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3       UVODNIK

 Sredi aprila, točneje, 14. 
aprila praznujemo 200 let roj-
stva župnika in zdravilca Jurija 
Humarja. 
 Humar je bil rojen leta 1819 
v Vodicah pri Mekinjah blizu 
Kamnika. Šolo je obiskoval v 
Kamniku, gimnazijo pa v Kar-
lovcu. Leta 1842 se je vrnil v 
Ljubljano, kjer je na liceju za-
ključil sedmi in osmi razred. Po 
maturi se je posvetil bogoslovju 
in bil leta 1847 posvečen v du-
hovnika. Kot kaplan je od leta 
1848 služboval v Adlešičih, od 
1850 v Črmošnjicah, in od 1853 
v Sostrem pri Ljubljani. Leta 
1858 je bil nastavljen kot župnij-
ski upravitelj v Staro Oselico in 
1862 kot župnik v Črmošnjice. 
Leta 1876 je nastopil službo žu-
pnika na Primskovem pri Litiji, 
kjer je deloval do svoje smrti 
leta 1890.
 Jurij Humar je bil zelo pri-
ljubljen med ljudmi. Vzrokov 
za njegovo priljubljenost pred-
vsem med preprostimi ljudmi je 
zagotovo več. Opisujejo ga kot 
dobrega, skromnega, delovnega, 
mirnega, prijaznega, odkrito-
srčnega, nesebičnega, sočutnega 
in gostoljubnega moža, ki je bil 
pripravljen vsakomur pomaga-
ti. Bil naj bi vesel in vedno poln 

zdravega humorja. Tudi Trdina, 
ki ga je osebno poznal, je imel o 
njem dobro mnenje: “Mistične-
ga in napol mitičnega župnika 
in magnetizerja Holmarja, ki ga 
nekateri ostro sodijo, sem po-
hvalil, ker ga poznam, da je jako 
pošten in blag človek in z dušo 
in telesom naš.”
 Razlog, zaradi katerega sem 
se odločila, da pišem o Juriju 
Humarju je poleg obletnice tudi 
ta, da je bil nedvomno eden pr-
vih zdravilcev na Slovenskem. 
Dejansko sem začutila, da se 
ljudje lahko s poglabljanjem 
v njegovo zapuščino naučimo 
marsikaj koristnega. Bi radi raz-
vili karizmo? Učite se od kariz-
matičnih ljudi, to je Jurij Humar 
nedvomno bil. 
 Jurij Humar je zdravil s po-
močjo magnetizma. Njegovo 
zdravljenje je bilo prvotno sesta-
vljeno iz glajenja obolelih delov, 
kasneje pa je dodal še magne-
tiziranje pripomočkov najprej 
kruha in vode, potem še vina, 
sladkorja, oblatov in papirja. 
Med ljudmi najbolj razširjeno 
zgodbo o tem, da s Humarjevim 
“zdravilnim” kruhom ne kaže 
pretiravati, je zapisal Trdina: 
»Kakor vsakemu drugemu rekel 
je gospod neki ženski, da naj ga 

uživa vsak dan nekoliko potov 
v prav malih koscih. Baba pa 
je hotela ozdraveti precej in je 
požrla ves kruh naenkrat. Vsled 
tega je umrla. Ljudje so zavpili, 
far jo je umoril. Župnik pa je dal 
na to rajnko odkopati in jo za-
klel, da naj pove po pravici, kdo 
je kriv nje smrti. Mrtva se sklo-
ni in spregovori vpričo velike 
množice ljudi: »Jez sama, ne pa 
gospod, ki bi me bili, ozdravili, 
ko ne bi bila jaz tako samopašna 
in neumna.« Vsled te dogod-
be, ki ji vsi kmetje verjamemo, 
narastel je Humarjev ugled do 
take višine, da ga smatrajo lju-
dje skoraj za vsemogočnega.«

 Ta zgodba, čeprav se marsi-
komu najbrž zdi nerealna, vse-
buje elemente vstajenja. Očitno 
je Humar razvil neverjetne psi-
hične moči. Ker v aprilu praznu-
jemo Veliko noč, si želim, da bi 
vas ta zgodba spodbudila k raz-
mišljanju o tovrstnih procesih. 

(mp)

Viri: 
https://www.etno-muzej.si/files/
etnolog/pdf/0354-0316_15_Zi-
dov_Jurij.pdf
Janez Trdina: Podobe prednikov 
… Knj. 3, str. 868.
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Svetlobna gverila tudi na Fužinah

Erasmus+ na Gimnaziji Moste

 Mednarodni festival Sve-
tlobna gverila se vsako pomlad, 
letos že trinajstič zapored, odvija 
v mestnem središču Ljubljane, 
letos se po nekaj letih premora 
ponovno vrača tudi na Fužine. 
Natančneje v park pred Fužin-
skim gradom, kjer se obeta nekaj 
svetlobnih instalacij domačih 
umetnikov oziroma študentov, ki 
pa so k soustvarjanju svojih del 
pritegnili tudi mnoge stanovalce 
Fužin.
 Festival Svetlobna gverila, 
ki v Ljubljani poteka vse od leta 
2006, je posvečen produkciji in 
predstavitvi del sodobne vizual-
ne in nove medijske umetnosti, 
katerih osnovno izrazno sred-
stvo je medij svetlobe. Cilj festi-
vala je ustvariti drugačno podo-
bo mesta in približati sodobno 
umetnost širšemu občinstvu. 
Festival opozarja na vlogo ume-

tnosti v vsakdanjem življenju kot 
tudi na vlogo, ki bi jo moral imeti 
umetnik v sooblikovanju javnega 
prostora. Letošnja tema festivala 
so meje. Organizatorji festivala 
napovedujejo vrsto novih ume-
tniških del slovenskih umetni-
kov in umetnic. Instalacije, in-
teraktivne postavitve, dogodki 
in projekcije bodo tako dober 
mesec dni vse do zaključka na 
Poletno muzejsko noč 15. junija 
razsvetljevale nočno Ljubljano. 
Z dano temo se festival podaja 
v raziskovanje različnih vidikov 
in konceptov meja, naj si bodo te 
razumljene kot fizične, optične, 
družbene, psihološke ali povsem 
duhovne kategorije, ki bodisi 
razdvajajo, bodisi zbližujejo in 
povezujejo. 
 Festival se običajno začenja 
z odprtjem razstave v Galeriji 
Vžigalica in več svetlobnih po-

stavitev v njeni neposredni bli-
žini. Projekti na prostem so vse 
dni v tednu na ogled med 21.30 
in 23.30 uro. Odprtje festivala v 
Galeriji Vžigalica bo letos pote-
kalo v četrtek, 16. maja, dobra 
dva tedna kasneje, 31. maja, pa 
se v drugi polovici festivala do-
gajanje seli še na Fužine. V parku 
pred Fužinskim gradom bo svoja 
dela predstavil Andrej Štular, ki 
ob pomoči lokalnega zidarja na-
poveduje izgradnjo pravcatega 
človeškega 'mravljišča,' posebne 
stolpnice iz zidakov, iz katere 
bodo odmevale resnične zgod-
be prebivalcev iz soseščine. Pri 
skupnem projektu bodo sode-
lovali tudi študentke in študenti 
Fakultete za arhitekturo ter Fa-
kultete za elektrotehniko, ki v 
parku napovedujejo postavitev 
svojevrstne dnevne sobe, kjer bo 
spreminjajoča se svetloba vpliva-

la na reakcije gledalcev. Projekt 
pripravljajo tudi študentke in 
študenti Naravoslovno tehniške 
fakultete. Po vzoru ročnih del s 
katerimi ljudje ohranjajo stik s 
svojim narodnim in kulturnim 
izročilom so študenti v sodelova-
nju z lokalnimi prebivalci obliko-
vali združbo visečih prostorskih 
tvorb, ki kot mesto v malem me-
taforično predstavljajo zrcalno 
sliko Fužin. Projekt nastaja v so-
delovanju s Centrom aktivnosti 
Fužine, varovanci Doma starejših 
občanov Fužine, člani Društva za 
razvoj skupnostnih programov 
za mlade in Četrtno skupnostjo 
Moste. 

13. mednarodni festival SVE-
TLOBNA GVERILA
MEJE / BORDERS
16. maj – 15. junij 2019
w w w. s v e t l o b n a g v e r i l a . n e t

 Končno smo dočakali svoje 
goste! Med 1. in 5. aprilom so nas 
namreč v okviru projekta Era-
smus+ obiskali dijaki in profesorji 
partnerskih šol iz Poljske, Portu-
galske in Španije. Pripravili smo 
jim pester izobraževalni in kul-
turni program. Popeljali smo jih 
po Ljubljani, kjer sta jih navdušila 
Zmajski most in Ljubljanski grad, 
ogledali so si Muzej iluzij, nada-
ljevali z obiskom Inštituta Jožefa 
Štefana, kjer so nam pripravili 
izjemno zanimiv program. Naše 
goste je navdušilo predavanje o 
umetni inteligenci in ogled različ-
nih laboratorijev, predvsem tistih, 
kjer se ukvarjajo z razvojem robo-
tike. 
 Sredi tedna smo na šoli orga-

nizirali 2. STEAM (Science Tea-
ching Education, Art and Math) 
konferenco, na kateri so dijaki 
iz vseh sodelujočih šol predsta-
vili svoje delo v okviru projekta. 
Pripravili so zanimive predstavi-
tve, med katerimi naj izpostavim 
samo nekatere: Fishkeeping and 
aquarists, Dive in today!, Exhibi-
tion: Steam Live! Chocolate Peri-
odic Table - (Posters), Maths and 
Science Brain Teasers, in the light 
and the electromagnetism.
 Prav tako smo na šoli organi-
zirali delavnice iz robotike, kemi-
je in fizike, za konec pa so lahko 
preizkusili tudi svoje umetniške 
sposobnosti in rezultate te zadnje 
delavnice odnesli s sabo domov.
 Brez obiska Postojnske jame 

seveda ni šlo. Ta naša prečudovi-
ta jama je obiskovalce očarala in 
gotovo se bo v prihodnosti kdo 
od njih še vrnil. Ogledali smo si 
tudi Predjamski grad in zgodbo 
Erazma Predjamskega na koncu 
izvrstno povezali z Ljubljanskim 
gradom. 

 In na koncu je ob sprehodu 
po gradu španski dijak pripomnil: 
“Ta Erasmus ima pa isto ime kot 
naš projekt (Erasmus+)! Ali sta 
kaj v sorodu?”
 To bomo pa mogoče skupaj 
odkrivali v naslednjem projek-
tu...                   Irena Šterman
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Uspehi Judo kluba Sokol 
 V Judo klubu Sokol Ljubljana 
smo ponosni na svoje člane, ki 
vztrajno dosegajo izjemne rezul-
tate na tekmovanjih. 
 Februarja smo v sodelovanju 
z JK Golovec organizirali tek-
movanje v newazi (borba kleče), 
ki so se ga udeležili tako člani 
inkluzivnega juda kot mladi tek-
movalci iz obeh klubov. V duhu 
krepitve povezovanja judoistov 
z raznolikimi sposobnostmi in 
sprejemanja različnosti posame-
znika smo obogatili svojo špor-
tno skupnost.
 Naša Tina Skerlep nas je raz-
veselila z zlato medaljo na Svetov-
nih igrah Specialne olimpijade v 
Abu Dhabiju. Na vseh borbah je 
zmagala z ipponom in dokazala 
premoč nad Portugalko, Finko in 
Nemko.
 Judoistka Tina Pestotnik je 
na državnem prvenstvu v judu v 
Lendavi v članski kategoriji do 73 
kg osvojila srebrno medaljo. Ta-
kšen rezultat pomeni vstopnico 
za udeležbo na višji ravni tekmo-
vanj, kjer Sokoli že dolgo nismo 
imeli predstavnice. Tina je bojev-
nica, o kateri bomo zagotovo še 
pisali, saj si želi borb na medna-
rodnem podiju.
 Veliko priznanje našemu delu 
pa je izkazal predsednik Pahor, ki 

nas je na svetovni dan Downo-
vega sindroma 21. marca obiskal 
na treningu inkluzivnega juda, 
ki smo ga izpeljali pod pokrovi-
teljstvom Judo zveze Slovenije in 
v sodelovanju z novoustanovlje-
nim Klubom Sankaku Ljubljana. 
Dogodka so se udeležili pred-
stavniki pomembnih športnih 
organizacij, kot so Olimpijski 
komite Slovenije, Zveza za šport 
invalidov - Paraolimpijski komi-
te Slovenije in Specialna olim-
pijada Slovenije. Podprli so nas 
strokovnjaki na področju inklu-
zije v športu dr. Boro Štrumbelj 
iz Fakultete za šport v Ljubljani, 
dr. Lea Šuc iz URI Soča, dr. Tjaša 
Filipčič iz Pedagoške fakultete v 
Ljubljani, pokrovitelji, donatorji 
ter nenazadnje naši nepogrešljivi 

prostovoljci ter prijateljski klub iz 
Somborja.
 Veseli nas, da postaja naše 
delo na polju inkluzije vse bolj 
prepoznavno in da lahko pripo-
moremo k enakopravnejši in bolj 
povezani skupnosti. Inkluzivni 
razvoj podpira Mestna občina 
Ljubljana, ki je v letošnjem Jav-
nem razpisu za šport povečala 
sredstva, namenjena inkluzivnim 
klubom.
 Posebno zahvalo izrekamo 
pokroviteljem in donatorjem, ki 
so eden od temeljev uspešnega 
Judo kluba Sokol Ljubljana. Letos 
nas podpirajo: BTC d. d., BMA 
partnerji d. d., Energomed koz-
metični salon, Lars & Sven, Sber-
bank d. d., Austriatrend Hotel 
Ljubljana, Kmetija Avšič in Caleffi 

hidrotermika d. o. o.
 Petindvajsetletni razvoj in-
kluzivnega juda v Sloveniji smo 
marca sklenili s podpisom Do-
govora o partnerskem sodelova-
nju med Specialno olimpijado 
Slovenije in Judo zvezo Slovenije. 
Cilj tovrstnih povezav je podpora 
našim članom, ki se udeležujejo 
aktivnosti obeh organizacij.  
  Naslednji korak je pod-
pis podobnega dogovora z Zvezo 
za šport invalidov - Paraolimpij-
ski komite. Tovrstno sodelovanje 
športnih in specializiranih špor-
tnih organizacij odpira nova vra-
ta za udejstvovanje inkluzivnih 
judoistov v različnih že uveljavlje-
nih športnih sistemih.

Viktorija Pečnikar Oblak



  Kozmetičarka in certificirana socialna oskrbovalka

OBRAZ MESECA    6• Vesna Žorga Težak

 Tokratna kava in pogovor ob 
njej se je odvil v okrepčevalnici 
blizu Vesninega kozmetičnega 
salona Minty medico na Fuži-
nah. Sem lahko na hitro priteče 
kar v natikačih, če je treba priti 
do skodelice opojne tekočine. Na 
Fužinah živi že 15 let in dve leti 
ima tu svoj salon. Vendar je veliko 
časa na poti, saj stranke pogosto 
obiskuje na domu in jim storitve 
nudi tam, če zaradi telesne priza-
detosti v primerih invalidnosti, 
starosti, težke bolezni in podobno 
sami ne morejo priti v salon. 
 Končala je srednjo kozmetič-
no šolo. Odločitev za ta poklic ni 
bila težka, saj jo je že od malega 
zanimalo in veselilo vse, kar je 
povezano s tem področjem. Že 
kot najstnica se je rada negovala 
in ličila, pa tudi drugim je želela 
pomagati do boljšega počutja. Ta 
želja je še vedno zelo živa, zato 
se njeno izobraževanje, širjenje 
znanja in novih spretnosti nikoli 
ni končalo in se ves čas nadgra-
juje. Na kozmetični šoli je imela 
nekaj odličnih učiteljev, med nji-
mi dermatologa dr. Bartenjeva in 
dr. Žgavca, ki bi se jima še danes 
rada zahvalila za vse znanje, ki ga 
je pridobila. Kasneje se je izobra-
ževala za maserko in refleksotera-
pevtko, pridobila je certifikat za 
socialno oskrbovalko na domu 
in vse skupaj združila v svojo 
kombinacijo ponudbe, za katero 
verjame, da lahko svojim stran-
kam ponudi največ. Pravi, da pri 
svojem delu, ki ga ima za poslan-
stvo, želi ljudem s kvalitetno in 
strokovno opravljenimi ter čim 
bolj naravnimi, neinvazivnimi 
storitvami pomagati do boljšega 
počutja in zdravja. Vse več opra-
vlja storitve ljudem v zrelih letih 
in tistim, ki so mobilno ovirani 
ter iz tega ali drugega razloga ne 
morejo oziroma težko zapustijo 
dom. Starejši ali drugače mobil-
no ovirani ljudje, med katerimi 
niso samo gospe, potrebujejo take 
storitve. Pridobljeni certifikat za 
socialno oskrbovalko na domu ji 
omogoča, da dela z njimi. Veseli 
jo, da so ljudje tudi v zrelih letih 
pripravljeni nekaj storiti zase, za 
svoje zdravje in videz, saj tudi 
ta pomaga do boljšega počutja! 
Prepričana je, da nasploh veliko 
preveč vlagamo v predmete, oble-
ko, avtomobile in podobno, sami 
vase pa začnemo vlagati šele, ko 
se kje zalomi.

 Od kozmetičnih postopkov 
opravlja medicinsko in klasično 
pedikuro, manikira, oblikovanje 
telesa in nego obraza. Pri zahtevni 
medico pedikuri se najpogosteje 
srečuje z vraščenimi in obarvani-
mi nohti, sanacijo kurjih očes, oti-
ščancev, trde kože na stopalih. To 
morda niso življenjsko ogrožajo-
če težave, vsekakor pa nam lahko 
povzročajo veliko neprijetnosti 
in nelagodja. Ob tem je poudari-
la, da je bolje, da ne poskušamo 
reševati stanja sami in ne »me-
sarimo« po svojih stopalih, kar 
me je spomnilo na mnoge moje 
poskuse takih »kvazi« operacij, 
ampak raje čim prej obiščemo 
kozmetičarko. Posebno poglavje 
v pedikuri je nega t. i. diabetične-
ga stopala. Zaradi narave sladkor-
ne bolezni in njenih učinkov na 
telo je namreč treba veliko skrbi 
posvetiti pravilni negi stopal, da 
se na njih ne naredijo poškod-
be in ranice, ki se izjemno težko 
zacelijo in te lahko pripeljejo do 
hudih zapletov. Tem bolnikom 
Vesna svetuje, da preden obujejo 
obutev, vsakič preverijo, ali je v 
čevlju kak kamenček ali smet. To 
bi lahko ranilo stopalo. Nastala 
rana se zaradi bolezni zlepa ne bi 
zacelila, prav tako je nevarnost, 
da bi se okužila ter zagnojila. Prav 
tako odsvetuje nošenje natikačev, 
saj vanje lahko hitro zaide kak 
kamenček. Priporočljivo ni niti 
namakanje nog, lahko pride do 
pokanja kože. Zelo pa pomaga 
redna hoja, krajši polurni spreho-
di vsaj petkrat na teden. Izjemno 
skrb posveča temu, da so vsi njeni 
pripomočki in instrumenti vedno 
sterilizirani. Ni odveč omeniti, da 
morajo bolniki sami skrbeti za 
pravilno nego in se držati navodil. 
S svojimi strankami se namreč že 
pred in po postopkih vedno po-
govori ter jim svetuje, kako naj 
vzdržujejo pravilno nego in skrb. 
 Ko gre za roke, včasih rešuje 
ponesrečene postopke podaljše-
vanja nohtov in svetuje, da vsake 
toliko časa pustimo nohte narav-
ne, nelakirane, da si spočijejo, in 
zadihajo. Nohti so namreč mala 
okenca našega telesa in s tem ka-
zalnik našega zdravja. Izvaja tudi 
masažo za obolele z artritisom, ki 
močno omili bolečine v sklepih 
rok. 
 Pri oblikovanju telesa prise-
ga na kozmetične metode, ki ne 
posegajo grobo v telo, torej brez 

vbrizgavanja snovi in kirurškega 
noža, njen moto je namreč čim 
bolj naravno. Morda je potreb-
no biti s takimi metodami bolj 
vztrajen, da pride do želenih re-
zultatov, a ti gotovo pridejo. Upo-
rablja učinkovite terapije z elek-
trostimulacijo ter body wraping 
ali povijanje telesa ob uporabi do-
ločenih krem. To pospešuje raz-
gradnjo maščobnih celic, večjo 
napetost kože in s tem preobliko-
vanje telesa. Pred poletjem so te 
metode pri strankah navadno še 
posebej iskane. Vesno veseli, da 
se za te postopke odloča vse več 
žensk v zrelih letih, ki se želijo 
počutiti bolje v svoji koži in niso 
obupale nad tem, da se da tudi v 
zrelem obdobju življenja izboljša-
ti svoj videz in dobro nositi svoja 
leta. Smeje se, ko prizna, da po 
drugi strani njena komaj dobro 
najstniška hčerka že kaže, da ja-
bolko ni padlo od drevesa.
 Podobno je s pomlajevalno 
nekirurško nego obraza s postop-
ki, kot so ultrazvočna in vakuum-
ska terapija, terapija z visoko fre-
kvenco in diamantni piling kože 
obraza. Vse to so postopki, pri 
katerih uporablja sodobno teh-
nologijo, a niso invazivni. Dodala 
je, da lahko ženske in tudi moški, 
ki se vse manj sramujejo skrbi za 
svoje zdravje in videz, veliko sto-
rimo s pravilnim in doslednim 
čiščenjem in nego obraza, ki je 
ne bi smeli izpustiti samo zato, 
ker se nam ne ljubi. Vztrajnost in 
doslednost prinese rezultate. Ve-
snin mladostni obraz z lepo ne-
govano, gladko kožo priča, da se 
drži svojih nasvetov. Ob tem mi 
je zaupala, da je iz zdravstvenih 
in estetskih razlogov ljubiteljica 
svetle polti in svojim strankam ne 
priporoča izpostavljanja soncu, 
saj to dolgoročno izjemno posta-
ra kožo, da o drugih nevarnostih 
niti ne govorimo. 
 Kot maserka izvaja protibo-
lečinsko, antirevmatično, masažo 
za seniorje z IR svetlobo ter masa-
žo s pravimi vulkanskimi kamni z 
Balija. Vse te masaže so posebej 
aktualne za zrelejšo populacijo 
ter ljudi, ki trpijo za bolečinami, 
revmatizmom in drugimi kronič-
nimi stanji. Podobne učinke ima 
refleksoterapija. To je posebna 
terapevtska metoda, ki deluje po 
principu pritiskanja na določe-
ne točke na stopalih in dlaneh. S 
pritiski nanje se sprosti in harmo-

nizira celotno telo, kar ugodno 
vpliva na zdravje in delovanje 
imunskega sistema, metoda naj bi 
namreč sprožila sposobnosti sa-
mozdravljenja. Mnogi smo se že 
prepričali, da je ne samo koristna, 
ampak tudi zelo prijetna. 
 Njej do boljšega zdravja in 
počutja pomaga še kak prost dan 
ali dva v Beli krajini, kjer imajo 
v Metliki vinograd. Tam v na-
ravi in miru kot aktivna mama 
dveh otrok napolni svoje baterije. 
Doma na Fužinah pa jo sprosti 
crkljanje morske prašičke Bibe. 
Tudi njej uredi predolge krempe-
ljce. Ne manjka ji načrtov za pri-
hodnost, ko bi želela odpreti večji 
spa z razvajanjem in nego, kjer bi 
njene stranke lahko med postopki 
v miru spile čaj, se srečale in po-
klepetale. Če je ob branju tudi vas 
zamikalo, da bi jo obiskali ali ona 
vas, se lahko naročite na telefon-
sko številko 051 315 217.  (lr)
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Spomladanski Španski borci!

Veselo pustovanje v vrtcu Zelena jama, enoti Vrba

 Vremensko nestanoviten me-
sec april v Španske borce prinaša 
razgiban program za vse starosti.
 Najprej vas v malo dvorano 
vabita Vito Weis in Uroš Kaurin 
s svojo uspešnico oziroma pred-
stavo vseh predstav HEROJ 2.0. 
Gre za gledališko predstavo, ki 
je v osnovi namenjena temu, da 
postavi igralca na goli oder in ga 
izrabi do zadnje kapljice znoja. 
Njegovo bistvo, vse kar zna in kar 
zmore. »Na kakšen način dokazati 
svojo vrhunskost, svojo vrednost, 
svoj talent?« je vprašanje, na ka-
terega skušata odgovoriti izkuše-
na igralca, pri čemer ne pozabita 

na obilico humorja. Vabljeni na 
gledališko poslastico v petek, 12. 
aprila, ob 20  uri.
 Za glasbeno dogajanje v Cen-
tru kulture vestno skrbi Zavod 
Sploh, ki vas vabi na že 70. edicijo 
dogodkov pod imenom Neforma, 
ki bo prav tako na sporedu v pe-
tek, 12 aprila ob 20 uri, in sicer 
na velikem odru. Aprilska Nefor-
ma bo ponovno del tematskega 
sklopa Nova srečanja (Match ma-
king), ki je namenjen poligonu za 
preizkušanje možnih sodelovanj 
ali kot korak k bolj poglobljenemu 
delu. V tokratni Neformi je Jan 
Rozman, plesalec in koreograf, 

k sodelovanju povabil glasbeni-
ka, vsestranskega strunarja Luko 
Ropreta. Protagonistoma niso tuji 
izzivi duo “igre”, znotraj katere se 
išče priložnost za interakcijo, ki je 
polna tveganih preobratov ter do-
stikrat nepredvidljivih situacij.
 Konec meseca pa naša edina 
stalna sodobno-plesna skupina, 
EN-KNAP Group pripravlja pre-
mierno uprizoritev svoje produk-
cije Pozor hud ples 3. Gre za inte-
raktivno plesno predstavo, ki je v 
bližnji plan postavila življenje ple-
salcev in kakor pod drobnogle-
dom odkrivala njegove skrivnosti 
in zakonitosti. Kaj je lahko bolj 
atraktivnega kot gib, ki vznemiri, 

kot gib, ki pelje stran od sveta »tu 
in sedaj« v neki drugačen svet, v 
katerem se čuti naselijo v vse pore 
plesalčevega in tudi gledalčevega 
telesa? Kako ne samo razumeti, 
ampak tudi ugledati samega sebe 
in hkrati videti svet z drugačnimi 
očmi, ga začutiti preko avtentič-
nosti gibalnega izraza? Tokratni 
ponovitvi 25. in 26. aprila sta na-
menjena šolskim skupinam, med-
tem ko vas celotna ekipa zavoda 
EN-KNAP vabi, da si predstavo 
s mladostniki ogledate že takoj 
na začetku prihajajoče sezone in 
s tem pokukate v skrivnostni svet 
sodobnega plesa.
w w w . s p a n s k i b o r c i . s i

 Temo pustovanja smo začeli 
s spoznavanjem in negovanjem 
slovenskih šeg in navad, nato pa 
nadaljevali z izdelovanjem mask 
in kostumov. Ob tem smo spo-
znavali različne materiale in nji-
hove lastnosti (strukturo, barvo, 
velikost …). Ustvarjali smo ma-
ske iz odpadnega materiala, saj 
smo Eko vrtec. Skozi pogovor in 
ustvarjanje raznolikih mask so 

otroci doživeli pomen maškar in 
šemljenja in odpravili strah pred 
maskami. 
 Na pustni torek smo se na-
šemljeni odpravili na pustno po-
vorko po Fužinah. Sodelovalo je 
veliko skupin iz vrtca z glasnimi 
rekviziti in nasmeški na obrazih. 
V pričakovanju pomladi smo od-
ganjali zimo. Pustna povorka je 
obiskala Dom starejših občanov 

Fužine, kjer so se nas starejši ob-
čani zelo razveselili. Skupaj smo 
zarajali, prepevali pesmice in se 
zabavali. Povorka je nato krenila 
do knjižnice na Fužinah in nazaj 
proti vrtcu, kjer so nas pričakali 
marmeladni krofi. Pustno rajanje 
se je nadaljevalo v vrtcu z glasbo 
in plesom. Otroci so se vživeli v 
svoje vloge, čebelice in pikapo-
lonice so letele s svojimi krili, 

čarobne in gozdne vile so čarale, 
Spidermani so tipali svoje mišice, 
indijanci so kurili ogenj in plesali, 
mucki so se igrali … Takšne obi-
čaje imajo otroci radi, saj komaj 
čakajo, da se lahko spremenijo v 
nekaj, kar jim je všeč in je zabav-
no. 

Horvat Aleksandra
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 Lansko leto je minilo že 10 let 
od prvega obiska skupine prosto-
voljk iz daljne Španije. Vsako leto 
si dekleta vzamejo 10 dni pole-
tnih počitnic, da bi jih preživele 
skupaj z nami na Novih Fužinah. 
 Vsa ta leta so počitniški pro-
grami potekali v OŠ Nove Fužine 
in v Domu starejših občanov Fu-
žine (DSO Fužine). Lansko leto 
pa je počitniški program potekal, 
poleg DSO Fužine, še v OŠ Mar-
tina Krpana. Prišlo je 27 prosto-
voljk iz Madrida in Toleda, starih 

med 16 in 29 let, ki so se posvetile 
zabavnemu poučevanju španšči-
ne in različnim dejavnostim na-
menjenim otrokom, starim od 5 
do 12 let. 
 V šoli je bilo vsako jutro zelo 
zabavno. Začelo se je z jutranjo 
telovadbo in nadaljevalo z ustvar-
jalnimi delavnicami, igrami na 
prostem, petjem pesmi, plesa-
njem ter raznimi športnimi aktiv-
nostmi (košarka, odbojka, nogo-
met). 
 Tudi v DSO Fužine so mlade 

Španke popestrile dneve varovan-
cev s predstavitvijo svoje dežele in 
zanimivimi delavnicami. 
 Dekleta pa smo lansko leto 
še dodatno zaposlili. S pomočjo 
Sveta ČS Moste, ki je nabavil ves 
potrebni material, so dekleta na 
zunanji površini pred OŠ Martina 
Krpana narisala talne igre, ki so 
se jih najbolj razveselili otroci ob 
začetku novega šolskega leta.
 Ob španski glasbi, prepevanju 

španskih pesmi, prikazom znanja 
španščine, ki so ga otroci v tem 
času pridobili, ter razstavo izdel-
kov otrok smo zaključili zadnji 
dan druženja.
 Skupno druženje je bilo prije-
tno, gostjam je bila Slovenija zelo 
všeč in obljubile so, da se bodo 
spet vrnile k nam na Nove Fužine.         

Emil Urbančič in Barbara Šivec
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Lunačkova ulica

Najzasluznejši člani DU Nove Jarše

 V Novih Jaršah med pokopa-
liščem Žale in Šmartinsko cesto 
najdemo Lunačkovo ulico, ki jo z 
ene strani omejuje Jarška cesta in 
z druge Križna ulica. Ime je dobi-
la leta 1961 po sklepu občinskega 
sveta SO Ljubljana Moste-Polje. 
Pred tem je bila od leta 1939 zna-
na kot Pengovova ulica po kiparju 
Ivanu Pengovu iz Sela pri Ihanu. 
Po letu 1958 so jo najprej preime-
novali v Krimsko po gori Krim, 
kjer so potekali pomembni parti-
zanski boji, leta 1961 pa je dobila 
ime Lunačkova ulica. V obdobju 
pred drugo svetovno vojno, ko so 
prestolnica in njena predmestja 
naglo rastla ter so Moste postale 
del Ljubljane, so na novo poime-
novali več ulic. To je bilo nujno 
potrebno zato, ker so se imena 
podvajala, oziroma je šlo za novo 
nastale ulice. Krimsko so takrat 
preselili na Vič, ta pa je dobila ime 
Lunačkova.
 Dr. Pavel Lunaček, s parti-
zanskim imenom Igor, je bil rojen 
leta 1900 v Šentrupertu na Do-
lenjskem. Njegov oče Aleksander 
je bil učitelj in šolski upravitelj, 
ki je poleg tega skrbel za veliko 
drevesnico in čebelnjak ob šoli. 
Veselje do dela z naravo je pre-
nesel na Pavla, ki je najprej želel 
študirati gozdarstvo v Zagrebu. 
Tja je šel leta 1918, a si je kmalu 
premislil in se 1920 leta vpisal na 
medicino. Študiral je v Ljubljani, 
Zagrebu in Gradcu ter diplomiral 

leta 1927. Morda je bila z odloči-
tvijo za medicino povezana dru-
žinska tragedija, saj je kar šest 
njegovih bratov in sester je umrlo, 
ko so bili še novorojenčki. Speci-
alizacijo iz ginekologije je začel 
leta 1930 v bolnišnici za ženske 
bolezni v Ljubljani. Uspešen in 
sposoben mlad zdravnik je že pri 
39 letih postal primarij. V tistem 
času je bilo pri nas običajno, da 
so v porodnišnicah rojevale le 
ženske, pri katerih so bili priča-
kovani zapleti pri porodu, sicer 
pa so raje rojevale doma in so se 
bale bolnišnic. Lunaček je želel to 
stanje in miselnost spremeniti ter 
ženske prepričati, da je porod v 
porodnišnici za mamo in otroka 
bolj varen. Zaradi dosežkov na 
tem področju si je prislužil naziv 
pionirja slovenskega porodništva. 
V porodniških oddelkih je uvedel 
strogo higieno, da bi zmanjšal 
možnost okužb, preuredil je gine-
kološko kliniko in uvajal številne 
druge novosti. Njegov cilj, ki se 
mu je popolnoma predal, je bil 
zdrava mati in zdrav otrok. Pod 
njegovim vodstvom so po drugi 
svetovni vojni tudi v ostalih ve-
čjih bolnišnicah in zdravstvenih 
domovih po Sloveniji ustanavljali 
oddelke za porodništvo in gine-
kologijo ter materinske domove. 
To je močno zmanjšalo umrlji-
vost porodnic in novorojenčkov 
ter izboljšalo položaj ranljivih 
mater brez socialne podpore. Nje-

gov ogromni prispevek za stroko 
je bil tudi učbenik Porodniške 
operacije, za katerega je leta 1950 
dobil Prešernovo nagrado, že leto 
prej pa je isto nagrado prejel za 
organizacijo ginekološke klini-
ke v Ljubljani. Ob začetku druge 
svetovne vojne je sicer prekinil 
svoje delo v takratni Bolnici za 
ženske bolezni v Ljubljani in se 
pridružil partizanom. Že prej je 
skrbel za sanitetni material, nje-
govo zbiranje in razpošiljanje, po 
odhodu iz Ljubljane pa je bil med 
drugim zadolžen za gradnjo skri-
tih, t. i. konspirativnih bolnišnic v 
Rovtah. Ves čas je poleg vodenja 
bolnice pomagal ženskam kot po-
rodničar. V tem obdobju je spo-
znal svojo ženo Anico, s katero 
sta se septembra 1944 poročila. 
Nekaj mesecev kasneje sta se sku-
paj vrnila v Ljubljano in družina, 
v kateri so se rodili štirje sinovi, 

je na začetku živela kar bolnišni-
ci, kjer je delal. Po osvoboditvi 
je postal predstojnik Gineko-
loške klinike v Ljubljani, postal 
je redni profesor na Medicinski 
fakulteti v Ljubljani, ostal pa je 
tudi družbenopolitično aktiven. 
Njegovi sodobniki so ga opiso-
vali kot umirjenega, stoičnega in 
poštenega človeka, na katerega 
se lahko zaneseš. Leta 1955 je po 
kratki bolezni umrl v Ljubljani in 
je pokopan na Žalah. Po njem se 
od 1983 imenuje osnovna šola v 
rodnem Šentrupertu, leta 2007 pa 
je bil o njegovem življenju in delu 
posnet igrano-dokumentarni film 
Vdih življenja režiserja Zdravka 
Pečenka. 

(lr)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pa-
vel_Luna%C4%8Dek
http://www.sazu.si/clani/pavel-
-lunacek

 Tudi letos so člani društva 
upokojencev Nove Jarše izvedli 
Zbor članov v prostorih osnovne 
šole Jožeta Moškriča, za kar so 
vodstvu šole še posebno hvaležni. 
Zbora se je namreč udeležilo več 
kot 130 članov društva, ki so po-
trdili poročilo o delu in finančno 
poročilo za preteklo leto in spre-
jeli načrt dela za leto 2019, v kate-
rem bo veliko pozornosti name-

njeno medsebojnemu druženju in 
izobraževanju članov ter pomoči 
starejšim. Večino pomoči starej-
šim opravi sedem prostovoljk, 
ki so v preteklem letu za pomoč 
starejšim od 69 let namenile več 
kot 2200 ur prostovoljnega dela. 
V zaključnem delu zbora članov 
so bile najzaslužnejšim članom, 
za njihovo dolgoletno delo, pode-
ljene pisne zahvale društva. Pisne 

zahvale so prejeli: Anica Dobrin 
in Franc Zelenko za dolgoletno 
vodenje in zastopanje upoko-
jencev ter Marija Novak, Nežka 
Sušec in Albina Mavec za dolgo-
letno prizadevno delo z in za upo-

kojence. Po zaključku uradnega 
dela seje smo člane pogostili, naj-
bolj živahni pa so se zavrteli ob 
zvokih harmonike.

Drago Sotlar
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Kodeljčanke na Kodeljevem

 Star pregovor pravi, da je 
molk zlato, a ni vedno tako! Kul-
tura molka, ki je značilna tudi za 
slovensko družbo, za žrtve raz-
ličnih oblik nasilja, kriminalnih 
dejanj in prestopkov pomeni, da 
se njihovo trpljenje ali oškodova-
nje nadaljuje, saj se nihče ne upa 
izpostaviti in pomagati, da se na-
silje ali kakršnokoli oškodovanje 
obsodi in preneha. 
 Policija iz izkušenj ve, da 
celo same žrtve in oškodovanci 
ne prijavijo vseh kriminalnih in 
nasilnih dejanj, pa seveda tudi 
številne priče niso pripravljene 
na kraju dogajanja ali sodišču 
povedati vseh podatkov policiji. 
Vzrok je največkrat strah pred 
maščevanjem storilca ali njego-
vih sorodnikov, pred odvetniki in 
dolgotrajnimi sodnimi postopki. 
Žal tako postajamo družba, ki je 
neobčutljiva do dogajanja v svoji 
okolici, kar se dogaja predvsem v 

mestih, kjer je odtujenost še huj-
ša kot v manjših krajih. Vendar 
so ljudje kljub temu pripravljeni 
posredovati določene informacije 
in pomagati policiji z informaci-
jami o kriminalnem dejanju in 
osumljencu na tak način, da niso 
osebno vpleteni. S tem namenom 
je bila že leta 1997 na Operativno-
-komunikacijskem centru uvede-
na brezplačna in anonimna tele-
fonska številka 080-1200, katere 
slogan je Skupaj proti kriminalu. 
Gre za telefonsko številko, na 
katero lahko kličemo, če želimo 
pomagati policiji pri raziskavi in 
odkrivanju kriminalnih dejanj, 
če vemo, kje so sledi storilca ali 
predmetov, ki bi dokazovali nje-
govo dejanje in podobne koristne 
informacije, vendar želimo osta-
ti pri tem anonimni. Policije ne 
zanimajo vaši osebni podatki in 
ostali boste anonimni. Na števil-
ko lahko občani kličemo 24 ur na 

dan, klice pa sprejema policijski 
inšpektor, ki oceni, če so za po-
licijo koristni in pomembni, jih 
evidentira in o vsebini obvešča 
pristojno kriminalistično službo, 
ki ukrepa naprej. Klici se spreje-
majo v Ljubljani za vso Slovenijo. 
 Podatki o klicih za leto 2017, 
ko je minilo 21 let, odkar je bila 
uvedena anonimna številka, ka-
žejo, da je nanjo klicalo 430 ob-
čanov, leto prej pa je bilo takih 
klicev še več. Pri analizi klicev je 
bilo v več kot 44 % ugotovljeno, 
da je vsebina informacij takšna, 
da zahteva takojšnje obveščanje 
pristojne policijske enote in v sko-
raj vseh teh primerih je bila izve-
dena takojšnja akcija in raziskano 
kaznivo dejanje. Najpogosteje so 
se klici nanašali na področje ma-
mil, podobnih ostalih zadev, na-
silja v družini in premoženjskih 
deliktov. Zanimivo je, da je bilo 
največ klicev v mesecu marcu in 

avgustu (52), najmanj pa v janu-
arju (21), v ostalih mesecih je bilo 
zabeleženih povprečno 34 klicev 
na mesec. 
 Če ste bolj vešči v pisanju, 
lahko kršitev ali kaznivo dejanje 
prijavite preko anonimne e-prija-
ve, torej preko elektronske pošte. 
Pod prijavo se lahko podpišete 
ali ne, kakor sami želite. Prijavite 
lahko kazniva dejanja, prekrške in 
podobna dejanja s področja ko-
rupcije, nasilja v družini, trgovine 
z ljudmi, pogrešanimi in iskanimi 
osebami, ekstremnim nasiljem 
(izsiljevanje, terorizem, promet 
z orožjem in podobno) in s po-
dročja organiziranega kriminala. 
Stopimo skupaj proti kriminalu!

Vir: https://www.policija.si/kon-
takti/anonimni

 Kdo ali kaj so Kodeljčanke? 
V resnici kitare. Njihove strune 
so na koncertu ubrano zaigrale v 
dvorani Glasbene šole v Mostah. 
Gre za desetčlansko skupino ki-
taristov, ki so se po nekaj letih 
ponovno našli z namenom, da 
obudijo zvoke njihovih kitar. Vsi 
fantje so nekdanji učenci kitare 
Glasbene šole Moste in glasbeni 
navdušenci. Kljub svojim obve-
znostim se radi zberejo skupaj in 
preigravajo različno glasbo, od 
filmske do ljudske. Na koncertu so 

se predstavili z desetimi priredba-
mi. Njihov glasbeni nabor je ob-
sežen, idej pa jim še ni zmanjkalo, 
saj že načrtujejo nove koncerte. 
Tega zimskega večera je mnogim 
poslušalcem glasba izpod kitar-
skih strun pobožala srca, bučno 
ploskanje pa je bilo nagrada in 
spodbuda mladim glasbenikom, 
da so na pravi ustvarjalni poti. 
Kodeljčanke, z veseljem pridemo 
na vaš naslednji koncert in hvala 
za čudovit glasbeni večer.

Breda Lesar






