
Planika
GLASILO SLOVENSKEGA KULTURNEGA DRUŠTVA TRIGLAV SPLIT

SPLIT, 2016, LETO XXIV. ŠT. 194

ISSN 1849-9775



IMPRESSUM Planika

Planika

UTRINKI, ŠALE, RECEPTI

zanj mag. Cveto Šušmelj

NASLOVNICA
20 let

UREDNICA
Vera HRGA

UREDNIŠKI ODBOR
Cveto ŠUŠMELJ 
Nadežda ETEROVIΔ 
Ivan KOSMOS

LEKTORICE IN PREVAJALKE
Vera HRGA 
Dada ŠANTIΔ 
Ana MATUSINOVIΔ 

PRIPRAVA IN TISK
DES Split

NATISKANO
350 izvodov

Uradne ure tajnice:
ponedeljek, sreda in petek zjutraj od 9.00-12.00 ure 
Društveni prostori so odprti vsak dan, razen sobote, 
nedelje in praznikov od 9.00-12.00 

SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO 
TRIGLAV SPLIT

Šibenska 3,21000 SPLIT, HRVAŠKA
Tel: 021 343 137, Fax: 021 321 434

Uradni mobitel: 091 150 44 98

E-mail: slovensko.drustvo.triglav@st.t-com.hr

www.triglav-split.hr

VELEPOSLANISTVO REPUBLIKE SLOVENIJE NA HRVAŠKEM

GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE SLOVENIJE 

RAZPORED AKTIVNOSTI

Ponedeljek:  od 19.00 - 21.00 PEVSKI ZBOR
Torek:  od 18.00 - 21.30 DOPOLNILNI POUK
Sreda:  od 17.30 - 

 od 19.00 - 21.00 PEVSKI ZBOR
 od 18.00 - 20.00 DRAMSKO LIT. URICE

 od 10.00 - 12.15 DOPOLNILNI 
 POUK IN OTROŠKE DELAVNICE
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 koncert MePZ Triglav Split  v Kozini

 nastop MePZ Triglav Split  v Italiji (Proseco Contovello) na Reviji Primorska poje

 prezentacija  knjige „Parobrodi Jadrana na razglednicama“ avtorja Mitje Lamuta 
 iz Ljubljane, v prostorih SKD Triglav Split

 koncert MePZ Triglav v Umagu

 slikarska kolonija v Turnj

 nastop  MePZ „Encijan“ iz Pulja in MePZ Repentabor v Mestnem lutkovnem 

 sodelovanje klekljarske skupine SKD Triglav  na 7. Mednarodnem 

 koncert MePZ Triglav  v Novem mestu

 nastop MePZ Triglav Split  na Taboru slovenskih pevskih zborov 

 kongresu OIDFA v Ljubljani

So trenuki, ki se jih ne sme pozabiti

Planica 20.marca 2016

Pravijo, da nikoli ni tako slabo, da se ne bi - prej ali slej- 

ogrelo vse do srca.

Nekaj takšnega se je zgodilo danes v dolini pod Poncami, 
v Planici. 

povsem drugem planetu - je bila v teh trenutkih Slovenija 
v primerjavi z nekaterimi dogodki, ki so se odvijali v 
prestolnici!

Res, bilo je nepozabno.

naprej!‘‘

In slovenska himna, ki je te dni tolikokrat donela pod 
Poncami - tudi!

So trenutki, ki se  jih ne sme pozabiti.

In ti - iz Planice, naj trajajo in trajajo.....
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Za ohranitev slovenstva in svoje identitete se je 
slovenska skupnost na teh prostorih oprijela prav 

ki krepi medsebojno razumevanje, povezanost in 
sodelovanje, med Slovenci, med sosedi, med narodi. 
Lahko je nevidna in neotipljiva, toda v vsakem 

obstoja in razvoja.

smo, v to, kar na tem prostoru predstavljamo. To kar 

izzivom in spremembam. 

med nas znova kakšna slovenska gledališka skupina 
prinese lepo slovensko besedo. 

sveta ima ta glas široko odprte poti, ki s pritiskom na 
gumb bliskovito prispejo v vsako vas. 

Moj glas, moja pot je tako prispel tudi na moja ušesa 
in bil hipoma izbran za dogodek letošnjega praznika. 

kulturnega praznika 2016 v 
Splitu ogledali monodramo 
za dva Moj glas, moja pot.

Protagoniska, nosilka  dveh 

nami podelila zapleten odnos 

izjemne igralske in glasovne sposobnosti in uspela s 

delo Štromar,  glasba 
in svetlobni efekti so  v rokah 

in . Kostume je oblikovala 

. 

Moj glas, moja pot/Monodrama za dva je zgodba 

Leta 1993 smo slikarji naše slikarske sekcije 

prazniku v spomin slovenskemu velikanu poezije dr. 

Tako smo tudi letos, pred polnim prostorom 
obiskovalcev v našem društvu, na sam dan Kulturnega 
praznika 8. februarja, ponudili na ogled 13 slik v 

Razstavljalo je 6 slikarjev. Posebno me veseli, da 

spominu, se je ptrudil naš MePZ. Zapel nam je nekaj 

lepih slovenskih in dalmatinskih pesmi. Kulturnem 

recitatoska sekcija našega društva.  Ker so pustni 

24 LET ZVESTOBE PREŠERNU
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najzgodnejšem obdobju navidezno opeharilo, a 

Vera Hrga

“Sveta si, zemlja, ...”

nepozabnih:

se, izpopolnjuje, zori in nenehno spreminja svojo 

Ko se je pred dvajsetimi leti, 13. februarja leta 

glasove zaupala zborovodkinji prof. Tatjani Kurajica.
Takratni prostor v Krešimirjevi 6 je bil majhen, 

skorajda neprimeren za tako veliko skupino ljudi, 

enostavnih slovenskih zborovskih pesmi, saj nismo 
vedeli, kakšne so naše pevske sposobnosti.

Slovenci, ki so maja meseca z našo podporo osnovali 

nekaj slovenskih pesmi. Kar hitro je sledil naš drugi 

Splita. 

je v svojem dvajsetletnem delovanju imel nešteto 

Sloveniji, na Hrvaškem, kar trikrat smo peli v 
hrvaškem hramu kulture, dvorani Lisinski v Zagrebu, 

Najštevilnejši smo bili leta 2000-2001, ko je 
zbor štel kar 36 pevk in pevcev. Število se je stalno 

Od prve postave zbora danes v zboru poje še 8 
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vsa ta leta vodi naša priljubljena zborovodkinja prof. 
Tatjana Kurajica. 

napravili interno proslavo naše obletnice. Poleg 

petja v Splitu pa bomo našo 20. obletnico slovesno 

plaket za 20 in 2 plaketi za 10-letno zvestobo našemu 

zboru, a zborovodkinja je od nas dobila še lep šopek 

pevke in naša Tanja, ki je pa imela še poseben osebni 
razlog, da nas bogato pogosti.

prostorov našega društva zvenela slovenska in 
dalmatinska pesem.

Mešani pevski zbor „Triglav“ Split je nastal leta 1996. 

prof. Tatjane Kurajica je zbor kvalitetno rasel, posegal 
po vse bolj zahtevni zborovski literaturi in dosegal 
zavidljive uspehe. Zbor je najštevilnejša sekcija 

delovanja slovenske skupnosti v Splitu. Število pevcev 

       

Mag. Cveto Šušmelj 

1. Lidija Stehlik

3.Ivan Kosmos

9.Cveto Šušmelj

2
L E T / G O D I N A

Spoštovani pevci in zborovodkinja 
prof. Tatjana Kurajica!
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Moja ljubezen do glasbe 

a za to gre zahvala naši teti 

tovrstno glasbo, nam poslala 

violino in citre. Tako je za nas bilo povsem razumljivo 

priznanji .  

sem vodila folklorno skupino. Plesali smo plese iz 

mama je bila Slovenka.

 

plesala pri meni folkloro, me je povabila v Slovensko 

sprejela. Nedolgo za tem sta takratni predsednik 

In tako od takrat 20 let pesem povezuje dve bogati 

Slovenije in Hrvaške.  Skozi pesem dalmatinski 

prepletamo z zelenjem slovenskih gozdov, visokih 
gora in bistrih rek.

 

dominantno jedro je vendarle ostalo. Z vztrajnimi 
vajami se je to jedro izpopopolnjevalo, nadgrajevalo 

napitek, ki spaja kulture in ljudi ter jih natapa z 
ljudskostjo, radostjo in prijateljstvom. 

Hvala vsem pevkam in pevcem, ki so vtkali sebe v 
ta zbor, da uspešno prevladujejo vse naporne vaje, ki 

skladateljici Olji Jelaska za njene priredbe 
umetnostnih pesmi.

Toda tega uspeha zagotovo ne bi bilo brez podpore 
vseh struktur Slovenskega kulturnega društva, 
predsednikovih organizacijskih sposobnosti, 

Vera Hrga

razburja, širi zanosno zavest o koreninah, tradiciji, 

pevcev slovenskih korenin tukaj v Splitu, smo se 

pot.

ljudi, povezuje prebivalstvo Slovenije med seboj, 
povezuje pa tudi Slovence v zamejstvu s prebivalci 
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in spoštovanju slovenske tradicije, k ohranjanju 
maternega jezika in slovenske kulture.  

se spomini vrnili 20 let nazaj, v leto 1996, ko 

majhnih prostorih v Krešimirjevi ulici, v takratnem 
Slovenskem društvu zbrala skupina ljubiteljev pesmi, 

Na naše veliko veselje in zadovoljstvo je po uspešnih 
pregovorih dirigentsko palico prevzela prof. Kurajica, 
naša draga Tanja, ki je s svojo profesionalnostjo, 
pedagoškim pristopom, toplino, razumevanjem, 

pevskih sposobnostih in nagnjenih, postopoma 
izklesati in oblikovati pevski zbor z ugledno 

in vanj spretno vpletala pesem Mediterana, 
dalmatinsko ljudsko pesem, pesem podnebja kjer se 

smo privilegirani in bogatejši za pripadanje dvema 
domovinama, dvema kulturama.

vseh pevcev, ki so nekdaj prepevali v zboru. Njihovo 

Naporna potovanja v oddaljene kraje so se vedno 

na pevsko revijo Primorska poje, s ponosom lahko 

iz domovine in zamejstva, vseslovenskega praznika 

pravega mediteranskega bisera.

Zbor je klena spona v sodelovanje s slovenskim 
društvi na Hrvaškem, bogati njihova praznovanja, v 
goste vabi mnoge pevske zbore iz Slovenije, Hrvaške, 

Povezani s pesmijo, toplimi besedami, prijateljskimi 
stiski rok, iskrenimi pogledi in nasmehi pišejo knjigo 

napisano, da

Vera Hrga
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širši splitski javnosti postavila na ogled 17. marca 

  

pa 
gospa . 

ga pred dvajsetimi leti posadila v klekljarsko skupino 
našega društva, kjer je vzkalilo, zraslo, ozelenelo in 

odraste, v dvajsetih letih se zgodijo pomembne 

Slovenskega kulturnega društva Triglav je staro 

v naravi, v njo je vdihnjena podoba okolja in je v 

izvedbo, lepa tudi v svoji beli preprostosti. Ponuja se 
v absolutni tišini, v neulovljivi harmoniji niti in oblik 

naših misli. 

su poosobile izreku Helene Keller da ono najbolje i 
najljepše ne treba samo gledati, ni doticati nego to 
moraš osjetiti srcem. 

Tko su klekljarice koje su se mukotrpno probijale 

i razumjeti uzorke, koje su veliki dio svog vremena 

pa ni one same, odgovoriti. Svaka od njih je zbog 

odluka da se prihvati novi izazov. 

klekljanju dijele sa svima oko sebe i zato nikada nisu 
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svoju odanost klekljanju dijele sa svima oko sebe i zato 

radost najskupocjeniji talent i pozitivna energija kojom 

prava umjetnost.

zavodljive nove oblike. 

shvatiti kao svojevrsna promocija njihova osobnog 

. 

Proslavi velikih obletnic našega zbora in klekljarske 

pogrinjala, posteljnino, spalne srajce in spodnje perilo, 
kakor treba. Obletnice in proslave so me spominjale na 

Predsednik zveze slovenskih društev na hrvaškem
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po tleh moje dnevne sobe. To mi zelo manjka.

svoje tradicije prenenesla tudi nam. Naše navdušenje je 
bilo brezmejno. Še dandanes se velikokrat pogovarjamo o 
tem trenutku.

2010 je v Idriji naše prijateljstvo okronano s podpisom 

veselo novico sem takoj po prihodu domov podelila z 

mi bodo za vedno greli dušo in srce. In kadar mi kaj 

in vse ostalo postane povsem nepomembno. Potem pa 

pomlad sodelovale v mednarodnem projektu slovenskih 

v Lurdu. 18. junija sem na vabilo idrijskih klekljaric in 

nahaja drog, na katerem visi festivalska zastava, so se mi 

izneverila in da je zagotovo ponosna name. Ponos in 

pomnila za vedno. 

3.6.2016 sodelujemo v Ljubljani na Mega-klekljanju za 

smo povabljene na sodelovanje na 17. svetovni razstavi 

in paranja in trganja. Pa tudi obilo zadovoljstva, veselja in 

razstave najboljše opisala, kaj nas motivira in inspirira. Ob 

in sekciji.
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prostorih Slovenskega kulturnega društva „Triglav“  

Poslovnika o delu in izvoljenem delovnem 

Hercegovini.

jih pokazali javnosti. Tudi v dopoldanskih urah so bili 

februarju lani s svojim podpisom na pogodbi o 

Mešani pevski zbor, naša najbolj številna sekcija, 

in Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri 

Naše klekljarice so bile tudi zelo aktivne. Odmevna 
je bila njihova razstava na sejmu starih obrti in na 

so nastopile na festivalih v Pagu, Idriji in Lepoglavi. Z 

Skupina ljubiteljev slikanja je svoja dela predstavila 

so se  tudi  slikarskih koloniji v Turnju, v Selih pri 

Pri vseh teh dogajanjih je bila prisotna tudi literarna 
sekcija z recitali.

Registrirala je vsa dogajanja vezana za društvo ter v 

povezovala društvo z ostalimi slovenskimi društvi  
in z institucijami, ki so vezane za obstoj Slovencev in 
slovenskih društev po svetu. 

ki tudi v tem šolskem letu nadaljujejo z delom. Kekci, 

Marolt iz Ljubljane. 

Izvršni odbor je imel 9 sej, kar pomeni izredno 

so bili na ravni prejšnih let. 

konstatiral, da se poslovanje in  dokumentacija 
društva vodita pravilno.

dejavnosti in javnih nastopov, ki se bodo izvajali 
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vpeljane.

Klekljarice se poleg rednih festivalov posebno 

v Ljubljani.

Na prvi letošnji seji 
izvršnega odbora je 
predsednik Cveto Šušmelj 

lanskoletnem delovanju 

poslovanju, ki poteka 

povsem transparentno. 

so porabljena v skladu s 
programom, namensko 

so poslana potrebna 

ki nas denarno podpirajo. 

Ker tajništvo dela redno in brez kakršnih 

21. decembra smo se  v prostorih društva s kratkim 

naš prijatelj in nas varno vodil v zdravju, zadovoljstvu 

našega prijateljskega Prešernovega Šibenika, pa nam 

svojih pesmi.

Seveda ni šlo brez lepe pesmi našega zbora. 

V.H.

šolskega leta pa obisk ZOO vrta v Maksimirju. 
Oktobra zopet sledijo dnevi kruha, decembra pa 

Upamo da se bo dobro  sodelovanje  s mediji 

v svojih oddajah namenjata precej prostora in tako 
kontinuirano prezantirata delovanje našega društva. 
Tudi radio Split in radio Sunce sta redno z nami.                                                                             
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Slovensko kulturno društvo „Lipa“ Zadar je  v petek , 12. 

kulturni praznik, Prešernov dan. O pomenu tega dne 

navdušila tudi Marija Ivoš.

Z zvoki citer je praznovanje popestril nastop citrarskega 
kvarteta iz Slovenije.

Zadar  je 10. decembra v Multimedijalni dvorani Mestne 

To je njena druga knjiga, njena prva knjiga je zbirka 
zgodb, ki nosi naslov 
društva zadrskih pisateljev ZaPis, Hrvaškega društva 

številni zadrski ljubitelji njenih del. Zbrane je pozdravil 
nekdanji predsednik Slovenske izseljenske matice, Janez 

podpiral in se zavzemal za ustvarjalno delo izseljenih 

za avtorje, ki oblikujejo t.i. izseljeniško literaturo. 

izpisano poezijo in prozo, skozi katero ona sodobno 
oblikuje svojo lastno literarno identiteto.

Na promociji smo slišali  zadrskega kantautorja 
in kolumnista, Marija Padelina, ki je izvedel nekaj 

Slovensko kulturno društv Lipa Zadar. 

Vera Hrga

22.02.2016. nas je po dolgi 
in teški bolezni zapustila naša 
velika prijateljica društva Neva 

v Herceg Novem, osnovno 

amaterska slikarka, igralka 
in pesnica. Prvo zbirko pesmi 

Klub piscev. 

obiskovala in spremljala vsa naša kulturna dogajanja. 

Splita, kjer v njihovem zboru poje njena prijateljica 

 Njene pesmi so eruptirale iz tople, senzibilne duše 

štokavsko ikavico, govorom njenega otroštva, 
njene mladosti. Motivirane so z njeno neomejeno 
ljubeznijo, inspirirane njenim ljubljenim mestom 

Izjemno jo bomo pogrešali. 

Zaman se sprašujem,
kakšna se ljubezen je 

rodila,
da je mene, mati
od krila tvojega, 

valovi zlati,
kot zibel

v kateri zibala me 
mati.
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splitske Slovence pri pouku slovenskega jezika, pri 

obiskati splitske Slovence v njihovih prostorih 
površine cca 300 m2 s polivalentno dvorano in 

Prvi vtis je gostoljubnost, ob obvezni kavi in 
prijateljskem pogovoru starejših, medtem ko 
so otroci pri pouku pridno izdelovali dekoracije 
za jesenske manifestacije društva, v isti delovni 
atmosferi kot pri nas, v sarajevskem društvu.  

skrajšani prilogi.

CAMERATA SLOVENICA V SPLITU

LEP VIKEND PRI NAŠIH SLOVENCIH V SPLITU

tesneje povezati z društvom Triglav iz Splita. Po 
lanskem gostovanju MePZ Triglav v Sarajevu, 
se je ta vez utrdila še z letošnjim gostovanjem 

Posebno nas je veselilo, da se nismo razdelili na 

SLIKARJI IN KEKCI SO POZDRAVILI POMLAD
Pozdrav pomladi, pozdrav 23. Obletnici društva 

so nam prinesli naši ljubiteljski slikarji z razstavo 

 

Sarajevu in v mediteranskem Splitu.
       



16 Planika

Na pouku se mi je zdelo kot da se pogovarjamo v 

spomnim. Potem sem  do sedmega leta redno 
odhajala na obiske v Slovenijo in se vanjo  za vedno 

tednih sem dobila potrdilo o uspešno opravljenem 
izpitu. Odšla sem v Ljubljano konec septembra 

Pogovarjala se nisem, a sem se zelo hitro zavedala, 

ki sem jo res dobro obvladala in prebirala prevode 

smešne. Prosila sem ljudi okrog sebe, naj me 
popravljao. Ob prvi obletnici prihoda v Slovenijo sem 

sem se leta 2012 vrnila na Hrvaško, v Split! Razlogi 
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 Slovenski skakalci so v zadnjih letih razvadili 

koncu tedna.

se je za slovensko reprezentanco in skupaj 110.000 

Prevc, Robert Kranjec je bil drugi. 

lovorikami in rekordi po slovesni podelitvi v 
Planici ozrl slovenski junak  in skušal 

glasnem odzvenu  Zdravljice pod Poncami. Z njim 
je himno prepevalo 33.000 grl, najprej za izjemno 
dvojno zmago na zadnji tekmi skupaj z 

, za tem za 
mali kristalni globus za 
razvrstitev v poletih in 
kajpak na koncu še za 

veliki kristalni globus. 

Prevc je dejal, da 

olajšanje, da je napornega ritma konec, kajpak pa je 

Rekord gledalcev

Nordijski center Planico, ki je vrata uradno odprl 

In pride dan, 
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v Splitu.

Ko smo prišli v muzej in si vse ogledali, nas je 
voditeljica odpeljala v zgornje nadstropje, kjer smo 
si najprej ogledali prezentacijo o maskah, kostimih in 
tradicionalnih festivalih na Hrvaškem. Potem nam je 
pokazala prave maske, izdelane iz lesa.

na katerih je bilo polno pisanega papirja in dekoracij. 

maskami, ki smo jih ponesli s seboj.

v lutkovni predstavi o nenavadnem prijateljstvu. ‘Moj prijatelj 

mama v bolnici.

Predstava je nastala po tekstu 



19Planika KEKCI

Razen prireditve so ponudili na ogled tudi majhno razstavo portretov Prešerna, ki so jih risali ob kulturnem 

ki se tako pridno ukvarjajo z njimi.
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Unesco je 21. februar razglasil za mednarodni 
dan maternega jezika, in kot je v poslanici zapisala 

po njenem mnenju negovati, saj bi z njo odpravili 
neenakosti in poskrbeli za trajnostni napredek vseh.

Slovensko poslanico sta spisala ministrica za 

oziroma celotne skupnosti ter da je vprašanje 

skupnosti.

identitete posameznika in vezivo identitete narodne 
skupnosti, ki se oblikuje kot skupnost ravno na 

ministrica, ki obenem podaja razveseljiv podatek, 
da se je lani število bralno pismenih prebivalcev 

domovine

Predsednik pisateljskega društva Ivo Svetina je 

a se nikdar ne postara. Ob tem je opozoril, da “naši 

maternega jezika sirote, brezimni izgnanci iz lastne 

besedah bi moral pogled na Slovar slovenskega 

spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so 

po ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti po 

jezikov. Od tega jih po oceni Unesca polovici grozi, da 

materinih jezikov.
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Maribor, od leta 1987 umetniški vodja, najprej v 

Objavil je veliko odmevnih proznih in dramskih del, 

znan je tudi po mladinskih delih. Zaradi pogoste 

za ljudskega dramatika in štajerskega humorista. 

Za svoje delo je prejel številne nagrade, med drugim 

za te blodnje, predlani je izšel njegov zadnji roman 
Sebastjan in most.

prek avantgarde do vrnitve 

in si ne zna predstavljati, da 

se ni zadovoljil z ustaljenimi oblikami akademskega 

v slovensko glasbeno ustvarjanje. Štiri leta pozneje 

utrjevanju sodobnega slovenskega skladateljskega 

v Ljubljani. Njegov izredno širok in raznovrsten 

tradicionalni kompozicijski slog pa je vnašal nov 

sta ob obisku jame potrdila tudi strokovnjakinja 

z ljubljanske biotehniške fakultete in Stanley 
Sessions, molekularni biolog ter strokovnjak za 
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Zanimanje za ribico je izjemno, celo presenetljivo, 

zanima stanje v akvariju, obiskovalci Postojnske jame 

koliko jih bo.

ribice, niti ugledna obiskovalca ribice nista mogla 

repatcih, tudi do dva tedna. Prvi fazi sledita še 
dve, na razvoj pa vpliva tudi temperatura vode. Pri 
temperaturi 11 °C traja proces najmanj 120 dni, v 

in ganljivi materinski nagon, saj kljub pomanjkanju 

Avtor: K. K.

napovedovanja prihodnosti.

letih z romanom 

rodil januarja 1932 v malem piemontskem mestu 

 Leta 1971 je zasedel 
profesorsko mesto na 
bolonjski univerzi, kjer se 

komunikacijske teorije in 

svetu so nespregledljiva 
njegova dela Odprto delo, 
Odsotna struktura, Teorija 
semiotike, Meje interpretacije, 

Interpretacija in nadinterpretacija.

Kaj so bili in kako so izgledali ideali lepega in 
grdega od antike do sodobnosti opisuje v 

, , 

 

Leta 2007 mu je ljubljanska univerza podelila 

od moskovske Lomonosova, pariške Sorbone in 

telavivske, atenske in številnih drugih. Kot predavatelj 
je gostoval na univerzah Harvard, Yale, Columbia, 
Cambridge in Oxford.
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nasledila Michelle Obamo, se lahko zahvali velikemu 

“Odhajal sem z modne revije v Ljubljani in jo 

slovenski fotograf Stane Jerko. “Opazil sem jo, ker je 
bila visoka in vitka. Pristopil sem do nje in ji predlagal 

Trumpa, danes glavnega kandidata Republikancev 

Reuters.

mesteca v jugovzhodni Sloveniji, trideset kilometrov 
oddaljenega od hrvaške meje, kjer je Melania odrasla, 

manager v nekem avtomobilskem podjetju, mama pa 

Reuters dejala predstavnica Trumpove predsedniške 
kampanje in se tako odzvala na govorice.

ne spomnijo, da bi jo v zadnjih letih kdaj videli. 
Je pa zato Melania leto dni po poroki s Trumpom 
zdravstvenemu domu podarila denar za ambulantno 
vozilo. Nekateri ugibajo, da bi lahko druga donacija 

Jerko, danes 78-letnik, ki ima še vedno spravljene 

njen uspeh.“

poznas-slovensko-knjizevnost/

uspeh, morda tudi zaradi tega, ker imamo nekaj 
tihotapskega v genih od Martina Krpana naprej. 




