
M estni muzej Ljubljana je v četrtek zvečer v svoji najlepši opravi – slavno-
stno razsvetljen, s cvetnimi lističi pred vhodom in čudovitimi aranžmaji

iz belih tulipanov v notranjosti – sprejel udeležence – prevladovale so udele-
ženke – podelitve štipendij v okviru nacionalnega programa Za ženske v zna-
nosti.
Iz očitno dobitne kombinacije Unesca, organizacije, ki prisega na znanje, in
družbe L'oreal, ki živi od ženske želje po lepoti, je v svetu pred desetletjem zra-
sel program For women in science, Za ženske v znanosti, v okviru katerega so
sprva podeljevali le nagrade uglednim znanstvenicam, leta 2000 pa so začeli
podeljevati še mednarodne štipendije in leto pozneje nacionalne štipendije, v
Sloveniji prvič lani. Letos sta ju dobili Zrinka Abramovič in Saša Kovačič (več

o njiju na 4. strani). Na podelitvi razen državnega sekretarja na ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki je prišel namesto ministrice – MVZT
namreč podpira vse akcije, ki promovirajo ženske v znanosti –, nismo opazili
nobenih politikov. Zapel pa je Omar Naber, ob šampanjcu so stregli izbrane sla-
ščice, navzoči pa so se strinjali, da je to odlično zamišljen program, ki koristi ra-
ziskovalkam in seveda organizatorjem. Zadovoljna sta bila videti ena najbolj-
ših slovenskih znanstvenic prof. dr. Marija Kosec, zaposlena na Institutu Jo-
žefa Stefana, kjer delata tudi mentorici obeh štipendistk, in predsednik Sloven-
ske znanstvene fundacije dr. Edvard Kobal. Da je prireditev ob tem, da poma-
ga pri vključevanju žensk v znanost, dobra reklama za njegovo podjetje, je pri-
čal tudi zadovoljen obraz generalnega direktorja L'oreala Slovenija Philippa
Cornuja, ki je navzoče presenetil z nagovorom v slovenščini – gospod menda
obvlada kar devet jezikov. J. K. S.

Naj Primorec
“Dobili smo še en naj naslov: v nedeljo so po letu dni glasovanja bralci Primorskih novic in
poslušalci Radia Koper izbrali osebnost Primorske. V portoroškem Avditoriju so skulpturo
kiparja Boštjana Drinovca Zlato jabolko izročili direktorju območne Karitas za Istro
duhovniku Francu Prelcu. Med dvanajstimi finalisti je bil tudi tržaški pisatelj Boris Pahor, ki
je lani dobil francosko odlikovanje legije časti.”16
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Dražba in ples

Ljubljana G a l e r i j a K r e s i j a i n h o t e l U n i o n

Zemlja pleše tja med rotarijce
Rotarijci so ta teden pogosto
prisluhnili zimzelenim slovenskim
popevkam, saj sta se njihova
sredina dobrodelna razstava
fotografij v galeriji Kresija in
včerajšnji 19. veliki ples v Unionski
dvorani vrtela prav okoli zlatih let
naše glasbene dediščine. Na
razstavi je Remake Swing Quartet
začel z Zemlja pleše; in rotarijci so
čez nekaj dni res plesali. Še več: z
deset tisoč evri za vsakega so
obdarili nova štipendista Damjana
Kukovca in Ištvana Išta Huzjana,
štiri tisoč evrov pa so namenili
obetavni pevki popularne glasbe
Ani Dežman.

O grevanje se je torej začelo z
dražbo fotografij, ki se je kon-

čala v soboto. S 30 črno-belih in di-
gitaliziranih posnetkov Marjana
Cigliča in drugih enookih mojstrov
so se smehljali Marjana Deržaj,
Frane Milčinski Ježek, Bojan Ada-
mič, Anika Horvat, Andrej Šifrer
– in vsi drugi, ki jih je iz popevkar-
ske zakladnice obudil Vladimir
Pezdirc. »Žalosti me, da tak zapis še
nima profesionalne obdelave. Ci-
gličeve negative bi lahko prenesli v

Podelitev štipendij

Za ženske v znanosti

Foto Mavric Pivk

Na fotografiji: članice komisije nacionalnega programa Za ženske v znanosti:
predsednica komisije in direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo prof.
dr. Tamara Lah Turnšek, generalna sekretarka slovenskega urada Unesca
Marjutka Hafner in raziskovalka Instituta Jožefa Stefana dr. Dunja Mladenić.

Poroki

Kurešček

Ker zakon ni hec
Iva Gruden

Milanka Grohar in Dušan Leban iz
Kranja vesta, kaj pomenita iskrenost
in resnost. In ljubezen. »Mogoče sva
starokopitna, ampak na zakon
gledava kot na nekaj resnega, kot
nekaj, kar drži za zmeraj in ni hec,« z
nasmeškom priznava nevesta.
Zvestobo sta si 35-letna medicinska
sestra in 41-letni električar obljubila
na Kureščku, kraju srečnega imena,
saj sta se pred štirimi leti spoznala
prav tam.

Z a iskrico je bil na gori, kjer se je
pred 18 leti prikazala Marija,

kriv tridnevni seminar indijskega
patra. »Že prej sva se videvala pri
maši, toda med nama ni bilo nič po-
sebnega. Potem pa je tam, ko smo
imeli več časa za posvečanje solju-
dem, kliknilo,« se usodnega stika
spominja Milanka. Več kot dobese-
dno je škarje in platno za objavo v
Nedelu v svoje roke vzela nevestina
šivilja Jožica Šinkovec iz okolice
Spodnje Idrije. »Imeli sva le tri sre-
čanja, ko mi je šivala obleko, a sva
druga drugi sedli v srce,« je povedala
vesela Milanka.

Par se bo v skupno domovanje šele
preselil, saj sta prej živela vsak po
svoje. Za takšno odločitev so krive
izkušnje koruzništva, pravi Milan-
ka. »Zunajzakonska skupnost za na-
ju ni prišla v poštev, se bova pa zdaj
preselila k meni. Pozneje načrtujeva
selitev nekam ven, na deželo, a bova
morala prihraniti še malo denarja,«
pojasni gospa Leban. Poročno poto-
vanje zato odpade oziroma bo to
»pot domov«, se pošali nevesta.

Prejšno nedeljo smo nevesto,
njeno mamo in njenega brata
po pomoti prekrstili v priimek
nevestine prijateljice, ki ima
povsem enak začetek.
Novopečeni gospe De Costa
(vsaj ta priimek smo zadeli!) in
njenima dvema najdražjima se
za napako iskreno
opravičujemo, njihov družinski
priimek namreč ni Sevčnikar,
ampak Sevšek.

Obred se je s podaljšanim kosilom
nadaljeval v domu pod Kureščkom,
kjer so imeli svojci obeh družin prvo
priložnost za spoznavanje, kar se je
nevesti zdelo sila zanimivo. »Marsi-
česa ne moreš napovedati. Šivilja se
je tudi čudila, kako da še do zadnje-
ga nisem imela čevljev, šopka in za-
misli o pričeski, toda jaz se sploh ni-
sem obremenjevala, saj se stvari od-
vijajo kar same od sebe,« se je še na-
smejala Milanka.
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Velenje

Zaobljuba za rojstni dan
Iva Gruden

Rojstni dan je ponavadi eden
pomembnejših dogodkov v našem
življenju. Če k temu datumu
dodamo še poročni dan, je to
nedvomno lepo darilo. »Zato sem si
za svoj triintrideseti rojstni dan
zaželel vstopiti v zakonski stan,« je
včeraj v vili Herberstein v Velenju
pojasnil ženin Jurij Terglav. Njegova
30-letna nevesta Nataša Boh ni
imela čisto nič proti.

J urij je svojo Natašo spoznal med
študijem pred skoraj dvanajsti-

mi leti. V tem času sta se lahko do-
bro spoznala, tako da zdaj živita
skupaj v Velenju, kamor se je Nata-
ša preselila iz Dravograda. »Moja
Nataša v prostem času rada telovadi
in šiva, jaz pa sem zagret kolesar in
smučar. Tople poletne dneve pa
izrabiva za vožnjo z motorjem,« o
skupnih konjičkih pove gospod
Terglav. Druži ju tudi poklicna
usmerjenost, saj se oba ukvarjata z

računalništvom; nevesta je zaposle-
na v računalniškem podjetju, ženin
pa se z elektro(teh)niko ukvarja v
državni upravi.

Poročni obred je minil v ozkem kro-
gu svatov, in to zares ozkem, saj so
bile navzoče samo priče (in Nede-
lo!). Toda v vili kljub maloštevilč-
nosti gostov niso počivali, saj so za
polne želodce poskrbeli z raznovr-
stno in okusno hrano. Po dogodku
sta se mladoporočenca odpravila na
razvajanje v Terme Zreče. Na po-

Bi nas povabili na svojo poroko
prihodnjo soboto? Bi radi
mladoporočenca prijetno
presenetili z objavo na tej
strani? Pokličite nas po
telefonu 01/47-37-305 ali nam
pišite na elektronski naslov
nedelo@delo.si.

ročno potovanje bosta odšla poleti,
kam točno, pa se še nista odločila.
»Presenečenja so lahko najlepša,«
sta se še skrivnostno nasmehnila
ženin in nevesta.
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digitalno tehniko, jih obdelali in
ustvarili trajen zapis,« je o izboru
menil Pezdirc.

Sentimentalen je bil ob fotografi-
jah tudi ljubljanski župan Zoran
Janković, ki je ostal zvest svojim
načelom in niti tokrat ni zaplesal.
»Ob pogledu na te posnetke se spo-
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Nekdanja predsednika Jaka Pucihar in Zlatko Šetinc ter zdajšnji Jani Bavčer


