge v Salt Lake City, Utah. Kasneje še v Montano,
Colorado, na Aljasko … Tekmovala sem na tekmah
FIS, Ameriškem državnem prvenstvu in Ameriškem
študentskem prvenstvu. Na finalu Ameriškega državnega študijskega prvenstva sem na 15km prosto
osvojila 1. mesto in s tem postala ameriška študentska prvakinja. Na istem tekmovanja sem v klasični tehniki na 5 km osvojila 3. mesto. Redno sem
se uvrščala na zmagovalne stopničke in bila v skupnem seštevku druga. Rezultatsko je bila to moja
sanjska sezona.

Ali vas muči domotožje?
Nikoli. Ves čas sem bila v družbi ljudi s pozitivno
energijo in polno zaposlena, tako da z domotožjem
nisem imela težav.
Do kam segajo vaše športne ambicije? Kateri so
tekmovalni cilji?
Naslednja tri leta bom tekmovala za svojo univerzo v ZDA, potem pa se bom odločila, kako naprej.
Seveda imam visoke tekmovalne cilje, vendar pa se
bom o tem odločala po koncu študija.
Na fotografijah utrinki s finala Ameriškega študentskega državnnega prvenstva v Salt Lake Cityu.

Ali nam lahko opišete svoj tipičen delovni dan?
S prvim jutranjim treningom pričnemo okoli pol
osme ure zjutraj. Treningu sledi kosilo in odhod v
šolo. Kasneje me čaka še popoldanski trening in
domača naloga. Zvečer pa se družimo s športniki iz
različnih športih panog.
december 2015
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SLOVENSKA KUHINJA
Edita Žugelj

Ajdov krapec, narečno tudi krópec, je tradicionalna slovenska slana ali sladka pogača, ki sodi med
posebnosti Prlekije. Ta okusna pogača je izdelana
iz tankega sloja ajdovega testa, razvaljanega v
krogu ter obloženega s skuto in kislo smetano. A to
je le ena iz velike skupine sladkih in slanih pogač,
ki so jih poznale in pripravljale naše babice po vsej
deželi.
Ajdov krapec
Ajdov krapec, in dialect also called krópec, is a traditional Slovenian sweet or salty cake and is one of
the specificities of the Prlekija region. This delicious
cake is made of a thin layer of buckwheat dough
rolled in a circle, which is then coated with cottage
cheese and sour cream. This is, however, just one
of the many sweet and salty cake recipes known
and prepared by our grandmothers from all over the
country.

Ajdov krapec

K

Kot mi je zaupal Miha Krejan, ki z družinskimi člani
na osrednji ljubljanski tržnici na Pogačarjevem
trgu že deset let vsako soboto na prostem peče ajdove pogače različnih okusov, so nekoč gospodinje
pogačo pekle pred kruhom. Peč je bila takrat namreč
zelo vroča, pogača se je hitro spekla in še primerno
»ohladila« peč, da so potem v njej pekli kruh. Pa še
delavci so se okrepčali z njo, preden so šli na delo.
V bio pekarni Krejan-Levec v sodelovanju z našim
priznanim etnologom dr. Janezom Bogatajem ljudi
učijo, kakšne vrste kruha so pekle naše babice in poskušajo to nekdaj pomembno osnovno živilo postaviti na pravo mesto. Pri njih so se slovenski kruh učili zamesiti in speči tudi nekateri tuji veleposlaniki
v Sloveniji ter celo pokojni predsednik RS dr. Janez
Drnovšek.
»Tudi v zvezi s pogačami je bilo na tržnici ljudem treba
marsikaj razložiti, nekateri so namreč zmotno mislili, da so (zaradi njihove okrogle oblike) pice,« pripoveduje Miha Krejan. Dolgoletni trud pa je rodil sadove,
saj je pri njih za to odlično slovensko jed vedno treba
čakati v vrsti, v kateri so neredko tudi tujci, ki si prav
tako z užitkom privoščijo kos ali dva pogače.
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Rodna gruda

RECEPT ZA AJDOV KRAPEC
Za testo potrebujemo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g ajdove moke
50 g pšenične moke (ponekod uporabijo samo
ajdovo)
sol
2 dl vrele vode
koruzni zdrob
Za nadev pa:
500 g domače skute
2 dl kisle smetane
1 jajce
1 dl kisle smetane za premaz
sol, po želji sladkor

Priprava:
Ajdovo moko poparimo z osoljeno vrelo vodo.
Premešamo in počakamo, da se malo ohladi, nato
ji primešamo pšenično moko in vgnetemo gladko testo. To na pomokani deski tanko razvaljamo
na velikost loparja. Lopar potrosimo s koruznim
zdrobom in nanj položimo testo. Premažemo s
pripravljenim nadevom iz skute, smetane, jajca
in sladkorja, če hočemo sladko pogačo. Krapec
pečemo na 180 stopinj tako dolgo, da je rob lepo
zapečen in nadev rumeno-rjave barve. Pečenega
premažemo z decilitrom kisle smetane.
Najboljši je iz krušne peči, lahko pa ga pečemo
tudi v pečici. Narežemo ga na rezine in ponudimo
še toplega.
december 2015

radegunda

Slovenska kuhinja

Je ime prve slovenske življenjsko stilske kulinarične
revije, ki jo pošiljajo tudi naročnikom v tujino. Ustvarile so jo ljubiteljice peke in kuhanja, ki so sicer
zaposlene na področjih oblikovanja, marketinga,
komunikologije in novinarstva.
Radegunda
Radegunda is the title of the first Slovenian culinary lifestyle magazine. The magazine was created
by four culinary enthusiasts working in the fields of
design, marketing, communicology and journalism.
The combination of their all knowledge and experience combined makes up the perfect magazine for a
modern woman. You can grab your issue of the magazine at any of the Felix bookstores or Petrol gas stations, or you can simply order the magazine by mail:
info@radegunda.si – even if you live abroad! A new
issue will be available each season, with content being chosen accordingly. Oh, and what’s with the title
of the magazine? It’s named after St. Radegund –
the patroness of cooks.
Mateja Delakorda

S TERANOM ZA SLOVENSKI PRIDIH IN
ŽAMETNO BARVO

Po pravici povedano, kečapa nikoli nisem ne marala ne kupovala, a ko sem pobrskala po zgodovini in
ugotovila, da se ga je nekoč pripravljalo v domačih
kuhinjah na popolnoma neškodljiv način, sem
mnenje spremenila. Stereotipno pripisujemo nastanek tega paradižnikovega dodatka Američanom,
a se motimo. Prav tako prvotno to ni bila sladka
in gosta mešanica iz paradižnikov. Receptura pod
imenom katchop je vsebovala inčune, šalotko, beli
kis, dve vrsti belega vina in začimbe – ingver, klinčke,
cel poper, muškatni orešček, limonin olupek ter hren
– in je bil pravzaprav različica angleške ribje omake.
Če pa se ozremo še dlje v zgodovino kečapa, ugotovimo, da besedno izhaja iz kitajskega dialekta Amoy
(koechiap ali ke-tsiap). Osnovni recept sem v domači
različici nadgradila po svoje – s suhim paradižnikom,
sladkorjem moscobado za posebno globino okusa
in teranom za slovenski pridih ter žametno barvo, s
katerim sem nadomestila del kisa.

Sestavine (za približno 2 kozarca po 500 g):
• 2 žlici olivnega olja
• 4 kg zrelega paradižnika (lahko različnih sort)
• 1 kg čebule
• 4 stebla zelene ali več manjših
• 6 koščkov suhih paradižnikov
• 6 strokov česna
• 2 žlički soli
• 50 ml vinskega kisa
• 100 ml terana
• 100 do 200 g moscobado sladkorja
• vrečka z začimbami iz 2 manjših cimetovih
palčk in dveh čajnih žličk nageljnovih žbic
• poper
Postopek:
Čebulo popražite, dodajte na kose narezan
paradižnik (večjega olupite), zeleno, suh paradižnik,
česen in sol ter zavrite. Zmanjšajte ogenj, da bodo
paradižniki počasi vreli še kakšno uro in pol. Med
tem lahko s pomočjo gaze naredite vrečko z začimbami. Cimet in klinčke zdrobite v terilniku ter vse
skupaj trdno zavežite v gazo in dodajte v lonec, da
se kuha skupaj s paradižniki.
Po uri in pol vrečko z začimbami odstranite,
paradižnike pretlačite s paličnim mešalnikom,
nato pa vso maso precedite skozi gosto cedilo, da
se boste znebili semen in olupkov. To je nekoliko
zamuden del, a nujen, če želite jesti pravi domači
kečap. Precejen paradižnik ponovno postavite na
ogenj, dodajte sladkor, kis in vino ter zavrite. Od
tu naprej naj paradižnikova kašica vre počasi, vi pa
ne je pozabite neprenehoma mešati s kuhalnico,
saj se lahko zaradi sladkorja hitro prime dna lonca. To počnite še uro in pol, da boste dobili gosto
teksturo kečapa. Na koncu lahko še dodatno solite
in poprate.
Shranite v vroče kozarce in dobro zaprite. Ko se
ohladi, hranite v hladilniku do 3 mesece. Če želite
daljšo obstojnost, napolnjene in zaprte kozarce še
pokuhajte..
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