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UVODNIK 

 

Drage bralke, dragi bralci. 

Pred vami je prva številka nove revije, posvečene 

življenju na Japonskem. Vsak mesec bo prinašala 

zanimive teme iz vsakdanjega življenja, razkrivala bo 

tradicije in običaje ter predstavljala značilna opravila in 

dogodke v vsakem mesecu v letu.  

Prva, januarska številka, je tako posvečena 

novoletnemu obiskovanju templjev in svetišč 

(»hatsumode«), festivalu sedmih zelišč (»nanakusa-no-

sekku«), praznovanju odraslosti (»seijin-no-hi«), 

sprejemnim izpitom na univerze in sprostitivi v 

kopališčih z naravnimi vročimi vrelci (»onsen«). Stalna 

rubrika je »Živjo! z Japonske«, v kateri predstavljamo 

zgodbe Slovencev, ki živijo na Japonskem, in Japoncev, 

povezanih s Slovenijo. 

Poudarek revije je na slikovnem gradivu, zato so 

besedila kratka. Upamo, da vas bodo pritegnila in 

spodbudila, da sami poiščete dodatne informacije o 

predstavljenih temah. 

Želimo vam veliko užitkov ob prebiranju nove revije in 

upamo, da boste odkrili veliko novega o vsakdanjem 

življenju na Japonskem! 
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svetišč 



 

»Hatsumode« – prvi obisk svetišča ali 
tempelja v prvih dneh novega leta. Ljudje 
jih obiščejo na prvi, drugi ali tretji dan 
novega leta, nekateri gredo tja že na 
silvestrovo in tam dočakajo novo leto. 
Poslušajo zvonove »joyanokane«, ki 
zazvonijo 108-krat in napovedo 
spremembo v letu. Ko ura udari polnoč, 
ljudje mečejo kovance v posebne škatle, 
postavljene pred oltarjem, in molijo za 
srečno in zdravo novo leto, kupijo si 
amulete »omamori« in puščice »hamaya«. 
Nekateri templji in svetišča ponujajo tudi 
brezplačno praznično pijačo, kot je 
sladko riževo vino ali sveto riževo vino 
»omiki«. 



 

Sedem zelišč 

Začetek novega leta je na Japonskem 
zaznamovan s posebnim praznikom, 
imenovanim Festival sedmih zelišč 
(»nanakusa-no-sekku«). Sedmi dan po 
novem letu Japonci jedo posebno riževo 
kašo (»nanakusa-gayu«), začinjeno s 
sedmimi zdravilnimi zelišči (japonski 
peteršilj, pastirska torbica, repa, japonska 
redkev, navadna zvezdica,  griževec, 
navadni kolenček). Po starodavnem 
prepričanju zelišča v kaši odganjajo zlo in 
preprečujejo belezni, zelena barva zelišč 
pa praznično obarva ponovoletni čas. Po 
obilnih obrokih ob novem letu je ta kaša, 
ki s svojimi zelišči blagodejno vpliva na 
prebavo, še kako dobrodošla. 

 

foto: David Pursehouse, cc;  https://flic.kr/p/5QKaVw 

 
(fotografija je obrezana) 



 

»Seijin-no-hi« – Dan odraslosti je praznik, 
ki ga na Japonskem praznujejo drugi 
ponedeljek v januarju. Slovesnosti 
običajno potekajo v dopoldanskem času 
na mestnih uradih po vsej Japonski. Nanje 
so vabljeni vsi mladi, ki so od 2. aprila 
preteklega leta do vključno 1. aprila 
tekočega leta dopolnili 20 let. Mlada 
dekleta oblečejo »furisode« - stil kimona 
z dolgimi rokavi (za neporočene ženske) 
in sandale »zori«. Mladi fantje včasih 
oblečejo tradicionalno obleko (npr. temni 
kimono in hlače »hakama«), a pogosteje 
nosijo obleko in kravato.  

 

Praznovanje  
odraslosti 



 

foto: Miki Yoshihito, cc; https://flic.kr/p/dA2LDd 

 
( fotografija je obrezana) 

Sprejemni  

Nacionalni preizkus znanja za vpis na 
univerze je standardizirani test, ki ga je 
na Japonskem potrebno opraviti za vstop 
na želeno univerzo. Opravlja se sredi 
januarja v soboto in nedeljo. Preizkus 
znanja je postal nekakšen nacionalni 
fenomen na Japonskem, saj o njem 
poročajo tudi televizijske postaje, testna 
vprašanja pa so objavljena v časopisih. Za 
mnoge bodoče študente je ta test 
odločilen za vstop na izbrano univerzo, 
ker pa se ga opravlja le enkrat letno in je 
konkurenca za vstop v elitne univerze 
zelo močna, je postal prava nočna mora 
mladih Japoncev. 

 

izpiti 



 

Japonska je vulkansko zelo aktivna 
država, zaradi česar je bogata z 
naravnimi vročimi vrelci, poznanimi pod 
imenom »onsen«. Nahajajo se po vsej 
državi in zanje velja, da imajo številne 
zdravilne lastnosti. Minerali, prisotni v 
vodi, naj bi lajšali bolečine, zdravili in 
preprečevali nekatere bolezni ter na 
splošno prispevali k zdravemu telesu. Z 
vidika spoštovanja narave, ki je Japoncem 
zelo pomembna, so naravni vrelci 
sestavni del ohranjanja umirjenega, 
zenovskega ravnotežja. Številni Japonci 
zlasti januarja obiščejo katerega od 
naravnih kopališč, kjer se sprostijo ter si 
očistijo telo in dušo. 
 

Onsen 



   

 

Živjo! z 
Japonske 

»Prvemu mesecu leta na Japonskem 
pravimo »oshogatsu« in je nekaj 
posebnega. V moji družini običajno z 
amuleti okrasimo hišo in avto, skuhamo 
»osechi-ryori« (posebne priloge ob 
novem letu) in »ozoni« (juho z riževimi 
kroglicami in zelenjavo) ter obiščemo 
svetišča in templje. Prav tako obiščemo 
stare starše in prisluhnemu cesarjevi 
novoletni poslanici. Ob tem času 
pošljemo veliko voščilnic, ne le družini, 
ampak tudi prijateljem in sodelavcem. 
Vsako leto pripravimo tudi posebno 
novoletno čestitko z družinsko fotografijo 
za sorodnike in prijatelje, ki živijo daleč 
stran. Prejemniki so je zelo veseli, saj naj 
tako vidijo, čeprav le na fotografiji.« 

 

Natsuko Kojima je ljubiteljska 

glasbenica, ki igra na tradicionalno 

japonsko glasbilo »koto«. Je tudi velika 

ljubiteljica Slovenije, zato jo pogosto 

obišče.  Na fotografiji jo vidimo ob 

igranju na koto na lanskem sprejemu 

veleposlaništva ob rojstnem dnevu 

Njegovega veličanstva cesarja Japonske. 

 

Besedilo in fotografije: Natsuko Kojima 


