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Drage dame! 
Pred vami je prva številka internega glasila Ženske zveze NSi.
Zastavile smo si velike cilje: izdati vsaj toliko številk glasila kot je
aktivnih članic Ženske zveze. 
V času korone smo ugotovile, da se srečevanje s pomočjo spleta kar
obnese. Gospodinje smo z eno nogo še kar doma, hkrati pa sedemo
pred zaslon in smo ustvarjalne na seji Ženske zveze. Tako se nas
srečuje več kot običajno. Seveda se bomo z veseljem srečale v živo,
takoj ko bo to zopet varno in zdravo. 
V tem mandatu smo imele že tri srečanja. V novembru konstitutivno
sejo, v decembru predpraznično sejo in v januarju prvo delovno sejo,
na kateri smo postavile program dela v naslednjem letu. Dogovorile,
da bomo izdajale glasilo, da se bomo srečevale z regijskimi odbori.
Srečati se želimo s kandidatkami za državnozborske volitve.
Porodila se nam je zamisel, da bi se srečale in predstavile tudi naše
članice in podpornice, ki so razkropljene po vsem svetu. V tednu
družine bomo pripravile kakšno prijetno druženje in delavnico,
jeseni pa se bomo zopet srečale na spominskem srečanju v
Ferdrengu. V načrtu imamo veliko stvari. Če nam bosta zdravje in
volja dopuščala in če bo takšna Božja volja, bomo še veliko
ustvarjale.
Lepo vas pozdravljam 

predsednica ŽZ Karolina 

ODMEV PREDSEDNICE

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.
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Voščilo članice predsedstva EPP Women
Dubravke Šuica Ženski zvezi NSi.

Foto: Rok Hočevar



Kranj je zadnja leta občina priseljevanja, a
nismo edini. Pedagogi smo se znašli pred
novimi izzivi. Mestna občina Kranj je
prisluhnila težavam osnovnih šol, ženske pa
smo bile tiste, ki smo sestankovale in iskale
rešitve.
Slovenija zaradi nizke rodnosti in premalo
delovno aktivnega prebivalstva priseljence
potrebuje. Nujne so spremembe v aktivni
politiki priseljevanja, da se v Sloveniji ohrani
slovenski način življenja ter poskrbi za
ustrezno vključevanje priseljencev.
Tujci, ki so se odločili, da poiščejo srečo v
Sloveniji, pogosto prihajajo iz drugačnega
kulturnega okolja, veliko oviro jim
predstavlja jezik. V razvitih državah prišleka
takoj vključijo v projekt integracije, ki je že
dobro utečen. Slovenija bi lahko izbrala
najprimernejši sistem ali pa vzpostavila
lastnega, ki bo popolnoma odgovarjal naši
realnosti. Posamične akcije države preko
različnih projektov in prizadevanja lokalnih
skupnosti kar kličejo k sistemski ureditvi
problema. V tujini je prejemanje socialnih
transferjev države pogojeno z vključitvijo v
integracijski sistem, pri nas se še
vzpostavljajo mehanizmi kontrole in
preprečevanja zlorab. Vsi smo hvaležni za
lani sprejet Zakon o tujcih in Zakon o stalnih
in začasnih bivališčih, saj vnašata več reda v
naši družbi.
Trenutno so otroci v osnovne in dijaki v
srednje šole vključeni brez ustreznega znanja
slovenskega jezika in zato praviloma zelo
neuspešni pri šolanju. Potrebne bi bile
spremembe Zakona o osnovnih šolah in
Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju ter sprejetje ustreznih
podzakonskih aktov. Pri tem računamo na
konstruktivno sodelovanje koalicijskih in

ODMEV(NA) KOLUMNA

TUJCI IN SLOVENŠČINA

opozicijskih strank, saj je v interesu vseh, da
imamo kvaliteten šolski sistem.
Vsi otroci tujcev bi pred vpisom v osnovno
šolo obvezno morali opraviti preizkus
poznavanja slovenskega jezika glede na
starost otroka. Opravljen preizkus bi bil
pogoj za vključitev, sicer bi bil otrok vključen
v pripravljalnico. Pri vključitvi v srednjo šolo
bi bil pogoj opravljen izpit iz slovenščine na
osnovni ravni, sicer bi se dijak vključil v
pripravljalnico.
Odrasli že imajo možnost enkratne
vključitve v Brezplačno učenje slovenščine
za tujce (ZIP), ki vsebuje 180 ur pouka ter
brezplačno opravljanje izpita iz slovenščine
na osnovni ravni. Če preverimo uspešnost
opravljanja izpitov, pridemo do ugotovitve,
da je veliko tujcev pri opravljanju izpita
neuspešnih. Za vse bi morala biti takojšnja
vključitev v tečaj obvezna. Opravljen izpit iz
slovenščine bi pogojeval prejemanje
socialnih transferjev.
Ko Slovenci iščemo srečo v tujini, nam ne
iščejo prevajalcev, od nas pričakujejo, da se
naučimo jezika tuje dežele, zato nismo
krivični, če enako pričakujemo od tujcev, ki
pridejo k nam. 
Znanje slovenskega jezika je osnovni pogoj
za vključevanje v slovensko družbo, saj
omogoča komunikacijo v trgovini, na pošti,
na upravni enoti, pri zdravniku, v šoli in
službi. Nestrpnost do tujcev bo izginila, če
bodo tujci sprejeli naš način življenja in
govorili slovensko ter vzljubili našo
domovino, ki jim omogoča večjo blaginjo.

Irena Dolenc
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INTERVJU

Predstavljamo vam predsednico
Ženske zveze Nove Slovenije –
krščanskih demokratov, Karolino
Korenčan

INTERVJU S PREDSEDNICO
ŽENSKE ZVEZE

Se lahko na kratko predstavite, opišete
svojo družino?
Sem žena in mati štirim otrokom, starim od
19 do 32 let. Počasi odhajajo od doma,
gnezdo se prazni, tako da imam več časa za
posvečanje drugim stvarem, ki me zanimajo
izven ožje družine. Imam še žive starše ter tri
vnuke, stare pet, dve in eno leto. Živim v
Ljubljani. 
Ste naravoslovka, dejavna na več
področjih. Kje vse delujete?
Imam veliko idej in delam veliko stvari. Z
možem že 33 let urejava interni zakonski
časopis, ki izhaja šestkrat letno, tako da sva
doslej uredila že 192 številk in posnela prav
toliko intervjujev. Sem članica NSi in četrtna
svetnica za Bežigradom, kjer aktivno
delujem v četrtnem svetu. Tudi tam delamo
časopis - Naš Bežigrad, ki izhaja v nakladi
16.000 izvodov, po navadi dvakrat letno,
razen lani le enkrat. Imam občutek, da se
tudi zaradi tega časopisa v naši četrti kaj
premakne naprej. Vanj smo uvedli rubriko
Duhovnost, kjer smo pisali o naših treh
župnijah. Pojavile so se pritožbe, a pozneje
sem videla, da so tudi v glasilu mestne
občine Ljubljana denimo predstavili
frančiškane. Prepričana sem, da je to
spodbudil naš časopis, česar sem vesela. Sem
tudi članica mestnega odbora NSi, trenutno
tudi predsednica Ženske zveze NSi. Po
poklicu sem gradbenica in v veselje mi je
obnavljati in preurejati stanovanje.
Kako si polepšate svoje dni, kaj vas
osrečuje in navdihuje?
Rada vrtnarim in se veselim pridelkov na
vrtu, čemur se bom posvetila spomladi. Če
imam čas, kaj zašijem, v veselje mi je
prebrati dobro knjigo. Z možem, prej pa tudi

z otroki, rada greva v hribe, odkrivava skrite
kotičke Slovenije. Na vsake toliko časa se v
lastni režiji podava na kakšno potovanje. 
Kako vidite razvoj Ženske zveze NSi v
prihodnje?
Lansko leto sem postala predsednica Ženske
zveze NSi. Vselej si želim, da tam, kjer sem,
naredim premike. Želim si, da se moje
delovanje, moj vpliv pozna in da daje
rezultate. Imam ideje in dovolj energije, zato
se mi zdi, da se moram potruditi v to smer.
Za Žensko zvezo si želim nadaljevati delo
mojih predhodnic. Prejšnja predsednica
Nadja Ušaj Pregeljc je več kot podvojila
število regijskih odborov, jaz pa si zdaj želim,
da ostanejo aktivni. Zato bomo z njimi
organizirali spletna srečanja. Želim si
sodelovanja in več izmenjave izkušenj s
članicami v tujini, za kar smo že zadolžili eno
od naših članic. Še en projekt je internetni
časopis z delovnim naslovom Ženski
odmevi, za katerega upam, da ga bomo
izpeljale in izdale 10 številk letno. Zagnanost
je kar velika, idej za prispevke je dovolj,
treba je samo zavihati rokave. Prva seja ŽZ je
bila praznična, na njej so sodelovali tudi
gostje, naše članice so tudi nastopale. Menim,
da imamo ženske veliko različnih talentov,
treba jih le poiskati, spodbuditi in pokazati.
Želimo si tudi postati bolj opažene, zato
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INTERVJU

bomo poskusile večkrat objavljati naša javna
stališča. Želim si, da čim več naših članic ob
spodbudi prevzame svoje področje in
verjamem v naš skupen uspeh.
Ste tudi kandidatka za poslanko v DZ.
Kakšen je lahko vaš prispevek k slovenski
politiki?
Moj prispevek vidim trenutno predvsem na
lokalni ravni v funkciji četrtne svetnice za
Bežigradom v Ljubljani. Na tej ravni sem
poskušala kaj narediti, uspešen je bil časopis,
brezplačne plesne vaje, predlagala sem
obnovo otroških igrišč, pločnikov, kolesarske

steze ob Dunajski cesti, kjer je sodeloval tudi
minister Vrtovec. Lep primer sodelovanja, ki
premika meje mogočega, je po mnogih letih
obnova tekočih stopnic v podhodu Plava
laguna. Sama spodbujam sodelovanje, želim
preseči tudi strankarske omejitve. Gotovo si
želim uspešnega sodelovanja še naprej.
Politika je vendar delovanje za splošno
dobro in v tem smislu vidim tudi svoje
delovanje vnaprej. Hoditi po poti za lepo in
boljšo Slovenijo.
Hvala za vaš čas ter prijeten pogovor! 

zapisala Mojca Erjavec

Domača miza, z ljubeznijo pripravljena hrana in vzdušje,
ki spremlja praznovanje ali vsakodnevne obroke, so
spomini, ki se nam vtisnejo za vse življenje. Danes žal
veliko posameznikov in družin opušča prijetno domače
dogajanje ob pripravi hrane in skupnih obrokih. Še
vedno pa velja, da se dober obrok vedno zaključi z
dobrim pogovorom. Zato se je vredno potruditi vsak
dan in pripraviti samo sebi, vsej družini ali prijateljem
prijetne obroke na lepo pripravljeni mizi. 

PRAZNIČNI ODMEVI

POGRINJKI

Na sliki je osnovni pogrinjek, ki bo razkošen za vsak dan, gotovo pa je primeren za nedeljsko ali
praznično kosilo. Osnova je prt iz blaga, lahko je bel, pregrnjen z barvastim nadprtom, vsaj dva
krožnika – globok in plitev, jedilni pribor, kot je viden na sliki (pri vseh sladicah nista potrebni
žlica in vilica), prtič iz blaga, ki ga položimo na noge, kozarec za vodo in kozarec za belo ali
rdeče vino, ki naj bo postavljen 2 cm nad konico noža. Barvne kombinacije jedilnega servisa in
ostalega na mizi pa so prepuščene domiselnosti vsake gospodinje ali gospodinjca.

Mojca Sojar

ODMEVI IZ PARLAMENTARNIH KLOPI

V Državnem zboru smo tokrat izpustili
božično-novoletne počitnice. Izredne seje
DZ smo imeli zadnji teden decembra in v
prvih tednih januarja. Zavedamo se, da
nimamo več veliko časa, saj se
parlamentarne volitve hitro bližajo. Žal nam
je Levica z vložitvijo zahteve za posvetovalni
referendum prekrižala načrte pri sprejemu
Zakona o dohodnini, ki bi vsem zaposlenim

povečal plačo in se tako sprememba zakona
ni uveljavila že v letu 2021 oz. bi zakon začel
veljati s 1. januarjem 2022. Vendar se
krščanski demokrati nikoli ne vdamo in
optimistično zremo naprej v prihodnost.
Verjamem, da bomo s svojim delom in
znanjem še naprej peljali Slovenijo v boljšo
in bolj pravično prihodnost.

Tadeja Šuštar Zalar
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Ko besede ne pridejo v poštev, je hrana simbol ljubezni
(Alan D. Wolfelt)



ODMEVNI NAČRTI

Izven meja Slovenije živi okoli 650.000
Slovencev. Večina jih biva v sosednjih
državah, nekateri so se izselili v ostale
evropske države in na druge kontinente. Med
njimi so številne ženske, ki skušajo ohranjati
slovensko kulturo, jezik in spremljajo
dogajanje v naši domovini. 
Ženska zveza NSi si prizadeva, da bi
vzpostavile stike z njimi, da bi skupaj sedle
za isto mizo, na isti platformi, ob istem času,
da bi si izmenjale poglede na svet, na delo
žensk v družbi, politiki, v krogu svoje
družine. V dobi digitalizacije je vse to
mogoče, svet stopa v naše domove skozi
internetno okno.
Tako se že dalj časa povezujemo z daljno
Argentino, od koder prihaja podpredsednica

Ženske zveze NSi gospa Maria Ivana
Tekavec, občasno pa se na regijskem nivoju
pridružijo tudi druge gospe.
V svoje vrste smo povabile tudi zamejke,
živeče v Italiji, ki so bile gostje v pogovornih
večerih. Novinarka RAI v Trstu gospa Erika
Jazbar se nam je pridružila v pogovoru o
soočanju z epidemijo, gospa Elena Cerkvenič
pa je predstavila delo društva Ženska
toponomastika, ki ima sedež v Rimu.
Vemo, da je po svetu še veliko žensk, ki
marsikaj znajo, ki so marsikaj dosegle,
doživele, ki razmišljajo tako kot me, ki ljubijo
našo domovino, ki so preprosto dekleta,
žene, matere in z njimi se želimo povezati in
vzpostaviti prijateljski odnos.

Orjana Curk 

ŽENSKE V ZAMEJSTVU IN PO
SVETU

NAPOVEDNIK

S ponedeljkom, 31. januarja 2022, začenjamo
s pogovornimi večeri regijskih odborov
Ženske zveze. Srečala se bosta po dva
odbora, z njimi bo predsednica ŽZ Karolina.
V šestih večerih se bo tako povezalo vseh 12
odborov ŽZ. Želimo vzpostaviti aktivno
sodelovanje, želimo, da se med seboj bolje
spoznamo. 
Prvo srečanje, 31. 1. 2022, RO Ljubljana -
mesto in RO Dolenjska - Bela Krajina. 
Drugo srečanje, 2. 2. 2022, RO Savinjsko-
Šaleška in RO Severna Primorska. 
Tretje srečanje, 4. 2. 2022, RO Kras in RO
Maribor - mesto.

SREČEVANJE REGIJSKIH
ODBOROV ŽENSKE ZVEZE

Ostala tri srečanja bodo v februarju ali
marcu, datume in kombinacije objavimo
kasneje.
Naša želja je ustanoviti še kakšen odbor, da
bomo dejavne na še več območjih Slovenije.

Veronika Juvan

ODMEVNA MISEL MESECA

Samozavestne ženske si postavijo visoke cilje in ne čakajo, da se
njihove želje uresničijo same od sebe.
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SLOVENSKA NARODNA ZASTAVA

Ste vedeli, da se je slovenska narodna
zastava uveljavila že leta 1848? Leta 1836 je
cesar Ferdinand določil belo, modro in rdečo
barvo za zastavo dežele Kranjske glede na
prenovljen grb dežele. Do preloma pride 7.
aprila 1848 zvečer, ko so zavedni dunajski
študentje pod vodstvom Lovra Tomana
vkorakali v hotel Zlata zvezda na današnji
Wolfovi ulici 8 v Ljubljani z belo-modro-
rdečo zastavo in zahtevo po zedinjeni
Sloveniji. Počasno Ministrstvo notranjih
zadev pa je na Dunaju 23. septembra uradno
potrdilo kranjske deželne barve, ki so jih
ljudje bolj in bolj dojemali kot vseslovenske
tudi na Štajerskem in Koroškem. Tako je
belo-modro-rdeča zastava postala slovenska
narodna zastava.

"MAVRICA NA TRI PRAMENCE:
BOG ŽIVI VSE SLOVENCE!"
(OTON ŽUPANČIČ, 1913)

Žal pa v tistem času ni imela nobene pravne
osnove. To je pridobila šele leta 1991, vendar
se je v prvotni izvedbi ohranila samo 59 dni.
22. avgusta 1991 je namreč Ruska sovjetska
federativna socialistična republika z
Resolucijo svojega Vrhovnega sovjeta za
svojo državno zastavo pravno določila svojo
zgodovinsko zastavo, ki je enaka slovenski
narodni zastavi. 

ZASTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Zastava Republike Slovenije je belo-modro-
rdeča slovenska narodna zastava. Vsaka
barva zavzema tretjino širine zastave.
Slovenski grb se nahaja v levem zgornjem
delu in z eno polovico sega v belo polje, z
drugo polovico pa v modro polje.

GRB REPUBLIKE SLOVENIJE

V sredini ščita je na modri podlagi lik
Triglava bele barve, pod njim sta dve valoviti
modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad
njim pa so v obliki navzdol obrnjenega
trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake
zvezde, ki ohranjajo spomin na zlato barvo v
zastavi dežele Kranjske. Ščit je rdeče
obrobljen, tako da se v grbu pojavljajo vse tri
barve slovenske zastave. 

KAKO PRAVILNO IZOBESITI ZASTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE?

Zastavo vedno izobešamo na drog po krajši stranici. Barve si od zgoraj navzdol sledijo po
vrstnem redu bela, modra, rdeča. Grb je, gledano od spredaj, v levem zgornjem delu zastave. 
Ob žalovanju izobešene zastave spustimo na polovico droga.
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Na virtualnem srečanju Ženske zveze, ki je
bilo 21. 12. 2021 je bilo rečeno, naj
posredujemo nove predloge. RO ŽZ Idrijsko
- Cerkljansko podaja naslednji predlog:
 V času letošnjega festivala idrijske čipke (ki
trenutno še ni točno znan) vas vabimo v
živosrebrno mesto Idrija, ki velja za
zgodovinsko mesto in je eden od lepših
biserov Slovenije. Idrija je mesto, ki je znano
po prefinjeni ročno klekljani idrijski čipki,
okusnih idrijskih žlikrofih in rudniku živega
srebra, ki je s svojo zapuščino vpisan na
UNESCO seznam svetovne dediščine. Pravi
raj za aktivne ljubitelje narave pa predstavlja
UNESCO Globalni geopark Idrija.

FESTIVAL
IDRIJSKE ČIPKE

KAJ VIDETI V IDRIJI?

Pomembna je živosrebrna zgodba. Idrija je
neločljivo povezana z zgodbo drugega
največjega rudnika živega srebra na svetu:
Antonijev rov - eden najstarejših ohranjenih
vhodov v rudnik v Evropi iz leta 1500; vhod
v rudnik je mogoč skozi Šelštev, stavbo, ki je
služila kot prizivnica.

Čipkarska šola Idrija - edina čipkarska šola
na svetu, ki od ustanovitve dalje leta 1876
deluje neprekinjeno. Velike zasluge za njeno
ustanovitev ima Ivanka Ferjančič, prva
učiteljica klekljanja v čipkarski šoli.
UNESCO globalni geopark Idrija - Geopark
Idrija, ki obsega območje Občine Idrija, je z
bogato naravno in kulturno dediščino eno
najzanimivejših območij v Sloveniji. Lokacija
na stičišču Dinaridov in Alp je botrovala
izjemno pestremu in razčlenjenemu površju
z globokimi grapami, obsežnimi planotami
ter visokimi vrhovi, ki ponujajo pogled od
Alp do Jadranskega morja.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite v času
letošnjega Čipkarskega festivala, saj bi v
sklopu tega pripravili dogodek v volilni
kampanji za lokalne volitve, ki ga bomo še
dorekli, če se predlog zdi zanimiv Ženski
zvezi, da ga vključi v letni program.

Milena Burnik in Darja Ogrič
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Grad Gewerkenegg - zgrajen v prvi polovici
16. stoletja, namenjen za upravo idrijskega
rudnika; krasijo ga freske na dvoriščni fasadi;
danes dom Mestnega muzeja Idrija.
Kamšt - rudniška črpalka z lesenim vodnim
kolesom premera 13,6 m, ki slovi kot
največje ohranjeno tovrstno leseno vodno
kolo v Evropi.
Topilnica HG - obnovljen rudniški objekt,
kjer je mogoče spoznati razvoj žgalnih peči
skozi pet stoletij ter postopek pridobivanja
živega srebra.


