POROČILO DSHP ZA LETO 2017
25. OBLETNICA DSHP

Ljubljana, februar 2018

Spoštovani člani, dragi prijatelji!
Društvo Slovensko Hrvaškega Prijateljstva, ki je prepoznavno in ugledno društvo z veliko koristnega vpliva na odnose med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, je s svečano akademijo dne 7. decembra 2017 v kongresni dvorani D.S.U. poslovne
stavbe SMELT v Ljubljani praznovalo 25. obletnico delovanja z naslovom »Slovenija in Hrvaška sta v globalnem svetu
obsojeni na sodelovanje.« DSHP je bilo ustanovljeno dne 18. decembra 1992 z namenom poboljšanja in vzdrževanja dobrih
med sosedskih odnosov. Obletnice so se udeležili vidni predstavniki političnega, gospodarskega in družbenega življenja z obeh
strani meje in mnogi člani našega društva.
Predsednik DSHP dr. Božo Dimnik je v svojem govoru med drugim povedal, da prijateljstvo ni enkratno dejanje na ukaz ali
dogovor, temveč je dinamičen proces, ki ga je treba gojiti in spoštovati. Takšno prijateljstvo in povezovanje je opaziti med ljudmi
na obeh straneh meje in med župani obmejnih občin. Posebej pa je to vidno med ljudmi slovenskega in hrvaškega dela Istre, ko
se dnevno srečujejo, družijo in sodelujejo na kulturnem, športnem in gospodarskem področju. »Slovenci in Hrvati imamo
komplementarna gospodarstva, ki se v vseh točkah dopolnjujejo in tu moramo iskati možnosti za sodelovanje. Ne poznam dveh
sosedskih narodov, ki bi imela takšne možnosti za sodelovanje in to moramo izkoristiti, saj potem tudi drugje ne bo problema,« je
dejal predsednik.
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez je spregovoril o tem, kaj pomeni, če se združijo pravi ljudje, ki
imajo vizijo in kjer obstaja upanje, da je možno na političnem, kulturnem in gospodarskem področju veliko narediti. Ravno zato
smo DSHP lahko hvaležni. Dodal je še: »Če se združijo pravi ljudje, je tudi upanje, saj je duh sodelovanja in prijateljstva tisti, ki je
ključen za dobro in koristno sodelovanje, ali z drugimi besedami, če takega društva ne bi bilo, bi si ga morali izmisliti.«
Spregovorila sta tudi dr. Ciril Ribičič in dr. Budimir Lončar, pozdravil pa nas je tudi glasbenik Petar Grašo. Po skypu pa so se nam
iz tujine oglasili Stipe Mesič, Jan Plestenjak in Marko Voljč.
Predsednik DSHP je še dejal, da smo lahko ponosni na rezultate 25. letnega delovanja društva: «Kljub temu, da delo opravljamo
prostovoljno, nismo dobili nobenega priznanja od tistih, ki bi to delo morali opraviti po službeni dolžnosti. A se ne pritožujemo, ker
uživamo v prijateljskih odnosih, ki jih čutimo in vsakodnevno obnavljamo in ni nam mar, kaj si drugi mislijo o nas, ker vemo, da je
naša boljša prihodnost samo v sodelovanju in prijateljstvu.«
Nato je predsednik citiral misli fra. Marka Prpe, ki jih je izrekel na ustanovnem občnem zboru društva dne 18. decembra 1992.
»Hrvati in Slovenci zajedno imamo najlepši spomenik krščanske kulture i civilizacije – granicu, jednu od rijetkih u Europi,
koja nikada nije bila zacrtana krvlju. Takvi spomenici, uz zajedničke interese obavezuju.«
»Te misli si je potrebno zapomniti in jih ponavljati ter citirati tudi drugim, predvsem pa politikom obeh držav.« je dejal predsednik.
»Gutta cavat lapidem, non vi, sed sempre cadendo,« kar pomeni: »Kapljica izvotli luknjo v kamen, ne z močjo, ampak z večnim
padanjem«.
V memorandum ustanovnega občnega zbora leta 1992 smo zapisali: »Storimo vse, da se bodo nadaljevali tesni kulturni,
športni in gospodarski stiki med obema narodoma!« To so namreč bili in so še vedno cilji programa za delovanje Društva
slovensko hrvaškega prijateljstva.
Kulturni program so s svojo prisrčnostjo popestrila slovenska in hrvaška društva z obeh strani meje in sicer: Slovensko kulturno
društvo Istra Pula, Otroška folklorna skupina osnovne šole Dragatuš, Hrvaško kulturno-umetniško društvo »Istra« Piran, Mešani
pevski zbor »Korona« Umag, Slovensko kulturno društvo »Lipa Buzet«, KUD »Frankopan« Bosiljevo, Kulturno društvo
»Međimurje« Velenje, Hrvaško kulturno društvo Međimurje Ljubljana in Međimursko folklorno društvo Ljubljana.

Posebej še poudarjamo na možnost ogleda prezentacije, foto albuma in video posnetka našega
praznovanja 25. obletnice DSHP, ki je objavljeno na naši spletni strani: www.dshp.si
Spoštovani člani, za dolgoletno nesebično delo in sodelovanje vsem iskrena hvala!
Za konec:
 plačilo članarine - kot izraz pripadnosti neki ideji – s katero pokrijemo najnujnejše administrativne in materialne
stroške (papir, pristojbine, telefon, poštne storitve in drugo) in to le v primeru, da jo večina članov plača. Delo
vodstva in aktivnih članov pa je že 25 let brezplačno!
Članarina je sledeča:
1./
2./
3./
4./
5./

individualna članarina
družinska članarina
za upokojence, dijake in študente
za kolektivne člane
pristopnina za kolektivne člane

15,00 EU
20,00 EU
10,00 EU
50,00 EU
100,00 EU

Prosimo, da članarino za leto 2018 nakažete na naš TRR
št. računa: SI56 0208 3001 8924 969,

