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Pozdravljeni, spoštovane bralke in bralci!
Prišla je pomlad, tista prava, v naravi, pa tudi
tista v našem počutju in željah, predvsem
pa možnostih relativno normalnega življenja
in delovanja. Da smo dolgo pogrešali žive
medsebojne stike, pogovore, druženja, se
pozna med drugim po množičnih obiskih
vsega, kar je zdaj organizirano, ko so covid19 in korona omejitve večinoma odpravljene. Ne samo kulturno umetniške, športne
in druge prireditve povezane z množičnim
druženjem, tudi naše dejavnosti so na hitro
oživele. Društva, pokrajinske in območne
zveze hitijo z občnimi zbori, organizacijo
dogodkov. Delovna telesa ZDUS, skupaj s
projektnimi skupinami, pa hitijo s sestanki,
srečanji, delavnicami … Kot da smo stopili
na vrtiljak dogajanj, kjer je vse nujno, je bilo
že včeraj prepozno, bomo zamudili rok, ne
bomo uspeli na razpisu, potrebujemo še
oceno, pa odobritev, bo zadosti financ. Če
v zasledovanju ciljev in izvajanju aktivnosti
opustimo vsako previdnost za ohranjanje
lastnega zdravja, se nam lahko preteklost
vrne. Gotovo si ne želimo povratka raznih
omejitev, pa vendar nas sedanja sproščenost, skorajda že brezbrižnost ter ihta
vsepovsod, lahko potisnejo prav v to. Virusi
niso propadli, so se le spremenili, mutirali.
So pa še vedno nepredvidljiva neznanka, ki
bo imela toliko večjo moč, kolikor bomo mi
fizično in psihično oslabljeni. Ustavimo se
malo, razmislimo, ocenimo svoje zmogljivosti in temu prilagodimo naša naprezanja.
Vsega ne bomo mogli nadoknaditi.
Imamo prioritete, ki izvirajo iz lani ali v
začetku letošnjega leta sprejete zakonodaje, ki zadeva naše interese (dolgotrajna
oskrba, digitalizacija, pokojnine …) in iz
programskih ter projektnih zavez, ki smo jih
sprejeli. Ob obilici obstoječih in vedno novih
nalogah, ki se porajajo kot nujne za dobrobit našega članstva, ustrezni gmotni položaj
starejših ljudi, zaščito pravic, preprečevanje
zlorab, diskriminacije ipd., se človek včasih
res sprašuje, ali so učinki vseh naporov sorazmerni vlaganjem, pa ne finančnim, da
ne bo pomote. Ob tem pomislim na izkušnje večkratnih preteklih dogajanj, ko so ob
hitenju in z najboljšimi nameni narediti nekaj
koristnega, nastali dokumenti, načrti, strategije in bili mestoma celo sprejeti (Strategija dolgožive družbe), pa so obležali v nekih
predalih (Akcijski program), ko je njihova
vsebina trčila ob drugačen interes tistih, ki
so odločali.
Večji del naših prioritetnih prizadevanj
pa mora biti letos namenjenih izvajanju

programov, v katere so neposredno
vključeni uporabniki iz naših vrst, ki
potrebujejo pomoč. Tu mislim predvsem
na sedanjo, izredno pomembno pomoč
prostovoljcev pri uresničevanju novo uvedenega programa zagotavljanje elektronskih varovalnih oz. opozorilnih naprav uporabnikom na domu (e-oskrbe). Naloga je
zahtevna tako zaradi časovnih okvirov kot
zaradi velikega števila (5000) možnih uporabnikov, h kateremu pridobitvi nas zavezuje pogodba z ministrstvom. Ampak glede
na izjemne rezultate, ki jih dosega program
Starejši za starejše, skozi mnoga leta, pa
temelji v celoti na prostovoljskem delu, ne
dvomim v uspeh. Ne bo pa lahko! Premoremo vrsto informacijskih kanalov, od tiskane
revije do raznih elektronskih oblik, preko
katerih sporočamo, kaj se dogaja v krogih
odločanja v državi, v zakonodaji, ki nas
zadeva, za kaj se zavzemamo, v čem uspevamo … Pa vendar kot kaže, gre mnogo
tega mimo tistih, ki jim je namenjeno našim članom, in skupaj s tem tudi vsem
upokojencem. Tudi posveti s pokrajinskimi
zvezami in njihovimi članskimi društvi, ki
smo jih imeli online v začetku leta, so potrdili slabo dostopnost do društev in članstva
na nekaterih odročnejših področjih. Situacije so po regijah seveda različne. Tisti,
ki so v najslabšem položaju, se posvetov
sploh niso mogli udeležiti. Če hočemo, da
bo ZDUS res dobra zveza vseh vanjo vključenih in da bomo dosegli res vse pomoči
potrebne, se moramo v bodoče bolj
ukvarjati s članstvom. Pa ne le v smislu
pridobivanja novih, ampak tudi ohranjanja
in dostopnosti do obstoječih ter njihovega
angažiranja v skupnosti. Poiskati moramo
poti za več stikov, nuditi pomoč pri ohranjanju potencialov, dograjevanju znanja in bogatenju možnosti za delovanje. Tu nas čaka
še mnogo pomembnega dela.
Ena od možnih poti je sprejeti program
izobraževanja in s tem povezani projekti,
ki že potekajo in o katerih lahko preberete
tudi v naši reviji. Drugo je oprema z računalniki in pripadajočimi orodji za digitalno delovanje, povezovanje, informiranje.
Potem pa usposabljanje za uporabo
vsega tega, skupaj z uporabo pametnih telefonov in drugih naprav, ki nam
omogočajo dostop do različnih storitev in
informacij. Pri vseh izvedbenih fazah boste
povabljeni k udeležbi. Kaj pa naša volja in
pripravljenost, da se vključimo v ta tok in
se kaj novega naučimo? Izkoristimo vendar

priložnosti, ko se nam ponudi, in dokažimo, da nismo vsi ranljiva skupina, kamor
bi nas nekateri radi uvrstili, da ne spadamo
na rob družbe in da želimo biti samostojni, delovati in odločati o sebi. Vpliv srednje,
delovno aktivne generacije pri urejanju
zadev v državi je velik, prav zaradi posedovanja ekonomske moči, zavedanje o pravicah in potrebah obeh omenjenih družbenih
skupin pa spričo drugih interesov enostavno zbledi. Medgeneracijsko sodelovanje in
solidarnost, brez možnosti soodločanja, pa
je bolj stvar retorike kot dejanskih odnosov.
Mi pa jih gradimo in Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo letos spet v živo, so
kamenček v mozaiku tovrstnih naporov.
Bojim pa se, da bodo naš položaj in naše
možnosti v naslednji mesecih leta dosti bolj
kot naša ravnanja določale okoliščine izven
nas, dogajanja, na katera nimamo vpliva,
doživljamo in doživljali pa bomo njihove
učinke. Naraščanje cen nas ob za zdaj še
zadostni preskrbi, vse bolj oddaljujejo od
zmanjšanja revščine. Proces siromašenja
starejših in celo dela tistih, ki delajo, se nadaljuje. Razni boni in olajšave so le obliž,
ki ne zadrži »krvavitve«. Nasledki jeklenega divjanja v nekoč gospodarsko cvetoči
Ukrajini so še nepoznani in nepredvidljivi.
Kako in v katerih elementih bodo vplivali na
naš položaj, na državo, gospodarstvo …?
Niti to ne moremo predvideti, kdaj in kako
se bo nasilje končalo, kakšna in za koga
vse bo njegova cena. Res bi si najraje zatisnili oči. Pa ne moremo, ne smemo. Tam
gre za morijo, ki ne izbira. Tam so naši vrstniki, po izjavah predsednice njihove organizacije starejših, v najslabšem položaju od
vseh družbenih skupin, saj niti humanitarna
pomoč do njih ne pride. V primerjavi s tem
so naši trenutni izzivi zanemarljivi.
Jožica Puhar, podpredsednica
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30. Zbor članov ZDUS
V sredo, 23. marca, je v prostorih Kmetijsko Gozdarske zbornice Slovenije
potekala 30. redna seja Zbora članov
ZDUS. Vse delegate je uvodoma pozdravil predsednik krovne organizacije
Janez Sušnik, v nekaj stavkih nanizal
vlogo in pomen zveze v prizadevanjih
za finančno solventnost zveze, ter
predlagal, da Delovno predsedstvo
v sestavi Stane Žagar predsednik,
Miroslava Šömen članica in Vladimir
Jurišič član, zasedejo svoja mesta in
pričnejo z vodenjem Zbora.
Stane Žagar je pozval verifikacijsko komisijo v sestavi Anka Sotlar – predsednica,
Elda Pavlin – članica in Marjan Mihelčič –
član, da ugotovijo sklepčnost, v katero pa
ni bilo dvoma. V odsotnosti naše Nike je
bila zapisničarka Dijana Lukić, overovateljici zapisnika pa Ana Pajič in Anica Lamot.
Sprejet je bil dnevni red Zbora s trinajstimi
točkami dnevnega reda, in sicer:
Poslovnik o delu 30. redne seje Zbora
članov ZDUS, Sprejem Poročila o izvršitvi finančnega načrta ZDUS za leto 2021,
sprejem Poslovnega poročila ZDUS za
leto 2021 (vsebinsko, finančno), seznanitev s Poročilom o popisu za poslovno leto
2021, seznanitev s Poročilom Nadzornega
odbora ZDUS za leto 2021, seznanitev s
Poročilom Častnega razsodišča ZDUS za
leto 2021, seznanitev s Poročilom Strokovnega sveta ZDUS za leto 2021, sprejem
Finančnega načrta ZDUS za leto 2022,
sprejem vsebinskega načrta ZDUS za leto
2022, sprejem članarine in zneska posmrtnine VPS za leto 2022 ter razno.

Vodstvo ZDUS s prerjemniki pokalov za leto 2021.

Vse delegate je uvodoma pozdravil predsednik krovne
organizacije Janez Sušnik, v nekaj stavkih nanizal vlogo in
pomen zveze v prizadevanjih za finančno solventnost zveze,
ter predlagal, da Delovno predsedstvo v sestavi Stane Žagar
predsednik, Miroslava Šömen članica in Vladimir Jurišič
član, zasedejo svoja mesta in pričnejo z vodenjem Zbora.
Po zaključku uradnega dela je sledila podelitev pokalov za osvojena prva tri mesta
na Državnih športnih igrah 2021, in sicer:
1. Mesto PZDU Dolenjska in Bela krajina
2. Mesto PZDU Šaleška
3. Mesto Celjska PZDU
Kar malce čustveno je bilo ob koncu tudi
slovo od naše dolgoletne računovodkinje

Mojce Abram-Derganc, ki je po petnajstih
letih zapustila ZDUS, saj se je redno zaposlila, predsednik Janez Sušnik pa ji je ob
slovesu dejal, da so ji vrata na ZDUS ostala
odprta, saj je njeno delo ocenil kot odlično!
Zbor je z delom pričel ob 10 uri, sklenil pa
ga je ob 13.15 uri.
Besedilo in foto, Črt Kanoni

40 let Hotela Delfin
V teh dneh je bilo nadvse slovesno
v našem izolskem hotelu. Najprej je
bila na vrsti prodajna konferenca, ki
jo je s pozdravnim nagovorom otvorila direktorica hotela Nina Golob,
nato pa je pevka Marjetka Popovska
dodobra razgrela številno občinstvo. Daša Ždrnja, ki je najtrdnejši
člen med hotelom in društvi upokojencev, skrbi pa tudi za marketing
hotela, je tudi dodala nekaj svojih
pogledov na prihodnost hotela, ki ga
čaka temeljita prenovitev.
4

Če je sreda minila v znamenju prodaje
in trženju produktov našega Delfina, pa
je dan kasneje potekala seja UO ZDUS,
s kar nekaj pomembnimi poudarki.
Uvodoma je predsednik Zveze Janez
Sušnik dejal, da so propadli vsi trije
poskusi mirne rešitve nesoglasij z MZU
Ljubljana in da naša odvetniška družba
zdaj išče pot čimprejšnje ponovne normalizacije odnosov z osrednjeslovensko
PZDU Ljubljana.
Po dveh letih premora so pred nami že
drugi Dnevi medgeneracijskega sožitja,

ki bodo potekali v ponedeljek in torek,
23. in 24. Maja, v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča v Ljubljani.
Člani Upravnega odbora so se tako iz
prve roke seznanili s strokovnim in spremljevalnim programom prireditve, prav
tako pa so se seznanili z nepreklicnim
odstopom predsednika Komisije za tehnično kulturo ZDUS, Branka Suhadolnika.
V popoldanskih urah pa je avla hotela
dobesedno začela pokati po šivih, saj
prav v teh dneh naš hotel Delfin obhaja
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V popoldanskih urah pa je avla hotela dobesedno začela
pokati po šivih, saj prav v teh dneh naš hotel Delfin obhaja
svoj štirideseti rojstni dan. Navzoče je bilo celotno vodstvo
Zveze, predsednici in predsedniki Pokrajinskih zvez, Nadzorni
odbor hotela s predsednikom Andrejem Gerenčerjem,
ter predstavniki številnih društev z obalnega področja.
svoj štirideseti rojstni dan. Navzoče je
bilo celotno vodstvo Zveze, predsednici in predsedniki Pokrajinskih zvez,
Nadzorni odbor hotela s predsednikom
Andrejem Gerenčerjem, ter predstavniki številnih društev z obalnega področja. Navzoč je bil izolski župan Danilo
Markočič in povabili so celo takratnega
župana, torej predsednika IS skupščine
občine Izola, Borisa Debeljaka, ki je bil
deležen gromkega aplavza tako s strani
obiskovalcev kot zaposlenih v Delfinu,
saj je splošno znano, da je čast položitve
temeljnega kamna pripadla prav njemu.
Več kot dvesto glavo množico, med katerimi so bili tudi gostje hotela, je nagovoril predsednik Janez Sušnik, ki je med
drugim dejal: »Pred štiridesetimi leti, na
dan odprtja hotela, takrat počitniškega
upokojenskega doma, je vsak slovenski
upokojenec prispeval takratnih 566 dinarjev in je v popolni lasti Zveze društev
upokojencev Slovenije, naš razvoj pa je
tek na dolge proge, saj lahko v preddverju hotela vidite bodočo zasnovo novega
hotela, ki bo z dosedanjim zaokrožil hotelski kompleks ob vili Raineri …«
Sledil je kulturno glasbeni program, v
katerem sta izmenično nastopala sopranistka, solistka Opere in baleta SNG
Ljubljana Štefica Grasselli in koprska

klapa Semikanta (poje se mi, op.p.), ki
pa je s svojim glasbenim izborom spravila
navzoče k stoječim ovacijam.
Kar nekaj je zaposlenih v hotelu že ves
čas, ki zdaj odhajajo v pokoj. Vodstvo
hotela jih je za »delovno zvestobo« nagradilo s priložnostnimi darili in se jim zahvalilo za požrtvovalno delo. Prav tako pa
so se tudi zaposleni zahvalili za dolgoletno, skoraj desetletno vodenje hotela
naši dragi Nini, biserčku, kot ji pravijo, saj
je podala odstopno izjavo in hotel bo v
prihodnje vodil ali vodila nova oseba. Vsi
pa si srčno želimo, da bo Nadzorni odbor
hotela Delfin izbral osebo z vsaj podobnimi lastnostmi in empatijo, kakršno
krasijo Nino Golob, ki ji na novi karierni
poti (kjerkoli že) želimo vse dobro. Hotelske mojstrice in mojstri so v kuhinji
spekli torto velikanko, na kateri se je
bohotil napis Hotel Delfin 40 let, slaščičarsko, več kot pol metra dolgo rezilo pa
sta družno poprijela vodilna: direktorica
hotela Nina in predsednik Zveze, Janez
Sušnik. Potem pa čista petica za okus,
za količino in postrežbo.
Naj omenim še to, da sta se rojstnodnevne »žurke« udeležila tudi nekdanja direktorja hotela, Emerik Eržen
in Branko Simonovič. Nadvse prisrčno
je bilo prav srečanje prvega direktor-

ja hotela, Emerika Eržena, z avtorjem
tega zapisa, ko sta obujala spomine na
prvomajske praznike leta 1982, ko je
Val 202 pripravil terensko oddajo o Izoli,
avtor pa sem v vlogi reporterja obiskal
počitniški dom Slovenskih upokojencev
in predstavil delovanje in vizijo »prvega
hotela v lasti slovenskih upokojencev.« V petnajstih minutah, kolikor mi jih
je bilo namenjenih za predstavitev hotela,
sva se dotaknila strategije nadaljnjega
razvoja hotela, ne da bi vedela, da naju
bo pot 40 let kasneje (zdaj že oba kot
upokojenca) znova pripeljala na mesto
srečanja, kjer sva sklenila prijateljstvo, ki
še kar traja, traja …
Besedilo in foto, Črt Kanoni

Slavnostno torto sta razdelila
direktorica hotela Nina Golob in
predsednik ZDUS, Janez Sušnik.

Fakulteta za socialno delo
predstavila dva projekta
Fakulteta za socialno delo (FSD)
Univerze v Ljubljani je konec marca
organizirala znanstveni simpozij, na
katerem je predstavila dva raziskovalna projekta, financirana s strani
ARRS: Socialno delo kot družbena
naprava solidarnosti in Dolgotrajna
oskrba ljudi z demenco v teoriji in
praksi socialnega dela.

Povzetek glede oskrbe oseb z
demenco:
Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil končno
sprejet, ni najboljši; veliko reči je nedorečenih, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa pravi,
da bodo odprte zadeve reševali s podzakonskimi akti, vendar stroka meni, da
podzakonski akti le-teh ne bodo rešili.
FSD in stroka izpostavljata, da se je dolgotrajne oskrbe potrebno lotiti celostno

ter uporabiti podatke raziskave oziroma
projekta. Projekt, ki poteka od 1. 9. 2020
do 30. 8. 2023, sloni na novi metodi
raziskovanja, ki so jo razvili na Fakulteti. Hitra cena potreb in storitev (HOPS).
Prednost te metode je raba kombinacije
raziskovanj s poudarkom na vključevanju
uporabnikov in upoštevanjem njihovih
potreb, ki so osnova za izvedbo potrebnih sprememb za dolgotrajno oskrbo
na vseh ravneh. Težavo predstavlja pri5
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vatizacija zdravstva, opuščanje oziroma
razvrednotenje socialnega dela (socialne države?), zato mora biti cilj preprečitev umika države iz ključnih socialnih
funkcij kot tudi prenosov aktivnosti na
MZ (Ministrstvo za zdravje). Potrebujemo socialno delovni pristop, kateremu
je pomemben človek, njegove potrebe in
spodbujanje njegovega smisla življenja.
Socialno delovni pristop pa pomeni ljudi
opremiti z znanjem za ravnanje in jim
omogočiti dostope do storitev za dostojno življenje. Cilj projekta so nova znanja
za razvoj modela dolgotrajne oskrbe. Ta
bo vključeval ljudi z demenco kot aktivne
udeležence (tudi njihove sorodnike) in
bo zasnovan na metodah socialnega
dela (osredotočenost na uporabnika in
vključujoč odnos s perspektive moči).
Slednje pomeni, da v posamezniku ali
skupaj z njim poiščemo pozitivne izkušnje iz preteklosti, ko je že premagal
hude preizkušnje in s tem odkrijemo
njegove vire moči.
Sledili sta predstavitvi dveh monografij.
Strategije raziskovanja in razvoja
dolgotrajne oskrbe starih ljudi v
skupnosti (J. Mali in V. Grebenc, 2021).
Avtorici sta povedali, da so raziskave
pokazale različnost glede na okolje, npr.
Žirovnica postaja spalno naselje, center
Ljubljane je kulisa za turiste, Ljubljančani se umikajo, na obrobju pa obstaja
skupnostna povezanost.
Dezinstitucionalizacija I: neskončna
(V. Flaker, A. Rafaelič, 2021). Gre za pionirsko delo pri nas. Avtorja sta med
drugim povedala, da je potrebno pre6
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prečiti napotitve v institucije; problem
nastane, ker začasna rešitev postane
stalna. Opozorila sta na institucionalno
logiko: zgradimo stavbo in potem vanjo
postavimo ljudi, namesto da bi izhajali iz
potreb ljudi.
Okroglo mizo na temo »Izzivi Zakona o
dolgotrajni oskrbi za razvoj dolgotrajne
oskrbe ljudi z demenco« je Anamarija
Kejžar (FSD) diskusijo odprla z izjavo,
da je v Zakonu demenca omenjena
enkrat samkrat! Goran Kuzma, direktor
DSO Lendava je povedal, da se velikokrat znajdejo v situaciji, ko jih pokličejo
iz bolnišnice, da morajo nekoga, ki ne
more skrbeti sam zase, odpustiti iz bolnišnice in naj ga prevzamejo. Izpostavil
je problematiko prehodov aktivnosti iz
MDDSZ na Ministrstvo za zdravje, slednji
med seboj nista usklajeni oziroma ne komunicirata.
Janja Romih z MDDSZ je dejala, da sta
Strategija za obvladovanje demence in
akcijski načrt skoraj nared za obravnavo, in da je bilo od leta 2016 narejenega
veliko. Predstavila je prednosti novega
Zakona: širitev storitev v domačem
okolju, psihološka podpora, negovanje
kognitivnih sposobnosti in e-oskrba,
ter dodala, da bomo videli, kaj zakon
prinaša, ko se bo začel izvajati, in da se
bo s sprejemanjem podzakonskih aktov
spreminjal tudi Zakon. Podzakonski akt
o tehničnih pogojih za izvajanje oskrbe
pa še ni šel v razpravo. Vito Flaker je
dejal, da je Zakon slab, a so veseli, da
je sprejet; da je na začetku pisan univerzalno. O tem, kako oseba, ki zapusti

zavod pride do stanovanja, ni povedanega nič. Človek mora biti upravičen
do osebnega načrta pomoči, zakon pa
opredeljuje le perspektivo delodajalcev
in izvajalcev.
Štefanija Lukič Zlobec (Spominčica) je
povedala, da je javnost premalo osveščena o demenci. Dejala je, da je 90 %
ljudi z demenco v domači oskrbi in da
so priporočila, da ljudje čim dalj časa
ostajajo v domačem okolju v nasprotju
z realnostjo.
Okroglo mizo je zaključila Jana Mali,
ki je v sklepni besedi povzela, da je Zakon
slab, da v njem ni opredeljen razvoj storitev za osebe z demenco, da z lestvico
ne moremo ugotavljati dejanskih potreb
oseb in da je stigmatizacija močno zakoreninjena tudi pri strokovnjakih, ter da
ni opredeljeno financiranje in kadrovska
podhranjenost.
V predstavitvi prihodnje tematske številke revije Socialno delo z naslovom »Konceptualizacija socialnega dela z ljudmi
z demenco« velja izpostaviti nekatere
avtorje:
Flakerjev prispevek Demenca – razlog
za dezinstitucionalizacijo, v katerem
navaja urejenost okolja in možnost stalnega nadzora, ob tem pa uporabo izgovorov, da se oseba ne zaveda, kaj
se dogaja in je zato vseeno, kje je (?!).
Anamarija Kejžar bo v svojem članku
izpostavila, da v Sloveniji prednjačimo
pred ostalimi državami EU po uporabi antipsihotikov z namenom utišanja motečih
oseb in da pri nas predpisovanja niti ne
spremljamo, nimamo niti podatka, koliko
ljudi v DSO v Sloveniji ima demenco.
S. Munđar in B. Penič bosta izpostavila, da je izguba spomina največji vir sprememb identitete pri osebi z demenco, da
je za take osebe pomembno pripovedovanje življenjskih zgodb.
A. Štrancar bo v svojem članku povzel
izkušnje osmih stanovalcev enega izmed
DSO v času korone: njihove dvakratne
stigmatizacije; ker so stari in ker bivajo
v DSO. Navedel je dva primera: mimoidoči so se umaknili na drugo stran ulice,
ker so vedeli da so iz DSO in stanovalci
DSO so v času korone dobivali hrano v
plastični embalaži, zato so jo nekateri
zavračali.
Simpozij so sklenili z diskusijo, da bo
potrebno ukrepanje, ker se socialno
delovni pristop in socialne delavce izključuje oziroma jih nadomešča medicinski
pristop - več medicinskih sester, več
zdravil in posledično manj aktivnosti.
Mateja Strašek, foto FreeImages
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Naredimo prvi korak
k poenostavitvi vsakdana
Način življenja se je v zadnjih desetletjih pomembno spremenil. Če ste se
morali nekoč za telefonski klic najprej
sprehoditi do telefonske govorilnice,
kasneje pa telefonsko številko vnašati
v okroglo številčnico, ima danes
večina pri sebi aparat, ki nas spremlja
v dnevno sobo, kuhinjo in celo v kopalnico. Če ste morali nekoč, ne glede na
vremenske razmere ali počutje, stati
v dolgi vrsti na banki ali v trgovini, je
danes večino obveznosti mogoče opraviti kar iz domačega naslonjača.
Razvoj tehnologij ponuja priložnost,
da si življenje poenostavimo, kolikor
nam to ustreza.
Minister za digitalno preobrazbo Mark
Boris Andrijanič pogosto izpostavi, da je digitalna vključenost, posebej starejše populacije, njegova ključna prioriteta in napove,
da bodo za starejše od 55 let že letos na
voljo brezplačna neformalna izobraževanja

za razvoj digitalnih kompetenc. Tisti, ki se
jih bodo udeležili, bodo tudi upravičeni do
digitalnega bona v vrednosti 150 evrov za
nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme. Kupili si bodo lahko recimo
prenosni, tablični ali namizni računalnik ali
računalniški zaslon, tipkovnico ali miško,
spletno kamero, slušalke z mikrofonom.
»Na voljo bodo različna usposabljanja; tako
za tiste, ki se bodo šele spoznali z računalniškimi in digitalnimi tehnologijami ali pa
imajo z uporabo le malo izkušenj kot tudi
za tiste, ki se želijo spoznati s tehnološkimi
možnostmi za poenostavljanje življenjskih
opravkov,« pravi Andrijanič. Ob tem dodaja:
»Usposabljanja bodo prilagojena udeležencem in do njih prijazna, tako da bodo
morebitni strahovi hitro premagani. Udeleženci izobraževanj se bodo učili o osnovah
varnega zagona pametne naprave, iskanja
vsebin na spletu, pošiljanja sms-ov,
mms-ov in e-pošte, opravljanja video klicev,

STAREJŠI ZA STAREJŠE

fotografiranja. Lahko se bodo naučili pridobiti in uporabljati digitalni podpis, navigacije
ali vremenske aplikacije. Naučili se bodo
uporabljati tudi e-zdravje, e-davke in tudi
spletno nakupovati, spoznali pa bodo lahko
tudi pasti spletnih nakupov. Možno bo tudi
spoznavanje spletnega bančništva ali pa
fotografiranja z možnostmi obdelave in še
marsikaj drugega. Vsa usposabljanja bodo
temeljila na praktičnih primerih.«
V Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo
pravijo, da bo javni razpis za ponudnike
omenjenih izobraževanj objavljen predvidoma v drugi četrtini letošnjega leta, ta pa naj
bi se potem začela izvajati že jeseni. Posamezne delavnice bodo trajale do največ 13
ur. Digitalni boni ’22 se bodo lahko unovčili
do 30. novembra. Spletno stran https://
www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon/, ki
je namenjena širši predstavitvi, sproti vsebinsko dopolnjujejo.
Jana Lutovac Lah
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Starejši za starejše v Savinjski dolini
Savinjska pokrajinska koordinacija je
bila ustanovljena leta 2011. Pred tem
pa so bila društva razdeljena med takratno Šaleško–Koroško pokrajino in
pokrajino Celje vzhod. Društvo z najdaljšim stažem v naši pokrajini je DU
Vrbje, ki je vstopilo leta 2005. Leta
2006 sta vstopili DU Polzela in Andraž,
leta 2007 Rečica ob Savinji, leta 2008
Gornji Grad in leta 2009 Mozirje.
Vodstvo programa se je zato leta 2011
odločilo, da ustanovi novo – Savinjsko
pokrajinsko koordinacijo.
To leto so v program vstopili še društvi
Nazarje in Bočna, leta 2014 Ljubno in
2015 še Luče. V letu 2018 je s programom
pričelo DU Šempeter v Savinjski dolini, ki
pa je konec leta 2021 žal začasno prenehalo z delom. Že nekaj let pa sta v mirovanju tudi Polzela in Andraž. Trenutno je v
pokrajini aktivnih 8 društev, tri društva pa
so v mirovanju. 77 prostovoljk in prostovoljcev ima na seznamu preko 4000 oseb,
starejših nad 69 let. Področje, ki ga pokrajina pokriva, pa meri kar 437 km2. Nagrada

Državljan Evrope, ki jo je ZDUS za naš
program prejel leta 2017, nam je dala še
dodatnega zagona za naše delo.
Društvene koordinatorke in koordinator
dobro sodelujemo, vsa društva pa pod
njihovim vodstvom delajo zelo dobro. Ugotavljamo, da je vsak obisk, ki ga opravimo,
zgodba zase. Nekatere so lepe, se pa
najdejo tudi manj lepe. Dokler nas ni ohro-

mila epidemija korone, smo redno opravljali
obiske, po omejitvah pa so veliko obiskov
nadomestili telefonski klici. Vendar smo
kljub vsem omejitvam svoje poslanstvo opravili zadovoljivo, najbolj se je potreba po
pomoči pokazala prav v začetku epidemije.
Na področju Savinjske koordinacije, ki
pokriva predvsem podeželje, naši uporabniki živijo zelo skromno, vendar pa razen

Sestanek DKOO Savinjske pokrajine, januarja 2020. Udeležila se ga je tudi
podpredsednica ZDUS gospa Vera Pečnik in župan občine Gornji Grad, gospod Toni Špeh
7
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tudi pri razdeljevanju novoletnih daril. Ker
so bili potem obiski odsvetovani, smo imeli
namesto obiskov veliko telefonskih pogovorov, ki so nadomestili obiske. Ob koncu
leta smo tudi napisali voščilnice, prejemniki
so jih bili zelo veseli.
Koordinatorka, Slavica Kranjc

Lizina zgodba

Prostovoljke na zadnjem letnem srečanju oktobra 2019 v Gornjem Gradu
nekaj posameznih primerov, hujših socialnih razmer nismo zaznali. Tistih nekaj primerov pa so koordinatorke v sodelovanju
z občinami, RK in drugimi NVO uspešno
rešile. Poudariti moram, da je na našem
področju sodelovanje z občinami zelo
dobro. Župani imajo posluh za naše delo
in ga cenijo, zato tudi pri pridobivanju podatkov nimamo problemov. Velika pridobitev so brezplačni prevozi Prostofer. Ker so
občine manjše, si šest Zgornjesavinjskih
občin deli tri avtomobile. Odziv uporabnikov pa je odličen. Težje pa je pridobivanje
mlajših prostovoljcev, saj se vsi staramo,
mlajši upokojenci pa se težko odločijo za
prostovoljstvo.
V Savinjski pokrajini si želimo, da se nam
pridružijo še tista društva, ki v programu
še ne sodelujejo. Upamo, da se nam bo ta
želja uresničila. Res je, da v prostovoljstvo
vložimo veliko svojega prostega časa,
vendar je povratno zadovoljstvo neprecenljivo.
Pokrajinska koordinatorka, Karlina Mermal

Starejši za starejše
v DU Vrbje
V letu 2005 smo se kot prvo DU v občini
Žalec priključili v zastavljen program »Starejši za starejše«, z namenom najti osamljene, pomoči potrebne vrstnike, jim polepšati
starost in če je le mogoče lajšati stiske, pomagati pri kakšnem opravilu ali celo rešiti
življenje. Vodi nas misel: »Danes bom jaz
pomagal tebi, jutri bo kdo mlajši pomagal
meni.« V začetku smo spadali v pokrajino
Celje-vzhod, v letu 2011 pa je pričela delovati Savinjska pokrajina, zato smo bili priključeni v to pokrajino. Projekt je v društvo
vpeljala Pavlina Glušič, koordinatorka pa
je bila Katarina Petrin. Nasledila jo je Silva
Krušič in nato Lora Pirmašek Virant.
V letu 2021 smo bili v DU Vrbje pri tem
projektu zelo uspešni, zastavljen program
obiskov, pogovorov in pomoči smo kljub
zdravstvenim omejitvam uspeli izvesti v trik8

ratnem obsegu, moramo pa poudariti, da
izvrstno sodelujemo s sorodnimi organizacijami in društvi v občini, katerih članice so
tudi vse prostovoljke. Vrbje je mala krajevna
skupnost (607 prebivalcev) in tako imamo
111 ljudi starejših od 69 let. Krajevna skupnost, Občina Žalec in naš župan Janko Kos
imajo velik posluh tudi za starejšo populacijo. Delo prostovoljk Tilke Breznik, Stanke
Petek, Marte Grabner in koordinatorke Lore
Pirmanšek Virant prinaša tudi veliko ustvarjalnosti, radosti in odgovornosti, ne samo
do starejših ampak tudi do mlajših krajanov.
Skoraj vsi naši krajani 69+ se športno (dobivajo medalje in priznanja) in kulturno udeležujejo v kraju in okolici, pri tem na novo
spoznavajo ljudi, kar posledično izostri
pogled na stiske drugih, poglobi znanje o
tem, kar že dolgo vemo, da je treba znanje
in dobroto deliti, vse to pa prinaša veliko
osebnega zadovoljstva in notranjega bogastva.
»Vsak človek si želi, da nekaj spomina za
sabo pusti.«
Koordinatorka, Lora Pirmanšek Virant

DU Rečica ob Savinji
DU Rečica ob Savinji je v projektu že od
leta 2007 in je tako prvo društvo v Savinjski dolini. Takratni predsednik Herman
Pokleka, ki je projekt vpeljal v društvo, je bil
od vsega začetka pa do leta 2020 aktiven
tudi kot prostovoljec.
Program je namenjen vsem starejšim od
69 let ne glede na to, ali so člani Društva
upokojencev. Namen programa je spoznati kakovost življenja starejših ter njihove
potrebe po pomoči, da se jim z organizirano pomočjo omogoči samostojno življenje
v domačem okolju. V projekt je vključenih
10 prostovoljk, vsaka je zadolžena za svoje
območje.
Število prebivalcev starejših od 69 let v
občini Rečica ob Savinji je bilo v letu 2021
380. Glede na razmere v letu 2021 smo do
marca imeli le nekaj obiskov, pomagali smo

Liza je aktivna, družabna, samostojna
gospa. Vdova, ki živi sama v hiši. Ker ni potrebovala nobene pomoči (razen družbe),
sem jo bolj poredko obiskovala. Za vse,
kar je rabila, sta poskrbela njena otroka,
ki imata vsak svojo družino v bližini. Naš
kraj je manjši, zato se skoraj vsi poznamo
med sabo. Ob prvih novicah o okužbi z
Covid-19, sem tako izvedela, da je zbolela
tudi ona. Vsaka naslednja novica je bila
slabša – bolnišnica, intenzivni oddelek,
koma … Vsak dan sem ji pošiljala pozitivne misli, po mesecu dni pa mi je zazvonil
telefon. Na ekranu se je izpisalo njeno ime
- Liza. Ne spomnim se, da sem bila kdaj
bolj vesela katerega koli klica. Rekla je »Jaz
sem nazaj …« Pove mi še, da je »danes
že toliko pri moči, da lahko drži telefon v
rokah« Po dodatnih zapletih z zdravjem in
po dolgotrajni rehabilitaciji, je Liza zopet
doma. Na zunaj je enaka, kot je bila prej.
Ima pa za sabo težko preizkušnjo - 24 dni
kome, poslabšan vid in sluh in še nekaj
drugih zdravstvenih težav. Vse to je pustilo
nepozabne posledice. Pravi, da nikomur ne
privošči takšne izkušnje. Takoj, ko je bilo
mogoče, se je cepila, upošteva vsa priporočila in si želi, da se ta izkušnja nikoli več
ne ponovi.
Lizo občasno obiščem, ali pa se slišiva po
telefonu. Epidemija se sicer počasi umirja,
vendar je v njej ostal močan spomin na preboleli Covid.
Prostovoljka K. M.

Zgodba prostovoljke
iz Mozirja
Magda, prostovoljka iz Mozirja, je v pokoju
že 8 let. Deluje v programu »Starejši za starejše« v DU Mozirje. Na seznamu za obiske
ima okoli 60 starostnikov, ki jih obiskuje
skozi celo leto, nekatere pa tudi večkrat
na leto. Z možem imata hišo z vrtom. Ker
je vrt velik, ji zelenjave nikoli ne manjka.
Mimo njene hiše poteka sprehajalna pot in
Magda, posebej starejšim, ki nimajo vrtov,
zelenjavo tudi ponudi. Pravijo, da tako
dobre duše ni daleč naokoli. Njena zgodba
je dokaz, da je delo prostovoljk in prostovoljcev potrebno in koristno. Žal pa je v javnosti premalo cenjeno, saj se običajno take
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Izobraževanje DKOO v Mozirju, oktobra 2021. Poleg gospe Anke Ostrman,
je bila prisotna tudi predsednica PZDU Celje, gospa Zdenka Jan.
zgodbe ne pojavljajo v medijih. Mogoče
smo krive same, saj prostovoljke z velikim
srcem opravljamo svoje poslanstvo, tega
pa ne obešamo na veliki zvon. Dogodek, ki
ga je Magda opisala, pa je naslednji.
V začetku oktobra 2020, ko je pandemija
že dobro načela našo občino, sem šla na
obisk z vsemi zaščitnimi sredstvi, ki smo jih
imeli na voljo, in priporočili našega društva.
S koordinatorko programa Lilijano Rakun

sva se posvetovali, kako naj delujemo.
Obiskala sem ga. Ano, ki je prvo leto izpolnjevala pogoj za obisk na domu v programu »Starejši za starejše«. Pozvonila sem,
a ni bilo odziva, nato pozvonim še enkrat
in poslušam. Potem zaslišim žalosten in
obupan glas: »Pomagajte!«. S težavo sva se
skozi zaprta vrata zmenili, da ima covid, da
je lačna, saj si že dva dni ni mogla pripraviti
kaj za jest. S tresočim glasom je povedala,

da si želi samo juhe. Takoj sem se odpeljala domov, skuhala juho, kupila dve žemlji in
ji odnesla na prag vrat. Naslednji dan sem
že zjutraj šla k njej na obisk, ji nesla juho in
nekaj malega za prigriznit. Obiskala sem jo
še zvečer. Ko si je ga. Ana po treh dneh
opomogla, sva se zmenili, da ji kuham še
naslednjih nekaj dni, da pride k sebi. To je
trajalo še 14 dni in gospa se je pozdravila.
Takrat mi je povedala, kako hudo ji je bilo in
kako zelo mi je hvaležna, saj kar ni vedela,
kako se mi naj oddolži.
V lokalnem časopisu Savinjske novice, mi je
napisala zahvalo. Citiram: »Gospe Magdi
Rosenstein, ki mi je 14 dni pomagala
pri prestajanju covid-19, se najlepše
zahvaljujem. Posebno hvala za njeno
požrtvovalnost in pripravljenost pomagati sočloveku v stiski. Hvala za oskrbo,
tople obroke in pomoč, ki sem jo potrebovala, da sem ponovno na nogah«.
Ga. Ana mi je v tistih dneh, ko sem skrbela
zanjo, napisala tudi nekaj prijaznih zahval,
ki so največja nagrada za moje delo v projektu. Z ga. Ano se videvava še danes, saj
hodi mimo nas na sprehod. Spijeva kakšno
kavo, malo poklepetava in še kaj.
Magda Rosenstein, Mozirje

INTERVJU

ZDUSPLUS

Samo živeti je treba, pa bomo
doživeli vse in nasprotje vsega!
Starost ni nevarna. Nevarno je življenje, saj do zdaj ni še nihče ušel njegovemu koncu
Tokratni osrednji intervjuvanec naše
revije je profesor Milan Pavliha, ki že
vse življenje pušča za seboj globoko
brazdo delovanja na družbenem,
kulturnem, športnem in socio-filozofskem področju. Ne le v ZDUS!
Je goreč nasprotnik stereotipov o
starejših. Zadnja leta veliko piše,
komentira javno izražena mnenja in
se na vsakem koraku bori proti zapostavljanju starejših v naši družbi.
»Ljudje za svoje življenjske padce
vselej krivijo zunanje okoliščine,«
pravi naš sogovornik in doda, da »v
starosti žanjemo tisto, kar smo sejali
v mladosti.«
Moj krog prijateljev je pester. So taki, ki
imajo petnajst let več kot jih štejem sam, in
taki, ki imajo prav toliko let manj. Ko me vrstniki vprašajo po počutju jim z nasmehom
odgovorim, »odlično mi gre, ne bi moglo
biti boljše …!« Moj sogovornik počasi

stopa že v »četrto« življenjsko obdobje,
a se zdi, da v tretjega še vstopil ni. Toliko
življenjske energije kot je premore moj sogovornik, v zadnjih letih bolj znan kot promotor Godbe Ljubljanskih veteranov,

sicer pa po osnovnem poklicu psiholog in
pedagog in aktiven zagovornik pravic starejših v sodobni družbi, premorejo redki.
Njegov življenjski optimizem pa je hudo
nalezljiv. Bolj kot Covid!

Družinska fotografija
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INTERVJU
Peš le navzgor, po ravnem
pa s kolesom?
Telesne spremembe sem začel opažati in
jih zaznavati po šestdesetem letu. Sprva
kot počasnejšo hojo navkreber, saj sem
»hodec« in si življenja brez obiskovanja hribovij in gora ne morem predstavljati. Začeli
so me prehitevati mladi! Vrhovi so se začeli
poviševati. Do petega rojstnega dneva po
Abrahamu sem v akciji Brazde vzdržljivosti med kaveljci gojil pet aerobnih športov:
tek, smuški tek, kolesarjenje, plavanje in
planinarjenje. Zadnje čase v visokogorju
predvidene čase pomnožim z dva, pa je
to pravi čas zame. Pa to ni nič moteče, saj
sem pristaš filozofije hoje, t.j. koraka, saj je
tudi poganjanje pedal v nekem smislu hoja.
Resda sedeča, pa vendar bolj aktivna kot le
štetje korakov.
Otroci so naše največje
bogastvo! Kaj je potemtakem
razumevajoča soproga?
Mile moje madone, je dejal Bocaccio; družini
pripisujem pomembno vlogo za svojo vitalnost. Energijo še vedno zlahka najdem v
mojih ljubeznih: soprogi Nuši, sinovih Marku
in Mitji ter štirih čudovitih vnukih. Gaji Ani,
Benjaminu, Izaku in Tari. Pri mojih aktivnostih me v največji meri spodbuja soproga in
za to sem ji neizmerno hvaležen. Glasba mi
pomeni način življenja, ne le konjiček. Zasvojila me je že v mladosti. Planine prav tako
seveda pa tudi prostočasno delo z ranljivimi
skupinami. Brez vseh teh ljubezni jaz ne bi
bil to, kar sem.
Človek kot bitje gibanja in
bitje razmišljanja …?
No, pred šestnajstimi leti sem prebolel bakterijsko pljučnico. Z njo sem se nekaj časa
»bojeval« na Golniku in pulmologove napotitve tja sem se zelo razveselil, seveda ob
velikem zaupanju v to ustanovo. Gibati se,
je moja življenjska nuja. Zahvaliti se moram
materi naravi za prirojeno motoriko. Med
otroki sem bil najhitrejši tekač, v najstniških
letih pa sem na ŽAK-u treniral tek na 5.000m.
Na Triglav sem se prvikrat povzpel pri trinajstih letih, skupaj 55 krat, pa tudi po njegovi
Severni steni sem ga osvojil, kar ni kar tako.
Čopov steber je le Čopov steber! Zaprisežen
kolesar sem že otroštva in velikokrat sem
prekolesaril tudi najdaljši maraton Franja.
Vsak dan sem na kolesu in skrbim za redno
kondicijo. Seveda so mnoge poti zamenjale
nove, letom primerne. Težko si predstavljam,
da bi mi bil obisk gora onemogočen. O tem
sem razmišljal po operaciji kolena in »popravkih« hrbtenice in hitro spoznal, da čas za
sedenje v fotelju (hvala Bogu) še ni prišel …
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Godba ljubljanskih veteranov
Štiridesetletni »starčki« in
osemdesetletni mladeniči?
Mnogi starejši so pravzaprav sami ustvarili
neugodno samopodobo ob vstopu v pokoj.
Preveč jih je, ki se počutijo nepotrebne in se
umaknejo iz vseh področij, ko se upokojijo.
Tako dojemanje starosti bega tudi strokovnjake. Pasivnost te izloči iz družbe. Z aktivnostjo pa človek pridobi socialno (samo)
potrditev. Širok spekter se nam razpre. Od
aktivne vloge babice in dedka, prostovoljske
dejavnosti, mladostnih (pozabljenih) hobijev.
Vse to človeku povrne samopodobo. Samopotrditev pa potrebuje prav vsak. Ohranjam
skoraj enak življenjski slog kot pred upokojitvijo. Srečna okoliščina je bila, da sem nekatere projekte nadaljeval po upokojitvi še po
70. letu starosti. Od tedaj naprej sem prostovoljec na različnih področjih. Seveda me
čas preganja k določenim nalogam, ki si jih
večkrat zastavljam kar sam: zlasti za pisanje
in ljubiteljsko delo na kulturnem področju.
Hobiji in socialna vključenost?
Mojim konjičkom se nisem nikdar odpovedal in sem jim zvest še danes. Dajejo mi življenjsko energijo. Na vsaki vaji in koncertu je
doživetje lepega neizrekljivo. Socialna vključenost človeku osmišlja življenje. Človek je
socialno bitje. Če so starejši v teh čudnih
časih postali osamljeni, izolirani, nemalokrat
tudi diskriminirani in potisnjeni na obrobje
družbenega življenja – s tem brez družbene pomoči razočarani, prestrašeni in zadržani – se je še enkrat bolj pokazala njihova
odvisnost od okolja, njihove socialne mreže,
od vloge družine v njihovem življenju ter od
njihovega vključevanja v medgeneracijsko
sodelovanje in družbeno okolje.
Starost! Kdaj postane človek star?
Človek postane star takrat, ko njegove sanje
nadomesti obžalovanje. Ko zanj ni več prihodnosti. Ko ni več jutrišnjega dne, ko se ne
razveseli pomladnega cvetenja in jesenskega zorenja in ko otroška razigranost v nje-

govih spominih začne ugašati. Bolj ko se v
njem razrašča malodušje, hitreje se stara
in … postara.
Kako moteči so za vas
stereotipi o starejših?
Najbolj moteč je socialni stereotip o starejših,
ne glede na stopnjo izobrazbe, starost ali
poklic. Jasno se izraža že pri otrocih: starejši
ne znajo, niso sposobni, so sitni, mirujejo, naj
poslušajo mlajše, niso samostojni, pripadajo
jim temnejše barve, mirovanje, posedanje,
ležanje in praktično noben šport. Kakšni pa
v resnici smo starejši ljudje po naravi, kakšne
so naše primarne psihične lastnosti, spoznamo pri starejših in najstarejših posameznikih, ki so se uprli socialnemu stereotipu in
vzdržali tekmo z življenjem tudi v starosti. Ti
posamezniki imajo tudi po upokojitvi nove
cilje, izzive. Želijo biti srečni, odločni, zahtevni in ambiciozni. Psihološke raziskave so
potrdile le eno skupno značilnost starejših:
to so individualne razlike! Vsakega človeka
ocenjujemo kot individuum, ne pa kot člana
neke koledarske skupine.
Kako naj človek zrela leta preživlja
polno, zdravo in ustvarjalno?
Za preprečevanje socialne izključenosti in
osamljenosti lahko mnogo naredimo sami.
Kar smo zamudili v preteklosti, lahko nadoknadimo danes. Še vedno lahko poiščemo prijatelje, sosede, znance, ki nam bodo
v pomoč. Vključimo se lahko v programe
raznih društev, pridobimo nova znanja in
informacije, ki nas dnevno popeljejo v svet
novosti življenja. Naredimo več za svoje
zdravje, zdravo prehrano, zdravo življenje, poskrbimo za vsakodnevno gibanje. Poskrbimo
za novo učenje in duševno zdravje. Z dobro
voljo, dobro mislijo, z druženjem s prijetnimi
ljudmi, vnašamo v naš vsakdan lepote življenja. Lahko pa tudi sami ponudimo pomoč,
seveda po svojih močeh soljudem. Srčna
dobrota se nam mnogotero povrne!
Pripravil ČK, foto zasebni arhiv M. Pavlihe
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Pismo generalnega sekretarja AGE Pomlad 2022
Vsi smo se veselili pomladi, njenih daljših
in toplejših dni, da bomo končno osvobojeni strahu
in omejitev, ki nam jih je pandemija nalagala v zadnjih dveh letih. In nenadoma
se je to svetlejše obzorje zatemnilo. Naša
mirna realnost je izginila v četrtek, 24. februarja, ko smo se
zbudili in poslušali najnovejše novice na
radiu. Invazija na Ukrajino je šok za liberalni svet, nedvoumen napad na naše
vrednote. Bili smo naivni. Putinov namen
ni le razgraditi evropsko varnostno arhitekturo – ki je bila desetletja zgrajena z večstranskim sodelovanjem med
državami, institucijami, narodi in ljudmi
vseh starosti – ampak tudi spodkopati
naš svet, ki temelji na človekovih pravicah, raznolikosti, svobodi in demokraciji.
Ukrajinci se danes borijo za vse te vrednote. V teh negotovih časih bi lahko bili
starejši ljudje in naše organizacije malodušni in dvomili o pomembnosti naših
majhnih prizadevanj za izgradnjo pravičnejših in vključujočih družb, kjer vsi
ljudje živijo polno življenje in kjer so naše
pravice učinkovito zaščitene. Ali je naše
delo za spodbujanje in ustvarjanje družb
za vse starosti še vedno pomembno v
tem grozljivem svetovnem kontekstu?
Bolj kot kdaj koli! Prvič, starejši ljudje v
Ukrajini potrebujejo našo podporo, tako
tisti, ki bežijo pred vojno, kot tisti, ki ostajajo in živijo pod bombami. Dokazi iz
prejšnjih vojaških spopadov po svetu
in iz prejšnje ruske invazije na Ukrajino
v zvezi s starejšimi so zelo jasni. Raziskava, ki so jo izvedli naši prijatelji iz
HelpAge International po konfliktu leta
2014 v Ukrajini, opozarja na posebne
potrebe starejših: težave pri begu ali izogibanju boju; tveganje resnega pomanjkanja dohodka; pomanjkanje dostopa
in cenovne dostopnosti zdravstvenega
varstva; slabe življenjske razmere in pomanjkanje podpore za invalide. Drugič,
pomanjkanje zavezujočega mednarodnega instrumenta za zaščito pravic
starejših ljudi na žalost dobi konkreten
pomen v kontekstu vojne. Za zdaj so starejši le (vsaj) zajeti v obstoječih standardih človekovih pravic, kot so tisti, ki so
vključeni v Konvencijo ZN o pravicah invalidov, to je 11. člen. AGE se je 3. marca
12

pridružila Global Rallyju starejših ljudi po
vsem svetu, ki zahtevajo staranje s pravicami. Naše sodelovanje v tej pobudi
je del dolgoletnih prizadevanj AGE, da
bi naše države podprle konvencijo ZN
o pravicah starejših glede na trenutno
šibkejšo zaščito človekovih pravic v starosti. Ne zahtevamo novih pravic zase;
preprosto prosimo za enako zaščito za
vse. Pomanjkanje spoštovanja, demokracije in pravne države s strani nekaterih ne spodkopava bistvene vrednosti
človekovih pravic, niti ne vnaša dvoma o
vlogi mednarodnih institucij. Nasprotno,
zdaj je čas za razširitev obsega človekovih pravic in podporo demokratičnim
institucijam. Tretjič, pobude, ki so v teku
za obravnavo staranja prebivalstva, niso
zadržane. Skupaj z našimi člani vplivamo
na pripravo strategije oskrbe EU, ki jo je
Komisija napovedala za letošnje poletje,
pa tudi na razvoj ustreznega minimalnega dohodka, za katerega upamo, da
bo zagotovil varnostne mreže tudi za
starejše. Čeprav bo nujnost mednarodnih razmer verjetno odložila izvajanje
politične agende na evropski in nacionalni ravni, moramo še naprej pritiskati
na oblikovalce politik, naj obravnavajo
strukturne pomanjkljivosti sistemov socialne zaščite, ki ovirajo dostojanstvo

staranja. Najnovejši škandali zlorabe
starejših v ustanovah za oskrbo po vsej
EU še bolj nalagajo odgovornost oblikovalcem politik.V odgovor smo 5. marca
ustanovili koalicijo civilne družbe za dolgotrajno oskrbo. Pridružilo se je več kot
dvajset organizacij. Preko tega kanala
bomo promovirali našo alternativno
vizijo dolgotrajne oskrbe, osredotočeno na avtonomijo, neodvisnost, opolnomočenje starejših in ne na ranljivost.
Naše delo za boj proti staranju in intersekcijskim oblikam diskriminacije ostaja
prednostna naloga. Končno šteje vsak
trud. Nismo humanitarna organizacija,
morda nimamo strokovnega znanja za
pomoč žrtvam vojne, morda se počutimo preobremenjeni kot priče grozot, ki
se dogajajo v Ukrajini. Kljub temu imamo
moč in priložnost, da delujemo kot posamezniki, kot organizacije starejših in
za starejše ljudi, kot evropska mreža. To
ni vprašanje upanja. Ko seštejemo vsa
naša dejanja, potem smo združeni kot
močno gibanje starejših ljudi, ljudi, ki
cenijo življenje, svobodo, demokracijo
in mir. Če želimo, da se stvari izboljšajo,
moramo narediti majhne korake, da se
spremenijo. In pomlad bo prišla!
Maciej Kucharczyk,
foto MK Twitter
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Pred prvim forumom
civilne družbe v Rimu
Vodstvu foruma smo pred dnevi
poslali naše predloge tem za obravnavo na prvem skupnem forumu civilne
družbe in znanosti, ki bo 15. junija v
Rimu. Gre za oblikovanje Deklaracije
civilne družbe v pripravah na ministrsko konferenco v času francoskega
predsedovanja Svetu evropske unije.
Spodbujanje aktivnega in zdravega
staranja skozi vse življenje
Na osnovi izsledkov andragoške znanosti, humanističnih in družboslovnih ved,
moramo širiti ozaveščanje vseh starostnih
skupin o starosti in staranju. Vključevanje
te teme v šolske program in kurikulume
ter promoviranje skupnih in skupinskih
aktivnosti različnih generacij na področju
kulture, ustvarjalnosti, rekreacije, in športa,
kot dejavnikov povezovanja ter krepitve ali
ohranjanja fizičnih in psihičnih potencialov
tako posameznika kot družbe.
Obrazložitev:
Dogajanja, odločitve, sprejemanje zakonov
ter raznih ukrepov pa tudi neenotnost pri
oblikovanju stališč do različnih izzivov, ki
spremljajo staranje, kaže na veliko pomanjkanje vedenja o tretjem obdobju življenja v
naših družbah. Ker so družine iz različnih
razlogov vse manj sposobne opravljati
to nalogo, je treba odgovornost zaupati
vzgojno-izobraževalnim ustanovam. Strategija dolgožive družbe RS je kot cilje opredelila ureditev področij aktivnega staranja,
ki mora potekati skozi vsa obdobja življenja, in sicer aktivno vključevanje v delo,
družbo in politiko, skrb za zdravje ter medgeneracijsko sodelovanje. Socialne politike
in strategije morajo biti usmerjene v ustvar-

janje bolj prijaznih oblik skupnega življenja
in o soobstoju se je treba pogajati in dogovoriti na podlagi dialoga in soodločanja.
Zagotavljanje enakega dostopa do
dolgotrajne oskrbe in podpore družinam in negovalcem
Spremembe v institucionalni oskrbi starejših ljudi, cenovna dostopnost in vsebinsko,
kadrovsko ter organizacijsko povezovanje
z neinstitucionalno dolgotrajno oskrbo - ob
spoštovanju človekovih pravic, predvsem
avtonomnosti in neodvisnosti starejših,
dostojanstvenega življenja v visoki starosti ter možnostih odločanja o stvareh, ki jih
zadevajo.
Obrazložitev:
Modeli dolgotrajne oskrbe morajo nuditi
podporo starejšim, da lahko dostojno še
naprej živijo v svojih domovih dokler je to
mogoče. Naloga držav je, da starejšim
zagotovijo dostop do oskrbe in drugih
storitev, ki jih potrebujejo, da lahko živijo
dostojno in samostojno življenje, ter da se
lahko sami odločajo med različnimi možnostmi, ki so jim na voljo. Odločevalcem
v Republiki Sloveniji smo že z Memorandumom 2018 sporočili zahteve ZDUS: da
morajo biti ranljivi starejši ljudje varovani, zaščiteni in osvobojeni strahu,
da morajo imeti poln dostop do javnih
storitev osredotočenih na ljudi glede
na njihove potrebe, kadar in kjer je to
potrebno.
V naši državi potekajo projekti deinstitucionalizacije domske oskrbe, kar bo z vidika
prijaznejšega bivalnega okolja dobrodošlo.
Glede na izrazite želje starejših, da ostanejo doma čim dlje, poseljenost države
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pa je razpršena, obstaja pomemben izziv.
Namreč, kako vsem v različnih lokalnih
skupnostih zagotoviti kvalitetno integrirano
oskrbo, ki je zdaj dobro razvita v institucijah, za oskrbo na domu pa šele v zametkih.
Vključevanje staranja za napredek
družbe vseh starosti
Na človekovih pravicah temelječe spoprijemanje s starizmom, preseganje predsodkov in stereotipov ter preprečevanja
diskriminacije v politikah in zakonodaji.
Proučevanje možnih izhodnih strategij med
katerimi so vseživljenjsko izobraževanje,
medgeneracijsko sodelovanje in upoštevanje celotnega življenjskega cikla.
Obrazložitev
Starizem ima zelo negativen vpliv na
telesno in duševno zdravje starejših, odraslih, ter družbene interakcije, kar povzroča
večje tveganje za poslabšanje, depresijo, osamljenost in celo prezgodnjo smrt.«
( a konference COST Action IS1402 on
Ageism, AGE Platform Europe, 2018)
Pomembno je, da se probleme naslavlja
medgeneracijsko. Sodelovanje predstavnikov vseh generacij omogoča ozaveščanje in opolnomočenje družbe o pozitivnih
vidikih staranja, zato je potrebno stremeti k temu, da se krepi strpna in solidarna
družba ter se vzpostavi medgeneracijsko
sožitje. Lansko leto smo v RS izpeljali mednarodno konferenco Človekove pravice za
vse starosti: Spodbujanje vseživljenjskega
vidika in medgeneracijskega sodelovanja
za spoprijemanje s starizmom. (Nosilec
naloge je bilo MDDSZ v sodelovanju z AGE
platform Europe in ZDUS)
Jožica Puhar, podpredsednica
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23. Likovna kolonija v Izoli
Že triindvajsetič so se udeležili kolonije likovniki iz upokojenskih društev,
združenih v Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) od 10. do 13.
aprila 2022 v hotelu Delfin v Izoli.
Pod vodstvom vodje kolonije Eme Tibaut
in mentorja Tomislava Kocuvana so
v nedeljo dopoldan udeleženci prejeli

napotke za delo, se razdelili v štiri skupine,
določili vodje in razdelili za ustvarjanje potrebne pripomočke. Sledilo je tisto, za kar
so se zbrali, likovno ustvarjanje umetnin po
lastnem izboru zunaj v naravi, na terasi ali v
avli hotela. Pod večer so si z vodjo in mentorjem ogledali zasnove umetniških del in
se domenili za nadaljnje ustvarjanje, ki je

sledilo v ponedeljkovo jutro. Ponedeljski
dopoldanski čas so izkoristili za nadaljevanje ali celo novo ustvarjane, razgovore
in počitek.
Nestrpno so pričakali torek, ko so dokončali slike in jih oddali izbrani strokovni
komisiji v oceno in izbiro treh, po njihovi
oceni, najboljših.
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KULTURA
V prijetnem prostoru hotelske kavarne je
bilo razstavljenih enainštirideset res čudovitih stvaritev devetintridesetih likovnic in
likovnikov.
Na svečan način sta vodja Ema Tibaut in
mentor Tomaž Kocuvan po nastopu ŽePS
Izola, ki ga vodi Eneja Baloh, predala
pisne zahvale vsem likovnicam in likovnikom ter razglasila tri najboljša dela, ki so jih
prejeli Helena Stanič, Vlasta Krapež in
Jože Cafnik. Veselje in zadovoljstvo, da se
ti dogodki že 23 let odvijajo v hotelu Delfin in
iskrene čestitke je izrekla direktorica hotela
Nina Golob, ki se ji je pridružil predsednik
KK ZDUS Franc Gombač z željo, da se
srečamo na 24. likovni koloniji. Ema Tibaut

ZDUSPLUS

in mentor Tomaž Kocmut sta odprla razstavo. Vzdušje pred ogledom pa so s čudovitimi glasovi zagotovile pevke s še trmi ljud-

skimi napevi. Aplavza ni hotelo biti konca.
Besedilo in foto, Franc Gombač,
predsednik komisije za kulturo

Prvi literarni performans
Ponosen in vesel sem, da imamo v
društvu upokojencev Piran člane in
članice, ki se ukvarjajo s kulturnim
udejstvovanjem in nastopanjem. Iz
dneva v dan spoznavam, da so med
nami skriti talenti in ljubitelji kulture
ter lepih slovenskih pesmi.
Prijetno nas je v zadnjem tednu marca s
svojim nastopom presenetil Boris Murata,
ki je skupaj z ženo Barbaro in prijatelji organiziral v veliki sejni dvorani Krajevne
skupnosti Lucija prvi literarni performans
z naslovom Od Izvira do izliva. Kar lepo
število povabljenih se nas je udeležilo prireditve.
Vedeli smo, da je Boris velik ljubitelj glasbe
in da rad ustvarja in piše pesmi tako za
mešani pevski zbor Bonaca, DU Piran, kot
za druge izvajalce.

Še posebej pa nas je presenetil, saj je
tokrat sam zapel in recitiral svoje pesmi,
ki jih je napisal. V predstavi je orisal svojo

življenjsko pot, od rojstnega Ptuja, skozi
življenje v Zasavju do vrženega sidra v
Piranu. V bližnji prihodnosti pa namerava
Boris izdati tudi svojo prvo zbirko pesmi.
Vse prisotne je razveselil s svojim kulturnim nastopom in nam popestril večer.
Pri izvedbi prvega performansa mu je bila
v veliko oporo žena Barbara, ki je tudi
velika ljubiteljica petja in kulture nasploh,
saj več kot uspešno vodi MPZ Bonaca.
Po nastopu smo nazdravili in prijetno
pokramljali, nato pa se pridružili pevcem
in pevkam mešanega pevskega zbora
Bonaca ob obloženih mizah.
Prireditev smo zapuščali napolnjeni s kulturno energijo in se Borisu in Barbari zahvalili za enkratno prireditev v želji, da se
srečano na drugem literarnem večeru.
Besedilo in foto, Zdravko Taškar

Znova razstavljamo v avli MO RS
V ponedeljek, 25. aprila, smo v prostorih Ministrstva za obrambo postavili na ogled rokodelsko razstavo
z naslovom Cvetje in fotografsko
razstavo iz treh natečajev, ki jih objavlja KTK pri ZDUS, in sicer: Živ žav
na ulici, Utrinki s potepanj v naravi in
Bogastvo jeseni. Člani KTK, Zdenka
Bevc Škof, Viljem Šetar in Slavko
Škof, so na ogled postavili 31 šopkov
28 ljubiteljskih rokodelk iz 18 DU in 36
fotografij 34 ljubiteljskih fotografov iz
26 različnih društev upokojencev.
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Fotografi so v objektiv ujeli trenutke, ki jih je
vredno zabeležiti, rokodelke pa so si krajšale koronski in zimski čas z oblikovanjem
barvnega papirja, svile, vrvi, niti, oblancev; nastalo cvetje so povezale in dekorirale v unikatne šopke, pogled nanje pa
nam razvedri oko in s svojo lepoto poboža
dušo. Hvaležni smo vsem ustvarjalkam
in ustvarjalcem da prenašajo starodavne
spretnosti na prihodnje generacije in nam
hkrati omogočajo lepa doživetja. Posebna
zahvala pa je namenjena še g. Romanu
Zornu iz Službe za protokol MORS, ki

nam je omogočil, da lahko upokojenci
razstavljamo izdelke, v katere smo vložili
del svojega „prostega“ časa in znanja, v
prostorih MORS. Razstava bo na ogled do
2.9.2022.
Otvoritve se je udeležila tudi podpredsednica ZDUS Vera Pečnik, ki je vse navzoče
pozdravila in se v imenu ZDUS gospodu
Zornu zahvalila za gostoljubje.
Vsi pa se že veselimo nadaljnjega sodelovanja!
Zdenka Bevc Škof, foto ČK

EVROPSKO PISMO

ZDUSPLUS

Zagotovitev prehranske varnosti
je med glavnimi prioritetami EU

Naročnik objave: Politična skupina EPP Group

Neupravičena ruska agresija nad Ukrajino pomeni katastrofo za ukrajinsko prebivalstvo, gospodarstvo in infrastrukturo, pod vprašaj pa postavlja tudi vojaško, energetsko in prehransko varnost Evropske unije. Posledice
vojne v Ukrajini, ki jih prek visokih cen energentov in
hrane že sedaj čutimo v EU, bodo v prihodnje še hujše,
v kolikor ne bo s strani EU hitre in učinkovite reakcije.
Obstaja namreč zelo resno tveganje, da ne bomo več
mogli zagotavljati prehranske varnosti za naše državljane. Prehranska varnost je sestavljena iz dveh komponent, količinske in cenovne. To pomeni, da moramo
imeti dovolj zdrave hrane, ki pa je cenovno dostopna
tudi ljudem z nižjimi prihodki.
Cenovni del prehranske varnosti je vedno bolj problematičen,
saj je hrana vedno dražja. Zato je ključno, da Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) takoj in odločno ukrepa ter
zagotovi pogoje za neovirano oskrbo s hrano za naše državljane in z mobilizacijo vseh mogočih resursov evropskim
kmetom omogoči pridelavo hrane. V politični skupini Evropske
ljudske stranke smo zato na Komisijo že v začetku marca naslovili poziv k takojšnjemu sprejetju kriznih ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti v EU. Komisijo smo pozvali, naj
nujno zagotovi pravilno delovanje notranjega trga s kmetijskimi
proizvodi in po potrebi odločno ukrepa proti kakršnikoli obliki
prepovedi izvoza, ki jih uvajajo države članice. Eden takšnih
primerov je prepoved izvoza žita, ki ga je kmalu po začetku
vojne v Ukrajini uvedla Madžarska. Tovrstni ukrepi ne samo,
da so v nasprotju s pravnim redom EU in načelom prostega
pretoka blaga na notranjem trgu EU, ampak tudi resno spodkopavajo evropsko solidarnost v času, ko se vsi soočamo s to
izjemno krizo.Glede na dramatično spremenjene razmere smo
tudi trdno prepričani, da se mora Komisija vzdržati predložitve
kakršnihkoli novih zakonodajnih predlogov, ki bi lahko ogrozili
naš obseg proizvodnje hrane v EU. Prehranska varnost mora
biti zdaj naša prednostna naloga. Zakonodajne pobude, ki izhajajo iz “Strategije Od vil do vilic« in “Strategije o biotski raznovrstnosti” je treba začasno odložiti, dokler ne bomo imeli pred

Franc Bogovič
očmi celovitih razsežnosti trenutne krize. To predvsem velja
za predloge, ki se nanašajo na obnovo narave ali omejevanje
rabe fitofarmacevtskih sredstev. Namesto tega mora Komisija
nemudoma predstaviti celosten strateški načrt za zagotovitev
prehranske varnosti za EU, kar smo evropski poslanci zapisali tudi v 24. marca v sprejeti resoluciji o potrebi po nujnem
akcijskem načrtu EU za prehransko varnost v EU in zunaj nje
zaradi ruskega napada na Ukrajino. Veseli me, da je Komisija
že dan pred sprejetjem navedene resolucije Evropskega parlamenta sprejela nekatere poenostavitve za pospešitev kmetijske proizvodnje v EU, kot je npr. izjema za sprostitev kmetijske
proizvodnje na površinah z ekološkim pomenom v prahi. Gre
za konkreten ukrep na ravni EU, ki na površinah, na katerih
običajno kmetijska pridelava ni dovoljena, omogoča kmetijsko
pridelavo in tako zmanjšuje negativne posledice izpada uvoza
žit iz Ukrajine v EU. Podpora kmetijski proizvodnji v Evropi je
zdaj pomembnejša kot kdaj koli prej. V kolikor se bo kriza nadaljevala več mesecev, bi bilo smiselno razmisliti tudi o začasni
ustavitvi obveznosti prahe, ki jo predvideva reforma Skupne
kmetijske politike EU (SKP), ki stopi v veljavo prihodnje leto.
Sankcije, ki so jih EU in njeni zavezniki uvedli proti Rusiji, bodo
zagotovo izzvale sankcije z druge strani. Zato moramo biti
pripravljeni tudi na uporabo vseh razpoložljivih instrumentov v
okviru SKP za stabilizacijo trgov, ki so že prizadeti in na katere
bi lahko še dodatno vplivali morebitni ruski uvozni embargi.
Franc Bogovič,
poslanec v Evropskem parlamentu
(SLS/EPP)
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CELJSKA

ZDUSPLUS
bo vzgled tudi novi predsednici Milici Dabanovič, ki si bo prizadevala predvsem za okrepitev članstva.
Pohvalo in zahvalo so mu izrekli tudi konjiški župan Darko Ratajc
in predstavniki društev upokojencev Zreče, Loče in Vitanje, ki so
izrazili predvsem željo in pripravljenost na nadaljnje sodelovanje.
Besedilo in foto, Milena B. Poklič

Stari predsednik ostaja
Novo vodstvo društva,
V Društvu upokojencev Grobelno so na občnem zboru člani
Anton Obrul postal častni član izvolili novo vodstvo društva. Potrdili so starega predsedniDruštvo upokojencev Slovenske Konjice se je konec marca
sestalo na volilnem zboru. Na njem so za novo predsednico izvolili Milico Dabanovič. Dolgoletnemu predsedniku
Antonu Obrulu so se zahvalili s podelitvijo naziva Častni
član DU Slovenske Konjice.
Zbor so s pesmijo pozdravili pevci in pevke ženskega ter moškega
pevskega zbora DU, vsebinsko pa ga je s povzetkom bogate dejavnosti društva, ki ima 536 članov, začel Anton Obrul. Izpostavil
je predvsem lansko bogato športno dejavnost, s katero se je konjiško društvo uvrstilo v sam vrh celjske pokrajinske zveze društev
upokojencev. Minulo leto je zaznamovala tudi prireditev ob 70letnici društva, na kateri so razvili nov društveni prapor, predstavili
zbornik Življenje v letih ter ročnodelsko in zeliščarsko dejavnost.
Kljub vrsti omejitvenih ukrepov so za člane pripravili več letovanj.
Za letos je napovedal nadaljevanje dela v vseh programih.

Antonu Obrulu je naziv Častni član DU Slovenske Konjice
izročil dolgoletni podpredsednik društva Štefan Vida
Podrobneje so o športu in rekreaciji, ženskem in moškem
pevskem zboru, sekciji zeliščaric Kopriva in sekciji Spominčica,
ki se ukvarja z ročnimi deli, predstavili vodje sekcij. Napovedali
so tudi več izletov, letovanja, piknik in novoletno srečanje članov
društva. Tudi skrb za stanovanja upokojencev ostaja stalnica pri
njihovem delu. Lani so pomagali pri dveh novih vselitvah v upokojenska stanovanja v Slovenskih Konjicah in dveh v Ločah. Tudi v
programu Starejši za starejše so lani kljub covidu-19 prostovoljci
opravili preko 630 obiskov in zagotovili pomoč skoraj 80 posameznikom.
Po uspešno opravljenih volitvah nove predsednice, upravnega
in nadzornega odbora ter častnega razsodišča, so s ploskanjem izglasovali tudi podelitev naziva častni član Antonu Obrulu.
Društvo je s skromnostjo, strpnostjo in pripravljenostjo na sodelovanje vodil 16 let, najdlje od vseh predsednikov v 70-letni zgodovini društva. »To je priznanje tudi za vse sodelavce, saj smo
vsa leta radi skupaj delali in se skupaj tudi poveselili. Le tako je
društvo lahko uspešno,« je dejal v zahvalo. Njegov način vodenja
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ka Janeza Žogana, Zbora pa se je udeležilo 71 članov.
Uvodoma je Melita Bevc zapela slovensko himno nato pa je
predsednik društva Janez Žogan pozdravil člane in goste in jim
zaželel dobro počutje. Po izvolitvi delovnega predsedstva je
vodenje prevzel predsednik Mirko Gajšek. Z minuto molka so
se poklonili lani preminulim članom. »Zaradi epidemije COVID-19
smo program izpolnili v okrnjeni obliki. Uresničili smo predvidena druženja na prostem. V mesecu maju smo se podali po lepih
gozdnih poteh na relaciji Grobelno, Lipovec, Tratna, Grobelno
in zaključili s kosilom v prijetnem vzdušju. V juniju smo počastili
državni in občinski praznik s pohodom po meji občine Šentjur in
Šmarje pri Jelšah. Avgusta smo organizirali pohod po okoliških
gričih Grobelnega in druženje s člani Balinarskega društva
(BD) Grobelno. S pisnimi voščili smo se spomnili vseh, ki so praznovali okroglo obletnico rojstva, uresničili nalogo povezovanja
upokojencev kraja Grobelno in okolice glede na občinsko pripadnost, saj je naš kraj razdeljen med občini Šentjur in Šmarje pri
Jelšah«, je v poročilu dejal predsednik.
Sledila so poročila odborov, na katere ni bilo pripomb in jih je OZ
potrdil. V volilnem delu so se predstavili kandidati za obdobje
2022—2026. Zbor je soglasno potrdil predlagane kandidate.
Predsednik ostaja Janez Žogan, ki je to nalogo vsa leta vestno,
odgovorno in zelo pohvalno opravljal. Slednji se je zahvalil vsem
prostovoljcem, ki so v preteklem mandatnem obdobju zavzeto
opravljali zaupane naloge in poskrbeli, da je delovanje društva
potekalo v zadovoljstvo vseh. Program dela za leto 2022, ki
ga je predstavil Žogan, pa je bil soglasno potrjen. Od gostov je
najprej spregovoril Marko Diaci, župan občine Šentjur. Pohvalil
je delovanje društva, njegovo povezovalno vlogo med starejšimi
krajani Grobelnega, ne glede na občinsko pripadnost, in zaželel
uspešno delo. Dobro sodelovanje je pohvalil Matija Čakš, župan
občine Šmarje pri Jelšah. Pohvalam so se pridružili Silva Koželj,
predsednica DU Šentjur in podžupanja občine Šentjur, Romana
Hriberšek, predsednik krajevne skupnosti (KS) Grobelno, Niko
Petelin, predsednik KS Šentvid in Andrej Horvat, predsednik
BD Grobelno.

UTRIPI V POKRAJINSKIH ZVEZAH
Na zaključku OZ so med svoje vrste sprejeli 6 novih članov s slavnostno podelitvijo članskih knjižic. Sledilo je veselo druženje s
prepevanjem domače Slovenske pesmi ob spremljavi frajtonarice.
Milenka Blažević, foto Franc Horvat

ZDUSPLUS
upokojenskega društva, njena naloga je predvsem izobraževanje,
ki ima v tretjem življenjskem obdobju velik pomen. Poudarila je
pomen digitalne pismenosti za starejše, tudi tovrstno izobraževanje omogoča univerza.
Danica Zavrl Žlebir, foto Nevenka Mandić Orehek

Vide Blejske ohranjajo
tradicijo svojih mam in babic

GORENJSKA
Spet so se srečali v živo

Po dveh letih omejenega druženja je Društvu upokojencev Škofja Loka sredi marca uspel zbor članov v živo.
Z uvodnim nastopom glasbene skupine Loške orglice so
poskrbeli za kanček slovesnega vzdušja, nato pa je zbrane
pozdravil škofjeloški župan Tine Radinja, ki je med drugim
omenil načrte občine, povezane s starejšimi, med drugim
bo podprla klicni center, kjer bodo lahko starejši že z enim
samim klicem prišli do potrebnih informacij in različnih
pomoči.
Poročili o delu društva v minulem letu in o finančnem stanju je
predstavil predsednik Miro Duić, o delu nadzornega odbora je
poročala predsednica NO Sonja Dolinar, o delovanju častnega
razsodišča pa Rafael Kavčič. Zbor članov jih je soglasno potrdil,
prav tako načrte za leto 2022, o katerih je prav tako spregovoril
predsednik in ob tem izrazil skrb, kako bo društvo gospodarilo ob
napovedanih težavah zaradi preskrbe z energenti in njihovo vse
višjo ceno. Članom je pojasnil tudi, da še naprej potekajo dogovori z občino glede novih prostorov, ki naj bi jih skupaj z Univerzo
za tretje življenjsko obdobje in Medobčinskim društvom invalidov
dobili v eni od stavb nekdanje vojašnice. Vsa tri društva so pripravila predloge občini glede urejanja prostorov in pogojev za najem.
V prihodnjem letu, ki je za društvo volilno, pa Miro Duić pričakuje
dobre kadrovske rešitve, ob tem pa je izrazil tudi veselje nad tem,
da se v društvo včlanjuje več mlajših članov.
Društvo bo nadaljevalo dobro utečene dejavnosti, med katerimi
sta najbolj razširjena šport in rekreacija, spodbujalo bo kulturne
dejavnosti, projekt Starejši za starejše in ostale aktivnosti. Nadaljevalo bo z izdajanjem glasila Mi o sebi, letos pa uvedlo tudi
spletno stran društva, kar so začeli že lani. V koronskem obdobju
je dvajsetletnico dela zaokrožil pevski zbor Vrelec, ki bo s slovesnim koncertom praznoval 20. junija.
V razpravi se je oglasila Borjana Koželj, ki vodi Društvo U3, Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Delo slednje se prepleta z delom

DU Bled je malce pred novim letom izdalo knjižico Vezemo
niti, vezemo besede, v kateri so predstavili vezilje Vide
Blejske. Pod njihovimi spretnimi rokami z veliko potrpljenja in ljubezni nastajajo čudovita dela, ki večinoma niso
naprodaj, jih pa z veseljem pokažejo na različnih razstavah, občasno pa tudi podarijo. Tako na primer veliko
ovalno mizo v županski pisarni krasi njihov prt, na katerega je župan silno ponosen, izdelujejo pa tudi slinčke za
blejske novorojenčke.
V uvodu v knjižico, pod katerega se je podpisala predsednica
DU Bled Dragica Vesković, piše: »Pred vami je knjižica o veziljah
Društva upokojencev Bled, ki so se pred nekaj leti preimenovale
v Vide Blejske po nekdanji mentorici in vzornici Vidi PAVLUŠA.
Že petnajst let se vse mesece v letu, razen julija in avgusta, ob
četrtkih dopoldne srečujejo v društvenih prostorih, kjer je vedno
zelo živahno, saj si izmenjujejo izkušnje, se posvetujejo med seboj
in ustvarjajo unikatne ročne izdelke, med katerimi še posebej izstopajo vezenine.

Mentorica vezilj Breda Jamar
Ves čas jih vodi odlična mentorica Breda JAMAR, ki skrbi, da
članice tkejo tudi medsebojne vezi, si pomagajo pri ročnih delih
pa tudi sicer v življenju, se skupaj veselijo in žalostijo. Vsako leto
pripravijo letno, pogosto tematsko razstavo svojih novih izdelkov –
eno leto v društvenih prostorih, naslednje pa v blejski Festivalni
dvorani. Svoje izdelke razstavljajo tudi na skupinskih razstavah po
Sloveniji in zunaj države, na bienalni mednarodni razstavi v Velenju
in drugje. Vedno so pripravljene narediti vezeno darilo za posebne
priložnosti, mlade družine iz blejske občine pa razveseljujejo z
vezenimi slinčki za njihove novorojenčke. Vsaka vezilja ima svojo
življenjsko zgodbo, prav tako vsak njen izdelek. Nekaj jih boste
spoznali v tej drobni knjižici, marsikaj pa vam bodo o njihovem
delu povedale tudi objavljene fotografije. Z vezenjem bolj ali manj
zahtevnih vzorcev, pletenjem, kvačkanjem, klekljanjem in drugimi
ročnimi deli nadaljujejo tradicijo svojih mam, babic in mnogih rodov
pred njimi. S tem delom, kot pravijo same, se umirijo, sprostijo, ohranjajo vitalnost, pomembno je tudi, kot posebej poudarjajo, »da
dela glava« … Samo občudujemo lahko njihove umetelne vzorce,
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njihovo ustvarjalnost, spretnost, natančnost, pa tudi neskončno
potrpljenje ob štetju nitk pri zapletenejših vbodih. Nizamo lahko
tudi besede in jih povežemo v pesem, kratko zgodbo. Spomine
na ustvarjalne mame, babice ali none so v knjižici nanizali trije naši
društveni literarni ustvarjalci.«
Vide Blejske pa niso samo vezilje, so tudi pletilje, kvačkarice, klekljarice in umetnice drugih ročnih del, ali kot pravi njihova mentorica: »Ustvarjamo vse, kar je v zvezi z nitmi.« Njihovo delo je
pomemben del ljudskega izročila, za katerega moramo skrbeti,
da ne utone v pozabo. Tudi to so vzele kot svoje delo oz. poslanstvo, zato grejo vsako leto enkrat v šolo, kjer mladim pokažejo, kaj delajo. »Mladi,« kot pravi Jamarjeva, »se tega ne morejo
naučiti v nekaj urah, lahko pa vidijo, koliko truda je vloženega v
tako delo, zato znajo te izdelke bolj ceniti, kot bi jih sicer. Tudi v
vrtcu so že bile, kjer so otroci z velikim zanimanjem gledali, kako
se kvačka, veze … in tudi sami poskusili ta opravila. Glede na
povedano se torej ni treba bati, da bi vse to znanje in bogastvo
utonilo v pozabo, saj je med številnimi otroki, ki jih ročna dela zanimajo, zagotovo tudi nekaj takih, ki bodo nadaljevali tradicijo,« je
še dodala Jamarjeva.
Prispevek o Blejskih Veziljah končujem z zapisom dveh obiskovalk v knjigo vtisov na eni od njihovih razstav: »Za takšne umetnine
ni dovolj le veliko znanja in pravih idej, potrebno je veliko srca in
ljubezni, ki se za vedno preplete in izveze v vaše izdelke! Tako
ostanejo zapisane v času, ki prihaja za vami.«
Slavica Bučan, foto Dragica Vesković

ZDUSPLUS
Prikaz njegovega začetka pred dvesto leti in razvoj finančnih
ustanov vse do časov, ko smo bili tudi mi za bančnim okencem,
je dramil naše spomine. Prevzela nas je nostalgija po nekem preteklem času, na prekomerno obremenjenost ob izplačilnih dnevih,
na prijeten kolektiv in še nešteto drugih doživljajev. Vse pogostejše spremembe in pravila poslovanja smo komaj še dojemali.
Uvajanju novosti, ki je pomenilo prehod na višjo stopnjo finančne
kulture, smo sledili z dodatnimi izobraževanji. Danes pa, ko so vsi
ti sledovi zapisani v zgodovino, radi rečemo: »Saj je bilo naporno,
ampak vseeno lepo.«
Po devetdeset minutnem vodenju po časovno razporejenih oddelkih, se nam je razjasnil vpogled v razvoj bančništva. Tudi ta
članek bo ali pa že je zgodovina, ki se nikoli ne konča.
Zadovoljni z videnim in slišanim ter ponosni, da smo člen te velike
družine, smo se ob čudovitem sončnem popoldnevu sprehodili
še po Ljubljani.
Doma pa smo v publikaciji 73.000 bančnih dni brali zgodbe, ki bi
lahko bile tudi naše.
Besedilo in foto, Ivana Hauser

LJUBLJANA
Z OKOLICO
Soseska mojih sanj
Staramo se v sistemu prostorov, ne le stanovanju

KOROŠKA
Obiskale so Bankarium

Sreda, 30. marca, je bil dan, ko smo se upokojeni delavci
nekdanje Temeljne koroške banke Slovenj Gradec z javnim
prevozom odpravili v Ljubljano, da si ogledamo Bankarium. Vlekli so nas spomini na naše skupno delo, ustvarjanje in dejavnost, kar predstavlja zdaj le še dejanje prehodnega značaja.
Na Čopovi 5 sta nas pričakali vodički in nas popeljali na ogled
muzeja bančništva Slovenije.
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Bi se raje starali doma, ali kje drugje? Mislim, da kar
poznam odgovor vseh vas, ki ste se odločili prebrati tale
prispevek. Želja vseh nas je živeti v svojem stanovanju,
hiši, skupnostnih prostorih, javnem prostoru, v kontekstih
avtonomnega urbanega življenja. Toda avtonomnost pri
dvajsetih, štiridesetih, šestdesetih ali osemdesetih letih in
več je različna. »Starosti ustrezna avtonomnost omili psihološke in socialne učinke staranja v jeseni življenja, zato
je položaj starejših v mestu in četrtih v tem pogledu glavno
vprašanje,« povedo starejši člani projekta Dreamlike Neighbourhood.
V projektu Dreamlike Neighbourhood se družbeni kapital
(znanje, spretnosti, medčloveške vezi) poveže z lokalnim razvojem. Že več desetletij U3ŽO študij in raziskovanje starejših namenja
njihovi osebnostni rasti in razvoju lokalnega okolja. Pomembno je
povezati družbene drobce, to pa lahko dosežemo le skupaj. Slogan
projekta je prav zato Dreamlike Neighbourhood – Skupaj je bolje.
Temeljne pravice so pravice, ki si jih delijo vse generacije
Pravica do mesta je temeljna pravica in je pravica vseh generacij
in nas vseh. Soseske vseh nas so prijazne do ljudi vseh starosti. So živa tvorba, zato jih je mogoče obravnavati z več vidikov –
ekonomskega, političnega, sociološkega, arhitekturnega, urbanističnega. Člani in članice projekta Dreamlike Neighbourhood pa
so sklenili, da bodo skupaj razmišljali, kakšna bi njihova soseska
lahko bila, če ne bi bilo ovir, kakršnihkoli ovir!
In kakšna bi soseska, prijazna do ljudi, lahko bila?
Takšna soseska ne more biti monofunkcionalna oziroma specializirana, saj vemo, da je specializiran prostor mrtev prostor. V takšni
soseski bi imeli kavarno, slaščičarno za srečevanje vseh generacij, kjer nas razlike ne bodo razdruževale, temveč povezovale
v skupnost. Soseska bi imela manjše trgovine, da ne bomo mi
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Ko nad mesto leže mrak,kiosk oživi ...
hodili k trgovinam, temveč one k nam. Trgovina naj ne bi bila le
prostor za trgovanje, ampak tudi prostor za srečevanje, klepetalnica, kjer bi si pripovedovali zgode in nezgode svojega vsakdana.
Dobra soseska mora vsekakor imeti drevesa. Imeti mora vodne
površine, ob katerih je mogoče posedati, tudi klepetati, se v njej
sproščati z vnuki in opazovati mimoidoče. Opazovanje je v starosti oblika življenja, je oblika povezanosti z drugimi. V dobrih soseskah bi morali imeti izmenjevalnice, kamor bi lahko kaj prinesli
in domov odnesli kaj drugega, kar potrebujemo. Pa stalni kotiček
za dejavnosti, za izmenjavo znanja. Zakaj ne bi imeli kotička za
“muskontarje”, pripovedovalce zgodb ipd.?
Revija Outsider v nizu svojih dogodkov pri Plečnikovem kiosku
na Vegovi ulici v Ljubljani gosti mednarodni dogodek Skupaj je
bolje. Nedavnega, ki je potekal 7. aprila, se je udeležila tudi Ilenia
Gheno, predstavnica Age Platforme Europe.
Evropski projekt Sanjska soseska vodi avstrijski Queraum,
partnerja pa sta Age in Univerza za tretje življenjsko obdobje, zato
sta dogodek pozdravili še Anita Rappauer iz Querauma in Dušana
Findeisen iz U3ŽO. O tem, kako se v starosti umakniti in opazovati
življenje, kako se dostojno starati v lokalnem okolju, kako ostati
povezan z drugimi, o tem, kaj je urbanost starejših in s tem vseh
nas, so razpravljale Mira Rajh, Andrej Šolar, Vida Vilhar Pobegajlo, Ivica Žonta, Meta Kutin, Dušana Findeisen in Anita Rappauer.
Dogodek je odprl arhitekt Matevž Granda, projekt pa sofinancira evropski program Erasmus+.
Dreamlike Neibourhood, foto ČK

ZDUSPLUS
bil novi stari predsednik Zdravko Taškar, nova podpredsednica
Barbara Murata in člani upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča.
Zbora sta se udeležila tudi direktor urada za družbene dejavnosti
Občine Piran Robert Smrekar in podpredsednik zveze DU Južne
Primorske Evgen Primožič. Oba prisotna povabljenca sta člane in
članice zbora pozdravila in Evgen je v imenu predsednika ZDUS
in predsednika Pokrajinske zveze DU Južne Primorske podelil priznanja ZDUS:
• DU Piran veliko plaketo ZDUS za dolgoletno 65 letno neprekinjeno delovanje in
• malo plaketo Zdravku Taškarju za uspešno delo in
vodenje društva.
Predsednik DU se je za prejeti priznanji zahvalil in dejal, da sta
prejeti priznanji nagrada za preteklo opravljeno delo in obveza za
še boljše in uspešnejše delo društva v prihodnje. Prav tako se je
predsednik Taškar zahvalil vsem članom UO in komisiji, ki so prenehali z delom v organih društva. Vsled tega je podelil skromne

zahvale Miji Podobnik, Danilu Delkotu in Danici Vuk. Ob zaključku
Zbora je sledil kratek kulturni program s skečem Valentine in Nadje
ter z nastopom MPZ Bonaca DU Piran. Po prijetnem poslušanju je
sledila še večerja za vse prisotne. Zahvaljujemo se vsem prisotnim
na Zboru ter osebju restavracije Hotela Delfin, strežnemu osebju Eriki, Gregorju, Renati in Nataliji, ter šefu restavracije Marjanu, za
enkratno postrežbo in prijaznost, ki so jo izkazali vsem sosedom,
onkraj Simonovega zaliva.
Besedilo in foto, Zdravko Taškar

AFŽ (Anti fašistične žene)

JUŽNA
PRIMORSKA

Tako se je nekoč imenoval 8. marec v naši nekdanji domovini in še danes zasluži, da se ga spomnimo in ob tej
priložnosti rečemo kako pametno besedo.

Redni in volilni
Zbor članov DU Piran

Po dveh letih pandemije smo 28. marca v hotelu Delfin v
Izoli izpeljali redni in volilni zbor članov DU Piran. Udeležilo se ga je 120 članov in članic. Na zboru smo obravnavali
letno in finančno poročilo za leto 2021 ter sprejemali plane
dela in finančni načrt za leto 2022.
Zaradi izteka mandata dosedanjemu vodstvu društva in komisijam so člani na Zboru razrešili staro vodstvo in izvolili novo
vodstvo društva za mandatno obdobje 2022—2026. Izvoljen je
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Prostovoljke, ki že več kot deset let poganjajo program Starejši
za starejše pri društvu upokojencev Jagodje-Dobrava so sklenile,
da v spomin na vse tiste ženske, ki so davnega 1889. leta začele
z borbo za enakopravnost, posvetijo nekaj trenutkov, saj tudi današnji časi ne minevajo v miru in svobodi za vse. Za pravice se
je potrebno tudi danes boriti dan za dnem. Borba ni končana in
ženske v vojni, ki se odvija v Ukrajini, ponovno stojijo na okopih,
enakopravno in pokončno. Podprimo jih! V ta namen je društvo
nakazalo manjši humanitarni prispevek za otroke iz sirotišnice.
Srečanje prostovoljk je potekalo v Delfinu.
Besedilo in foto, Jožica Radujko

Za Piranske upokojence ni ovir

Člani in članice DU Piran smo se v soboto, 9. 4. 2022, z
dvema avtobusoma podjetja Street tour iz Portoroža,
odpravili na izlet v Velikolaške kraje. Kljub slabi vremenski
napovedi smo zbrali pogum in doživeli nepozabne trenutke sončnih žarkov, megle, dežja, pa tudi snega, ki nas je,
Primorce, še posebej razveselil.
Na izletu smo spoznavali kulturno dediščino in zanimivosti Slovenskih krajev. Odpeljali smo se do Velikih Lašč in si na Trubarjevi
domačiji ogledali spominsko sobo, mlin in žago ter se okrepčali z
jutranjo kavo.
Po ogledu Raščice smo se odpeljali v Gradež, kjer so nas člani
kulturnega društva seznanili s sušilnico sadja, z delovanjem
društva in pogostili z malico pripravljeno iz domačih dobrot.
Dobro založeni in podkrepljeni od dobrot, smo odšli še na ogled
cerkve Marijinega oznanjenja s čudovitim baročnim oltarjem.
Vodička in župnik sta nas seznanila z zgodovino cerkve. Članice
društva so zapele lepo pesem o Mariji in na koncu smo se zahvalili vodički in župniku ter jima podarili oljčni šopek ob prihajajoči
cvetni nedelji.
Prišel je že čas za kosilo v gostišču Škrabec v Robu. Med potjo
nas je že spremljal sneg in v času kosila je naravo kar pošteno pobelilo. Na poti domov pa nas je vso pot spremljal pomladni sneg.
Varno sta nas šoferja pripeljala v Tartinijevo naročje, navdušeni
pa smo bili z obilo novih doživetji in novih spoznanj. Hvala vsem,
ki so se izleta udeležili, organizatorjem, voznikoma in gostiteljem.
Naslednji izlet po letnem planu nas čaka 20. maja 2022.
Besedilo in foto, Zdravko Taškar

Ogled Trubarjevine
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SEVERNA
PRIMORSKA
70 let DU Ajdovščina

V dvorani Športnega centra Ajdovščina so člani tamkajšnjega društva upokojencev v nedeljo, 27. marca, slovesno
obeležili 70 let društvenega delovanja. Kulturni program
so pripravile društvene skupine: ŽPZ Večernica pod vodstvom Mirana Rustje, DPS Zarja, ki jo vodi Zora Gregorc,
solist Bojan Pergar in harmonikar Mauro Deferri. Za mladostno igrivost so poskrbeli učenke in učenci OŠ Šturje.
Z mentorico Polono Juretič so pripravili venček ljudskih
pesmi in plesov. V dvorani sta bili še razstavi fotografij Primorskega škljoca in razstava ročnih del lokavških žena,
društvenih sekcij za tehnično kulturo.
Predsednik društva Maksimiljan Marc je v svojih predstavitvah društva nizal bogato delovanje na področju kulture, tehnične kulture, prostovoljstva in športa. Da pa se člani oddahnejo in
naberejo nove energije nudi društvo organizacijo izletov, letovanj,
pohodništva, ki jih s pridom izkoristijo. Društvo je na slovesnosti prejelo Jubilejno priznanje župana občine Ajdovščina.
Izročil ga je podžupan Mitja Tripković, ki se je v svojem govoru
zahvalil članom za predanost, ki jo izražajo v skrbi za najstarejše: »Zavedati se moramo namreč, da je starost del slehernega
posameznika, na nas pa je, da zagotovimo kar najboljše pogoje
za preživljanje brezskrbne starosti. Ne zgolj preskrbljenost tudi
aktivna in zdrava drža je tista, h kateri moramo stremeti, če želimo
ohranjati energijo in trdno skupnost tudi v tretjem življenjskem
obdobju. Prav vaše društvo si s številnimi programi prizadeva k
vključevanju, druženju in srečevanju – prepričan sem, da je vaš
doprinos za naše najstarejše neprecenljiv.« Predsednik Marc je
zaslužnim članom, ki nesebično pripomorejo k delovanju društva,
podelil društvena priznanja Francu Krašni, Danilu Curku in
Stanku Rebku. Priznanje PZDU je podelil predsednik Zlatko
Martin Marušič. Prejela ga je koordinatorka programa Starej-

Nevenka Vidmar je prejela priznanje
predsednika ZDUS za predano delo
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ši za starejše, Irena Vidmar. V letu 2018 so prostovoljci prejeli
zlati znak občine Ajdovščina, v 2019 pa jim je predsednik države
podelil Državno priznanje. Priznanje sta prejela tudi prostovoljka
Magda Rijavec in prostovoljec Zdravko Krkoč. Vsi trije so na
svojih področjih vestni in požrtvovalni. Priznanje za dolgoletno
delo, Malo plaketo PZDU, je prejela Janja Polanc koordinatorka
programa Starejši za starejše, ki deluje v PZDU Nova Gorica in je
članica DU Ajdovščina.
Janez Sušnik, predsednik ZDUS, ki je prisostvoval svečanosti, je
podelil Pisno priznanje ZDUS za neutrudno delo v Društvu, Pokrajini in Zvezi, Nevenki Vidmar. Veliko plaketo ZDUS pa je prejelo
društvo za uspešnih 70 let delovanja. Predsednik Janez Sušnik je
v svojem nagovoru pohvalil delovanje in uspehe društva na vseh
področjih in skrbi za sočloveka v tretjem življenjskem obdobju.
Čestitke in pohvale so prispevali tudi gostje: Eva Mermolja, direktorica Ljudske univerze, Branko Lavrenčič, predsednik Društva
Most in pobratenega društva Gaberje na Dolenjskem. Sledil je še
Zbor članov s prijetnim druženjem.
Nevenka Vidmar, foto Ivan Skvarča

Dan žena v DU Vrtojba
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ŠALEŠKA
Šaleška PZDU z močno
ekipo do novih ciljev
Razvili so prvi prapor Šaleške pokrajinske zveze DU
Po uvodnem nastopu Konovskih Štrajharjev, ki so svojim
nastopom razvneli prisotne na redni letni skupščini
Šaleške PZDU, sta predsednik Franc Vedenik in podpredsednica ŠPZDU Vladimira Tisnikar razvila nov prapor. Ta v
izvedbeni zasnovi poudarja povezovanje, simbolne barve
Šaleške doline, meandre reke Pake kot povezavo treh
občin in DU ob njej. Sonce simbolizira svobodno odločanje in lepše življenje starejših, zlasti tistih, vključenih v
društva ter krovno organizacijo ZDUS.

Ti posebni časi kar nočejo mimo nas, zato smo v Društvu upokojencev Vrtojba Dan žena, 8. marec, počastili na nam, lasten način.
Navadno smo s cvetjem na ta dan obiskovali le naše najstarejše
članice, tokrat pa smo že tretje leto zapored na seji Upravnega
odbora sklenili, da s cvetjem in čestitko obdarimo in obiščemo
prav vse naše članice. Ženski del UO je aranžiral šopke – rdeč
nagelj je podpirala oljčna vejica z dodano mimozo in čestitko, povezano s pentljo in ovito v sončno ozadje. Moški del UO pa je
šopke ponesel vsem članicam na dom; sprejeti so bili s hvaležnostjo in veseljem. Tistim, ki bivajo v Domovih za starejše in tistim
z bivališčem izven naše vasi, pa je bila voščilnica poslana po pošti.
Pozornost je bila sprejeta s hvaležnostjo.
Šopka so bile deležne tudi zaposlene v Vrtcu in POŠ Vrtojba.
Otroci so za nas izdelali lepe voščilnice. Naša voščila vsem Vrtojbenkam in mimoidočim so bila razobešena na vseh oglasnih
deskah v vasi. Na tisti, v centru vasi, pa so jih izrazili še osnovnošolci s svojimi voščilnicami.
Dan je bil lep in kljub teži trenutnega časa – prazničen.
UO DU Vrtojba

Nov prapor v rokah predsednika ŠPZDU Franca Vedenika

Marljive članice UO DU Vrtojba

Prapor je prevzel praporščak Alojz Landekar z obljubo, da ga
bo častno nosil in z njim predstavljal številno članstvo te pokrajinske zveze. Optimizem je zavel med več kot 80 delegatih in predstavnikov društev ter gostov. Med njimi so zbor pozdravili podpredsednica ZDUS Vera Pečnik, župan občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar ter direktor občinske uprave Občine Šoštanj
Drago Koren. Prav slednja dva sta izrazila dobro sodelovanje med vodstvi občin, župani, ter preko svojih aktivnih društev
Šmartno ob Paki, Šoštanj in Ravne. Da pa je sodelovanje zdaj na
izjemni ravni, pa je že večkrat dokazal predsednik ŠPZDU, Franc
Vedenik.
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Vodstvu popolno zaupanje na čelu z Vedenikom,
Tisnikarjevo in Tepejem
Zadnji dve leti, ki sta minili v znamenju proti koronskih ukrepov,
so prav v upokojenskih vrstah prvi prisluhnili in skrbno upoštevali
navodila ter tudi pristopili k cepljenju za omejitev širjenja ter morebitnem zmanjšanju posledic epidemije. Kljub temu je prvi val po
vsej Sloveniji udaril prav po starejših. V okviru Šaleške pokrajinske
zveze so ukrepali tudi samoiniciativno in storili veliko tudi za dobrobit drugih. So pa njihova delovna in formalna druženja morala
počakati na čas, ko bo mogoče druženje večjih skupin.
Na redni letni skupščini 26. aprila v Velenju je vodstvo
predstavilo poslovanje z izpeljanimi aktivnostmi in opravljenim delom na številnih področjih z nespornimi uspehi. Tokrat je
volilna skupščina potrdila, da so tako organi kot funkcionarji v
preteklem obdobju opravili predvsem družbeno koristno delo in
da si vodstvo zasluži podaljšan mandat, saj je prostovoljno delo,
povezave s strokovnimi institucijami ter opravljenim delom v 11
društvih upokojencev in do neke mere urejenim sofinanciranjem
na osnovi razpisov lokalne skupnosti, garancija za prihodnje delo
te plemenite društvene organizacije.

ZDUSPLUS
posega v samo bistvo demokratičnega in prostovoljskega dela in
poslanstva, ki je nad vsemi osebnimi interesi. Smo pa z delovanjem v javnosti ter v lokalnih okoljih delovanja društev opozarjali
na možnosti osebne participacije v dobro skupnosti. Namreč, pot
starejše generacije je dolgoročna povezanost z mlajšo, saj je tudi
način življenja v Sloveniji tesno družinsko povezan in takšna povezanost ohranja ter lajša marsikatere socialne težave.

Ustvarjajo dobre pogoje za delovanje naših društev
Petim komisijam daje odločno podporo vodstvo naše male upokojenske »pokrajine«, Šalrške doline. Pečat temu daje vsakoletno
srečanje članstva posameznih DU ter že tradicionalno povabilo
jubilejnim poročenim parom, ki mu Sloveniji najbrž ni enakega.
Športne aktivnosti z angažiranostjo in tekmovalnimi rezultati
segajo v sam vrh in še preko slovenske upokojenske srenje, kar je
delo vodje športa in rekreacije Borisa Zajca s športnimi referenti
večine DU. V težavnih razmerah iščejo skupni jezik z ZDUS, ki pa
ima kot krovna organizacija sama kopico težav.

Dejavnost Šaleške PZDU v ZDUS med uspešnejšemi
Po predstavitvah poročil predsednika Franca Vedenika, ki je
poudaril težko stanje upokojenske zveze v naši dolini, povezuje
namreč upokojenska društva med občinami Šmartno ob Paki,
Šoštanj in MOV, je bilo potrebno zgraditi nove temelje tako v nekaterih društvih, kot tudi konsolidirati poslovanje z novimi programi
dejavnosti, ki so jih narekovale razmere ter krovna organizacija.
Vedenik je med drugim dejal: »Ob upoštevanje nekaterih načel
vodenja gospodarskih družb in zavodov, smo iskali rešitve, ki
so v prid starejši generaciji, še posebej pa članom, vključenim
v društva v vseh občinah našega delovanja. Pomembno je bilo
vzpostaviti kadrovsko popolnitev v vodstvih društev in kluba
upokojencev (KU Gorenje) ter ekip na ravni PZDU ter prepričati
vodstva občin o koristnosti in odgovornosti vlaganja dela sredstev
za izvajanje nujnih programov za izboljšanje aktivnosti in življenja
starejši občanov. To so namreč tudi zaveze občin, ki pa so tudi že
pred tem bolj ali manj sodelovale s posameznimi društvi. S konstruktivnim dialogom in razumevajočimi župani ter namestniki,
smo lahko zgradili trdnejše osnove za delovanje in povezovanje
na projektih, ki so zavezujoči in pomenijo pomemben napredek
na področju pomoči potrebnih skupin prebivalstva v naši dolini
in širše«.
Zahvalil se je številnim posameznikom, vodstvenim skupinam v
društvih ter vodjem projektov, ki jih v večini že uspešno izvajajo.
Poročal je o povsem konkretnih in uspešno izvedenih delih, pa
tudi o problematiki sodelovanja na ravni ZDUS, kar je kasneje v
razpravi potrdila tudi podpredsednica ZDUS Vera Pečnik. Ta je
izrekla argumentirano priznanje nekaterim društvom ter celotni,
menda najmanjši PZDU. Potrdila je tudi težaven položaj ZDUS v
obdobju korona krize v zadnjih dveh letih.

Trdnejša povezanost z vodstvi treh občin je predpogoj
za še boljše delo
Vedenik je poročal še o sodelovanju med občinami ter z njenimi
župani, tudi o sprejemu predlaganega koncepta sofinanciranja z
njihovih strani. Omenil je še uspeh, namreč odlično sodelovanje
z županom Petrom Dermolom in podžupanjama Aleksandro
Vasiljević ter Darinko Mravljak. Model pa po svojih zmožnostih
vpeljujejo tudi v obeh prijateljskih občinah te doline, Šmartnem ob
Paki in Šoštanju. Ocena lastnega dela in ožje skupine vodstva pa
22

Podpredsednica ZDUS Vera Pečnik je vročila pokal
za športne igre vodji športa ŠPZDU, Borisu Zajcu

Volitve niso bile presenečenje, prej potrditev dobrega
dela
Po vsem, ko so delegati skupščine Šaleške PZDU sprejeli poročila za leto 2021 in predstavili smernice programa 2022, ki je že v
aktivnem izvajanju, so opravili razrešnico dosedanjemu vodstvu in
NO, z javnimi volitvami pa so izrazili soglasno zaupnico sedanjim;
predsedniku, podpredsednikoma ter nadzornemu odboru (doslej
ga je vodil predsednik Marko Bauman). Tako sta ob soglasni
izvolitvi predsednika Franca Vedenika za mandatno obdobje
2022 do 2026 na čelu Šaleške PZDU še podpredsednika Vladimira Tisnikar (DU Paka) ter Milan Tepej (DU Škale). Soglasno
sta bila izvoljena tudi nadzorni odbor in častno razsodišče, člani
UO pa so tudi vsi predsedniki DU in KU. Priznanje dosedanjemu delu vodstva in spodbudo za novo mandatno obdobje je s
podkrepitvijo pomembnega opravljenega dela predsedniku in
ekipi izrazila tudi Vera Pečnik, ki je že velikokrat priznala, da sodi
ŠPZDU med najaktivnejše pokrajine s svojimi zgledi in prodornostjo.
Ob zaključku skupščine so nekaterim društvom - klubu in zaslužnim posameznikom podelili zahvalne listine ter male in velike
plakete ŠPZDU in ZDUS (o tem pa prihodnjič.)
Besedilo in foto, Jože Miklavc
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POSAVJE
Občni zbor DU Brežice

Člani Društva upokojencev Brežice so v petek, 18. marca,
v jedilnici Gimnazije Brežice opravili letni občni zbor in po
besedah predsednice Jožice Sušin ugotovili, da so zastavljeni program za minulo, 2021. leto, v veliki meri tudi
uresničili. Seveda so bile nekatere načrtovane dejavnosti
društva (izletniška, športna, kulturniška ipd.) okrnjene, saj
je v preteklem letu vladala še velika zdravstvena nevarnost
zaradi pandemije kovida.
Na občnem zboru je bilo prisotnih manj članov društva kot v
preteklih letih, saj so zdravstveno varnostne omejitve še zmeraj
veljavne. V odsotnosti župana občine se je zbora udeležila direktorica občinske uprave Patricija Čular, predsednik PZDU Posavje
Jožef Žnidarič ter predsednica DU Bizeljsko Mira Rajterič. Društvo
je štelo v letu 2021 1207 članov in je največje društvo v Posavju.
Zbor je po izvolitvi delovnega predsedstva s svojim pesniškim
talentom in družbeno kritično poezijo razveselila vodja kulturniške skupine Jagodni izbor Ivana Vatovec. Folklorna skupina DU
Brežice se je predstavila s plesnim nastopom v avtentični narodni
noši našega področja.
Predsednica društva je predstavila poročilo o delu društva v preteklem letu in zastavljene naloge v letnem načrtu. Ugotovila je
dokaj visoko realizacijo načrtovanih nalog glede na težavne epidemiološke razmere v našem okolju in širše. Posebej je poudarila, da nam je uspela pobuda za organizacijo Dnevnega centra v
Brežicah in ustanovitev Večgeneracijskega centra. Po sprejemu
finančnega poročila je predstavila načrt dela društva v letu 2022.
V letnem delovnem načrtu so poleg posamičnih nalog po sekcijah, komisijah in projektih, zapisane splošne naloga društva. Še
nadalje si bomo v društvu prizadevali za boljši položaj starejših:
dostop do oskrbe na domu, za nižje cene te oskrbe, za dostop do
e-oskrbe, za več ugodnih najemnih stanovanj, za vzpostavitev in
življenje Večgeneracijskega centra v Brežicah in Dnevnega centra
v Brežicah, za več mest v Domu starejših Brežice in za ustanovitev manjših enot tudi v drugih krajih v občini. Aktivno bomo sodelovali pri akcijah za izboljšanje gmotnega položaja starejše populacije. Trudili se bomo za pridobivanje novih članov in povečanje
mreže poverjenikov za lažje pobiranje članarine, za obiskovanje
starejših in osamljenih članov, za redno obveščanje članov in jav-
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nosti. Sodelovali bomo s Pokrajinsko PZDU Posavje, ZDUS-om
in drugimi društvi v okolju. Za nemoteno delovanje vseh sekcij
in komisij si bomo prizadevali pridobiti čim več sponzorjev in donatorjev. Spremljali in prijavili se bomo na razpise v občini, krajevni skupnosti in ZDUS. Skrbeli bomo za pošteno in pregledno
vodenje finančnega poslovanja in za gospodarno in enakopravno
poraba sredstev. Vse leto bomo med članstvom zbirali predloge
in ideje za program dela za naslednje leto. Povezovali in sodelovali
bomo z občino, drugimi društvi upokojencev, VGC, Centrom za
socialno delo, RK, krajevnimi skupnostmi, s srednjimi in osnovnimi šolami, vrtci, knjižnico JZKD in z Domom starejših občanov
Brežice. Nadalje je vodja programa Starejši za starejše Ana Kalin
predstavila Zboru poročilo o obsegu in vsebini delovanja te dejavnosti v prejšnjem letu in načrt dela v letu 2022. Program Starejši
za starejše v društvu deluje že štirinajsto leto in ga bo društvo izvajalo še naprej, saj želimo obiskati vse starejše nad 69 let v vseh
17 KS, ki jih naše društvo pokriva. Cilj tega programa je predvsem, da bi starejši čim dalj časa kar najbolj kvalitetno preživeli na
svojih domovih, kar pa je želja večine starejših. Želimo predvsem
ugotoviti, kako starejše osebe živijo na svojih domovih in kakšne
so njihove potrebe po organizaciji dnevnega varstva, varovanih
stanovanjih, predvsem po nudenju in organiziranju ustreznih
pomoči preko institucij (CSD, RK, Karitas, policije …) Preteklo
leto je bilo zaradi korone še vedno zelo oteženo delo na terenu,
a mnogokrat smo bili prav prostovoljci starejšim vez z zunanjim
svetom. Starejšim na domovih je pomembno predvsem druženje in pogovor, v času karanten pa so bili še posebno osamljeni.
30 aktivnih prostovoljcev je opravljalo skozi celo leto svoje humanitarno delo, nekaj po telefonu, večji del pa z obiskom osebno,
saj smo starejše vozili k zdravniku, jim prinašali hrano, zdravila,
pakete RK, Karitasa … in tako smo samo v programu Starejši za
starejše dvakrat presegli plan obiskov, prostovoljci pa smo opravili
preko 2.300 ur zabeleženih, a v resnici jih je bilo opravljenih veliko
več, saj nam je starejšim malo odveč administrativni del tega poslanstva in vse dejanske obiske ne zabeležimo. Kar nekajkrat smo
opazili tudi nasilje nad starejšimi, kar smo nemudoma posredovali CSD in policiji. Starejšim tudi posredujemo novosti; občina
Brežice že tretje leto sofinancira Telekomovo 24 urno e-varovanje
na domu, od lanskega leta lahko osebe z najnižjimi dohodki prejmejo tudi občinsko enkratno pomoč, pomagamo kako in kam po
pomoč do raznih institucij … Prostovoljci se tudi redno izobražujemo s temami, ki so nam v pomoč pri našem delu s starejšimi.
Tudi naprej bomo obiskovali starejše in jim po naših močeh in
njihovih željah nudili pomoči in se z njimi družili. Prav lepo društvo
vabi mlajše upokojence in upokojenke, da se pridružijo našemu
humanitarnemu programu in skupaj bomo pomagali starejšim, da
bo njihovo življenje prijetnejše. Po pregledu prehojene poti v letu
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2021 in načrtih za leto 2022 je sledila podelitev društvenih priznanj. Letos so jih prejeli sledeči člani društva: Ivica Kolar, Majda
Bevc, Zvonka Bogovič, Anica Glogovšek, Rozika Perkman, Jožica
Verstovšek, Rajko Ledinek, Jožica Bostič, Milka Golobič, Zinka
Gramc, Slavka Hanzir in Marija Vogrinc. Zanimivo je bilo na Zboru
izraženo mnenje predsednice DU Bizeljsko, ki je ocenila delo DU
Brežice kot zelo uspešno in šaljivo vprašala: »Ali pri vas ni bilo
pandemije?« Sledil je neformalni del zbora, druženje, pogostitev
in glasba »one man band«, ki je privabila člane tudi na plesišče.
DU Brežice, Saša Pohar in Ana Kalin

ZASAVSKA
Materinski dan

Prostovoljci programa Starejši za starejše DU Hrastnik
smo se odločili naše vnovično četrtkovo druženje udeležencev programa obarvati bolj žensko, prijetno, nežno.
V ta namen smo malo »okrancljali« prostore Mladinskega
centra v Hrastniku s svetlimi pomladnimi barvami in pisanimi voščili, cvetovi rožic ter prtičkov, ki so jih za naše
starejše udeležence ročno izdelale naše rokodelke.
Za pravo vzdušje in tisti nežen dotik srca pa so poskrbeli naši najmlajši in njihove vzgojiteljice iz vrtca Dolinca. Naša srca so osvojili
že s svojim prihodom in petjem. Ko pa so nam razdelili še papirnate rožice, ki so jih ustvarili sami, pa smo pozabili na vse hudo
in slabo, kar nas vsakodnevno spremlja, in nas osrečili za danes
in dneve, ko se bomo počutili osamljeno in žalostno. Po slovesu
od najmlajših smo naš kulturni program nadaljevali z recitacijami
prostovoljk in udeleženk programa ter pogovorom o pomenu in
vlogi žensk, ki tudi v tretjem življenjskem obdobju lahko veliko prispevamo celotni družbi za lepši in prijaznejši jutri. Veseli in zadovoljni, da so se četrtkova druženja s prihodom pomladi vrnila, smo
nadaljevali s prijetnim klepetom in načrti za naslednje mesece.
Ugotovili smo, da bi bilo v naša srečanja lepo večkrat vključiti naše
najmlajše in tudi branje poezije naših domačih piscev. Vabljeni, da
se nam pridružite že naslednji četrtek. Številke na lističih tombole
pa bomo črtali in iskali srečo že naslednji četrtek.
Jerica Laznik, koordinator programa SzS DU Hrastnik
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Vandrovčki po Šentiljski poti

Vandrovčki iz DU Zagorje ob Savi smo v torek, 5. aprila 2022,
prehodili del Šentiljske poti v Slovenskih goricah. Cela pot je dolga
54 km in ima 12 kontrolnih točk. Pohod smo začeli pri Okrepčevalnici Brod ob reki Muri v Sladkem Vrhu, kjer je 3. kontrolna
točka. Vodnik Srečko iz PD Paloma Sladki Vrh je organiziral, da
smo se z brodom peljali do avstrijske strani in nazaj. Sledila je hoja
čez industrijski kanal in navzgor v naselje Vranji Vrh (342 m) do
Lovskega doma Pri Heleni, kjer je 8. kontrolna točka. Med malico
smo imeli čudovite razglede po okolici. Hodili smo tudi po delu
Keltske poti. Šli smo skozi naselje Šomat (346 m), Zgornje Gradišče (310 m), do kmetije Rajšp v Spodnji Velki (352 m), kjer je 7.
kontrolna točka. V vinski kleti smo imeli malo daljši postanek za
počitek in malico. Od tam smo nadaljevali pohod do okrepčevalnice Snežinka v Zgornji Velki (403 m), kjer je 6. kontrolna točka. Po
krajšem postanku smo šli do cerkve Marije Snežne, kjer je v bližini
čakal avtobus. Pot je razgibana in dobro označena. Z vodnikom
smo se dogovorili, da bomo obiskali še ostale kontrolne točke.
Olga Kos, foto Ivan Kos

ZGORNJE
PODRAVJE
Pokoronski Zbor v živo

Slovenska himna je v prostorih Policijske uprave Maribor
naznanila slovesen pričetek rednega letnega Zbora članstva Kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje
zadeve Maribor. Na zboru so se zbrale članice in člani,
ki so bili že dolgo v pričakovanju srečanja v živo. Zaradi
ukrepov za preprečevanje in omejevanje širjenja korona
virusa se niso družili, pa tudi zbore članstva so, v teh, s
korono zaznamovanih letih, opravili zgolj virtualno.
Poseben pomen zboru članstva so dali prisotni gostje, in sicer
direktor PU Maribor mag. Donald Rus, predstavnika Društva upokojencev Policijske uprave Čakovec in Varaždin ter podpredsednik Zveze klubov Slovenije. V uvodnem slavnostnem delu zbora
članstva so za kulturni program poskrbele učenke Osnovne šole
France Prešeren iz Maribora pod vodstvom učiteljice, mentorice ga. Metke Kuraj. Ubrano so zapele himno, slišali pa smo tudi
violino, klavir in recital. Predsednik kluba Mirko Ploj je ob pričetku
zbora, ki je potekal prav na materinski dan, spregovoril o pomenu
praznika ter spomnil na Pavčkov rek “Mama je ena sama, dana za
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Kaj počnejo bistriški
upokojenci?

Člani kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca, Maribor
srečo in na veselje. Prava. In ena sama. Za vse življenje.” V imenu
moških je članicam ob prazniku izrekel iskrene čestitke. Ker so
rože, še vedno prve na spisku daril za materinski dan, so jim podarili večcvetni nagelj. Poročilo o delu kluba v letu 2021 je podal
predsednik. Izpostavil je slovesnost ob 50. obletnici delovanja
kluba, ki so jo, kljub omejitvam zaradi korona virusa, uspešno izpeljali. Ob tej priložnosti je na Trgu Leona Štuklja nastopil tudi policijski orkester. Policijska uprava Maribor je ob praznovanju dneva
policije za širjenje varnostne kulture, za zasluge in prispevek k
razvijanju in krepitvi varnosti, podelila klubu srebrni znak policije.
V zadovoljstvo članstva so v preteklem letu organizirali tri izlete, in
sicer v Oplotnico, v Pomurje in Kamnik. Udeležili so se tudi tradicionalnega srečanja članov Zveze klubov Slovenije, ki je bilo organizirano na Gorenjskem. Zunaj na prostem so, na območju Mestne
četrti Magdalena, organizirali predstavitev avtobiografske knjige
Mirka Ploja, katero je ob avtorju predstavil pisatelj Tone Partljič.
Na športnem področju so organizirali tradicionalno ribiško tekmovanje za pokal Kluba Maksa Perca Maribor ter sodelovali na
ribiškem tekmovanju v Sloveniji in na Hrvaškem. Za volilno skupščino Zveze klubov Slovenije, ki bo v mesecu maju, so izvolili pet
zastopnikov kluba. Za pomemben prispevek k delovanju kluba so
podelili priznanje Majdi Bobanec, Miri Marin, Viktorju Pilingerju in
Milanu Traperju. Po uradnem zaključku zbora članstva, so nadaljevali prijetno druženje. Sklenili so, da bo letošnje leto leto novega
zagona, številnih idej in ciljev, novih uspehov in pozitivne energije.
Besedilo in foto, Mirko Ploj

Društvo upokojencev Slovenska Bistrica, ki šteje 1042 aktivnih članov, je kljub epidemiji delovalo. Nekatere dejavnosti so bile sicer okrnjene, a upokojenci se ne damo, in to
smo dokazali tudi v dneh, ko so bili strogi ukrepi v veljavi
vsepovsod.
V društvu delujejo številne sekcije in komisije, da lahko vsak, ki si
to želi, najde kaj zase. Prav zdaj je pred nami pomemben projekt.
Odpira se namreč pomembna Info - točka za pomoč starejšim. Tu bomo našli odgovore na naša številna vprašanja. To bo
brezplačna pomoč starejšim pri reševanju varstvenih, stanovanjskih, pravnih, upravnih, finančnih in drugih problemov. Svetovali
bodo strokovnjaki z različnih področij, pomagali pa bodo še prostovoljci. V občini je že organiziran brezplačen prevoz starejših po
nujnih opravkih (k zdravniku, na pregled in za druge nujne poti).
To je Metuljček, ki ga pokličemo na telefonsko številko 031 619
611. Stanovanjsko problematiko naših članov rešuje stanovanjska
komisija, kolikor je v njeni moči. Pri društvu pa delujejo še sekcije,
znotraj katerih se lahko sproščamo, ali se posvečamo svojim konjičkom. V sekciji za ročna dela naša dekleta pletejo, kvačkajo,
šivajo in seveda … klepetajo! Pod njihovimi spretnimi prsti nastajajo prave majhne umetnine, ki krasijo marsikateri dom in mu dajejo
toplino. Sekcija za rekreacijo skrbi za zdravje in razgibavanje, kar
je v naših letih še kako pomembno. Pohodniki so zelo aktivni, saj
so prehodili že številne poti v naši bližnji in daljni okolici in še več jih
nameravajo. Druži jih želja ohraniti prožen korak in zdravo počutje.
Kegljači so razpoznavni po rednih vadbah in številnih tekmovanjih,
na katerih dosegajo vidne uspehe. Ob posebnih priložnostih se
izkažejo še mojstrice s peko okusnega, slastnega peciva. Sekcija
za izobraževanje organizira občasna predavanja in pogovore o
aktualnih temah in zanimivih doživetjih nevsakdanjih popotnikov.
Najbolj množična pa je sekcija za izletništvo in letovanje. Preromali
in spoznali smo že mnogo krajev in dežel, seveda tudi skoraj vse
lepe kotičke naše domovine. Dano nam je, da vidimo in občudujemo naravne in kulturne znamenitosti, širimo svoje vedenje in se
družimo, kar je za nas še kako pomembno. Tudi letos načrtujemo
nekaj lepih in zanimivih potovanj. Taki smo torej bistriški »tastari«.
Ne sedimo v zapečku in čakamo na … aktivni smo, in vsak, ki si
želi kaj početi, je dobrodošel, saj zagotovo lahko najde kaj takega,
kar ga zanima.
Besedilo in foto, Rozalija Špes
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SPODNJE
PODRAVJE
Ob Materinskem dnevu

Matere, ki svoje življenje posvetijo otrokom s posebnimi
potrebami, bi morali proglasiti za svetnice. Tem nemalokrat posvetimo premalo pozornosti in zahvale, saj je
njihov otrok odvisen od vsake žličke hrane, kapljice vode
in ljubeče materine roke. Ne znamo si predstavljati, koliko
strahu, upanja, dvomov in bolečine so sposobni prenesti starši vseh malih zakladov, a tudi koliko sreče, ponosa,
upanja, ljubezni in smeha so deležni. Imeti otroka s posebnimi potrebami vsekakor ne more in ne sme biti ovira ali
breme, temveč dar, blagoslov in poslanstvo.
Danica Vidovič že polnih 30 let skrbi za svojo ljubo Darjo. Tudi
mož Milan in brat Damjan ter sestra Dušanka in njene dve nečakinji Iris in Sara pomagajo po svojih močeh Darji polepšati dan.
Darja je bila rojena pred 31 leti in pri štirih mesecih so zdravniki
staršema povedali, da je hudo bolna in da ne bo niti hodila. Pričela
se je borba z zdravljenjem, rehabilitacijami, mama in oče pa sta
bila razpeta med še dvema malima otrokoma. Z njihovo vztrajnostjo in ljubeznijo je Darja shodila pri 6 letih, kar je bilo za družino
največje veselje. Danici je bilo po mnogih letih, (po spremenjeni
zakonodaji) omogočeno, da ostane doma in skrbi za hčer, kar je
sprejela z velikim veseljem, saj jo srčno ljubi. Pripomogel je tudi
Zavod za usposabljanje Dornava, kamor je zahajala vsak dan za
nekaj ur vse do epidemije Covida.
Darja, čudovita deklica, srečna in zdrava s svojimi primanjkljaji,
živi v ljubečem družinskem okolju. Domači jo vključujejo v družinsko življenje in tako ni nikoli osamljena, temveč je obkrožena z
ljubečimi ljudmi. Lansko jesen je praznovala svoj 30. rojstni dan.
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Priredili so ji manjšo zabavo s torto in drugimi dobrotami. Najraje
ima plišaste igrače, skupaj z očetom in mamo pa prisluhne zvoku
radija in televizije. Danica pove, da vsak otrok pomeni več ljubezni,
po drugi strani pa tudi več odrekanja, žrtvovanja, različnih opravil,
prilagajanja, usklajevanja, organizacije, a tudi več smeha, sreče,
radosti, nežnosti in upanja. Tudi otroci s posebnimi potrebami so
otroci, ki se veselijo, žalostijo, jezijo, učijo, ustvarjajo in živijo. Na
svoj poseben način! Z vsemi pravicami, ki jim pripadajo. S svojo
iskrenostjo in nedolžnostjo nas potiskajo naprej in hrabrijo iz
dneva v dan. Poskušajmo se ustaviti in lepo praznovati materinski
dan z besedami hvala vsem materam, očetom, vsem ženskam,
ki so posvojile otroke, rejnicam, rejnikom in vsem, ki to cenijo.
Globoko spoštovanje vsem tistim, ki so dovolj močni in predani,
dovolj odprtega srca, dovolj nesebični in ljubeči, da se odločijo
sprejeti svoje poslanstvo, da sprejmejo, kar jim je bilo naloženo
kot blagoslov in ne breme, da otroka sprejmejo kot dar, ki jih bo
naučil bistva življenja in jim odprl oči za vse lepote tega sveta.
Vsi otroci so junaki, posebni otroci pa so super junaki, saj se v
svetu predsodkov in ovir znajdejo veliko bolje kot večina drugih in
s svojo iskrenostjo, pristnostjo, čistostjo, dobroto in ljubeznivostjo
predstavljajo vzor in opomin, kakšni naj bi bili ljudje.
Indijski pesnik Tagore je zapisal: »Življenje nam je darovano, zaslužimo ga s tem, da ga dajemo drugim.«
Besedilo in foto, Zdenka Golub

Občni Zbor kluba
Halonga-Cirkulane

Klub HALONGA je društvo, v katerem se prepletajo razna
medgeneracijska znanja in veščine, ki jih člani posredujejo javnosti. Klub uspešno vodi predsednik mag. Stanislav Golc, ki ima ob sebi strokovne in predane sodelavce.
Trenutno šteje klub 64 članov. Osnovni namen kluba je
izmenjava strokovnih znanj in delovnih izkušenj. Vsi člani
so upokojeni in tako svoja bogata znanja širijo naprej in
se medgeneracijsko povezujejo. Spremljata jih trdoživost,
vztrajnost, vzajemnost in medsebojno zaupanje.
Delujejo za hitrejši razvoj Haloz v najširšem pomenu, predvsem
razvoju podjetništva, kmetijstva, lokalne samouprave in razvoja
društvene dejavnosti. Za njimi je 10 let delovanja in uresničevanja
zastavljenih ciljev in v letošnjem letu bodo ta jubilej svečano obeležili. V klubu delujejo: Sekcija za razvoj, svetovanje in izobraževanje, Kulturno umetniška sekcija, Sekcija za šport in rekreacijo,
Sekcija za humanitarno in socialno pomoč.

Dejavnosti kluba in doseženi rezultati v letu 2021

Darja z mamo Danico
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V klubu so izvajali planske aktivnosti v letu 2021 kombinirano,
prek spletne klepetalnice in v živo. Prejeli so finančna sredstva od
občine za pomoč pri delovanju in nekaj donacij. Občina Cirkulane
je donirala nabavo novih vetrovk in transparenta. Od mednarodne
bonitetne hiše Company Wall Ljubljana so prejeli Certifikat —
Zanesljiva organizacija za prepoznano kakovostno poslovanje in
za zanesljivo zaupanja vredno organizacijo.
V okviru sekcije za šport in rekreacijo je še posebej aktivna strelska sekcija in prizadevanja za pridobitev ustreznega prostora za
izvajanje strelskih izobraževanj, vaj in treningov.
Član kluba, podjetnik Stanko Fric, je pridobil gradbeno dovoljenje,
ki vključuje prostor za strelišče velikega kalibra in prostor, ki bo
omogočal postavitev opreme za zračno strelišče.
Posamezni člani strelske sekcije so se udeležili več tekmovalnih
kol Alpe Adria v streljanju z velikim kalibrom. Člani sekcije, Srečko

UTRIPI V POKRAJINSKIH ZVEZAH
Bratušek, Jože Bratušek, Borut Sagadin in Alojz Ličen pa se
udeležujejo strelskega tekmovanja v okviru PZDU, Strelske lige

Dobitniki priznanj s predsednikom in tajnikom kluba
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ALPE Adria in tekmovanj, ki jih organizira Strelska zveza Slovenije.
Treninge so izvajali na strelišču SD Dvorjane in SD Kidričevo, od
januarja 2022 pa tudi na novem strelišču Fric-Dolane.
V skladu s programom dela Sekcije za socialne in humanitarne
dejavnosti kluba so izvedli študijska krožka Varnost na vsakem
koraku, pod vodstvom mentorja Stanislava Golca, in Zdrav življenjski slog, z mentorico Danico Ranfl. Strokovno pomoč pri
izvedbi študijskega krožka so jim nudili člani DU Cirkulane in
PZDU Ptuj ter predavateljici Silva Gorjup in Vida Milunič. Člani
sekcije so se udeležili raznih spletnih delavnic, ko ni bilo mogoče
zbiranje na prostem. Predsednik Kluba Cirkulane se zahvaljuje
članom kluba, predvsem vsem svetovalcem in strokovnim sodelavcem, izvajalcem kulturno-umetniškega programa, športnikom
- rekreativcem, članom humanitarnega delovanja, potopiscem, ki
s članki prikazujejo delovanje kluba in drugim, ki podpirajo delovanje za še hitrejši in prepoznavni razvoj civilne družbe v lokalnem
okolju. Zahvala velja tudi Občini Cirkulane za realizirane finančne
spodbude in uvrščanje kluba med uspešne organizacije civilne
družbe v lokalni skupnosti.
Besedilo in foto, Zdenka Golub
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Organizirajte svojo delavnico Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu
V nasprotju s pogostim prepričanjem, da
je potrebno starejšim voznikom zaradi
njihove varnosti in varnosti drugih omejevati mobilnost, na ZDUS zagovarjamo, da si
moramo starejši prizadevati, da bi bili čim
dlje samostojni, mobilni ter obenem
tudi varni. Zato ZDUS aktivno sodeluje z
Agencijo za varnost prometa, ki skupaj z
Generalno policijsko upravo, DARS-om,
Rdečim križem Slovenije in drugimi izvaja
projekt »SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST
V CESTNEM PROMETU«, s katerim lahko
društva za svoje članice organizirate celovit
preventivni dogodek usposabljanja. Po podatkih je bilo v Sloveniji leta 2020 361.161
imetnikov vozniških dovoljenj starih 61 let
ali več, kar predstavlja 26,8 % vseh imetnikov vozniških dovoljenj. V prihodnjih letih
se bo populacija še starala in na cestah
bo čedalje večji delež starejših voznikov
in voznic. Zato je pomembno, da se člani
v društvih izobražujete in usposabljate na
preventivnih delavnicah, ki potekajo v štirih
vsebinskih sklopih:
Osvežitev znanja prometnih predpisov
in pravil prilagojeno lokalni problematiki,
saj v tem sklopu predavanj sodeluje prometni strokovnjak AVP ter pomočnik komandirja lokalne policijske postaje.
Varna vožnja po avtocesti in hitri cesti.
Strokovnjaki iz DARS-a predstavijo ključno
problematiko, ki se pojavlja na avtocestah

ter poučijo udeležence o pravilnem ravnanju v različnih prometnih situacijah.
Praktično svetovanje o zdravstvenih
kriterijih. Udeleženci na posebnih napravah preverijo svoj vid na daleč, na blizu,
kontrast in nočni vid ter se pozanimajo o
kriterijih za kontrolni zdravstveni pregled.
Pridobili bodo tudi nekatere pomembne
informacije o sladkorni bolezni in krvnem
tlaku.
Svetovalna vožnje z ocenjevalcem na
vozniškem izpitu (po dogovoru).
Na delavnici bodo člani prejeli informativno
gradivo, odsevni trak, odsevni jopič, DVD o
varni vožnji po avtocesti itd., na sami lokaciji pa bodo lahko povprašali strokovnjake
iz AVP, DARS-a, Policije ter zdravstveno
osebje o dilemah in težavah, s katerimi se
soočajo v prometnih situacijah. Projekt

SOŽITJE predstavlja prvi tak projekt, ki
pokriva območje celotne Slovenije in združuje različne ključne deležnike na področju
varnosti v cestnem prometu. Gre več kot
le za organizacijo predavanj za starejše
voznike, saj je prav zaradi zdravstvenega
in praktičnega dela še posebej zanimiv in
poučen. V kolikor želite takšno delavnico
organizirati v svojem DU, pokličite Sebastijana Turka na Agencijo za varnost prometa:
T: 01 478 89 50 ali mu pišite na e-pošto:
sebastijan.turk@avp-rs.si Varno vožnjo vam
želi ZDUS!
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Usposabljanje na projektu
Vinyl Warriors v Rimu
O projektu Vinyl Warriors že dolgo nismo
napisali nič novega. Z razlogom. Partnerji projekta, v katerem pripravljamo
učni program za krepitve digitalnih veščin
starejših, ki bo spodbudil k oživljanju
glasbene mladosti, že več kot dobro leto
pripravljajo učna gradiva, ZDUS pa jih je
v tem času prevajal in prilagajal našim
razmeram ustrezno. Tako je nastal Vinyl
Warriors program usposabljanja za izobraževalce odraslih in nato je napočil tudi
čas, da program preizkusimo v praksi.
Vodilni partner Ballybeen Women‘s Centre
iz Severne Irske in Solution: Solidarity &
Inclusion iz Francije sta pripravila usposabljanje, ki ga je v Rimu gostil partner
Speha Fresia, ki dela na področju vseživljenjskega učenja. Za ZDUS sem se

usposabljanja udeležila Dijana Lukić.
V treh dneh smo preizkusili program, kjer
smo spoznavali nasvete za poučevanje
starejših odraslih in metode za poučevanje
prek spleta. Ker je cilj projekta, da starejši
pridobijo digitalne veščine za delovanje v
kulturi oziroma na glasbenem področju, je
zelo pomembno, da so izobraževalci odraslih, ki bodo ta znanja podajali, ustrezno
usposobljeni. To je, da vedo, kaj zahteva
izobraževanje in delo v spletnem okolju,
kaj je t. i. kombinirano učenje in na kakšne
načine lahko pri takšni vrsti izobraževanja
podprejo starejše v spletnih učnih okoljih.
Iz lastnih izkušenj vemo, da starejši potrebujejo motivacijo za udeležbo na izobraževanjih in da morajo ta biti smiselno
strukturirana, motivacijsko usmerjena ter

oblikovana tako, da si učeči se želijo sodelovati in komunicirati. To se prekriva tudi
z vsebinsko usmeritvijo ZDUS, ki se bo v
prihodnjih letih posvečal programom digitalne vključenosti članov. In ker imamo
v vrstah ZDUS številne kulturnike in glasbenike smo prepričani, da bodo med njimi
tudi takšni, ki bodo potrebovali in si želeli
digitalnih znanj, ki so potrebna za načrtovanje, oblikovanje, produkcijo, montažo,
kostumografijo, izvedbo tonskih vaj in
koncerta v živo. Sliši se zapleteno, pa vendarle ni. Člani, ki se bodo udeležili našega
Vinyl Warriors usposabljanja, bodo to potrdili. V Rimu smo nato pridobili znanja in
veščine, ki so potrebne za izobraževanje
v transnacionalnem projektnem okolju, kot
so na primer razumevanje pomembnosti
kulturne inteligence in vrednotenje medkulturne razsežnosti v učnih okoljih. Ta
znanja nam bodo prišla prav, saj bomo z
izbrano skupino ali posamezniki, glasbeniki oziroma kulturniki ZDUS, oktobra šli na
Irsko na zaključni glasbeni dogodek in se
tam družili z drugimi kulturniki iz Španije,
Velike Britanije, Francije, Italije in Nemčije.
Dijana Lukić

ZA DOBRO VOLJO
Dobro sliši
„Ali vaš ded po operaciji sluhovodov kaj
bolje sliši?“
„Seveda. Včeraj je treščilo k sosedu in je
glasno rekel: ‚Naprej‘.“

Zakaj ne funkcionira zakon „starejša
ženska - mlajši moški“
Ko sem šla danes na malico, sem opazila
na klopci sedeti starejšo žensko, ki je
jokala kot dež.
Stopila sem k njej in jo vprašala, kaj je
narobe.
„Doma imam 22 let starega moža. Vsako
jutro se ljubi z menoj, potem vstane in mi
naredi palačinke, pečeno klobaso, svež
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sok in lepo dišečo kavo.“
Pa sem odvrnila: „Ne razumem, zakaj
potem jokate?“
„Za večerjo mi naredi ogromen obrok z
vinom in mojim najljubšim posladkom,
in potem se spet ljubi z menoj do 2.ure
zjutraj.“
„Ja gospa, za katerega vraga pa potem
tukaj jočete. Pojdite domov, kjer vam je
tako lepo…!« »Ja, saj bi šla, že davno, pa
se ne spomnim, kje stanujem!“

Starostne tegobe
Trije prijatelji, stari 70, 80 in 90 let, se pogovarjajo o svojih starostnih tegobah.
„Mene muči prostata. Zbudim se že ob

šestih, uščijem se pa komaj do sedmih“,
potoži 70-letnik. „Ja, mene pa črevesje
matra. Zbudim se ob šestih, userjem se
pa komaj do osmih“, pravi 80-letnik. „Eh,
vidva sta še dobra,“ pojamra 90-letnik.
„Jaz se pa uščijem do šestih, userjem do
sedmih, zbudim se pa ob osmih …“

Film
Upokojenec je šel v kino, da bi si ogledal
pornografski film.
Ko se je vračal proti domu je srečal znanca,
ki ga je vprašal, kje je bil.
Upokojenec je odgovoril:
„V kinu. Ogledal sem si zgodovinski film.“
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Kako napišemo uradni dopis?
Prepričan sem, da se mnogi sprašujete, kako se lotiti
pisanja uradnega dopisa. Bodisi zdravniku, ustrezni občinski službi, nenazadnje tudi Pokrajinski zvezi društev
upokojencev ali pa kar krovni organizaciji v Ljubljano.
V nadaljevanju vam ponujamo nekaj smernic, kako pristopimo do tega »zapletenega« dela, ki mnogim predstavlja nepremostljivo oviro.
Dopis je krajše uradno ali poslovno pisno sporočilo, natisnjeno na papirju. Dopisi se kot oblika poslovno-uradovalnega besedila najpogosteje uporabljajo kot oblika
pisne komunikacije med podjetji.
Pomembnosti uradnega dopisa se navadno zavemo šele
takrat, ko ga moramo zaradi službenih ali poslovnih obveznosti
znati pravilno sestaviti. Struktura uradnega dopisa v slovenščini ni natančno določena, zato se predvsem pri postavitvi njegovih osnovnih delov zgledujemo po nemškem ali ameriškem
vzorcu. Na kaj moramo biti pozorni, ko pišemo uradni dopis, in
kako lahko na naslovnika naredimo res dober vtis?

Kdaj moramo napisati uradni dopis?
Uradni dopis pišemo takrat, kadar razmerje med sporočevalcem in naslovnikom ni enakovredno (ustanove in podjetja
pišejo svojim strankam ali posamezniki ustanovam in podjetjem). Pred pisanjem uradnega dopisa je pomembno dvoje:
poznavanje strukture dopisa in nabor informacij, ki jih bomo
pozneje vključili. Uradni dopis vsebuje pet pomembnejših kategorij:
glava (podatki o naslovniku in pošiljatelju, kraj in datum),
zadeva (besedilna vrsta), nagovor,
jedro (vsebina dopisa) in
zaključek (zaključni pozdrav in podpis).
Po potrebi dodamo tudi priloge. V nadaljevanju so po posameznih kategorijah dopisa predstavljene pomembne smernice, ki
jih moramo upoštevati, ko pišemo uradni dopis.

Kaj zapišemo v glavi dopisa?
V glavi dopisa navedemo podatke o pošiljatelju, kraj in datum
pisanja dopisa ter podatke o naslovniku. Podatke o pošiljatelju
(ime in priimek ter naslov – če pišemo v lastnem imenu; ime
in priimek, ime podjetja, sedež podjetja – če pišemo v imenu
podjetja) zapišemo ob zgornjem levem robu. Kraj in datum zapišemo ob desnem robu. Podatke o naslovniku zapišemo ob
levem robu (ime in priimek, ime podjetja, sedež podjetja). Vse
tri sestavine glave uradnega dopisa med seboj ločimo s spuščeno (prazno) vrstico.

torej dovolj podpis pošiljatelja, datum in navedba, na kaj se
dopis nanaša.

Kaj zapišemo v uvodu dopisa?
Uvodoma v dopisu navedemo zadevo, glavno temo, o kateri
bomo pisali, in nagovor naslovnika. Zadeva mora biti jasno
zapisana (ponudba, vračilo računa, zahvala, vabilo, prošnja).
V uradnih dopisih naslovnika nagovorimo s Spoštovani, ki mu
lahko dodamo naziv in/ali ime in priimek naslovnika.
Pri pisanju nagovora je nujno upoštevanje pravopisnih pravil: če
nagovor zaključimo z vejico (Spoštovani,), naslednjo
vrstico začnemo z malo začetnico, če pa nagovor zaključimo s
klicajem ali piko, naslednjo vrstico začnemo z veliko začetnico
(Spoštovani!). Pri nagovoru moramo biti pozorni tudi na pravilno vikanje naslovnika, zato naslovnika in naslovnico vikamo s
Spoštovani, razen če nagovoru dodamo naziv gospa (Spoštovana gospa Nika Antolasić).

Kaj zapišemo v jedru dopisa?
Jedro dopisa strukturiramo na uvod, jedro in zaključek. Uvod
mora biti kratek, jedrnat in mora neposredno nakazati namen
dopisa. V jedru navedemo natančnejše podatke, namen pisanja
pa podkrepimo z dodatnimi pojasnili. Če želimo na naslovnika narediti dober vtis, moramo biti pri pisanju posebej
pozorni na pravopisna pravila, hkrati pa slediti načelu
jedrnatosti, natančnosti in nedvoumnosti. Pomembnejše
podatke lahko poudarimo z okrepljenim ali poševnim tiskom.
V zaključku strnemo misli in pričakovanja, naslovnika pa lahko
pozovemo k odgovoru, npr. V pričakovanju vašega odgovora
vas lepo pozdravljam, Nika Antolasić, tajnik ZDUS

Kako dopis zaključimo?
Uradni dopis zaključimo z zaključnim pozdravom in podpisom. Dopis lahko zaključimo z dvema oblikama pozdrava: Lep
pozdrav ali Lepo vas pozdravljam. Za zaključnim pozdravom
Lep pozdrav ločil ne pišemo, medtem ko za zaključnim pozdravom Lepo Vas pozdravljam zaradi osebne glagolske oblike
postavimo piko. Zaključni pozdrav stoji ob levem, medtem ko
podpis pošiljatelja stoji ob desnem robu. Podpis, kot del uradnega dopisa, sestoji iz dveh delov: zapisano ime in priimek
ter lastnoročni podpis, ki je nujen, saj z njim jamčimo resničnost vseh zapisanih podatkov. Zaporedje tiskanega in lastnoročnega podpisa ni natančno določeno. Če dopisu dodamo
priloge, te naštejemo z alinejnimi pomišljaji (−) v samostojnih
vrsticah − dobro jih je omeniti že v jedru dopisa.

Zakaj je pisanje dopisov pomembno?
Uradni – prijateljski dopis:
Take dopise praviloma poznamo kot korespondenco med statusno enakovrednima posameznikoma. Direktor direktorju, sekretar sekretarju, ravnatelj kulturne ustanove svojemu kolegu –
ravnatelju, predsednik predsedniku. Ker gre v tem primeru za
osebni dopis, zaradi vsebine, ki je pogosto osebne narave,
glave ustanove, podjetja, gledališča, galerije, sekretariata ali
ministrstva ni potrebno vnesti v glavo dopisa, saj taka formulacija izgubi smisel osebne note in je lahko razumljena kot napad,
kritika, ali celo prezir do naslovnika. V prijateljskem dopisu je

Poznavanje osnovnih smernic pri pisanju uradnega dopisa je
del kulture pisnega izražanja, zato boste z doslednim upoštevanjem pravopisnih pravil ter oblike uradnega dopisa in
bogatim, razvitim jezikom na naslovnika zagotovo naredili velik
vtis. Čeprav se pri pisanju tovrstnih besedil načeloma izogibamo klišejskih in izumetničenih izrazov, lahko z lepo mislijo
ali vljudnostno frazo v svetu poslovne komunikacije pustimo
poseben pečat.
Črt Kanoni v sodelovanju s Slovenskim
društvom za odnose z javnostmi
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Športno rekreativno društvo dr. Petra Držaja
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1986 z
namenom, da se organizira rekreacija:
telovadba, pohodništvo, plavanje za starejše občane. Letos torej društvo praznuje
že 36. obletnico delovanja. Ustanoviteljice
so bile predvsem ženske. Pobudnica je
bila Mara Podrekar, ki je bila predsednica društva do leta 2010, ko jo je na njeno
željo zamenjala Marija Pokeršnik, ki pa je
aktivna članica društva še danes. Društvo
je popolnoma amatersko in neprofitno, ne
opravlja nobenih profitnih dejavnosti. Ima
status društva, ki deluje v javnem interesu (Odločba Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport iz leta 2019). V društvu
deluje vsako leto 50 do 55 članic. Ob ustanovitvi so članice poskušale animirati za
telovadbo tudi moške upokojence, vendar
so ti hitro „vrgli puško v koruzo“. Zaradi
njih je bila ustanovljena šahovska sekcija,
ki pa je žal tudi hitro usahnila. Veliko let je
imelo društvo organizirano redno vadbo
dvakrat tedensko v dveh skupinah, sekcijo
pohodništva (po okolici Ljubljane) in sekcijo
plavanja v Termah Laško. Danes imamo le
sekcijo telovadbe, ki jo vodijo strokovno
usposobljene vaditeljice. Pogovarjamo

pa se po ponovni obuditvi sekcije pohodništva. Med članicami se je namreč povečalo zanimanje za krajše skupne sprehode
oz. pohode po lažjih poteh okoli Ljubljane.
Društvo deluje na osnovi pravil, zapisanih v
Pravilniku o finančnem poslovanju društva
in Pravilniku o disciplinskem postopku.
Vsi akti so usklajeni z veljavnimi zakoni
in predpisi. Društvo pridobiva finančna
sredstva izključno na podlagi plačanih članarin, MOL pa nam omogoči vsako leto
140 urno vadbo v telovadnici Osnovne šole
Riharda Jakopiča, Četrtna skupnost Šiška
pa nam pomaga pri nabavi športnih rekvizitov. Zadnja leta smo opravile kar nekaj
strokovnih izletov po Sloveniji. Bile smo po

poteh 1. svetovne vojne, v Planici, pri Ruski
kapelici, v Kočevju in v Gotenici, obiskale
pa smo tudi vse naše zamejske Slovence;
na Koroškem, v Porabju, v Reziji, na Primorskem in v Trstu, v Bazovici. Vsi izleti so
bili strokovno vodeni, s poudarkom na naši
kulturi in zgodovini.
Naše društvo v svoje vrste vabi nove
članice, ki jim je mar zdravo življenje in prijetno druženje. Oglasite se ob ponedeljkih
ob 16.50 uri ali ob četrtkih ob 17.35 uri v telovadnici Osnovne šole Riharda Jakopiča,
kjer si boste lahko ogledale našo vadbo.
Seznanili pa vas bomo tudi z vsemi pogoji
našega delovanja. Vljudno vabljene!
Andreja Zajšek, foto Ljubica Štrukelj

Strelski klub Halonga Cirkulane
V Cirkulanah je 4. februarja v Poslovno ekonomski coni Dolane potekalo
odprtje novega strelišča. Velika pridobitev Kluba Halonga je strelišče
za zračno orožje za kar gre zahvala
Stanetu Fricu in donatorjem. Strelsko
društvo Kidričevo jim je dalo strelišče
z aparaturami v brezplačni najem, in
sicer v objektu Staneta Frica, ki je tudi
član kluba. Otvoritve so se udeležili
županja Antonija Žumbar, člani prijateljskega SD Kidričevo, SD Zavrč, DU
Cirkulane in LD Zavrč.
Vse navzoče je nagovorila županja Antonija
Žumbar, ki podpira delovanje kluba že vrsto
let. Povedala je, da je vsaka nova pridobitev
zelo pomembna za celotno občino. Spregovoril je tudi predsednik Kluba Halonga
Stane Golc in vodja sekcije za šport in
rekreacijo Alojz Cifer. Zelo uspešen prvi
strel z zračno puško je pripadel županji
Antoniji Žumbar, na novem, 8 steznem
strelišču za zračno orožje. Klubska strelska sekcija z najuspešnejšim strelcem
Stanetom Golcem že vrsto let uspešno
deluje na lokalnem območju, v regiji, v
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širšem slovenskem prostoru, sodelujejo pa
tudi na mednarodnih tekmovanjih. Vodja
sekcije za šport in rekreacijo, Alojz Cifer,
ki koordinira aktivnosti strelske sekcije,
je zelo zadovoljen ob pridobitvi ustreznih
prostorov in z uspehi članov ter celotne
sekcije. Vsa prizadevanja članov so se
končno obrestovala, za kar se vsem najtopleje zahvaljujejo. S treningi bodo nadaljevali ob petkih, od 17.00 do 22.00 ure. Do
konca leta pa se jim obeta otvoritev 6 steznega strelišča za pištolo za mali in veliki
kaliber na razdalji 25 m. Tako se jim sanje

po druženju, izmenjavi izkušenj in utrjevanju strelske samozavesti počasi uresničujejo tudi v domačem okolju. Letos v okviru
prvomajskega praznika in praznovanja 10.
letnice delovanja Kluba Halonga načrtujejo
izvedbo strelskega tekmovanja. Organizirali bodo tudi tečaj streljanja z zračnim
orožjem za učence Osnovne šole Cirkulane. Ob koncu svečanega dela z otvoritvijo
so program popestrili člani Kulturno umetniške sekcije Kluba Halonga – skupina
Potepuhi.
Zdenka Golub, foto Alojz Cifer

Financiranje po meri upokojencev!
Preverite ponudbo in prihranite.
Obiščite vam najbližjo poslovalnico Addiko
banke ali nas pokličite na 01 5804 228 in
skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vas.

Ali znate varno uporabljati spletno bančništvo?
Opravljanje bančnih storitev prek spleta je hitro in nam lahko prihrani precej časa. Spletno
bančništvo je varno in enostavno za uporabo, seveda pa pri tem ni nikoli odveč dodatna pazljivost.
Svetovalci v Addiko banki so pripravili tri kratke nasvete za varno uporabo spletnega bančništva.
1. Preverite, da ste na zaupanja vredni strani banke
Bodite pozorni na naslov povezave do spletne strani (URL), ki se naj prične s https:// (in ne s
http://). V nekaterih spletnih brskalnikih boste poleg naslova strani videli ikono z zaklenjeno
ključavnico. To pomeni, da je stran, na kateri se nahajate, varna.
Če obiščete spletno stran za HIP kredit Addiko banke www.hipkredit.si, lahko preverite, kako je
videti zaupanja vredna spletna stran.
2. Nikoli ne pošiljajte občutljivih podatkov po elektronski pošti
Banka vas ne bo nikoli prosila, da ji po e-pošti ali po telefonu pošljete podatke o vaši kreditni
kartici, PIN-u, TRR računu ali druge osebne podatke. Zato tega ne pošiljajte nikomur, temveč
občutljive podatke delite le prek zaupanja vrednih strani, ki smo jih opisali zgoraj.
3. Za nasvet in navodila vprašajte svetovalce v Addiko banki
V primeru vprašanj pri uporabi spletnega bančništva so vam vedno na voljo svetovalci Addiko
banke v vam najbližji poslovalnici ali na telefonski številki 01 58 04 228. V Addiko banki nudijo
tudi financiranje po meri upokojencev (tudi za tiste z nižjimi prihodki) in skupaj boste zagotovo
našli najboljšo rešitev za vas. Sklenitev financiranja v Addiko banki je preprosta, saj Addiko
svetovalci vedno priskočijo na pomoč in uredijo vse potrebno za varno in enostavno sklenitev
financiranja po vaši meri.
Postanite stranka Addiko banke in prihranite!
Upokojenci v Addiko banki tudi prihranijo. Ob sklenitvi financiranja lahko upokojenci izkoristijo
brezplačno vodenje bančnega računa ali paketa bančnih storitev za ves čas trajanja financiranja.
Veselimo se srečanja z vami!
Bančni svetovalci Addiko banke

ZAVAROVANJE
SPECIALISTI SENIOR
Hitra in enostavna pot do
specialista v primeru nezgode
in bolezni. Zavarovanje vam
omogoča:
• preglede pri specialistih oz.
pri določenih specialistih
v primeru bolezni
• dostop do diagnostičnih ali
terapevtskih postopkov in
• dostop do protibolečinskih
terapij v primeru nezgode

MESEČNA
PREMIJA
ŽE OD 5,95 EUR*.
*Mesečna premija pri paketu A –
Specialisti Nezgoda.

080 20 60
vzajemna.si

Zavarovanja se sklepajo po veljavnih splošnih pogojih SP-SPS-18.

NAMENITE
ČAS
ŽIVLJENJU

