
ZAPISNIK
Z USTANOVNE SKUPSi INE

DRUSTv A zASLovENsKo-HRVeSro pRTJATELISwo

Na pobudo 1O (desetih) obdanov, katerih overjeni sezn:un je priloZen, je
bila dne L8. L?. 199? v dvorani podjetja SMELT v Ljubljani, Dunajska 160,
skup5dina" ki se je je udeleZilo okoli 450 obdanov in ved uglednih gostov iz
javnega Zivljenja Republike Slqvenije in Republike tkvalke: podpredsednica
Sabora R flrva$lce ga Kafarina Fudek, tudi v imenu zadrianega predsednika
sabora g. Stipeta MesiCa, velqroslanik R [Irva5ke v R Sloveniji g. Miljenko
7,agu, tucli kot osebni odposlanec predsednika drZave g. Franja Tuclmanq
predsednik Sveta za vrstvo ustavne trreditve g. Josrp Boljkovacl s slovenske
strarri papodpredsednik Vlade R Slovenije g. dr. JoIe Pudnik, predsednik stran-lie
SDP g. dr. Ciril Ribidid in dlan njoncga predsedstva g. Tonc Romc, predsednik
stranl'ie SLS g. Mrjan Podobnik. Prisohri so bili tudi predstavniki Slovenske
akademije znanosti in urnetnosti ter Univerze v Ljubljani. Zastopani so bili
sponzorji: podjetje SMELT, Pivovama Union in Medias. Skup5dino je spremljalo
ved novinajev in snemalcev iz javnih obdil.

Zbtarrcje pozdravil idejni pobudnik dr. Boio Dimnik in se jim je zahvalil
za tako mnoZidno udeleZbo. Na njegov predlog je skupddina izvolila delovno
predsedstvo v sestavi: predsedujodi prof. dr. Lojze Ude ter Aani gg. Mitja Lamut,
Robert Sfunik , Ba Maija Kurt in on sam; zapisnik piia ga Kurt; za
overoviteljici zapisnika je skup5dina dolodila gospe Silvo Kitek in dr. Majetcr
Zorc.

Nato j" dr. Boio Dimnik v svojem govoru razlolil vzroke, ki so pripeljali

do iniciative, naj bi ustanovili dru5tvo za slovensko - hrvaiko prijateljstvo, tsr'

smotre in cilje, h katerim bo dru5wo teZilo. Ti so razvidni tudi iz priloi,enih pravil

druItva Med drugim se je ozrl na razgibanih tisod let skupnega Zivljenja na teh

prostorih in dejal, da je malo drZav v Ewopi, kjer preteklost ne bi obremenjevala

njihovih odnosov. Slovenija in llrva5ka sta kot sosedi veliki izjomi, saj se med

scboj nikdar nista bojcvali in sta bili ves das vzor dobroga soscdstva* Sedaj sta

postali samostojni driavi, pri tem pa se seveda pojavljajo porodne tni.ave

novorojenih drdav, ki naj jih driavniki strpno, strcikovno in odgovomo raiujejo,

Na Zalost pa je v zadnjem Easu opaziti, da posamezne slcupine v obeh mladih

drZavah izkori5dajo nere5ene probleme za svojo politidno promocijo. Na obeh

skaneh se lcrepi Skodljivi nacionaliepm, ki grozi, da bo skalil doslej dobre

sosedske odnose, ZaLo je heba. pravodasno spregovoriti z besedami

medsebojnega razumevanja in stpno iskati sprejemljive re5itvs za obe strani.
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tlstanovitev druStva za slovensko - hrva5ko prijareljswo naj bi pomagalo ustvariti
vzdulje, v katcrem bodo mogodi pogovori o vsoh odprtih vpra5anjih. Dru5tvo naj

bi bilo protiuteZ tistim, ki se z netenjem strasti sku5ajo uveljaviti kot edini varuhi

naodov, v bistvu pa jim gre za lastne interese. Pri z4letih in teiavah, s katerimi

se sredujejo obdani in pravne osebe v razmerah oblikovanja novih driav na

nekdaj enotnem drZavnem obmoiju, se bo dru5tvo fudilo pomagati, da se
problemi raiujejo prijaleljsko in spontano skozi dnr5tveno delovanje in seveda

tudi v pristojnih instihrcijah obeh driav, saj lahko dobri sosedski odnosi in vezi

ljudem, narodom in drZavam samo koristijo.
Skupbdino so nato pozdravili in izra..ili vso podporo prizadevanjem za

zboljdevanje medsosedskih odnosov tudi skozi delovanje dmStve gosp.l Katarina
Fudek, podpredsednica Sabora Republike [Irva5ke, ki j" obenem opravidila
odsotnegapredsednika sabora g. Stipeta Mesida in je izrazila ieljo, da bi dru5tvo
prijateljstva dveh drZav, ki ju veZc skupna zahodna. c.ivilizacija. in srednjeevropska
h.rdicija, dimbolj uspe5no pomagalo relevati probleme v institucijah sistema, ki
na. Zalost 5e niso blizu vsakemu posamezniku; podpredsednik slovenske vlade dr.
Ioie Pudnik, ki je zbor pozdravil v imenu Vlade republike Slovenije in izrazil
dru5tvu najbolj5a upanja za pospe5evanje vezi med drZavama in spodbujanje
delovanja institucij; veleposlanik Republike tlrva5ke g. Milje,nko Z.agar, ki je tudi
kot odposlanec predsodnika drZave g. Franja Tuclmana Zelel dru5tvu veliko
uspeha pri qpodbujanju goqpodarskih, kulturnih in sicer5njih dobrososedskih
odnosov, ki bodo za zgled novim nastajajoCim drlavam na Vzhodu; gospod
Josrp Bolfiovac je toplo pozdravil idejo o dnr5tm prijateljstva med narodomq
orisal je spomine na sodelovanje in tesne vezi med borbo proti okupatorju v II.
svetovni vojni in tudi po njej, vkljudno z osarnosvojiweno vojno, poudaril je
nujnost rcagiranja na pojave nsofaiizma, da so ne pgdo, kar smo zgraAiTr, tnr
iTaezil spodbudo dnrEtvu pri njegovem delovanju. Clan llrva5kega drultva v
Maribonr g. Igor Lazar je pozdravil skup5dino in posredoval pripravljenost
svojega dnr5tva za sodelovanje.

S tem se je slovesni del zborakondal.

Po odmonr je predsedujodi prof. dr. Lojze I-Ide povzel smotre danainje
skupldine in cilje druSwa in je ustanovna slcup5dina qprejela

SKLEP:

Ustanovi se dru5wo z, imenom: Dru5wo za slovensko - hrvaiko
prijateljstvo. SedeZ dmStvajc: Ljubljana" Dunajska 16O.



3

Potem ko je predsedujodi pojasnil predlog pravil dru5tva in dasti njegove
cilje terpredlagal, naj sb drugi odstavek 19. dlenapreformulira tako, da bi izvr5ni
odbor lahko Stel 5 do 9 dlanov, je zbor soglasno

SPREIEL PRAVILA DRUSTV AZA SLOVENSKO - HRVASKO
PRIJATELTSTVO

s cilji, kot so formulirarri v 7. dlenu pravil, in s predlagano dolodbo o 5tevilu
ilanov izwinega odbora

Skupidina j, zIPREDSEDNII(A DRUSWA izvolila dr BoZa Dimnika"
Ljubljana" ko5ernova 9.

Nato je bil na predlog delovnega predsedstva in po predlogih navzodih
dlanov terpo ra.qpravi o predlogih soglasno izvoljen

IZVRSNI ODBOR

dru5tva v naslednji sestavi:
1) dt. BoZg Dimnik, Ljubljana, keFernova 9,
2) Robert Sirnik, Ljubljana" Pohdeva 4,
3) prof. dr. Lojze Ude, Ljubljana" C'regordiEeva 1la"
4) Ivan Bendina, Ljubljana Kolcjeva 12,
5) Marija Kud" Ljubljana" Parmska 17,
6) Zvonimr Ftre5, U*ug, AVNOJ 30,
7) ine. Dtugun Beovid Ljubtjana" Celov5ka 136,
8) Mag BeEi4 k*j, Bdtof 385,
9) dt. Sime lvanjko, Maibor, Lorgerjeva 5.

Na predlog delovnega predsedstva je bil ob enem vzdtianem glasu
sogla-sno izvoljen

NADZORM ODBOR
v sestavi:
1) dt. Ruda Zarc, Ljubljana Opekarska 30,
2) dr. Lojzn Pleskovid, Ljubljana, Opekrsha 30,
3) Silva Kittrk, Ljubljana, Vo5njakov a L2.

Soglasno je bila na predlog predsedujodega izvoljena
DISCIPLINSKA KOMSIJA:

1) Mitjalamut" Ljubljana, Brodrjev trg 13,
2) dr. An_drej Kitek, Vo5njakova 12,
3) Iellca Skof, Ljubljana Sp. Pirnide 473.

S tem je bilo &u5tvo konstituirano.



Po opravtjenih volitvah je obdni zbor razpravljal Se o PROGRAMU
druStva ki obravnavanju progriuna so v razpravi sodclovali Tone Remc, Igor
Lazu,lvfajda Buda in drugi. Skup5dina je menila, naj izwlni odbor upolteva
podane predloge in k Ze qprejetim programskim zasmovrun doda vsekakor tudi
sodelovanje med univerzami ter v tem smislu izdelaprogram, ki bo uresnidljiv in
bo upo5teval dim ved mnolidnih problemov, t$ jih sku5a relevati s
posnedovanjem instihrcijam sistema obeh driav .

Nato je skup5dina sprejela naslednji
SKLEP:

Pokdi seprogram dnrFhra s predlaganimi dopolnitvami.

Skup$dina je nato z I (enim) vzdrianim glasom in vsemi ostalimi "za"
sklenila" da bo dlanaina l.OOO SIT na leto.

S tem je ustanovna slcup5dina Dru5fva za slovensko - hnralko prijateljstvo
sklenila delo.

V Ljubljani, 18. decembra L992 ZAPISNIKARICA:
MarijaKurt

TUc^,iia Yt*'f
OVER OVITELNO ZAPISNIKA :
1) Or. Mrjeta Zorc

v)
i \ .  { l :nc_

2) Silva Kitok

*-tAtl


