Slovēnija ir tik daudzveidīga!
Slovēnija ir diezgan neliela un jauna valsts, kura parādījās
kartē tikai 1991. gadā. Valstij ir izcils ģeogrāfiskais
novietojums – tā atrodas vietā, kur Alpi tiekas ar Vidusjūru, un
ietver noslēpumaino Karstas un plašo Panonijas līdzenumu.
Jau kopš senseniem laikiem daudzveidīgās un bagātās dabas
un kultūras tradīcijas ir kalpojušas par dāsnu augsni daudzu
rakstnieku un mākslinieku radošajam talantam. Piemēram,
viens no slovēņu literatūras pīlāriem – Kankars – tēlaini
aprakstījis debesis Triglava kalna pakājē. Tāda ir zeme, kurā
dzimusi valsts, kas tikko sasniegusi pilngadību. Taču šodien tā
jau ir nozīmīgāko starptautisko organizāciju sastāvā, ieskaitot
Eiropas Savienību un NATO. 2008. gada pirmajā pusgadā
tā arī bija pirmā no jaunajām dalībvalstīm, kam uzticēta ES
prezidentūra.
Slovēnijas dabā dominē zaļā krāsa, lai gan visi valsts reģioni
piedāvā dažādību un reljefu. Slovēņi ārkārtīgi lepojas ar
savu tautiešu sasniegumiem; vēsturiskais, kultūras un dabas
mantojums ir patiesas iedvesmas avots. Kur vēl jūs varat
apbrīnot siena ķīpas, Lipicas zirgus, šokolādes ruleti, bišu
stropus un Krainas bites, ielauzīties slovēņu valodā vai apgūt
tik daudz valodas dialektu tik mazā ģeogrāfiskā apvidū? Vai
apbrīnot kultūrā nozīmīgus vārdus (piemēram, arhitektu Jože
Plečniku), izcilus izgudrojumus (logaritmus), daudzus sporta
čempionus, nacionālos sporta veidus (alpīnismu, skriešanu)
un neskartas dabas daili. Gadsimtu garumā bagātīgais
vēstures mantojums ir veidojis jaunās valsts nacionālo kultūru
un raksturu.
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litvanski jezik

Sabiedrība Alpu saulainajā
pusē
Slovēņu skaits nedaudz pārsniedz
divus miljonus – pasaules
lielākajās metropolēs viņi veidotu
vienu piepilsētu. Slovēnijā uz vienu
kvadrātkilometru dzīvo aptuveni
100 cilvēku, kas ir apmēram uz
pusi mazāk nekā Eiropas vidējais
rādītājs. Lielākā iedzīvotāju daļa
ir slovēņi, taču Ungārijas un
Itālijas pierobežas apgabalos
ir lielas šo nāciju kopienas.
Slovēnijas konstitūcija viņiem
nodrošina tādas pašas tiesības
kā slovēņiem. Slovēnijā pastāvīgi
vai īslaicīgi dzīvo arī citu etnisko
grupu pārstāvji, galvenokārt no
Rietumbalkāniem.
Slovēņi ir patrioti un augstu
vērtē savu dzīves līmeni. Paši
slovēņi teiktu, ka ir čakli, centīgi
un aktīvi cilvēki; individuālisti,
kuri viegli apgūst svešvalodas.
Viņi lepojas ar savu kultūru un
valodu, ko uzskata par nozīmīgu
nacionālās identitātes daļu. Viens
no svarīgākajiem nacionālajiem
simboliem ir Triglava kalns Jūlija
Alpos – Slovēnijas visaugstākā
virsotne un simbols, kas nu jau ir
kļuvis leģendārs.
Slovēņi ir atvērti dažādībai.
Jāpiebilst, ka daudzi slovēņi
ceļo, taču reti maina dzīvesvietu.

Valstī ir augsts izglītības un zems
bezdarba līmenis. Tomēr tāpat kā
daudzās Eiropas valstīs, Slovēnijā
ir novecojoša sabiedrība un zems
dzimstības līmenis.
Valsts
Slovēnija ir demokrātiska republika
Eiropas jaunāko demokrātiju
paaudzē. Slovēnija pasludināja
savu neatkarību 1991. gada
25. jūnijā, pamatojoties uz
pirms sešiem mēnešiem tautas
balsojuma rezultātā pieņemto
lēmumu. 88,2 procenti vēlētāju
balsoja par neatkarību; vēlēšanās
piedalījās 90 procenti iedzīvotāju.
Tam sekoja starptautiska atzīšana
un uzņemšana ANO. 2004. gadā
Slovēnija kļuva par ES dalībvalsti,
2007. gadā tā ieviesa eiro,
pievienojoties Eiropas Monetārajai
savienībai, un 2008. gadā tā bija
pirmā no jaunajām dalībvalstīm,
kam uzticēta ES prezidentūra.
Slovēnijai bija liela starptautiska
nozīme jau pirms pilngadības
sasniegšanas – tā bija vieta,
kur tikās lielvaru valstsvīri,
starptautisku organizāciju biedre
un valsts, kas dibināja draudzīgas
saites ar citām valstīm no visas
pasaules. Lai gan jauna, Slovēnija
ir nobriedusi un pieredzējusi,
turklāt intensīvi iesaistīta

starptautiskos procesos.
Slovēnijas Konstitūcija nosaka, ka
Slovēnijā ir parlamentāra sistēma,
kas balstīta uz likumdevēja, izpildu
un tiesu varas nodalīšanu. Likumus
pieņem Nacionālā Asambleja,
kuras sastāvā ir uz četriem gadiem
ievēlēti 90 locekļi. No tiem viens
pārstāv itāļu un viens – ungāru
minoritāti. Izpildvara pieder
valdībai. Slovēnijas prezidents ir
bruņoto spēku virspavēlnieks un
pārstāv valsti starptautiskā līmenī.
Prezidentu ievēl uz pieciem gadiem.
Vēsture
Pirmoreiz Slovēnija kļuva par
valsti pirms vairāk nekā tūkstoš
gadiem, kad šajā reģionā ieradās
dienvidslāvu senči un nodibināja
Karantānijas hercogisti. Vēsturnieki
apgalvo, ka tā bija viena no sava
laika visdemokrātiskākajām valstīm,
kas apsteidza savu laiku. Tādēļ nav
jābrīnās, ka Tomasa Džefersona
laikā Amerikas Konstitūcijas autori
par pamatu ņēma Karantānijas
hercogistes principus.
Mūsdienās ikviens ceļotājs
Slovēnijas līdzenumos vai kalnos
joprojām var apbrīnot bagātās
kultūras tradīcijas. Daudz kas
ir saglabājies arī no Hapsburgu
valdīšanas laika. Tikai 1918. gadā
slovēņi pievienojās horvātiem
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un serbiem karalistē, kas vēlāk
kļuva par Dienvidslāviju. Pēc
Sociālistiskās Dienvidslāvijas
sabrukuma 1991. gadā aizsākās
pilnīgi jauns Slovēnijas vēstures
posms – neatkarīgā Slovēnija
Iespējams, ka skolēni visā pasaulē
teiktu, ka Slovēnijas vēsture ir
patiess sapņu iemiesojums.
Gadsimtu gaitā, pateicoties valodai
un kultūrai, slovēņi ir spējuši
saglabāt savu nacionālo identitāti.
Nācijas atmodas laikā slovēņu
mākslinieciskais radošums lielā
mērā bija saistīts ar to, ka viņiem
nebija savas valsts. Slovēņu valoda
kļuva par nacionālās identitātes
pamatu un aizsardzību. Šim
piemēram sekoja citas mākslas
formas, vēlāk sniedzot savu
ieguldījumu nacionālās identitātes
stiprināšanā.
Ekonomika
Deviņdesmitos gadus iezīmēja
ekonomikas progress, kas
raksturīgs veiksmīgākas pārejas
valstīm; pāreja uz tirgus ekonomiku
notika diezgan viegli. Ekonomiskā
izaugsme pēdējos gados bijusi
augsta, pārsniedzot vidējo ES
rādītāju. Arī sieviešu nodarbinātība
ir no augstākajām.
Slovēnijas uzņēmumi ir guvuši gan
vietēju, gan starptautisku atzinību ar

dažādiem veiksmīgiem un ārkārtīgi
inovatīviem produktiem. Vai esat
dzirdējuši par „Elan” slēpēm, ko
izmanto slēpošanas čempioni? Vai
„Seaway” buru laivām un „Pipistrel”
īpaši vieglajiem lidaparātiem?
Vai, iespējams, izcilās kvalitātes
un izsmalcinātā dizaina „Gorenje”
sadzīves tehniku? Nav pat
iespējams uzskaitīt visus nelielos,
ārkārtīgi inovatīvos uzņēmumus.
Bet to izstrādājumi neatlaidīgi
iekaro (ārvalstu) tirgus. Izcilā
snieguma pamatā ir vairāki faktori
– no izslavētās slovēņu uzcītības
un ģeogrāfiskā novietojuma
tirdzniecības ceļu krustpunktā
līdz rūpēm par vidi, motivācijai un
inovācijām. Tas viss nodrošina
modernu Slovēnijas ekonomikas
kvalitāti.
Ekonomika tiek virzīta uz
pakalpojumiem; Slovēnija piedāvā
augstākās klases pakalpojumus
IT jomā. Šeit ir arī augsti attīstīta
zāļu un automobiļu ražošana. Citas
nozīmīgas nozares ietver pārtiku,
elektroierīces, metālapstrādi un
ķimikālijas. Vienlaikus pieaug
tūrisma nozares nozīme.
Zinātne un izpēte
Slovēnijas zinātnieki mūsdienās
turpina stiprās zinātnes tradīcijas,
kas devušas ieguldījumu daudzu

pasaules izgudrojumu izstrādē.
Slovēnijas zinātnes vēsture
aizsākusies ar ģēnijiem, kuri
strādājuši vēl sveču gaismā un
bez interneta palīdzības, – tie ir
tādi zinātnieki kā Janezs Vajkards
Valvasors (Karaliskās Londonas
biedrības biedrs 17. gs), Jurijs
Vega (logaritmu tabulas, 18. gs.),
Jožefs Stefans (radiācijas likums,
19. gs), Frics Pregls (Nobela
balvas ieguvējs organiskajā
ķīmijā, 20. gs sākums) vai raķešu
inženieris Hermans Potočniks
Nordungs.
Mūsdienu Slovēnijas zinātne un
izpēte seko šo pionieru pēdās.
‘Tā ir ārkārtīgi daudzpusīga un,
pateicoties augstajiem kvalitātes
standartiem, pazīstama visā
pasaulē. Dažās izpētes nozarēs,
piemēram, datorzinībās un
nanotehnoloģijā, Slovēnija ieņem
vienu no pirmajām vietām pasaulē.
Zināšanas ir viens no galvenajiem
nacionālās attīstības pīlāriem, un
Slovēnijas izpētes politika seko
visu modernu nāciju ceļam.
Kopš 1991. gada Slovēnija aktīvi
piedalās ES un citās Eiropas
izpētes un attīstības programmās;
tikai Eiropas izpētes struktūras
programmās vien Slovēnija jau ir
piedalījusies vairāk nekā tūkstoš
projektos.

Tūrisms
Ikviens gadalaiks ir lielisks, lai
apskatītu Slovēniju. Šis zaļais Eiropas
nostūris ir patiešām īpašs: lai arī kad
jūs šķērsosiet robežu, jūsu skatam
pavērsies ārkārtīgi daudzveidīga
un elpu aizraujoša ainava, savukārt
draudzīgi cilvēki un izsmalcināta
virtuve, veselības kūrorti un spa centri,
tūristu fermas un sporta iespējas
piedāvā kaut ko ikkatrai gaumei. Šī ir
vieta, kur sevi palutināt.
Vien divu stundu brauciena attālumā no
Vidusjūras zilajiem plašumiem atrodas
Alpu virsotnes. No turienes nav tālu
līdz Panonijas līdzenumiem vai viegli
izliektajiem Doļenskas pakalniem. Un
pa ceļam ir novietota noslēpumainā
Karsta un tās pazemes pasaule. To
visu vieno zaļā krāsa un, protams,
neskartā daba. Nemaz nerunājot par
termālajiem avotiem! Viss atrodas
tuvu un ir viegli sasniedzams, tādēļ
Slovēnijas apmeklējums ir pieredze, ko
vēlēsieties atkārtot!
Slovēnijā saule spīd vairāk nekā
2000 stundu gadā, tādēļ visi gadalaiki
piedāvā patīkamu atpūtu. Daudzas
brīnišķīgas vietas pārsteigs pat
visprasīgākos viesus. Golfa laukumi,
slēpošanas trases, dažādu sporta
veidu iespējas, adrenalīns un
aizrautība iedvesmos pat visprasīgākos
sporta entuziastus. Piedāvājumā ir
riteņbraukšana, pārgājieni un pat
ekstrēmie sporta veidi un dažādi
relaksācijas pasākumi.
Kas ārzemniekiem Slovēnijā patīk
visvairāk? Vispirms – entuziasma
izpausmes. Tad viesi apgalvo, ka
Slovēnija ir patīkama valsts, kas
nomierina garu un atspirdzina miesu,
īpaši, pateicoties neskartajai dabai,
mērenajam klimatam, viesmīlībai,
draudzīgajiem cilvēkiem un daudzajiem
termālajiem avotiem. Viņi piebilst,
ka Slovēnijas izcilība slēpjas tās
daudzveidībā, gadsimtu gaitā
nosargātajās vērtībās cilvēka un dabas
saskaņā un tajā, ka Slovēnija ir tīra,
moderna un droša valsts. To apšaubīt
nav pamata.

Slovēnija ir pasaulslaveno Lipicas zirgu
dzimtene. Foto: Darinka Mladenovič

Slovēnijas baudas
Mūsdienu Slovēnijas virtuve apvieno
Alpu, Vidusjūras un Panonijas reģionu
kultūru un civilizāciju ietekmes.
Sociālās un vēsturiskās izaugsmes
gadsimti šajā krustpunktā radījuši
īpatnējus kultūras un dzīvesstila veidus,
nevis asimilējot, bet radot unikālu un
oriģinālu daudzveidību it visā, ieskaitot
kulināriju.
Tradicionālā Slovēnijas virtuve ietver
graudaugus, svaiga piena produktus,
gaļu, zivis, dārzeņus, kartupeļus, olīvas
un kūpinātu šķiņķi. Atkarībā no reģiona,
protams, tā apvieno lauku, pilsētu
un mūku ordeņu ietekmes. Līdz ar
gardajiem ēdieniem gardēžus Slovēnijā
priecēs arī neticami plašā vīnu izvēle.
Patiesi dzīves baudītāji var izvēlēties
apmeklēt termālos avotus un kūrortus,
tūristu fermas un augstākās klases
restorānus.
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Kultūra un māksla
Mākslai un kultūrai ir īpaša vieta Slovēnijas
vēsturē, jo pagātnē tas bija veids, kā slovēņiem
daudzējādā ziņā kompensēt nacionālo politisko
un valstisko institūciju trūkumu. Slovēņu
attieksme pret nacionālo kultūru ir aktīva –
Slovēnijā ir labi attīstīts kultūras institūciju,
organizāciju un asociāciju tīkls, ko var pielīdzināt
pat visattīstītākajām Eiropas valstīm. Bagātā
kultūras dzīve kūsā ne tikai valsts lielākajās
pilsētās, bet burtiski katrā Slovēnijas nostūrī.
Gandrīz ikviens slovēnis sirdī ir rakstnieks,
gleznotājs, pavārs, dejotājs, vīndaris, mūziķis,
režisors, aktieris, blogeris vai gravieris. Viņi
zina, kā pārvērst mākslā it visu, ko mīl. Papildus

dažādu mākslas un amatu veidu, kas nodoti
no paaudzes paaudzē, pratējiem, slovēņi gūst
panākumus arī modernās mākslas formās, kas
pieejamas visām paaudzēm.
Kultūras pasākumi ir neticami apmeklēti –
dažādi festivāli (īpaši vasaras mēnešos)
iepriecina tuvus un tālus apmeklētājus. Populāri
ir gan koncerti, gan teātra izrādes; slovēņiem
patīk lasīt un viņi lepojas ar savām kultūras
tradīcijām. Jāmin France Prešerens, dzejnieks,
kurš ir slovēņu dzejas lepnums un valsts himnas
„Zdravljica” autors. Himna aicina uz nāciju
sadraudzību un ir zdravljica – tosts – visiem
labajiem cilvēkiem.

Potica ir populāra Slovēnijas
kūka. Foto: Tomo Jeseničnik
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Es jūtu Slovēniju vai
„Slovēņu zaļais”
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Kurenti, populāras karnevāla
figūras. Foto: Tomo Jeseničnik

Viduslaiku Pirana ir pievilcīgs kūrorts pie Adrijas jūras. Foto: Jakše-Jeršič

Idrijas mežģīnes. Foto: Jaka Vinšek

Akapella grupa „Perpetuum Jazzile”. Foto: Irena Herak/Minutainmanj

Slovēnija sevi reklamē ar zīmolu “I
feel Slovenia” (Es jūtu Slovēniju),
kas pauž dabas un slovēņu rakstura
līdzsvaru; tas runā par neskartu dabu
un vēlmi to saglabāt.
Tā pamatā ir zaļā krāsa, jo meži
aizņem vairāk nekā pusi valsts
teritorijas – Slovēnijā zaļais ir
vairāk nekā krāsa; tas ir „Slovēņu
zaļais”, kas atspoguļo dabas miera
un slovēņu rakstura līdzsvaru. Tas
stāsta par neskarto dabu un mūsu
apņēmību to aizsargāt. Tas simbolizē
dzīvesstila, kas apvieno aizrautības,
ar kādu slovēņi seko saviem
mērķiem, un kopējās vīzijas virzīties
uz priekšu, domājot par dabu,
līdzsvaru. Slovēņu zaļais parāda
arī pievēršanos svarīgākajam,
ko slovēņi sajūt savās rokās. Kā
arī par visu maņu harmoniju, kas
jūs sagaida Slovēnijā. Tādējādi
Slovēniju atcerēsieties ne tikai
vizuāli. Slovēnijas atmiņas apvieno
meža smaržu, strauta urdzēšanu,
pārsteidzošo ūdens garšu un mīkstu
koku. Mēs tiešām varam sajust
Slovēniju.
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