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Hrvati u Sloveniji: I završetak 2012. bogat događajima

U Savezu hrvatskih društava u Sloveniji svake se godine trudimo organizirati aktivnosti i projekte s
kojima želimo povezati članove i prijatelje našeg društva. Tako smo i krajem 2012. godine, u vrijeme
predbožićnih i božičinih blagdana, organizirali projekte s kojima bismo i dalje ispunjavali cilj našeg
Saveza – očuvanje hrvatske riječi, kulture i običaja.
Nakon uspješne realizacije 1. Sabora hrvatske kulture, koji se je održao 14. travnja 2012. godine u
Lendavi te organizacije tradicionalne biciklističke karavane Puta prijateljstva Vukovar – Ljubljana, koji
je bio u mjesecu lipnju organiziran već 10. put povodom Dana državnosti dviju susjednih prijateljskih
država Republike Hrvatske i Republike Slovenije nastavili smo s aktivnostima vezanima na inicijativu
za priznanje hrvatske manjine u Sloveniji. Na komemoraciji u Teznom, 15. svibnja 2012. godine,
predsjedniku Vlade Republike Slovenije Janezu Janši i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske
Zoranu Milanoviću predali smo građu za uređenje pravno-formalnog položaja hrvatske manjine u
Sloveniji.
I ove godine pridružili smo se Forumu hrvatskih manjina, koji je u organizaciji Hrvatske matice
iseljenika održan 16. studenoga 2012. godine u Zagrebu. Znanstvena i kulturna suradnja između
hrvatskih manjinskih zajednica i Republike Hrvatske bila je tema ovogodišnjeg Matičina
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tradicionalnoga stručnoga skupa koji tematizira segmente života hrvatskih manjinskih zajednica u
europskim državama.
U mjesecu prosincu izdali smo novi 7. broj časopisa SHDS – Korijeni koji obuhvaća tekstove koji
govore o događajima hrvatske zajednice iz njezinoga kulturnog, društvenog i političkog života.
Tekstovi posebno podastiru teme koje se tiču bogatih aktivnosti hrvatske zajednice u Sloveniji, od
pristupanja Republike Hrvatske u Europsku Uniju pa do otvorenih pitanja društveno – političkog
položaja hrvatske zajednice u Sloveniji.
U mjesecu prosincu također smo pripremili aktivnosti vezane za ulazak Republike Hrvatske u
Europsku uniju. Predsjedništvo SHDS na svojoj 4. redovitoj sjednici u 2012. godini donijelo je odluku
o izdavanju publikacije – Zbornik o dobrodošlici Republike Hrvatske prilikom ulaska u Europsku uniju.
Nije potrebno naglašavati da će Republika Hrvatska sa svojim povijesnim, kulturnim, jezičnim
elementima kao i svojom tradicijom, religijom i prirodnima resursima obogatiti zajednicu europskih
naroda i doprinijeti ukupnom unapređenju Europske unije. To nas, pripadnike hrvatske zajednice u
Sloveniji i naše prijatelje, posebno raduje i ispunjava ponosom. U tom svijetlu SHDS prikuplja riječi
potpore i izjave dobrodošlice prijatelja Hrvatske koje će biti objavljene u spomenutoj publikaciji.
Naš je cilj da se i u buduće družimo na različitim projektima i kulturnim manifestacijama te da dio
svog slobodnog vremena posvetimo izdavanju knjiga, izložbama, literarnim i glazbenim večerima,
proslavama, domjencima i drugim aktivnostima. Želimo još intenzivnije surađivati s drugim hrvatskim
udrugama, državnim institucijama Republike Slovenije i Republike Hrvatske te svim prijateljima
Hrvatske, a istovremeno njegovati naše nacionalno kulturno naslijeđe
Petar Antunović
predsjednik Saveza hrvatskih društava u Sloveniji
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