
Onlinerejse til Slovenien – onsdag den 8. december 2021

Jeres rejseleder Zlatko Jovanovic er er 
ph.d. i jugoslavisk historie og rejseleder 
og analytiker i DEO. 

Han kommenterer ofte situationen i Slovenien og 
andre lande i regionen for danske medier

PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve 
at komme på Zoom-programmet, hvis man ikke 
har prøvet det før. Hvis det driller, kan du ringe på 
tlf. 70 26 36 66 og få hjælp af os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan koble 
sig på rejsen til løs samtale.

14.00 Teknisk velkomst ved Michael B. Lauritsen

14.05 Velkomst ved Finn Ellegaard og forklaring af 
introvideo ved Zlatko Jovanovic.

14.15 Introvideo

14:30 Om det slovenske EU-formandskab og det 
politiske landskab i Slovenien, inkl. spørgsmål. 
Ved Zlatko Jovanovic.

15.00 Pause

15.10 Sloveniens moderne historie ved Zlatko Jovanovic. 
 Om slovensk nation under Jugoslavien og 

historiebrug i dag.  

15.30 “Jugo-nostalgi i Slovenien: længslen efter 
Jugoslavien eller en form for kritik af etnisk 
nationalisme i dagens Slovenien?” ved Milica 
Popovic. Milica har skrevet en ph.d.-afhandling 
om fænomenet jugonostalgi ved Ljubljana 
Universitet. Vi starter med et 13-minutters 
dansk-tekstet video-interview, hvor Milica 
fortæller om jugonostalgi i Slovenien. Herefter 
vil der være muligt at stille spørgsmål til Milica. 

15.55 Pause 16.05 Slovenien som udvandrings- og indvandrings-
land ved Zlatko Jovanovic. 

16.15 Et besøg i Škofja Loka, hvor vi møder Mogens 
Cuber. Mogens er uddannet journalist fra 
Journalisthøjskolen, hvor han har været lektor i 
sammenlagt 10 år. Mogens har boet i Slovenien 
siden 2017 og og vil bl.a. fortælle om denne 
lille by som ligger godt 20 km nordvest for 
hovedstaden Ljubljana og som mange især 
børnefamilier flytter til. Vi vil også høre om den 
unge borgmester (41 år), og hvad han gør for at 
promovere byen og gør livet i byen bedre.   

16.45 Zlatko opsummerer og besvarer spørgsmål fra 
deltagere.

16.55 Afslutning ved Finn Ellegaard. 

Dragen er Ljubljanas symbolske beskytter og byens symbol. 
Billedet er fra Dragebroen ved Ljubljanas centrale marked.

Škofja Loka med Stenbroen fra det 14. århundrede.



Landskabsformer i Slovenien

Slovenien i tal
Slovenien i tal:
Areal: 20.271 km2 (under det halve af Danmarks areal)
Heraf skov 64 % (den tredje højeste andel i EU, efter Finland og Sverige)
Befolkning (2020): 2.108.977 
Heraf 92% slovenske statsborgere og 87% født i Slovenien.

De fem største bykommuners indbyggertal:
Ljubljana 294.464
Maribor 113.778
Kranj 57.185
Koper / Capodistria 53.292
Celje 49.007

Sprog i Slovenien:
Slovensk er det eneste officiele sprog i hele landet.
Italiensk er officielt i fire kommuner ved Adriaterhavet og ungarsk i 3 hele 
kommuner samt dele af yderligere 2 kommuner i den nørdøstlige del af 
landet ved grænsen til Ungarn. 

Godt 87% har slovensk som modersmål, ca. 7,5% de serbokroatiske 
sprog, 0,4% albansk og 0,2% makedonsk (de fleste af disse godt 8% er 
indvandrere eller efterkommere fra de andre jugoslaviske delstatsrepu-
blikker). Ungarsk er modersmål for 0,4% af befolkningen og italiensk for 
0,2%. Dog anser hele 5% af etniske slovener (især i byerne ved Adriater-
havet) italiensk for at være deres primære dagligdags sprog.

Slovenerne er nogle af de allerbedste i EU, når det kommer til fremmed-
sprogkundskaber. Hele 92% af befolkningen over 25 år taler mindst et 
fremmedsprog og 72% mindst to, hvilket er den højeste andel i EU. 
61% slovenere taler kroatisk, 56% engelsk, 42% tysk og 15% italiensk 
(dermed er det kun i Italien og på Malta flere der kan tale italiensk).   

Slovensk mad og drikke:

Prežganka (“brunnet” suppe med æg) er 
slovensk nationalsuppe lavet af mel, kom-
menfrø og sammenpisket æg. Suppens 
brune farve kommer fra bruning af melet i 
olie eller smør. 

Idrijski žlikrofi er dumplings fra Idrija-
området. Dumplings laves af dej med 
kartoffelfyld og serveres oftest enten som 
tilbehør til kød eller toppes med kødsovs. 
Opskriften går tilbage til midten af det 
19. århundrede og er stadig en af de mest 
populære slovenske retter. 

Slovensk potica er en nødderulle og et 
traditionelt festligt bagværk fra Slovenien. 
Den mest almindelige potica laves med 
malet valnød, men der er mange andre 
versioner - fx med hasselnøder, valmue-
frø, estragon, kvark eller græskarfrø. 
Traditionelt laves potica i et ringformet 
potica-bageform kaldet potičnik.

Slivovka er en førsteklasses 
brandy lavet på modne blommer.  

Brinjevec er en stærk 
alkoholholdig drik fra 

Karst-regionerne i 
Slovenien lavet på 

formalede og 
fermenterede ene-

bær. Brinjevac 
bruges som traditionel folke-
medicin til mange problemer. 
Den kurerer næsten alle sygdomme.

Sloveniens våbenskjold
Det slovenske våbenskjold består af et blåt skjold 
med rød kant, hvorpå der er et stiliseret hvidt 
Triglav-bjerg, under hvilket der er to bølgede linjer, 
der repræsenterer havet og landets floder. Over 
bjerget Triglav er der tre gyldne sekstakkede stjerner, 
der repræsenterer Greverne af Celje - et mægtigt og 
indflydelsesrigt dynasti fra middelalderen.
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