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Odštevam dneve, tedne in mesece
mojega predsedovanja,
saj bomo čez leto dni dobili novo vodstvo in
organe v ZDUS. Skrb, kdo bo vodil zvezo v
prihodnje je pomembna in odgovorna, saj
smo v teh osmih letih doživeli marsikaj. Moje
mnenje je, da mora biti vodstvo nestrankarsko, zveza pa sredinsko usmerjena,
ker moramo ustvariti take pogoje, da se
v ZDUS lahko včlanijo vsi upokojenci, ne
glede na njihovo versko ali politično pripadnost. Kandidacijski postopki za vodilne
funkcije in volitve v vse organe bodo stekli v
začetku leta 2023. Ob strokovnosti kandidatov bo treba upoštevati še starost kandidatov, ki bodo zasedli položaje. Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
ima že danes nalogo, da začne s preliminarnimi aktivnostmi v DU in PZDU-jih.
Spominjam se dni, ko je zbolel predsednik
Anton Donko in sva bila s podpredsednico
Vero Pečnik prepričana, da se bo zelo priljubljen predsednik vrnil v nekaj mesecih.
Žal, to se ni zgodilo, in z Vero sva na podlagi
Statuta tudi uradno prevzela nove dolžnosti.
Sam sem postal predsednik, Vera pa je obdržala svoj položaj. Naknadno smo potrdili
še drugo podpredsednico Mijo Pukl, ki pa
tudi ni ostala dolgo na položaju. Na jesenskih
volitvah je Zbor članov za podpredsednico
z vsemi glasovi ZA izvolil Jožico Puhar, ki je
prevzela mednarodno sodelovanje ZDUS
v organih Age, Eurag in UNECE, ima pa
še nadzor nad domačimi in mednarodnimi
razpisi, angažirana pa je tudi na drugih področjih.
Vsak predsednik pričakuje sinergijo med
vodstvenim kadrom, ki mora s strokovnimi
službami (in vsemi organi ZDUS) zveneti kot
simfonični orkester ki ga vodi dirigent strogo
po partituri, ki jo ima pred seboj vsak član
orkestra. Kot »maestro« sem imel številne
težave, da simfonija zazveni mogočno, tako,
kot jo občinstvo pričakuje! Kaj vse se je dogajalo bom morda nekoč še zapisal v želji,
da opozorim, da so ljudje najdragocenejša
naložba za delovanje tako velikega »sistema«
kot je ZDUS, a kaj, ko moje taktirke mnogi še
pogledali niso in so v orkestru igrali po svoje...
Pa zdaj k rečem, ki se bolj dotikajo vas, kot
mene. Sprememba, ki jo pripravljamo v
Statutu je, da ZDUS znova imenuje Generalnega sekretarja! Z njegovim (njenim) prihodom bo delo postalo učikovitejše in lažje
se bomo soočali z izzivi, ki jih danes narekuje
hitro rastoča družba z dodatnimi obremenitvami na delovnih mestih.

Ponovno želim opozoriti na najvažnejše poudarke naših prizadevanj za blaginjo upokojencev. Gmotni položaj, zdravstvo in
sociala, bivalni standard in humanitarno
poslanstvo Programa Starejši za starejše. To so glavne usmeritve naše politike, ki so
zapisane v Memorandumu 2018 v katerem
so podrobneje obrazloženi načini in mehanizmi ravnanja. Na zadnji seji Strokovnega sveta
ZDUS (pred dvema tednoma) je bil sprejet
sklep o dopolnitvi omenjenega dokumenta, saj moramo tudi pri tej vladi vztrajati pri
naših zahtevah ker s presenečenjem ugotavljamo, kako malo smo prisotni v vsebini
Kaolicijske pogodbe vlade do leta 2026.
Pogosti so očitki, da ZDUS premalo naredi
za upokojence. Sam trdim nasprotno, saj
smo za 40 letno delo (starostni pogoj) brez
dokupa, prvi predlagali dvig iz sramotnih 442
EUR na 500 EUR. Danes je ta(ka) pokojnina
že 670 EUR in res, še vedno je prenizka saj
se je prag revščine dvignil na 813 EUR. Naš
cilj je to mejo preseči! Dosegli smo 63,5%
odmero za izračun, ko gre oseba v pokoj za
moške in ženske glede na 24 letno povprečje
plače kandidata za upokojitev. Prisvojila si ga
je stranka SAB, vendar je bil naš predlog z
vsemi izračuni v letu 2017 že poslan takratni
ministrici za delo dr. Kopač – Mrakovi, ki pa
ga je zavrnila.
Danes se pokojnine redno in izredno
usklajujejo na podlagiu 105. in 430. čl.
ZPIZ -2. Nazadnje smo uspeli (vsaj delno)
popraviti krivico upokojencem, ker se
v letih od 2010 do 2015 pokojnine niso
uslajevale(?!) Nismo pa uspeli, da bi se letni
dodatek izplačeval v dveh višinah po 95. čl.
sistemskega zakona ZPIZ -2, ampak se deli
po socialni lestvici upoštevajoč ZIPRS. Prav
tako ostajajo (še) odprte vdovske pokojnine in
pogrebnine. Ne pozabimo pa, da so v času
epidemije upokojenci z nizkimi prejemki dobili
trikrat krizni dodatek a so nanj hitro pozabili!?
V tem mandatu smo, upoštevajoč 142 /a člen
ZPIZ – 2, uredili financiranje nekaterih naših dejavnosti (šport, kultura, tehnična kultura) kar se
je zgodilo prvič v zgodovini delovanja ZDUS!
Pogodbo o E - Oskrbi na podlagi Zakona
o dolgotrajni oskrbi smo podpisali
skupaj z Ministrstvom za zdravje in Telekomom d.d. v mesecu aprilu in akcija za
pridobitev 5000 kandidatov je končana, žal
za nas finačno ne preveč dobro. Zdravstveno ministrstvo smo prosili za dodatnih 4000
priklopov z garancijo, da se bo po septembru

2023 projekt še naprej odvijal brezplačno.
E - Oskrba je projekt za katerega je zaslužna podpredsednica Vera Pečnik, ker je s
prepričljivimi argumenti vplivala na odločevalce, saj na letni ravni zaradi padcev, poškodb
in prepozne zdravstvene pomoči na domu
umre pribl. 500 oseb, ki nimajo koga poklicati za pomoč. Pohvaliti pa moram rokodelce in njihovo širitev dejavnosti v kar
170 društvih za kar gre zasluga Branku
Suhadolniku, ki pa je moral zaradi zdravstvenih razlogov prekiniti delo, a ostaja nam
v pomoč pri pripravi in sprejemanju Zakona
o prostovoljstvu, ki bo šel v jeseni parlamentarno proceduro. Če nam bo sreča
mila, bomo lahko v strokovni službi razpisali
delovno mesto za osebo, ki bo profesionalno
skrbela za področje rokodelstva. Veliko se
posvečamo širitvi hotela Delfin, a usoda nam
ni bila naklonjena. OPN (Občinski prostorski načrt) so Izolani na referendumu zavrnili,
nakup zemljišča brez tega dokumenta pa bi
bil rizičen in je veliko vprašanje, kdaj bi lahko
dobili gradbeno dovoljenje. Vendar, Skupščina hotela je nakup odobrila in vodstvo hotela
je nakup izpeljalo. Direktorica hotela pa je po
letu dni novega mandata iz osebnih razlogov
odstopila, 1. julija je vodenje hotela že prevzel
novoimenovani direktor. Izobraževanje za
uporabo digitalne tehnologije je v teku, zato
še posebej pozivam predsednike in člane UO
v DU, PZDU in ZDUS, da se udeležijo tečajev.
V praksi bo zaživela večnamenska članska
kartica s programom, ki bo omogočal neposreden kontakt s člani, ki ga sedaj ni. Zelo
malo se govori, da sem predlagal obnovo ali
nadomestitev novih računalnikov v vsakem
DU pod okriljem ZDUS!? No, morda pa bo
za take odzive več časa na tečajih digitalnega opismenjevanja. Želim vam lepo in kar se
le da brezskrbno poletje,
Janez Sušnik, predsednik ZDUS
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2. Dnevi medgeneracijskega sožitja

23. in 24. maja smo na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani, odprli druge
dneve medgeneracijskega sožitja, ki
so tokrat potekali v nekoliko bolj okrnjenem obsegu, le dva, namesto treh
dni. V kulturnem programu otvoritve,
ki so ga obogatili učenci OŠ Stranje
pri Kamniku in folkloristi iz DU upokojencev Velikega Gabra so se na govornici zvrstili številni gostje. Najprej
je zbrane nagovoril predsednik ZDUS
Janez Sušnik, za njim je navzoče v
imenu Medgeneracijske koalicije Slovenije nagovorila predsednica Marike
Grubar, za njo pa v imenu mesta Ljubljana in župana Zorana Jankoviča
še podžupan Dejan Crnek. Povsem
na koncu pa smo lahko prisluhnili
pozdravnim besedam slavnostnega
govornika, ministra za DDSZ in EM, v
odhajanju, Janeza Ciglerja Kralja.
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Po svečani otvoritvi je na odru sožitja potekalo srečanje Pevskih zborov, ki so se
tako po dveh letih premora znova predstavili ljubiteljem zborovskega petja, v dvorani
Urška pa sta potekali okrogli mizi. Prva je
spregovorila in iskala odgovore na dileme
medgeneracijskega sobivanja, druga pa o
bolj ali manj perečih problemih dolgotrajne
oskrbe. Zakon o dolgotrtajni oskrbi smo
starejši in upokojenci že dolgo pričakovali,
saj smo bili dolgo časa na tem področju
med redkimi državami, ki takega zakona
nimajo. Pri tem pa gre za posebno vejo socialne varnosti, ki je namenjena predvsem
starejšim, onemoglim in osamljenim, ki so
potrebni pomoči drugih. Zdaj, po sprejetju
zakona, pa smo soočeni s tem, da bo brez
ustreznih popravkov zakon neizvedljiv.
Državni sekretar Cveto Uršič je v zvezi s
tem dejal, da je zakon živa materija, nikoli
ni popln. Potrebujemo temelj, na katerem
gradimo, ga izpopolnjujemo in pilimo.
Covid-19 je po njegovih besedah razgalil

potrebe na področju celostne oskrbe starejših. V tem mandatu je minister Janez
Cigler Kralj priskrbel 70 milijonov evrov za
najranlivejše v družbi. Dejstvo pa je, da si
večina starejših svojo jesen življenja želi
preživeti v lokalnem okolju.
Po končanihg okroglih mizah, ki sta bili kar
dobro obiskani, pa so v isti dvorani potekale še tradicionalne »urice poezije«.
Drugi dan, že takoj po odprtju ob 10. uri,
je podpredsednica ZDUS Jožica Puhar
gostila predstavnike društev upokojencev
iz zamejstva. Madžarski iz Monoštra so se
opravičili, hrvaški iz Reke in Zagreba prav
tako, prišli pa so iz Italije in Avstrije. Druženje je bilo prijetno in vse tri strani smo si
izmenjale dragocene izkušnje glede pokojninske politike in odnosa države in družbe
do starejših.
Torek je bil v nekem smislu praznik slovenskih upokojencev, saj je v prireditvenem delu Marmorne dvorane potekal
Dan ZDUS s kulturnim programom, ki ga
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je odlično in duhovito povezoval predsednik Komisije za Kulturo pri ZDUS, Franc
Gombač. V programu je sodelovala
Veteranska godba na pihala iz Mengša
pod vodstvom Janeza Pera, folkloristi DU
Turnišče in šolarji iz Boljunca pri Trstu, ki
so zapeli in zaigrali nekaj takih ljudskih viž,
ki so nam, vzhodno od Divače, povsem
neznane. Slavnostni govornik je bil v odsotnosti generalnega direktorja ZPIZ dr.
Andraž Rangus, Janez Sušnik in podpredsednica ZDUS Jožica Puhar pa sta v
nadaljevanju podelila še posebne nagrade
najbolj aktivnim društvom iz trinajstih pokrajinskih zvez, včlanjenih v ZDUS. Priznanja so prejeli:
PZDU Dolenjske in Bele krajine - DU
Veliki Gaber in DU Trebnje, Gorenjska
PZDU - DU Kamnik, PZDU Ljubljana z
okolico - DU Medvode, PZDU Južna Primorska – DU Piran in DU Ilirska Bistrica,
PZDU Severna Primorska - DU Tolmin in
DU Idrija, PZDU Zg. Podravje – DU Limbuš
Pekre in DU Slovenska Bistrica, PZDU

Sp.Podravje DU Miklavž pri Ormožu in DU
Majšperk, Posavska PZDU – DU Brestanica, DU Raka in DU Radeče, Zasavska
PZDU – DU Zagorje ob Savi in DU Hrastnik,
Koroška PZDU - DU Slovenj Gradec in DU
Mislinja, Šaleška PZDU - DU Velenje in DU
Šoštanj, Celjska PZDU - DU Škofja vas in
DU Zabukovica – Griže, Pomurska PZDU
- DU Murska Sobota, DU Gornja Radgona
in DU Beltinci.
Prireditev so omogočili: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, JSKD - Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Zavarovalnica Triglav d.d. in številni drugi donatorji.
S svojo ponudbo pa so sodelovali: Hotel
Delfin Izola, Urad Vlade RS za demografijo,
Urad RS za mladino, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo
za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor,
Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za notranje

zadeve, Ministrstvo za obrambo, Skupnost
socialnih zavodov Slovenije, Stanovanjski
sklad Slovenije – Javni sklad, Telekom Slovenije, Stan Nepremičnine, Ortomedica,
KSKS Slovenije, Ortoroma, LL Viva, ZPIZ
in Nepremičninski sklad PIZ.
Kakorkoli ocenjujete dogodek, ki je danes
že za nami, moje osebno mnenje je, da je
prireditev uspela. Uspela v vseh pogledih!
S komerkoli sem se pogovarjal, vsi so bili
zadovoljni, saj so dejali, da je na tako zgoščenem prostoru dogodek bolj pregleden
in ni potrebno preveč hoditi naokrog, da
najdeš tisto, kar želiš. Lahko bi bilo tudi
drugače, številčnejše, a po vsaki bitki se
vedno najde dovolj generalov, kajne?
Hvala vsem, ki ste se angažirali okoli tega
našega dogodka. Hvala Dijani, Beati,
Sabini, Mateji in Karmen, hvala vsem sodelujočim v kulturnem programu in seveda
hvala tudi Slavici Bučan in Francu Gombaču
za njun doprinos pri slavnostnem, ceremonialnem delu prireditve.
Črt Kanoni, foto NV, JS, TK

Fotoutrinki iz 2. DMS

Gostje otvoritvene prireditve

Marike Grubar,
predsedujoča MeKoS

Uradna napovedovalka,
Slavica Bučan

Od leve proti desni: podžupan Dejan Crnek, predsednik Janez
Sušnik, Minister Janez Cigler Kralj in podpredsednica Jožica Puhar
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DS na MDDSZ in EM Cveto Uršič je bil izčrpen

Obiskovalci so prisluhnili besedam gostov

Informacijska točka ZDUS

Obiskovalci si pozuorno ogledujejo izdelke

Marsikaj je bilko na ogled

Brez Milene in Dijane, urice ne bi bile to, kar so...
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Fotografska razstava

Tudfi predsednik Komisije za kulturo Franc Gombač je prisluhnil nastopajočim
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Udeleženci srečanja z zamjeskimi društvi

Povem vam, kultura ne
bo nikdar izkoreninjena
(F. Gombač med
zaključnim govorom)

Predstavnica DU Boljunec iz Italije

Komaj se je še našel kak prostr sedež

Jožica Puhar, ob njej Janez Sušnik

dr. Andraž Rangus ZPIZ
je imel zaključni govor

Nagrajena društva

Janez Per nazdravlja uspešni prireditvi

Pred paviljonom Jurček je bilo najbolj živahno
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2. Čezmejna konferenca DUPOS
Na gradu Kromberk pri Novi Gorici je
konec meseca maja potekala mednarodna problemska konferenca, ki
jo je pripravil Območni odbor društva
DUPOS iz Nove Goirice v sodelovanju
s pokrajinskim odborom ANAP Gorizia
(Italija) delujoč v okviru obrtniškega
zborničnega sistema Confartigianato
za goriško pokrajino v Italiji. Konferenco je odprla predsednica Območnega odbora DUPOS za Novo Gorico,
Darinka Marinič, za njo pa sta navzoče
pozdravila še župana MO Nova gorica
Klemen Miklavič in župan občine Šempeter – Vrtojba, Milan Turk.
Ideja o konferenci se je porodila pred približno štirimi leti, ko so v vodstvih baznih
organizacij izrazili morebitno idejo o tesnejšem sodelovanju. Na konferencah želijo
opozoriti zlasti pristojne državne organe
na pereče probleme socialne narave, pa
tudi širšo javnost na zavedanje družbene
koristnosti delovanja obrtnikov ali podjetnikov v času njihove poslovne aktivnosti, kar
bi nedvomno izboljšalo položaj vseh upokojencev, ne le članov DUPOS. Skozi teh
nekaj let medsebojnega povezovanja so
prepoznali ključna izhodišča, ki bistveno
vplivajo na življenje. Ocenili so, da v okviru
svojih dejavnosti zmorejo sprotno proučiti
sleherno področje v okviru razpoložljivega
časa in podajo svoje videnje, kaj povzroča pri upokojencih težave in spodbudijo
ustrezne strokovne institucije ter poiščejo
rešitve za odpravo anomalij. Ena od ugotovitev je bila, da se pogosto s podobnimi
težavami kot njihovo članstvo, srečujejo tudi drugi upokojenci v obeh državah.
Bržčas pa tudi na ravni celotne EU, a ker ni
tesnejših stikov, temu težko pritrdijo.
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Konferenca je razprla široko paleto težav.
Od dostopnosti do osebnih podatkov v
primeru smrti posameznega podjetnika, skrbi za socialni položaj upokojenega
obrtnika ali podjetnika do njegove smrti, do
ciljev, ki morajo biti jasni, namreč, da ima
vsak upokojenec pravico preživeti zadnje
obdobje svojega življenja kot spoštovana
oseba v okviru institucionalnega zavoda,
če nima pogojev za bivanje med svojci.
Konference so se udeležili visoki predstavniki obeh organizacij tako iz Slovenije
kot tudi Italije, pa tudi predstavniki lokalnih
skupnosti. Nekaj citatov iz uradnega dela
konference.
- Današnje stanje ekonomije podjetništva v
Sloveniji je na visoki ravni. Vaše poslanstvo
je izpolnjeno s tem, da ste svoje vajeti
predali v roke vašim naslednikom, ki nadaljujejo začeto delo. Podjetniki ste posebna
sorta ljudi. Ponosni, ne iščete pomoči,

čeprav na stara leta ta pride še kako prav,
bodisi s strani države, ali pa jo iščejo od
vas drugi (Milan Turk).
- V času Covida so se morali starejši naučiti
rabe digiotalne tehnologije, če so želeli ohraniti stike s prijatelji in sorodniki, pogosto
pa tudi z zdravstvenimi ustanovami. V tem
dramatičnem času je ANAP razvil nekaj
pobud, še posebej t. i. Pronto, ti ascolto
(Halo, poslušam te), psihološko pomoč
namenjeno starejšim, izdelali pa smo tudi
vrsto kratkih video sporočil, ki so vidni na
svetovnem spletu, vse pa z namenom, da
starejše opozorijo na številne spletne goljufije in da povečajo njihovo varnost pri osvajanju novih tehnologij (Teresa Bortolin,
predsednica ANAP – Gorizia).
- V času najhujše zaostritve smo znali poiskati poti do pomoči potrebnim. Tu se je
izkazal naš program Starejši za starejše.
Sicer pa je glavna naloga krovne organizacije skrb za gmotni položaj upokojenca,
zdravstvo in sociala, država pa je tista, ki
mora in zmore poskrbeti za vsakega upokojenca. V našem interesu je, da se krepi
gospodarstvo, saj brez močnega gospodarstva ni priliva v pokojninsko blagajno
(Janez Sušnik, predsednik ZDUS).
- Vesela sem, da ste tako aktivno angažirani ob meji. V ZDUS veliko vlagamo v medgeneracijsko sodelovanje. V času predsedovanja naše države Svetu EU smo z Age
in Ministrstvom za delo pripravili odmevno
konferenco o odrivanju starejših na rob
družbe. Naš moto je Vseživljenjski pristop!
Tudi pri nas se soočamo s togostjo zakona
o varstvu osebnih poidatkov, ampak interpretacije zakona so odvisne od uradnikov.

V ŽARIŠČU
Nekateri so togi, drugi pa manj … (Jožica
Puhar, nekdanja ministrica, diplomatka,
podpredsednica ZDUS).
- Večina upokojencev se zmore soočati s
socialnimi problemi ob pomoči sindikatov
in različnih strokovnih služb, medtem ko
upokojeni obrtniki in mali podjetniki take
podpore nimamo, niti ne obstaja znotraj
stanovskih povezav. Kakor ve in zna, se
mora znajti v labirintu nečloveških okoliščin na način, kot se je sicer znašel v času
aktivnega poslovanja. Pa še to. V primeru

ZDUSPLUS
njegove smrti za to izve praviloma ozek krog
ljudi. Vsa njegova zgodovina je pozabljena,
saj nimamo sistema za beleženje in arhiviranje za objavo pri pripravi dostojnega zadnjega slovesa, društvo pa nima pooblastil, da
bi zbiralo osebne podatke o nekom (Jože
Eleršič, predsednik DUPOS). O pomenu
tokratne konference priča tudi udeležba
gostov, govorcev. UdeležIli so se je, poleg
že omenjenih, deželni predsednik Furlanije Julijske krajine Graziano Tilatti, župan Italijanske Gorice Rodolfo Ziberna, Goriški po-

krajinski predsednik Ariano Medeot, Guido
Celaschi, v funkciji predstavnika italijanskih
upokojencev, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh in številni vidni predstavniki gospodarstva – obrti
in podjetništva iz obeh strani meje. Ker pa
je dogodek potekal v čudovitem ambientu
gradu Kromberk, je po konferenci sledilo še
daljše neformalno srečanje udeležencev s
pokušino pršuta in izbranih sort vina, lokalnega vinorodnega okoliša.
Besedilo in foto, ČK

Predstavniki Urada za
demografijo obiskali ZDUS
V začetku maja so nas obiskali predstavniki Urada za demografijo, ki je
pričel z delom prejšnji mesec. Delegacijo je vodil v.d. direktorja mag.
Danilo Lončarič s svojo namestnico
Jasmino Opec Voroš, spremljal pa ju
je generalni sekretar, Gašper Pečarič.
Goste je sprejela podpredsednica
ZDUS Vera Pečnik, zaradi bolezni pa
se je opravičila druga podpredsednica, Jožica Puhar. Dnevni red se je
nanašal na medsebojno predstavitev,
zato so predstavniki Urada najprej
razložili vizijo del, ki naj bi potekala v
dveh sklopih:
1. Demografijo, ki predstavlja družinam
naklonjeno družbo tako materinstvu, očetovstvu, otrokom, višjo nataliteto, skladen
regionalni razvoj za vse, ustvarjanje
pogojev, da mladi ostajajo doma in da se
oni iz tujine vrnejo domov in da se nadzoruje migracija, hkrati pa poskrbi za integracijo.
2. Medgeneracijsko sodelovanje in sobivanje z varno in dostojno starostjo za
vse starejše, boj proti starizmu, ustvarjanju pogojev za bivanje tako doma kot
v DSO-jih in oskrbovanih stanovanjih,
ustvarjanje pogojev sobivanja med generacijami, medsebojni kakovosten dialog
in sožitje. Podpredsednica Vera Pečnik je
dodala, da smo na ZDUS vseskozi podpirali ustanovitev Urada za starejše po
načelu kot je ustanovljen Urad za mlade.
V koaliciji MeKoS zelo dobro sodelujemo
z mladimi in se dopolnjujemo tako glede
preteklosti in prihodnosti. Nikjer ne zaznavamo medgeneracijskega prepada, saj z
medsebojno sinergijo pomagamo drug
drugemu. Prav na tej podlagi tudi organiziramo Dneve medgeneracijskega sožitja,

kjer se v dialogu in okroglih mizah, ki bodo
organizirane, podajamo roko starejši in
mlajši in srednji generaciji. Predstavila je
še vsebino naših zahtev, ki je opredeljena
v Memorandumu, in sicer kakšne so naše
zahteve, da bo starost kakovostna, kako
sodelovati z mladimi na tem področju,
kako pomagati njim, da bodo lažje prišli
do stanovanj, do službe, da se ukine prekarno delo in da so zlasti plače osnova za
boljše pokojnine.
»ZDUS je dosegla dvig pokojninske
osnove, seniorsko oljašavo, uskladitev
pokojnin za nazaj, tekoče in v prihodnje, in končno, naj se upošteva Zakon,
da izplačujemo letni dodatek v dveh
višinah in ne v petih, saj vendar ne
gre za socialni korektiv.« Poudarila pa
je, da si bomo prizadevali za dvig dodatka

za vdovsko pokojnino, za pogrebnino,
za uskladite nizke, 56,7 % osnove, da se
bomo borili za »očiščenje« pokojninske
blagajne in da bo v DSO-jih slovensko
govoreče osebje. Omenila je še, da dveh
domov preprosto ne morejo odpreti zaradi
kadrovskega primanjkljaja.
Vera Pečnik je ob koncu obrazložila delo
programa Starejši za starejše, koliko truda
je bilo vloženega v času korone in koliko
v ponoven zagon vseh aktivnosti. Od dela
na terenu, rokodelskih delavnic, kulturnega ustvarjanja, športa, rekreacije … da
ja ljudem v tretjem življenjskem obdobju
omogočimo vse želene oblike aktivnega
udejstvovanja.
Še veliko smo si povedali in še si bomo.
Tudi na naših skorajšnjih DMS.
Vera Pečnik, foto ČK
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Starejši za starejše v PZDU Celje
V pokrajini Celje je vključenih v program
Starejši za starejše 19 društev upokojencev (Dečkovo naselje, Dolgo Polje,
Celje, Ostrožno, Nova vas, Škofja vas,
Ljubečna, Dobrna, Vitanje, Slovenske
Konjice, Zreče, Vojnik, Teharje, Štore,
Dramlje, Šentjur, Loče, Gorica pri Slivnici, Šmarje pri Jelšah), večina društev
izvaja program že od samega začetka,
torej 17 let. Želeli bi si seveda, da bi se
vključila tudi ostala društva.
V pokrajini je evidentiranih 12343 starejših
od 69 let, v program pa jih je vključenih
77 %. Trenutno je aktivnih 250 prostovoljcev od 321 evidentiranih. Različne oblike
pomoči, poleg prostovoljcev našega programa, nudijo tudi RK, Karitas, Center za
socialno delo, patronažna služba in Center
za oskrbo na domu, pri reševanju težjih
socialnih problemov pa nam pomaga
tudi Lions klub. Z vsemi navedenimi zelo
dobro sodelujemo. V pokrajini deluje tudi
»banka hrane«, kjer lahko prostovoljci
prevzamejo različne vrste prehranskih izdelkov in jih razdelijo med socialno ogrožene uporabnike programa Starejši za
starejše. Pomoč naših prostovoljcev je
neprecenljiva, čeprav gre v nekaterih primerih zgolj za druženje, saj s tem mnogim
osamljenim popestrijo dan s pogovorom
in s kratkim sprehodom v naravo. Nemalokrat pa prostovoljci poskrbijo za dostavo
toplega obroka, blaga iz trgovine, zdravil
in pospremijo uporabnika k zdravniku ali
po drugih nujnih opravkih. Včasih kdo potrebuje tudi pomoč pri osebni higieni, pri
delu na vrtu. In tako je bilo tudi v zadnjih
dveh letih, ko nas je pestila epidemija, ki
je predstavljala tako za uporabnike kot za
prostovoljce velik problem, a vendar nihče

Koordinatorji celjske pokrajine na izobraževanju v Zrečah leta 2021
tudi v teh časih ni ostal sam. Naši prostovoljci so ob upoštevanju vseh zaščitnih
ukrepov neprekinjeno nudili pomoč, še
posebej tistim, ki so pomoči najbolj potrebni, nekaj pa je bilo druženj kar preko
telefona. Med uporabniki in prostovoljci se
spletejo pristne vezi in kar težko je, kadar
prostovoljec zaradi zdravstvenih težav ne
more več opravljati tega dela in ga nadomesti drugi prostovoljec, ki ga uporabnik
ne pozna in potrebno je precej časa, da si
medsebojno zaupata.
Med našimi prostovoljci jih ima kar nekaj
posebne ročne spretnosti, od klekljarskih
do izdelovanja rož iz papirja in izdelave
voščilnic za posebne priložnosti. S temi
izdelki razveselijo uporabnike ob njihovih
jubilejih in ob drugih prazničnih dnevih.
Mnogi poskrbijo tudi za sladke dobrote, s
katerimi presenetijo uporabnike.

Žal se tudi v naši pokrajini srečujemo s problemom pridobivanja prostovoljcev, saj se
mladi upokojenci težje odločijo za tovrstno
aktivnost, starejšim pa z leti pešajo moči.
Biti prostovoljec je posebno poslanstvo, ki
se ga je težko naučiti, prostovoljstvo je ali
pa ni v človeku. Potreben je poseben čut
do sočloveka, še posebej do tistega, ki se
znajde v stiski. In taki prostovoljci in prostovoljke so v naših sodelujočih društvih.
Iskrena hvala vsem.
Velika zahvala za uspešno delo prostovoljcev v naši pokrajini pa gre prizadevnim
koordinatorjem in koordinatoricam v posameznih društvih. Z vso vnemo se trudijo,
da se aktivnosti izvajajo po izdelanem
letnem načrtu in v skladu s pravili delovanja programa.
Pokrajinska koordinatorica
Damjana Lovrenčič

Energija sočutja v DU Štore
DU Štore je pristopilo k programu Starejši za višjo kakovost življenja doma
leta 1995 in je bilo med prvimi ustanovitelji tega programa. Moram priznati, da je bil začetek kar težaven. Prostovoljci smo odkrivali starejše, ki so
živeli v pomanjkanju, ali za starejšega
v neprimernih okoliščinah. Prostovoljci smo morali kar zavihati rokave, da
so se nam starejši zaupali in sploh dopustili, da jim spremenimo vsakdan.
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Z leti je naš program v kraju pridobil veljavo in postali smo prepoznavni.
Dobro sodelovanje z občino, zdravstvom
in Centrom za socialno delo nam je dalo
voljo in prepričanje, da smo na pravi poti.
Posebno zadovoljstvo je, ko vidiš iskrice
v očeh in nasmeh hvaležnosti. S finančno pomočjo občine dvakrat letno težko
pokretne pripeljemo na skupna srečanja,
kjer jih pogostimo in z učenci osnovne
šole pripravimo zanimiv program. Ne

samo besede hvaležnosti, tudi kakšna
solza spolzi med gubicami na obrazu, pa
tudi prostovoljcem se dogaja podobno.
Z županom obiščemo vse občane, ki
praznujejo okrogle obletnice 80, 90 pa
tudi stoletniki se najdejo med njimi. Za
božične praznike gremo z županom in božičnimi zvezdami tudi k našim občanom v
domove za starejše.
V našem društvu je 38 prostovoljcev (vsa
leta smo približno na tej številki) in z lahkoto
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Prostovoljci konjiškega, loškega, vitanjskega in zreškega
društva upokojencev na izobraževanju leta 2019
pokrivamo vse zaselke v občini. Po toliko
letih delovanja programa lahko rečemo, da
vemo, kako živijo naši starejši tudi v najbolj
oddaljenih krajih. Zelo dobro sodelujemo
tudi z Rdečim križem in slovensko banko

hrane, ki ima skladišče v našem kraju, tako
da nam ni težko poskrbeti za tiste, ki so
včasih v stiski.
Nadgradnja našega programa je projekt
Štore sočuten kraj. Začeli smo že z ak-

tivnostmi, se povezali z osnovno šolo in z
zdravstvom, letos pa nadaljujemo s srečanji vseh društev v občini. V gozdičku
nad društvom nam občina ureja kotiček
sožitja. Tu bi se srečevale vse generacije
in mi starejši bi z veseljem prenašali naše
znanje in izkušnje na mlajše. Želimo si in
že delamo na tem, da se Štore vpišejo na
seznam evropskih sočutnih mest. Nosilec
projekta je program Starejši za starejše pri
DU Štore, častni pokrovitelj tega programa
je župan občine.
Za vsa ta skupna doživetja je pomemben
vsak posameznik. Preizkušnje s kovidom
so nam darovale spoznanje, kako dragoceni so: bližina, odnosi, sočutje, sodelovanje, svoboda.
Naš slogan je: »Živeti in deliti moramo
sočutje, ki je poleg ljubezni najbolj
zdravilna energija.«
Ivanka Tofant, Predsednica DU Štore
in koordinatorica programa

Koraki k boljšemu svetu
Društvo
upokojencev
Slovenske
Konjice je že vse od ustanovitve leta
1951 skrbelo za svoje socialno šibke
in bolne člane ter za različne oblike
pomoči, z vključitvijo v program Starejši za starejše leta 2008 pa so s prostovoljci skrb razširili na vse starejše.
Prvim prostovoljcem so se pridružili
novi. Povprečno je vsako leto aktivnih 20 prostovoljcev, največ jih je bilo
leta 2016, kar 27. Na leto opravijo od
1200 do 1700 prostovoljnih ur. Skupno
so doslej opravili domala 10 tisoč
obiskov. Seveda pa ni namen obiskov
le ugotavljanje razmer, v katerih posameznik živi, temveč predvsem
pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo.
Poiščemo jo skupaj s centrom za socialno delo, humanitarnimi organizacijami, kot sta Rdeči križ in Karitas,
patronažno službo, Lions klubi, Mladinskim centrom Dravinjske doline in
drugimi, ki lahko pomagajo.
Prostovoljci ugotavljajo, da marsikomu že
občutek, da ni od vseh pozabljen, pomeni
veliko, osamljeni se razveselijo preprostega
pogovora, tisti v stiskah upajo na pomoč pri
rešitvi težav. Vseh se seveda ne da odpraviti, da pa se jih omiliti. Pri reševanju potreb
po prevozih starejših je v pomoč posredovanje prevozov – Prostofer. K občutku varnosti prispeva vključevanje v projekt Varni
in povezani na domu, oziroma e-oskrbo.

Prostovoljci se pri svojem delu srečujejo tudi s hudimi stiskami, osamljenostjo, občutki
nemoči, tudi revščino. Vse to vpliva nanje, zato je pomembno, da se družijo, da izmenjujejo
izkušnje ter da si med seboj dajejo moč, ki jo lahko potem nesebično delijo vsem tistih, ki jo
potrebujejo. Takemu "polnjenju baterij" so namenjeni občasni izleti. Bela krajina leta 2015.
Nenadomestljiva je pomoč na domu, ki jo
zagotavlja Lambrechtov dom. Vse te organizirane dejavnosti lahko skupaj s prostovoljci marsikomu omogočijo, da lahko
ostane doma, ko sam ne zmore več v celoti
skrbeti zase.
Čeprav prostovoljci opravljajo svoje poslanstvo z veseljem in dobro voljo, jih
pogosto prizadenejo stiske in bolečine
ljudi, ki jih obiskujejo – še zlasti, kadar jim
ne morejo pomagati. Da bi bilo takih primerov čim manj, da bi torej lahko kar najbolje
pomagali, se redno izobražujejo in družijo.
Tudi to prispeva k zavedanju, da s svojim
delom vendarle spreminjajo svet. Malo po

malo, korak za korakom, obisk za obiskom.
Ena težjih in hkrati najpomembnejših nalog
v bližnji prihodnosti je pridobitev novih prostovoljcev, saj smo jih v letu 2021 zaradi
starosti in bolezni izgubili kar četrtino. Tudi
zato smo na zboru društva upokojencev
v imenu tistih, ki nas potrebujejo, pozvali
vse, ki jim ni vseeno, kako živi njihov sosed,
prijatelj, znanec, da se nam pridružijo. Prevelika škoda bi bila, da bi tako pomembno
in edinstveno delo, ki ga opravljamo že več
kot 13 let, zamrlo, saj so potrebe iz leta v
leto vse večje.
Milena Brečko Poklič,
Koordinatorica programa
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Motociklizem ima v genskem zapisu
Roman Jelovčan, dr. med. upokojeni zdravnik specialist patologije in
sodne medicine, doma iz Gorenje
vasi, je več desetletij tekmoval v bencinskih športih. V mladih letih je bil
eden najboljših voznikov rallyja v takratni Jugoslaviji, tekmoval z motorji
in prikoličarji, velikokrat je stal na
zmagovalnih stopničkah.
Ko ga obiščem v Gorenji vasi pri Škofji
Loki, me v hišo pospremi skozi garažo,
kjer kraljujeta njegova dva tekmovalna
motorja, na stenah pa fotografije, plakati,
pohvale in zahvale pričajo o njegovi dolgoletni motoristični karieri. V sosednjem
prostoru se v stekleni vitrini bleščijo pokali
in druga odličja, ki si jih je prislužil na svojih
tekmovanjih. Zraven ima urejeno tudi priročno mehanično delavnico. Pove, da se
je te veščine naučil pri dvanajstih letih, ko
je počitnice namesto na morju na lastno
željo preživel pri lokalnem „šlosarju“.

V priročni mehanični delavnici
Kljub temu pa se Roman po končani gorenjevaški osnovni šoli ni izučil za mehanika,
pač pa je po Poljanski gimnaziji v Ljubljani
odšel študirat medicino in jo absolviral v
rednem roku. Odločil se je za specializacijo iz patologije in nato nadaljeval na sodni
medicini. Na svojem poklicnem področju
je dr. Roman Jelovčan veljal za velikega
strokovnjaka, desetletje in pol je deloval
tudi kot sodni izvedenec za to področje.
Pri delu (zaposlen je bil na Inštitutu za
sodno medicino) je imel sicer večinoma
opraviti z mrtvimi, kot dežurni zdravnik pa
je imel stik tudi z živimi pacienti. Svoje delo
je imel rad, opravljal ga je z vso skrbnostjo,
odgovornostjo in kot pravi, niti en dan ni
šel v službo s slabimi občutki.
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Roman med svojima tekmovalnima motorjema

Priznan strokovnjak in uspešen
športnik
„V svoji karieri sem opravil prek tri tisoč
obdukcij, rekord sem dosegel z devetimi
obdukcijami v enem dnevu. A to ni pomenilo, da so bile opravljene hitro in površno,“
pove sogovornik, ki se je s polno dobo poklicno upokojil, takrat je tudi ugotovil, da
zaradi pojemanja sluha ne bo več mogel
brezhibno opravljati svojega dela.
Že v zgodnji mladosti, nato pa je vzporedno z njegovim poklicem enako uspešno
tekla njegova športna pot. Predal se je
zlasti „bencinskim športom“. Tekmoval je
z avtomobili, kjer je postal tudi jugoslovanski prvak, eno leto je bil tovarniški dirkač v
italijanski firmi Abarth Fiat, kjer se je imel
priložnost na kavi srečati tudi z lastnikom,
tovarnarjem Karlom Abarthom. Zmagoval je na medrepubliških tekmovanjih, tudi
na mednarodnih so mu igrali jugoslovasko himno. Več desetletij pa je tekmoval
z motorji, vozil je tudi motorje s prikolico.
Tekmoval je na najpomembnejših domačih
tekmah: na Ljubelju kar 23 let, tudi v Škofji
loki, dokler zaradi hude nesreče leta 1972
ta tekmovanja niso bila ukinjena, pa na Jezerskem, v Novi Gori, Murski Soboti, Portorožu … in na Grobniku, v Zagrebu, Beogradu, ko je bila Jugoslavija še naša skupna
država. Dirkal je tudi v Italiji, Avstriji, Franciji, na Južnem Tirolskem, kjer med motociklistično smetano sicer ni posegal po
odličjih tako kot doma, vendar je bil vedno
v zgornji polovici uvrščenih. Veliko pa mu
je pomenilo, da je tekmoval z mednarodno

uveljavljenimi dirkači in da si je med njimi
pridobil tudi veliko prijateljev. V desetletjih si
je nabral mnoga odličja, kakih sto pokalov
je v njegovi vitrini. Njegova najpogostejša
startna številka je bila 72 in je še zdaj na
motociklu v njegovi garaži.

Očetov naslednik
Kako se je znašel prav v tem športu?
Motociklizem je tako rekoč v njegovem
genskem zapisu. Tekmoval je že njegov
oče Rajko, ki je bil aktiven dirkač v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Roman ima
na steni v garaži več njegovih fotografij,
med njimi eno s tekme na Ljubelju iz leta
1931. Več let zatem je nastala fotografija
njega samega na tekmovanju na Ljubelju,
posneta na motorju enakega tipa in na
istem ovinku tamkajšnje proge.
„Športnik sem po očetu,“ zatrdi sogovornik. „Petnajst let star sem odpeljal svojo
prvo tekmo, in sicer s startno številko 13,
ki zame ni nesrečna številka.“
V vseh motorističnih letih razen ene ni
imel težje nesreče. Tista se je zgodila na
Grobniku, ko je utrpel pretres možganov.
Na Grobnik se je še velikokrat vračal,
aprila letos kot gledalec, leta 2019 ob
obletnici tamkajšnjega dirkališča pa tudi
na motorju. Nato ga je ustavil covid. Zdaj
mu, možu pri osemdesetih, malce nagaja
ravnotežje, a Roman Jelovčan si želi, da
bi letos septembra znova sedel na motor,
če bo po premoru ponovno organiziran
Hrastov memorial na Ljubelju.
Besedilo in foto, Danica Zavrl Žlebir
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Primorska poje 2022
Že uveljavljeno druženje pevskih
zborov in skupin Primorske praznuje častitljivih 53 let. Letošnja zveni
iz grl pevk in pevcev 184 zborov v 36
koncertnih dvoranah, na odprtem,
v cerkvah, vaških domovih, skratka
povsod, kjer lepo pesem ljubijo in
sprejemajo. Kar 36 je takih krajev.
Kulturno društvo Ahec iz Jasena v Občini
Ilirska Bistrica je bil organizator revije,
na kateri so sodelovali Vokalna skupina
Brknci iz Postojne, Ženska pevska skupina
Tušak iz Bača, Mešani pevski zbor Goriški
komorni zbor iz Nove Gorice, Ženska
pevska skupina Kalina iz Ilirske Bistrice in
seveda Mešani pevski zbor Društva upokojencev Avgust Šuligoj iz Ilirske Bistrice.
Skorajda dvoletni prisilni odmor zaradi epidemije je zbor prisilil, da so zadnje obdobje
pošteno oprijeli za delo in uspeli nastopiti na reviji. Da pa vse ni šlo prav gladko

pojasnjuje odsotnost zaradi poškodbe
pevodke Anamarije Surina, ki jo je nadomestil soustanovitelj zbora in njegov dolgoletni pevovodja Dimitrij Grlj. Da so zapeli
iz srca, ni potrebno posebej poudarjati, da

pa so z zadnjo, ljudsko Prišla bo pomlad
peli vsi prisotni, pa le poudarimo. Ponovni
začetek petja daje upanje za nadaljevanje.
Želimo jim veliko uspehov.
Besedilo in foto, Franc Gombač

Gorenjski upokojenci
so letos peli na Jesenicah
Na 13. pevski reviji z naslovom Gorenjski upokojenci pojejo 2022, ki
je bila 26. maja v Gledališču Toneta
Čufarja na Jesenicah, je nastopilo 12
zborov:
osem mešanih - Slavček Društva upokojencev Lesce, zbor Društva upokojencev
za Selško dolino Železniki, zbor KD Odmev
Kranjska Gora, zbor Društva upokojencev
Tržič, Vrelec iz Škofje Loke, zbor Društva
upokojencev Komenda, zbor Petra Liparja
Društva upokojencev Kranj in zbor Društva
upokojencev Šenčur; dva ženska zbora -

Večerna zarja Društva upokojencev Javornik-Koroška Bela in zbor Josipine Turnograjske iz Preddvora ter dva moška - zbora
Društva upokojencev Jesenice in Janeza
Cerarja iz Domžal. Vsak zbor se je predstavil z dvema pesmima, na koncu pa so se vsi
skupaj pod vodstvom uveljavljene slovenske zborovodkinje, ki je bila hkrati selektorica letošnje pevske revije, Andreje Martinjak, s pesmijo Lipa zelenela je, poklonili
slovenskemu »svetemu drevesu«.
Nastopajoče in obiskovalce je uvodoma
pozdravil predsednik Pokrajinske zveze

društev upokojencev Gorenjske Robert
Plavčak, ki se je med drugim DU Jesenice zahvalil za soorganizacijo dogodka.
Zahvale za sodelovanje je sodelujočim
zborom podelila predsednica Komisije za
kulturo in tehnično kulturo pri Pokrajinski zvezi društev upokojencev Gorenjske
Dragica Veskovič. Zbore in zborovodje je ob koncu nagovorila selektorica, ki
ni mogla skriti navdušenja nad nastopi,
še posebej glede na to, da so nekateri v
zadnjih letih zaradi korone zelo malo ali
sploh nič vadili. V svojem nagovoru je pohvalila zborovodje, da znajo za svoje pevke
in pevce izbrati »prave« pesmi glede na težavnost. Vesela je bila, da so peli s srcem
oz. se je čutilo, da vejo, kaj pojejo in to tudi
občutijo. Izbrati najboljše, saj je bila revija
tekmovalna, je bilo zato zelo težko, pa
vendar ne nemogoče. Priznanje za tretje
mesto je podelila Mešanemu PZ DU
Komenda pod vodstvom Ignaca GORJANCA, priznanje za drugo mesto Mešanemu PZ DU za Selško dolino Železniki, ki ga vodi Peter NOVAK, na prvo mesto
pa je postavila Mešani pevski zbor
Vrelec DU Škofja Loka pod vodstvom
profesorja Dejana Herakovića.
Slavica Bučan, foto Franci Erzin
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Jubilej pevskega zbora Vrelec
Mešani pevski zbor Vrelec, ki deluje
pri Društvu upokojencev Škofja Loka,
je z jubilejnim koncertom zaznamoval
dvajset let svojega dela.
Pravzaprav dvaindvajset, kajti nastal je že
leta 2000, vendar v minulih dveh letih zaradi
omejitev ob epidemiji prazničnega koncerta ni bilo mogoče izpeljati. Letos aprila pa
je MePZ Vrelec spet nastopil pred domačo
publiko v Kristalni dvorani Sokolskega doma
na koncertu treh zborov. Gostil je MePZ DU
Šenčur in francoski MePZ Chorale Melodie
Noyant. Začetek upokojenskega zborovskega petja pa sega še dlje v preteklost, ko je
prepeval moški zbor pod vodstvom Valentina Pirca. Mešani pevski zbor (MePZ) Vrelec
pa je najprej nastopal pod vodstvom Vike
Jelen. Kroniko zbora od takrat do danes
vestno spremlja Jaka Notar, pevec z najdaljšim stažem v zboru. Vodenje zbora je
za Viko Jelen prevzela Nada Krajnčan, po
trinajstih letih pa taktirko predala mlajšemu
nasledniku, zborovodji Dejanu Herakoviću.
Že po dveh mesecih njegovega strokovnega dela z MePZ Vrelec je ta na pokrajinski
reviji upokojenskih PZ med 13 nastopajočimi
dosegel drugo mesto, na letošnjem gorenjskem pevskem srečanju pa prvo. Zbor sicer
nastopa na mnogih koncertih, v goste ga
vabijo tudi drugi zbori ali pa Vrelec vabi druge
zbore in glasbene skupine na svoje koncerte. Že vrsto let prireja vsakoletni dobrodelni koncert, božični koncert v Kapucinski
cerkvi, samostojni koncert v hotelu Delfin v

Jubilejni koncert MePZ Vrelec pod taktirko Dejana Herakovića v Sokolskem domu
Izoli, pa tudi vsaj en koncert za oskrbovance
v domovih za starejše po Gorenjski. Vrelec
nastopa tudi na kulturnih dogodkih v okviru
domačega društva upokojencev, ob kulturnem dnevu pred Prešernovim spomenikom
v Kranju, komemoracijah ob dnevu spomina
na mrtve in na prireditvah ob pomnikih NOB,
če omenimo le nekatere od njihovih dogovdkov. S svojim glasbenim poslanstvom, kot je
na slavnostnem koncertu dejal predsednik
Društva upokojencev Škofja loka Miro Duić,
predstavlja ambasadorja društva. Ob deseti
obletnici je MePZ Vrelec izdal zgoščenko,
tokrat pa ob jubileju svojo dejavnost predstavil v praznični brošuri. V največjem obsegu je
zbor štel čez 40 pevk in pevcev, trenutno jih
prepeva 39, od tega 25 pevk in 14 pevcev.
Kot smo slišali na koncertu, lahko ločeno
nastopata tako moški kot ženski sestav. Ub-

ranemu petju MePZ Vrelec je občinstvo prisluhnilo v petek, 10. junija, v kristalni dvorani
Sokolskega doma v Škofji Loki. Na odru so
se jim pridružili tudi gostje, glasbena skupina
Loške orglice, pevke in pevce je na klavirju
spremljala pianistka Kristina Jeke. Ob tej priložnosti je predsednik Miro Duić zboru izročil
plaketo Društva upokojencev Škofja Loka,
Aldo Komar pa jubilejno priznanje območne
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Za dolgoletno zborovsko petje so
pevke in pevci Vrelca prejeli tudi Gallusova
priznanja, in sicer dve srebrni, sedem bronastih in devet častnih Gallusovih priznanj za
več kot 40-letno aktivno petje v zborih. Jubilejni koncert je bil tudi priložnost za zahvale,
ki jih je v imenu zbora hvaležno sprejemal
predsednik Ferdo Pozvek.
Besedilo in foto, Danica Zavrl Žlebir

MPZ Bonaca zapel na Proseku
Pevke in pevci MPZ Bonaca DU Piran
so 10. junija prvič nastopali na prireditvi zborovskega petja „Primorska
poje 2022“ na Proseku. Z avtobusom
se je 20 pevcev in pevk in 13 navijačev
odpeljalo na prireditev. Organizator,
domače društvo, je pripravilo nepozabno in enkratno prireditev s pogostitvijo.
Naši pevci so lepo nastopili. Zapeli so
štiri pesmi, sodelovali pa so še zbori iz
DU Hrpelje Kozina, iz Bazovice in mešani
pevski zbor iz Mačkolj. Navkljub temu, da
so prvič nastopili na prireditvi »Primorska
poje«, so pevci MPZ Bonaca DU Piran
pokazali veliko mero znanja in ubranega
petja. Za nastop so poželi velik aplavz
precej velikega števila obiskovalcev prire14

ditve. Domače društvo je prireditev organiziralo enkratno in brez napak. Obiskovalci
pa so z aplavzi nagradili vse nastopajoče
in preživeli nepozaben večer ljubiteljskega zborovskega petja. Hvala gostiteljem,

našemu pevskemu zboru z zborovodkinjo
Barbaro M. za prikazano petje, ostalim
zborom in seveda našim navijačem pa za
spodbujanje vseh nastopajočih.
Besedilo in foto, Zdravko Taškar

KULTURA

ZDUSPLUS

Pesem je kot ptica, ki v življenje poleti
Pesem – ptica, je takole poletela tudi
pri nas v Prekmurju, pravzaprav v Kulturnem domu v Beltincih, v četrtek, 2.
junija 2022, v večernih urah. Zapelo
je 9 pevskih skupin in zborov, oglasilo se je približno 130 pevcev, članov
Društev upokojencev Pomurja.
Srečanje je organizirala Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev Murska
Sobota. V soorganizacijo smo vključili DU
Beltinci, ki je zaupano nalogo prevzelo z
vso odgovornostjo in vzorno izpeljalo. Da,
to je tako bila tudi ena izmed prireditev v
DU Beltinci, ki je opozorila na njihov častitljivih 70 let delovanja. Hvala za opravljeno delo in iskrene čestitke ob jubileju. In
kako pevci? Uspešni, srečni, da se lahko
družijo in zapojejo, čeprav se čuti in vidi, ta
dveletni premor. Nekaj pevcev tudi sedaj ni
bilo prisotnih, preprosto zaradi bolezni, ki
še vedno ni popolnoma skrila svojih lovk.
Zagotovo pa je bila tudi vrednota prireditve v tem, da so bili v gosteh pevci iz Monoštra – Pevska skupina Rozmarin društva
slovenskih upokojencev v Monoštru. Spet

je zazvenela pesem upokojencev, ki se je
sprehodila od domačih krajev in običajev
po vseh slovenskih pokrajinah, vmes pripovedovala o cvetočih travnikih, o jeseni in
zimi ter skrivnostih nočeh. Prisluhnili smo
lahko še »Pesmi sužnjev « iz Nabuca, pa
pesmim o tem, da pripadamo naši mali
lepi Sloveniji. In ker ji lani nismo mogli
zapeti za 30. rojstni dan, smo to storili
letos, z zaključno skupno pesmijo Slovenija, odkod lepote tvoje.

Vsem prisotnim pa je tudi veliko pomenila
prisotnost župana Občine Beltinci, Marka
Viraga, Marije Orešnik, članice Komisije za
Kulturo in izobraževanje pri ZDUS, ter selektorice, Alenke Brulc Šiplič ob predsednici
PZDU Murska Sobota, Vijole Bertalanič in
Komisije za kulturo in izobraževanje Pomurja.
Ob koncu pa vsem pevkam, pevcem, zborovodjem Velika hvala in ob letu osorej.
Besedilo ijn foto, Danica Kocet,
predsednica KK pri PPZ DU Murska Sobota

Srečen je, kdor ima prijatelje
V četrtek, 5. maja, so Maribor obiskali člani Lovskega pevskega zbora
Medvode. Prav pevska dejavnost,
predvsem zborovska, je bila ena tistih
kulturnih dejavnosti, na katero je epidemija koronavirusa najbolj vplivala,
saj niso imeli ne vaj in ne nastopov.
Zato je bilo za njih toliko bolj razveseljujoče
dejstvo, da so se lahko ponovno zbrali ter
se podali na enodnevni izlet na Štajersko.
V mesto pod Pohorjem so se pripeljali z
vlakom. Pred železniško postajo so jih pričakali člani upravnega odbora Kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje
zadeve Maribor. Kot se za pevce spodobi,
so jih pričakali z glasbo. Član kluba Jože
Kušar je raztegnil meh svoje harmonike
in že se je slišala lepa slovenska glasba.
Z gosti smo nazdravili ter jih posladkali s
pekovskimi dobrotami. Pozdravni nagovor
je imel predsednik kluba Mirko Ploj, ki je
gostom zaželel dobrodošlico v univerzitetnem mestu ter prijeten dan, preživet v
družbi prijateljev. Člani pevskega zbora so
zapeli pesem, s katero so zbrane opomnili,
da je srečen tisti, ki ima prijatelje. Nadaljnja

pot jih je vodila na Lent. Po reki Dravi so
se popeljali z ladjico imenovano Dravska
Vila ter mesto spoznali še z drugačne perspektive. Med prijetno plovbo so uživali
ob čudovitem razgledu na obrežje Drave
in mesto Maribor. Poklonili so se tudi stari
trti. V Hiši Stare trte so jim, ob pokušnji
vin, predstavili vinsko tradicijo in kulturo
Štajerske. Ko so zapustili mesto najstarej-

še trte na svetu so se podali na območje
Kungote, na turistično kmetijo, obdano z
vinogradi in pogledom na srčkasto cesto.
Od tu se jim ni več mudilo. Proti večeru so
v središču Maribora vseeno znova počakali na vlak, ki jih je odpeljal domov. Dobre
volje in polni lepih vtisov so se poslovili od
gostoljubnih ljudi in prelepih krajev.
Besedilo in foto, Mirko Ploj
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Krpanova bralna značka
Društvo upokojencev Pivka je zaključilo peto sezone Krpanove bralne
značke - bralne značke za vse upokojence v občini Pivka. Bralna sezona
poteka od 1. oktobra, svetovnega
dneva starejših, do 23. aprila, svetovnega dneva knjige in avtorskih pravic.
Zadnji dve sezoni so nam začetek in
zaključek bralne sezone krojili epidemiološki ukrepi. Tokrat smo se lahko
ob zaključku sezone zbrali v polnem
številu.
Na manjši prireditvi smo se srečali člani
kulturne sekcije Društva upokojencev
Pivka in bralci, ki so oddali izpolnjene
zloženke. Letos smo bili veseli povečane
udeležbe, saj je zloženke oddalo kar 27
bralcev. Posebej smo se zahvalili Knjižnici
Pivka, ki aktivno spodbuja člane k branju in
izpolnjevanju zloženk. Predsednik društva
Evgen Primožič je udeležencem Krpanove
bralne značke podelil priznanja za sode-

lovanje. Prvi del prireditve so s pesmijo
zaključile Rožmarinke. Drugi del je bil posvečen gonilni sili kulture v društvu, krožku
Beremo skupaj. Ob 70-letnici društva so
izdali sedmi zvezek z deli svojih članov.
V zvezku z naslovom Mozaik so literarni
prispevki Draguške, Lidije, Srečka, Marije
in Štefke. Vodja krožka Beremo skupaj

Nevenka Šelj je vsa dela zbrala, jih uredila
in poskrbela za tisk in izdajo zvezka. Na
prvi in zadnji strani zvezka sta sliki mozaika
iz kataloga Srečka Likarja. Avtorji so na
prireditvi predstavili nekaj svojih del. Srečanje smo zaključili s sproščenim klepetom, ki smo ga dolgo pogrešali.
Jožica Knafelc, foto Andrej Knafelc

Sem pevec in peti je vse mi na sveti …
Zakaj bi ne pel???
Zaradi corone vendar, ki nas je vse za
dve leti bolj ali manj zaprla med štiri
stene. In pevci nismo več peli, nismo
hodili na vaje in tudi družili se nismo
prav veliko. Vse enkrat mine, pa je
tudi ta corona malce popustila. Takoj,
ko je bilo mogoče, smo se pevke
ŽePZ Večernica DU Ajdovščina dobile
in pod vodstvom gospoda Mirana
Rustja pričele z vajami.
V petek 29. aprila smo se odpravile na
koroško, s seboj pa povabile še ŽePZ
Sanje iz Nove Gorice in njihovo pevovodkinjo Evo Slokar. Nastanili smo se »Pri
Voglu« v Šentprimožu. Takoj po večerji sta
oba ženska zbora ter domači MoPZ Vinko
Poljanec, ki ga vodi Franc Starc, priredili
pevsko družabni koncert. Po dolgem času
smo si dali »pevskega duška«, ter prepevali pozno v noč. S harmoniko nas je presenetil Aleks Rutar, nekdaj iz Sela na Vipavskem, sedaj pa živi v Žitari vasi.
Soboto smo izkoristili za oglede. Naš stari
znanec gospod Jožko Hudel, ki nam je že
večkrat pomagal in bil naš vodič, nas je
popeljal na grad Hellbrun. Sprehodili smo
se tudi po Salzburgu in si ogledali Mo16

zartovo rojstno hišo. Polni vtisov smo se
vrnili v hotel in se pripravili še za zadnji dan
našega pevskega potovanja.
V nedeljo 1. maja smo v Kulturnem domu v
Pliberku zapeli kar štirje zbori: ŽePZ Večernica, ŽePZ Sanje, ŽePZ Trta iz Žitare vasi,
ter MoPZ Foltej Hartman iz Pliberka. Oba
domača zbora vodi Špela Mori Mastek.

Čudovit praznični dan smo ovenčali s
pesmijo, s prijetnim skupnim druženjem, ki
se je nadaljevalo tudi na avtobusu. Lepih
pesmi, raznoraznih šal in smeha nam ni
zmanjkalo do doma. Želimo si, da tak pevsko-smejalni vikend še ponovimo, saj smo
tako druženje resnično potrebovali.
Besedilo in foto, Marija Petrovčič

KULTURA

ZDUSPLUS

Dve novi, zanimivi razstavi na ZDUS
Komisija za tehnično kulturo je v
preddverju ZDUS na Kebetovi ulici v
Ljubljani v petek, 17. junija, na ogled
postavila dve razstavi. Fotografsko,
z natečaja Pomladno prebujanje,
in razstavo Voščilnic z natečaja –
Voščimo si!
Strokovna komisija v sestavi Viljem Šetar –
predsednik in članici, Nevenka Vidmar

in Marica Rošker, je izbrala 18 fotografij,
ki so jih v razpisnem roku poslali na naš
naslov ljubiteljski fotografi in fotografinje iz
številnih društev upokojencev. V dveh vitrinah pa so na ogled voščilnice, ki so jih
članice in člani poslali na natečaj, izdelovali
pa iz različnih naravnih in umetnih materialov. Vrvic, niti, žice, perlic, barv, slame,
oblancev, papirja in drugih materialov.
Obiskovalci si lahko ogledajo pester nabor
inovativnih pristopov izdelave, od šivanja,

vezenja, kvačkanja, klekljanja, poslikav,
gubanja, do izrezovanja.
Otvoritve razstave se je udeležil tudi predsednik ZDUS Janez Saušnik ter predsednica Komisije za tehnično kulturo pri
ZDUS, Zdenka Bevc Škof, predsednik
ocenjevalne komisije Viljem Šetar in član
KTK Slavko Škof, ob prisotnosti naših
strokovnih delavk, Nike in Dijane. Razstavo si lahko ogledate do 31. avgusta.
TK

ZA DOBRO VOLJO
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- Včeraj je vaš pes ugriznil mojo taščo …
- … in zdaj bi radi odškodnino …?!
- Ne. Psa bi kupil!
- Kakšne ženske imaš raje …Take, ki veliko govorijo, ali druge …?
- Katere druge …?
Kako se reče temu, ko imaš veliko denarja in si lahko vse privoščiš, kar želiš …?! HALUCINACIJA
Prijatelja se pogovarjata in eden vpraša:
- „Kako to, da je tvoja žena vedno tako elegantno oblečena, ti pa
vedno hodiš naokoli v teh zakrpanih cunjah?“
- „To je zaradi branja.“
- „Kako to misliš?“
- „Žena bere modne revije, jaz pa račune in izpiske tekočega računa.“

Se srečata slon in kamela … in jo slon podraži:
- »A ti imaš pa joške kar na hrbtu?«
Kamela: - »Pa kaj! A, ti pa hodiš z lulčkom kar na glavi …?!«

Jože: „Janez, veš da alkohol še ni nikoli rešil problemov.“
Janez: „Ampak jaz sem vztrajen in mi bo mogoče enkrat uspelo.“

Kako je bilo kaj na prvem zmenku z novim fantom?
„Grozno! Pripeljal se je z Rolls-Roycem iz leta 1945!“
„To je pa zelo drag avto! In kaj ti ni bilo všeč?“
„On je prvi lastnik!“

Človeško telo menda raste do 25. leta starosti.
„Kako to, da zadnjica in trebuh nista bila seznanjena s tem?“

Kakšna je razlika med človekom in svinjo?
Svinja se ne spremeni v človeka, kadar se napije.

Kaj je definicija genija?
Povprečen otrok v očeh matere.

Vsaka ženska je nekomu všeč.
Lepa ženska je všeč moškim, grda pa ženskam.
17
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Z Ministrske konference v Rimu
Organizacijski del

Med 15. in 17. junijem je UNECE, Ekonomska komisija Združenih narodov
za Evropo, ob gostiteljski vlogi italijanske vlade, v Rimu organizirala
Ministrsko konferenco o staranju
pod naslovom „Trajnostni svet za vse
starosti: združevanje moči za solidarnost in enake možnosti skozi vse
življenje“. UNECE je ena od petih regionalnih komisij Združenih narodov,
ki vključuje 56 držav članic v Evropi,
Severni Ameriki in Aziji. Avtorje pisnih
prispevkov v pripravi dokumentov
je italijanska vlada (Ministrstvo za
družino in enake možnosti) posebej
povabila na konferenco in krila
stroške udeležbe. V tej vlogi sem se
kot predstavnica ZDUS konference
udeležila tudi avtorica tega prispevka. Slovensko vlado sta na ministrski
konferenci zastopala še državni sekretar v MDDSZ Dan Juvan in sekretar v istem ministrstvu Aleš Kenda. Iz
Slovenije je bil prisoten tudi Marjan
Sedmak, predsednik MZDU Ljubljana, ki je prav tako članica AGE.
Konferenca je bila namenjena pregledu izvajanja zavez Madridskega mednarodnega načrta o staranju (MIPAA)*, sprejetega
leta 2002 s strani držav članic in ugotavljanju izvajanja priporočil iz ministrskih deklaracij od leta 2002 dalje do zdaj (Berlin,
Dunaj, Lizbona), skupaj s pregledom uresničevanja Regionalne strategije, sprejete
2002 v Berlinu. Tovrstni pregled se izvaja
vsakih pet let, svoje pa dodajo še nevladne
organizacije.
Konferenca je bila kombinirana s
Skupnim forumom civilne družbe in
znanstvenih raziskav, čemur je bil posvečen celoten prvi dan srečanja. Pripravila
ga je organizacijska skupina nevladnih organizacij in znanstvenih institucij, v kateri
so bili predstavniki italijanskega Nacionalnega inštituta za zdravje, predstavnik Italije
v AGE, AGE platform Europe in Evropski

inštitut za raziskovanje in politiko socialne
blaginje z Dunaja.
Namen Skupnega foruma je bil razgraditi
razmišljanje in delovanje v ločenih družbenih segmentih ter omogočiti skupno izmenjavo izkušenj in znanja, skupaj razpravljati
o vprašanjih in ugotovitvah za podporo
ministrske konference z izkušnjami civilne
družbe in dokazi iz raziskav, spodbujati
dialog o najpomembnejših prihodnjih dogodkih na področju staranja in sorodnih
področij z vidika civilne družbe, raziskav
in oblikovanja politik, ter opredelitev prednostnih področij za prihodnje politike staranja.
Sprejeta je bila Skupna izjava Foruma
civilne družbe in znanstvenih raziskav, ki
pomeni dopolnitev in podporo sprejeti Ministrski deklaraciji v elementih, ki so poudarjeno pomembni za starejše. Skupna
izjava je sestavni del dokumentov konference oz. priloga Ministrski deklaraciji.
Prvič smo bili priča, da so se obravnavam
MIPAA zavez pridružili tudi znanstveniki
oz. raziskovalci, kar je, tako ugotovitve kot

* Za osvežitev spomina navajam zaveze MIPAA iz mednarodnega načrta v letu 2002:
1. Vključevanje staranja v vse politike: družba za vse starosti; 2. Zagotavljanje popolne
integracije in udeležbe starejših; 3. Spodbujanje pravične in trajnostne gospodarske rasti;
4. Prilagajanje socialne zaščite demografskim spremembam; 5. Omogočanje odzivanja trgov
dela na demografske spremembe; 6. Spodbujanje vseživljenjskega učenja; 7. Zagotavljanje
kakovosti življenja in vzdrževanje samostojnega življenja; 8. Vključevanje načela enakosti
spolov; 9. Spodbujanje medgeneracijske in intrageneracijske solidarnosti; 10. Spodbujanje
izvajanja MIPAA-RIS.
Na Skupnem forumu in na konferenci v velikem kongresnem centru je bilo preko 300
udeležencev. Vsebinske prispevke k oblikovanju skupne izjave Foruma pa je že predhodno
organizacijskemu odboru poslalo 40 organizacij in institucij. Med drugimi tudi ZDUS.
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načrte za prihodnost, oplemenitilo strokovne poglede na staranje in starejše ljudi.

Vsebinski del

Letošnje razprave so se osredotočale na teme: Spodbujanje aktivnega in
zdravega staranja skozi vse življenje,
Zagotavljanje enakega dostopa do
dolgotrajne oskrbe in podpore družinam in negovalcem in Vključevanje
staranja za napredek družbe za vse
starosti.
Pri skupnih vsebinskih poudarkih moram
posebej omeniti spoznanja, da spreminjanje demografske strukture in nepredvideni dogodki v družbah, kot je pandemija
in vojaški konflikti, spreminjajo odnose
in zaostrujejo položaj posameznih družbenih skupin, posebej starejših. Govorci
sicer niso pozabili na mlade. Izražali so
razumevanje za njihov težak položaj, predvsem v času pandemije in njenih posledic.
Poudarjali so sodelovanje in solidarnost.
Vendar pa trdijo, da je treba prav v težkih
časih osvežiti zaveze MIPAA in povečati prizadevanja za podpiranje starejših.
Ocenili so, da uresničevanje MIPAA po
državah še ni doseglo pričakovane ravni.
Tudi kazalniki tega napredka so nezadostni. Za spremljanje položaja in potreb starejših so neustrezni tudi statistični podatki,
ki ne spremljajo podrobneje starostnih
skupin po 65. letu. Izražali so zaskrbljenost zaradi vpliva COVID-19 na starejše
osebe in visok delež smrti v tej skupini.
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Te naj bi povzročila tudi diskriminacija pri
zagotavljanju potrebnih storitev. Pravijo, da
bi moral pregled MIPAA temeljiti na izkušnjah iz pandemije in opozarjajo na Svet
za človekove pravice ZN, kjer je bil jasno
obsojen starizem in starostna diskriminacija s sprejeto Resolucijo. Sklicujejo se na
priporočila visokega komisarja za človekove pravice, da je pravno zavezujoč instrument ZN, torej Konvencija, potreben
za zaščito pravic starejših. Z vidika naših
prizadevanj in nadaljevanja procesa, ki
smo ga sprožili z mednarodno konferenco
novembra lani, je pomembno, da članice
UNECE in ostalih prisotnih podpirajo perspektivo življenjske dobe, ki je sprejeta
tudi v Ministrski deklaraciji za leto 2022. To
med drugim omogoča spopad s socialnimi neenakostmi, ki so se kopičile v življenju. Politike morajo ublažiti takšne procese
z ustvarjanjem pravičnejših življenjskih
pogojev, dostopom do socialnih ukrepov
ter s spodbujanjem družbene solidarnosti.
Obravnava Spodbujanja aktivnega iz
zdravega staranja je jasno pokazala,
da smo starejši zelo diferencirana skupina
s številnimi različnostmi v svojih stanjih,
odnosih in usmerjenosti, kar je treba obdržati in ovrednotiti v političnih posegih
(vseživljenjsko učenje, delovne možnosti,
mobilnost, srebrno gospodarstvo, bivalni
pogoji, zdravstvene in socialne storitve,
okoljske razmere …). Le tako lahko z
mlajšimi generacijami gradimo družbe, v
katerih bo staranje priložnost za posameznike in družbo kot celoto.
V tem kontekstu je pomembno načelo
enakosti spolov, podpora in rekonstrukcija
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kariernih poti, prav tako pa tudi priznanje
neplačanega dela, predvsem oskrbovalcev. To so stvari ključnega pomena za boj
proti razliki v pokojninah in revščini v starosti (predvsem žensk). Starejši opozarjamo tudi na neustrezno ravnanje ob nekaterih duševnih stanjih, predvsem demenci,
ki se ponekod obravnavajo kar kot normalni proces staranja.
Razprava o Zagotavljanju enakega
dostopa do dolgotrajne oskrbe je poudarila potreben razvoj integriranih in ustrezno financiranih sistemov ter priznavanje
neformalnih oskrbovalcev. Države članice
se preveč zanašajo na neplačano negovalno delo. To vpliva tudi na pokojnine in
pozneje na revščino, če se osebe, ki izvajaj
to delo, prezgodaj umikajo s trga dela.
Spremenjene družbene razmere razdirajo
koncepte družinske oskrbe, zato govorci
in skupna izjava priporočajo organizacijo in
podporo oskrbe starejših na domu, razvoj
oskrbe v skupnostih, manjše in heterogene bivalne skupnosti, ustvarjanje oskrbnih sosesk, večnamenske zdravstvene
centre itd. Večina držav ima težave s kadri
za strokovne naloge, zato poleg novega
načina organiziranja oskrbe v skupnosti
priporočajo oblikovanje in izobraževanja
novih profilov za potrebna delovna mesta
ter Ad hoc usposabljanje za tako delo, ki
bi moralo biti na voljo tudi neformalnim oskrbovalcem.
Pri Vključevanju staranja za napredek
družbe za vse starosti je bila poudarjena nujnost raziskav, saj imajo države različne podlage in okoliščine za vključevanje
staranja v družbene in politične procese.

Naglašena je koristnost prenašanja dobrih
praks, inovacije, ki jih uvajajo različne inštitucije, razvoj orodij za spodbujanje in
merjenje tako ozaveščenosti kot izvajanja ukrepov in poziv tistim, ki oklevajo, da
podprejo pripravo Konvencije ZN o zaščiti
pravic starejših.
Prihodnost staranja prebivalstva in vseh
generacij bo odvisna od tega, kako bodo
družbe lahko rešile sedanje družbene, politične in okoljske krize, mimo demografskih sprememb. Vse to bo treba vključiti
v uresničevanje MIPAA. Od raziskav pričakujemo napredek znanja. Spodbujali
bomo geriatrične in gerontološke raziskave ter vključili klinična preizkušanja. Multidisciplinarne raziskave se bodo morale
ukvarjati z družbeno neenakostjo. Analizirati bomo morali vpliv digitalizacije na posameznike in družbo ter domisliti načine,
kako ne bomo nikogar izpustili, tudi tistih
ne, ki se ne bodo »digitalizirali«. Še več se
bomo ukvarjali s preprečevanjem osamljenosti in socialne izključenosti. Proučevali
bomo tveganja za starejše v primerih podnebnih sprememb, katastrof in vojaških
konfliktov ter načine in oblike potrebnih
pomoči. Ukvarjali se bomo s posledicami sedanje pandemije in se pripravili na
morebitne nove oblike in nudenja pomoči
ter oskrbe v lokalnih okoljih. Srečevali se
bomo z migracijami in položajem starejših
v teh procesih, ki so in še bodo naša realnost. Rezultate raziskav in drugih ugotovitev bo treba prevesti v politične odločitve.
V skupni izjavi je forum izrazil tudi solidarnost s prebivalci Ukrajine.
Jožica Puhar, podpredsednica

Sodelujoči
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CELJSKA
40 letnica DU Dečkovo naselje

Včasih se premalo zavedamo, kako dragocena je dediščina in koliko modrosti se skriva v starajoči družbi. Obletnice so priložnost za obujanje spominov in tudi priložnost za
načrtovanje prihodnosti. DU Dečkovo naselje je bilo ustanovljeno 15. 12. 1981.

Preteklo je dolgih 40 let. Pogled na prehojena leta nas lahko
navdaja s ponosom in hvaležnostjo do vseh, ki so s svojim nesebičnim, vztrajnim in neutrudnim delom dosegli, da je društvo prepoznavno in cenjeno. Predsedniki, ki so vodili društvo, so: Franc
Špeglič, Janez Bajc, Martin Andrejaš, Jožef Domjan, zadnja leta ga
vodi Verica Pristovnik. Hvala jim! Prepričani smo, da bomo sedanji
in novi člani nadaljevali uspešno delo. Decembra so bili še ukrepi
ob pandemiji, zato smo pripravili krajšo prireditev in izvedli letni zbor
25. 3. 2022. V polni dvorani MČ Dečkovo naselje so v kulturnem
programu sodelovali učenci IV. Osnovne šole Celje, Ženski pevski
zbor KUD Ljubečna in pevka Pina Grabar, ki jo je na kitari spremljal
Kristian Kolar. Po končani prireditvi nas je ob pogostitvi zabaval
Duo Savinja. Bilo je veselo druženje članov po skoraj dveh letih.
Verica Pristovnik, foto Nia Benčina (dijakinja)

Šmarski upokojenci
izvolili novo vodstvo

Na volilnem občnem zboru članov in članic Društva upokojencev Šmarje pri Jelšah je Franci Novak po več mandatih
zaključil vodenje društva, postal pa je častni predsednik
društva. Novi predsednik društva je postal Janko Čakš.
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Občni zbor so pričeli z bogatim kulturnim programom, v katerem
so nastopili učenci osnovne šole Šmarje pri Jelšah, mentorice
Ade Čakš. Zbrane je pozdravil Jože Kadenšek, podpredsednik društva, saj se je predsednik zaradi poškodbe opravičil. Delo
društva v letu 2021 je predstavila Sidonija Korpak. Društvo je
v letu 2021 štelo 468 članov. Ker je bilo leto pandemije, so se
zavedali, da je potrebno ljudem bolj kot kdaj koli prej priskočiti
na pomoč. So pa tudi organizirali skupna letovanja in izlete ob
upoštevanju vseh ukrepov. Letovali so v Izoli, bili na izletu v Prekmurju in na Goričkem in si ogledali družinsko oljarno. Od leta
2020 imajo v šmarski občini na razpolago avtomobil Prostofer.
Gre za vseslovenski prostovoljni prevoz, ki je namenjen upokojencem. »Kot je razvidno že iz mojega poročanja, se pomemben
del aktivnosti društva uresničuje s prostovoljskim delom. Izjemno
sem hvaležen vsem, ki ste pripravljeni svoj čas, zmožnosti in ideje
nameniti medčloveški pomoči in sodelovanju. Iz lastnih izkušenj
vem, da prostovoljci veliko delajo, a tudi veliko dobijo, od novih
poznanstev, občutka biti koristen, sočuten vpogled v družbo,
pa tudi veliko skupnih trenutkov veselja in druženja. Nenazadnje
bomo z vašo pomočjo dvignili naš ugled društva še višje, ki pa
je že sedaj med najbolj aktivnimi v regiji« je v poročilu zapisal
Novak. Odlično so sodelovali z občino in krajevno skupnostjo, ki
jim je olajšala izvedbo marsikatere zamisli. Ob strani pa jim vedno
stoji tudi osnovna šola in so dober primer zglednega medgeneracijskega sodelovanja. »Če se ozrem v pretekla leta predsedovanja sem resnično zadovoljen z vsem opravljenim delom, ki pa
ne bi bilo tako dobro opravljeno brez mojih zvestih sodelavcev.
Še enkrat bi se zahvalil vsakemu posebej, saj smo z veliko mero
strpnosti in zagnanosti uspeli našim članom polepšati zrela leta.
Neizmerno zadovoljen zapuščam to funkcijo in vam danes in tudi
v bodoče želim še veliko lepih trenutkov ob skupnih srečanjih« se
je zahvalil Novak. Poročilo o delu na programu Starejši za starejše
je podala koordinatorka Marta Ferlinc. V društvu so imeli leta
2021 19 prostovoljcev, ki so opravili 489 obiskov na domu. Največ
je bilo druženj, s katerimi preprečujejo osamljenost, zato je zaželeno, da pridejo prostovoljci na obisk, poklepetajo, ali pa gredo
skupaj na sprehod.
Med oblikami pomoči je tudi svetovanje pri uporabi računalnika in pametnega telefona, pa rabe prostoferja, ki je v občinski
pristojnosti. »Dovolite mi, da na kratko predstavim E-oskrbo za
varno bivanje doma. Ministrstvo za zdravje je pristopilo k projektu
E-oskrbe, ki omogoča bolj varno ter samostojno bivanje na domu
starejšim. Oskrba omogoča enostaven klic na pomoč s pritiskom
na gumb v primeru padca ali slabosti. To pomeni takojšnjo organizacijo ustrezne pomoči strokovno usposobljenega asistenčnega centra 24 ur na dan. Uporabnik bo storitev uporabljal z zapestnico, ki jo bo nosil na roki, in uporabil v primeru izrednega
stanja. Prijave bodo potekale preko prostovoljcev ali Telekoma ter
v pisarni našega društva«, je projekt predstavila Ferlinčeva. V programu dela za to leto planirajo letovanja v Hotelu Delfin, zdravljenje
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v zdravilišču, letovanja na Jadranu, tri izlete, štiri pohode, rekreacijo in meddruštveno tekmovanje v balinanju v okviru praznika
občine Šmarje pri Jelšah.
Ob koncu je od gostov prvi spregovoril Matija Čakš, župan
občine, in pohvalil delovanje društva, posebno pa se je zahvalil
Franciju Novaku za 16 letno predsedovanje, novemu pa zaželel
veliko uspeha pri delu. Čestitkam in pohvalam pa se je pridružila
tudi Zdenka Jan, predsednica PZDU Celje.
Besedilo in foto, Milenka Blažević
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izvedli tudi nekaj izletov po domovini in na tuje. Seveda se zavedajo težav, na katere bodo naleteli, izleti namreč postajajo vse
dražji, kot tudi drugi stroški, ki omejujejo možnosti in želje članov.
Nezadovoljni so s prispevki skupnosti, ki so izredno skromni in
ne omogočajo izvedbe programov brez dodatne lastne udeležbe.
Kljub temu so prepričani, da bodo zmogli zadovoljiti potrebe in
želje članov, s tem pa bodo tudi razbremenjevali pritisk članov na
demografske in medgeneracijske oblike pomoči.
Besedilo in foto, Milan Brecl

Aktivnosti v DU Ljubečna

Društvo upokojencev Ljubečna vključuje v svoje bogato
delo skoraj 240 članov. Od lanskega novembra so vključili 20 novih članov. Zanimanje za članstvo in delo v tem
društvu je vedno večje tudi zato, ker člani v njem vidijo
možnost druženja, izobraževanja in aktivnega preživljanja
prostega časa. Tako so lani v decembru ustanovili skupino
„PIŠEM Z ROKO“.

Starejši in mlajši so skupaj izdelovali papirnate ladjice
Ta skupina je že v začetku požela veliko zanimanja, saj v njej
sodeluje okrog 18 članic. Že decembra so izdelovale in napisale novoletne voščilnice. V skupini se je izoblikovala tudi skupinica ljudskih pevk „Lastovice“, ki se je prvič predstavila že konec
meseca aprila na zboru članov. Skupini se redno sestajata enkrat
tedensko. Pred cvetno nedeljo so članice skupaj z nekaterimi
učenci izdelovale „velikonočne butare“. To je bilo prvo medgeneracijsko srečanje z učenci osnovne šole Ljubečna. Skupno delo
so nadaljevali z izdelovanjem papirnih ladjic za dober namen in se
pridružile Komisiji za tehnično kulturo ZDUS, Srednji ekonomski
šoli in gimnaziji Maribor in Društvu UP-ornik Maribor. Skupaj bodo
skušali izdelati šest milijonov ladjic za dober namen. Iz Ljubečne je
„priplulo“ osemdeset tisoč ladjic.
V društvu so uvedli „uradne ure“ za člane, ki so vsak torek. Ob
torkih in sredah imajo rekreativno telovadbo v šolski telovadnici in
rekreativne pohode z uporabo pohodniških palic. Ob petkih in nedeljah „trenirajo“ kegljači in kegljačice kegljanje s kroglo na vrvici.
Med tednom dopoldan imajo delavnico uporabe računalnikov in
pametnih telefonov. Organizirali so tudi predavanje o prometni zakonodaji in globah v prometu skupaj z društvom ZŠAM in Poligonom varne vožnje Ljubečna. Konec maja bodo na avtopoligonu
izvedli še delavnico varne vožnje. Pripravljajo pa tudi že delavnico
o spoznavanju znakov demence in uporabi defibrilatorja.
Zbora članov, konec aprila, se je udeležilo več kot sto članov. Zadovoljni so bili z izvedbo programa in soglasno so sprejeli nov
program dela, ki je obširen in bogat. V njega so zapisali, da bodo

GORENJSKA
V PZDU Gorenjske so
kritični in pripravljeni na
izzive, ki jih čakajo

Vodstvo Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske je letos spomladi že drugič v tem mandatu organiziralo srečanje s predsedniki in predsednicami društev
upokojencev, vključenih v njihovo zvezo. Glede na veliko
število društev (48) ter razvejanost glede na področje, ki
ga pokrivajo, so tudi tokrat pripravili tri srečanja. Prvo je
bilo na Bledu, kamor so povabili predsednike in predsednice iz gornjega dela Gorenjske od Rateč do Krope, gostiteljica pa je bila predsednica DU Bled Dragica Veskovič.
Drugič so se sestali v Kranju, kjer je vodstva DU s področja
osrednje Slovenije od Kranja do Poljanske in Selške doline
nagovoril gostitelj predsednik DU Kranj Marjan Mihelčič.
Zadnje, tretje srečanje, je bilo v Komendi, gostitelj pa je bil
predsednik tamkajšnjega DU Saša Lenarčič.
Udeležence srečanj je najprej nagovoril predsednik Pokrajinske
zveze društev upokojencev Gorenjske Robert Plavčak, ki je bil v
Komendi zadovoljen z udeležbo, na Bledu in v Kranju pa malce
manj, saj je kar nekaj vabljenih manjkalo – nekateri so svojo odsotnost opravičili, vsi, žal, ne. Kot razlog za ponovno srečanje
je Plavčak navedel željo po izmenjavi dobrih in slabih praks ter
pobud in predlogov za izboljšanje njihovega dela. Poudaril je, da
ne želi, da bi se o zadevah problematiziralo, temveč korektno razpravljalo in predlagalo morebitne rešitve.
Udeleženci srečanja so nato predstavili delo v društvih, stanje
in problematiko upadanja članstva, načine dela in progra-
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me, sodelovanje z lokalnim okoljem ter svoje finančno stanje.
Posebej so se dotaknili problematike pridobivanja novih članov
in vzrokov upadanja zanimanja za delo v društvih upokojencev.
To so težave, ki so skupne vsem društvom – v nekaterih se s
tem spopadajo bolj, v drugih manj uspešno. Dejstvo pa je, da se
člani starajo in umirajo, »mladi« upokojenci pa se ne vključujejo
tako številčno kot nekdaj, niti ne želijo prevzemati odgovornosti
oz. funkcij v društvih. Razlogi za to so različni – od tega, da se
ne želijo družiti v društvu, ampak so bolj individualisti, do tega,
da se bojijo odgovornosti, da kljub različnim dejavnostim ne
najdejo prave zase, vse manj pa je tudi ljudi, ki bi delali z ljudmi
in zastonj. Vzdrževanje ali povečanje članstva je izziv, s katerim
se morajo spoprijeti v vseh društvih. Poskrbeti morajo za še bolj
raznolike programe za vsa starostna obdobja, redno nagovarjati mlajše upokojence, urediti spletne strani društev in pripraviti
pogoje za izvajanje programov in boljše obveščanje ljudi tudi v
lokalnih in občinskih medijih.
Ena od pomembnih nalog, ki se jih bodo morali v društvih lotiti,
je tudi digitalizacija delovanja in poslovanja. Prisotni so se strinjali,
da je le-ta nujna, vendar za starejše, ki jim najnovejša tehnologija
ni poznana, težavna, zato marsikje svoje člane še vedno obveščajo po »starem« - pisno in s poverjeniki oz. poverjenicami. Bodo pa
morali poskrbeti, da bodo računalniške veščine obvladali vsaj tisti,
ki delujejo v vodstvih društev.
V nadaljevanju so udeleženci srečanja govorili še o priznanjih tako
na nivoju društev kot tudi PZDU in ZDUS. Večina se je strinjala, da
je bolje manj priznanj kot več, da pa bi morali biti vsi razpisi objavljeni v začetku leta, saj imajo nekateri okrogle obletnice in bi radi
posameznikom podelili svoja in priznanja PZDU ali ZDUS. Predlagali so tudi, da se obdobje med prejemom enega in drugega
priznanja skrajša za polovico.
Tema razprave je bil seveda tudi program Starejši za starejše, ki
dokaj uspešno deluje v večini društev, kar je razveseljivo, jih pa še
vedno pestijo problemi, na katere opozarjajo in predlagajo rešitve
že od začetka delovanja programa, pa se, žal, nič ne spremeni na
bolje. Kot primer so navedli težave pri pridobivanju osebnih podatkov, neustrezne anketne liste, preveč administriranja, različne
načine nagrajevanja prostovoljcev … Kljub vsemu so poudarili,
da je program zelo dober za uporabnike, ki radi prejmejo obiske
in se zelo razveselijo pogovora z obiskovalci. Predsednik Plavčak
je vsem sodelujočim zagotovil, da bo naredil vse, kar je v njegovi
moči in zadeve predstavil na organih ZDUS-a. Kakšen bo odziv,
bo sporočil. Spomnil jih je tudi na spletno stran PZDU Gorenjske,
jih povabil, naj jo uporabijo in pošiljajo zanjo prispevke o delovanju in dogodkih v svojih društvih. Povabil pa jih je tudi na bližnje
dogodke, med drugim na Srečanje upokojencev Gorenjske, ki bo
7. julija na Pokljuki.
Ob koncu so se udeleženci strinjali, da so takšna srečanja in pogovori koristni in da je treba z njimi nadaljevati. Kljub številnim kritičnim mislim pa so se razšli pozitivno razpoloženi in pripravljeni
soočiti se z izzivi, ki jih čakajo.
Slavica Bučan, foto Jožef Pavlič

70 letnica DU Žirovnica

Pisalo se je leto 1952, ko se je naše društvo »osamosvojilo«, kot neke vrste podružnica je namreč delovalo že od
leta 1947 v okviru DU Radovljica. V letu 1953 je bil imenovan prvi odbor. Dve leti kasneje pa je društvo razvilo
prvi prapor, leta 1980 pa novega. Znak društva, ki ga kot
logotip uporabljamo še danes, je bil sprejet na zboru
članov leta 2005.
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Članstvo je nenehno raslo, društvo pa bogatilo dejavnosti. Po
letih gostovanja pri gasilcih iz Zabreznice je društvo pričelo razmišljati o lastnih prostorih. Sprva je sklenilo, da pridobi zemljišče
za gradnjo doma upokojencev – zanimivo, prav pred petdesetimi
leti – a je naneslo, da se je pojavila prilika za nakup gostišča Zelenica, današnjega Osvalda. Gostišče je imelo takrat v najemu
gostinsko podjetje Gorenjka. Kupoprodajna pogodba je bila
sklenjena 25. decembra 1973. Odkupili smo celotno gostišče z
vrtom, do današnjega otroškega igrišča. Leta 1974 je bil opravljen
prevzem stavbe. Slavnostna otvoritev doma »Zelenica« pa je bila
7. septembra 1974. Hkrati z dejavnostmi so že pred otvoritvijo
doma potekala obnovitvena dela. Uredili smo balinišče in vrtno
razsvetljavo, ustanovili pevski zbor, ki danes ne deluje več, obnovili dvorano, na novo prekrili streho, do leta 1983 pa še garažo s
pralnico in balinarsko sobo. Sledila je obnova kuhinje in točilnice.
Precej poškodb, zlasti v neurju leta 1984, pa je utrpela nova kritina.
Leta 1995 se je na zahtevo dedičev po pokojnem Osvaldu pričel
denacionalizacijski postopek za vrnitev celotne nepremičnine v
naravi. Po dolgoletnem pravdanju je sodišče leta 2003 odločilo,
da stavbe ostanejo v lasti društva, okoli 1500 m2 zemljišča in del
enega balinišča pa je prisodilo dedičem. Leta 2012 smo od denacionalizacijskih upravičencev odkupili 500 m2 zemljišča. Preostali
del, kjer se sedaj nahaja kolesarski poligon in otroško igrišče, pa
je odkupila občina. Tako zopet lahko balinamo na svojem, društvo
oziroma naše gostišče pa je dobilo prepotrebne parkirne prostore. Seveda tako častitljiv in star objekt potrebuje nenehna vlaganja
in vzdrževanje. Obnovili smo fasado in zamenjali okna. Kasneje
smo obnovili še stavbo poleg gostišča, v katerem domuje knjižnica. Prostor v njem je namenjen tudi druženju in igranju pikada.
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Postavili smo nihajno kroglo, z asfaltom preplastili eno balinišče in
uredili parkirna mesta.
Gostišče Osvald je imelo kar nekaj najemnikov. Lahko se pohvalimo, da s sedanjim, ta je najemnik že deseto leto, zgledno
sodelujemo. Zadovoljni smo, da tudi sam skrbi za turistično promocijo in višjo raven nastanitvenih zmogljivosti. Obnovil je sobe
v prvem in drugem nadstropju, zamenjal okna v velikem salonu,
mi pa smo popolnoma prenovili sanitarije gostišča. Še posebej
nas veseli, da smo ob zaprtju gostinskih objektov v času epidemije stopili skupaj in ne ravno lahke razmere uspešno prebrodili. Z rastjo članstva ves čas bogatimo društvene dejavnosti. Na
zadnji dan lanskega leta smo imeli 810 članic in članov (60 %
žensk in 40 % moških), med njimi pa še častni predsednik in šest
častnih članic in članov. Povprečna starost članstva je bila 75 let.
Najstarejši član je imel 99, najstarejša članica 96 let, 225 članov
pa je bilo starejših od 80 let. V društvo je včlanjenih 739 naših
občanov, 30 jih prihaja iz jeseniške, 29 iz radovljiške, 8 iz
blejske občine, po eden pa iz občin Bohinj in Kranjska Gora
ter dva iz Beljaka. V DSO je 31. decembra 2021 bivalo 22 naših
članic in članov. V Domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah starost
preživlja 13 članov, v Radovljiškem Domu dr. Janka Benedika pa
šest. Ena naših članic je živela v varovanem stanovanju v Radovljici, po ena pa v Domu Petra Uzarja v Tržiču in v Centru starejših
DEOS Cerknica. Za dejavnosti društva skrbi 44 organizatorjev,
to so vodje programov in sekcij, gospodar, poverjenice, večina
njih je tudi prostovoljk programa Starejši za starejše, praporščak,
skrbnik žalne zastave, člani upravnega in nadzornega odbora ter
častnega razsodišča. Člani UO so večinoma tudi vodje sekcij ali
programov. Zelo pester je rekreacijsko-tekmovalni program, pohodništvo, tenis in namizni tenis, kolesarjenje, balinanje, kegljanje,
kegljanje s kroglo na vrvici, pikado, šah, prstomet in zimska rekreacija. V letošnjem letu je v okviru društva začela delovati tudi
sekcija jutranje telovadbe. Dobrodošla dekleta! V okviru socialnega programa izvajamo dejavnosti sekcije za občane, stare 80 in
več let in program Starejši za starejše. Uspešno sodelujemo tudi
v višjih oblikah povezovanja upokojencev, tako v PZDU, kot tudi
na krovni ravni. Pred desetimi leti smo se pobratili z DU Šalek iz
Velenja. Letos torej ne obeležujemo samo častitljivih 70 let delovanja, ampak tudi 10-letnico pobratenja z Velenjčani. Na lokalni ravni
tesno sodelujemo z občino in drugimi društvi in organizacijami.
Prizadevamo si, da v naši občini uresničimo največjo, dolgoletno
željo vseh, izgradnjo doma za starejše. Naša dejavnost je prepoznavna v okolju, v katerem delujemo, pa tudi izven meja naše
občine. O tem pričajo priznanja, ki so jih društvo in posamezniki
prejeli za svoje delo. Težko je v enem samem prispevku predstaviti zgodovino in bogato dejavnost uspešnega društva, kot je naše.
V počastitev 70. letnice pripravljamo zbornik, 1. oktobra pa slavnostno prireditev v dvorani Pod Stolom. Seveda pa se bo zvrstila še vrsta drugih dogodkov v organizaciji posameznih sekcij ter
programov društva.
Zdravko Malnar, predsednik DU Žirovnica

Janez Komel, častni
občan občine Jesenice

Na osrednji slovesnosti ob letošnjem prazniku občine
Jesenice je župan Blaž Račič naziv Častni občan občine
Jesenice podelil članu Društva upokojencev Jesenice,
univerzitetnemu inženirju metalurgije Janezu Komelu z
Jesenic. Ob uspešni poklicni karieri, predvsem v Železarni Jesenice, je vsa leta opravljal še odgovorne zadolžitve,
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tako v železarskem kolektivu, organih občine Jesenice, v
republiški skupščini in krajevni skupnosti Podmežakla.
Od upokojitve naprej je eden najbolj aktivnih in vsestransko dejavnih članov Društva upokojencev Jesenice. Zavestno se je
odločil, da svoje življenje in delo namenja v dobro soljudem in
širši družbeni skupnosti preko prostovoljstva in dobrodelnosti. Za
vsa dobra dela sta skupaj z ženo Marjano leta 2015 dobila naziv
Prostovoljca leta.
Ob prejemu naziva Častni občan občine Jesenice je povedal:
»Iskrena zahvala za to imenitno priznanje, posebej, ker se pridružujem tistim pomembnim ljudem, ki so ga že dobili pred menoj.
Sprejemam ga z veliko hvaležnostjo, saj moram odkrito priznati, da mi prija, če me kdo pohvali. S tem sem dobil sporočilo,
da je bilo moje delo v dosedanjem življenju družbeno koristno.
Vedno sem se z veseljem vključeval v različne oblike dejavnosti.
Smisel življenja sem našel v prostovoljstvu in dobrotništvu, kjer
ima največ zaslug moja pokojna žena Marjanca. Zaradi nje sem
prevzel prostovoljstvo v Karitasu, v projektu Starejši za starejše
Društva upokojencev Jesenice, domovih za starejše na Jesenicah
in v Kranjski Gori in v Gornjesavskem muzeju Jesenice. Tudi dobrotnik leta 2015 sem postal skupaj z ženo. In postal sem srečen
človek, tudi zato, kot je nekoč dejal Dalajlama, če želiš biti srečen,
osreči druge. Zahvala predlagateljici Nevenki Rajhman, potem
mojemu društvu upokojencev, pa komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ter občinskemu svetu.«
Besedilo in foto, Janko Rabič in Stane Arh

JUŽNA
PRIMORSKA
Novo vodstvo bistriških
upokojencev

»Štiriletno obdobje dela bistriških upokojencev se je
izteklo, s tem pa tudi mandat vodstva. Prilika, da se ugotovi
uspehe in morebitne težave, ki so navduševale člane ali pa
jim malce grenile veselje. Ni odveč poudariti, da so delovali, vsaj dobri dve leti, po nareku virusne bolezni, saj jih je
pestil Covid-19. Delovati pod masko, na določeno daljavo,
od doma, ni bilo lahko.«
Tak je bil začetek poročila predsednika društva Jožeta Roliha
o delu in finančnem poslovanju društva v preteklem letu. Pevci in
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pevke društvenega MePZ Avgust Šuligoj in recitatorsko -literarne
komisije programa niso mogli izpeljat v celoti. Pevci so lahko izpeljali le nekaj pevskih vaj in sodelovali na virtualnem nastopu na
reviji Primorska poje, recitatorji pa sodelovali z literarnimi prispevki
v društvenem Glasniku. Športniki so iz bogatega programa udejanili le društveno tekmovanje v balinanju, pikadu in šahu in dokončali senčnik nad baliniščem. Žal pa ni bilo možno izvesti niti
enega izleta, saj je bil strah pred okužbo močnejši kot želja po potovanju. Prostovoljke, združene v projektu »Starejši za starejše«,
ki so prejšnja leta dosegale stoodstotno realizacijo, so bile letos
za deset odstotkov slabše, a niso pozabile tistih najpotrebnejših
starostnikov. So pa v celoti izpeljale voščila jubilantom, obiska devetdesetletnikov, vodstvo pa slovese od preminulih članov.
Posebej je predsednik navedel vrsto drugih, za društvo pomembnih dejavnosti in v nadaljevanju predstavil dosežke na področju
finančnega poslovanja. Dotaknil pa se je predsednik tudi dela
v preteklem mandatu štirih let doseženih uspehov, med katere
na vsak način sodi organizacija in izpeljava revije upokojenskih
pevskih zborov in športnega tekmovanja južnoprimorske pokrajine.
Program dela za vsa področja in finančni plan za leto 2022 je
pojasnil predsednik. Po potrditvi poročil za prejšnje leto in programov za to leto so člani dosedanjemu vodstvu izglasovali razrešnico in na predlog upravnega odbora društva predlagali v izvolitev
člane upravnega, nadzornega odbora in častnega razsodišča.
Predsednica je tako od tega dneva dalje Karmen Šepec, upokojena dolgoletna ravnateljica osnovne šole, namestnica predsednice pa bo Dora Kalčič, dosedanja vodja »SzaS«. Kot se spodobi,
je bil zaključek slovesen, podpredsednik PZDU JP mag. Evgen
Primožič je izročil posebna priznanja PZDU za uspešno delo v
preteklih letih Marjanu Boštjančiču, Sonji Balut in Branku Skrtu.
Franc Gombač

DU Piran za zdravje

Društvo upokojencev Piran se je z veseljem odzvalo povabilu
Centra za krepitev zdravja Piran in sodelovalo na prireditvi „Skupaj
delamo za zdravje“. Dne 14. 5. 2022 so članice prostovoljke sodelovale na stojnicah s humanitarno noto „garažna razprodaja“. Na
stojnicah so ponujale rabljena oblačila in predmete z zbiranjem
prostovoljnih prispevkov za humanitarni namen. Sodelovali sta
tudi naši samouki umetnici: Marija V. se je predstavila z izdelki slikanja na kamen, Marica S. pa z rokodelskih umetnin iz klekljanja.
Za člane društva je bila to že četrta «garažna razprodaja» s humanitarnim namenom. Društvo je s priročno zgibanko predstavilo
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delo in aktivnosti društva. Lepo vreme, veliko stojnic s predstavitvijo društev in ustanov je v park privabilo veliko število obiskovalcev. Hvala centru za krepitev zdravja Piran za povabilo in nudenje
stojnic ter vsem sodelujočim prostovoljkam DU Piran za humanost, ki so jo izkazale.
Besedilo in foto, Zdravko Taškar

Izlet na Rakitno

Da se člani in članice Društva upokojencev Piran radi
družijo, zabavajo in raziskujejo vedno nove kraje lepe Slovenije, so dokazali z veliko udeležbo na izletu s piknikom
na Rakitno. Rekordno število (101) se jih je z dvema avtobusoma »Street tour Portorož« odpeljalo v jutranjih urah
proti Rakitni.
Z obveznim postankom v tradicionalni bazi na Lomu so si s kavico
privezali dušo in nato mimo Brezovice odvijugali po ovinkih do cilja
na Rakitni. Tam so jih pričakali prijazni gostitelji Hotela Rakitna in
jih postregli z zelo dobrim ričetom. Da je bil ta resnično dober, se
je pokazalo kako čisti so bili krožniki in veliko njih si je zaželelo še
dodatno porcijo. Ob jedi se je marsikdo spomnil na mlada leta, ko
je bila ta jed pogosto na jedilniku.
Člani in članice DU Piran skrbijo tudi za kondicijo in rekreacijo
tako, da so se po dobri »marendi« odpravili na voden, dve urni
pohod po okoliških gozdovih pod vodstvom vodiča, sklenili pa so
ga ob jezeru. Ko so se zadnji pohodniki vračali, jih je že pričakala
glasba ansambla Litijski odmev. Prijatelja Dušan in Bogdan sta
pripravila pravo vzdušje in tisti, ki so jih močno srbele noge, so
takoj pohiteli na plesišče. Po rekreaciji so zakrulili želodčki in pričel
se je piknik s hrano z žara. Vesela družba je s hrano in plesno
telovadbo nadaljevala vse do 18.30 ure, ko se je bilo potrebno
odpraviti proti domu. Bolj se je bližal konec izleta s piknikom, bolj
je bila gneča na plesišču. Predsednik se je pridružil glasbenikoma
in zapel svojo najljubšo pesem z naslovom Bo moj vnuk še pel
slovenske pesmi, nato pa se je zahvalil Dušanu in Bogdanu za
njun enkraten nastop in za vzdušje, ki sta ga pripravila.
Domov smo odhajali z vedrimi obrazi, napolnjeni z novimi doživetji
in dobro voljo. Na avtobusu je predsednik prisotne seznanil in jim
predstavil nadaljnje aktivnosti društva. Še posebej je naglasil, da
bo naslednji dvodnevni izlet po Slovenski Koroški v organizaciji
naših častnih članov društva, Hermine in Franca Šegovca.
Zahvaljujemo se gostiteljem, ansamblu Litijski odmev, voznikoma
Ivetu in Mihi, ki sta nas varno pripeljala domov in vsem udeležencem in organizatorjem izleta.
Besedilo in foto, Zdravko Taškar
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SEVERNA
PRIMORSKA
70-letnica Društva
upokojencev Kanal

V Kanalu ob Soči so 8. junija s kulturnim, medgeneracijskim programom, obeležili 70-letnico delovanja tamkajšnjega društva upokojencev, ki so se ga udeležili številni
člani, vidni predstavniki Pokrajinske zveze društev upokojencev, občinskih društev, lokalnega gospodarstva,
predsednik Krajevne skupnosti Risto Djurić, ravnateljica Osnovne šole Kanal Barbara Kragelj Jerič in županja
občine Kanal Tina Gerbec.
Prireditev, ki je potekala v večnamenski dvorani kanalske osnovne
šole, se je začela z intoniranjem državne himne, ki jo je zapel Aleks
Pavlin, dijak 3. letnika srednje elektrotehniške šole. Nato je prehojenih sedemdeset let v besedi predstavil predsednik DU, Franc
Komac. » V društvo je včlanjenih 610 upokojencev iz sedmih krajevnih skupnosti. Ponosni smo na naše člane, še posebej na prostovoljke in prostovoljce programa Starejši za starejše, ki v našem
društvu živi že od leta 2009. Obiskujemo 420 oseb, prostovoljci
pa jim nudijo različne vrste pomoči. Tradicija je, da ob koncu leta
pripravimo srečanje jubilantov, tistih z okroglimi obletnicami, kot
tudi tistih, ki obhajajo zakonske jubileje. Naši športniki sodijo med
najboljše, tako v pokrajini kot tudi na Državnih športnih igrah in vsi
ti uspehi so botrovali temu, da smo letos porejeli tudi občinsko
nagrado,« je med drugim dejal Komac in požel gromek aplavz
navzočih.
Voditeljica prtireditve in podpredsednica društva Klelija Dolenc
je nato pred mikrofon povabila še predsednika Pokrajinske zveze
društev Severna Primorska Zlatka Martina Marušiča, ki ni skoparil z besedami hvale glede aktivnosti društva, jim zaželel smelo
delo tudi v prihodnje. Nato je najbolj prizadevnim članom podelil
pokrajinska in krovna priznanja, male plakete Zveze društev
upokojencev Slovenije (ZDUS), pisno priznanje dolgoletni tajnici
društva, Veliko plaketo ZDUS pa predsedniku Francu Komacu za
dolgoletno in uspešno vodenje društva.
Navzoče v dvorani je nagovorila tudi županja Tina Gerbec, ki
je izrazila ponos in občudovanje društvu, ki v svoje delo vlaga
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toliko energije. Ni pozabila omeniti predanosti prostovoljcev programa Starejši za starejše, ne vseh poverjenikov, ne tistih, ki so na
začetku epidemije covid - 19 požrtvovalno šivali obrazne maske,
niti ne tistih, ki sodelujejo v projektu Prostofer. Je potemtakem
kaj nenavadnega, če se Občina Kanal ponaša z nazivom Prostovoljstvu prijazna občina?
Predsednik Turističnega društva Kanal Branko Dolenc je pohvalil sodelovanje obeh društev, predsedniku Komacu pa izročil
veliko plaketo Turističnega društva Kanal kot zahvalo in obet medsebojnega dobrega sodelovanja tudi v prihodnje. V imenu lovske
družine Kanal (mimogrede, tudi med članstvom v Društvu upokojencev je veliko pripadnikov zelene bratovščine) pa je uspešna
leta, ki prihajajo, društvu zaželel Rade Pićulin.
Glavni zaposlovalec in največji nosilec gospodarstva v tem delu
Slovenije je vsekakor tovarna Salonit Anhovo, sledita Eternit Slovenija d.o.o. in Plastik. SI. Skoraj 400 članov (dve tretjini) Društva
upokojencev Kanal, so bili nekoč zaposleni v Salonitu. Podjetje
Salonit je močno vpeto v lokalno okolje in to se odraža tudi na
materialni plati mnogih drugih društev, ne le upokojenskih.
Češnjico na tortici pa sem pihranil za konec tega zapisa.
Mislim na izbran in všečen vsebinski preplet kulturnega programa,
ki so ga začeli najmlajši iz vrtca, nadaljevali osnovnošolci, nadgradili člani plesnega kluba Art Lunity, popoprali pa vrhunski plesalki orientalskih plesov, svetovni prvakinji, sestri dvojčici Aneja in
Nastja Černigoj. Ko smo že mislili, da smo videli vse, pa je na oder
prišel še orkester harmonik iz Prvačine in z nekaterimi vižami, ki
bi jih lahko uvrstili v repertoar najbolj razposajenih vaških veselic,
dodobra razgrel dlani starejših, da so vsaj za trenutek pozabili na
artritis in se prepustili nostalgiji izpred štiridesetih, petdesetih let.
Bravo vsem, ki ste se domislili tako zasnovanega programa!
Besedilo in foto, ČK

Cerkniško jezero

Vsako leto si rokodelke lokavških žena DU Ajdovščina izberemo zanimiv, poučen izlet, da izvemo kaj novega in koristnega. Letos smo se povezali z domačinko Lili Mahne.
Skupaj z lokalnim vodnikom sta nam pripravila nepozaben
dan. Na Uncu nas je sprejel Marko Cvetko, biolog, poznavalec rastlinja in odličen pripovedovalec.
Peljali smo se do Dolenje vasi k restavratorju in umetniškem
ustvarjalcu iz lesa Ivanu Najgerju. Tam smo se srečali z Lili Mahne
in se okrepčali z odlično malico.
»Ni dovolj, da dediščino samo predstavljamo, ampak jo moramo
živeti. Na ta način dosežemo, da ima dediščina ne samo estetsko,
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ampak tudi terapevtsko vrednost. To vsebino vam lahko predstavimo tako, da en dan preživimo skupaj na Cerkniškem jezeru z
domačini, ki si dovolimo, da dediščino tudi živimo. V predstavitvi
bova sodelovala Marko Cvetko in Lili Mahne, ki delujeva kot interpretatorja naravne in kulturne dediščine. Predvsem bi predstavila
pobudo o vpisu zeliščarstva in znanja o rastlinskem svetu v register nesnovne dediščine.«
S temi besedami nas je pozdravila in povabila na novo dogodivščino Lili Mahne. Ogledali smo si lesene izdelke, različnih oblik,
iztrgane iz narave in obdelane za uporabo ali samo kot okras. Ivan
Najger je v šali povedal, da se poskuša samooskrbno preživljati in
v trgovini kupi samo mačjo hrano. Tako smo začeli tematsko pot
okrog jezera. Nad jezerom je veliko razglednih ploščadi, od katerih
se razprostira pogled na sedaj večino suhega jezera. Iz pripovedi Marka Cvetka pa smo zvedeli nešteto podatkov in tudi davno
zgodbo dveh družin, ki ima enak tragičen konec kot Romeo in
Julija. Od razgledne ploščadi Kuharica, tematske poti Drvošec, do
ploščadi Kleni vrh, Laze pri Gornjem jezeru, pot izvirov Cerkniškega jezera, smo slišali veliko informacij in spoznali mnogo rastlin.
Veliko teh divjih rastlin je užitnih in okušali smo nove arome in
okuse. Posebna dogodivščina je bilo kosilo, ki ga je pripravila Lili
Mahne. Poleg ješprenja z mesom smo si privoščili krompirjevko,
regratove pite z ajdovo kašo in jurčki, koprivne kolačke, prigrizke
s kalčki, pehtranove mini potičke, štrudelj z rabarbaro, kruhove
ptičke in bezgov sok. Navdušenje je bilo veliko in povabili smo
gospo Lili, da nam vse te dobrote pripravi na kuharski delavnici
v Lokavcu.
Zaključili smo na kmetiji Dolenj v Lazah, ki prideluje domače
žganje in likerje. Dan smo preživeli na res prav poseben način in
odnesli same pozitivne vtise. Vsi pa smo se strinjali, da se vrnemo,
ko se bo jezero napolnilo z vodo.
Besedilo in foto, Nevenka Vidmar

POSAVJE
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bo vseeno treba razmišljati o njegovem nasledniku, sicer pa namerava nadaljevati z ustaljenim programom dela, pri čemer bodo
upoštevali želje društev upokojencev.
»V programu imamo poleg druženja tudi izobraževanja, saj jih
nekatera društva rabijo, zlasti na področju računalniške pismenosti, pa tudi na področju financ, da lahko društva zahtevajo zahtevam po pravočasni oddaji raznih poročil, želimo pa si biti tudi bolj
uspešni pri prijavah na razne razpise,« je povedal Žnidarič in izpostavil še posluh Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS)
za pokrajinske zveze, ki so aktivne na različnih področjih.
Srečanja se je udeležil tudi predsednik ZDUS Janez Sušnik in
ob tem za naš medij povedal, da so v zadnjem času vložili veliko
naporov v izboljšanje gmotnega položaja upokojencev, pri čemer
je izpostavil trikratni dodatek za upokojence z nižjimi pokojninami
in usklajevanje pokojnin vključno s poračunom za nazaj za leta
2010–2015. »So pa še ostale odprte zadeve, kot je letni dodatek
in še marsikaj. Pokojnine so še vedno prenizke, treba pa bo narediti tudi nekaj pri plačah, saj dokler bodo nizke plače, bodo nizke
tudi pokojnine. Pokojninska blagajna pa je preveč obremenjena
s tistimi, ki niso vplačevali vanjo,« je poudaril. Tudi on ni mogel
mimo vpliva epidemije na starejšo populacijo, ki je bila kot ranljiva
skupina zelo na udaru in jo je covid zelo prizadel.
Besedilo in foto, Manja Seher

Žnidarič ostaja
predsednik pokrajine

V krškem hotelu City je v sredo potekal volilni zbor članov
Pokrajinske zveze društev upokojencev, na katerem so
nov mandat predsednika zaupali Jožetu Žnidariču. PZDU
Posavje povezuje 14 društev upokojencev na območju
Posavja. Društva z več kot 1000 člani imajo tri predstavnike
na zboru pokrajinske zveze, z več kot 500 člani dva predstavnika, manjša pa enega predstavnika. Kot je povedal Žnidarič, ki je na čelu krovne organizacije posavskih upokojencev že celo desetletje, se na zboru seznanijo s preteklim
delom pokrajinske zveze in njenimi načrti v prihodnje.
Tako kot vse kategorije prebivalstva je tudi njih v zadnjih dveh
letih zelo prizadela epidemija koronavirusa, ki jih je prikrajšala za
druženje, ki ga zelo potrebujejo, a so kljub temu program skoraj
v celoti uresničili, v skladu s predpisi zdravstvene stroke. Srečevali so se predvsem preko spletnih povezav, pogrešali pa so se
seveda pristne, fizične stike. V svoje vrste si želijo pritegniti več
mlajših upokojencev, čemur prilagajajo tudi program aktivnosti.
Žnidarič je po ponovni izvolitvi za predsednika zveze poudaril, da
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Dan za spremembe

9. aprila 2022 se je pričela vseslovenska prostovoljska
akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov k
aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti in ustvarjanju priložnosti, da se lahko vsak preizkusi v vlogi prostovoljke ali prostovoljca. Slovenska filantropija je tako že trinajsto leto zapored povezala številne prostovoljce po celi
Sloveniji, letos pod sloganom Soustvarjajmo skupnost.
Pomen akcije »Dan za spremembe« je sooblikovanje boljše
družbe, tako, da se v svojem okolju povežejo v akcije, ki lahko
rešujejo aktualne probleme in izboljšujejo kakovost bivanja.
Vsako leto v mesecu aprilu se tako nagovarja prebivalce Slovenije s sloganom »Ne prepuščaj se toku, spreminjaj tudi ti«, da
vsaj za en dan postanemo prostovoljci in prostovoljke. Med 194
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izvedenimi prostovoljskimi organizacijami, ki so svoje soustvarjanje skupnosti izvajali v 86 krajih po Sloveniji smo bili aktivni
tudi prostovoljci programa Starejši za starejše Društev upokojencev Zasavske pokrajine. Prostovoljci programa Starejši za
starejše in člani društev upokojencev Zasavja smo se odločili ta
dan soustvarjati s stanovalci domov starejših na Izlakah, v Hrastniku, Domu za starejše Tisje v Črnem Potoku in enoto v Litiji.
Žal nas je v Hrastniku, zadnji trenutek, prehitela corona, kar pa
ne pomeni, da smo svoj namen in obljubo opustili. Saj veste,
če se zaprejo vrata – odprite okno in smo se potrudili stanovalcem doma povedati, da mislimo na njih in pridemo, ko bodo
razmere boljše in druženje brezskrbno. V drugih domovih pa so
se nam pridružili odlični glasbeniki in pevci, članica VDC Litija,
osnovnošolci in najmlajši ter z recitacijami, glasbo in plesom
popestrili in polepšali druženje. Srečanja v domovih starejših
so vedno posebna izkušnja, saj veliko pomenijo nam in njim,
ker vedno prinašamo malo veselja, igrivosti, novic o domačem
kraju, porokah, krstih in še mnogočem, kar jih zanima in jim
je bilo dolga leta tako domače. Ob druženju pa smo skupaj
tudi zapeli in stanovalcem izročili simbolična velikonočna darila,
rožce in domača peciva naših prostovoljk. Po vsem slišanem in
doživetem ob naših druženjih s starejšimi sem prepričana, da je
v današnjem času skupnost tista, ki lahko daje občutek sprejetosti, sigurnosti, pripravljenosti dajanja in sprejemanja pomoči.
Zato je potrebna odprtost in prijaznost vseh nas, da se bomo
v svoji skupnosti počutili varne in sprejete. To je najmanj kar
lahko storimo drug za drugega, si narišemo nasmeh in ponosno
stopamo v nov dan.
Besedilo in foto, Jerica Laznik
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cerkev Marije Snežne in imeli krajši postanek ob lipah kralja Petra
in kralja Aleksandra. Izlet smo zaključili na izletniški kmetiji Šenveter na kosilu in se družili ob dobri kapljici.
Ivan Kos, foto Olga Kos

Z vlakom na Ptuj

Prostovoljci programa SzS DU Hrastnik smo se že v decembru odločili, da v mesecu juniju obiščemo naše najstarejše mesto Ptuj, razpeto med vinorodnimi griči in
reko Dravo. Ptuj je staro mesto novih doživetij. Grad
nad mestom najstarejših vinskih kleti zre na ulice z enim
najbolj barvitih karnevalov na svetu in kurenti, katerih izjemnost je prepoznal tudi UNESCO.
Mi smo se na pot odkrivanja lepot in znamenitosti Ptuja odpravili
v torek, 7. junija, in sicer z vlakom, kar je še eno posebno prijetno doživetje, ki ga bomo še ponovili. Na železniški postaji nas je
pričakala znanja polna in zgovorna vodička Anja iz Haloz in raziskovanje se je pričelo.
Poleg vseh ostalih mestnih znamenitosti smo si ogledali tudi največji nagrobnik rimske province Panonije, spomenik iz 2. stoletja, ki tehta 7 ton in je izklesan iz enega samega kosa marmorja.
Skoraj nemogoče je spregledati mestni stolp, postavljen v spomin
Marku Valeriju Veru in ni zanimiv le zaradi baročne čebulne
strehe, ampak tudi zaradi antičnih spomenikov, vzidanih v stene.
Poseben je tudi zaradi ure, ki se nahaja le na treh straneh. Razlog
zato je, da grajska gospoda ni želela prispevati svojega deleža
za uro in tako so meščani v znak protesta uro v smeri gradu izpustili. Zelo lepo je ohranjen minoritski samostan iz 13. stoletja,

Člani DU Zagorje ob Savi
na izletu

V četrtek, 21. aprila 2022, smo se z avtobusom odpeljali v Slovenske gorice. Prvi postanek smo imeli na izletniški kmetiji Šenveter
na Dražen Vrhu v občini Sveta Ana, kjer smo imeli kmečko malico.
Potem smo se odpeljali v Zgornji Dražen Vrh, kjer smo si v Methansovi hiši - hiši zgodb, ogledali etnološko zbirko in umetniško
galerijo. V kleti smo degustirali vina iz izletniške kmetije Šenveter.
Od tam smo se peljali mimo Kaprolovega dvorca, mimo Hansonovega mlina, skozi naselje Trate, kjer je grad Cmurek - muzej
norosti, mimo mejnega prehoda Trate - Cmurek in se ustavili v
Zgornjem Konjišču pri Ribiškem domu. Sprehodili smo se do
„Očeta panonskih hrastov“ in ribnikov. Sledila je vožnja do Naselja
Sladki Vrh, kjer smo se z brodom peljali čez reko Muro in nazaj.
Z avtobusom smo se peljali na Zgornjo Velko, kjer smo si ogledali
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kjer kraljuje knjižnica s 5000 starimi knjigami in pod seboj skriva
najstarejšo slovensko vinsko klet. Tu je še dominikanski samostan, ki ga je leta 1230 ustanovila Matilda, vdova Friderika III. Ptujskega. Tu so domovali dominikanci vse do leta 1785, ko se je
zgradba spremenila v vojašnico. Prava lepota Ptuja pa se skriva v
številnih podrobnostih in zgodbah, ki jih je Ptuju zapustila bogata
zgodovina in jih je z nami obujala vodička Anja. Kaj naj rečem;
Ptuj nas je očaral s svojo zgodovino, zgodbami, lepo urejenim
starim delom, prijetnimi lokali, tržnico in haloško gibanico, ki so
nam jo v domači gostilni postregli po okusnem kosilu. Za slovo
smo temu lepemu mestu zapeli nekaj lepih narodnih in seveda ni
šlo brez naše domače, Hrastniške deklice😊.Tako prešerne volje
smo se sprehodili do železniške postaje in se zadovoljni in polni
lepih vtisov vrnili v naš Hrastnik.
Besedilo in foto, Jerica Laznik

ZDUSPLUS

Delavnica uporabe ZOOM-a

Pod okriljem Europa direkt Zasavja smo se udeleženci
programa Starejši za starejše DU Hrastnik odzvali na prijazno povabilo in se z veseljem udeležili delavnice, ki nas
je popeljala v iskanje novih znanj moderne tehnologije.

Izobraževanje prostovoljcev

V programu Starejši za starejše že dalj časa opažamo, da
nam primanjkuje prostovoljcev, ki bi nadomestili in bili v
pomoč starejšim, ki svoje delo opravljajo že od začetka izvajanja programa, ta pa nosi letnico 2004. Tako se z različnimi oblikami trudimo pridobiti nove moči, ki bi programu
prinesli tudi svežino, nove ideje in načine vzpostavljanja
stikov s starejšimi občani v našem okolju. Zato je bilo tako
lepo sprejemati prijave novih prostovoljcev, ki se bodo
udeležili uvodnega izobraževanja in spoznavanja načina,
zakonitosti, pravil in pasti prostovoljstva.

Naš gostitelj MC Hrastnik nam je odstopil prostore in predaja znanj
in neskončnih možnosti, ki jih nudijo pametni telefoni, se je pričela.
Velika zahvala velja našemu mentorju Jerneju, ki s svojim znanjem
in prijazno potrpežljivem odnosu pomaga razrešiti težave. Moram
pa povedati, da smo že na prvem srečanju pogumno zakorakali v
svet novejšega komuniciranja, se pravi v aplikacijo ZOOM. Začrtali
in uredili smo tudi svojo skupino za pogovore v živo preko telefona. Vtisi in mnenja celotne skupine so bili zelo pozitivni, trudimo
se ohranjati ZOOM stike in preko poletja opraviti še eno utrjevalno
delavnico, da bomo sigurni v naše novo pridobljeno znanje in bili
tako pripravljeni tudi na dneve, ko bomo to obliko druženja potrebovali.
Besedilo in foto, Jerica Laznik

ZGORNJE
PODRAVJE
Predvsem pa se prepričali, da je to res plemenito delo, ki je v veliki
meri poplačano z zadovoljstvom, ki pogreje dušo in srce. V tem
delu preizkušaš in spoznavaš meje človeške ljubezni, potrpljenja, sočutja, empatije in spoštovanja. Vse to se prepleta tudi z
bolečino in iskanjem rešitev, ki bi negotovost in žalost omilili ali
celo premagali. Včasih nam uspe, včasih pa smo lahko samo tihi
spremljevalci, ki ponudijo druženje, tolažbo in predvsem občutek,
da naši obiskovanci niso sami. Naša izobraževanja so strokovna
in potekajo v prijetnem vzdušju predvsem po zaslugi naše izobraževalke ga. Danice Kurent, ki svoje znanje in izkušnje črpa iz
dolgoletnega dela v sociali, kar je tudi osnova našega programa.
Srčno upam, da bomo naše izobraževanje z novimi prostovoljci
izvedli tudi v jesenskem času in tako pomlajeni pogumno in še
bolj številčno zakorakali v svet prostovoljstva ter bili v oporo našim
starejšim in jim s tem pripomogli, da jesen življenja preživljajo v
znanem in njim ljubem okolju – doma.
Besedilo in foto, Jerica Laznik
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Skupščina Zveze
klubov Slovenije

Sedemnajstega maja so se v Lescah na Gorenjskem zbrali
predstavniki Klubov upokojenih delavcev Ministrstva za
notranje zadeve Slovenije in izvedli volilno skupščino.
Skupščine so se udeležili delegati 12 območnih klubov, ki
so bili izvoljeni na zborih članstva. Predstavnikov Kluba
Ptuj in Sežana na skupščino ni bilo. Klub Krško je v letu
2021 prenehal z delovanjem.
Klub upokojenih delavcev MNZ Maribor so zastopali delegati, ki
so bili izvoljeni na zboru članstva 25. marca 2022 v Mariboru, in
sicer: Majda Bobanec, Bojan Lunežnik, Milojko Cerkovnik, Jože
Kušar in Miro Kocbek.
Poročilo o delu zveze je podal predsednik Niko Jurišič, ki je kar
četrt stoletja vodil Zvezo klubov Slovenije. Povedal je, da je bil
njegov zadnji mandat zelo stresen in nenavaden in zato tudi manj
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ljenih predstavnikov zveze zahvalil za izkazano zaupanje ter dosedanjemu predsedniku Niku Jurišiču in dolgoletni tajnici Mileni
Mišetič izročil simbolno darilo, knjigo in cvet. Članu območnega
kluba Maribor Bojanu Lunežniku je bila za izjemen prispevek k
delovanju zveze podeljena zlata plaketa.
Razšli so se z željo, da se čimprej konstituira novi upravni odbor
ter prične z dejavnostmi, v skladu s cilji, vrednotami in poslanstvom upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve, kot
so jih opravljali pred epidemijo Covid-19 v Sloveniji. Upravičeno pa
pričakujejo tudi pomoč in podporo bivšega delodajalca.
Besedilo in foto, Mirko Ploj

Pikapolonice razstavljajo
uspešen. Močno ga je zaznamoval predvsem corona virus in s
tem omejitve, ki jih je povzročil pri izvajanju letnih programov dela
zveze. Za upokojene delavce organov za notranje zadeve Slovenije pa je bilo stresno spremljati tudi, kako so bivši sodelavci, aktivni
kolegi, iz dneva v dan bolj zapravljali svoj visok ugled v družbi,
ki so si ga pridobili od osamosvojitve do danes. Prav tako niso
mogli sprejeti niti razumeti ignorance in neodzivnosti aktualnega
vodstva Generalne policijske uprave in Ministrstva za notranje
zadeve. Namenoma so ravnali, kot da njihovih predhodnikov, številnih upokojenih delavcev policije in MNZ v Sloveniji ne bi bilo in
se za njih sploh niso menili. Ne da bi jim pomagali, celo ovirali in
omejevali so jih pri izvajanju njihovih programov dela. Oboje jih
je prizadelo, saj je njihovo trideset in več letno delo postalo ne
vredno. Po podanih poročilih so razrešili dotedanje organe zveze
in izvolili nove. Nov mandat za predsednika zveze je bil zaupan
Jožefu Grahu iz mariborskega kluba. Na mesto podpredsednika sta bila izvoljena Dušan Arko iz koprskega in Milan Horvat iz
murskosoboškega kluba. Kot prioritetne naloge so si zadali; pridobivanje novih članov, pripravo novega statuta zveze, ponovno
krepitev sodelovanja z GPU in MNZ, sodelovanje z Zvezo društev
upokojencev Slovenije, vzpostavitev spletne strani zveze, organizacijo družabnega srečanja, tradicionalnih športnih iger in drugo.
Novi predsednik se je v svojem imenu in imenu vseh novo izvo-

„Od glave do peta“ je letošnji naslov 31. ročnodelskega
krožka PIKAPOLONICE pri DU Lovrenc na Pohorju. Tako
smo PIKAPOLONICE v nedeljo, 5. junija, zaključile 31. leto
druženja z razstavo naših izdelkov. Pridružile pa so se nam
tudi osnovnošolske „male pikapolonice“ s svojimi izdelki.
Prevladovali so izdelki za humanitarne namene. Za novorojenčke
mariborske porodnišnice smo spletle copatke, za nedonošenčke
pa tudi kapice. Deset copatk smo podarile tudi Zavodu Danica,
ga. Danica Hriberšek bo te copatke podarila ob prvih obiskih
„novih“ prebivalcev Lovrenca. Za otroke v Keniji pa smo spletle
kapice. Predstavniki bolnišnice so nas obiskali na razstavi in nam
izročili prisrčno zahvalo za prejem copatk in kapic. Za kenijske
otroke smo spletle 32 čepic, ki jih je prevzela Pikapolonica Zdenka
Šlag in jih bo izročila sorodnici iz Kenije. Zaradi virusa smo bile pri
delu in druženju zelo ovirane, zato smo večinoma delale doma.
Za naslednjo sezono – leto, pa že razmišljamo o novih idejah in
projektih.
Pikapolonica, Milena Fornezzi

V srcu Slovenije

Po radiju se je slišala pesem Slovenija, od kod lepote tvoje, ko so
članice in člani Kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje
zadeve Maribor, pričeli svoj enodnevni izlet. Spremljali so jih prvi
jutranji sončni žarki, ko je avtobus iz Maribora za seboj puščal
prve kilometre. Tokrat so se odločili, da obiščejo naselje Vače v
Občini Litija, ki so znane predvsem po najdišču vaške situle.
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Na trgu Vače jih je pričakala klepetulja Anka. Predstavila jim je kulturne, zgodovinske in naravne znamenitosti kraja. Izvedeli so, da
je na Vačah živel in pesnil slovenski pesnik Janez Menart. Napisal
je tudi pesem, ki je povezana z Vačami, z naslovom Vaške klepetulje, ki jo je vodnica tudi zrecitirala. S svojimi norčijami jih je
presenetil in razvedril dvorni norček, ki je na zanimiv način primerjal simbole z Vaške situle z varnostnimi elementi v osebnih
dokumentih.
Z Vač so se odpravili v Slivno, ki velja zahttps://sl.wikipedia.org/
wiki/Slivna geometrično središče Slovenije, imenovano Geoss in
predstavlja srce Slovenije. Tu jim je vodnica ob spremljavi mrzlega
vetra, zrecitirala Prešernovo Zdravljico. Dvorni norček pa jih je
opomnil na pomembnost objemov in besed »Mi se imamo radi«.
Objeti preko ramen so to pesem skupaj tudi zapeli.
Pot so nadaljevali do gradu Bogenšperk. Grad velja za enega
najlepših gradov na slovenskem. Imenovan tudi dom Janeza
Vajkarda Valvasorja. V njem je napisal svoje najbolj znano delo
Slava vojvodine Kranjske. Ob zanimivem pripovedovanju vodnice
so spoznali njegovo življenje in delo. Ogledali so si Valvasorjevo delovno sobo, tiskarno ter geodetske in ostale zbirke. Znotraj
gradu so posedeli v prelepi poročni dvorani.
Hitro so se vklopili v zanimivi svet gradu, vitezov ter grajske
gospode. Zato so hladne grajske sobane zapustili dobre volje. In
s tem zaključili zanimiv enodnevni izlet, poln lepih spominov.
Besedilo in foto, MP

V Velenje in Dobrno

Bil je prelep četrtek, dne 21. aprila, ko smo se dopoldne,
okoli pol desete ure, pričeli zbirati na nam znanih lokacijah, da sedemo v avtobus in se odpeljemo na izlet. Malo
pred deseto je voznik pobral še zadnje potnike pred trgovino Jager in že smo se peljali v smeri proti Velenju.
Ogledali smo si okolico Velenjskega jezera, nekateri so se
povzpeli tudi na razgledni stolp in si z njega ogledali širšo okolico.
Po popiti kavici smo se nato odpeljali do muzeja Velenjskega
rudnika premoga, kjer smo imeli voden ogled, ter se tako seznanili z zgodovino rudnika, vse od leta 1885 pa do današnjih dni.
Spoznali smo težko življenje knapov in njihov tehnološki razvoj,
vmes smo še nekaj malega prigriznili, nato pa se popeljali z rudarskim vlakcem, na koncu vožnje pa še uspeli stopiti pred fotografski objektiv, nato pa znova sedli v avtobus ter se odpeljali proti
Dobrni. V tem kraju zdravilnega vrelca smo si ogledali krajevne
znamenitosti, zlasti prve toplice, predhodnico današnjih toplic.
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Izlet smo sklenili proti večeru v bližnjem barčku, kjer smo se zaobljubili, da bomo v prihodnje še ponovili taka potepanja. No, roko
na srce, do zdaj smo take obljube vedno držali, saj smo si pred
mesecem dni ogledali Ljubljano, in ker smo tja potovali z vlakom,
smo si morali ogledati Slovenski železniški muzej. Družno smo si
zaobljubili, da bomo znova odšli na izlet. Kam, to pa v tem trenutku še ciganka ne ve. Vsekakor bomo na uredništvo poslali naš
zapis in le upamo lahko, da se bomo imeli tako prijetno, kot na
vseh dosedanjih izletih.
Besedilo in foto, Zlatko Trebovšek

Donava je bila njihova
spremljevalka

V nedeljo, 22. maja ob 22. uri, člani Kluba upokojenih delavcev MNZ Maribor, ki so se odločili za tridnevni izlet,
niso legli k počitku kot običajno, temveč so se z avtobusom podali na dolgo pot do Beograda. Sedeminštirideset
članic in članov je odpotovalo na križarjenje po Donavi.
Vožnja oziroma noč je, ob doslednih mejnih kontrolah in
kratkih postankih, hitro minila. Ko so v jutranjih urah prispeli na obrežje reke Donave, jih je hitro predramil hladen
piš …
Ladja s posadko jih je že čakala. Na zgornji palubi je imel vsak svoj
ležalnik, v spodnjem salonskem delu pa so jim postregli zajtrk in
kosilo. Med plovbo jim je vodnica pripovedovala o zgodovinskih in
kulturnih znamenitostih ter o naravnih lepotah, ki so jih imeli priložnost videti in opazovati. Njihova plovba je potekala mimo Smederevske trdnjave, v rečni del, kjer je Donava najširša in se zaključila
z vstopom na območje narodnega parka Đerdap. Prepluli so okoli
214 kilometrov. Prenočili so v mestu Kladovo. Naslednji dan so si
ogledali elektrarno Đerdap in arheološko najdišče Lepenski Vir. Za
še en čudovit razgled na Donavo so se odpeljali na Kapetan Mišin
Breg. Lastniku tega Etno kompleksa so izročili darilo in se poslovili
s pesmijo. On pa jih je z uradnim vabilom št.: 1332 povabil na svoj
120. rojstni dan. Obljubili so mu, da pridejo, da jih bo pripeljal isti
voznik in spremljala ista vodnica. Popoldne so si v centru Beograda ogledali pravoslavno cerkev Svetega Save. Prenočili so v kraju
Vrdnik. Noč je bila vroča, pa ne zaradi dejavnosti upokojencev,
temveč zaradi nedelovanja klimatskih naprav v podstrešnih hotelskih sobah. Zato so z nestrpnostjo pričakovali jutro, ki kar ni
hotelo priti. A je dan mladosti tudi za manj mlade izletnike vseeno
prišel. Zadnji dan so si na obronkih Fruške Gore, v kraju Banoštor,
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privoščili vinogradniško malico. Ustavili so se še v mestu Vukovar,
kjer so še vedno vidni sledovi vojne in obiskali lokalno pivovarno.
Ostajajo enotnega mnenja, da bo videno in slišano še dolgo tema
pogovorov z domačimi, sorodniki, prijatelji in znanci.
Besedilo in foto, Mirko Ploj

SPODNJE
PODRAVJE
Folkloristi iz Dolen

Folklorno društvo Rožmarin Dolena ohranja ljudsko izročilo na različnih področjih; skrbi za izobraževanja, sodelujejo na gostovanjih in prirejajo svoje nastope, razstave, srečanja in promocije. Predsednica društva je Jana Potočnik,
ki predano skrbi za delovanje društva, saj je vanj vključenih veliko članov in različnih skupin: odrasla in otroška
folklorna skupina, Rebolj in Jurek, Ded nosi babo, rimske
vestalke in aktiv žena.
V FD Rožmarin Dolena so dolga leta delovali tudi ljudski pevci,
ki pa so opustili ljudsko petje zaradi starosti in raznih bolezni. Ni
pa mladih, ki bi nadaljevali z ljudskim petjem. Zapojejo le še ob
kakšni posebni priložnosti. Hedvika Ostroško je bila dolga leta
vodja skupine ljudskih pevcev. Je prejemnica mnogih priznanj in
zahval za ohranjanje ljudske pesmi Haloz, ki se prenaša iz roda v
rod in za ohranjanje arhaičnega petja. Gostovali so po domači in
sosednjih občinah, po celotni Sloveniji in tudi v tujini. Posneli so
veliko oddaj in bili dobrodošli na marsikateri televizijski oddaji.
Hedvika , Vikica, se je rodila pred 85 leti na Vildonu. Oče Hanzek
in mama Ana sta zelo garala, da sta preživljala številno družino, saj
je bilo kar devet otrok. Spominja se, da sta zadnja, dvojčka, umrla
pri starosti štirih mesecev..: spominja se težkega življenja. Danes
veliko hrane konča v smeteh, včasih pa so bili lačni kruha. Imeli
so kmetijo, na kateri je bilo dela od zore do mraka, toda dajala
je premalo za preživetje številne družine. Imeli so tudi gozdove,
vinograd in sadovnjak. Pomagali so pri spravilu lesa in kostanjev
les prevažali v Majšperk za tanin. Pomagali so v vinogradu, da so
lahko prodali ali zamenjali vino za žita in druge pridelke, ki niso
rasli v Halozah. Prav tako so obirali sadje in delali tuklo (sadjevec)
in kuhali žganje. Otroci so morali na delo – taberhe že v zgodnji
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mladosti. Spominja se, da je delala od zgodnjega jutra do poznega
večera pri kmetih na ravnini, da je prislužila korpo (košaro) krompirja. Pomagali so tudi pri mlačvi žita in raznih drugih delih.
Oče je bil odličen pevec in so otroci z njim zelo radi prepevali, kljub
trdemu in težkemu življenju. Prvič so se predstavili kot pevska
družina Vidovič leta 1982 v oddaji Iz vasi v vas. Drug za drugim
so odhajali od hiše za boljšim življenjem. Tudi Vikica je leta 1957
odšla delat na kmetijo, toda že po letu dni se je vrnila domov, saj
je niso več potrebovali. Potem se je zaposlila pri Lenartu na Ptuju
v šiviljskem obratu, bila gospodinjska pomočnica pri neki družini
dolgih sedem let, nato pa spoznalka svojega življenjskega sopotnika, Ludvika. Ker nista imela svojega doma se je preselila k sestri
v Tržec, Ludvik pa je hodil v službo in gradil hišo na Turnišču.
Njene globoke korenine je izpodrezala žalost, ko ji je leta 2015
umrl mož, pred tremi leti pa še hči. Prav vsak dan se ju spominja in
zanju moli. Je odlična gospodinja in prav vsak dan nekaj skuha za
vse. Še vedno se kam popelje z avtomobilom in je tako povezana
s svetom. Ima kokoške na katere je zelo navezana. Ko ji je zelo
dolgčas, pa pokliče stare prijatelje in znance. Spominja se časov,
ko so hodili na nastope in razne prireditve. Vsi so z veseljem peli
in igrali stare ljudske instrumente. Izdali so tudi več CD-jev in tako
ohranili staro ljudsko pesem za zanamce.
Zdenka Golub, foto Slavica Petrovič
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Življenje je lepo – Festival Crikvenica 2022
Na festivalu, ki je potekal od 26. maja do 28. maja v Crikvenici na Hrvaškem, je sodelovalo 8 držav (Hrvaška, Bosna in
Hercegovina, Avstrija, Moldavija, Makedonija, Srbija, Slovenija in Bolgarija). Našo, okrepljeno ekipo pikadistov iz
Velenja, je vodil Boris Zajc in to, vsaj po rezultatih sodeč,
več kot odlično!
Sprejem in namestitev sta bila, kot poročajo udeleženci, na pričakovani ravni, sama organizacija pa, bolj kot ne, izpeljana bolj
po domače. Sedemindvajsetega maja so organizatorji pripravili
sprejem pri županu občine Crikvenice, isti dan, v popoldanskih
urah, pa je bila na glavnem trgu še svečana otvoritev festivala.
Zaradi predčasnega odhoda naše ekipe, so nam bile podeljene
medalje in pokal za posamezne uvrstitve v pikadu, kot tudi pokal
za osvojitev 3. mesta v skupnem seštevku prej, kot je predvideval
protokol. V pikadu se je tekmovalo po starostih skupinah:
40-45 let, 45-50 let, 50-55 let, 55-60 let, 60-65 let, 65-70 let in od
70 leta starosti dalje.
V starostnih skupinah so osvojili medalje:
60-65 let: Branko Stropnik – zlato, Desimir Djordjević – srebro in
Branko Guzej - bron
65-70 let: Slavko Domonkoš - srebro,
70 let in več: Blaž Dukarič – zlato.
Prejeli pa smo še pokal za osvojeno 3. mesto skupno.
Besedilo in foto, Boris Zajc

Prvomajski strelski pokal Občine Cirkulane
V počastitev 15 let delovanja Občine Cirkulane in 10 let delovanja Kluba HALONGA Cirkulane sta Klub HALONGA in DU
Cirkulane organizirala v nedeljo, 1. maja 2022, tekmovanje
z zračno puško in zračno pištolo na strelišču Fric-Dolane, t.
i. Prvomajski pokal Občine Cirkulane. Otvoritev tekmovanja
sta opravili s svojim nagovorom županja Občine Cirkulane
Antonija Žumbar in predsednica DU Cirkulane Matilda Golc,
za glasbo je skrbela skupina Potepuhi.
Tekmovanja z zračno pištolo so se udeležili: Klub HALONGA Cirkulane, SD Kidričevo in ADK Dolane in 3 posamezniki. Z zračno
puško so se tekmovanja udeležile naslednje ekipe: DU Cirkulane, DU Grajena, DU Duplek, Vidovič Zg. Leskovec, LD Cirkulane,
Montamont Dolane, ADK Dolane, Koroška A1, Mali Okič in 3 posamezniki. Tekmovanje je potekalo na polavtomatskem strelišču
na razdalji 10 metrov in posameznik je lahko dosegel od 20 pogodkov in 200 možnih točk.
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Na zračni pištoli je zmagala ekipa Klub HALONGA (v sestavi Bratušek Srečko, Fric Stanko in Golc Stanislav s 496 krogi), drugo
mesto SD Kidričevo (v sestavi Petek Marjan, Premožič Igor in
Mohorko Matevž s 489 krogi) in tretje mesto ekipa ADK Dolane
(v sestavi Krajnc Marsel, Štumberger Matjaž in Gabrovec Robert
s 388 krogi).
Med posameznimi pištoljaši je bil najuspešnejši Stanislav Golc s
183 krogi, drugo mesto je dosegel Mohorko Matevž s 176 krogi in
tretje mesto Marsel Krajnc s 164 krogi.
Na zračni puški je med 11 ekipami zmagala ekipa Društva upokojencev Cirkulane (v sestavi Bratušek Srečko, Ličen Alojz in Golc
Stanislav s 473 krogi), drugo mesto je dosegla ekipa Društva upokojencev Grajena (v sestavi Rogini Zofka, Hrnčič Franc in Gajzer
Janez s 460 krogi) in tretje mesto je dosegla ekipa Društva upokojencev Duplek (v sestavi Miklavc Zlatko, Muršec Drago in Gajzer
Marjan s 446 krogi), med posamezniki puškaši je bil najuspešnejši
Stanislav GOLC s 166 krogi, drugo mesto je dosegel Bratušek
Srečko s 160 krogi, tretje mesto je dosegel Gajzer Janez s 157
krogi in četrto mesto je dosegel Gajzer Marjan s 157 krogi.
Tekmovanje je potekalo v prijetnem prijateljskem vzdušju. Pokale
in medalje so podelili županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar,
vodja sekcije za šport in rekreacijo Kluba Halonga, Alojz Cifer in
vodja sekcije za šport in rekreacijo DU Cirkulane, Stanko Kokol.
Iskrena zahvala vsem tekmovalcem, organizatorjem, Občini Cirkulane, Stanku Fricu za prostor in vsem, ki so prispevali k uspešni
izvedbi tekmovanja.
Zdenka Golub, foto Marija Hrastnik

Tudi upokojenci
imajo svoje načrte.
Obiščite vam najbližjo poslovalnico Addiko banke ali nas pokličite
na 01 5804 228 in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vas.

Bodite drugačni in izberite poletje doma.
Ste pomislili, da bi letos preživeli poletje brez gneče v hladu domače terase ali na vrtu za hišo? Pred tem pa poskrbite,
da bo fraza: ''Povsod je lepo, a doma je najlepše'' veljala tudi za vas! Naj vaša terasa postane najbolj zaželena lokacija
za preživljanje časa z najljubšimi in za ustvarjanje lepih spominov, ki vas bodo greli tudi pozimi.
Strokovnjaki Addiko banke so za vas pripravili tri preproste ideje, kako si lahko sami uredite domačo teraso, da bo
pripravljena na najboljše poletje.
1. Letna kuhinja – Na vrtu uredite letno kuhinjo, ki vam bo služila za pripravo hrane za kosila, praznovanja in
piknike, v njej pa lahko pripravljate tudi ozimnico.
2. Vrtno pohištvo – Vrtno pohištvo je lahko udobna sedežna garnitura, ki bo namenjena zgolj počitku, lahko pa
je to tudi priročna jedilna miza s stoli. Pri nakupu ne pozabite na spremenljive vremenske razmere in na to, da
vzdrževanje ne bo pretirano zahtevno in drago.
3. Rastline in dekor – Popolni izgled terase boste dosegli s pisanim izborom rastlin, ki jih posadite v večje
okrasne lonce. Prostor polepšajte še z nekaj dekoracije, kot so okrasne blazine, preproge, vaze in svečniki ter,
če vam prostor dopušča, lahko ustvarite lasten vrtiček svežih začimb in dišavnic.
Da boste lahko že kmalu uživali v novih poletnih dogodivščinah, ne čakajte predolgo in načrtovanje začnite že
danes. Uresničite svoje želje in sebi ter svojim najbližjim privoščite nepozabne spomine!
Če vas pri uresničitvi vaših načrtov ovira pomanjkanje sredstev, je Addiko banka pravi naslov.
Strokovnjaki Addiko banke so pripravili ugodne rešitve za upokojence, tudi tiste z nižjimi prihodki. Sklenitev
hitrega kredita je enostavna in hitra, saj potrebujete le osebni dokument, davčno številko in TRR. Izpolnjeno vlogo
za kredit lahko oddate v vam najbližji Addiko poslovalnici, kjer vam Addiko strokovnjaki vedno priskočijo na pomoč
in uredijo vse potrebno za varno ter enostavno sklenitev financiranja po vaši meri.
Postanite stranka Addiko banke in prihranite!
Za upokojence v Addiko banki ponujajo tudi brezplačno vodenje bančnega računa ali paketa bančnih storitev za
ves čas trajanja financiranja.
Veselimo se srečanja z vami!
Strokovnjaki Addiko banke

Vaša najboljša izbira za hitre kredite

JUBILEJI NAŠIH ČLANOV

90 let Janeza Podkrajška

Svoj 90. rojstni dan je Janez Podkrajšek praznoval 27. aprila
2022. Na njegovem domu v Andražu nad Polzelo so ga obiskali župan občine Polzela ter predstavniki Društva upokojencev Andraž.

ZDUSPLUS
Člani šahovske sekcije DU Andraž Janezu z veseljem sporočamo, da je 2-letni premor zaradi korone mimo in da smo ponovno
pričeli z igranjem rekreativnega šaha. Pričakujemo vas. Srečno!
Besedilo in foto, Franc Kumer

90 let Katice Pajnkiher

Katica Pajnkiher je rojena daljnega leta 1932 na Rodnem
Vrhu, kjer je preživela tudi večino svojega življenja. Otroštvo je preživljala na manjši kmetiji Cafutovih, kjer je bilo
osem otrok. Skrbela je za mlajše brate in sestre.

Obiska je bil Janez zelo vesel, prav tako veseli in zadovoljni so
bili tudi obiskovalci, saj je Janez še vedno čil in zdrav ter vedrega
duha. Takega poznajo tudi člani šahovske sekcije matičnega
društva upokojencev Andraž, kjer se šahovska igra odvija malo
tekmovalno, bolj pa v rekreativne namene. Člani šahovske sekcije
pravijo, da z Janezom radi igrajo. Šahiranje je sproščeno, kajti izid
igre je že tako vnaprej znan. Velik uspeh je že, če v igri z Janezom
dosežejo remi! Na začetku igranja šaha Janez vedno nastavi nekaj
šahovskih problemov v reševanje ostalim članom. Seveda Janez
potem rešitev tudi komentira. Tedensko igranje šaha v društvu
poteka v zelo sproščenem vzdušju, s šaljivimi komentarji, kar je
tudi osnovni namen druženja.
Nekoliko več o Janezu in o njegovi šahovski poti smo povzeli iz
članka, ki ga je napisal njegov dolgoletni prijatelj Janko Bohak.
Janez Podkrajšek je začel svojo šahovsko pot že zelo zgodaj, in
sicer leta 1949, ko je na tretjem mladinskem državnem prvenstvu
na splošno presenečenje osvojil prvo mesto pred vsemi takrat
znanimi slovenskimi šahisti. Takrat je pokazal svoj izreden šahovski talent. Istega leta je nastopil tudi na mladinskem prvenstvu
Jugoslavije, kjer je premagal tudi zmagovalca turnirja. Kot slovenski prvak je tudi uspešno nastopal na polfinalnem turnirju Jugoslavije.
Janez Podkrajšek je mednarodni mojster ICCF od leta 1981 in višji
mednarodni mojster od leta 1999, ko je bil uveden ta mednarodni
naslov.
V začetku šestdesetih let je Janez osvojil drugo mesto v dopisnem
šahovskem prvenstvu Jugoslavije. Z jugoslovansko dopisno šahovsko reprezentanco je nastopal na olimpijskih in evropskih
prvenstvih, s slovensko republiško reprezentanco pa na mednarodnih tekmovanjih. Po slovenski osamosvojitvi je uspešno igral
tudi za slovensko olimpijsko reprezentanco na polfinalu dvanajste
dopisne šahovske olimpijade (rezultat: +6 = 2 -2) in na treh velemojstrskih turnirjih: argentinskem Memorialu „M. Lewkovitz B“,
drugem Memorialu dr. Milana Vidmarja in na Memorialu Frančeka
Brgleza, ki ju je priredila slovenska dopisna šahovska organizacija. Po tem turnirju se je odločil zaključiti svoje dopisno šahovsko
udejstvovanje, saj se, kot pravi, mlajšim brez računalnika ne more
več uspešno zoperstavljati.
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90 let Katice, z bratom in sestro ter s 4 otroci
Poročena je bila z Zdravkom iz iste vasi, ki je delal na Kombinatu
in je že 35 let vdova. Sama je skrbela za dom in družino, redila
kravico, svinje in kokoši. Veliko je hodila po taberhih, saj je morala
odslužiti, če so jim pomagali sosedi. Rada je delala, prav nič ji ni
bilo težko. Veliko je delala v vinogradih in je bila iskana delavka, saj
rezati ne zna vsak. Dolga leta je bila tudi kuharica v šoli na Rodnem
Vrhu. V zakonu se jima je rodilo pet otrok Milica, Dragica, Milan,
Drago in Dušan. Sin Dušan je že pred 11 leti umrl. Otroci so bili
doma, dokler so hodili v šolo, nato so si poiskali delo in si ustvarili
družine in se odselili. Dolgo je živela sama in skrbela za dom ter
vrtnarila. Čakala je na obiske svojih otrok z družinami. Takrat jim je
vedno pripravila kaj dobrega; spekla sveži kruh, gibanico, potico
ali druge dobrote. Počasi jo je začelo zapuščati zdravje in morala
se je preseliti k najmlajši hčerki Dragici v Bukovce, kjer lepo skrbijo
zanjo in je tam že 14 let. Dokler je zmogla je redno hodila k maši,
sedaj pa se veseli vsakega obiska duhovnikov. Najbolj se razveseli
obiska članic Karitasa, saj ji prinesejo največ novosti iz domačega
kraja, ki ga neizmerno pogreša. Ko se naklepetajo, zmolijo, in tudi
sama pove, da moli cele dneve, če je sama. Moli za dobroto in
srčnost na svetu. Zelo je vesela vsakega obiska iz Haloz, svojega
ljubega domačega kraja. Rada prisluhne ptujskemu radiju in radiju
Ognjišče in rada prelista časopis. Pravi, da rada bere tudi stare
članke. Najbolj pa se razveseli svojih 13 vnukov in 14 pravnukov.
Vesela je bila praznovanja ob 90. rojstnem dnevu, ki so ji ga pripravili domači. Skupaj je posedela in poklepetala s svojim bratom
Tončekom in sestro Milico, ostalih pa žal ni več. Upihnila je tudi
svečko na torti, ki so jo zanjo spekli z veliko ljubeznijo. Pravi, da
je za dolgo življenje potrebno skromno živeti in veliko delati, da je
potrpežljivost Božja mast. Prebolela je težko bolezen in zopet se
bolje počuti. Rada popazi na pravnuke, ki se igrajo okrog nje in to
ji daje smisel življenja.
Zdenka Golub

SPOROČILA UREDNIŠTVA IN VODSTVA ZDUS

ZDUSPLUS

S tečajem Bodi povezan do večje zdravstvene
pismenosti s področja demence
»Nikoli ne začnem svojih delavnic na
način, da ljudem razlagam 10 prvih
znakov demence, ker bi jo pol udeležencev takoj zapustilo.«
L.B., izobraževalka odraslih
s področja demence
Ste izobraževalka/izobraževalec v
vašem DU? Bi želeli poglobiti svoje
znanje o zdravstveni pismenosti s področja demence? Ali pa preprosto imate
izkušnjo z demenco (svojci, oskrbovalci, prostovoljci) in potrebujete več
veščin, ki bi vam pomagale razumeti
demenco in izboljšati kakovost življenja.
ZDUS je s partnerji projekta Move your
hands for dementia pripravila množični
spletni odprti tečaj (MOOC) Bodi povezan.
Tečaj je praktično orodje za izobraževalce
odraslih, ki želijo izboljšati svoje razumevanje
demence in to znanje prenesli na učeče v
skupnosti. Ti so lahko prostovoljci, oskrbovalci, delavci v trgovinah, vozniki avtobusov
ali prodajalci.
Bodi povezan MOOC si prizadeva izboljšati zdravstveno pismenost o demenci, zato
da bi ljudje v skupnosti, storitvenih in oskrbovalnih dejavnosti vedeli več o demenci in
razumeli lastno vlogo pri spodbujanju vklju-

čujočih in opolnomočenih odnosov, ki so
potrebni za boljšo kakovost življenja vseh, ki
živijo z demenco. Gre za pristop, ki je osredotočen na osebo in temelji na poznavanju
osebe, ki ima demenco in zahteva prilagajanje našega vedenja in skrbi individualnim potrebam te osebe. Naša odgovornost je, da
razvijamo kolektivno razumevanje, vedenja,
podporo, oskrbo in skupnostne storitve na
podlagi katerih lahko izboljšamo izkušnjo
oseb z demenco. (Avtorica ilustracije za
ZDUS: Lara Kastelic, Nariši mi zgodbo.)
Zato je ZDUS s partnerji projekta pripravila
spletni tečaj Bodi povezan, ki je sestavljen iz uvoda in štirih modulov:
Modul 1 - “V čevljih” osebe z demenco
Modul 2 - Preventiva
Modul 3 - Komunikacija z osebami z
demenco v vsakdanjem življenju in v
skupnosti
Modul 4 - Vključujoča skupnost, osredotočena na osebe, ki živijo z demenco
Izberete lahko modul, ki vas zanima, ali pa
opravite celoten tečaj. Vsak modul ima razdelek z metodami, namenjen izobraževalcem
odraslih, ki podaja predloge aktivnosti, ki jih
lahko uporabite pri svojih učečih se, da bodo
imeli koristno učno izkušnjo. ZDUS je avtorica modula. Ko zaključite tečaj, lahko opravite preizkus pridobljenega znanja in prejmete

certifikat. S tečajem se boste naučili, da:
kot izobraževalec odraslih lahko pomagate
svojim učečim se povečati znanje, veščine in
kompetence o demenci ter tako pomagate
ustvarjati vključujoče skupnosti, ki bolje razumejo osebe z demenco in njihove potrebe;
s povečanjem zdravstvene pismenosti o
demenci lahko zdravstveni delavci izboljšajo
preventivo, kakovost oskrbe in sprejemajo
bolj zavestne odločitve;
je bistvenega pomena razviti komunikacijske
veščine, da bi dosegli večjo vključenost in izboljšali kakovost življenja oseb z demenco;
razumevanje demence, ki ga imamo kot
skupnost (naše vrednote in besedišče, ki
ga uporabljamo), lahko vpliva na odnos, ki
ga imamo z osebo z demenco, ter na vrste
podpore in storitev.
Dijana Lukić

Vpišite se na brezplačen spletni
tečaj Bodi povezan, ki je dostopen
v slovenskem jeziku na spletni
povezavi: http://mooc-dementia.eu/
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MALO VERJETNO JE,
DA NA HRVAŠKI OBALI
NALETITE NA LAČNEGA
MORSKEGA PSA.
NI PA NEMOGOČE.
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