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AUTORIAUS ZODIS 

Kadaise Slovenija man buvo nepasiekiama svajoniq salis. Net atsiverus ga-
limybei lankytis Balkanuose, pradejau visai nuo kite gale - Bulgarijos. 

Turejo praeiti net 15 met^, kol atradau nepakartojam^ vakarinii j Balkanij grozj. 
Ilgainiui keliones po Balkanus tape man kasdienybe, o j Slovenija per pastaruo-
sius 18 metij uzsuku bent kart^ metuose. 

Slovenija labai saugi ir patogi keliautojams salis. Lyginant su jos kaimynemis, 
apibudinti galima butij taip - italiska architektura ir austriska tvarka. O tai kas 
slaviska - kyla naturalus klausimas. O gi nieko, isskyrus kalb^. Nereikia pamirs-
ti , kad tik 1991 m. salis tapo nepriklausoma. O kas pries tai? Ki t i j , svetimij, val-
dymas arba okupacijos - vengrai, vokieciai, austral, italai, serbai. Vis i jie paliko 
savo pedsak^ slovenij gyvenime. Siandien slovenai - darbsti, tvarkinga, mandagi 
ir santuri tauta. Prie kiekvieno is siij epitetq nedvejojant galima prideti zodelj „la-
bai". Dar reiktij atkreipti demesj j j i j draugiskum^, bet, deja, be zodelio „labai". 
Budami nuolatineje Vakari j jtakoje jie prarado tuos geriausius slaviskus bruozus, 
kurie mane taip zavi likusioje Balkanij dalyje. Jie siek tiek susvetimejo tarpusa-
vyje, tapo labiau dalykiski. Juk ne veltui jiems nepatinka buti priskirtiems prie 
Balkan^ saliij. Nes Balkanai, anot slovenij, - kitas, svetimas, praeityje turkiskas 
pasaulis. O kaip yra is tikrij ji j? 

Balkanij pusiasalyje yra 10 valstybiij: Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Bul-
garija, Graikija, Juodkalnija, Kosovas, Makedonija (visa teritorija Balkanuose); 
Kroatija, Serbija (didesnioji teritorijos dalis Balkanuose) ir Slovenija (mazesnioji 
teritorijos dalis Balkanuose). Pusiasaliui taip pat priskirtinos ir 2 nedideles Itali-
jos (Triestas - 0,1 % viso salies ploto) ir Turkijos (Trakija - 3 % viso salies ploto) 
teritorijos. Balkanij plotas — 6 6 6 tukst. km^, gyventojij -60 mln. 



Siuo metu vis dazniau naudojamas Pietryciij Europos terminas ir jis taikomas 
Balkanij pusiasalio valstybems bei gretimoms salims apibudinti Kiprui , Moldovai, 
Rumunijai, Turkijai, Ukrainos Budzakui, Vengrijai. 

Slovenija garsi stulbinamai jvairiais krastovaizdziais. Vos keliij simtij kilomet-
rij plote galima keliauti nuo aukstij Alpii j kalnij virsunii j i k i milziniskij atvirij 
lygumij rytuose ir paslaptingo karstinio regiono pietuose, o galiausiai pasiekti V i -
durzemio juros pakrant^. 

Sie kontrastingi krastovaizdziai kartu su senomis tvaraus likininkavimo ir 
miskininkystes tradicijomis leme ypac turting^ biologin^ jvairov^. Daugiau nei 
pus^ Slovenijos teritorijos dengia miskai - tai po Suomijos ir Svedijos miskingiau-
sia Europos salis. Zeme dirbama tik mazuose sleniuose. 

Sioje 3 kartus uz Lietuv^ mazesneje salyje susitinka 2 didieji Europos kalny-
nai - Alpes ir Dinarai, o tarp j i j jsiterpusi nedidele, bet savo pozemiais jspudin-
ga Karsto plynaukste. Gamta slovenams pasykstejo juros, bet su kaupu atseikejo 
urvij ir prarajij, kurios kasmet sutraukia milijonus lankytojij is viso pasaulio. 

Jus, gerbiamasis skaitytojau, rankose laikote mano ketvirt^j^ knygel§ - patari-
mus keliautojui is serijos apie Balkanij salis. Pirmoji - Bok, Kroatija (2010) - buvo 
skirta Kroatijai; antroji - Labas, Juodkalnija (2011) - Juodkalnijai, Serbijai ir Ko-
sovui; trecioji - Labas, Albanija (2015) - Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai bei 
Makedonijai. Pirmosios trys buvo universalios, tenkinancios bendrus pazintinius 
Lietuvos turistij poreikius Balkanuose. Dabar siulau Jums savo priespaskutini^j^ 
sios serijos knygel^, k u r i yra labiau skirta aktyvaus poilsio megejui, ieskanciam 
nuotykiij kalnuose ir urvuose. 
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SVARBIINFORMACIJA 

Geografija 
Plotas 20 273 km^ 

Auksciausia virsune Triglavas [Triglav) (2864 m) 

Giliausias urvas Cehi 2 (1502 m) 

Giliausias pasaulyje sulinys (603 m) Vrtoglavicos urve 

llgiausias urvas Migoveco urvynas {Sistem Migovec) 
(25,535 km) 

Auksciausias krioklys Boka (144 m) 

Ilgiausia upe Sava (visas ilgis 945 km, Slovenijos teritorijoje 
221 km) 

Didziausias ezeras Cerknicos (24 km )̂ 

Pakrantes ilgis 46 km 

Vienintelesala Bledoezere 

Nacionalinis parkas 1 - Triglavas 

RegioniniLj parkij 3 - Skocjano urvyno, Vidines Karniolos 
ir Kozes 

KrastovaizdzioparkLi43 

Pasaulio paveldo objektq 3 - Skocjano urvynas, Idrijos 
gyvsidabrio kasykia, priesistoriniai Alpiq namai ant poliq 

Kandidatq \o paveldo s^ras^ 5 - Klasikinis Karstas, 
Fuzinos kalvos, Franjos partizanq ligonine, J. Plecniko 
architektura 

Didziausi miestai Liubliana {Ljubljana), 111 tukst., 
Mariboras {Maribor), 114 tukst., Cele (Celje), 37 tukst., 
Kranis [Kranj], 37 tukst., Velene (Velenje), 25 tukst. 
gyventojij. 

Svarbiausias uostas Koperis {Koper) 

LAIKOJUOSTAPL+1 valanda 

Klimatas 

Pajuryje - subtropinis Vidurzemio juros, ziemos svelnios ii 
dregnos, vasaros karstos ir sausos, sausio vid. temperatur; 
-2 "C, liepos nuo +21 °C. Krituliq 900-1000 mm. Rytineje 
dalyje - vidutinlii platumii pereinamasis is jurinio j 
zemyninj. Kalnuose - kalnij alpinis. Kritulii| 2400 mm. 
Pakranteje ziemq daznai pucia stiprus saltas, sausas, 
gusingas vejas boras, o pavasarj - fenas. 

Gyventojai 
GyventoJL[-2,05 mln. 

Tautybes: slovenai (83 % ) , kroatai (2 % ) , serbai (2 %) , 
bosniai (1 %),albanai. 

Religijos: katalikai (58 %) , kiti krikscionys (3 % ) , 
musulmonai (2 % ) , kitos konfesijos (27 % ) , ateistai 
(10%). 

Vid. gyvenimo trukme: 78 m. (palyginti Lietuvoje - 75), 
vyrq - 74 m. (palyg. Lietuvoje - 70), moterij - 82 m. 
(palyg. Lietuvoje - 80). 

Nobelio premijos laureatij 1 - F. Preglis (F. Pregl). 

Kalbos 

Valstybine kalba yra sloveni|. Priklauso indoeuropieciq 
kalbq seimos siavq kalbij sakos pietinei grupei. Naudojami 
lotyniski rasmenys. Skiriamos 8 pagrindines tarmiii 
grupes. Pasaulyje slovenq kalbq vartoja -2,2 mln. zmoniq, 
Uzsienio kalbas slovenai naudoja placiai, populiariausios 
yra kroatq, serbij, anglij, vokiecii|, italij kalbos. 

Pinigai 

Slovenijos piniginis vienetas nuo 2007 m. yra euras (EUR). 
1 euras turi 100 centij. 

Atsiskaitymas kredito kortelemis Visa, MasterCard 
paplit^s placiai. Bankomatii (bancni avtomat) yra visur. 
Jie priima Visa, MasterCard, Maestro, Cirrus korteles. 

Arbatpinigiai 

Arbatpinigiai salyje j sqskaitq dazniausiai nera jtraukiami, 
bet gavejai ji{ neatsisako. Restoranuose jprasta suapvalinti 
sqskait^. Jei klientassumoka , 
10 % virsaus (uz ypac puikq aptarnavimq iki 15 %) , 
yra sveikintina. 



ALPig KALNAI 
Alpiij kalnynas yra istjs^s lanku nuo Genujos jlankos (Ligurijos jura) i k i 

vidurupio lygumos per Prancuzij^, Italij^, Sveicarij^, Vokietij^, Lichtenstei-
nq, Austrij^ ir Slovenij^. Tai auksciausi Europos kalnai - auksciausia virsune 
Monblanas (+4807 m) Prancuzijoje/Italijoje. Ilgis 1200 km, plotis 150-250 km. 
Pietvakariuose, prie Genujos jlankos krantij , jungiasi su Apeninais, pietryciuo-
se, prie Savos aukstupio, - su Dinarxj kalnais. Alpes skirstomos j Vakarq (jos 
auksciausios) ir Ryti j . Alpes sudaro besikaitaliojancios kristaliniij uolienij ir 
klinciij juostos. Klint ini i j kalmj juostoje (aukstis i k i 3000 m) upiij sleniai gilus, 
slaitai status, virsunes uoletos, daug karstiniij reiskiniij. 

Alpes sudaro rib^ tarp vidutinio ir subtropinio klimato juostij. Vakari j A l -
pese per metus iskrinta 3000-4000 m m krituli i j , Ryti j Alpese 2500-3000 mm. 
Sniego riba kinta nuo 2500 m aukscio (siauriniuose slaituose) i k i 3200 m (pie-
tiniuose slaituose). Daznos sniego lavinos. Apie 1200 Alpii j ledynij uzima apie 
4000 km^ plot^. Ledynij liezuviai nusileidzia i k i 1500-1100 m aukscio. 

Zemutine augalijos zona ( iki mazdaug 800 m aukscio) yra priekalniuose ir 
labai sukultiirinta - isvystyta zemdirbyste. Nuo 500-800 m aukscio i k i 1600-
2400 m issidesciusi kalnij miskij zona, kur auga bukai, egles (zemiau), pusys, 
maumedziai (auksciau). Virs miskij driekiasi subalpine zona, kur vesi pievij 
augalija, krumai, kalnines pusys, dar auksciau - alpiniij pievij zona. Auksciau-
siij kalnagubriij virsunese plyti firno laukai ir ledynai. 

Slovenija labai kalnuota ir miskinga sails. Net 90 % teritorijos yra aukstesne 
nei 300 m, o miskai uzima per 50 % krasto. Saliai priklauso 3 Ryti j Alpii j kalnij 
masyvai: Julijos Alpes (didziausias, auksciausias ir populiariausias), dalis K a -
ravankq (maziausias ir zemiausias) ir Savinios Alpes. 
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ATOSTOGOSPAJORYJE-
seimos normalaus 

gyvenimo kriterijus 

O N A N O S E V I C I E N E 

Su gydytoja J U R G I T A S I U P S I N S K A I T E L E S K O V S E K apie Rytij ir Vakarij Europos sa
ils gali kalbetis valandij valandas ir, regis, neissemtum sio aruodo, nes jis nuolat papildo-
mas kiekvien^kart ruosiantis naujai kelionei. Jurgita dziaugiasi, kad dar budama studente 
su bendraminciais ismaise tada mums lengvai prieinamas buvusios Tarybij S^jungos salis. 
Jokios knygos negali perteikti tos patirties. Politiniai pasaulio pokyciai ir pazintis pries 17 
metij Frankfurto oro uoste su slovenu pasuko judejimo krypt} j kit^ pus^. 

Isvykus gyventi j Slovenij^, prasidejo naujas atradimij etapas. „Nera nieko nuostabiau, kaip 
keliauti dviese automobiliu", - dziaugiasi Jurgita, ismaisiusi su v y r u ne tik Slovenij^, bet ir be-
veik visq Europ^. Taciau sjsyk musij pokalbis labiausiai sukosi apie antruosius Jurgitos namus 
- Slovenij^, kur i artima mums daugeliu dalykij: apsupta didziijjij kaimynij, maza savo plotu ir 
gyventojij skaiciumi. Nors Slovenija daugiau kaip triskart mazesne uz Lietuv^, taciau gyventojij 
beveik kaip dabar musij salyje - apie 2 mln. 

Kaip prieme lietuvaitf slovenii seima pries 17 rnetq? 

Labai gerai. Galima tik pasvajoti apie tokj priemim^. Is vyro seimos tik gero sulaukiau, 
man labai daug padejo. Turejau pasiruosusi desimtj atsakymij j tipiskus klausimus, juk pasaulis 
mazai mus zinojo kaip taut^ ir valstyb^. Tais laikais naturalizacijos procesas buvo sudetingas, 
Lietuva ir Slovenija tada dar nebuvo Europos S^jungos salys, bet pamazu viskas susitvarke. As 
pilietybes neprasiau, nors ir istekejau, pasilikau Lietuvos pilietyb^. Septynerius metus gyvenau 
Slovenijoje, dirbau farmacijos versle. Ismokau kalb^, nors j i ir labai nelengva - viena archajis-
kiausiij slavij kalbij, turinti dviskait^, kur i vartojama kasdieneje kalboje. Yra zodziij, kurie vie-
nodai skamba, taciau visiskai kitos nei rusij kalbos reiksmes. Stai pries rinkimus pamaciau pla-
kat4 gatveje su uzrasu: „S ponosom za Slovenijo". T i k veliau suzinojau, kad sloveniskai „ponos" 
- pasididziavimas, o rusiskai juk - viduriavimas! Dar kalba jdomi tuo, kad vienam zodyje gali 
buti labai daug priebalsiij is eiles, pavyzdziui, „kamane" sloveniskai „cmrl". Arba istarti toki§ 
pavard^ - Strmcnik?! 

Kaip jums patiko sis turtingiausias buvusios Jugoslavijos kampelis? 

Labai j j pamegau. Salis maza, bet visko turi daug: aukstij kalnij , silt^ jur^, sniokscianciij 
upiij, zaliij kalvi j , tankiij miskij . Jie labai didziuojasi tuo, k^ turi, daznai pamini, kad gyvena 
graziausioje pasaulio vietoje. 

Ar slovenai renka gamtos gerybes? 

Ne visi , t ikrai ne taip kaip Lietuvoje, nes daugelis nemoka atskirti valgomij grybij nuo 
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