Poročilo Društva prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana za leto 2013
Letos naše društvo deluje nekaj več kot tri leta. Društvo smo ustanovili z namenom,
da nadaljujemo prijateljstvo med obema narodoma Azerbajdžana in Slovenije,
zakoreninjeno v zgodovinsko težkem času II. svetovne vojne.
Naša želja je, da se ta vez še bolj utrdi. Zavedamo se, da je sodelovanje odvisno od
nas samih. Zato se člani društva trudimo in in si prizadevamo, da se ta želja tudi
uresničuje. Niso pa nam znani vzroki in razlogi, zakaj se na državni ravni ne razvijajo
normalni odnosi na vseh področjih, čeravno je želja predvsem našega gospodarstva,
razvijati dobro sodelovanje. Kljub temu negativnemu odnosu, ki ga čutimo, bomo
nadaljevali z našim delom in skrbeli, da se naše vezi ne pretrgajo, ampak še bolj
utrjujejo.
Delo društva vodi UO, ki se je od zadnjega občnega zbora sestal na šestih sejah.
Bile so sklepčne, razen predzadnje. Poleg tega smo imeli nekaj korenspondenčnih
sej.
Na današnji dan je včlanjenih:
133 fizičnih oseb, od teh ni poravnalo članarine za leto 2012 23 članov,
8 pravnih oseb, od teh niso plačali članarine za leto 2012 4 člani.
Vsem so bile poslane položnice. Po statutu se jim pošlje še zadnje opozorilo z rokom
plačila. Če ne bodo vplačali članarine, jih po določilih statuta črtamo iz seznama
članstva.
Glede plačevanja s položnicami se želim zahvaliti članoma g. Jerneju Reharju in
Aljoši Grudnu, saj sta prevzeto nalogo hitro opravila.
Poleg rednih članov so še štirje častni člani.
Zelo vzpodbudno za naše nadaljnje delo je, da se je proti koncu leta vključilo v
članstvo večje število gospodarstvenikov in mladih članov.
Naše delo je potekalo na osnovi sprejetega letnega načrta 2013, vendar vse ni šlo po
dogovorjenih zamislih. Veliko med letom sproti sprejetih nalog je bilo realiziranih.
Naloge smo porazdelili po nosilcih predvidenih področij v letnem programu, a večina
nosilcev se je samostojno slabo odzivala, zato so bile potrebne dodatne spodbude.
Stiki s predstavniki Azerbajdžanske republike, našimi državnimi in lokalnimi
oblastmi
Društvo ima dobre odnose s predstavnikom poslov v Ljubljani g. Azer Khudiyevim in
občasno z azerbajdžanskim veleposlaništvom na Dunaju. Pri tem moram poudariti,
da je to sodelovanje predvsem odvisno od nas in naše iniciative in posredovanja.
Občutimo, da so premalo zavzeti za razvijanje in poglabljanja sodelovanja z
društvom. Velikokrat se moramo nekako vsiliti, da nas seznanijo ali vključijo pri
določenih dogodkih. Žal nimamo nobenih neposrednih stikov s pričakovano ustrezno
institucijo ali organizacijo v Bakuju. Vse se odvija prek poznanstev in prijateljev. Tudi
organizirana skupina društvenih članov v Bakuju ni zaživela.
Glede na spremembo naših državnih organov smo vse od predsednika države do
posameznih ministrstev seznanili o našem društvu in predlagali sprejem pri njih. Na
to so se odzvali takole:
- Predsednik državnega zbora g. Veber je sprejel naše predstavnike. Po
seznanitvi o našem delu je ponudil vso potrebno pomoč.

-

Ministrstvo za obrambo nam je prek ministra g. Jakiča ponudilo potrebno
pomoč.
Minister Ministrstva za gospodarstvo nas žal ni mogel sprejeti, tako da smo
njegovi tajnici predali v pisni obliki podrobno seznanitev o delu društva.
Predsedniku države g. Borutu Pahorju smo 23. aprila 2013 predstavili v
pismeni obliki naše društvo in prosili za sprejem. Telefonsko so nas obvestili,
da bo sprejem 2.julija 2013 ob 13. uri. Toda istega dne pred odhodom na
sprejem so nam telefonsko sporočili, da sprejem odpade in da ga prenašajo
na kasnejši datum. Kljub kasnejšemu našemu dopisu s prošnjo za sprejem do
danes nismo prejeli ne odgovora ne dodatnega vabila.

Na lokalni ravni so stiki dobri in vzpodbudni, ne opažamo pa zavzetosti se nobena
zavzetosti za konkretnejše sodelovanje. Mestna občina Nova Gorica je podpisala
dogovor o sodelovanju z mestom Oguz. Toda ko je gubernator Oguza obiskal naše
kraje, o tem sodelovanju ni bilo nobene besede, kot da nam je to odveč.
Gubernatorju niso v ničemer podrobneje predstavili mestne občine in izrazili želje po
sodelovanju. Ob slavnosti v hotelu Perla je bil le krajši ceremonialni razgovor med
našim županom in njim. Če nam to sodelovanje ne ustreza, naj se o tem mestni svet
čim prej odloči, saj so v Sloveniji še druga mesta, ki bi želela imeti neposredne stike z
njihovimi mesti. To je tudi že uspešno izkoristila Mestna občina Ljubljana.
Posebej moram poudariti naše in Območnega združenje borcev za vrednote NOB
Nova Gorica razgovore z veleposlaništvom o ureditvi grobnice padlih v Čepovanu,
kjer leži heroj Mehdi Huseynzade -Mihajlo.
Uspešna preureditev na osnovi azerbajdžanskega financiranja je potekala preko
komisije za skrb nad grobovih padlih borcev pri Območnem združenju.
Ne morem mimo tega, da se ne bi zahvalil KS Čepovan, Osek-Vitovlje in Šempas za
njihovo tvorno sodelovanje pri vseh lanskih prireditvah in dogodkih.
Gospodarsko področje
Društvo je pripravljeno s svojim člani, predvsem gospodarstveniki, tvorno spodbujati
gospodarsko sodelovanje. Zadovoljni smo z vlogo, ki jo pri tem ima SPIRIT.
Po obisku v mesecu januarju 2013 takratnega premiera g. Janeza Janše in
gospodarske delegacije se je sodelovanje začelo intenzivneje razvijati. Vendar sedaj
občutimo nekakšno izmikanje državnih organov. Po obisku gospodarske delegacije,
ki je organiziral SPIRIT v oktobru 2013, so se predstavniki podjetji, ki so sodelovali v
tej delegaciji, srečali pod imenom »Baku po Bakuju« v poslovnih prostorih podjetja
MIK Celje. Nanj so povabili tudi mene. Razpravljali so tudi o preprekah
učinkovitejšega sodelovanja. V pismu, poslanem predsednici vlade g. Alenki
Bratovšek, so zahtevali izboljšanje odnosov in ukrepanje, da se naši poslovni posli
hitreje razvijajo. Pismo so podpisali vsi sodelujoči in tudi naše društvo.
Znanstveno raziskovalno področje.
Društvo je pripravljeno sodelovati predvsem s sugestijami in predlogi.
Tako smo vplivali na možnosti sodelovanja novogoriške univerze z njihovo. Nadaljnji
stiki potekajo neposredno in se odnosi odvijajo uspešno.
Ravno tako se je na nas obrnil Inštitut za kmetijstvo Slovenije. Pomagali smo mu
navezati stike.
Naš član dr. Timi Ećimović naj bi bil predviden za sodelovanje na srečanju o ekologiji
v Bakuju.

Šolstvo
Gimnazija Nova Gorica je v pisni obliki preko veleposlaništva Azerbajdžana
predlagala sodelovanje z enakovredno srednjo šolo v Azerbajdžanu, žal do danes
nimajo nobenega odgovora.
Prevzeli smo Častno pokroviteljstvo Ekipi ekoindeksa gimnazije Vič, ki je sodelovala
na olimpiadi okoljskih projektov INEPO EUROASIA 2013 aprila 2013 v Bakuju in
zasedla tretje mesto. Prejela je bronasto odličje.
Kulturno področje
Sodelovali smo pri prireditvi kulturnih dni Azerbajdžana junija 2013 in to samo v Novi
Gorici. Veleposlaništvo kot organizator ni čutilo potrebe, da bi mu naši člani pomagali
tudi v Ljubljani. Ravno to je tisto, o čemer sem v začetku navedel, da z njihove strani
se ne čuti ustrezna povezanost z društvom pri delovanju na celotnem območju
Slovenije.
Po predstavitvi v Novi Gorici so organizirali piknik v Šempasu, na katerega smo bili
povabljeni.
Društvo se je tvorno vključilo v organizacijo slavnostnega spomina 95-letnice rojstva
heroja Mihajla. Prej so vse delali in pripravljali mimo nas. S pravočasno vključitvijo
se je zadeva lepo iztekla, čeprav so izven naše moči nastale nekatere organizacijske
napake, ki bi lahko pokvarile celotno prireditev.
Na tem področju močno čutimo izgubo našega preminulega podpredsednika g.
Andreja Malniča.
Turistično področje
Kljub močni želji člani in drugi niso uspeli organizirati turističnega obiska
Azerbajdžana.
Tudi ogledi azerbajdžanskih turistov muzeja v Šempasu, Vitovelj in Čepovana so še
zmeraj neorganizirani oziroma stihijski. Naše turistične agencije tega ne znajo
izkoristiti.
Potreben je še odločilni ukrep, da se uredi odprtost in dostopnost muzeja v Šempasu.
To sicer ni naša dolžnost, vendar neurejenost meče tudi senco na naše društvo.
Športno področje
Aktivnost na športnem področju je prisotna. Preko članov društva se izvajajo
predvidene naloge iz programa 2013.
Tako na področju izmenjave pri pripravah naših in azerbajdžanskih športnikov je v
teku izobraževanje, testiranje in meritve azerbajdžanskih športnikov in trenerjev na
univerzi za šport v Ljubljani. Intenzivno je sodelovanje pri kajakaštvu, navezani so
tudi stiki na področju nogometa ter zimskih športov.
Predviden je bil obisk ministra za šport republike Azerbajdžan, zaradi objektivnih
razlogov ni obiskal Slovenije, ker se je pri nas menjala vlada, oni pa so imeli
parlamentarne volitve. Ta naloga ostane odprta za prihodnje.
Uspel je prvi pohod po Mihajlovi poti dne 19.11.2013. Udeležencev je bilo okoli 40
Prihod udeležencev v Čepovan sta pričakala tudi veleposlanik z Dunaja g. Gabril
Israfilov in odpravnik poslov g. Azer Khudiyev. Vsakega udleženca sta obdarila s
knjigo g. Amaliettija o heroju Mihajlu.

Finančno področje
Poleg že omenjene problematike članarine in donatorstva je treba izraziti zahvale,
posebno KS Šempas, ki večkrat prevzame določene pogostitve ob obiskih delegacij v
Šempasu. Enako velja za Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda.
Veliko dela smo opravili prostovoljno in posameznim neimenovanim marljivim
članov se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem.
Ob sprejemanju programa za leto 2013 je vsak nosilec navedel, kolikšna sredstva so
potrebna za njegovo izvedbo. Razen izražene želje posameznika, ni niti eden poiskal
možnosti, da bi ta sredstva tudi pridobili. Zavedati se moramo, da to ni skrb samo
predsednika ali tajnika, ki sta za nujne potrebe tudi našla rešitev, ampak je naloga
vsakega od nas, posebno programskih nosilcev.
Društvo ni prejelo nobenih dotacij, razen pri organizaciji pohoda po Mihajlovi poti, ko
smo smo na naše prošnje prejeli dotacije v višini 1990,00 evrov.
Vsem darovalcem smo se zahvalili in jih povabili na slavnost, posvečeno 95obletnici rojstna heroja Mihajla.
Vse druge stroške smo krili iz virov članarine.
Premalo oz. Ničesar nismo postorili, da bi zbrali sredstva iz raznih skladov.
Stiki z javnostjo
Delovanju našega društva je še vedno premalo navzoče v medijih.
Odgovorni za to področje ni postoril dovolj.
Posebno dobre priložnosti za pisanje več o našem društvu so razni obiski delegacij iz
Azerbajdžana
Sodelovali smo tudi pri pripravi in izidu poštne znamke. Kasneje so se k temu dejanju
priklopili še drugi, a o vsem mi sami nismo ničesar javno zapisali.
Imeli smo društveni dan 4. Junija 2013; ali se je o tem kaj napisalo? Nič! Pričakovali
smo glede na to, da smo povabili in obvestili vse medije, nekateri so celo prišli
fotografirati, da bodo objavili vsaj kratko novice, Razen želje nič ni bilo.
Sklep
V poročilu prikazujem določena dogajanja zelo kritično, vendar z željo, da bi članstvo
še bolj vzpodbudil za izvajanje društvenih nalog. Pričakujem, da bodo novosprejeti
člani pomagali tako pognati delovanje društva, da bo postalo bolj prepoznavno v
slovenskem in azerbajdžanskem prostoru.

Ivan Bašin, predsednik
Nova Gorica, dne 28.03.2014

