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Pozdravljene!
Zopet so oglašamo z novo številko Ženskih odmevov. Smo sredi vročega
poletja. Preden stopimo v novo jesensko dogajanje. pa še kratek povzetek
dogajanja v Ženski zvezi. V tem mandatu smo organizirale dve molitveni
srečanji, eno za mir na svetu in mir v Ukrajini in drugo tik pred volitvami,
za našo domovino. Srečanji sta potekali s pomočjo spleta in bili lepo
obiskani.
V tokratni številki vam predstavljamo podpredsednico Ženske zveze
Marijo Rogar.
Za nami so prve letošnje volitve, volitve v državni zbor, kjer smo tudi
kandidatke zastopale barve Nove Slovenije.
Ob materinskem in očetovskem dnevu smo bile na video povezavi v
družbi priznanih floristov Sabine Šegula in Petra Ribiča z naslovom
Ustvarjamo s cvetjem.
RO ŽZ Severna Primorska je organiziral pogovorni večer na temo Zlorabe
in nasilje in delavnico na temo Komunikacija.
V marcu smo se članice Ženske zveze srečale v Dolenjskih Toplicah.
Zbralo se nas je skoraj 40.
Ob dnevu zastave smo skupaj s seniorji organizirale izlet z vlakom v Kranj.
Bilo nas je približno 50 in imeli smo se lepo.
RO ŽZ NSi Gorenjska je organiziral tradicionalni dogodek izlet v Glinje.
V juniju smo obiskale gospe v Idriji. Bilo je zelo lepo srečanje. Čutiti je bilo,
da je NSi v teh krajih dobro zastopana. Pridružila sta se nam je sedanji
predsednik NSi Franc Medic in prvi predsednik NSi Idrija Ivan Skrt z ženo
Ivico. Poklonila sta nam knjižico z recepti idrijskih žlikrofov. Hvala vam za
prijetno druženje, dobre žlikrofe in ogled čipkarskega festivala.
Udeležila sem se konference EPP Women v Dublinu.
Pripravile smo Izjavo za javnost Ženske zveze NSi ob odločitvi Ustavnega
sodišča Republike Slovenije, da ureditev, ki istospolnim partnerjem ne
omogoča sklenitve zakonske zveze in posvojitve otrok, ni v skladu z
ustavo, kjer smo med drugim poudarile, da družina raste iz zveze med
možem in ženo.
Sedaj, ko je vse zbrano, se vidi, da ne spimo.
Želim vam toplo, iskrivo in prijetno ter zanimivo poletje.
predsednica ženske zveze NSi
Karolina

Interno glasilo Ženske zveze NSI.
Uredniški odbor:
Karolina Korenčan, Mojca Erjavec, Irena Dolenc, Maja Šturbej
Lektoriranje: Ivanka Učakar
Zlaganje in oblikovanje: Barbara Mikolič
Slovenski ornament: Jože Karlovšek (www.siol.net)
Elektronsko glasilo. Tiskanih izvodov 150.
2

ODMEV(NA) KOLUMNA

QUO VADIS MOJE MESTO?
Kdo bi ne imel dobrega servisa komunalnih
storitev od odvoza smeti, oskrbe z vodo,
urejeno kanalizacijo in čistilno napravo brez
neprijetnih vonjav ter pokošene zelenice,
urejene parke…?
Kdo ne bi …?
Toliko, kot je ljudi, toliko je želja. Politika je
umetnost možnega.
Če želiš, da imajo vsi zaposleni v Komunali
najmanj minimalno plačo in so pokriti
stroški dražjih energentov, res ne moreš
znižati zneska na položnici …
Če bo en vrtec dobil nova igrala, bodo drugi
potrpežljivo čakali v vrsti …
In čisto nazadnje tisto, kar neradi slišimo: Če
ne bo radarjev na cestah, bo več prometnih
nesreč …
Občani včasih pozabimo, da je tako kot
doma v našem gospodinjstvu tudi proračun
mestne občine omejen, zato je najprej
potrebno zagotoviti osnovne potrebe – to je
zakonsko določene obveznosti občine, šele
nato z ostankom sredstev zagotovimo
izpolnitev ostalih potreb. O tem, katere ostale
potrebe bodo zadovoljene, pa odločajo
izvoljene osebe.
Demokratično družbo zagotavljamo na
volitvah. V organe oblasti so izvoljene osebe,
ki jim volivci namenijo največ glasov.
Izigravanje demokracije je delitev funkcij
politikom, ki so jih volivci zavrnili.
Na lokalnih volitvah novembra bomo volivci
izbirali župana, mestni svet in člane svetov
krajevnih skupnosti. Ali bomo izbrali
politike, ki populistično »zidajo gradove v
oblakih«, čeprav so obljube prazne? Ali
bomo svoj glas namenili politikom, ki malo
manj govorijo in več naredijo? Volivci,
odločitev bo jeseni spet vaša. Pazimo le, da
leporečje kandidatov, mediji in plakatna
vojna volilne izbire ne opravijo namesto vas.

Kdo med nami si ne želi urejene cestne
infrastrukture od avtocestnih priključkov do
zadnje ceste na vasi, dodatnih kolesarskih
stez in varnih poti za pešce?
Kdo ne bi imel otroka v novem vrtcu ali
moderno opremljeni šoli ter ga popoldne
peljal na igrala in v športne parke?
Vsi si tudi želimo zadosti kadrov za oskrbo
na domu, dovolj prostora v domovih za
starejše ter družbo, prijazno starejšim
ljudem, invalidom in tudi drugim osebam s
posebnimi potrebami.
Nujno potrebujemo dovolj stanovanj za
mlade družine, za socialno šibke in za
stanovanjske skupnosti; pa tudi dovolj
zazidljivih parcel za gradnjo svojega doma.
Kdo bi se branil širšega nabora različnih
specialističnih ambulant? Vsi potrebujemo
izbranega osebnega zdravnika. Ne želimo
več čakati na obravnave in bi do obravnave
radi prišli čim prej.
Potrebno se bo spopasti z očitki, da v
mestnem jedru izginja slovenska govorica,
zagotoviti moramo, da se tujci naučijo
slovenskega jezika in načina našega življenja
in spodbujati moramo strpnost do vseh
različnosti in sposobnost sobivanja v
različnosti.
Želimo si razvoja obrtnih in poslovnih con, ki
omogočajo podjetništvo in nova delovna
mesta, naj bo moje mesto pametno mesto z
vsemi prednostmi digitalizacije, naravnano k
trajnostnemu razvoju.
Potrebno je vzdrževati kulturne ustanove v
mestu. Poleg knjižnice, muzeja in gledališča
si dodatnih sredstev obetajo tudi vsa
kulturna društva. Ali bomo koncertno
dvorano, ki so jo že več mandatov omenjali
številni kandidati za župana, še dolgo le
sanjali?

Irena Dolenc, članica UO ŽZ in predsednica
MO NSi Kranj
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INTERVJU S PODPREDSEDNICO
ŽENSKE ZVEZE
Marija Rogar je podpredsednica
Ženske zveze NSi. Marija je prijetna
sogovornica,
vedno
pripravljena
pomagati.
Kdo je Marija Rogar?
Sem ponosna klena Gorenjka in čeprav
živim v Ljubljani že od študija naprej, kar je
polovica življenja, ohranjam domače narečje
ter domačo tradicijo. Sem ljubiteljica narave,
morja in živali. Po izobrazbi sem veterinarka,
doktorski študij pa sem nato nadaljevala na
področju molekularne biologije in genetike.
Ljubezen do slednje izhaja iz zanimanja za
dinozavre, ki sem ga razvila že kot otrok, ko
sem želela ustvarjati nova bitja. Z rojstvom
sem bila poslana, da se borim za živali, ki
potrebujejo pomoč.
nanese tema, ki je pereča tako med moškimi
kot med ženskami. V Ženski zvezi se vedno
veselimo povezovanja, združevanja in
konstruktivnega delovanja, ki pripomore k
čim večji dobrobiti države. Naši dogodki, ki
jih spremljajo prijetna druženja in pogovori,
dokazujejo, da ženske znamo stopiti skupaj.
Svoja stališča odločno in argumentirano
zagovarjam, vendar na spoštljiv način.

Kdaj in kako si se srečala s politiko. Zakaj
ravno NSi?
V NSi sem se vključila preko Ženske zveze,
ko sem sodelovala na ustanovni seji
regijskega odbora Ženske zveze Gorenjske,
ki je potekala v Tržiču. Omenjene seje sta se
udeležila tudi gospod Bajuk s soprogo in
vtisnilo se mi je v spomin, kako krščanska
demokracija seje svoje temelje na plodnih
tleh.
Leta 2008 sem prvič kandidirala na
parlamentarnih volitvah, vendar so bili
takrat za stranko težki časi. Kljub temu sem
si na terenu nabrala bogatih izkušenj, ki
bodo vsekakor v prihodnosti prišle še kako
prav. Sodelovala sem tudi v MSi kot
predsednica regijskega odbora, kjer smo se
vedno zavzemali, da podmladek kritično
prevzame problematiko NSi. Vedno sem se
trudila, da nisem bila izvzeta iz odločanja
organov stranke.

Kakšni so tvoji načrti za v naprej?
Vedno sem polna idej, za katere menim, da
so potrebne implementacije. Slovenija je
bogata dežela srčnih ljudi, s katerimi vedno
rada sodelujem in jim želim pomagati. Glede
na svojo profesijo sem najbolj vesela, ko
lahko pomagam ljudem in živalim, da jim
povrnem njihov brezskrbni vsakdan. Na
svoji politični in karierni poti upoštevam
vrednote, ki so nam jih zapustili starši in ki
jih bomo prenesli na naslednje rodove.
Na kaj si najbolj ponosna?
Najbolj sem ponosna na to, da lahko skočim
na pomoč tako ljudem kot tudi živalim in
potem opazujem njihovo napredovanje.

Imaš kakšne lepe spomine na leta
delovanja v stranki?
Ženske smo odlične mediatorke tudi ko
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TUDI KANDIDATKE ZASTOPALE BARVE NOVE
SLOVENIJE NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR
24. aprila so potekale volitve v Državni zbor.
Dobili smo nov sklic parlamenta, v katerem
je tudi 8 poslancev Nove Slovenije –
krščanskih demokratov. Med kandidati
stranke za poslance je bilo 35 žensk, ki smo
jih predstavili v prejšnji, posebni številki
Ženskih odmevov. Kandidirale so v vseh
volilnih enotah, regijsko razpršene po vsej
državi. Dve med njimi sta bili izvoljeni:
dosedanja poslanka Iva Dimic in nekdanja
poslanka, nazadnje direktorica občinske
uprave v Novem mestu, dr. Vida Čadonič
Špelič. Njima ter vsem ostalim poslancem
iskreno čestitamo! Izvoljeni so bili tudi: mag.
Matej Tonin, Janez Cigler Kralj, Jernej
Vrtovec, Jožef Horvat, Aleksander Reberšek
in mag. Janez Žakelj.
Stranka je dosegla tretje mesto in
pomembno zvišala število prejetih glasov
glede na pretekle volitve. Število volivcev je
kar za okoli 16 000 višje kot pred štirimi leti.
K temu so pripomogli vidni rezultati, delo na
terenu in številni projekti, ki so se zagnali v
času prejšnje vlade. Sedaj je stranka v
opoziciji, kjer bo – kot obljublja vodja
poslanske skupine Janez Cigler Kralj -

podpirala dobre predloge in hkrati
opozarjala na nerazumnost in neizvedljivost
drugih pobud. Nova Slovenija bo neizprosno
gledala pod prste koaliciji ter še naprej z
vsebinskimi rešitvami zagovarjala vse tiste,
ki živijo od svojega dela, ki jim družina,
skupnost in domovina pomenijo največ.
Mojca Erjavec

REGIJSKI ODBORI ŽZ
Ženska zveza Nove Slovenije je bila izjemno
dobro
zastopana
na
aprilskih
državnozborskih volitvah, saj je skoraj vsak
odbor imel ali podpiral kakšno izmed
kandidatk.
12 regijskih oziroma občinskih odborov
širom celotne Slovenije sestavlja Žensko
zvezo, ki pripravljajo različne aktivnosti in
druženja, ki povezujejo nas ženske.
S trudom in neusahljivo voljo ustanavljamo

nove odbore Ženske zveze, ki bodo še bolj
krepili vez žensk in širili glas močnih,
pogumnih
in
delovnih
žena
kot
pomembnega stebra družbe.
Z optimizmom se v naši zvezi pripravljamo
na jesenske lokalne volitve. Verjamemo, da
bomo dobile kakšno novo županjo in
povečale število občinskih svetnic.
V življenju je potrebno imeti dolgoročne
cilje, da nas ne potrejo kratkoročni neuspehi.
Veronika Juvan
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KONGRES EPP WOMEN V DUBLINU
Volilni kongres EPPW je bil od 10. - 12. junija
v Dublinu. Pogovor in predavanja so potekali
predvsem na temo vključevanja žensk v
politično delovanje v različnih deželah. Na
tem kongresu smo izvolili novo vodstvo.
Predsednica je postala Rozalia Ibolya Biro iz
Romunije. Dosedanja predsednica Doris
Pack je dobila veliko pohval in kot zaključno
darilo album s slikami iz časa svojega
predsedovanja. Izvolili smo tudi 6 novih
podpredsednic, in sicer Dubravko Šuica
(Hrvaška), Maryo Gabriel (Bolgarija), Doino
Gherman (Moldavija), Albano Vokshi
(Albanija),

Agnieszko Polaska (Poljska), Walburgo
Lerchenfeld (Nemčija). Imele smo tudi našo
kandidatko, Marijo Rogar, ki tokrat ni bila
izvoljena. Naslednje srečanje bo jesenska
akademija v Cluju, Romunija, od 13. do 16.
oktobra na temo Enakost spolov v zeleni in
digitalni prihodnosti. Vabljene, da se skupaj
udeležimo tega srečanja.
Karolina Korenčan

NOVICE IZ ARGENTINE
V soboto, 25. junija 2022, je v Slovenski hiši v
Buenos Airesu potekala proslava ob dnevu
državnosti. Po sveti maši za domovino sta
zbrane nagovorila predsednik Zedinjene
Slovenije Jure Komar in veleposlanik Alain
Brian Bergant, ki je ob tej priložnosti podelil
priznanja in zahvale Urada Vlade RS za
Slovence v zamejstvu in po svetu ter
spominske
medalje
Vlade
Republike
Slovenije ob 30. obletnici samostojne in
neodvisne države Republike Slovenije. Sledil
je kulturni program z naslovom Dve
domovini, eno samo srce, ki so ga uprizorili
maturanti 51. generacije Slovenskega
srednješolskega tečaja ravnatelja dr. Marka
Bajuka (RAST 51), ki ta ponedeljek potujejo v
Slovenijo.

Program se je zaključil s sprejemom. (vir:
Facebook
https://www.facebook.com/1000648469836
60/posts/pfbid09GWtUCY8DwZFgUZYqVxi
fWbLwqqi1aSvFrrHuUq9d5aGFJLy6iMqk3R
VXd8ww2eZl/)
Oriana Curk
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DIGITALNI BONI
Digitalni boni so na voljo določenim
skupinam ljudi. Koristijo jih lahko
osnovnošolci, ki so v 7., 8., in 9. razredu,
dijaki in študentje. V tej skupini velja, da
lahko bratje in sestre, ki so upravičeni do
bonov, združijo vsote in v ta namen kupijo
zmogljivejšo elektronsko napravo. Potrebno
je samo izpolniti izjavo o združitvi digitalnih
bonov '22.
Upravičeni do bonov pa so tudi prebivalci,
stari 55 let ali več. V tej skupini velja pogoj,
da je možno unovčiti bon le v primeru, da se

udeležijo brezplačnega izobraževanja iz
digitalne pismenosti in s tem potrdilom nato
kupijo
elektronsko
napravo.
Razpisi
izobraževanj bodo znani šele konec poletja.
Odrasli upravičenci nad 55 let ne morejo
združevati vsot ali prenesti bona na drugo
osebo.
Vrednost bona je 150 evrov.
Unovčitev bona poteka tako, da na blagajni
predložite izpolnjeno izjavo o unovčitvi
digitalnega bona '22.
Urška Pasar

V TIŠINI NARAVE
(avtorica: Sonja Juvan)
Stopam po travi in razmišljam o naravi.
Ozrem se v nebo, modro je in tako lepo.
Vidim čudovite oblake, sonce in tisto obzorje,
kjer človek začuti nebesno toplino,
srčnost ljudi, ljubezen, milino.
Bosa stopam po travi,
kaj vse mi blodi po moji glavi?
Tiho sedem na slovensko zemljo,
jo božam med dlanmi
in upam na spravo in lepe poletne dni ...
Stopite na travo in ljubite v tišini naravo!
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DELAVNICA NA TEMO KOMUNIKACIJA
V četrtek, 31. 3. 2022, se je v okviru
regijskega odbora Ženske zveze Severna
Primorska v občini Nova Gorica odvila
delavnica na temo Komunikacija: ključni
dejavnik za uspeh. Gostji večera, ki sem ga
moderirala predsednica RO Ženske zveze
Severna Primorska Tjaša Bandelj, sta bili
predavateljica dr. Andreja Poljanec, spec.
zakonske in družinske terapije ter Tadeja
Šuštar Zalar, bivša poslanka NSi v DZ.
Večerni program so popestrili mladi
glasbeniki iz Goriškega. Tema pogovornega
večera je bila, kako kakovostni odnosi, tako
zasebni kot poslovni, v veliki meri vplivajo
na osebno srečo in zadovoljstvo, po katerem

vsi hrepenimo. Saj je v naši družbi vse bolj
opaziti sindrom odtujenosti, igranje vlog,
zlaganost, površnost in hitenje v stiku z
ljudmi. S pomočjo interaktivne delavnice sta
nama gostji večera predstavili, da ima pri
vsem tem glavno vlogo učinkovita
komunikacija, ki gradi kakovostne odnose.
Po predavanju dr. Andreje Poljanec nam je
Tadeja Šuštar Zalar podelila svojo izkušnjo
na področju komunikacije v času njenega
poslanstva v vlogi poslanke NSi v Državnem
zboru. Večer se je zaključil s pogostitvijo v
preddverju mestne občine Nova Gorica.
Tjaša Bandelj

MODRI GALA PLES – 18. MAREC 2022 –
FESTIVALNA DVORANA V LJUBLJANI
Po dveh čudnih letih so naši mladi krščanski
demokrati končno lahko spet pripravili
Modri gala ples. Prvega so organizirali 15.
februarja leta 2020, torej tik pred epidemijo
Covid. Njihova želja pa je bila že od vsega
začetka, da bi ples postal tradicionalen in bi
prvemu sledilo še mnogo drugih.
Zato smo vsi nestrpno pričakovali konec
epidemije, da bi se lahko ponovno zavrteli ob
različnih plesnih ritmih. Končno so po
dobrih dveh letih lahko naši mladi dogodek
ponovno organizirali v ljubljanski Festivalni
dvorani 18. marca letos (seveda ob
upoštevanju takrat še aktualnih epidemičnih
pogojev). Prijetne melodije in plesni ritmi pa
so ob dobri hrani in veselem vzdušju znova
privabili na plesišče polno dvorano
elegantnih gostov in po napornem obdobju
epidemije v naša življenja ponovno prinesli
nekaj radosti in optimizma.

Našim mladim želim, da bi ples res postal
tradicionalen in vabim vse, ki se še
obotavljate, da naslednjič pridete in se
zavrtite z nami.
Za pokušino prilagam nekaj fotografij z
letošnjega plesa.
Darja Šurla Sladič
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POGOVORNI VEČER NA TEMO ZLORABE IN
NASILJE
V sredo, 1. 6. 2022, je bil na Škofijski
gimnaziji Vipava v okviru Regijskega odbora
Ženske zveze NSi Severna Primorska
organiziran pogovorni večer na temo
Zlorabe in nasilje – cerkvenopravni in
terapevtski vidik.
Gosta sta bila prof. dr. Tanja Repič Slavič in
msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof.
Ta avtoriteta je povezana z božjim, z vero in
to je dodatno zlo, ki se zgodi, saj se na tak
način poškoduje tudi podobo Boga. Ljudje
imajo potem tudi težavo z verovanjem, ker je
Bog predstavljen kot nasilen, kot diktator,
kot tisti, ki nekaj kaznuje … podoba Boga se
lahko na tak način zamegli.« Izpostavil je
tudi, da se je potrebno soočiti s to
problematiko, zlorabe odkrivati, da ljudje
lahko spregovorijo, da se postopki sprožijo,
po drugi strani pa je potrebno poskrbeti tudi
za preventivo, da se o tem pogovarjamo, da
se ljudje opolnomočijo, da vedo, kaj so
zlorabe, da pomagajo v svojem okolju, da bi
bilo tega vse manj.

Dr. Tanja Repič Slavič je zaposlena na
Teološki fakulteti v Ljubljani in Mariboru; že
vrsto let dela v klinični praksi kot zakonska
in družinska terapevtka. Preko 10 tisoč ur je
že posvetila žrtvam spolne zlorabe ter
reševanju in predelovanju posledic te
travme. Predstavila je terapevtski vidik
zlorab. Sama pravi: »Ključnega pomena je, če
nekdo, nekje izve za nekoga, ki je bil žrtev
spolne zlorabe, mu kot prvo verjame, da se je
to res zgodilo in žrtvi pove, da ni nič kriva, v
nobenem primeru, ne glede na to, kaj je bilo.
Vedno je za zlorabo odgovoren storilec.«
Msgr. dr. Andrej Saje je v Rimu študiral
cerkveno pravo. Med osrednje teme
njegovega raziskovanja in strokovnega
udejstvovanja sodi zakrament krščanskega
zakona, razmerje med Cerkvijo in državo,
področje premoženjskih vprašanj Cerkve,
vprašanje človekovih pravic in verske
svobode ter področje spolnega nasilja v
Cerkvi. Škof je predstavil cerkveno pravni in
teološki vidik spolnih zlorab in nasilja v
Cerkvi. Msgr. dr. Andrej Saje pravi: »Dodatni
problem v Cerkvi je, da duhovnik ali neki
pastoralni delavec, ki je storilec spolnega
nasilja, običajno uporabi tudi vero kot
sredstvo za zavajanje oziroma izvajanje
nasilja nad nemočnimi, nad tistimi, ki so mu
zaupani. Pri tem gre za zlorabo avtoritete, ki
jo nekdo ima v Cerkvi.

Poudarila sta, da je pomembno razlikovati
med prepirom, kjer sta si udeleženca v
enakovrednem položaju, od nasilja, kjer
eden prevladuje nad drugim.
Tudi ni res, da, česar ne veš, ne boli, saj se
moramo zavedati, da si telo zapomni stvari,
ki se jih človek ne spomni. Zato včasih težko
razložimo reakcijo telesa ob določenem
trenutku, določenem dražljaju.
Na pogovornem večeru se je odstiralo
zastrto temo našega vsakdanja življenja, ki je
prevečkrat prekrita, o kateri premalo in
težko govorimo.
Orjana Curk
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ŽENSKA ZVEZA NSI JE 11. IN 12. MARCA
LETOŠNJEGA LETA PRIPRAVILA SREČANJE
ČLANIC V DOLENJSKIH TOPLICAH
Po dveh letih, ko srečevanje v živo ni bilo
možno in smo z veliko dobre volje
pripravljale virtualna srečanja in seje
Upravnega odbora Ženske zveze, se nam je
končno uspelo srečati na dvodnevnem
seminarju. Poimenovale smo ga Ženske v
politiki, saj smo želele pridobiti čim več
informacij in izkušenj za delo v lokalni in
državni politiki. Pred vrati so bile tudi
državnozborske volitve, na katere se je
pripravljajo kar veliko članic Ženske zveze.
Seminar se je začel na sončno petkovo
popoldne z uvodnimi pozdravi direktorja
Inštituta Janeza Evangelista Kreka Jakoba
Beca, nagovoril nas je Holger Haibach, vodja
KAS pisarne za Slovenijo in Hrvaško, ki je
finančno podprla izvedbo seminarja, zadnji
uvodni pozdrav pa je imela predsednica
Ženske zveze Karolina Korenčan. Srečanje se
je nadaljevalo s sejo Upravnega in
nadzornega odbora, večer pa se je zaključil s
pogovorom z evropsko poslanko Ljudmilo
Novak.
Naslednji dan, v soboto, smo začele z
delavnico team buildinga, ki jo je pripravila

in vodila predsednica Gospodarskega kluba
NSi Nataša Hudelja. Sledile so delavnice
peke NSi piškotkov s Karolino Korenčan,
ličenja z Veroniko Juvan, oblačenja z Mojco
Sojar in političnega nastopanja z Mojco
Kucler Dolinar. Na koncu so bili narejeni
povzetki srečanja in tudi nekaj načrtov za
naslednje mesece.
Program seminarja je bil zastavljen zelo
ambiciozno, udeležilo se ga je skoraj 40
članic Ženske zveze. Ob zaključku smo
zadovoljne ugotovile, da je izpolnil naša
pričakovanja, ker je vsaka dobila vsaj nekaj
novega znanja, predvsem pa smo se prijetno
družile in naklepetale, kar imamo ženske
vedno rade.
Mojca Sojar

MATERINSKI DAN
Materinski in očetovski dan smo v ŽZ konec
marca praznovali na video povezavi v družbi
priznanih floristov Sabine Šegula in Petra
Ribiča. Večeru z naslovom Ustvarjamo s
cvetjem so se poleg številnih članic pridružili
tudi moški predstavniki. Sabino in Petra smo
povabili na srečanje v počastitev njune
desete
obletnice
okraševanja
štirih
vatikanskih bazilik s slovenskimi božičnimi
zvezdami in orhidejami, da sta z nami
podelila svoje spomine in izkušnje na častno
delo v Rimu. V nadaljevanju je gospa Sabina,
ki je doktorirala na Biotehnični fakulteti UL
in je mojstrica poročne floristike, predstavila

nekaj teoretičnih osnov priprave cvetličnih
aranžmajev ter nam demonstrirala pripravo
velikonočne dekoracije.
Nadja Ušaj Pregeljc
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BRODARSKI PRAZNIK
Po dveh letih smo RO ŽZ NSi Gorenjska 19.
5.
2022
zopet
lahko
organizirale
tradicionalno romanje v Glinje na Koroško,
kjer na nedeljo med binkoštmi in
vnebohodom praznujejo brodarski praznik.
Nekateri romajo na soboto po blagoslovu
preko Karavank peš, prespijo nekje na
seniku pri gorski domačiji, na nedeljo pa
pridemo še romarji z avtobusom. Ob 11. uri
smo vsi zbrani pri sv. maši v cerkvi sv.
Valentina. Sv. maša poteka v slovenskem

jeziku in tudi petje je slovensko. Domačini
pripravijo agape in prijetno druženje. Ob
lepem vremenu se ob reki Dravi najprej
okrepčamo s pripravljenim obrokom in
potem lahko vozimo s čolni po njej, kar je za
nekatere lepo doživetje. Ob 4. uri se
odpravimo domov, z nami pa se peljejo nazaj
še pohodniki. Tamkajšnji domačini in sploh
sedanji g. župnik izražajo veliko veselje ob
srečanju in želijo še takih srečanj.
Marija Lavtar

OBISK RO IDRIJSKO-CERKLJANSKO IN
ČIPKARSKEGA FESTIVALA
Regijski odbor Idrijsko-Cerkljansko je ob
začetku 40. Festivala idrijske čipke, v petek,
17. 6. 2022 obiskalo pet članic Ženske Zveze s
predsednico Karolino Korenčan na čelu.
Članice so jih pričakale in pozdravile v Idriji,
v mestu, ki jih je očaralo s pol tisočletja dolgo
zgodbo idrijskega rudnika živega srebra in
jih osupnilo s prefinjenostjo prepletanja
tisočerih niti ročno klekljane idrijske čipke.
Idrija je od nekdaj veljala za pomembno
središče klekljarskega znanja, od koder se je
ta spretnost izdelovanja čipkastih umetnin
širila v svet. Po vsem delu rudarjev, njihovih
žena in tudi otrok je še danes razvidna
pridnost, zavzetost, delavnost, poštenost in
vernost ljudi nekdaj in tudi še danes.

Na začetku je bil organiziran sestanek, kjer
so bile predstavljene aktualne teme,
pomembne za delovanje žensk v politiki v
Sloveniji in širše, predstavljeni problemi, ki s
katerimi se srečujemo na Idrijsko Cerkljanskem območju in pojasnjeno, kaj
lahko pričakujemo. Sestanku in kasnejšem
ogledu mesta Idrija sta se pridružila tudi
predsednik občinskega odbora NSi Idrija
Franc Medic in Ivan Skrt z ženo Ivico.
Poskrbljeno je bilo tudi za lačne želodčke, saj
Idrija slovi tudi s kulinaričnimi dobrotami in
ena od njih je gotovo bakalca z idrijskimi
žlikrofi.
Peš smo se odpravile do galerije svete
Barbare na razstavo z naslovom Naslikane
čipkarske zgodbe. Nato je sledil ogled letne
razstave idrijskih čipk otrok in mladih, ki se
učijo klekljati v Čipkarski šoli Idrija. Sledil je
še ogled cerkve Svete Trojice, ki je
najstarejša idrijska cerkev, sezidana okrog
leta 1500. Z ogledom cerkve Svete Trojice se
je zaključil dan obiska RO Ženske zveze
Idrijsko-Cerkljansko.
Več lahko preberete na strani Ženske zveze.
Marija Burnik
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DAN ZASTAVE
Aprila obeležujemo spomin na razobešanje
prve slovenske narodne zastave, ki je
zaplapolala na stavbi gostilne Zlata zvezda
na Wolfovi ulici v Ljubljani. Slovenska
zastava predstavlja simbol slovenstva in je
bila v svoji sedanji obliki, torej kot
tribarvnica z dodanim grbom Slovenije,
sprejeta z odlokom o razglasitvi amandmaja
C k slovenski ustavi, in sicer 25. junija 1991.
Letošnje leto smo želeli spomin na 7. april
1848 prav posebno obeležiti, zato je Ženska
zveza NSi skupaj z Zvezo seniorjev obiskala
tako Ljubljano kot tudi Kranj, kamor smo se
podali v družbi ministra za infrastrukturo
Jerneja Vrtovca. V Ljubljani je bil najprej
postanek v predvolilni kavarni, kjer smo se
okrepčali z rogljički in kavo, nato pa krenili
proti Bežigradu. Vodila nas je predsednica

ŽZ, Karolina Korenčan, ki je v tem okraju
tudi kandidirala. V Kranju so nas prijazno
pričakali članice in člani MO Kranj, na čelu s
predsednico MO, Ireno Dolenc, in nas
najprej popeljali v park La Ciotat. Marija
Rogar, podpredsednica ŽZ, sem ob kipu
ukrajinskega pesnika Tarasa Ševčenka
prebrala dve njegovi pesmi. V znak
solidarnosti z Ukrajin, smo poleg slovenske
zastave razvili tudi ukrajinsko. Vlasta
Sagadin, članica RO ŽZ Gorenjska, nas je
nato popeljala v stari del Kranja, kjer so tisti
z boljšo kondicijo lahko uživali ob razgledu z
zvonika kranjske župnijske cerkve, od koder
je čudovit pogled na mesto in okolico.
Druženje smo zaključili v gostilni Stari Mayr,
ki je najstarejša kranjska gostilna, nato pa se
ob opazovanju razgleda iz vlaka odpeljali
vsak proti svojemu domu.
Marija Rogar

