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daje poseben značaj. 

Danes v Velenju živita v večini druga in 
tretja generacija priseljencev. To so ljudje, 
ki jim nekateri antropologi pripisujejo 
tako imenovano identiteto dvoživk. Kot sta 
zapisala dr. Špela Razpotnik in dr. Bojan 
Dekleva: »To s(m)o priseljeni mladostniki, 
ki s(m)o močneje notranje vezani na 
običaje, kulturo in jezik domovine staršev, 
zunanje pa dovolj dobro sodelujemo(jo) 
v običajih in dogajanjih slovenske kulture, 
ki ji večinoma želimo(jo) pripadati in v njej 
uspeti.«

Velenje je mesto, v katerem se z večjimi 
težavami ali nesoglasji, ki bi bili posledica 
nacionalne raznolikosti prebivalcev, nismo 
srečevali. Večina ljudi je navajena na 
(obstoječe) večkulturno in večnacionalno 
okolje ter ga dobro sprejema. Srednja 

Živimo v svetu, ki se hitro spreminja. 
Migracije so postale del našega 
vsakdanjika. V Velenju pa se z njimi 
srečujemo že ves čas od konca druge 
svetovne vojne. Sprva so priseljenci 
v Velenje prihajali pretežno iz drugih 
slovenskih pokrajin (največ s Kozjanskega 
in iz Zasavja). Predvsem je šlo za beg s 
podeželja v mesto, kjer je bilo na voljo 
dovolj delovnih mest. Ko so se potrebe 
po delovni sili v Velenju (premogovnik, 
Gorenje, Vegrad) še povečale, je bil na vrsti 
val množičnega priseljevanja iz ekonomsko 
manj razvitih republik tedanje skupne 
države Jugoslavije. Večina teh priseljencev 
je sprva prišla v Velenje na začasno delo, 
a so si zaradi priložnosti, ki jih je mesto 
ponujalo, v Velenju kmalu ustvarili dom 
in družino. Tako je Velenje postalo pisan 
mozaik različnih kultur in običajev, kar mu 



generacija Velenjčanov je zrasla ob 
vzgoji za sožitje in strpnost. A razmere se 
spreminjajo in tudi v Velenju vprašanja 
sodobnih migracij niso tako enostavna, kot 
bi morda kdo pričakoval. 

V Muzeju Velenje smo že dolgo razmišljali o 
razstavi, s katero bi predstavili Velenjčane, 
pripadnike drugih narodnosti, njihovo 
izvorno okolje, jezik in kulturo, njihovo 
vlogo pri razvoju in oblikovanju mesta ter 
zgodbe različnih generacij priseljencev. Za 
začetek smo k sodelovanju povabili velenjska 
društva, ki povezujejo Velenjčane, katerih 
korenine niso slovenske, in jih prosili, da 
nam pomagajo predstaviti in razumeti, kaj 
pomeni biti priseljenec v Velenju. Ugotovili 
smo, da vsi čutijo podobno: »Najprej 
Velenjčan in šele potem Slovenec, Srb, 
Hrvat, Bošnjak, Rom, Albanec …«

Uvodnik

Razstava s predstavitvijo društev, 
njihovih dejavnosti, z ganljivimi osebnimi 
pripovedmi, z drobnimi anekdotami ter 
s predmeti, ki po mnenju predstavnikov 
društev simbolizirajo njihovo zgodovino, 
kulturo in tradicijo,  odstira nekaj koščkov 
pisanega velenjskega kulturnega mozaika. 
Želimo si, da bi bila ta razstava uvod v 
stalno in dolgotrajno sodelovanje Muzeja 
Velenje ter velenjskih društev, ki skrbe za 
ohranjanje kulturne dediščine velenjskih 
priseljenskih skupnosti, ter prispevek k 
boljšemu poznavanju in razumevanju 
naše podobnosti in različnosti. Naj nas to 
dvoje – sorodnost in raznolikost – bogati, 
krepi in povezuje, ne pa razdvaja.

Alma Javornik in Mojca Ževart



Odori, kaj o seljako,
još e arači guruvenca orisada,
odori, kaj ni mankisada o viro taj e paja,
račasa bijandili magija bari,
sa so sasa purano naklo,
taj Paka akana čiljabol amenči čili tale anglunipe.

Ameči akana ane dika bari,
foro amaro pe kam pabol.
Ane leste amaro lačipe,
saore amenči.
Velenje šukar tu san akana,
čače san sar o pravo rajo,
amare rodosi tu tara av o liko,
gova neka avol 
amaro viko!

Prevod: 
Slobodan 
Nezirović

romski jezik

Romsko društvo  
Romano vozo



romski jezik

Radmila Nezirović, verjetno najbolj znana 
velenjska Rominja, se je rodila 15. avgusta 
1942 v romski vasici Lepenica na jugu 
Srbije. V iskanju boljšega življenja je 
v Slovenijo prišla za svojim tedanjim 
možem Milanom Nezirovićem. 
Velenjčani so jo kmalu vzljubili zaradi 
njene preprostosti, odkritosti ter 
njenega načina življenja. Že v rani 
mladosti se je naučila plesti košare. To 
svoje znanje je dobro izkoristila, prenesla 
pa ga je tudi na druge družinske člane. 
Velenjski Romi so postali prepoznavni po 
izdelavi dobrih košar. Radmila pa je od 
svoje matere pridobila tudi sposobnost 
prerokovanja. Prihodnost je napovedovala 
iz kavne usedline, svinca in fižola, najraje 
pa iz kart. Karte je imela vedno s seboj. 
Velenjčanke in Velenjčani so ji v zameno 
za prerokovanje dali bodisi majhno plačilo 
bodisi zavojček njenih najljubših cigaret ali 
kave.
Radmila si ni nikoli pripisovala posebnih 
sposobnosti. Vedno je povedala, da le 
zna dobro prisluhniti ljudem ter njihovim 
stiskam in tegobam. Zavedala se je, da vsak 
človek potrebuje predvsem sočloveka, ki ga 
razume in zna sočustovati z njim. 
Kar nekaj ljudem je pomagala, da so se 
otresli odvisnosti od drog ali alkohola in da 
so laže prebrodili izgubo ljubljene osebe.

Radmila Nezirović je bila med pobudniki 
ustanovitve velenjskega romskega 
društva in je v društvenih projektih rada 
sodelovala. S svojimi bogatimi izkušnjami 
in poznavanjem romske kulture ter jezika 
je bila za društvo zelo dragocena. Med 
drugim je na podlagi njenih pripovedi izšla 
knjiga Romske pravljice in pesmi.
Radmila Nezirović je 12. decembra 2015 
izgubila boj z boleznijo. Pokopana je na 
pokopališču Podkraj v Velenju.

Slobodan Nezirović

Radmila Nezirović



Tamo gde volovima do juče vukli se 
plugovi,
tamo gde lokve i poplave bile večni su 
drugovi
rodilo se čudo preko noći,
sve što je bilo više neće doći,
i Paka ukroćena žubori o budućnosti i 
novoj moći.

Grad je nama svima sada u ponos,
on sunčevim sjajom sija,
u njemu je naš doprinos
svih naših generacija.
Velenje božanstveno sad si kao raj,
prelijepo si kao gaj.
Potomcima našim budi lik,
neka to sada bude naš usklik.

Prevod: Danijel Crnobrnja

srbski jezik  
(latinica)

Srbsko kulturno 
umetniško  

društvo Velenje



Nisem ena tistih, ki bi srečo enačili z 
denarjem in materialnimi dobrinami. Zame 
je sreča zdravje ter blagostanje uma in 
duše. Sem samo ženska, ki je to svojo srečo 
našla v prelepem mestu Velenje. Povedala 
vam bom, kako me je usoda pripeljala do 
tega slovenskega mesta.
Prihajam iz ene od mnogih vasi blizu mesta 
Bijeljina v Republiki Srbski. 
Tam sem našla svojo ljubezen, se poročila 
in si ustvarila družino. Imam dva prisrčna 
otroka. 
Kljub vsemu temu sem imela vedno 
občutek, da moje mesto  
pod soncem ni v tej vasi 
in sem si želela, da 
nekoč odidem. 

Večina ljudi na tem planetu ima veliko 
želja, midva z možem pa sva imela samo 
eno: zagotoviti najinima otrokoma boljšo in 
mirnejšo prihodnost. Preživeli smo vojno, 
poplave, krivice … Veliko slabega in zelo 
malo dobrih trenutkov. Nisva želela, da 
bi sedanjost in prihodnost najinih otrok 
ostala v senci preteklosti.
Moj mož je od leta 2012 zaposlen v 
slovenskem podjetju in je na delu 
v Nemčiji. Da, ta Nemčija! Sanjska 
destinacija večine narodov z Balkana. 

Kako sem prispela v Velenje?



Slišala sem mnogo zgodb o tem, kako v 
Nemčiji zaposlujejo medicinske sestre, 
zato sem se izredno vpisala na zdravstveno 
šolo, da bi opravila prekvalifikacijo. In 
sem jo. Učila sem se nemščine in postala 
medicinska sestra z znanjem nemškega 
jezika. Z veliko mero upanja in pričakovanja 
smo »spakirali kufre« in se odpravili v to 
obljubljeno deželo. Nikoli ne bom pozabila, 
kako sem bila srečna, ker se mi končno 
uresničujejo moje sanje. 
Prispeli smo v staro nemško mesto 
Zwickau. Mož je delal tam že dve leti, 
spoznal je veliko prijateljev. Ti so mi 
pomagali pri iskanju zaposlitve. Vendar: pri 
vsakem poskusu in razgovoru je bil usoden 
tisti »vendar«. Čez čas smo izgubili vsako 

upanje, da se bodo naše sanje uresničile. 
Zaposlitve nikakor nisem mogla dobiti. 
Nihče ni potreboval medicinskih sester, 
nihče ni ponujal kakršnekoli zaposlitve. 
Najin prijatelj Ralf mi je obljubljal službo 
v domu za ostarele, ki so ga še gradili. 
Ampak čakati bi morala še najmanj leto 
dni. Priporočal nama je, naj se z otrokoma 
preselim v Slovenijo, ker naj bi bilo tako 
laže urediti nemško vizo. Ko smo videli, da 
nam res ne preostane nič drugega, sem 
se spet vrnila v svojo vas in začela z novo 
misijo: selitev v Slovenijo.
Odšla sem v Sarajevo in oddala 
dokumentacijo za vizo. Bilo je že 
konec avgusta, ko so me poklicali z 
veleposlaništva, da naj dopolnim vlogo.  
Pomislila sem: ‘’Tudi od tega ne bo nič.’’ 
Pa je bilo!
Sedež moževega podjetja je v Velenju, 
zato smo šli najprej v Velenje, da bi še on 
uredil nekaj službenih zadev. Nato naj bi 
se odpravili v Maribor, kjer naj bi živela z 
otrokoma. Vendar sem si premislila. Moje 
prvo srečanje z Velenjem me je v trenutku 
prepričalo, da si ne želim več nikamor 
drugam. Vpijala sem vsak detajl mesta. 
Široke ulice, okoliški hribi … Vse, čisto vse 
me je prepričalo. Zaljubljena v to mesto 
sem se odločila, da bom skušala tu ostati 
in živeti. Vsaj dokler ne zgradijo doma za 
ostarele v Nemčiji. 
Tako sem se z družino priselila v Velenje 
31. avgusta 2014. Dnevi so minevali, jaz 
pa sem vedno bolj čutila, da spadam sem. 

Karikatura: Nikola Dragaš



V to malo kraljestvo miru, spokojnosti in 
sreče. Počasi sem spoznavala prijatelje in 
se učila slovenščine. Ni bilo težko vklopiti 
se v ta življenjski prostor, saj je Velenje 
mesto, ki ima srce in dušo, odprto za 
vse nacionalnosti. S prijatelji smo letos 
ustanovili Srbsko kulturno umetniško 
društvo Velenje. Z željo, da bi se ljudje s 
podobnimi življenjskimi zgodbami spoznali 
in si olajšali asimilacijo. Hkrati bi radi 
tiste, ki so rojeni tukaj, približali njihovim 
koreninam in tradiciji. 
Tako sem v Velenju našla tudi del svoje 
vasi.
Velenje me je objelo s svojimi rokami in v 
teh rokah se čutim varno. Tako je minilo 
tisto prvo leto dni in potem še nekaj let. 
Dom za ostarele v Nemčiji je že zdavnaj 

zgrajen, mi pa smo tukaj. Tukaj je naš dom, 
naša utrdba za srečno življenje. 
Če bi znova izbirala državo, kamor bi se 
rada preselila, bi izbrala Slovenijo. Razlog 
pa je to mesto, ki je izpolnilo moje sanje  
in mi prineslo občutek sreče.
Hvala ti, Velenje!

Gospava Vasić



Tam, de fčera išče,
z voli se oralo,
tam, de mlakuž i poplav ni falilo,
‘se staro novomu se meknilo.
Čez noč čudo je postalo,
i hitra Paka krotko teče,
novo lepo mesto je nastalo,
mesto lepote i sreče.

Nam ‘sem je v ponos,
mesto v soncu se žari,
v njen naš je doprinos,
deci naši i budučnosti.
Veleje, krasota ve si ti,
kak pravi biser si.
Naši deci bodi ti
srečno, kličemo ti mi.

Prevod: Matija Blagus Đurkanov

kajkavsko  
narečje  

(hrvaški jezik)

Kulturno društvo  
Medžimurje Velenje



je moja želja – pustiti korenine tukaj, v 
Velenju, uresničila. Postal sem Velenjčan!
Na družinskem drevesu sta vzbrstela še dva 
nova listka – Zoja in Natea.
Zelo ponosno in vzhičeno se sprehajam z 
mojima vnukinjama po mestu, ki smo ga 
gradili tudi mi, Medžimurci. Ponosno jima 
pokažem kakšen kamenček v mozaiku tega 
mesta, ki ga je vgradil njun dedi.
Velenjski Medžimurci ali Medžimurski 
Velenjčani smo ponosni na svoje delo, 
na vse, kar smo naredili in dosegli tukaj, 
v Velenju in Sloveniji. Imamo pa vseeno 
seveda radi svoje malo Medžimurje in lepo 
našo.

Matija Blagus – Đurkanov

Ko sem se davnega leta 1957 po zasneženi 
Jenkovi cesti s sanmi spustil proti Tomšičevi 
in ko sem julija meseca naslednjega leta 
po novo asfaltirani Tomšičevi cesti kotalkal, 
sem se odločil: »To bo moje mesto, tu 
bom jaz živel!«

Na vrhu novozgrajenega nebotičnika 
sem skupaj z Ilijaševimi teracerji, 
medžimurskimi graditelji Velenja, opazoval 
do takrat zgrajeno mlado Velenje. Globoko 
v sebi sem se takrat odločil: »To bo moje 
mesto, tu bom jaz živel!«

In ko me je stric Rudi po končani srednji 
šoli poklical: »Pridi v Velenje, tu boš 
delal,« sem si rekel: »To bo moje mesto, 
tu bom jaz živel!«

Tako sem se tudi jaz pridružil številnim 
Medžimurcem, graditeljem Velenja. In se 
odločil: »To bo moje mesto, tu bom jaz 
živel, postal bom in ostal Velenjčan!«

Ponosno sem trinajst let nosil zeleno-črni 
dres velenjskega nogometnega moštva 
Rudar, bil sem ponosen, ko so nas po 
Sloveniji klicali »velenjski knapi«. Veselo in 
ponosno sem pozdravljal: »Srečno!«

Ali sem s tem že postal Velenjčan? 
Manjkalo mi je še nekaj! Izbral sem si 
brhko slovensko dekle, pravo Velenjčanko, 
Bizjakovo Vladko, da mi postane življenjska 
sopotnica. Dobila sva dva mlada 
Velenjčana, Mateja in Vanjo. S tem se 

Kako sem postal Velenjčan?



Tamo, gdje je do jučer još
seljak s volovima orao,
tamo gdje su bile poplave i bare
čudo se za noć stvori
sve staro prošlost postade
a Paka mirno žubori,
o budućnosti pjeva i zbori.

Ponos si sviju nas,
grade, obasjan suncem
u tebi doprinos naš,
poklon si društvu cijelom.
Velenje divno li si
pravi zeleni gaj
generacijama ponos budi
želja je svih nas!

Prevod: Emina Islamović

bošnjaški        
               jezik

Bošnjaško  
mladinsko kulturno 

društvo Velenje



Bilo je marca leta 1973, ko sem se z 
dvema prijateljema iz rodne vasi v Bosni 
in Hercegovini podal proti zahodu. Najprej 
smo se ustavili na Hrvaškem, v Zagrebu. 
Tam smo si želeli poiskati delo v enem 
od tamkajšnjih gradbenih podjetij. Vsi 
tisti, ki so dotlej zapustili našo vas in šli 
»s trebuhom za kruhom«, so se namreč 
zaposlili kot gradbeni delavci. A v Zagrebu 
ni bilo dela za nas. Šli smo naprej, do 
Ljubljane. Tudi tam se nismo uspeli 
zaposliti. Bila je namreč še zima in to 
za iskanje dela v gradbeništvu ni ravno 
primeren čas. Tako smo potovali naprej 
in prišli do Celja. Tam je že delalo nekaj 
naših sovaščanov, zato je bilo upanje, da 
se bo delo našlo tudi za nas, toliko večje. 

Pa spet nismo imeli sreče. Šli smo dalje, 
do Velenja, kjer je bilo doma gradbeno 
podjetje Vegrad. Zgodba se je ponovila; 
služb za nas ni bilo in odločili smo se, da 
se vrnemo domov. Velenje je bilo takrat 
mlado, novo mesto. Tako lepo se mi je 
zdelo, da mi ga je bilo kar žal zapustiti. 
Rekel sem si: »En dan še ostanem in grem 
potem domov!« Naslednje jutro sem šel na 
sprehod po mestu in srečal sem sošolca iz 
osnovne šole, ki je živel in delal v Velenju. 
Vprašal me je, kako to, da sem tukaj in 
povedal sem mu, da sem prišel iskat 
delo in da pri iskanju nisem bil uspešen. 
Predlagal mi je, da za službo povprašam 
še v Rudniku lignita Velenje in se ponudil, 
da me pospremi do »rudniške direkcije«, 

Kako sem postal Velenjčan?



ki je bila takrat nad staro pošto (danes je 
tam Center za socialno delo Velenje). Tako 
sem se zaposlil v premogovniku. Začel 
sem spoznavati Velenje, najmlajše mesto 
takratne Jugoslavije. Spominjam se, da 
me je najbolj navdušil park. Zame, otroka 
z vasi, navajenega prostranih travnikov, ki 
jih je narava le tu in tam okrasila s cvetjem, 
je bil park, narava, oblikovana s človeškimi 
rokami, nekaj prečudovitega. Še bolj kot 
nad cvetočimi gredicami sem bil navdušen 
nad bazenom sredi parka. Mislim, da so 
bile v bazenu tudi ribice. Spominjam se, 
kako presenečen sem bil nad tem, da ima 
park čuvaje! V Velenje nas je prineslo z vseh 
vetrov. Največ nas je bilo tistih, ki smo v 
park prihajali počivat po napornem delu v 
jami, bili pa so žal tudi takšni, ki so želeli ta 
čudoviti park oskruniti.
Moji dnevi so minevali med delom v jami 

in posedanjem v parku po službi. Rad sem 
bil tam in mislil na mojo vas, ki je bila zame 
takrat tako zelo daleč. Pogrešal sem jo, 
pogrešal sem mamo, očeta, brata in sestre. 
Komaj sem čakal praznikov, ko sem lahko 
šel za nekaj dni domov.
Kmalu za tem, ko sem prišel v Velenje, 
sem leta 1973 sodeloval pri veliki 
stavki rudarjev. V rudniku sem delal do 
septembra 1974, ko sem za leto dni šel na 
služenje vojaškega roka. Iz vojske sem se 
leta 1975 vrnil v Velenje. Mesto je raslo, a 
kljub temu je ostajalo lepo in mlado. Julija 
leta 1977 sem se, kljub temu da sem imel 
Velenje zelo rad, vrnil v Bosno. Srce me 
je vleklo domov. Zaposlil sem se v Tuzli, v 
podjetju, ki je veliko delalo na terenu. To 
mi ni ustrezalo in po enajstih mesecih, ki 
so se mi zdeli skoraj neskončni, sem šel 
spet v Velenje. V Rudniku lignita Velenje 



sem se ponovno zaposlil 
1. avgusta 1978. Na nov 
tukajšnji začetek nimam 
ravno lepih spominov, 
saj je v jami v Pesju prišlo 
do požara in v nesreči 
so umrli štirje naši 
»kamarati«.

Velenje je bilo iz dneva v 
dan bolj moj dom, Bosna 
in Hercegovina ter moja 
rodna vas pa sta ostajali 
v mojem srcu. Čudna je 
ta moja domovina! Tisti, 
ki smo jo zapustili, bi se 
radi vrnili, saj jo močno 
pogrešamo. Tisti, ki so 
ostali, bi jo radi zapustili, saj je tam težko 
živeti.

Leta 1980 sem se poročil. V Bosni. A takoj 
po poroki sva z ženo začela s skupnim 
življenjem v Velenju. Tako je tudi moja 
Emina postala Velenjčanka. Leta 1981 sva 
dobila prvo hčerko in leta 1987 drugo. 
Dvakrat, trikrat na leto smo z družino 
obiskovali moj rodni kraj, a vedno bolj sem 
vedel, da je moj pravi dom postalo Velenje, 
da je Velenje mesto, v katerem želim živeti 
do konca svojega življenja.  

»Moj park«, ki mi je v prvih dneh, mesecih 
in letih nudil uteho in mi s svojo lepoto 
lajšal težke trenutke, ko sem kot mladenič, 
ki je zaradi službe zapustil svoj dom in 
družino, močno pogrešal domovino, se je 
v vseh teh letih precej spremenil. Čuvajev 

ni bilo več, park je bil dolga leta precej 
zanemarjen. Vesel sem, ko opazujem, kako 
mu zdaj vračajo nekdanji sijaj! V vseh teh 
letih se je spremenilo še marsikaj. Razvijati 
in širiti se je začelo rekreacijsko središče; 
naša čudovita jezera me vedno znova  
navdušijo!
S tem mestom, z mojim Velenjem, sva 
rasla skupaj. Jaz sem se nekje na tej poti, 
ko je Velenje postajalo vse večje in vse 
bolj sodobno, postaral. V Velenju sem 
dočakal upokojitev. V Velenju živijo moja 
hči, moj zet in moja vnuka. Mlajša hčerka 
se je preselila v Ljubljano, a to je še vedno 
dovolj blizu Velenja. Z ženo greva rada 
obiskat najin rodni kraj, a najin dom je 
nedvomno Velenje. 

Ibrahim Memić



Тамо гдје јуче још
сељак с воловима њиву оро
тамо, гдје недостајало
ни бара ни поплава,
родило се чудо преко ноћи,
сада старо све је прошло
а Пака укроћено жубори
Пјесма будућности.

Свима нам сада у понос
Град већ обасјан у сунцу
У њему наш допринос
Читавој нашој заједници
Велење сијајно ти си сад
Заиста ко прави гај
Покољењима касним буди лик
То нека буде наш узвик!

Prevod: Jovo Jauz

srbski jezik  
(cirilica)

Srbsko društvo  
dr. Mladen Stojanović 

Velenje



Po odsluženem vojaškem 
roku sem se vrnil domov. 
Želel sem si službe 
in z lastnimi rokami 
zasluženega kruha, a 
zaposlitve zame v rojstnem 
Prijedoru ni bilo, zato 
sem se odločil, da si delo 
poiščem drugje. Vedel 
sem, da v industrijskih 
mestih iščejo delavce. Pot 
me je najprej vodila na 
Reko, a službe tam nisem 
dobil. Odpravil sem se v Velenje, saj sem 
dobil informacijo, da v Gorenju, Rudniku 
lignita Velenje in Vegradu potrebujejo 
delavce. V Velenje sem prišel leta 1976, 
star 20 let. Mesto mi je bilo takoj všeč. Bilo 
je čisto in urejeno, spoznal pa sem tudi 
veliko ljudi iz domačega kraja, tako da mi 
je bilo dosti laže. Težave sem sprva imel le 
zaradi jezika, a sem se ga tudi dokaj hitro 
naučil. Delo v premogovniku sem dobil v 
nekaj dneh. Tako se je zame začelo novo 
življenje. Najprej sem živel v samskem 
domu. Žal sem že v drugem mesecu moje 
zaposlitve v jami doživel hudo delovno 
nesrečo. Poškodoval sem si hrbtenico in 
noge. Posledice so bile tako hude, da sem 
se moral invalidsko upokojiti. 
Leta 1978 sem spoznal svojo bodočo ženo. 
Skupaj sva najprej živela v Pesju, nato pa 
sva dobila stanovanje v barakah v Prelogah, 

kjer so živeli predvsem mladi priseljenci 
iz Bosne in Hercegovine ter drugih 
jugoslovanskih republik. V Prelogah smo 
živeli tri leta. Rodila sta se nama dva otroka. 
Ko je mlado mesto raslo, smo od podjetja, 
v katerem sem bil zaposlen, tudi mi dobili 
stanovanje. Življenje je teklo, danes imata 
otroka svoji družini in vsi živimo v Velenju. 
Ko si nekje ustvariš dom, tam tudi ostaneš.

Sam se danes poleti rad vračam v rojstni 
kraj. V Prijedoru mi pravijo: »Došo 
Slovenac! (Prišel je Slovenec!)« V Sloveniji 
pa sem seveda »Bosanc«. Kamorkoli grem, 
kakorkoli obrnem: povsod sem tujec. Želel 
bi si, da bi ljudje v meni ne videli tujca, 
ampak predvsem človeka!

Ponosen sem, da živim v Velenju in da sem 
tukaj tudi jaz – Velenjčan!

član Srbskega društva dr. Mladen Stojanović Velenje

Vedno tujec



Atje ku edhe dje
bujku ka punuar tokën me parmende,
atje ku nuk kanë munguar
kënetat edhe përmbytjet,
lindi një mrekulli brenda natës,
tani çdo gjë e vjetër është larg
edhe Paka me flluskat e zhurmshme
kendon për te ardhmen.

Të gjithë ne jemi krenar
që qyteti në diell shkelqen,
në të kontributi jonë
të gjithe komitetin tonë.
Velenje e mrekullueshme je ty tani,
me te vërtet një kopsht i bukur,
për brezat e ardhshëm bëhu 
shembull,
kjo le të jete thirja jonë.

Prevod: Menaf Sinani

albanski jezik

Albanska skupnost  
v Velenju



Leta 2017 je odgovor na naslovno 
vprašanje: »Žal ne.«
A leta 1990 so bili ježki Slaščičarne Jagoda 
najbolj priljubljena sladica v Velenju. 
Pradedek Avdil Sinani je leta 1951 s 
trebuhom za kruhom prišel v Slovenijo. 
Njegova prva postaja je bila Idrija. Tam 
je začel s prodajo sladoleda na triciklu, 
a prodaja ni bila dovolj donosna, zato 
se je odločil za selitev. Leta 1961 je 
poskusil v Logatcu, prijetnem kraju s 
toplim podnebjem. Bil je zelo podjeten 
in sladoled je s triciklom prodajal tam, 
kjer je bilo največ ljudi: pred kinom, na 
železniški postaji … Sladoled je izdeloval 
doma. Čez nekaj let je odprl prvi kiosk s 
sladoledom v Gornjem Logatcu, kjer sta 
se mu pridružila tudi oba sinova. Starejši 

sin se je čez čas odločil za samostojno 
podjetniško pot in se preselil v Ljubljano. To 
je bil moj dedek, Hačim Sinani. Leta 1978 
je postavil svoj prvi kiosk v Mostah. Tam je 
delal do leta 1983, ko so se na ljubljanski 
občini odločili, da kiosku v Mostah ne 
podaljšajo obratovalnega dovoljenja. 
Njegova izbira je bilo Titovo Velenje, lepo, 
mlado, industrijsko bogato mesto. Pravi 
kraj za prodajo sladoleda in slaščic. Otroci iz 
velikih, novih stolpnic so sladoled naravnost 
oboževali, mladi so v slaščičarno prihajali 
na zmenke, starejši pa na klepet in sladko 
razvajanje. Ponudba Slaščičarne Jagoda 
je bila pestra. Veliko je bilo naročil za 
rojstnodnevne torte, otroke je navduševal 
vsak dan svež sladoled, sicer pa je Jagoda 
ponujala še deset vrst slaščic, med katerimi 
so bili najbolj prodajani ježki. Še dandanes 
se marsikateremu Velenjčanu ob omembi 
Jagode pocedijo sline, ker se spomni njenih 
ježkov.  Kot otroku so se mi v spomin 
najbolj vtisnile velike torte z veliko smetane 
in lepo dekoracijo. Dostikrat sem se zalotil, 
kako razmišljam o tem, da bi s prsti podrsal 
po torti in jih potem z užitkom oblizal. 

Dedek je v domači slaščičarni zaposlil svoje 
tri sinove in sam počasi začel opuščati 
delo. Najstarejši med njimi, moj oče, je 
bil odličen v pripravi slaščic in sladoleda. 
Užival je v izdelavi tort in še danes se mu 
zasvetijo oči, ko pogleda poročno torto, v 
katero je vložil več dni dela. 

»Maš ježke?«



Kot vsaka stvar, ima tudi delo v družinskem 
podjetju svoje prednosti in slabosti. 
Prodaja sladoleda in slaščic je z leti začela 
upadati. Potrebne bi bile spremembe, ki 
pa so se jih sinovi izogibali, saj niso želeli 
razburiti očeta. Leta 2002 je Slaščičarna 
Jagoda na velenjskem Kardeljevem trgu 
zaprla svoja vrata. 
Takrat sem se odločil, da v slaščičarstvu 
ne bom delal. Vpisal sem se na 
Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze 
v Ljubljani. Po diplomi sem svoje znanje 
nadgrajeval v podjetju, ki se je ukvarjalo 
z napredno 3D tehnologijo. A podjetje je 
zaradi nastopa finančne krize zašlo v težave 
in naše sodelovanje se je končalo. Znašel 
sem se med iskalci zaposlitve. 

Kakor pravi pregovor: »Nikoli ne reci 
nikoli!« To se je potrdilo tudi pri meni. 
Dedkova želja, zdaj starega 80 let, je 
bila, da bi Slaščičarna Jagoda ponovno 
zaživela. Čeprav sem bil trdno odločen, da 
nikoli ne bom sladoledar, sem se podal 
v svet slaščičarstva. Pot od inženirja do 
sladoledarja ni bila lahka, a leta 2014 mi 
je uspelo: v prostorih nekdanje Slaščičarne 
Jagoda sem odprl Slaščičarno Jagodni vrt in 
leta 2016 še prodajalno sladoleda Veleja-
led na Velenjski plaži. 
Takšna je na kratko zgodba družine Sinani, 
ki naj jo zaključim s pesmijo. Mojemu 
pradedku, začetniku sladoledarstva v naši 
družini, jo je posvetil dijak iz Logatca.

Menaf Sinani



Slaščičarska cela veda nima boljš`ga 
sladoleda.

Za kroglice ne rabi klešč, z roko pa tako je vešč,

da s strgalom ga nastrže, predno reče: »Brže, brže!«

Dela mu nikol’ ne zmanjka, bil sem njega redna 
stranka.

Znosil sem mu ves denar, ni za drugo b’lo mi mar!

In če sem zašel v bedo, dal mi včasih  
je na kredo.



V katalogu jo najdete prevedeno v jezike, ki jih poleg 
slovenščine govori največ Velenjčanov.

Projekt smo pripravili ob prazniku mestne občine Velenje.

         Himna mestne     
    občine Velenje

Graditeljem Velenja, Ivan Marin, st.

Tam, kjer včeraj še
kmetič je z voli oral,
tam, kjer manjkalo
mlakuž ni in poplav, 
rodil se čudež je čez noč,
zdaj staro vse je proč
in Paka žubori
spev bodočnosti.

Vsem nam zdaj v ponos
mesto že v soncu žari, 
v njem naš doprinos
vsej naši skupnosti.
Velenje ti si krasno zdaj,
zares kot pravi gaj,
rodovom poznim bodi lik,
to naj bo naš vzklik!


