Poročilo društva SLOAZ za leto 2014

Od ustanovnega občnega zbora 09.06.2010 letos poteka 5 leto našega delovanja.
Dejavnost našega društva je od njegovega samega začetka usmerjena v širjenje sodelovanja
med obema narodoma. Uspehi sodelovanja so iz leta v leto bolšji in koristni obema stranema.
Premalo se čuti tako pripravljenost vladnih in političnih organov za sodelovanje z društvom
na eni in drugi strani. Vsi doseženi rezultati so predvsem rezultat skrbi in zagnanosti
nekaterih članov društva.
Društvo vodi UO, ki se je od 4. občnega zbora sestal na petih rednih sejah, dveh izrednih
sejah in opravil pet korenspondenčnih sej.
Na današnji dan je med člani drustva:

116 domačih fizičnih oseb
13 tujih fizičnih oseb
2 domači pravni osebi
1 tuja pravna oseba
skupaj 132 članov
7 častnih članov

V tem letu je bilo 13 na novo vpisanih domačih članov in 1 tuj skupaj 14 novih članov
Zmanjšanje števila članov v tem letu:
3 so preminuli
2 sta se izpisala
28 članom je prenehalo članstvo zaradi neplačane članarine 2013/14
Stiki s predstavniki državnih organov in lokalnih skupnosti in predstavniki Azerbajdžanske
republike.
V tem letu smo imeli dve vladi.
V času vlade g. Alenke Bratušek nas bi moral sprejeti min. za gospodarski razvoj in
tehnologijo, ki ob prihodu na srečanje je bil zaseden, ob njegovi zamenjavi nas je sprejel g.
Metod Dragonja.
Po volitvah julija so predstavnike drustva sprejeli predsednik DZ dr. Milan Brglez, ministrica
za kulturo, minister za obrambo in predstavniki ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo in obljubili sodelovanje, predsednik vlade dr. Miro Cerar je obljubil sprejem. S
predsednikom DS smo se srečali na sprejemu imenovanega častnega konzula Slovenije v
Azerbajdžanu g. Allahverdiyeva.
Pri DZ je bila formirana komisija za sodelovanje z Azerbajdžnom, ki jo vodi naša članica g.
Mirjam Bon Klanjšček, s katero smo se tudi sestali.
Naše sodelovanje s predstavniki veleposlaništva AZ je bilo do predčasom dobro. Organiziran
je bil obisk večje delegacije posvečen sodelovanju njihovih borcev v NOB v mesecu maju.
Enako smo se z njimi dogovorili, da pripravijo predlog programa medsebojnega sodelovanja.
Žal smo zaradi ne izpolnitve dogovora, pripravili predlog programa sami. Nanj pa do danes
niso dali nobenega odgovora, niti pripomb.
Ob komemoraciji padlih 1. novembra smo skupaj organizirali srečanje prisotnih na
komemoraciji. Sodelovali so predstavki veleposlaništva, ki so se pred zaključkom srečanja
poslovili ter odšli polagati vence v Čepovan in Šempas.
Do hladnejših odnosov, ki so danes še prisotni, je prišlo ob obisku predstavnikov društev
prijateljstva iz Hrvaške, s katerim so predstavniki veleposlanistva nekako vsiljeno in brez
prehodnega razgovara predlagali nasemu drustvu, da z njimi podpiše dogovor o sodelovanju,
čeravno se nismo do takrat nikoli srečali, niti poznali. To smo zavrnili s stališčem, da smo za
sodelovanje, ampak se moramo prej spoznati. Prejeli smo odgovor, da sprejemajo naš predlog
in v kratkem naj bi prišlo do podpisa.

Želimo imeti dobre odnose, ampak predstavniki azerbajdzanskega veleposlaništva se morajo
zavedati, da smo samostojno društvo, ki ne more biti pod nobenim vplivom niti političnim niti
državnim.
Naš cilj jeimeti dobre odnose in sodelovanje z narodom Azerbajdžana.
Ob sprejemu njihovega ministra za obrambo generalpolkovnika Zakirja Hasanova se je prav
ta dobra volja pokazala obojestransko.
Na gospodarskem področju se sodelovanje povečuje ne tako kot bi se moralo. Društvo nima
neposrednega vpliva, ampak s svojim delovanjem lahko pripomore. O tem smo se tudi
pogovarjali na dveh sprejemih na ministrstvu za gospodarstvo.
Pohvale vredno je sodelovanje s Spiritom, ki intenzivno dela na možnosti širjenja sodelovanja
z gospodarstveniki Azerbajdžana.
Naše člane je prireditelj povabil na srečanje gospodarstvenikov na Most na Soči.
Na področju šolstva in visokega šolstva je bil storjen velik korak z navezavo stikov in
podpisom sporazumov o sodelovanju med Univerzo v Novi Gorici z Azerbajdzansko državno
agrarno univerzo v Ganji in Politehnicnim institutom v Mingacevirju. V okviru omenjenega
sodelovanja je Novo Gorico obiskala Samira Ahmadova,predstavnica za mednarodne odnose
z instituta v Mingacevirju. Ob tej priložnosti so jo tudi sprejeli predstavniki našega društva in
ji razkazali spominsko sobo v Šempasu. Z naše strani pa je podpredsednik društva obiskal
Drzavno univerzo v Bakuju in se udeležil mednarodne konference ob 80 letnici Agrarne
univerze v Ganji. Ta povezava je predvsem uspeh angažiranosti Univerze v Novi Gorici.
Medtem ko na področju srednjega šolstva ni bilo odziva z njihove strani.
V Sloveniji je prisotnih že nekaj študentov iz Azerbajdžana (na Univerzi na Primorskem v
Kopru, FUDS v Novi Gorici), katere poskušamo povezati z našim društvom preko studentov
na Univerzi v Novi Gorici. Pri tem bo odigrala veliko vlogo tudi predvidena mladinska
sekcija društva, saj se bo z njenim delovanjem sodelovanje lahko zelo utrdilo.
Sodelovanje na področju kulture se odvija mimo našega društva, ker si posamezniki sami
utirajo pot. Tu pričakujemo več sodelovanja z njihovim veleposlaništvom.
Organizirani so bili slovenski dnevi marca letos v Bakuju. Društvo o tem sploh ni bilo
seznanjeno, čeravno so bili med organizatorji tudi naši člani. Premalo se čuti privrženost
društvu.
Turizem poteka profesionalno, društvo pa pri tem aktivno ni vključeno. Veliko je
obiskovalcev državljanov Azerbajdžana v muzeju in Čepovanu. Organizirana dejavnost tako
društva, kakor posebej turističnih agencij pri tem ni prisotna.
Ob tem bi zelo rad poudaril nujno izboljšanje ureditve in organizacije sodelovanja z muzejem,
ki ni na taki stopnji kot bi morala biti.
Želja je tudi popestriti naše delo v Rogaški Slatini, kjer je veliko turistov iz Azerbajdžana.
Zaenkrat pravega odziva ni. Pozitiven odziv smo dobili od direktorice Turizma Bled, kjer pa
je Azerbajdzanskih turistov malo.
Tesno povezan s turizmom je šport. Dobro je, da se to področje koristi za poslovni del,
premalo je pa narejeno po vprašanju športnega sodelovanja s strani društva. Dejansko se
določene zadeve razvijajo n.pr. pri kolesarstvu, a ne z angažiranostjo društva.

Uspešno skupaj s planinskim društvom Nova Gorica, Območnim odborom ZB Nova Gorica.
ob sodelovanju KS Čepovan, Lokve,Šempas, Trnovo in Vitovlje, donatorjev: Gonzaga Pro,
Em Tronic, Občina Idrija, Mestna občina Nova Gorica, veleposlaništvo Azerbajdžana,Avrigo,
Duol, Gostol TST, Imperial Luxury Ljubljana, Turistična zveza Nova Gorica smo izvedli 2.
pohod po Mihajlovi poti, ki je postal tradicionalna prireditev. Za kar se vsem javno
zahvaljujem,
Predvideno je bilo nase angaziranje na vsakoletnem srečanju državnih mladinskih
nogometnih ekip, ki se odvija tudi na našem področju. Organizator je italijanska stran. Letos
je bilo predvideno ponovno sodelovanje mladinske ekipe iz Azerbajdžana. Po aktivni

vključitvi našega društva pa so iz Azerbajdzana italijanskemu organizatorju preklicali
sodelovanje njihove ekipe in kot vzrok navedli pomanjkanje finančnih sredstev.
Delovanje našega društva se finančno krije s članarino članstva in dotacijami posameznih
organizaciji. Potrebno se je bolj aktivno vključiti v pridobivanje finančnih sredstev ob
sprejemanju raznih letnih proračunov in programov.
Koristim priliko, da se zahvalim za donacijo podjetjema Business Solution Solkan in Alples
Železniki.
O sodelovanju dveh mest Nova Gorica- Oguz, lepim in bodrilnim besedam ob srečanjih žal ne
sledijo aktivnosti niti na eni, niti na drugi strani.
Velika zapreka delovanja našega društva je, da nimamo enakovrednega sogovornika na
Azerbajdžanski strani. Povezave z ministrstvi so velikokrat brez odziva. Upajmo, da se bo to
delno uredilo z imenovanjem častnega konzula Slovenije v Azerbajdžanu. Veliko
pričakujemo prav od tega imenovanja, ki naj bi bilo posvečeno ne samo ekonomskim, ampak
tudi društvenim dejavnostim.
Upam, da bo moje poročilo vzpodbudno za naše nadaljnje delo.
Zahvaljujem se vsem tistim članom, ki so aktivno sodelovali pri delu našega društva.
Ivan Bašin

