
Poročilo o delovanju Društva prijateljstva Slovenije in
Azerbajdžana, 30.06.2011

Društvo je od  v času enega leta, odkar je bilo ustanovljeno   (9.06.2010),

doseglo pomembne  uspehe. Delo društva vodi Izvršni odbor, ki se je

doslej sestal  6-krat. Od 98 članov je 81 domačih fizičnih oseb in 6

pravnih oseb, 10 pa je tujih državljanov, od tega 9 iz Bakuja, ter eno

podjetje iz Bakuja.

Društvo si finančno pomaga  zgolj  s članarino, prostovoljnim delom in
razumevanjem Mestne občine Nova Gorica.  Predvidena je  ustanovitev
prve podružnice v Ljubljani. Naše osnovno poslanstvo  je  vzpodbujanje
sodelovanja med Slovenijo in Azerbajdžanom na vseh področjih
družbenega življenja. Na kulturnem področju smo pripravili  natančen
program, ki smo ga poslali  na ustrezna slovenska ministrstva in na
ministrstvo za kulturo Azerbajdžana.   Sprejeli so nas na ministrstvo za
zunanje zadeve, na ministrstvu  za visoko šolstvo,  na ministrstvu  za
obrambo ter predsednik  republike Slovenije. Vsi so pozdravili naš
program in nam ponudili tudi pomoč. Na naš dopis  se žal doslej ni
odzvalo  le slovensko ministrstvo za kulturo.

Društvo aktivno sodeluje s kinostudiem »Salame« Baku, ki je pred tremi
leti pri nas z našo pomočjo posnelo dokumentarni film o heroju Mehdiju
Husejnzadeju- Mihajlu. Film  je prejel več mednarodnih priznanj.  Društvo
ima dovoljenje  za njegovo javno predvajanje.  Režiser g. Tair  Alijev je
odprl v Bakuju kino center »Nova Gorica«. V avgustu-septembru mu bo
društvo pomagalo  snemati  dokumentarni film o azerbajdžanskih borcih,
ki so  bili vključeni v IX. korpus.



Med našimi člani so tudi  priznani  strokovnjaki  in umetniki, ki  bodo
pomagali  pri  razvijanju  sodelovanja. Posebej  moramo pohvaliti našo
članico Vesno Černivec, ki  je  dobra  poznavalka Azerbajdžana. Do
sedaj je organizirala  več razstav,  posvečenih Azerbajdžanu, zadnja
razstava je bila  s pomočjo  članov KS Šempas postavljena na ogled v
tamkajšnjem  kulturnem domu.

Program za turizem  je v fazi načrtovanja in še ni dokončno potrjen. V
Novo Gorico ( Čepovan, Vitovlje, Šempas)  želimo   privabiti  goste  iz
Azerbajdžana, ki obiskujejo slovenska  zdravilišča.  Na področju športa
smo vzpostavili stike z  azerbajdžanskim ministrstvom za šport.

Sodelovanje bo uspešno, če  bodo pri tem sodelovali vsi naši člani,
pristojne državne  institucije in veleposlaništva.

Naše društvo v Azerbajdžanu zelo upoštevajo. Ko je njihovo

veleposlaništvo na Dunaju organiziralo koncert  v spomin na njihovega

prerano umrlega diplomata  Fuada Ismajlova, je veleposlaništvo povabilo

na Dunaj iz Slovenije le naše društvo.  Spominskega koncerta  so se

udeležili  trije naši člani in predstavnica MONG.

Izvršni odbor je sprejel sklep, da bo  na prvem občnemu zboru predlagal,
da postane drugi petek v mesecu juniju  praznik Društva prijateljstva
Slovenije in Azerbajdžana.

Prav na dan prve obletnice delovanja društva  je Slovenijo obiskal
predsednik Azerbajdžana dr. Ilham Alijev. V svojem nagovoru na svečani
večerji, na katero sta bila  povabljena dva člana društva, je predsednik
pozdravil ustanovitev  društva in poudaril, da bo imelo pomembno vlogo
pri utrjevanju odnosov med Slovenijo in Azerbajdžanom, posebno še na
gospodarskem področju.



Predsednik  Alijev  je obiskal  tudi Šempas, kjer je svečano  odprl
muzejsko razstavo,  posvečeno  njihovemu heroju Mehdiju Husejnzadeju
-Mihajlu, ki je novembra leta 1944 padel na Vitovljah kot slovenski
partizan. Avtor razstave je prof.  Dr.  Rafael B. Husejnov iz Bakuja, pri
postavitvi razstave mu je  pomagal Goriški muzej.  S predsednikom je
prišla na obisk tudi številčna gospodarska delegacija.  Najprej je
delegacija obiskala Mestno občino Nova Gorica, naslednji dan pa
Ljubljano.

Gospodarstvo je tista  dejavnost, ki omogoča  vsa druga  sodelovanja.

Prvi  obisk večje  slovenske gospodarske delegacije v Azerbajdžanu je  v

novembru leta 2009, a žal ni prinesel vidnejših rezultatov. Mislim, da je

bolj krivda na naši strani. Letos pa je ob obisku njihove številčne

gospodarske delegacije vendar bilo vzpostavljenih nekaj kontaktov, ki so

se, kot kaže, začeli lepo razvijati. Odziv naših gospodarstvenikov je bil

tudi dober. Društvo je aktivno sodelovalo  pri pripravi obiska

gospodarske delegacije v Novi Gorici.   Posebej  zaslužen za obisk

gospodarstvenikov  na Goriškem  je    župan MONG  g. Matej Arčon.

Ob prihodu v Slovenijo so vsi gostje dobili pozdravno pismo našega

društva v azerbajdžanskem jeziku. Neprimeren pa je bil odnos do gostov

osebja v hotelu Perla, kjer  so se birokratsko držali hotelskih pravil  in od

pomembnih gostov terjali, da izpraznijo sobe, čeravno so poslovni

pogovori še vedno potekali.   Takšno vedenje  zagotovo  ne   prispeva k

razvoju turizma.  V prihodnje  bo potrebno posvetiti  tudi več pozornosti

pravilni  komunikaciji  z  gosti in  poznavanju njihovih kultur ter znanja

tujih jezikov.   Pravilen odnos do gosta   veliko prispeva k  razvoju

uspešnega  poslovnega sodelovanja.



Povsem  drugače, sproščeno in prijazno, pa so  poslovneže iz
Azerbajdžana  sprejeli v Čepovanu, ko so   obiskali  grob heroja Mihajla.
Državni poslanec prof. Rufat Atakishi Gulijev je celo povabil tri domačine,
ki so heroja osebno poznali  ali ker  skrbijo za njegov grob, na obisk v
Baku. Stroške obiska bo krila azerbajdžanska stran. Poslanec  Gulijev je
obljubil  finančno pomoč tudi  društvu.

V Ljubljani je  gospodarsko delegacijo iz Azerbajdžana   sprejel   Japti.
Enak neprimeren odnos  do gostov kot v Novi Gorici  je imelo tudi osebje
hotela Union.  Poleg tega organizator  srečanja ni poskrbel za
prevajanje v ruščino, ampak le v angleščino, ki je pa žal  Azerbajdžanci
slabo  poznajo.

Društvo bo predlagalo  Območni gospodarski zbornici Nova Gorica, naj
skliče na pogovor  vse  slovenske  gospodarstvenike, ki so se udeležili
srečanja v Novi Gorici, da posvet skupaj analizirajo   in si izmenjajo
izkušnje.

Bistvo društvenega delovanja je v pospeševanju in krepitvi odnosov med
obema državama, saj  bomo prav s tem  pomagali  krepiti naše
gospodarstvo.

Predsednik:

Ivan Bašin


