Zbirka medijskih objav
Za SILA
Število objav: 25
Televizija: 4
Tisk: 5
Radio: 4
Internet: 12
Novice: 1
Spremljane teme:
SILA: 23
21. mednarodni ... bazar: 17

Seznam objav v zbirki:
Tisk
Zaporedna št.
1
Stran v zbirki:
8
Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
2
Stran v zbirki:
10
Povzetek

Naslov

Kulturni dnevnik

Medij; Doseg

Grazia;

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2014

Avtor

Unknown

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Naslov

Lepo je v decembru

Medij; Doseg

Lisa - Stanovanje; 15.000

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2014

Avtor

Unknown

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Zaporedna št.
3

Medij; Doseg

Radio Hit; 61.000

Rubrika, Datum

Novice; 29. 11. 2014

Stran v zbirki:
11

Avtor

Vlado Krivec

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

V Ljubljani danes 21. dobrodelni bazar Sila (dopolnjeno)

Zaporedna št.
4

Medij; Doseg

STA.si; 24.885

Rubrika, Datum

Družba; 29. 11. 2014

Stran v zbirki:
12

Avtor

STA

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Povzetek

Stran: 4

09:00

Foto: Članice Sile v manj kot 20 letih zbrale več kot milijon evrov

Zaporedna št.
5

Medij; Doseg

RTVSLO.si; 511.046

Rubrika, Datum

Slovenija; 29. 11. 2014

Stran v zbirki:
20

Avtor

D.S.

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Povzetek

2

Trajanje: 1 min

...21. dobrodelni bazar Sila (dopolnjeno) z izjavami Foto Foto servis Mednarodni dobrodelni bazar v organizaciji
slovenskega mednarodnega združenja žensk SILA, ki se ga je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor v
spremstvu partnerke Tanje Pečar. Ljubljana, 29. novembra (STA) - Slovensko mednarodno združenje žensk Sila na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes organizira že 21. dobrodelni bazar. Pestros...

Naslov

Internet

Površina: 1.457 cm

...RADIO HIT, 29.11.2014, HIT INFO – NOVICE, 09:00 VLADO KRIVEC: Slovensko mednarodno združenje žensk Sila
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes organizira že 21. dobrodelni bazar. Pestrosti in posebnosti kultur bodo
predstavljali na stojnicah več kot...

Naslov

Internet

2

MAJHNE IN FINE Lrtfr yi8WrfM^ Prelepi svečniki za čajne svečke z zanimivimi vzorčki [višina 6 cm), 10,95 EUR I. ; [
Lene Bjerre] -t J^SBR A »f m pHlffi^, decembru A mi MS indri 1-(liPM

Danes 21. dobrodelni bazar Sila

Povzetek

Površina: 1.141 cm

...turneje se bodo vodomec, zmaj, FIPRF.SCI in nagrado za najboljši kratki film. ustavili tudi pri nas. BOŽANSKA
GLASBA JL DOBRODELNI BAZAR Andrea Bocelli, Arena Zagreb, 29. 11. 2014 21. Mednarodni dobrodelni bazar,
Ljubljana, Gospodarsko „Če bi Bog znal peti, bi zvenel kot Andrea Bocelli," je razstavišče, 29. 11. 2014 nekoč izjavila...

Naslov

Radio

Stran: 84

...letih zbrale več kot milijon evrov Denar od prodaje letos desetim dobrodelnim projektom 29. november 2014 ob 14:40
Ljubljana - MMC RTV SLO/STA Na 21. dobrodelnem bazarju Sila svoje izdelke na stojnicah predstavlja več kot 30
držav, v prodajalke pa se za dober namen za en dan prelevijo tudi veleposlanikove žene. Ves izkupiček...
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Naslov

Slovenija: Na 21. mednarodnem dobrodelnem bazarju preko 40 držav

Zaporedna št.
6

Medij; Doseg

Morel.si;

Rubrika, Datum

Novice; 29. 11. 2014

Stran v zbirki:
21

Avtor

Unknown

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Internet

Povzetek

...Slovenija: Na 21. mednarodnem dobrodelnem bazarju preko 40 držav Ljubljana, 29. november 2014 (MOREL)- Na
ljubljanskem Gospodarskem razstavišču danes do 17. ure poteka že 21. mednarodna dobrodelna prireditev...

Naslov

Denar bodo namenile destim projektom

Zaporedna št.
7

Medij; Doseg

Zurnal24.si; 284.621

Rubrika, Datum

Slovenija; 29. 11. 2014

Stran v zbirki:
23

Avtor

STA , B.P.

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Internet

Povzetek

...Slovensko mednarodno združenje žensk Sila na Gospodarskem razstavišču organizira že 21. dobrodelni bazar. Na
stojnicah se predstavlja več kot 30 držav. STA, B. P. / Ljubljana 29. 11. 2014, 13:58 0 1 Natisnite Na že 21.
dobrodelnem bazarju sodeluje 30 držav. 1 / 12 | Na že 21. dobrodelnem bazarju sodeluje 30 držav. (Foto: Saša Despot)
Na že 21. dobrodelnem bazarju sodeluje 30 držav. SILA SILA SILA SILA SILA SILA SILA SILA Predsednica Sile Laura
Jamšek SILA SILA...

Naslov

Napovednik oddaje Radijski dnevnik

Zaporedna št.
8

Medij; Doseg

Radio Slovenija 1; 144.000

Rubrika, Datum

Dogodki in odmevi; 29. 11. 2014

Stran v zbirki:
24

Avtor

Luka Bregar

Teme

SILA

Radio

Povzetek

Dobrodelni bazar otvoril Borut Pahor

Zaporedna št.
9

Medij; Doseg

Radio Center; 64.000

Rubrika, Datum

Pet pred uro; 29. 11. 2014

Stran v zbirki:
25

Avtor

Tanja Tiselj

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Povzetek

Naslov

Dobrodelni sprehod po 30 državah

Zaporedna št.
10

TV Slovenija 1; 753.000

Rubrika, Datum

Dnevnik; 29. 11. 2014

Stran v zbirki:
26

Avtor

Sarah Neubauer

Teme

SILA

Povzetek

13:55

Trajanje: 1 min

...RADIO CENTER, 29. 11. 2014, PET PRED URO, 13:55 TANJA TISELJ (voditeljica): Še do 17. ure lahko na
Gospodarske razstavišču v Ljubljani obiščete dobrodelni bazar združenja Sila. Ta letos poteka že 21-ič zapored.
Prireditev je otvoril predsednik republike Borut Pahor. BORUT PAHOR (predsednik republike): Solidarnost, ki je...

Medij; Doseg

Televizija

Trajanje: 2 min

...RA SLOVENIJA 1, 29.11.2014, DOGODKI IN ODMEVI, 15.52 Dobrodelne strune pa ubira tradicionalni bazar, ki ga
že 21. leto pripravlja Mednarodno združenje žensk SILA. Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani svojo kulturno
pestrost z zanimivi izdelki predstavlja več kot 30 držav, ki soustvarjajo utrip Slovenije....

Naslov

Radio

15:52

19:23

Trajanje: 3 min

...konec na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, kjer je bil že 21. Tradicionalni bazar. Pripravile so ga članice
Slovenskega mednarodnega druženja žensk Sila. Stojnice so bile polne različnih izdelkov iz več kot 30 držav in
obiskovalcev je bilo tudi letos veliko. SARAH NEUBAUER: Že gneča pred gospodarskim Gospodarskim...
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Naslov

21. dobrodelni bazar

Zaporedna št.
11

Medij; Doseg

Primorski val;

Rubrika, Datum

Novice; 29. 11. 2014

Stran v zbirki:
27

Avtor

Unknown

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Radio

Povzetek

Danes v Danes: Kaj se dogaja na desnici?

Zaporedna št.
12

Medij; Doseg

Siol.net; 584.991

Rubrika, Datum

Slovenija; 29. 11. 2014

Stran v zbirki:
29

Avtor

TV Planet

Teme

SILA

Povzetek

...Kaj se dogaja na desnici? Avtor: Planet TV V informativni oddaji Danes med drugim o kongresu Nove Slovenije, o
virusu ošpic, o bazarju mednarodnega združenja žensk Sila. 0 1 1 1 V informativni oddaji Danes med drugim o
kongresu Nove Slovenije, o virusu ošpic, o bazarju mednarodnega...

Naslov

V Ljubljani 21. dobrodelni bazar Sila (video)

Zaporedna št.
13

Medij; Doseg

Siol.net; 584.991

Rubrika, Datum

Slovenija; 29. 11. 2014

Stran v zbirki:
32

Avtor

STA

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Internet

Povzetek

... V Ljubljani 21. dobrodelni bazar Sila (video) Avtor: STA Slovensko mednarodno združenje žensk Sila je na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organiziralo že 21. dobrodelni bazar. 0 1 1 Pestrosti in posebnosti kultur, ki
soustvarjajo utrip Slovenije,...

Naslov

Svet v malem

Zaporedna št.
14

Medij; Doseg

Planet TV;

Rubrika, Datum

Danes; 29. 11. 2014

Stran v zbirki:
33

Avtor

Radin Nataša Jager

Teme

SILA

Televizija

Povzetek

Maneken za dober namen

Zaporedna št.
15

Medij; Doseg

Slovenskenovice.si;

Rubrika, Datum

Novice; 30. 11. 2014

Stran v zbirki:
35

Avtor

A.J.

Teme

21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Povzetek

19:09

Trajanje: 2 min

...PLANET TV, 29.11.2014, DANES, 19:09 ANJA MARKOVIČ (voditeljica): Svet v malem bi lahko poimenovali
tradicionalni bazar Mednarodnega združenja žensk SILA, ki se je danes, že 21. zapored zgodil na ljubljanskem
gospodarskem razstavišču. Na kar 30 stojnicah z unikatnimi izdelki so se predstavile države, katerih...

Naslov

Internet

Trajanje: 1 min

...RADIO PRIMORSKI VAL, 29.11.2014, NOVICE, 15:00 Slovensko mednarodno združenje žensk Sila na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes organizira že 21. dobrodelni bazar. Pestrosti in posebnosti kultur, ki
soustvarjajo utrip Slovenije, tokrat...

Naslov

Internet

15:00

...ki pomaga ljudem s poškodbami možganov, podprlo tudi slovensko podjetje pletenin Rašica. Prav njihova oblačila so
nosili manekeni in njihovi varovanci. Dobrodelni bazar je vrhunec pozornosti do ljudi, ki iščejo pot naprej, potem ko so
doživeli kaj hudega....

4

Naslov

Med izdelki iz 31 držav

Zaporedna št.
16

Medij; Doseg

Nedelo; 131.000

Rubrika, Datum

Zadnja stran; 30. 11. 2014

Stran v zbirki:
37

Avtor

Mankica Kranjec

Teme

SILA

Tisk

Povzetek

Dobrodelni bazar za lepše praznike

Zaporedna št.
17

Medij; Doseg

Slovenske novice; 336.000

Rubrika, Datum

Življenje v objektivu; 1. 12. 2014

Stran v zbirki:
40

Avtor

Primož Hieng

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Povzetek

Stran: 12

Površina: 925 cm2

...ljudem v stiski olajšale življenje Japonci so s sabo pripeljali kaligrafinjo, avstralski bumerangi so šli za med združenje
žensk Sila je v soboto na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organiziralo že 21. dobrodelni bazar. Na pisanih
stojnicah se je s svojo še bolj pisano in privlačno ponudbo predstavilo več kot 30 držav. Izkupiček od...

Naslov

Gneča na dobrodelnem bazarju

Zaporedna št.
18

Medij; Doseg

Nedeljske novice; 165.000

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 11. 2014

Stran v zbirki:
41

Avtor

Unknown

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Tisk

Površina: 398 cm2

...Med izdelki iz 31 držav Sila bazar Zbrana sredstva gredo v dobrodelne namene Več kot trideset članic Slovenskega
mednarodnega združenja žensk in okrog osem tisoč ljudi se je včeraj zbralo na Gospodarskem razstavišču, na 21. Sila
bazarju, ki velja za enega najbolj obiskanih tovrstnih sejmov...

Naslov

Tisk

Stran: 40

Stran: 8

Površina: 152 cm2

Povzetek

... Na 21. dobrodelnem bazarju v organizaciji Slovenskega mednarodnega združenja žensk SILA je na Gospodarskem
razstavišču sodelovalo več kot 30 držav. Gneča pred stojnicami, na katerih so ponujali najrazličnejše izdelke,...

Televizija

Naslov

21. Sila bazar na Gospodarskem razstavišču

Zaporedna št.
19

Medij; Doseg

TV Slovenija 1; 753.000

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 11. 2014

Stran v zbirki:
42

Avtor

Nejc Šmit

Teme

SILA

Povzetek

FOTO: Dobrodelni bazar za lepše praznike

Zaporedna št.
20

Medij; Doseg

Slovenskenovice.si;

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2014

Stran v zbirki:
45

Avtor

Primož Hieng

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Povzetek

Trajanje: 2 min

...TV SLO 1, 30.11.2014, NEDELJSKO POPOLDNE Z ULO, 18.25 21. Sila bazar se dogaja tu na Gospodarskem
razstavišču. To so ženske, združene v ideji, pomagati. Ženske, ki primarno niso iz Slovenije, ampak jim je Slovenija...

Naslov

Internet

18:25

...FOTO: Dobrodelni bazar za lepše praznike Objavljeno: 01.12.2014 16:20 Avtor: Primož Hieng Ključne besede:
Delosled: dobrodelni bazar dobrodelni bazar, Delosled: Borut Pahor Borut Pahor, Delosled: Laura Jamšek Laura
Jamšek Članice Sile veliko energije vlagajo...

5

Naslov

Dobrodelni bazar združenja Sila

Zaporedna št.
21

Medij; Doseg

Gorenjska televizija;

Rubrika, Datum

Gorenjska TV poročila; 1. 12. 2014

Stran v zbirki:
46

Avtor

Maja Zagoričnik, Darja Kavaš

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Televizija

Povzetek

21. SILA bazar obiskalo več kot 8.000 ljudi

Zaporedna št.
22

Medij; Doseg

Si21.com; 83.000

Rubrika, Datum

Novice; 2. 12. 2014

Stran v zbirki:
49

Avtor

Unknown

Teme

SILA

Povzetek

... 21. SILA bazar obiskalo več kot 8.000 ljudi Celotni izkupiček od prodaje bo namenjen v dobrodelne namene Letošnji
21. SILA bazar, ki je v soboto potekal na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, je odprl predsednik države...

Naslov

Dobrodelni bazar za lepše praznike

Zaporedna št.
23

Medij; Doseg

Telex.si;

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 12. 2014

Stran v zbirki:
50

Avtor

Unknown

Teme

21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Novice

Povzetek

...Dobrodelni bazar za lepše praznike Članice Sile veliko energije vlagajo v to, da bi ljudem v stiski olajšale življenje.
slovenske...

Naslov

VIDEO: 21. dobrodelni bazar ženskega združenja SILA E-pošta

Zaporedna št.
24

Medij; Doseg

Gtv.si;

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 12. 2014

Stran v zbirki:
51

Avtor

Unknown

Teme

SILA , 21. mednarodni dobrodelni SILA bazar

Internet

Povzetek

...VIDEO: 21. dobrodelni bazar ženskega združenja SILA E-pošta ponedeljek, 01. december 2014 Na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani je v soboto potekal že 21. dobrodelni bazar, ki ga prireja Slovensko mednarodno združenje
žensk SILA. Na stojnicah so predstavili pestrosti in posebnosti kultur, ki soustvarjajo...

Naslov

21. SILA bazar obiskalo več kot 8.000 ljudi

Zaporedna št.
25

Medij; Doseg

Govori.se;

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 12. 2014

Stran v zbirki:
53

Avtor

Unknown

Teme

SILA

Internet

Povzetek

Trajanje: 4 min

...GTV, 01.12.2014, GORENJSKA POROČILA, 18:49 DARJA KAVAŠ (voditeljica): Na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani je v soboto potekal že 21. dobrodelni bazar, ki ga prireja Slovensko mednarodno združenje žensk Sila. Na
stojnicah so predstavili pestrosti in posebnosti kultur, ki soustvarjajo utrip Slovenije, izkupiček od prodaje tradicionalnih
izdelkov pa...

Naslov

Internet

18:49

...2. 12. 2014 ob 15:14 21. SILA bazar obiskalo več kot 8.000 ljudi Letošnji 21. SILA bazar, ki je v soboto potekal na
ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, je odprl predsednik države Borut Pahor in s spodbudnimi...
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01.12.2014

Grazia

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo

Doseg:
Stran: 84

1/2

Površina: 1.141 cm2

KULTURNI DNEVNIK

.^ta*
BB^B^B^B^BBP^^Bl^B^B^B^B^B^B^^r
>BriB^r
B^B^B^BIB^B^Br^
BWBWBWBWBWBbB£^
B^B^B^B^B^B^B^B^^rvHB^BBL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBbBP

BbBBBBBSB-

vi^^^I^bVbYbYbYbYbYbYbYbh

•^^^^_m_&.:

m m^^^

mmmmVzaž*.
-

*
.J—faž-'

,^mmwk__-W^kW^~

BBBBBfcJKf^

M

ap-

BBBBBBBBBL^B^BCTlJf^^^^^r

B^B^B^B^B WB«Bk^!! BBI

jBBflflT

I

*

-

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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01.12.2014

Grazia

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo

Doseg:
Stran: 84

2/2

Površina: 1.141 cm2
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FILMSKE POSLASTICE

Ljubljana, različna prizorišča, Kolosej Maribor,
12.-23. 11. 2014
November je tradicionalno rezerviran za filmofile, saj se je
že začel 25. ljubljanski mednarodni filmski festival LIFFe.
Festivalski program obsega 98 celovečernih in 21 kratkih
filmov znotraj različnih sklopov, podelili pa bodo tudi nagrade
vodomec, zmaj, FIPRF.SCI in nagrado za najboljši kratki film.
25, LIFFe,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

—

BOŽANSKA GLASBA

Andrea Bocelli, Arena Zagreb, 29. 11. 2014
„Če bi Bog znal peti, bi zvenel kot Andrea Bocelli," je
nekoč izjavila Celine Dion, a znana pevka ni edina, ki
je javno hvalila njegov odličen glas s širokim pevskim
razponom. Karizmatični pevec, ki ga obožujejo mnogi po
svetu, že leta uživa veliko naklonjenost glasbenih kolegov
in spoštovanje kritikov.

JL

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\
ZVEZDE V PRESTOLNICI

OneRepublic, Ljubljana, Stoike, 16. 11. 2014
Ameriški pop rockerji iz Kolorada so se pred sedmimi
leti s hitom Apologize prebili med najbolje predvajane
izvajalce. Z aktualnim albumom, kjer sta tudi uspešnici
If 1 Lose Mvself ter Counting Starš, pa so svojo
popularnost samo še nadgradili. Znotraj turneje se bodo
ustavili tudi pri nas.

DOBRODELNI BAZAR

21. Mednarodni dobrodelni bazar, Ljubljana,

Gospodarsko
2014
Zadnjo soboto v novembru bo potekala že 21. mednarodna
dobrodelna prireditev, ki jo organizira slovensko
mednarodno združenje žensk SILA. Predstavilo se bo prek
40 držav, katerih predstavniki in priseljenci
živijo ter delujejo v Sloveniji.

razstavišče, 29. 11.
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01.12.2014

Lisa - Stanovanje

Ponedeljek
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Danes 21. dobrodelni bazar Sila

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

RADIO HIT, 29.11.2014, HIT INFO – NOVICE, 09:00
VLADO KRIVEC: Slovensko mednarodno združenje žensk Sila na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes
organizira že 21. dobrodelni bazar. Pestrosti in posebnosti kultur bodo predstavljali na stojnicah več kot 30 držav,
izkupiček od prodaje izdelkov pa bo namenjen za deset dobrodelnih projektov.
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V Ljubljani danes 21. dobrodelni bazar Sila (
dopolnjeno)
V Ljubljani danes 21. dobrodelni bazar Sila (dopolnjeno)
z izjavami
Foto Foto servis
Mednarodni dobrodelni bazar v organizaciji slovenskega mednarodnega združenja žensk SILA, ki se ga je udeležil tudi
predsednik republike Borut Pahor v spremstvu partnerke Tanje Pečar.
Ljubljana, 29. novembra (STA) - Slovensko mednarodno združenje žensk Sila na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
danes organizira že 21. dobrodelni bazar. Pestrosti in posebnosti kultur, ki soustvarjajo utrip Slovenije, tokrat predstavljajo
na stojnicah več kot 30 držav. Izkupiček od prodaje tradicionalnih izdelkov bo namenjen za deset dobrodelnih projektov.
Na tradicionalnem bazarju, ki ga je odprl predsednik republike Borut Pahor, se bodo vse do 17. ure predstavljale države,
katerih predstavniki in priseljenci živijo ter delujejo v Sloveniji. Na stojnicah predstavljajo kulturo in prodajajo tipične
izdelke svojega naroda.
"Na letošnjem bazarju je več kot 30 stojnic, poleg tega imamo zelo bogat otroški kotiček, rabljena oblačila, srečelov in
ustvarjalni kotiček, kjer so naprodaj stvari, ki so jih izdelale članice Sile," je pojasnila vodja odbora za organizacijo bazarja
Barbara Hunt Vodopivec.
Na bazarju se odvija tudi bogat kulturni program z več plesnimi in pevskimi nastopi. Pahor je ob otvoritvi pripravil tudi
kratko licitacijo posebej izbranih predmetov.
Pahor je ob otvoritvi opozoril predvsem na solidarnost. To je po njegovem vrlina, ki navdihuje Slovence zlasti takrat, ko
gre vse nekoliko težje.
"Ko se je v začetku 90. let prvič postavljal bazar, se je zdelo, da bo šlo vse na boljše, vse navzgor, in to za vse ljudi. To je
bila utvara, ki se je močno razgalila, ko je tudi Slovenijo doletela huda in surova gospodarska in finančna kriza," je
opozoril predsednik.
Solidarnost se je v teh letih še posebej izkazala, je menil Pahor. "Bazar Sila je tej vrlini dal tudi mednarodno noto," je
dodal.
"Zahvalil bi se vam v upanju - in v to sem prepričan - da bo enkrat zagotovo konec tega surovega časa. Še vedno pa
bodo med nami ljudje, ki bodo potrebovali naklonjenost tistih, ki morda imamo več tako v materialnem smislu kot v
občutku optimizma, sreče ali vere v prihodnost," je še dejal Pahor v uvodnem nagovoru.
S predsednikom se je bazarja udeležila tudi njegova partnerka Tanja Pečar, ki je izpostavila pomen sodelovanja vsakega
posameznika. "Članice Sile opravljajo veliko delo, veliko energije vlagajo v to, da bi nekaterim olajšale življenje," je
poudarila. A je dodala, da moramo vsi podpirati njihovo delo in si tudi sami prizadevati čim bolj pomagati in čim večkrat
prispevati k boljšemu vsakdanu nas vseh in naše družbe.
Predsednica Sile Laura Jamšek se je v uvodnem nagovoru zahvalila članicam Sile, donatorjem, nastopajočim,
obiskovalcem, pa tudi Pahorju za njegovo ponovno udeležbo. "Dejstvo, da bo predsednik republike že drugič odprl Sila
bazar, kaže na podporo naši dobrodelni dejavnosti na najvišji ravni in priznanje našemu delu za pomoč v stiski," je menila.
Prvi mednarodni dobrodelni bazar je združenje Sila pripravilo leta 1993 v poslovni stavbi na Trgu republike. Na njem je
sodelovalo 14 držav, za Pediatrično kliniko v Ljubljani pa so zbrali - takrat v tolarjih - več kot 11.000 evrov.
Skozi leta so se številke povečevale. Lani so tako zbrali 83.000 evrov, dogodek pa je v šestih urah obiskalo skoraj sedem
tisoč obiskovalcev. Skupaj so v manj kot 20 letih članice Sile zbrale in v dobrodelne namene donirale že več kot milijon
evrov.
Letos zbrani denar bo namenjen desetim projektom, ki so jih izbrale na bazarju sodelujoče države. Sredstva bodo tako
prejeli Društvo za nenasilno komunikacijo, Hiša Hospica, center slepih športnikov Vidim cilj, Inštitut za slepo in slabovidno
mladino Ljubljana, društvo Vesele nogice, društvo za cerebralno paralizo Slovenije Sonček, varna hiša Stigma,
stanovanjska skupnost Kokos Mladinskega doma Jarše, Društvo prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje in Slovenska
filantropija.
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Zanimivosti

Foto: Članice Sile v
manj kot 20 letih
zbrale več kot milijon
evrov
Denar od prodaje letos desetim dobrodelnim
projektom
29. november 2014 ob 14:40
LjubljanaMMC RTV SLO/STA

Skupaj so v manj kot 20 letih članice Sile zbrale in
v dobrodelne namene donirale že več kot milijon
evrov. Foto: BoBo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Na 21. dobrodelnem bazarju Sila svoje izdelke
na stojnicah predstavlja več kot 30 držav, v
prodajalke pa se za dober namen za en dan
prelevijo tudi veleposlanikove žene. Ves
izkupiček od prodaje tradicionalnih izdelkov bo
namenjen za deset dobrodelnih projektov.
Vse do 17. ure lahko obiščete pisane stojnice na
ljubljanskem Gospodarksem razstavišču, kjer
predstavljajo kulturo in prodajajo tipične izdelke
svojega naroda.
"Na letošnjem bazarju je več kot 30 stojnic,
poleg tega imamo zelo bogat otroški kotiček,
rabljena oblačila, srečelov in ustvarjalni kotiček,
kjer so naprodaj stvari, ki so jih izdelale članice
Sile," je pojasnila vodja odbora za organizacijo
bazarja Barbara Hunt Vodopivec.

Na bazarju se odvija tudi bogat kulturni program z
več plesnimi in pevskimi nastopi. Foto: BoBo

Z izkupičkom od prodanih izdelkov bodo
prirediteljice pomagale ljudem v stiski in sicer:
Društvu za nenasilno komunikacijo, Hiši Hospica,
centru slepih športnikov Vidim cilj, Inštitutu za slepo
Stojnice so vsako leto zelo dobro obiskane. Foto:
in slabovidno mladino Ljubljana, društvu Vesele
BoBo
nogice, društvu za cerebralno paralizo Slovenije
Sonček, varni hiša Stigma, stanovanjski skupnosti Kokos Mladinskega doma Jarše, Društvu prijateljev
mladine Ljubljana Moste Polje in Slovenski filantropija.
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Izkupiček od prodanih izdelkov pomoči potrebnim
Predsednica Sile Laura Jamšek se je v uvodnem nagovoru zahvalila članicam Sile, donatorjem,
nastopajočim, obiskovalcem, pa tudi predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je bazar uradno odprl:
"Dejstvo, da je predsednik republike že drugič odprl Sila bazar, kaže na podporo naši dobrodelni
dejavnosti na najvišji ravni in priznanje našemu delu za pomoč v stiski."
Pahor je na v svojem govoru opozoril predvsem na solidarnost, ki je po njegovem vrlina, ki navdihuje
Slovence zlasti takrat, ko gre vse nekoliko težje: "Ko se je v začetku 90. let prvič postavljal bazar, se je
zdelo, da bo šlo vse na boljše, vse navzgor, in to za vse ljudi. To je bila utvara, ki se je močno
razgalila, ko je tudi Slovenijo doletela huda in surova gospodarska in finančna kriza." Solidarnost se
je v teh letih še posebej izkazala, je menil Pahor. "Bazar Sila je tej vrlini dal tudi mednarodno noto," je
dodal.
"Zahvalil bi se vam v upanju - in v to sem prepričan - da bo enkrat zagotovo konec tega surovega
časa. Še vedno pa bodo med nami ljudje, ki bodo potrebovali naklonjenost tistih, ki morda imamo
več tako v materialnem smislu kot v občutku optimizma, sreče ali vere v prihodnost," je še dejal
Pahor v uvodnem nagovoru.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

S predsednikom se je bazarja udeležila tudi njegova partnerka Tanja Pečar, ki je izpostavila pomen
sodelovanja vsakega posameznika. "Članice Sile opravljajo veliko delo, veliko energije vlagajo v to,
da bi nekaterim olajšale življenje," je poudarila. A je dodala, da moramo vsi podpirati njihovo delo in si
tudi sami prizadevati čim bolj pomagati in čim večkrat prispevati k boljšemu vsakdanu nas vseh in naše
družbe.
V dobrodelne namene že več kot milijon evrov
Slovensko mednarodno združenje žensk Združenje Sila je bilo ustanovljeno leta 1993 v Ljubljani. Cilj
združenja je spodbujanje kulturnih in izobraževalnih izmenjav ter utrjevanje odnosov med članicami. To so
večinoma soproge diplomatskih in gospodarskih predstavnikov tujih držav ter mednarodnih organizacij v
Sloveniji, okoli 30 odstotkov članic pa predstavljajo tudi Slovenke.
Lani so na bazarju zbrali 83.000 evrov, dogodek pa je v šestih urah obiskalo skoraj sedem tisoč
obiskovalcev. Skupaj so v manj kot 20 letih članice Sile zbrale in v dobrodelne namene donirale že več kot
milijon evrov.
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Zanimivost/Slovenija
Slovenija: Na 21. mednarodnem dobrodelnem bazarju preko 40 držav
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Ljubljana, 29. november 2014 (MOREL)- Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču
danes do 17. ure poteka že 21. mednarodna dobrodelna prireditev Bazar, ki jo organizira
slovensko mednarodno združenje žensk SILA. Na tokratnem bazarju se predstavlja preko
40 držav, katerih predstavniki in priseljenci živijo ter delujejo v Sloveniji, na stojnicah pa
predstavljajo kulturo in prodajajo tipične izdelke svojega naroda. Celotni izkupiček od
prodaje bo namenjen v dobrodelne namene. Edinstven dogodek, ki predstavlja
pomemben segment razpoznavnosti posameznih držav in narodne ustvarjalnosti v
Sloveniji, je lansko leto v samo v šestih urah obiskalo skoraj sedem tisoč obiskovalcev,
zbranih pa je bilo 83 tisoč evrov dobrodelnih sredstev. (konec)
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BAZAR SILA

0

kom entarjev

Denar bodo namenile destim
projektom
Slovensko mednarodno združenje žensk Sila na Gospodarskem razstavišču organizira že 21.
dobrodelni bazar. Na stojnicah se predstavlja več kot 30 držav.
STA, B. P. / Ljubljana
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0

1

29. 11. 2014, 13:58
0

Natisnite

1 / 12 | Na že 21. dobrodelnem bazarju sodeluje 30 držav. (Foto: Saša Despot)

Države na stojnicah predstavljajo kulturo in prodajajo tipične izdelke svojega
naroda. "Na letošnjem bazarju je več k ot 30 stojnic, poleg tega imamo zelo
bogat otrošk i k otiček , rabljena oblačila, srečelov in ustvarjalni k otiček , k jer so naprodaj stvari, k i so jih
izdelale članice Sile," je pojasnila vodja odbora za organizacijo bazarjaBarbara Hunt Vodopivec.

Zahvalil bi se vam

Na bazarju se odvija tudi bogat kulturni program z več plesnimi in
pevskimi nastopi. Bazar je otvoril predsednik države Borut Pahor, ki je ob
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v upanju - in v to
sem prepričan - da bo
enk rat zagotovo k onec
tega surovega časa. Še
vedno pa bodo med nami
ljudje, k i bodo potrebovali
nak lonjenost tistih, k i
morda imamo več tak o v
materialnem smislu k ot v
občutk u optimizma, sreče
ali vere v prihodnost.

otvoritvi pripravil kratko licitacijo posebej izbranih predmetov. Opozoril je
predvsem na solidarnost, ki je po njegovem vrlina, ki navdihuje Slovence
zlasti takrat, ko gre vse nekoliko težje.
"Ko se je v začetk u 90. let prvič postavljal bazar, se je zdelo, da bo šlo
vse na boljše, vse navzgor, in to za vse ljudi. To je bila utvara, k i se je
močno razgalila, k o je tudi Slovenijo doletela huda in surova gospodarsk a
in finančna k riza," je opozoril predsednik. Solidarnost se je v teh letih še
posebej izkazala, je menil Pahor. "Bazar Sila je tej vrlini dal tudi
mednarodno noto," je dodal.

Njegova partnerka Tanja Pečar je izpostavila pomen sodelovanja
vsakega posameznika. "Članice Sile opravljajo velik o delo, velik o energije
vlagajo v to, da bi nek aterim olajšale življenje," je poudarila. A je dodala,
da moramo vsi podpirati njihovo delo in si tudi sami prizadevati čim bolj
pomagati in čim večkrat prispevati k boljšemu vsakdanu nas vseh in naše družbe.
predsednik države Borut Pahor

Predsednica Sile Laura Jamšek se je v uvodnem nagovoru zahvalila članicam Sile, donatorjem,
nastopajočim, obiskovalcem, pa tudi Pahorju za njegovo ponovno udeležbo. "Dejstvo, da bo predsednik
republik e že drugič odprl Sila bazar, k aže na podporo naši dobrodelni dejavnosti na najvišji ravni in
priznanje našemu delu za pomoč v stisk i," je menila.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Denar za deset projektov
Letos zbrani denar bo namenjen desetim projektom, ki so jih izbrale na bazarju sodelujoče države.
Sredstva bodo tako prejeli Društvo za nenasilno komunikacijo, Hiša Hospica, center slepih športnikov Vidim
cilj, Inštitut za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, društvo Vesele nogice, društvo za cerebralno paralizo
Slovenije Sonček, varna hiša Stigma, stanovanjska skupnost Kokos Mladinskega doma Jarše, Društvo
prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje in Slovenska filantropija.

V 20 letih zbrale že več kot milijon evrov
Prvi mednarodni dobrodelni bazar je združenje Sila pripravilo leta 1993. Takrat je sodelovalo 14 držav.
Uspelo jim je zbrati več kot 11.000 evrov - takrat v tolarjih - za Pediatrično kliniko v Ljubljani.
Lani so zbrali 83.000 evrov, dogodek pa je v šestih urah obiskalo skoraj sedem tisoč obiskovalcev. Skupaj
so v manj kot 20 letih članice Sile zbrale in v dobrodelne namene donirale že več kot milijon evrov.
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Napovednik oddaje Radijski dnevnik
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RA SLOVENIJA 1, 29.11.2014, DOGODKI IN ODMEVI, 15.52
Dobrodelne strune pa ubira tradicionalni bazar, ki ga že 21. leto pripravlja Mednarodno združenje žensk SILA. Na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani svojo kulturno pestrost z zanimivi izdelki predstavlja več kot 30 držav, ki
soustvarjajo utrip Slovenije. Dobiček od prodaje bo namenjen 10 dobrodelnim projektom. Katerim temam bodo pozornost
namenili kolegi, ki pripravljajo prihodnjo informativno oddajo pa bo povedal voditelj Radijskega dnevnika Luka Bregar.
LUKA BREGAR: Dober dan želim. V prihodnji uri naj bi izvedeli ali bo na vrhu Nove Slovenije še naprej Ljudmila Novak
ali pa bo vodenje stranke prevzel dozdajšnji podpredsednik Aleš Hojs. Do 19-ih bodo verjetno že znani prvi odzivi na
odločitev udeležencev kongresa NSi. V oddaji se bomo posvetili tudi dogajanju na tujem. Ob tem omenimo novo opozorilo
španskega premiera Mariana Rajoya, da Kataloncem nikoli ne bo dopustil izpodbijanja narodne enotnosti. Ob prvem
obisku v Barceloni po simboličnem glasovanju o neodvisnosti Katalonije je Rajoy okrcal predsednika tamkajšnje vlade
Artura Masa. Več o tem čez približno tri ure, ko boste slišali o nesoglasjih ob pogozdovanju na postojnskem po žledu v
začetku leta. Po mnenju arheologov bi utegnila biti na nekaterih območjih najdišča iz starejše železne, oziroma rimske
dobe.
VODITELJICA: Ne preslišite še športnih minut. V osredju bo seveda odličen začetek sezone za našo smučarsko tekačico
Katjo Višnar.
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Dobrodelni bazar otvoril Borut Pahor
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RADIO CENTER, 29. 11. 2014, PET PRED URO, 13:55
TANJA TISELJ (voditeljica): Še do 17. ure lahko na Gospodarske razstavišču v Ljubljani obiščete dobrodelni bazar
združenja Sila. Ta letos poteka že 21-ič zapored. Prireditev je otvoril predsednik republike Borut Pahor.
BORUT PAHOR (predsednik republike): Solidarnost, ki je med Slovenci vedno obstajala, se je v teh zadnjih letih še
posebej izkazala. Bazar Sila pa je v vseh teh letih, zlasti pa v zadnjih letih krize, dal tej slovenski vrlini dal tudi neko
mednarodno noto.
TISELJ: Letos sodeluje več kot 30 držav. Izkupiček od prodaje njihovih tradicionalnih izdelkov pa bodo namenili za 10
dobrodelnih projektov.
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Dobrodelni sprehod po 30 državah
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TV SLOVENIJA 1, 29.11.2014, DNEVNIK, 19.23
MANICA J. AMBROŽIČ: Za konec na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, kjer je bil že 21. Tradicionalni bazar.
Pripravile so ga članice Slovenskega mednarodnega druženja žensk Sila. Stojnice so bile polne različnih izdelkov iz več
kot 30 držav in obiskovalcev je bilo tudi letos veliko.
SARAH NEUBAUER: Že gneča pred gospodarskim Gospodarskim razstaviščem je kazala, da je Silin bazar postal
tradicionalni kraj predprazničnih nakupov.
PATRIZIA RUGGIERO (predstavnica italijanskega veleposlaništva): Ponujamo balzamični kis, sladki kruh in turški med,
značilni božični jedi, ter seveda testenine.
GABRIELA SMUK (predstavnica avstralskega veleposlaništva): Od igračk koal, kengurujev, majčke, klobuke, piškotke.
LIANA CERAR (predstavnica ruskega veleposlaništva): A vidite parus, s kančkom ruske duše za vas, pa tudi
predpasnike prodajamo, ki smo jih same sešile, ustvarjamo tako že cel november za ta bazar.
NEUBAUER: Predsednik države je na dražbi za dobrodelni namen prodajal darila, ki jih je prejel sam. tudi ročno izdelano
steklenico iz hrastniške steklarne.
BORUT PAHOR (predsednik države): 50 evrov je izklicna cena in sprašujem ali je kdo pripravljen dat 65 evrov. Naj
prosim dvigne roko. Ruski ambasador je to pripravljen storiti. 70 evrov. Je kdo pripravljen dat 70 evrov za ta izdelek? Ne?
Nihče ne želi meriti moči z Rusko federacijo, razumem to sporočilo.
NEUBAUER: Članice združenja so žene diplomatov in poslovnežev. Marsikatera izmed njih je bila ob priselitvi v Slovenijo
osamljena.
ZUZANNA MERRYFIELD (podpredsednica Slovenskega mednarodnega združenja žensk Sila): Ob prihodu tu nisem
poznala nikogar. V Silo sem se včlanila, da bi spoznala nove prijateljice.
AFREDITA REXHEPI (žena kosovskega veleposlanika): Žene veleposlanikov morajo sodelovati v dobrodelnih
dejavnostih. Hočemo nekaj početi, ne pa le spremljati mož.
NEUBAUER: Zbrani denar bo namenjen 10 dobrodelnim projektom. Največ bosta prejela Društvo za nenasilno
komunikacijo in Hospic.
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21. dobrodelni bazar
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RADIO PRIMORSKI VAL, 29.11.2014, NOVICE, 15:00
Slovensko mednarodno združenje žensk Sila na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani danes organizira že 21.
dobrodelni bazar. Pestrosti in posebnosti kultur, ki soustvarjajo utrip Slovenije, tokrat predstavljajo na stojnicah več kot 30
držav. Izkupiček od prodaje tradicionalnih izdelkov bo namenjen za deset dobrodelnih projektov.
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Danes v Danes: Kaj se dogaja na
desnici?
Avtor: Planet TV
V informativni oddaji Danes med drugim o kongresu Nove Slovenije, o virusu ošpic, o bazarju
mednarodnega združenja žensk Sila.
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damo
Ljudmilo
Novak.
Četrtina
članov

nezadovoljna z moderno konservativno usmeritvijo stranke, ki jo zagovarja nova stara predsednica.
O desnici na razpotju bomo govorili z dvema nekdanjima ministroma iz vrst SDS, Dimitrijem Ruplom in
Žigo Turkom, poslancem Nove Slovenije Matejem Toninom, in poraženim protikandidatom Ljudmile
Novak Alešem Hojsom.
Z virusom ošpic se je na pasji razstavi v Novi Gorici okužilo 14 ljudi. Danes diagnosticiranih devet
novih bolnikov. Ošpice razsajajo tudi drugod po Evropi. Svetovna zdravstvena organizacija že
opozarja, da morajo države začeti s preventivnimi ukrepi proti pojavu epidemije.

Oddajo Danes si lahko v živo ob 19.00 ogledate tudi na naši spletni strani.
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Indija, Nepal, Protugalska - Slovenija je doživela svet v malem na bazarju mednarodnega združenja
žensk Sila. Žene diplomatov in drugih priseljencev, ki delujejo v Sloveniji, s predstavitvijo svoje kulture
in prodajo tipičnih izdelkov širijo svojo dobrodelnost.
Želite obiskati 140 prestolnic sveta, zaslužiti konkurenčno in neobdavčeno plačo ter si ustvariti
mednarodno kariero pri eni izmed najhitreje rastočih družb v Dubaju? Potem ne spreglejte, kako do
najbolj želene službe pod nebom - stevarda in stevardese pri Emiratih.
Na tekmi smučarskih skakalcev v Kussamu je Peter Prevc osvojil četrto mesto, tekmo v težkih
razmerah pa sta zaznamovala tudi grda padca, skupil jo je tudi naš Anže Lanišek.
Podvig novogoriških jadralcev, ki odmeva tudi na tujem. Matjaž Klemenčič je kot prvi na svetu z
jadralnim zmajem pristal na krilu jadralnega letala, ko je bilo to dva tisoč metrov nad tlemi.

Foto: Planet TV
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V Ljubljani 21. dobrodelni
bazar Sila (video)
Avtor: STA
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Slovensko mednarodno združenje žensk Sila je na Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani organiziralo že 21. dobrodelni bazar.

Pestrosti in posebnosti kultur, ki soustvarjajo utrip Slovenije, so predstavili na
stojnicah več kot 30 držav. Izkupiček od prodaje tradicionalnih izdelkov bo
namenjen za deset dobrodelnih projektov.

Predstavili kulturo svojega naroda
Na tradicionalnem bazarju, ki ga je odprl predsednik republike Borut Pahor,
so se predstavljale države, katerih predstavniki in priseljenci živijo ter delujejo
v Sloveniji. Na stojnicah so predstavili kulturo svojega naroda, prodajali so
tudi tipične izdelke svojega naroda.
Kort je pojasnila vodja odbora za organizacijo bazarja Barbara Hunt
Vodopivec je bilo na letošnjem bazarju več kot 30 stojnic. Imeli so tudi zelo
bogat otroški kotiček, rabljena oblačila, srečelov in ustvarjalni kotiček, kjer so
naprodaj stvari, ki so jih izdelale članice Sile.
30

Siol.net
Država: Slovenija
Doseg: 584.991

29.11.2014
Sobota
Kazalo

20:59

2/3

Vir

naprodaj stvari, ki so jih izdelale članice Sile.

Pahor pripravil licitacijo posebej izbranih predmetov
Na bazarju se je odvijal tudi bogat kulturni program z več plesnimi in pevskimi
nastopi. Pahor je ob otvoritvi pripravil tudi kratko licitacijo posebej izbranih
predmetov.
Pahor je ob otvoritvi opozoril predvsem na solidarnost. To je po njegovem
vrlina, ki navdihuje Slovence zlasti takrat, ko gre vse nekoliko težje.
"Ko se je v začetku 90. let prvič postavljal bazar, se je zdelo, da bo šlo vse na
boljše, vse navzgor, in to za vse ljudi. To je bila utvara, ki se je močno
razgalila, ko je tudi Slovenijo doletela huda in surova gospodarska in finančna
kriza," je opozoril predsednik.

Pahor: Solidarnost se je v teh letih še posebej izkazala
Solidarnost se je v teh letih še posebej izkazala, je menil Pahor. "Bazar Sila je
tej vrlini dal tudi mednarodno noto," je dodal.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

"Zahvalil bi se vam v upanju - in v to sem prepričan - da bo enkrat zagotovo
konec tega surovega časa. Še vedno pa bodo med nami ljudje, ki bodo
potrebovali naklonjenost tistih, ki morda imamo več tako v materialnem smislu
kot v občutku optimizma, sreče ali vere v prihodnost," je še dejal Pahor v
uvodnem nagovoru.

"Članice Sile opravljajo veliko delo"
S predsednikom se je bazarja udeležila tudi njegova partnerka Tanja Pečar,
ki je izpostavila pomen sodelovanja vsakega posameznika. "Članice Sile
opravljajo veliko delo, veliko energije vlagajo v to, da bi nekaterim olajšale
življenje," je poudarila. A je dodala, da moramo vsi podpirati njihovo delo in si
tudi sami prizadevati čim bolj pomagati in čim večkrat prispevati k boljšemu
vsakdanu nas vseh in naše družbe.
Predsednica Sile Laura Jamšek se je v uvodnem nagovoru zahvalila članicam
Sile, donatorjem, nastopajočim, obiskovalcem, pa tudi Pahorju za njegovo
ponovno udeležbo. "Dejstvo, da bo predsednik republike že drugič odprl Sila
bazar, kaže na podporo naši dobrodelni dejavnosti na najvišji ravni in
priznanje našemu delu za pomoč v stiski," je menila.

Prvi mednarodni dobrodelni bazar pripravili leta 1993
Prvi mednarodni dobrodelni bazar je združenje Sila pripravilo leta 1993 v
poslovni stavbi na Trgu republike. Na njem je sodelovalo 14 držav, za
Pediatrično kliniko v Ljubljani pa so zbrali - takrat v tolarjih - več kot 11.000
evrov.
Skozi leta so se številke povečevale. Lani so tako zbrali 83.000 evrov,
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Skozi leta so se številke povečevale. Lani so tako zbrali 83.000 evrov,
dogodek pa je v šestih urah obiskalo skoraj sedem tisoč obiskovalcev. Skupaj
so v manj kot 20 letih članice Sile zbrale in v dobrodelne namene donirale že
več kot milijon evrov.
Letos zbrani denar bo namenjen desetim projektom, ki so jih izbrale na
bazarju sodelujoče države. Sredstva bodo tako prejeli Društvo za nenasilno
komunikacijo, Hiša Hospica, center slepih športnikov Vidim cilj, Inštitut za slepo
in slabovidno mladino Ljubljana, društvo Vesele nogice, društvo za cerebralno
paralizo Slovenije Sonček, varna hiša Stigma, stanovanjska skupnost Kokos
Mladinskega doma Jarše, Društvo prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje in
Slovenska filantropija.

Foto: Planet TV
Video: Planet TV
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Ključne besede: bazar, SIla
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Svet v malem
PLANET TV, 29.11.2014, DANES, 19:09
ANJA MARKOVIČ (voditeljica): Svet v malem bi lahko poimenovali tradicionalni bazar Mednarodnega združenja žensk
SILA, ki se je danes, že 21. zapored zgodil na ljubljanskem gospodarskem razstavišču. Na kar 30 stojnicah z unikatnimi
izdelki so se predstavile države, katerih predstavniki in priseljenci živijo ter delujejo v Sloveniji. Pisana kultura nam bolj ali
manj eksotičnih držav in njihovi tipični izdelki gredo za med, ves izkupiček prodaje pa je namenjen dobrodelnosti. Nataša
Jager Radin.
NATAŠA JAGER RADIN (novinarka): Najprej v Nepal, kamor že od daleč vabijo značilne molilne zastavice.
ASWIN SHRESTHA (častni general konzul Nepala): Namaste. Tako se mi pozdravimo v Nepalu in namaste pomeni tudi
dober dan, dober večer, vse.
JAGER RADIN: Pa naprej v Indijo, kjer ponujajo nakit in pisane tkanine.
SUBASHINI RAMAKRISHANAN: Veliko je ročno izdelanih izdelkov. Mnogi so narejeni iz recikliranega materiala.
JAGER RADIN: In nato na stojnico Portugalske, kjer je še posebej veliko izdelkov iz plutovine.
GABRIELA DROGA: Vse se da izdelati iz plute, tudi izolacija za hiše, torbice, nakite, dežniki, v bistvu vse.
JAGER RADIN: In tako po več kot 30 stojnicah bazarja, kjer je na ogled vse tisto najlepše in najboljše, s čimer se lahko
pohvalijo posamezne države.
LAURA JAMŠEK (predsednica združenja Sila): Vsaka država je prinesla svoje reprezentativne izdelke za to, kar so zelo
ponosni na to in seveda to jih identificira.
JAGER RADIN: Panele zanimivih izdelkov in gurmanskih dobrot, bazar je tudi koktejl najrazličnejše glasbe in plesov, na
primer strastnega argentinskega tanga. Glavna pri vsem skupaj je seveda dobrodelnost. Pri tem je letos, kot častni gost
pomagal predsednik Borut Pahor. Društvu je podaril nekaj svojih predmetov in jih kar sam licitiral.
BORUT PAHOR (predsednik RS): 100, 20, 100 evrov. Gospod, 100 evrov za medvedka.
JAGER RADIN: 100 evrov je za Pahorjevega medvedka odštel gospod Aleš Mižigoj, ki se, kot pravi, tudi sicer pogosto
udeležuje dobrodelnih dražb.
ALEŠ MIŽIGOJ: Moram reči, da sem zelo nagnjen k pomoči ljudem v stiski.
JAGER RADIN: Prav pomoč ljudem je tudi glavni cilj vsakoletnega dobrodejnega bazarja. Z izkupičkom nameravajo člani
združenja Sila podpreti vsaj 10 projektov.
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IGRALEC

Maneken za dober namen
Objavljeno: 30.11.2014 07:22
Posodobljeno: 30.11.2014 07:22
Avtor: A. J.
Ključne besede:
Borut Veselko

Borut
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Veselko je nastopil na modni reviji.

Igralec se je v novi vlogi odlično odrezal. Foto: Anže Kacin
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Zdravnik in igralec Borut Veselko se je v življenju preizkusil že v marsičem, še posebno v
obdobju, ko je vodil legendarno oddajo Odklop. Pred kratkim pa je nekdanji direktor Prešernovega
gledališča Kranj nastopil še v eni vlogi – kot maneken.
Šarmantni 55-letnik se je po modni brvi sprehajal za dober namen. Sodeloval je namreč na sedmem
Prepletenem bazarju, ki ga je kot eden od pokroviteljev v sodelovanju s kranjskim centrom Korak, ki
pomaga ljudem s poškodbami možganov, podprlo tudi slovensko podjetje pletenin Rašica. Prav
njihova oblačila so nosili manekeni in njihovi varovanci. Dobrodelni bazar je vrhunec pozornosti do
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ljudi, ki iščejo pot naprej, potem ko so doživeli kaj hudega.
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Med izdelki iz 31 držav
Sila bazar Zbrana sredstva gredo v dobrodelne namene

Več kot trideset članic Slovenskega mednarodnega združenja
žensk in okrog osem tisoč ljudi
se je včeraj zbralo na Gospodarskem razstavišču, na 21. Sila
bazarju, ki velja za enega najbolj obiskanih tovrstnih sejmov
v prestolnici.
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Mankica Kranjec,
besedilo in fotografiji
Lani so zbrale osemdeset tisoč evrov,
letos pa si želijo, da bi šla v dobrodelne namene še višja vsota. V enaindvajsetih letih so s projektom
donirale že več kot milijon zbranih
evrov. Čeprav vsako leto povabijo k
sodelovanju veliko držav, sta letos,
denimo, manjkali tudi stojnici Republike Južne Afrike in ZDA, ki sta sicer na bazarju tradicionalno prisotni
že mnogo let.
»Letos se je za sodelovanje resda
odločilo malce manj držav kot lani, a
nič zato, saj vseh enaintrideset sodelujočih držav ponuja veliko odličnih
izdelkov. Bazar je vsako leto dobro
obiskan, največ ljudi pa pride že zju-

traj. Obiskovalci iščejo izdelke, ki jih
na slovenskih policah ni mogoče kupiti, in radi kupijo tudi takšne, ki jih
ne poznajo dobro. Stojnice Japonske,
Kanade, Italije, Avstrije in Slovenije
so tradicionalno najbolj oblegane
in letos ni nič drugače. Albanija je
morala predčasno zapreti, ker so vsi
izdelki že pošli,« je povedala vodja
organizacije letošnjega bazarja Barbara Hunt Vodopivec in dodala: »Z
organizacijo takšnega bazarja je veliko dela in lepo je videti, ko se države odzovejo povabilu. Predstavniki
posamezne države morajo najti podpornike, donatorje in jih prepričati,
da gre za lepo stvar.«
Ker so tradicionalno ciljne skupine za prejem pomoči različne socialne skupine, ni nenavadno, da so
se člani društva Sila odločili, da bo
zbrani znesek letošnjega 21. bazarja šel desetim izbranim projektom
in organizacijam. Denar bodo med
drugim donirali Društvu za nenasilno komunikacijo, Društvu Hospic
Ljubljana, Centru slepih športnikov
Vidim cilj, Inštitutu za slepo in slabovidno mladino, društvu Vesele nogice in drugim. In če so nekateri obi-

skovalci tudi letos prish le zato, da bi
si ogledali še posebno bogat kulturni
program s številčno in zelo raznoliko mednarodno zasedbo, so drugi na
stojnicah iskali izdelke, ki jih pri nas
ni mogoče kupiti ter tako prispevali
za dobrodelnost.
Portugalska stojnica je bila zelo dobro obiskana in pri njeni predstavitvi
je sodeloval tudi Joao Pita Costa, ki je v
dobrodelni namen podaril svoje fotografije iz projekta Cafe Europa. »Društvo slovensko-portugalskega prijateljstva se je odločilo, da bo prevzelo
pobudo in pripravilo letošnjo portugalsko stojnico. Obiskovalcem ponujamo tradicionalni nakit, dišeča mila,
umetelne izdelke iz plute, umetniško
izdelane jaslice, knjige, tradicionalne slaščice in še veliko drugega. Tudi
nekaj svojih fotografij sem prinesel.
Najlepše se je družiti z ljudmi in predstavljati svojo državo. Lepo je videti,
ko se vsaka država posebej predstavi,
na enem mestu pa je tako mogoče
najti vse tisto najboljše, kar ponuja ves
svet,« je povedal Joao, ki je ponosen,
da lahko sodeluje pri projektu.
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Površina: 398 cm2

Da bi karseda dobro predstavili svojo kulturo, so predstavniki Portugalske
ponudili obiskovalcem številne njihove tradicionalne izdelke.
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Članice Sile veliko energije vlagajo v to, da bi ljudem v stiski olajšale življenje
Japonci so s sabo pripeljali kaligrafinjo, avstralski bumerangi so šli za med
SLOVENSNOmednarodno združenje žensk Sila je v soboto na
Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani organiziralo že 21.
dobrodelni bazar. Na pisanih
stojnicah se je s svojo še bolj
pisano in privlačno ponudbo
predstavilo več kot 30 držav.
Izkupiček od prodaje tradicionalnih izdelkov bodo namenili
desetim izbranim dobrodelnim
projektom.
Slovenci smo znova dokazali,
da se lahko izjemno odzovemo,
ko gre za dobrodelnost. To je
seveda pokazal rekordni obisk
bazarja. Kar precej pred deseto
uro so se v sobotnem dopoldnevu iz vseh smeri valile množice
tistih, ki so želeli čim prej priti
do stojnic držav z vseh koncev
sveta. Prav tiste nekoliko oddaljene so še posebno vabile, saj je
bila to izjemna priložnost za nakup najrazličnejših stvari, še posebno kar malce nenavadne in
nam skorajda neznane ponudbe
živilskih izdelkov, najrazličnejših sladkarij, sirov in salam ter
vin. Na avstralski stojnici so šli
na primer za med lepo okrašeni
in izdelani bumerangi.
Vse niti letošnjega bazarja
je več kot uspešno prepletala predsednica Slovenskega
mednarodnega združenja žensk Sila Laura Jamšek. Doma
je iz Romunije, ljubezen pa jo
je pripeljala k nam, zato slovenski priimek, pa tudi slovensko že lepo govori. »Brez
potrpežljive in nesebične prostovoljne angažiranosti naših
članic pri iskanju donatorjev
in organizaciji bazarja danes
tega dogodka ne bi imeli,« je
povedala Jamškova. »Zato bi
se rada zahvalila prav vsem
za požrtvovalno delo, posebno
pa našim družinam, ki z največjim razumevanjem sprejemajo, da veliko časa porabimo
za pripravo bazarja in za druge
aktivnosti,«
Rekordni medvedek
Tine Maže
Jamškova je še povedala, da
prav z vsakim nakupom na
kateri koli stojnici kupci pri-

spevajo k zbiranju sredstev za
določene dobrodelne akcije,
s tem pa bodo polepšali predpraznični čas marsikateremu
posamezniku ali" otroku, ki se
je znašel v stiski.
Bazarja sta se udeležila tudi
predsednik republike Borut
Pahor in partnerica Tanja Pečar. Predsednik je že drugič
zapored odprl to prireditev
in poudaril predvsem solidarnost. Po njegovem mnenju ta
vrlina navdihuje Slovence zlasti takrat, ko gre vse nekoliko
težje. »Ko se je v začetku 90.
let prejšnjega stoletja prvič
postavljal ta bazar, se je zdelo, da bo šlo vse na boljše, vse
navzgor, in to za vse ljudi. To
je bila utvara, ki se je močno
razgalila, ko je tudi Slovenijo
doletela huda ter surova gospodarska in finančna kriza,«
je opozoril Pahor.
»Zahvalil bi se vam v upanju
in o tem sem prepričan -,
da bo enkrat zagotovo konec
tega surovega časa. Še vedno
pa bodo med nami ljudje, ki
bodo potrebovali naklonjenost tistih, ki morda imamo
več tako v materialnem smislu kot v občutku optimizma,
sreče ali vere v prihodnost,« je

-

še dejal Pahor. Solidarnost seje
v teh letih še posebno izkazala,
je dodal. »Bazar Sila je tej vrlini
dodal še mednarodno noto,«
je sklenil.
Predsednik je ob odprtju vodil še kratko licitacijo izbranih
predmetov. Za dražbo je daroval nekaj predmetov, na primer
medvedka, ki je k nam prišel
iz olimpijskega Sočija in naj bi
pomagal pri zmagah Tine Maže
na zimski olimpijadi. Dosegel je
rekordno ceno sto evrov.
Tudi kranjske klobase
V izjavi za medije je Tanja Pečar
poudarila pomen sodelovanja
vsakega posameznika. »Članice Sile opravljajo veliko delo,
veliko energije vlagajo v to, da
bi nekaterim olajšale življenje,«
je dejala. Dodala je, da moramo
podpirati njihovo delo in tudi
sami čim večkrat prispevati
k boljšemu vsakdanjiku nas
vseh.
Še nekaj zanimivih utrinkov z
dobrodelnega bazarja. Japonci
so s seboj pripeljali simpatično
kaligrafinjo, ki je za skromna
dva evra z znaki japonske pisave
na svilnat list papirja napisala
vaše ime. Če ne drugega, za lep
spomin.
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Del letošnjega bazarja je bil
srečelov, ki pa ni bil kar tako.
Organizatorji so pripravili tisoč
srečk po pet evrov in prav toliko dobitkov. Ko so ob določeni
uri začeli prodajati srečke, je
nastala dolga vrsta čakajočih.
Razumljivo, vsak je želel pomagati, pa ne kar tako, saj je vsaka
srečka zadela in kupcu prinesla lep dobitek. Na bazarju so
sodelovali slikarji, ki slikajo z
usti, na prodaj so bila rabljena
oblačila, pripravili so zanimiv
kulturni program, poskrbeli so
za najmlajše in še marsikaj.
Precej gneče je bilo na srbski
stojnici, saj smo med njihovo
ponudbo lahko videli in kupili
kar več izdelkov, ki smo jih nekoč srečevali na policah naših
trgovin. Na bazarju je bila bogato založena slovenska stojnica, kjer niso manjkale kranjske
klobase, seveda brez orehove
potice ni šlo.
Se nekaj številk: lani so zbrali
83.000 evrov, na vseh dosedanjih prireditvah pa so zbrali in
nato dobrodelno razdelili nekaj
več kot 1,268.000 evrov.
PRIMOŽ HIENG
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Gneča na dobrodelnem bazarju
Na 21. dobrodelnem bazarju v organizaciji Slovenskega mednarodnega
združenja žensk SILA je na Gospodarskem razstavišču sodelovalo več
kot 30 držav. Gneča pred stojnicami, na katerih so ponujali najrazličnejše
izdelke, je bila ogromna. Zbrani denar (lani gaje bilo za 83.000 evrov)
bodo namenili desetim projektom, ki so jih izbrale sodelujoče države.
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21. Sila bazar na Gospodarskem razstavišču
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TV SLO 1, 30.11.2014, NEDELJSKO POPOLDNE Z ULO, 18.25
21. Sila bazar se dogaja tu na Gospodarskem razstavišču. To so ženske, združene v ideji, pomagati. Ženske, ki primarno
niso iz Slovenije, ampak jim je Slovenija na tak ali drugačen način postala dom. Spoznali smo veliko njihovih lokalnih
kulinaričnih znamenitosti in po tej poti se je odpravil tudi ŠMIT.
NEJC ŠMIT: Torej moj prvi postanek bo na Japonskem. Kon’ nichi wa
JAMORI SHIGIMI (veleposlanik Japonske): Kon’ nichi wa.
ŠMIT: Katera je najbolj znana jed na Japonskem?
SHIGIMI: Naša tradicionalna hrana je lansko leto prišla pod zaščito Unesca. Zelo smo ponosni na našo hrano, še posebej
na suši, surovo ribo.
ŠMIT: Kaj pa japonske dame?
SHIGIMI: Japonske dame so bile zelo tradicionalne, danes pa je drugače. Nove generacije so kot Slovenke.
ŠMIT: Arigato. Zdaj pa gremo naprej. Moja naslednja postaja Indija. Namaste.
TING DILBUNG (soproga veleposlanika Indije): Namaste.
ŠMIT: Katera je glavna specialiteta v Indiji?
DILBUNG: Polni smo barv, celo naša hrana je polna barv. Veliko začimb uporabljamo. Smo začinjeni, glasni, ampak zelo
zabavni.
ŠMIT: Hvala lepa. Zdaj pa gremo najprej. In še moja zadnja postaja – Francija. Bonjour.
AURORE DELSON BRETON (Sila): Bonjour, Monsieur.
ŠMIT: Katera je glavna francoska specialiteta?
DELSON BRETON: Sir, šampanjec, veliko vina, rdeče vino, belo vino, pašteta iz gosjih jeter.
ŠMIT: Veliko sem slišal o francoskih ženskah, kakšne so?
DELSON BRETON: Težko govorim, ker sem sama Francozinja. Verjetno različne, tako kot vi moški.
ŠMIT: Ok, perfect. Merci.
DELSON BRETON: Merci beaucoup. Hvala lepa.
ŠMIT: Prosim.
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FOTO: Dobrodelni bazar za lepše praznike
Objavljeno: 01.12.2014 16:20
Avtor: Primož Hieng
Ključne besede:
dobrodelni bazar,

Borut Pahor,

Laura Jamšek

Članice Sile
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veliko energije vlagajo v to, da bi ljudem v stiski olajšale življenje.

Borut Pahor je med drugim licitiral adventni venček. Foto: Primož Hieng

Slovensko mednarodno združenje žensk Sila je v soboto na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
organiziralo že 21. dobrodelni bazar. Na pisanih stojnicah se je s svojo še bolj pisano in privlačno
ponudbo predstavilo več kot 30 držav. Izkupiček od prodaje tradicionalnih izdelkov bodo namenili
desetim izbranim dobrodelnim projektom.
Slovenci smo znova dokazali, da se lahko izjemno odzovemo, ko gre za dobrodelnost. To je seveda
pokazal rekordni obisk bazarja. Kar precej pred deseto uro so se v sobotnem dopoldnevu iz vseh
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smeri valile množice tistih, ki so želeli čim prej priti
do stojnic držav z vseh koncev sveta. Prav tiste
nekoliko oddaljene so še posebno vabile, saj je
bila to izjemna priložnost za nakup najrazličnejših
stvari, še posebno kar malce nenavadne in nam
skorajda neznane ponudbe živilskih izdelkov,
najrazličnejših sladkarij, sirov in salam ter vin. Na
avstralski stojnici so šli na primer za med lepo
okrašeni in izdelani bumerangi.
Vse niti letošnjega bazarja je več kot uspešno
prepletala predsednica Slovenskega
mednarodnega združenja žensk Sila Laura
Jamšek. Doma je iz Romunije, ljubezen pa jo je pripeljala k nam, zato slovenski priimek, pa tudi
slovensko že lepo govori. »Brez potrpežljive in nesebične prostovoljne angažiranosti naših članic pri
iskanju donatorjev in organizaciji bazarja danes tega dogodka ne bi imeli,« je povedala Jamškova.
»Zato bi se rada zahvalila prav vsem za požrtvovalno delo, posebno pa našim družinam, ki z
največjim razumevanjem sprejemajo, da veliko časa porabimo za pripravo bazarja in za druge

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

aktivnosti.«
Rekordni medvedek Tine Maze
Jamškova je še povedala, da prav z vsakim nakupom na kateri koli stojnici kupci prispevajo k
zbiranju sredstev za določene dobrodelne akcije, s tem pa bodo polepšali predpraznični čas
marsikateremu posamezniku ali otroku, ki se je znašel v stiski.
Bazarja sta se udeležila tudi predsednik republike Borut Pahor in partnerica Tanja Pečar.
Predsednik je že drugič zapored odprl to prireditev in poudaril predvsem solidarnost. Po njegovem
mnenju ta vrlina navdihuje Slovence zlasti takrat, ko gre vse nekoliko težje. »Ko se je v začetku 90.
let prejšnjega stoletja prvič postavljal ta bazar, se je zdelo, da bo šlo vse na boljše, vse navzgor, in
to za vse ljudi. To je bila utvara, ki se je močno razgalila, ko je tudi Slovenijo doletela huda ter
surova gospodarska in finančna kriza,« je opozoril Pahor.
»Zahvalil bi se vam v upanju – in o tem sem prepričan –, da bo enkrat zagotovo konec tega
surovega časa. Še vedno pa bodo med nami ljudje, ki bodo potrebovali naklonjenost tistih, ki morda
imamo več tako v materialnem smislu kot v občutku optimizma, sreče ali vere v prihodnost,« je še
dejal Pahor. Solidarnost se je v teh letih še posebno izkazala, je dodal. »Bazar Sila je tej vrlini dodal
še mednarodno noto,« je sklenil.
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Predsednik je ob odprtju vodil še kratko licitacijo izbranih predmetov. Za dražbo je daroval nekaj
predmetov, na primer medvedka, ki je k nam prišel iz olimpijskega Sočija in naj bi pomagal pri
zmagah Tine Maze na zimski olimpijadi. Dosegel je rekordno ceno sto evrov.
Tudi kranjske klobase
V izjavi za medije je Tanja Pečar poudarila pomen sodelovanja vsakega posameznika. »Članice Sile
opravljajo veliko delo, veliko energije vlagajo v to, da bi nekaterim olajšale življenje,« je dejala.
Dodala je, da moramo podpirati njihovo delo in tudi sami čim večkrat prispevati k boljšemu
vsakdanjiku nas vseh.
Še nekaj zanimivih utrinkov z dobrodelnega bazarja. Japonci so s seboj pripeljali simpatično
kaligrafinjo, ki je za skromna dva evra z znaki japonske pisave na svilnat list papirja napisala vaše
ime. Če ne drugega, za lep spomin.
Del letošnjega bazarja je bil srečelov, ki pa ni bil kar tako. Organizatorji so pripravili tisoč srečk po
pet evrov in prav toliko dobitkov. Ko so ob določeni uri začeli prodajati srečke, je nastala dolga vrsta
čakajočih. Razumljivo, vsak je želel pomagati, pa ne kar tako, saj je vsaka srečka zadela in kupcu
prinesla lep dobitek. Na bazarju so sodelovali slikarji, ki slikajo z usti, na prodaj so bila rabljena
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oblačila, pripravili so zanimiv kulturni program, poskrbeli so za najmlajše in še marsikaj.
Precej gneče je bilo na srbski stojnici, saj smo med njihovo ponudbo lahko videli in kupili kar več
izdelkov, ki smo jih nekoč srečevali na policah naših trgovin. Na bazarju je bila bogato založena
slovenska stojnica, kjer niso manjkale kranjske klobase, seveda brez orehove potice ni šlo.
Še nekaj številk: lani so zbrali 83.000 evrov, na vseh dosedanjih prireditvah pa so zbrali in nato
dobrodelno razdelili nekaj več kot 1,268.000 evrov.
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Dobrodelni bazar združenja Sila
GTV, 01.12.2014, GORENJSKA POROČILA, 18:49
DARJA KAVAŠ (voditeljica): Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je v soboto potekal že 21. dobrodelni bazar, ki ga
prireja Slovensko mednarodno združenje žensk Sila. Na stojnicah so predstavili pestrosti in posebnosti kultur, ki
soustvarjajo utrip Slovenije, izkupiček od prodaje tradicionalnih izdelkov pa bodo namenili desetim dobrodelnim projektom
.
MAJA ZAGORIČNIK (novinarka): Na tradicionalnem bazarju, ki ga je odprl predsednik republike Borut Pahor, so se
predstavile države, katerih predstavniki in priseljenci živijo ter delujejo v Sloveniji. Na stojnicah so predstavili kulturo
svojega naroda in prodajali tudi tipične izdelke.
BORUT PAHOR (predsednik države): Ko se je prvič postavljal Bazar, to je bilo v začetku 90. let, se je zdelo, da bo vse
šlo samo še navzgor in to za vse ljudi. To je bila utvara, ki se je močno razgalila, ko je tudi Slovenjo zadela močna, huda
in surova finančna in gospodarska kriza. Solidarnost, ki je med Slovenci vedno obstajala, se je v teh zadnjih letih še
posebej izkazala. Bazar, Sila, pa je v vseh teh letih, zlasti pa v zadnjih letih krize, dal tej slovenski vrlini tudi neko
mednarodno noto. Zato bi se vam želel zahvaliti. V upanju, da bo - in to sem prepričan - enkrat zagotovo konec tega
surovega časa, še vedno pa bodo med nami ljudje, ki bodo potrebovali naklonjenost tistih, ki morda imamo več, tako v
materialnem smislu, kot več v občutku optimizma, sreče ali gledanja v prihodnost. Dostikrat velja, da imaš toliko, kolikor
daš in toliko, kolikor prejmeš. In Bazar v tem najbolj žlahtnem smislu besede daje to sporočilo ravno v času, ko se začenja
praznični december. Skorajda ne more biti lepšega sporočila.
ZAGORIČNIK: Predsednik Pahor je ob otvoritvi pripravil tudi kratko licitacijo precej izbranih predmetov. Predsednica Sile
Laura Jamšek se je v uvodnem govoru zahvalila članicam Sile.
LAURA JAMŠEK (predsednica združenja Sila): Zelo sem zadovoljna, veliko obiskov imamo tudi danes, ko imamo 21.
bazar. Je pa tako, da vsi Slovenci, se mi zdi, ko se gre za dobrodelnost, vsi držimo skupaj in to me zelo veseli, to je ena
vrlina za Slovence, da držimo skupaj, ko se gre za dobrodelne zadeve.
ZAGORIČNIK: Bazar je že kar tradicionalen, letos ga je počastil še sam predsednik. Torej delate nekaj za dober namen.
JAMŠEK: Ja, smo bili zelo počaščeni, ker je tudi gospod Borut Pahor, naš predsednik, prišel pa je pomagal pri otvoritvi.
To je tudi potrdilo, da dobro delamo in da delamo za Slovenjo.
ZAGORIČNIK: In tudi veliko je gostujočih držav na tokratnem bazarju.
JAMŠEK: Absolutno. Več kot 30 držav. Smo zelo hvaležni vsem ambasadorjem, vsem ambasadam, ki so se potrudili in
so prinesli svoje izdelke, ki so reprezentativa za svojo državo in ponudili Slovencem. Sila bazar je projekt, dobrodelni
projekt in tudi izkupiček po bazarju bo šel v dobrodelne namene.
ZAGORIČNIK: Tudi evro poslance je častno srečati na dobrodelnem bazarju.
TANJA FAJON (evropska poslanka): Ja, moram reči, da je izjemno presenečenje videti toliko ljudi, toliko stojnic. Lepo je
gledati, da je tako zanimanje, kulture se prepletajo, to je neko bogastvo in všeč mi je, da je to v naši prestolnici vsako leto,
zdaj že dvanajstič po vrsti. In zgleda, da veliko privablja ljudi.
ZAGORIČNIK: In ljudje smo še kljub krizi dobrodelni.
FAJON: To pa Slovenci smo nasploh znani po tem, kakor je že pokazal čas v preteklosti, ko so bile poplave in podobno.
Se mi zdi, da takrat, ko nam gre težko, smo sposobni stopiti skupaj. In ta dobrodelnost je en odličen dokaz za to.
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Vir

TOREK, 2. DECEMBER 2014 SILA-SLOVENSKO MEDNARODNO ZDRUŽENJE ŽENSK

21. SILA bazar obiskalo več kot 8.000 ljudi
Celotni izkupiček od prodaje bo namenjen v dobrodelne namene
Letošnji 21. SILA bazar, ki je v soboto potekal na ljubljanskem
Gospodarskem razstavišču, je odprl predsednik države Borut Pahor in s
spodbudnimi besedami podpore odprl vrata več kot 8.000 obiskovalcem, ki
so na razstavnih prostorih več kot 30 držav udeleženk nakupovali značilne
izdelke ter s tem prispevali v dobrodelne namene.
Letošnji bazar je z obiskom resnično presenetil. Obiskovalci so uživali v
raznolikosti kultur in izdelkov, se spočili v bralnem kotičku, sodelovali v
srečelovu in pri prodaji rabljenih oblačil, obutve, igrač in igric ter uživali v
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pestrem kulturnem programu v izvedbi različnih klubov iz Slovenije. Med
drugim so se predstavili tudi Šola argentinskega tanga Calesita , Šola
orientalskega plesa Alja Shaar, Arhivox, Plesni klub Zebra, Sožitje,
glasbenika Jože Oblak in Urban Malc, plesna skupina Melisses ter
indonezijska plesalka Elvira Dinninovita. Za otroški program so poskrbele
mednarodne šole, ki so najmlajšim obiskovalcem prikazale pestrost
svetovnih jezikov ter njihove posebnosti.
»Zahvalil bi se vam v upanju - in v to sem prepričan - da bo enkrat zagotovo
konec tega surovega časa. Še vedno pa bodo med nami ljudje, ki bodo
potrebovali naklonjenost tistih, ki morda imamo več tako v materialnem
smislu kot v občutku optimizma, sreče ali vere v prihodnost«, je ob otvoritvi
povedal predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor,
predsednica SILE, gospa Laura Jamšek, pa je ob tem dodala, da »je bazar
za društvo izrednega pomena, ne samo zaradi dejstva, da je to edinstveni
mednarodni dogodek pri nas, temveč predvsem zato, ker predstavlja
enkratno možnost, da zberemo čim več sredstev za dobrodelne namene,
obiskovalcem pa podarimo živopisno tržnico, kjer se lahko kupijo zanimivi
izdelki iz celega sveta« ter se zahvalila vsem, ki so ga letos pomagali
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soustvariti.
Celotni izkupiček od prodaje bo namenjen v dobrodelne namene,
porazdeljen pa bo med institucije, ki so na osnovi svoje vloge ter glasovanja
lokalnih predstavnikov in članic SILE pridobila največ točk (podrobnejše
informacije o izboru organizacij in organizacijah samih so na voljo na spletni
strani). SILA tradicionalno namenja izkupiček bazarja organizacijam, ki v
Sloveniji na različne načine pomagajo ljudem ali otrokom s posebnimi
zdravstvenimi in drugimi potrebami. Denar skrbno namenimo kritju stroškov
zdravljenja posebnih pacientov, nakupu opreme ali kritju stroškov gradbenih
del zavodov, ki potrebujejo rešitve za invalidne in onemogle ter omogočamo
počitnice otrokom, ki si sicer tega ne bi mogli privoščiti.
Poleg dobrodelne dejavnosti ima SILA tudi drugo poslanstvo. Po 21-ih letih
delovanja v Sloveniji ostaja prostovoljno, nevladno, neversko in neprofitno
mednarodno združenje žensk s poudarkom na aktivnem in celostnem
delovanju v prostoru in času v katerem živijo njene članice. Znanje,
mnogovrstne usposobljenosti, razgledanost in izkušnje so temelj poslovnih
uspehov predstavnic tujih držav in mednarodnih organizacij v Sloveniji, tujih
veleposlanic pa tudi soprog tujih veleposlanikov ter Slovenk, ki stremijo k
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skupnemu cilju - spodbujanje kulturnih in izobraževalnih izmenjav,
poglabljanje družabnih stikov ter utrjevanje odnosov med članicami.
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Foto: Jan Jamšek
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Dobrodelni bazar za lepše praznike
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Članice Sile veliko energije vlagajo v to, da bi ljudem v stiski olajšale
življenje. slovenske novice
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VIDEO: 21. dobrodelni bazar ženskega združenja SILA
ponedeljek, 01. december 2014

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je v soboto potekal že 21. dobrodelni bazar, ki ga prireja Slovensko
mednarodno združenje žensk SILA. Na stojnicah so predstavili pestrosti in posebnosti kultur, ki soustvarjajo utrip
Slovenije, izkupiček od prodaje tradicionalnih izdelkov pa bodo namenili desetim dobrodelnim projektom. (K. M.)
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21. SILA bazar obiskalo več kot 8.000 ljudi
Letošnji 21. SILA bazar, ki je v soboto potekal na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, je odprl predsednik države
Borut Pahor in s spodbudnimi besedami podpore odprl vrata več kot 8.000 obiskovalcem, ki so na razstavnih prostorih več
kot 30 držav udeleženk nakupovali značilne izdelke ter s tem prispevali v dobrodelne namene.
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Letošnji bazar je z obiskom resnično presenetil. Obiskovalci so uživali v raznolikosti kultur in izdelkov, se spočili v bralnem
kotičku, sodelovali v srečelovu in pri prodaji rabljenih oblačil, obutve, igrač in igric ter uživali v pestrem kulturnem
programu v izvedbi različnih klubov iz Slovenije. Med drugim so se predstavili tudi Šola argentinskega tanga Calesita , Šola
orientalskega plesa Alja Shaar, Arhivox, Plesni klub Zebra, Sožitje, glasbenika Jože Oblak in Urban Malc, plesna skupina
Melisses ter indonezijska plesalka Elvira Dinninovita. Za otroški program so poskrbele mednarodne šole, ki so najmlajšim
obiskovalcem prikazale pestrost svetovnih jezikov ter njihove posebnosti.
»Zahvalil bi se vam v upanju ‐ in v to sem prepričan ‐ da bo enkrat zagotovo konec tega surovega časa. Še vedno pa bodo
med nami ljudje, ki bodo potrebovali naklonjenost tistih, ki morda imamo več tako v materialnem smislu kot v občutku
optimizma, sreče ali vere v prihodnost«, je ob otvoritvi povedal predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor,
predsednica SILE, gospa Laura Jamšek, pa je ob tem dodala, da »je bazar za društvo izrednega pomena, ne samo zaradi
dejstva, da je to edinstveni mednarodni dogodek pri nas, temveč predvsem zato, ker predstavlja enkratno možnost, da
zberemo čim več sredstev za dobrodelne namene, obiskovalcem pa podarimo živopisno tržnico, kjer se lahko kupijo
zanimivi izdelki iz celega sveta« ter se zahvalila vsem, ki so ga letos pomagali soustvariti.
Celotni izkupiček od prodaje bo namenjen v dobrodelne namene, porazdeljen pa bo med institucije, ki so na osnovi svoje
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vloge ter glasovanja lokalnih predstavnikov in članic SILE pridobila največ točk (podrobnejše informacije o izboru
organizacij in organizacijah samih so na voljo na spletni strani www.sila.si). SILA tradicionalno namenja izkupiček bazarja
organizacijam, ki v Sloveniji na različne načine pomagajo ljudem ali otrokom s posebnimi zdravstvenimi in drugimi
potrebami. Denar skrbno namenimo kritju stroškov zdravljenja posebnih pacientov, nakupu opreme ali kritju stroškov
gradbenih del zavodov, ki potrebujejo rešitve za invalidne in onemogle ter omogočamo počitnice otrokom, ki si sicer tega
ne bi mogli privoščiti.
Poleg dobrodelne dejavnosti ima SILA tudi drugo poslanstvo.
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Po 21‐ih letih delovanja v Sloveniji ostaja prostovoljno, nevladno, neversko in neprofitno mednarodno združenje žensk s
poudarkom na aktivnem in celostnem delovanju v prostoru in času v katerem živijo njene članice. Znanje, mnogovrstne
usposobljenosti, razgledanost in izkušnje so temelj poslovnih uspehov predstavnic tujih držav in mednarodnih organizacij
v Sloveniji, tujih veleposlanic pa tudi soprog tujih veleposlanikov ter Slovenk, ki stremijo k skupnemu cilju ‐ spodbujanje
kulturnih in izobraževalnih izmenjav, poglabljanje družabnih stikov ter utrjevanje odnosov med članicami.

53

