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Sestanki ZES v Ljubljani
Redni sestanki članov Združenja za esperanto Slovenije iz
Ljubljane so vsako prvo in tretjo sredo v mesecu med 18. in
19. uro v prostoru Oddelka za lokalno samoupravo na
Štefanovi 9 v Ljubljani. Naslednja sestanka bosta predvidoma
6. in 20. avgusta 2003. 

Ustanovitev Kluba ljubljanskih esperantistov -
KLE

Z namenom oživitve delovanja esperantistov iz Ljubljane in
okolice Ljubljane, se je na pobudo nekaterih članov ZES-a
ustanovil Klub ljubljanskih esperantistov - KLE. 
Namen Kluba ljubljanskih esperantistov je medsebojno
druženje, organiziranje nacionalnih in mednarodnih
aktivnosti, spodbujanje uporabe ter učenja esperanta ter
zasledovanje pozitivnih ciljev esperantistov. Namen Kluba
ljubljanskih esperantistov ni prevzeti delo Združenja za
esperanto Slovenije, ampak z novo podobo in imenom
doprinesti svež pridih delovanju esperantistov v Sloveniji,
predvsem v Ljubljani.
Član društva lahko postane vsak, ki to želi in hkrati želi
zasledovati zgoraj omenjene cilje kluba.
Sestanki potekajo vsako sončno prvo in drugo sredo v
mesecu med 18. in 19. uro na terasi restavracije Figovec. V
primeru slabega vremena bodo sestanki potekali v
sodelovanju z Združenjem za esperanto Slovenije v prostoru
Oddelka za lokalno samoupravo na Štefanovi 9 v Ljubljani.
Za natančne informacije zasledujte strani 311 na Teletekstu.

Esperanto in Mobitel
Združenje za esperanto Slovenije je pozitivno pozdravilo
akcijo družbe Mobitel d..d. s katerim oglašuje akcijo "GSM
gostovanje" ter je s tem namenom uporabilo esperanto kot
mednarodni jezik komunikacije. V nadaljevanju sledi tekst
pisma, ki ga je Združenje za esperanto Slovenije poslalo
družbi Mobitel d.d. dne 11.07.2003.
Spoštovani!
Člani Združenja za esperanto Slovenije pozdravljamo
uporabo mednarodnega jezika esperanta v vaši oglaševalski
akciji. Pozdrav v mednarodnem jeziku esperantu "Belan
saluton!", kar v slovenskem jeziku pomeni "Lep pozdrav!", je
po našem mnenju odličen simbol vaše odmevne oglaševalske
akcije »Gostovanje Mobitel GSM. Pri 258 operaterjih, v 147
državah sveta«, saj ga uporablja več kot milijon ljudi v skoraj
treh četrtinah držav sveta.
Naš član in prevajalec g. Jernej Lindič, ki je za Agencijo 41
prevedel pozdrav, nas ni obvestil o pripravljajoči se
oglaševalski akciji, zato smo bili nad množičnim pojavom
pozdrava v esperantu na plakatih in v prilogah časnikov
prijetno presenečeni. Kasneje nas je g. Lindič na enem izmed
sestankov Združenja za esperanto Slovenije seznanil s tem,
kako se je pozdrav "Belan saluton!" znašel na plakatih Jumbo
in v drugih publikacijah. 

O tem smo obvestili esperantiste po svetu. Po en izvod
publikacije za omenjeno oglaševalsko akcijo smo posredovali
v trajno hrambo Mednarodnemu esperantskemu muzeju na
Dunaju (http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/)
in Svetovnemu esperanskemu združenju v Rotterdamu
(http://www.uea.org/) kot primer uporabe esperanta v
vsakdanjem življenju.
Ponovno bi se vam radi zahvalili za prijetno presenečenje,
hkrati pa bi vas radi spodbudili k večji uporabi esperanta v
vaših oglaševalskih akcijah.
Če ste zainteresirani za esperanto in bi bili pripravljeni
sodelovalti pri projektih, ki jih Združenje za esperanto
Slovenije pripravlja na državni in mednarodni ravni, ter bi
radi oglaševanje preko esperantistov razširili tudi preko meja
Slovenije, bomo veseli vašega sodelovanja.
Lep pozdrav! / Belan saluton! 
Združenje za esperanto Slovenije

Prvo srečanje članov Kluba ljubljanskih
esperantistov

Člani Kluba ljubljanskih esperantistov so v soboto 12. julija
2003 organizirali prvo srečanje. Srečanje je potekalo v Iškem
vintgarju.

 Zala
Udeleženci srečanja so se podali po dolini reke Iške do
globljega tolmuna (približno pol ure zmerne hoje), kjer so se
prijetno osvežili in oddahnili. Namen srečanja pa ni bil le
športni izlet, ampak predvsem oblikovanje želja delovanja
kluba ter načrt prihodnjega dela ter aktivnosti. 
Nekateri udeleženci so se v tem vročem dnevu hrabro pognali
v hladno vodo.  
Načrtovane aktivnosti KLE-a bodo objavljene v Informacijah
ter na Teletekstu, posredovanje pa bodo tudi preko
elektronskega poštnega seznama ZES-a.

http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/
http://www.uea.org/


Urejanje Informacij
Urejanje Informacij je z ustanovitvijo Kluba ljubljanskih
esperantistov prevzel Klub ljubljanskih esperantistov v okviru
Združenja za esperanto Slovenije.

Prve esperantske kolesarske majice
Koncem junija so bile izdelane kolesarske majice z
večkratnim napisom Esperanto, znakom BEMI
(http://bemi.free.fr) in UEA. Idejna je nastala pri BEMI -
Biciklista Esperantista Movado Internacia (strokovno
združenje pri UEA), kupijo pa jo lahko tudi nečlani. Majice
visoke kvalite so izdelane v tovarni Nored v Franciji, ki oblači
tudi francoske olimpijske reprezentance. 
Po mnenju vseh, ki so jih do zdaj prejeli so majice neverjetno
lepe. Primerek bo mogoče videti tudi v Sloveniji - odprite oči. 

To pa še ni vse, zelo so všeč tudi proizvajalcu, ki je prosil
BEMI, če sme uporabiti majico kot vzorčni primer za svoj
novi katalog. Tako smo prišli do brezplačne reklame za
esperanto.

Elektronski poštni seznam Združenja za
esperanto Slovenije

V kolikor bi radi članom Združenja za esperanto Slovenije ali
članov Kluba ljubljanskih esperantistov radi posredovali
določeno informacijo s področja esperanta, pa se vam ne da
vpisovati vseh elektronskih naslovov, ki jih imate spravljene

nekje na računalniku al pa v priročnem zvezku, lahko to sedaj
storite preprosteje in sicer tako, da informacijo pošljete na e-
naslov zes@odk.fdv.uni-lj.si. Informacija bo tako priromala v
elektronske nabiralnike esperantistov po Sloveniji.  V kolikor
vaš e-naslov še ni vključen v elektronski poštni seznam
Združenja za esperanto Slovenije, lahko to storite tako, da
svoj e-naslov pošljete na janez.jug@guest.arnes.si s pripisom
ZES.
V kolikor pa je informacija širše objave in bi jo radi objavili
tudi v publikaciji Informacije, pa jo posredujte Klubu
ljubljanskih esperantistov na e-naslov
turkmanca@yahoo.com. Informacije bodo predvidoma
izhajale enkrat na dva meseca, v primeru poplave člankov za
objavo pa po potrebi tudi vsak mesec.

TEJO spletne strani tudi v slovenskem jeziku
Odslej so spletne strani Svetovne mladinske esperantkse
organizacije TEJO tudi v slovenskem jeziku. Dosegljive so na
spletnem naslovu http://www.tejo.org.
V kratkem bodo v slovenskem jeziku na razpolago spletne
strani projekta LERNU!, kjer se je moč esperanta naučiti v
več jezikih. Za nadaljne informacije glej
http://www.lernu.net. V kolikor imate preveč prostega časa
in bo radi sodelovali pri projektu ter prevedli spletne strani v
slovenski jezik, pišite na naslov oficejo@tejo.org ter za
navodila povprašajte trenutnega prostovoljca.

Prihodnja medarodna srečanja esperantistov
Universala Kongreso, Gotheburg, Švedska, 26.07.-
02.08.2003, http://www.uk-2003.net,  kongresoj@co.eua.org 
Internacia Junulara Semajno, Gyor, Madžarska, 04.-
10.08.2003,
http://www.esperanto.hu/hej/index.php?lang=esperanto&e
ncoding=u&section=arangxoj&content=ijs2003,
hej@eszperanto.net 
MontKabana Renkontiĝo, Tuk, Hrvaška, 25.-28.09.2003,
http://www.angelfire.com/va2/Vanja/index.html,
vanja.radovanovic@etk.ericsson.se 
Internacia Festivalo, Kiel, Nemčija, 27.12.2003-03.01.2004,
http://www.internacia-festivalo.de, hdp@internacia-
festivalo.de 
Internacia Seminario, Naumburg, Nemčija, 27.12.2003-
03.01.2004, http://www.internacia-seminario.de,
is.admin@esperanto.de 
Internacia Junulara Kongreso, Rusija, julij 2004

Berite stran 311 na Teletekstu TVS 
Še vedno lahko gledalci Televizije Slovenija berejo na

strani 311 informacije o esperantu in v esperantu. Vsako
vaše pismo bo dokaz, da je za stran zanimanje. Pošljite ga
na naslov: Esperanto, Teletekst TVS, Kolodvorska 2-4,
1000 Ljubljana. 

INFORMACIJE / INFORMOJ izdaja / eldonas Združenje za esperanto Slovenije / Slovenia Esperanto-Ligo, Tavčarjeva 2/I,
p.p. 1643, SI-1001 Ljubljana, Slovenija / Slovenio. Matična št.: 1205226. Davčna številka: 93737777. Transakcijski račun:
02015-0012704490. 
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