
Pozdravljeni, 
  
V minulih tednih smo lahko veliko slišali in prebrali o otvoritvi konzulata v Melbournu. Sam 
dogodek je med nami povzročil precej nezadovoljstva. Ob branju in poslušanju izjav glavnih 
akterjev je sigurno opaziti veliko kontradikcij. 
Zanimivo bo videti, kakšno stališče in končno odločitev bo zavzelo ministrstvo za zunanje zadeve 
RS, po sprejetju poročila, ki ga bo podal njihov pooblaščeni nadzornik diplomacije. 
  
Opaziti je, da ima vplivno besedo s svojimi nasveti in izjavami nas melbournški rojak gospod Peter 
Mandelj, ki ga je gospod veleposlanik predstavil kot najpomemnejšega Slovenca v Viktoriji. Tudi 
gospod Derry Maddison je v svojem odgovoru gospe Dragi Gelt napisal, da je po posvetu z z 
gospodom Mandeljem sestavil listo vabljenih gostov...zato ni čudno, da so  vabljeni samo člani in 
organizacije, ki sodijo v krog gospoda Mandelja, in da na listi vabljenih ni pomembnih 
posameznikov, članov nekdanje organizacije SNS Viktorije, ki so največ naredili za priznanje 
samostojne Slovenije v državi Viktoriji in s tem v Avstraliji.  
  
V zadnjem intervjuju za Radio Slovenija (http://ava.rtvslo.si/predvajaj/slovencem-po-
svetu/ava2.174267030/ ) novinar Toni Laternar govori z veleposlanikom gospodom Balažicem, 
gospo Drago Gelt in gopodom Petrom Mandeljem. V dialogu z gospodom Mandeljem slednji izjavi, 
da o zadevi ne bo debatiral, ker je to za vse nas škodljivo...in da se on zavzema za reševanje 
tovrtstnih nesoglasij s komunikacijo in medsebojnim razumevanjem a ta izjava ima najbrž poseben 
namen...Zanimivo je, da gospod Mandelj govori o dialogu in sodelovanju, a ga  mnogi 
poznamo tudi drugače... 
  
Ob vsem tem razmišljanju se mi spomin vrača nazaj v obddobje po letu 1988. Z zanimanjem sem 
odprl publikacijo Naša bitka za Slovenijo SNS Vic Avstralija, ki jo je Narodni svet Viktorije izdal ob 5-
ti obletnici plebiscita leta 1994. V njej je podrobno predstavljen doprinos avstralskih Slovencev v 
boju za osamosvojitev slovenske države. Publikacijo je z velikim trudom uredila gospa Stanka 
Gregoric s sodelavci in je bila izdana pod pokroviteljstvom  Narodnega sveta Viktorije. Dosegljiva je 
na spletnem naslovu  http://slovenianbusiness.com/nasa.pdf .  
  
Veleposlanik gospod Balažic govori o dolgoletnem trudu slovenskih društev in o končnem velikem 
uspehu, da imamo danes v drzavi Viktoriji svoj konzulat. Vzrokov za to veliko zakasnitev je veliko in 
največ je krivo naše medsebojno nesodelovanje, pristop in nedoslednost slovenskih politikov v 
sodelovanju z rojaki, živečimi zunaj meja Slovenije. Da skrajšam, tudi mi in naši odnosi so del 
današnje slovenske polomije, vsaj kar se tiče nas v Viktoriji. Gospod Mandelj je že več kot 25 let na 
vrhu društev, ki so povezana v SSOV (Svet slovenskih organizacij Viktorije). V februarju leta 1992, 
ko je avstralska vlada priznala samostojnost slovenske države, je SNS Vic proslavil zgodovinski 
dogodek s Svečano akademijo. Med gosti ni bilo, sicer tudi vabljenega predsednika, gospoda 
Mandelja in ostalih predsednikov drustev zdruzenja SSOV. Isto se je ponovilo, ko jo SNS Vic 
organiziral gala večer ob peti obletnici plebiscita leta 1994.   
Obstajajo pa tukaj tudi izjeme. V letu 91-92 je bil predsednik SDM gospod Andrej Fistrič mlajsi in 
pod njegovim vodstvom je s svojim sodelovanjem podprlo aktivnosti SNS Viktorije tudi društvo 
SDM. Ravno tako je vse aktivnosti SNS Vic za samostojno Slovenijo stalno podpiralo in sodelovalo 
tudi Slovensko drustvo  iz St. Albansa. 
Pomembno pa je omeniti, da so manifestacije SNS Vic v Melbourno masovno podprle rojakinje in 
rojaki ne glede na to, kateremu društvu pripadajo. 
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Dodatna dejavnost SNS Vic, ki se je tudi odvijala v prostorih cerkvenega središča, je bila med 
drugim tudi ustanovitev Dobrodelne agencije, ki je več kot dvanajst let nudila vsestransko pomoč 
rojakom v Melbournu, a žal tudi ta aktivnost SNS Vic ni bila podprta s strani SSOV, kakor mnoge 
prepoznavne aktivnosti SNS Viktorije.  
  
Vse uspešne manifestacije v Avstraliji, vezane na samostojnost slovenske države, so bile masovno 
izpeljane s podporo zavednih rojakov sirše slovenske skupnosti v Viktoriji in širom Avstralije.  
  
V arhivih SNS Vic ni opaziti dopisa ali odgovora na naša vabila za sodelovanje, o katerem v zgoraj 
omenjenem intervjuju danes govori gospod Mandelj, ki bi naj bil po nejasnem sistemu izvoljen za 
našega najvišjega predstavnika v Sloveniji... Zato me veseli njegova današnja odločnost, da bo po 
več kot 20-tih letih z dialogom povezoval nas rojake in reševal sporna vprašanja… 
  
Seveda bi se dalo še veliko povedati, kar pa bo sigurno predstavljeno ob kakšnih drugih 
priložnostih. 
  
Želim vam prijetno branje in obujanje spominov. http://slovenianbusiness.com/nasa.pdf 
  
  
Lepo vas pozdravljam, 
  
Vinko Rizmal  - (takratni koordinator Svečane akademije ob priznanju samostojne Slovenije in 
koordinator publikacija Naša bitka za Slovenijo...) 
vrizmal@slovenianbusiness.com   
Melbourne 01.april 2014  
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