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Vajeni ste, spoštovane bralke in bralci, da v tem zeleno
obarvanem, skromno odmerjenem prostorčku, preberete kakšno moje razmišljanje o aktualnih dogodkih
v našem prostoru. O tem, kar sledi v nadaljervanju
sem nameraval pisati, a so me dogodki prehiteli. Zato
besedo prepuščam kar eni od naših upokojenk, ki je na
svoji koži občutila, kako te trgovci »štrafnejo« če nimaš
pri sebi nepogrešljivega sodobnega komunikacijskega
pripomočka (beri) pametnega telefona.
O diskriminaciji starejših še drugače
Bralka iz Mirne Peči je poklicala, potem ko je razočarano
zapustila trgovino Lidl v novomeškem Bršljinu. »Sem upokojenka, stara 65 let in z majhno pokojnino, in sem želela
v Lidlu kupiti kavo. Stogramska je bila znižana iz 1,49 € na
1,09 € in nabavila bi je cel kilogram na zalogo, pa je na koncu
nisem mogla, saj nimam pametnega telefona, na katerega
bi morala naložiti neko posebno aplikacijo, da bi lahko uporabila kupone. Vsi starejši pač nimamo pametnih telefonov,«
je opisala svoje neuspešno nakupovanje. Dodala je, da jo
resnično čudi,zakaj za ljudi, ki so v letih in niso vešči uporabe
modernejših tehnologij, ne uredijo to prijazneje.
V Lidlu Slovenija so pojasnili, da so z aplikacijo kupcem želeli
ponuditi čim več možnosti. »To pomeni, da je s tehničnega
vidika bolj kompleksna, zato jo podpirajo le pametni telefoni.«
Zapis je bil objavljen tudi v 14. številki Dolenjskega lista v
rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!
Črt Kanoni,
odgovorni urednik ZDUSPlus
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Spoštovane in drage upokojenke,
upokojenci, dragi dedki in babice!
Čuden naslov kajne, a ne morem mimo
tega, da so se počitnice končale, da so
naši nadobudneži tisti, na katere moramo
popaziti, ponovno v vrtcih in šolah. Le študentska »klasa«, če je bila pridna, si lahko
privošči spanje, ali pa tudi ne. Letos sem je
kar nekaj srečevala, ki je pridno delala, si
nabirala »dinarčke«, izkušnje, spoštovanje
do dela in pridobivala spoštovanje do nas,
upokojencev, ki smo oddelali svoje.
Bile so počitnice, a na ZDUS ni bilo miru.
Delovanja Komisije za zdravstvo in socialo
je bilo neumorno! Podala je veliko strokovnih pripomb na izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi in na pravilnike za izvajanje
v praksi, kar je zapisano v zakonu. V taki
obliki kot je, se zakona ne da izvajati. Obljubili so nam, da bomo pri pripravi »popravkov« zagotovo poleg! Pripravili
smo odprto pismo kot odziv ZDUS na
javno izrečene besede ministra za zdravje
o ukrepih za stabilizacijo sistema zdravstvenega varstva in ga posredovali ministru za zdravje, predsedniku vlade, ministru za delo, družino in socialne zadeve,
vsem poslanskim skupinam ter MeKoS-u
in SEKOS-u. Predvsem smo poudarili
5.člen Ustave, kjer je uzakonjeno socialno zavarovanje, kamor sodi tudi
zdravstveno zavarovanje. Načelo socialnih zavarovanj je, da sredstva za zavarovanje upravljajo tisti, ki za t(ak)o zavarovanje prispevajo denar, saj cilj izvajalcev
nikakor ne sme biti dobiček, temveč kakovostno zadovoljevanje potreb vseh prebivalcev po zdravstvenih storitvah, razvoju
znanosti, tehnologij … Največ težav je pri
organizaciji dela, upravljanju zdravstvenih
zavodov, žal pa zakon tega področja ne
rešuje.
Velika težava nastaja pri digitalni pismenosti starejših, zato smo zahtevali, da se
prekliče »izdajanje bonov«, ki so povzročili
nedopustno diskriminacijo starejših. Pričakujemo, da bodo upoštevali vse naše pripombe in da bo izobraževanje dostopno
vsem, in da se zagotovi oprema za vse na
osnovi subvencij. Obiskali smo ministrico
dr. Stojmenovo in jo sreznanili s težavami
pri izvajanju Zakona o digitalni vključenosti. Prisluhnila nam je in zagotovila pomoč.
Želimo, da vsem ljudem zagotovimo
možnost izobraževanja in nabavo ene od
računalniških tehnologij po razumni ceni,
da se ne bo dogajalo tako, kot se je naši

upokojenki v Lidlu, kar lahko preberete v
naši reviji. Glede projekta E-Oskrbe smo bili
kar nekoliko črnogledi, a beležimo nepričakovane rezultate. Spisali smo pismo ministru za zdravje, pod okriljem katerega se
projekt izvaja, z njim pa seznanili še predsednika vlade, da bi glede na sredstva, ki
so ostala od pilotnih projektov E-oskrbe,
ta namenili ljudem, ki to oskrbo zares potrebujejo. Gre še za vsaj 4.000 priklopov.
Odgovora še nismo dobili, a upanje umre
zadnje, saj s tem projektom rešujemo življenja bolnih, onemoglih in osamljenih ljudi.
Posebej smo izpostavili zahtevo, da
E-oskrba v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi ostane brezplačna za
vse uporabnike po končanju projekta,
saj si plačila najbolj ranljivi ne bodo
mogli privoščiti.
Ob vseh aktivnostih smo se angažirali
še pri Zakonu o ohranjanju in razvoju
rokodelstva, ker želimo v Komisiji za tehnično kulturo ločevati ljubiteljsko dejavnost
ročnih veščin in vrhunskim rokodelstvom,
kot ga opredeljuje zakon. Naša naloga je,
da pripravimo konkreten načrt delovanja in
računalniško izobrazimo posamezne koordinatorje po pokrajinah, da zagotovimo
strokovno usposobljenega človeka, ki bo
usmerjal delo.
Pri predsedniku vlade, dr. Robertu
Golobu, ki smo ga obiskali v okviru koordinacije MeKoS, smo izpostavili tako redno
in izredno usklajevanje pokojnin po
zakonu, prav tako pa tudi izplačilo letnega
dodatka po zakonu, dvig najnižje pokojninske osnove, stanovanjsko problematiko, program Starejši za starejše, sodelovanje pri prenovi Zakona o dolgotrajni oskrbi,
kjer se morata z roko v roki srečati ministra
dr. Loredan in Mesec za njima pa še drugi,
ki bodo zagotovili solidarnostno vzgojo in
pospešen razvoj zavestnega učenja solidarnosti in medsebojne medgeneracijske
pomoči. Oskrba na daljavo, ki je opredeljena v zakonu, prostovoljstvo, energetska
revščina, dvig praga revščine na osnovi
realnih podatkov, dvig minimalne plače in
minimalne pokojnine. Predsednik nam je
prisluhnil in zdaj čakamo na vabilo k sodelovanju, saj smo mu jasno povedali, da za
nas velja - nič o nas brez nas!
Predlog Sindikata upokojencev Slovenije,
ki je zaokrožil v javnosti pred časom, se zdi
všečen, a moramo razmisliti o tem, da ne

bi rušili sistema Zakona o pokojninsko invalidskem zavarovanju, da si ne naredimo
medvedje usluge. Že danes imamo zakonodajo, ki je pozitivno naravnana, a se žal
ne izvaja. Zahtevamo vsaj to!
Ob vsem, kar sem do zdaj nanizala, ki je
za branje že kar dolgočasno, smo se srečevali na posameznih dogodkih pokrajin
in društev! Kar nekaj vas je imelo okrogle
obletnice, razne piknike, druženja, zato še
enkrat, iskrene čestitke tako za leta - kot
organizacijo! Najbolj sem bila vesela izjave
ene od predsednic društva, ki mi je zvečer
na enem od srečanj dejala, da se je v letošnjem letu na novo včlanilo 33 upokojencev! Tudi obisk ob njihovi 70-letnici je bil
izjemen, da ne govorim o njihovi proslavi.
Res je, da je tudi sama predsednica polna
idej, sodelujoča na vseh ravneh in to motivira posameznike. Skratka, rada ima svoje
člane, lepo jih vodi in najboljša reklama je
opremljena z dejanji in odkrito besedo.
Ni bilo leporečenja in dolgih govorov,
temveč pravih, sočutnih in spoštovanja
vrednih besed.
Dragi moji, lahko ste se naveličali brati, ne
vem!? Res sem napisala veliko, a kaj, ko bi
rada, da veste čim več. Pojdite v naravo,
uživajte v sončnih septembrskih žarkih s
pridihom jeseni in naredite nekaj zase, za
dobro počutje in zalogo za hladnejše in
oblačne dni.
Vaša Vera
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MeKoS po srečanju
s predsednikom Vlade RS
Članice Medgeneracijske koalicije
Slovenije smo zadovoljne, da smo bile
povabljene na sestanek s predsednikom vlade. Na sestanku smo želele
izpostaviti, da imajo mladi in starejši
nekatere skupne izzive, ki se lahko
rešujejo v preseku teh dveh generacij.
Mladinski svet Slovenije je izpostavil več
tematik, med drugim prekarizacijo mladih
ter ob tem pričakovanje po večjem inšpekcijskem nadzoru, ob tem so se zavzeli
za ureditev platformnega dela in dela od
doma. V sklopu stanovanjske problematike so izpostavili, da se ta širi iz večjih
mest v manj poseljena naselja ter da je
zato ključna izpolnitev predvolilne zaveze
k gradnji 20.000 javnih neprofitnih stanovanj v večjih mestih, kasneje pa sistemska
zagotovitev financiranja v višini 0,4 % BDP

Predstavniki MeKoS in predsednik vlade RS dr. R. Golob.

»Predsednik ZDUS Janez Sušnik, je na sestanku izpostavil
redno in izredno uskladitev pokojnin glede na draginjo
ter premalo posvečanja starejšim v koalicijski pogodbi.
Izrazil je nujnost spoštovanja sistemske zakonodaje
pri izplačilu letnega dodatka, se zavzel za spremembe
Zakona o dolgotrajni oskrbi, glede na zanimanje pa
predlagal tudi povišanje sredstev za E-oskrbo.«
letno za gradnjo in obnovo le-teh. Ob tem
pa se ne sme pozabiti na manj naseljene
kraje ter tam zagotoviti pomoč pri obnovi
in gradnji nepremičnin posameznikom
v manj poseljenih območjih. Na področju duševnega zdravja so izpostavili velik
porast duševnih stisk mladih ter neprimernost urejenosti psihološke dejavnosti,
nujnost dodatnega financiranja specializacij za klinične psihologe ter usposabljanje iz 1. psihološke pomoči in zaznav
duševnih težav za učitelje in mladinske
delavce. Izpostavili so tudi zahteve po ureditvi delovanja Sveta vlade RS za mladino,
saj do sedaj niso bili deležni dovoljšnje
mere obiskov s strani ministrov, ki so člani
sveta, ter upoštevanja mladinskih predstavnikov kot enakovrednih članov sveta.
Prav tako pa so izrazili pričakovanje, da
bo znotraj sveta pripravljen nov Nacionalni program za mladino, ki bo ambiciozen,
bo celostno zajemal vse izzive mladih in
ne zgolj izbranih tematik, saj lahko le na
ta način sledi stanju mladih in ga evalvira.
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Še posebej pa je bilo za MSS pomembno,
da so predsednika vlade seznanili, da se
jim po predlogu zakona o vladi zdi neprimerno, da bi Urad RS za mladino spadal
pod ministrstvo, ki bo urejalo vzgojo in izobraževanje, do vključno srednješolskega
izobraževanja, saj bi to pomenilo, da je
URSM uvrščen pod ministrstvo, ki zajema
večinoma osebe do 18. leta. Dr. Golob pa
se je na tem mestu strinjal z MSS, da urad
uvrstijo pod bodoče Ministrstvo za solidarno prihodnost.
Študentska organizacija je predstavila
problematiko pomanjkanja postelj v študentskih domovih v Ljubljani in v Slovenski Istri ter nujnost dviga višine subvencije
za bivanje. Subvencija je ostala na enaki
ravni kljub dvigu stanarin zaradi splošnega dviga cen. Predstavili so ključne spremembe, ki jih je uvedel Zakon za urejanje
položaja študentov (ZUPŠ-1). Osredotočili
so se predvsem na dvig štipendij in dvig
subvencije za študentsko prehrano, kjer
so opozorili, da je visoka inflacija te dvige

skoraj izničila in je potrebno razmisliti o dodatnem usklajevanju. Velik poudarek je bil
namenjen problematiki duševnega zdravja
pri mladih. Predlagali so ukrepe na tem
področju, ki bi bili namenjeni preventivi in
hitrejšemu odkrivanju duševnih težav med
študenti. Predsedniku vlade in vladi so se
zahvalili za hitro in učinkovito sodelovanje
in urgiranje pri težavah z izplačili COVID
dodatkov za študente in dijake, ki so pomagali v epidemiji, ter za hiter in pozitiven
odziv na Poziv k zagotovitvi brezplačnih
menstrualnih higienskih pripomočkov v
sanitarijah izobraževalnih ustanov in v
drugih javnih objektih. Izrazili so še svoja
pričakovanja, da bo pri vseh ključnih vprašanjih in študentskih ter mladinskih problematikah sodelovanje ostalo na tej ravni.
Predsednik ZDUS Janez Sušnik, je
na sestanku izpostavil redno in izredno
uskladitev pokojnin glede na draginjo ter
premalo posvečanja starejšim v koalicijski pogodbi. Izrazil je nujnost spoštovanja
sistemske zakonodaje pri izplačilu letnega
dodatka, se zavzel za spremembe Zakona
o dolgotrajni oskrbi, glede na zanimanje
pa predlagal tudi povišanje sredstev za
E-oskrbo. Predsednika vlade je seznanil
s težavami z Zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti, saj je trenutno dovolj
denarja le za izobraževanje 5000 posameznikov. Med drugim je predlagal še
ustanovitev Urada za starejše ter vključitev
ZDUS v ESS.
Besedilo in foto, PR MeKoS

V ŽARIŠČU

ZDUSPLUS

V petdesetem členu Ustave RS imamo
uzakonjeno socialno zavarovanje,
kamor sodi tudi zdravstveno zavarovanje. Eno najpomembnejših načel
socialnih zavarovanj je, da področje in
sredstva za zavarovanje avtonomno
upravljajo tisti, ki za to prispevajo
denar ter si zagotavljajo zdravstveno
varnost po načelu solidarnosti in enakopravnosti. Cilj izvajalcev ni dobiček,
temveč kakovostno zadovoljevanje
potreb prebivalstva po zdravstvenih
storitvah, razvoj medicinske znanosti,
tehnologij in postopkov zdravljenja.
Vloga države je zakonodajna, pa tudi,
da opredeli okvire za financiranje
področja, mrežo javne zdravstvene
službe.
Temeljni namen Zakona o nujnih ukrepih
za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega
sistema je odpravljanje nedopustno dolgih
čakalnih dob, ki so se v covid obdobju še
povečale, saj se nekateri redni zdravstveni
programi niso izvajal. Problem je predvsem v organizaciji dela in upravljanju
javnih zdravstvenih zavodov (JZZ),
vendar zakona tega področja ne
rešuje, vsebuje le nekaj določil o svetih
zavodov, v vodenje in upravljanje pa se ne
spušča. Korenito pa posega v avtonomijo
javnega sklada obveznega zdravstvenega
zavarovanja (ZZZS), čeprav je vzrok problemov predvsem v nalogah, ki jih država
ni opravila, in sicer:
- ni opredelila javne zdravstvene mreže,
- ni spremenila 3. točke 4. člena
Pravilniku o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, tako,
da bi črtala v ambulantah izbranih
osebnih zdravnikov možnost avtomatskega odzivnika in s tem izboljšala dostopnost pacientov do svojih
zdravnikov vsaj po telefonu ne le 2
uri dnevno temveč ves ordinacijski
čas. To smo v ZDUSu zahtevali že
maja 2021, nato pa še Upravni odbor
ZZZS (14. oktobra 2021) ter Skupščina ZZZS (25. oktobra 2021).

Foto: iStock

Odziv ZDUS na javno izrečene
besede Ministra za zdravje
o ukrepih za stabilizacijo sistema
zdravstvenega varstva
osnovnemu poslanstvu to je zdravljenju
pacientov in upravičili zaupanje, ki so ga
izkazali ljudje s svojo izbiro in jim s tem zagotovili delo in stabilno financiranje.
- kot ustanoviteljica bolnišnic je odgovorna za vodenje in poslovanje teh
javnih zavodov,
- kot ustanoviteljica NIJZ je posredno odgovorna tudi za vodenje podatkov o čakalnih dobah in ni ukrenila ničesar, čeprav ve, da so le ti
napačni in jih kljub temu uporablja
za predlaganje ukrepov.
Iz sredstev javnega obveščanja pa je
možno razbrati, da bo minister za zdravje
odločal in delil sredstva, ki jih plačujemo
zavarovanci in delodajalci za zdravstvene
storitev. Predlaga celo plačilo programa
zdravstvenih storitev, ki niso bile opravlje-

»Naročanje na pregled je sicer običajen postopek za
obisk specialističnih ambulant oziroma bolnišničnih
posegov na podlagi napotnice, ki jo izda osebni
zdravnik. V osnovni zdravstveni dejavnosti pri osebnih
zdravnikih pa naročanja praviloma ne bi smelo biti, saj
je to prvi kontakt bolnika z zdravstveno službo.«
Naročanje na pregled je sicer običajen
postopek za obisk specialističnih ambulant oziroma bolnišničnih posegov na
podlagi napotnice, ki jo izda osebni zdravnik. V osnovni zdravstveni dejavnosti
pri osebnih zdravnikih pa naročanja praviloma ne bi smelo biti, saj je
to prvi kontakt bolnika z zdravstveno
službo. V praksi se je uveljavilo le zaradi
lažje organizacije dela v ambulantah, kjer
je potrebno poskrbeti tako za kronične
bolnike, predpisovanje receptov, odločanje
o bolniški odsotnosti in bolne paciente, ki
pridejo v ambulanto, administrativno delo.
V ZDUS upamo, da bodo vrata ambulant
osebnih zdravnikov spet normalno odprta
pacientom tako kot je to bilo pred korono,
kar bo lažje tudi za zdravnike, ki so sedaj
zasuti z elektronsko pošto svojih pacientov, da se bodo lahko posvetili svojemu

ne, višje plačilo dodatnega popoldanskega dela zdravnikov, čeprav bi morale biti
opravljene v rednem delovnem času, ne
pa da bi zahteval spremembe v organizaciji zdravstvene službe za odpravo čakalnih
dob. Stvar ministra za zdravje in vlade je,
da poda jasne usmeritve in ustvari pogoje
za skrajševanje čakalnih vrst ter reorganizacijo dela izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Neurejene čakalne dobe so glavni meč
nad javnim zdravstvom in alibi za plazečo
privatizacijo zdravstva. Na načelni ravni vsi
podpirajo javno zdravstvo, vendar s figo
v roki, v resnici pa nekateri želijo privatno
zdravstvo z javnim financiranjem. Zahtevamo, da premier ob izbiri ministra za zdravje
upošteva svoje javno dane zaveze, ki so
vključene tudi v koalicijsko pogodbo.
Mag. Rosvita Svenšek,
predsednica ZKSV in SS ZDUS
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Za zdaj z digitalnimi boni ne bo nič!

Mateja Strašek, Janez Sušnik, Jožica Puhar in Milan Osterc na naši novinarski konferenci.
Zadnje avgustovske dneve smo bili
priča hudemu razburjenju upokojencev glede pričakovane realizacije
Zakona o spodbujanju digitalne pismenosti oziroma delitvi digitalnih
bonov, ki naj bi bili namenjeni digitalnemu izobraževanju. Starejši ljudje
so stali v nepreglednih vrstah pred
poslovnimi prostori izvajalcev izobraževanja in kaj kmalu se je pokazalo,
da številka 5000 še zdaleč ne dosega
pričakovanj, kaj šele realizacije.
Pritožbe so prihajale od vsepovsod; na
mogoče in nemogoče naslove. Na Varuha
človekovih pravic, na društva upokojencev, tudi na Zvezo društev upokojencev
Slovenije, čeprav oboji z »digitalnimi boni«
nimamo nič, razen dejstva, da smo pristojne ves čas opozarjali, da se ne bo izšlo
tako, kot so prvotno načrtovali. Sodu je
dno izbil ponedeljek, 22. avgusta, ko smo
ponovno pisali dr. Emiliji Stojmenovi Duh,
ministrici za digitalno preobrazbo, naj vendarle zadrži izvajanje Zakona o spodbujanje digitalne pismenosti, dokler »pravila«,
komu, kje in kako, ne bodo kristalno čista,
ter istega dne sklicali novinarsko konferenco za sredo, 24. avgusta, na kateri bi
pojasnili vsem, da ZDUS na tovrstno diskriminacijo starejših nima vpliva in da od
ministrstva in predsednika vlade pričakujemo, da bosta nemudoma reagirala in
zadržala izvajanje Zakona v praksi. In sta
se! Najprej dr. Golob, ki je še istega dne
za nepravilnosti in sramotno obravnavanje starejših obtožil prejšnjo vlado. »Tega
zakona nismo sprejemali mi, bil je sprejet
v prejšnjem mandatu, vmes so bili, tudi
v prejšnjem mandatu, najeti izvajalci,
zdaj se izvaja in tukaj se dogaja navadna
sramota,« je dejal. Dr. Stojmenova pa je
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»Mateja Strašek, strokovna sodelavka ZDUS za področje
izobraževanja je dejala, da je pozorno spremljala objave v
medijih in ugotovila kar nekaj zavajanj, saj je bilo od samega
začetka jasno, da bo število bonov za starejše omejeno in
vezano na usposabljanje, zato bi tudi mediji morali prevzeti
odgovornost, saj digitalni boni niso namenjeni vsem
starejšim s slabimi oziroma brez digitalnih kompetenc.«
24. avgusta tweetnila: »Prihaja do številnih nepravilnosti, na kar smo Sklad v zvezi
s Smart Naris tudi že večkrat opozorili.
Danes smo od sklada zahtevali takojšnjo
začasno ustavitev vseh aktivnosti v zvezi
z izvedbo izobraževanj, kot so nas pozvali
številni državljani, tudi Zveza društev upokojencev Slovenije!« Na zelo dobro obiskani novinarski konferenci so spregovorili predsednik Zveze Janez Sušnik, ki je
med drugim dejal, da so se prijavljali na
izobraževanje tudi taki, ki so sicer dobro
digitalno podkovani, a bon za 150 evrov
ima le neko vrednost!? Podpredsednica
Jožica Puhar je glede digitalnega opismenjevanja izpostavila težavo glede pripravljenosti starejših glede osvajanja novih
kompetenc, in pri tem izpostavila ruralna
področja Slovenije, ki (še) nimajo pokritja s
širokopasovnim omrežjem in predstavljajo
sivo liso pri digitalizaciji.
Milan Osterc, predsednik Komisije za informatiko, publicistiko in izobraževanje je
dejal, da v okolju, iz katerega prihaja (Prekmurje), spontano nastajajo skupine članov
različnih društev upokojencev, ki so željni
novih znanj in spoznanj s področja digitalnega opismenjevanja in te skupine učečih
posameznikov bodo dejanski odraz želja
in hotenj po znanju, ne pa po pridobitvi

česa drugega. Opozoril je še na nekaj
svojih izjav in stališč Komisije, ki jo vodi, v
odnosu do medijev in sklenil z mislijo, da
novinarji, ki (tudi) pokrivajo področje digitalizacije, ne ločijo bistvo povedi in tako
zainteresirana javnost ni v zadostni meri
seznanjena z delom Komisije in prizadevanji za digitalno opismenjevanje starejših.
Mateja Strašek, strokovna sodelavka
ZDUS za področje izobraževanja je dejala,
da je pozorno spremljala objave v medijih in
ugotovila kar nekaj zavajanj, saj je bilo od
samega začetka jasno, da bo število bonov
za starejše omejeno in vezano na usposabljanje, zato bi tudi mediji morali prevzeti
odgovornost, saj digitalni boni niso namenjeni vsem starejšim s slabimi oziroma brez
digitalnih kompetenc. Omenila je še dva
projekta s področja digitalizacije, ki močno
zaznamujeta angažiranost ZDUS. To sta
Digitalno vključeni in Erasmus plus.
Kakorkoli se je izšlo, lahko zapišem le, da
je tokrat zmagala moč argumenta in ne
argument moči, ZDUS pa se je od tega
trenutka postavila v vlogo aktivno sodelujočega pri pisanju novih zakonskih »pravil
igre«, saj nas je k sodelovanju povabila ministrica za digitalno preobrazbo, dr. Emilija
Stojmenova Duh.
Besedilo in foto, ČK
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Srečanje z ministrico
za digitalno preobrazbo
»Ministrica je na diskriminatornost ukrepa digitalnega bona
opozorila zato, ker predvideva, da so vse starejše osebe
od 55 let digitalno nepismene oziroma imajo nizke digitalne
kompetence. Pri tem je dodala, da to ne drži in da je veliko
starejših že dobro digitalno podkovanih. Diskriminatoren
je tudi zato, ker predvideva, da so vse starejše osebe
finančno šibkejše in zato potrebujejo digitalni bon za
nakup računalniške opreme, kar prav tako ne drži.«

Foto: iStock

29. avgusta, pet dni po sklicani novinarski konferenci, o kateri poročamo
zgoraj, se je vodstvo ZDUS sestalo z
ministrico za digitalno preobrazbo
dr. Emilijo Stojmenovo Duh v spletnem okolju, zaradi ministričinega
prebolevanja Covida. Kot je znano,
je vladna služba pod vodstvom ministrov ugotovila številne nepravilnosti, povezane z izobraževanji, na
podlagi katerih so starejši upravičeni do digitalnega bona, 150 evrov.
»Nihče ni preverjal izobraževalcev, nihče
ni preverjal, ali so prijavljeni brez osnovnih znanj. V Mariboru so se drenjali
ljudje, ki že imajo določena računalniška
znanja, cilj jim je bil le pridobiti bon,« je
na novinarski konferenci 24. avgusta
opisal dogajanje v prvi polovici avgusta
meseca Janez Sušnik, predsednik
ZDUS. Dodal je, da so predlogu, ki jim
ga je predstavila prejšnja vlada, nasprotovali že od samega začetka, saj da je
5000 mest za opismenjevanje starejših,
ki bi za nagrado po opravljenem tečaju
dobili še bon, občutno premalo. »Tako
se s starejšimi ne dela. Nič o nas, brez
nas.« je bil odločen Sušnik. Ekipa, ki jo
vodi Milan Osterc, je nakazala razrešitev
gordijskega vozla z mnenjem: »V odločanje komu boni pripadajo, naj se
vključijo organizacije, ki imajo stik
z upokojenci, ki vedo, kdo potrebuje
osnovna računalniška znanja!« Ministrica je na diskriminatornost ukrepa digitalnega bona opozorila zato, ker predvideva, da so vse starejše osebe od 55 let
digitalno nepismene oziroma imajo nizke
digitalne kompetence. Pri tem je dodala,
da to ne drži in da je veliko starejših že
dobro digitalno podkovanih. Diskriminatoren je tudi zato, ker predvideva, da so
vse starejše osebe finančno šibkejše in
zato potrebujejo digitalni bon za nakup
računalniške opreme, kar prav tako ne
drži. V javnosti se je govorilo, da gre za
pilotni projekt in da naj bi se v prihodnjem letu poskrbelo še za ostale. To ne
drži, saj je predvidenih sredstev za okoli
50.000 oseb, kar pa je še vedno bistveno manjša številka od vseh prebivalcev,
ki so starejši od 55 let. Razpis, ki ga je
pripravila prejšnja vlada, ima podlago v
ZSDVklj. Ta zakon so podprle številne
organizacije, med njimi Gospodarska

zbornica Slovenije, vse javne univerze,
tudi ZDUS. Izkazalo pa se je, da je bila
večina teh organizacij izigranih, saj so jim
pripravljavci zakona zamolčali marsikateri podatek, kot recimo to, da je usposabljanje omejeno zgolj na manjši odstotek
vseh odraslih oseb, starih 55 let in več.
Povedala je, da tudi na ministrstvu niso
razpolagali z zadostnimi informacijami
s strani regionalnega sklada, ki mu je
bila zaupana izvedba. Šele po prejemu
poročila o preverjanju izvajanja bodo
dobili boljši vpogled in kakovostnejšo informacijo ter dodala, da bo ZDUS lahko
sodelovala s svojimi predlogi. Omenila
je še oblikovanje sklada, ki naj bi omogočal dostop do računalnikov in kakovostnejšega informiranja javnosti - tudi o

možnem dostopu do interneta, saj pripravljajo poseben zakon o povezljivosti.
Vsa vsebinska načrtovanja ministrstva, ki jih je omenila, se pokrivajo z
večino naših želja. Predsednik ZDUS
Janez Sušnik je tak pristop ministrstva
sprejel in potrdil naše sodelovanje. ZDUS
bo imela zdaj priložnost po(po)lne vključitve v dogajanja, določili pa bomo še
osebo, ki bo stalna povezava z ministrstvom na področju izobraževanja za digitalizacijo. Po končanem sestanku pa je
sledila še spletna novinarska konferenca,
na kateri sta zaključke, ki so bili sprejeti na sestanku, predstavnikom medijem
pojasnjevala dr. Emilija Stojmenova Duh
in Janez Sušnik.
ČK
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Ciljna kvota 5.000 upravičencev do
sofinancirane E-oskrbe je zapolnjena
Telekom Slovenije in Zveza društev
upokojencev Slovenije, ki sta bila
izbrana za izvajalca projekta ministrstva za zdravje »E-oskrba na domu«, v
okviru katerega je E-oskrba za največ
5.000 upravičencev do 30. 9. 2023 v
celoti sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada, sta že prejela
več kot 5.000 vlog upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za uporabo sofinancirane storitve. V okviru projekta so
na voljo sredstva do največ 3 milijone
evrov.
Trenutno E-oskrbo v okviru projekta uporablja okoli 3.400 upravičencev, še 1.600
upravičencev bo vklopljenih najkasneje
do sredine septembra. Vse zainteresirane, ki so že, ali pa še bodo oddali vlogo za
uporabo E-oskrbe v okviru projekta, vendar
niso med prvimi 5.000 upravičenci, bodo v
Telekomu Slovenije evidentirali po vrstnem
redu prejetja vlog. V sofinanciranje uporabe
E-oskrbe bodo vključeni, če bodo na ravni
države zagotovljena dodatna sredstva, ali
ko se bo posamezno mesto sprostilo (na
primer v primeru prenehanja uporabe storitve s strani upravičenca).
Največ zanimanja za sofinancirano E-oskrbo v okviru projekta »E-oskrba na domu«
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je v Podravski, Osrednjeslovenski in Savinjski regiji ter regiji Jugovzhodna Slovenija.
Sledijo Posavska, Pomurska, Zasavska in
Goriška regija.
Projekt »E-oskrba na domu« pomembno
in konkretno izboljšuje kakovost in varnost
bivanja starejših v domačem okolju. Velik
odziv kaže na to, da so potrebe po tovrstni
storitvi, ki starejšim, invalidom in kroničnim
bolnikom omogoča samostojnejše, bolj
varno in aktivno bivanje v domačem okolju,
saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oz. zdravstvenim osebjem

in organizacijo pomoči, v slovenski družbi
velike. E-oskrba omogoča bolj učinkovito
in pravočasno izvajanje oskrbe na daljavo
ter zmanjšuje posledice padcev, socialno
izključenost in obremenitev družin v skrbi za
svojce. E-oskrba tako pomaga preprečevati
prezgodnji odhod v institucionalno varstvo
in zagotavlja učinkovitejšo rabo virov socialnega varstva, namenjenih za oskrbo.
Z izvajanjem projekta sta Telekom Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije
pričela 14. aprila letos.
Vera Pečnik, podpredsednica
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Program Starejši za starejše v Posavju
Posavje ima na svojem področju
14 društev upokojencev. Starajoča
družba, želja starejših, da živijo, če je
le mogoče v svojem domačem okolju,
vse to narekuje potrebo po medsebojni pomoči in tako so v Posavju
prav vsa društva upokojencev vključena v program Starejši za starejše,
kar je unikum tega programa.
Po zadnjih podatkih na našem območju
prebiva 12.810 oseb, starih 69 let ali več
in prostovoljci društev Bizeljsko, Brestanica, Brežice, Dobova - Kapele,
Kostanjevica na Krki, Krmelj, Krško,
Radeče, Raka, Razbor pod Lisco,
Senovo, Sevnica, Šentjanž in Tržišče
jih redno obiskujejo in jih spremljajo na
sprehodih, nudijo prevoze, dostavo hrane
ali potrebščine iz trgovin. V času izolacije je močno naraslo število telefonskih
pogovorov in drugih oblik povezovanja.
Površni pregled podatkov, pridobljenih z
anketiranjem, bi lahko vodili v razmišljanje, kako veliko jih živi v lastnih stanovanjih ali hišah, ki niso ravno nadstandardna,
ampak v večini primerov predstavljajo prej
kot ne skrb, in nenehna vzdrževalna dela.
Program je bistveni del aktivnosti vsakega
posameznega društva upokojencev, hkrati
pa ga podpirajo in pri našem delu sodelujejo tudi druge institucije. Občine Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in
Sevnica nam nudijo finančno podporo in
vse kar je v njihovi moči. Na Centre za socialno delo se večkrat obračamo z željami
po sodelovanju, saj naše pristojnosti ne
segajo v področja njihovega delokroga.
Sodelujemo tudi z Rdečim križem, Karitasom, Sopotnikom, oz. s Prostoferjem,
osnovnimi
šolami,
večgeneracijskimi
centri, domovi upokojencev, zdravstvenimi domovi in njihovimi patronažnimi službami. Ne smemo pa pozabiti podpore

Seja koordinatorjev Posavja
PZDU in drugih organizacij. Poleg obiskov
oseb starejših od 69 let, imamo prostovoljci v programu tudi obvezna izobraževanja
in izpopolnjevanja in ta so v naši pokrajini
pogosto priložnost za izmenjavo izkušenj
in medsebojno povezovanje ter podporo
prostovoljcem pri njihovem delu. V vsakoletnem programu so pomemben del aktivnosti tudi pokrajinska srečanja prostovoljcev. Tisti dan je posvečen prav njim kot
zahvala za njihovo delo in kot spodbuda
za njihovo nadaljnje delo. Glede na število
prostovoljcev organiziramo prevoze s tremi
avtobusi in vselej izberemo take kraje, kjer
se v dobrem razpoloženju seznanimo z
značilnostmi obiskanih destinacij, poskrbimo za skupno kosilo in preživimo skupaj
nepozabne urice!
Prostovoljec je vselej oseba z dušo, ki
ga nenehno peha v dobra dela. Če ne
zmore več sodelovati v organiziranem
programu, pa svoje poslanstvo opravlja
po svojih močeh. Tudi posamezni koordinatorji, vključno z menoj, razmišljamo o
prenehanju, saj ugotavljamo, da je vedno

več obveznosti, življenjska moč popušča,
tu so še težave z zdravjem in počutimo
se, da pod takimi pogoji, preprosto, ne
zmoremo več. Kljub vsemu pa priznavamo, da je program izjemen primer dobre
prakse prostovoljstva in da je verifikacija
za njegovo nadaljevanje nujno potrebna.
Morda bi morali bolj jasno opredeliti, kateri
postopki so smiselni saj je veliko vprašanj
motečih, kar se odraža tudi v neodgovorjenih (praznih) polj v vprašalniku, prostovoljcem pa znova in znova nalagamo
še dodatne naloge. Pozdravljam projek
e-oskrbe in vesela sem odziva nanj, toda
po mojem bi take vključitve lažje izpeljali
preko društev upokojencev in bi se prostovoljci prav tako odzvali, vendar ne kot obveznost znotraj programa SzS. Želim, da
prostovoljcem namenimo več pozornosti
in več zahvale za njihovo delo, spoštujemo
njihov trud in doprinos za celotno družbo
ter jim omogočimo, da se lahko svojih
dobrih del zavejo in tako pridobijo energijo
za nadaljnje delo!
Ida Križanec – pokrajinska koordinatorka

Starejši za Starejše v DU Tržišče
Veliko naših obiskovancev iz programa Starejši za Starejše potrebuje
samo lepo besedo in malo pozornosti. Gospa, ki je ne bom imenovala, je
ena od njih. Lahko bi rekla, da je malo
posebna.
Vedno zaskrbljena zaradi dogajanja
okrog nje in vedno jo povsod boli. Zaradi

njenega nenehnega nerganja nima veliko
družbe in ljudje se je ogibajo. Sama sem
jo spoznala na podlagi govoric in moj
prvi obisk pri njej je bil nenavaden. Skozi
priprta vrata me je motrila in ni spustila
v stanovanje. Vprašala me je, če bi pila
kavo, a vrat le ni odprla. Podarila sem ji
rožico, malo povprašala kako se ima in se

poslovila! Najina srečanja so naključna.
Pove, kaj vse jo boli, se malo posvetujeva, brž privzdigne majico in pokaže kje
se je udarila. Pomirim jo, češ, saj to pa
ni tako grozno, in... zadovoljna je z mojo
diagnozo. Zadovoljna pa sem tudi sama,
saj sem s kančkom pozornosti nekomu
polepšala dan.
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SzS na Bizeljskem
Zelo pomembno na tem svetu je, da
rad pomagaš sočloveku. Tako sem
tudi jaz postala prostovoljka in že
vrsto let pomagam ljudem, ki jim je
pomoč potrebna. Posebno starejši rabijo toplo besedo. Mladi nimajo
časa, saj so zaposlitve in delovna
mesta taka vrednota, da velja le
dobiček, moč in oblast. Tako so starejši zelo veseli, da jih obiščemo.
Sama sem prostovoljka in opisala vam
bom obisk pri starejši gospe, ki živi sama.
Na obisk sem prišla v dopoldanskem
času vedoč, da je gospa malo dementna. Po krajšem času in klepetu zaslišim

hišni zvonec. Vstopil je moški, akviziter, ki
je ponujal prehranska dopolnila. Pove, da
sta se z gospo že po telefonu dogovorila za obisk. Tudi mene zanima, kaj ji bo
ponudil!? Na mizo je postavil cel karton
nekega praška, ki naj bi ga človek použil
z jogurtom in razlagain razlaga. Poslušala
sem, ko pa je povedal še ceno, me je spreletel srh. 600 EUR! Gospo sem vprašala,
če ve koliko denarja je to? Vendarle gre za
vso mesečno pokojnino, ali celo več, ki jo
upokojenci prejemamo! Gospa pa odgovori: »Meni bo to pomagalo, zato si bom
to kupila!« Akviziter molči! Pokličem sestro
od gospe in ji razložim situacijo. Po tele-

fonu tudi njena sestra odločno odsvetuje
nakup in tudi spregovori s prodajalcem.
Brez uspeha! Gospa odide po denar in mu
plača, saj je neomajna, da ji bo to pomagalo, da ne bo pozabljala...
Akviziterja sem oštela, rekoč, da služi
na račun ranljivih in nemočnih in da to ni
etično. Počutila sem se poražerno, da
nisem mogla preprečiti nakupa, kajti,
kot sem izvedela kasneje, tega »praška«
gospa še pokusila ni in je v njeni kleti. Dejansko smo na razcepu med tistimi, ki jim
je denar in zaslužek več kot vrednote nemočnega človeka .Pazimo se teh pasti.
Jožica SzS

DU Brestanica
Ko postane topla soba, pogled skozi
okno in rože v vrtu edini varen svet
v tem nenavadnem času, ko nas še
vedno skrbi zaradi epidemije, napetih
razmer v svetu, se še bolj zavemo, kaj
nam pomenijo medsebojni odnosi, druženja, sočutje, pomoč in solidarnost.
Zavemo se, kako pomembna je širša skupnost katere del smo in kaj nam pomeni kraj,
kjer smo doma. Starejši, ki jim življenje ni
prizanašalo z različnimi preizkušnjami, ne
tarnajo veliko. Pravijo, da so že v mladosti
preživeli čase pomanjkanja, negotovos-

ti, skromnosti, pa tudi čase zadovoljstva
in sreče v družini, obnovi domov. Pravijo,
da za dežjem vedno posije sonce in prav
imajo. Njihove misli so še vedno iskrive, v
očeh žari ljubezen za svoje najdražje, številne njihove modrosti znajo rešiti vse probleme tudi v današnjem času. Mi vemo, da
so vsi naši starejši sokrajani prav poseben
zaklad, saj v sebi nosijo številna znanja,
spretnosti, modrosti, ki jih je vredno ohranjati in jim prisluhniti. Zato jih radi obiščemo,
obujamo spomine in zapojemo z njimi, če je
le mogoče. Naše prostovoljke kljub svojim

letom in težavam še vedno rade obiskujejo
starejše in na prav poseben način skrbijo
za svoje varovance. Tiste, ki sami ne vozijo
več in nimajo svojcev v bližini, odpeljejo v
trgovino, k zdravniku, tudi na pokopališče.
Tudi to so trenutki bližine, medsebojne zaupnosti, morda trenutki prijetnega klepeta
o dogajanju v kraju in še kaj. Pride čas, ko
spoznaš, da vse kar šteje imaš, če pripadaš
ljudem, ki še znajo pogledati v oči, zapeti s
teboj in se veseliti lepih dni.
Jelka Zidarič, koordinatorica
SzS v DU Brestanica

Življenje je lepo!
Ko ga živimo polno, ustvarjalno, z ljudmi, ki so nam blizu …
Življenje je vse, kar smo, kar počnemo
in zmoremo, vse kar znamo, cenimo,
spoštujemo, kar imamo in delimo.
Vse, česar se veselimo. Leta, ki jih
štejemo, pri tem niso pomembna!
Poslanstvo našega društva je ozaveščanje tega osnovnega spoznanja,
ki pa ga način preživljanja vsakdana
včasih zaplete do neprepoznavnosti.
V DU Brestanica že 75 let uresničujemo
zastavljene cilje, se prilagajamo času,
predvsem pa ljudem. Zanje načrtujemo
in organiziramo raznovrstna tematska
druženja, letovanja, koristno rekreacijo, ustvarjalne delavnice. Že od samega
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začetka smo vključeni v program »Starejši
za starejše. V tem času smo prostovoljci
brestaniškega društva na domu obiskali veliko krajanov, se z njimi pogovarjali o
življenju in jim po potrebi nudili različne
oblike pomoči. Druženje in komunikacija
krepita povezanost vseh generacij, solidarnost, občutek varnosti, zmanjšujeta
občutek izključenosti in osamljenosti. To je
še posebej pomembno pri ljudeh, ki živijo
sami. Naši obiski tako niso le vljudnostni
obiski. So osebni pogovori, debatiranje
o vsemogočih aktualnih temah, obujanje
spominov, spoznavanje posameznikovih
potreb in želja, pa tudi reševanje raznovr-

stnih stisk.
Človek in njegovo življenje sta središče
našega delovanja. S svojim delom želimo
prostovoljci v društvu tudi v prihodnje prispevati k večji solidarnosti in povezanosti
med generacijami, krepiti želimo pozornost in dojemljivost za položaj starejših
sokrajanov. Želimo povezati vse, ki prostovoljno ali po službeni dolžnosti s srcem
skrbijo za kakovost človeškega življenja.
Ne glede na to, koliko let ima naše srce,
uspeti v življenju pomeni biti zadovoljen
čim več drobnih trenutkov.
Jelka Zidarič, koordinatorica
SzS v DU Brestanica

STAREJŠI ZA STAREJŠE

ZDUSPLUS

Uporabnica E –oskrbe
Naša obiskovanka iz programa Starejši za starejše se je odločila, da bo
koristila E-oskrbo. Stara je petinsedemdeset let in živi sama.
Vse še lahko postori sama, vendar vsako
leto težje. Pravi, da je bolj nerodna, da jo

je strah kaj bo jutri. Kaj če pade in ne bo
nikogar, ki bi ji pomagal? Njeni otroci živijo
daleč stran in zato je bila prva članica,
ki se je odločila za E-oskrbo in nestrpno
čakala, da ji prinesejo vse potrebno. To je
projekt Ministrstva za zdravje, Telekoma in

ZDUS za varno bivanje doma. Končno je
dočakala dan! Evo, eno breme manj in nov
»družinski član«, s katerim se še spoznava.
Ve, da vsaka sprememba rabi svoj čas!
Prostovoljka in koordinatorica
iz DU Tržišče KM,MS

Požrtvovalnost prostovoljke
V mesecu septembru 2021 je prostovoljka programa Starejši za starejše v
zaselku Novi grad v KS Boštanj potrkala na vrata starejše osebe z željo,
da malo pokramljata in izpolnita
anketo ob prvem obisku.
Gospod je znan kot precej zadržan in nerad
sprejme kogarkoli v svojem domu. Vrata
pa je odrl prostovoljki Vidi. S skromno pokojnino, mnogimi bolezenimi, brez svojcev,
je njegovo življenje enostavno rečeno, zelo
težko. Vida je takoj prepoznala razmere

v katerih živi. Danes živeti brez kopalnice
in stranišča, z dotrajanimi okni in vrati, z
golim betonom na tleh, tudi elektro in
vodna napeljava kličeta po prenovi...
Vidi je postalo v hipu jasno, da se mora
tako životarjenje končati! Stopila je v stik
s krajani in s svojimi znanci, ki so pripravljeni prostovoljno opraviti nujno potrebna dela. Organizirala je čistilno akcijo, na
smetiščež so odpeljali raznovrstno kramo
ki se je nabirala skozi leta, prijela je za
čopič in prepleskala kuhinjo. Prošnje za

donatorstvo je delila po sevniški občini; od
Rdečega križa, KS Boštanj, prosila v trgovinah, če bi morda kaj darovali, oz. znižali
ceno, kajti seznam opravil in materiala je
res ogromen. Glede na njeno zagnanost
ne dvomimo, da ji bo velik podvig uspel,
da bo gospod mirno spal, Vida pa bo zadovoljna ugotavljala, da ji je podvig uspel.
Naj bo za vzor vsem nam, ostalim prostovoljcem.
S.G. – DU Sevnica

KULTURA
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Ansambel Halonga gostoval
v Draču v Albaniji
V obalnem mestu Drač, v Albaniji, se
je odvijal festival Slovenija v Draču
med 16. in 19. junijem 2022. Na povabilo Društva KVRS-SI in Svetovne
festivalske asociacije WOFA so se
festivala udeležile številne vokalne,
folklorne in instrumentalne skupine
iz celotne Slovenije - preko 650 udeležencev iz 27 kulturno umetniških
društev. Med njimi je bila tudi instrumentalna vokalna skupina Halonga
Cirkulane.
V Albanijo se je nastopajoča skupina in
spremljevalci podala z avtobusom. Vožnja
je bila zelo dolga, krajšali so si jo s prijetnimi pogovori, z igranjem na orglice in
petjem. V dopoldanskih urah so prispeli
v Drač, se namestili v hotelu, si ogledali morsko plažo in se osvežili ob obali s
prelepim razgledom in osvežilnimi napitki.
Zvečer so imeli predstavitev skupin, izmenjali so darila, sprejeli pa so jih namestnica veleposlanice RS v Albaniji, predse-

Otvoritvena povorka
dnik in direktor festivala, ter jim podelili
festivalske table. Zatem je skupina Kluba
Halonga otvorila glasbeno udejstvova-

nje v Albaniji s pesmijo Slovenija od kod
lepote tvoje. V petek dopoldan so nekateri
uživali na plaži, glasbeniki pa so se pridno
11
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pripravljali na večerni nastop. Zvečer, po
kratki povorki čez draške ulice, so se na
glavnem mestnem trgu pred Draškim
kulturnim centrom glasbeno predstavili Halonga potepuhi z mezzosopranistko
Karmen Ivančič, Mi trije (Daniel Polajžer)
ter Ljudski godci iz Vidma pri Ptuju pod
skupnim imenom Halonga. Na nastopu so
se odlično odrezali in predstavili domačo
glasbo širši množici. Soboto so izkoristili za obisk albanske prestolnice Tirane.
Večino mesta, njegove mogočne stavbe
ter glavne znamenitosti so si ogledali kar
iz udobnega avtobusa. Nato so se podali
še na kratek sprehod po ulicah mesta in
doživeli njegov čar in vzdušje. Nedelja je

ZDUSPLUS
bila namenjena počitku, oddihu na plaži
in kopanju. Zvečer so se odpravili v center
Drača, se malo sprehodili po mestu in si
ogledali koncert vokalnih skupin v cerkvici.
Naslednji dan zjutraj so se odpravili proti
domu. Fotografa sta naredila preko tisoč
prekrasnih posnetkov, ki jih bodo uredili
in predstavili v jeseni 2022 ob 10. letnici
praznovanja delovanja Kluba HALONGA
Cirkulane. Kot vse dosedanje nastope
in predstavitve Instrumentalne vokalne
skupine Halonga v tujini (OHRID, Vinkovci,
Praga) so tudi tokrat financirali pretežno
iz lastnih virov in s pomočjo donatorjev,
kot: Občina Cirkulane, Občina Videm,
LANCom d.o.o., Frangeš Transport Cir-

kovce, ARRIVA, Mesarija Kokol Dolane,
Fric Stanko s.p. in drugi, katerim se vsi
skupaj iskreno zahvaljujejo. Med sedemnajsturno vožnjo z avtobusom so udeleženci Halonge, nastopajoči in sopotniki
spremljevalci izvedli dve študijske delavnice: študijski krožek in anketi na temo
Glasba in rekreacija kot terapevtski pripomoček za izboljšanje kvalitete življenja in
Praktična uporaba informacijskega orodja
izvajanja video konference. Del načrtovanega programa študijskega krožka so tudi
praktično preizkusili in ga bodo po vrnitvi
iz Drača nadaljevali. Bilo je nepozabno srečanje nastopajočih kulturnikov v Albaniji.
Zdenka Golub, foto S. Eršte in V. Pešec

Rastoča knjiga Senovo
V avli Doma XIV. divizije Senovo so
domači kulturniki (DKD Svoboda
Senovo, Osnovna šola XIV. divizije
Senovo in Bralni krožek DU Senovo)
pripravili in izvedli spominski večer v
okviru Rastoče knjige.
Letos smo se spomnili treh umetnikov, ki
so pustili neizbrisljivo sled v kraju na besednem in glasbenem področju – to so Ivo
Umek, Nani Kušar Žibert in Miran Kozole.
V kratkih pripovedih in izpovedih smo
predstavili njihove življenjske prelomnice
in umetniške dosežke. O pesniku Ivu je
pripovedovala hči Nina. Pisateljico Naniko
so predstavili njeni učenci, vsestranskega
glasbenika Mirana njegova učenka, danes
znana citrarka, Jasmina Levičar.
Jasmina nas je z nežnimi zvoki citer najprej
popeljala med verze Iva Umeka. Rahločutno so jih recitirali učenci OŠ Senovo in
recitatorji DKD Svoboda Senovo. Pesnika
nam je še bolj približala pesnikova hči
Nina, tudi sama umetnica. Da jabolko ne
pade daleč od drevesa, pa so nam dokazovale v ozadju razstavljene grafike pesnikove vnukinje Klare. Med drugim smo
izvedeli, da je Ivo poleg refleksivne lirike
pogosto priložnostno spesnil verz ali celo
pesem in tudi na ta način presenetil prijatelje. Ponovno so zazvenele citre in nas
ponesle v spomini k naši drugi umetnici –
pisateljici Nani Kušar Žibert. Po rodu sicer
iz Ljubljane se je na Senovem kalila kot
učiteljica in se preko svojega učiteljskega
poslanstva dotaknila mnogih src. Ljudi je
očarala s svojo eleganco, notranjo lepoto,
predvsem pa s toplino in dobroto. Nanjo
so obujali spomine njeni nekdanji učenci,
s katerimi je stkala globoke prijateljske vezi
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ter jih ohranjala z bogato korespondenco.
Razstavljeni so bili vsi njeni romani (kar trideset jih je napisala) in slika, ki jo je poklonila zaposlenim na senovski šoli. Posebej
ganljivo je bilo brati in poslušati odlomke iz
njenih pisem, poslušati njene izbrane misli,
ki jih je namenila vsem Senovčanom –
»njenim edinim pravim prijateljem«, kakor
se je izrazila sama. Večer smo zaokrožili v
pogovoru z Jasmino, katere spretni prsti so
ubrano igrali na strune citer – tega dne še
posebej lepo, saj so igrali v spomin Miranu
Kozoletu – glasbenemu samouku, geniju,
skladatelju, velikemu glasbeniku in prijatelju. Izvedeli smo marsikaj zanimivega –
od prvih glasbenih začetkov do vrhunca
njune skupne kariere. A vsem je privabila
solze v oči Miranova hči Sara, ki je tenkočutno in nadvse ubrano odpela priredbo
Ati, daj še enkrat zaigraj. Nobeno oko ni

ostalo suho in nobeno srce trdo. Večerni
dogodek so sklenili godbeniki z Miranovo
avtorsko skladbo Ljubezen je kot pomlad,
v priredbi Tineta Marka.
Kar nismo se mogli raziti, saj so iz obiskovalcev privreli spomini na dogodke, ki s(m)
o jih preživeli s pokojnimi umetniki. Začutili
smo medsebojno prepletenost in intimo
zaupanja in vsakdo je želel dodati svoj kamenček v mozaik spominov. Človek umre
dvakrat – prvič, ko njegova duša zapusti
telo, drugič pa takrat, ko umre zadnji
človek, ki se ga še spominja. In dokler se
bomo spominjali naših ljubih Senovčanov,
cenili in gojili spomin nanje, bodo vedno
z nami. Koliko bogastva je v spominih! Le
deliti jih je treba in nam je to uspelo. Hvala
vsem, ki se jih spominjate.
Simona Šoštar, vodja projekta
Rastoča knjiga Senovo

KULTURA
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Knapa sem vzela, sem zmeraj vesela
Na predvečer rudarskega praznika je
na Reštanju vladalo posebno vzdušje.
Ni nenavadno, saj je bil Reštanj pred
davnimi časi zibel premogovništva,
ki je za 200 let zaznamovalo ne le
Senovo, ampak celo našo dolino.
Tudi senovski upokojeni premogarji se
tradicionalno srečujejo bolj ali manj redno
na ta dan, da obeležijo stanovski praznik.
Za letošnje srečanje smo jim člani Bralnega krožka DU Senovo skupaj z glasbeniki
pripravili presenečenje. Obiskali smo jih pri
strojnici na Reštanju, kjer so imeli veselo
druženje, in jim predstavili priložnostni
program, iz katerega so spoznali zgodovino Reštanja. V nadaljevanju smo jih razvedrili s kratkim in zabavnim prizorom o odkritju premoga, nato pa smo jim še prebrali
rudarske anekdote iz našega kraja. Z zanimanjem so nam prisluhnili.
Koliko spominov smo zbudili! Upokojeni rudarji so nam hiteli pripovedovati tudi

take zgodbe, ki jih mi še nismo poznali in
zapisali. Kako odlična kombinacija. Naš
program in njihovi spomini! Predsednica Sveta KS Senovo, Vlasta Moškon, je
kmalu predlagala, da vse skupaj zberemo
v primerni publikaciji, ki bo ostala kot trajen
spomin na pretekle čase našim zanamcem. Zato sedaj pozivamo vse, ki bi imeli v
svoji zakladnici še kak veder ali manj veder
spomin na rudarjenje v našem kraju, da
zgodbo zapiše ali pride povedat na prava
ušesa - Vlasta, Marija, Karmen, Boža … že čakamo. Druženje smo člani Bralnega
krožka DU Senovo nadaljevali v Kinološkem parku, kjer smo ponovili popoldansko izvedbo še za naše povabljene goste
in jo dopolnilni s predstavitvijo rudarskega
žargona in referatom Urške Šoštar o cerkvi
svete Neže, ki je stala več stoletij v neposredni bližini kinološkega objekta. Glasbena skupina je vse skupaj obarvala z veselimi vižami in poskrbela skupaj z vsemi

nami za dobro vzdušje. Nismo pozabili
niti na Perkmandelca! Lara je namreč s
koktajlom »Perkmandelc« požela visoko
priznanje na mednarodnem tekmovanju. Z
zanimanjem smo prisluhnili, katere lokalne
sestavine je uporabila, in upamo, da ga
bomo lahko enkrat tudi okusili. Tako smo
člani Bralnega krožka DU Senovo zaključili
še eno uspešno bralno sezono z ugotovitvijo, da rek: Knapa sem vzela, sem zmeraj
vesela, ni vedno držal, saj je tudi »knapovšno« spremljalo mnogo tegob. Res pa je,
da so jih znali knapi prezreti, najpogosteje
ob šanku družno s kameradi, saj jim je bila
temeljna skrb, da se vsak dan živi vrnejo iz
črne jame. Srečno, knapi!
Bralni krožek DU Senovo gre končno
na počitnice, a že snujejo program za
dogodek v okviru Nacionalnega meseca
skupnega branja. Zanimivo bo!
Boža Ojsteršek,
Bralni krožek, DU Senovo

Likovna kolonija Malečnik, 2022
Likovna skupina DU Malečnik je 9. in
10. junija 2022 organizirala in izvedla
že 7. likovno kolonijo »Srečanje likovnih prijateljev«, ki je bila tudi tokrat
posvečena prazniku KS Malečnik-Ruperče. Kljub epidemiji in omejevalnim
ukrepov smo uspeli kolonijo pripraviti
tudi v letih 2020 in 2021.
Letos je bila udeležba skromnejša, kot smo
pričakovali, saj se je srečanja udeležilo le
šest od povabljenih enajstih gostov. Prišli
so: Marija Pavlič iz Murske Sobote in Marija
Zver iz Turnišča, ki sta sodelovali le prvi dan,
Marija Krošelj iz Ljubljane, Oskar Sovinc
iz Velenja ter Tone Vodušek iz Radelj ob
Dravi, Marta Vošnjak iz Šempetra v Savinjski dolini pa je zaradi opravičljivih razlogov
sodelovala »na daljavo« - v skladu z dogovorom je prispevala svojo sliko za razstavo.
Večina je svojo odsotnost opravičila zaradi
zdravstvenih težav. Po prvih pozdravih in
objemih s prijatelji, ki jih že dolgo nismo
videli, so prisotne pozdravili predsednica
DU Malečnik, Stanka Naterer, vodja področja za kulturo pri DU Malečnik, Rudolf
Sedič, vodja Likovne skupine DU Malečnik,
Vid Kelbič, mentor likovne kolonije Branko
Duh, likovni pedagog in restavrator, ki je
tudi mentor Likovne skupine Malečnik, ter

Sredi ustvarjalnega zanosa ...
predsednik KS Malečnik - Ruperče, Jože
Škof. Ob gostih so slikali tudi člani domače
likovne skupine, in sicer: Vid Kelbič, vodja
skupine, Irena Sedič, Dragica Centrih,

Vinko Kaloh, Vida Škof, Frida Ploj, Marija
Duh, Nenad Marinovič, Darja Bauman in
Biserka Stergar. V času od prejšnjega srečanja sta nas za vedno zapustila Fanika
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Grešak iz Šempetra v Savinjski dolini in
Martin Podhostnik, član naše skupine.
Vedno nam bosta ostala v lepem spominu.
Brez njiju so naša druženja manj vesela in
igriva …
Za temo letošnje kolonije je mentor Branko
Duh predlagal »Stare hiše«, saj je to dediščina, ki izginja. Na podeželju je vedno več
zapuščenih domačij, nekatere se počasi
sesedajo same vase in jih vztrajno prerašča
rastlinje … Le redke so obnovljene in »žive«.
Tudi po starih mestnih središčih je usoda
mnogih, čeprav spomeniško zaščitenih
objektov, negotova.
Prav vsi sodelujoči likovniki so se odločili za
predlagano temo, čeprav je bila na voljo tudi
prosta izbira motiva. Žal je deževen četrtek
onemogočil slikanje na terenu, a to ni vplivalo na ustvarjalnost, saj smo bili opremljeni s fotografijami objektov, ki smo jih želeli
naslikati. Med delom sta nas spet obiskali
obe skupini malčkov iz malečniškega vrtca
z vzgojiteljicami, ki so si z zanimanjem ogledovali nastajajoče slike in pisane barve
na paletah likovnikov, nekateri so tudi poklepetali z nami. Otroci starejše skupine so
nam ob odhodu celo zapeli himno »malih
maturantov«!
V prostorih KS Malečnik - Ruperče smo že
prvi dan slike skoraj dokončali, v petek do
11. ure pa smo jih tudi oddali, da sva dva
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člana domače likovne skupine postavila
razstavo ustvarjenih del v dvorani krajevne
skupnosti. Ostali likovniki so se v času do
kosila pogovarjali z mentorjem, ki jim je odgovarjal na njihova vprašanja.
Popoldne smo za vse udeležence kolonije
organizirali ogled obnovljene župnijske kleti
in najstarejše preše v Malečniku. Pričakal
nas je Karli Jaušovec, podpredsednik DU
Malečnik, ki nas je, ko je župnijski upravitelj fare Sv. Petra, dr. Sebastijan Valentan,
odklenil vrata, popeljal v obnovljeno veličastno obokano staro klet pod župniščem v
Malečniku. Klet obsega tri prostore v dveh
nivojih ter povezovalni hodnik. Obnovili so
jo člani Društva vinarjev »Na zdravje« Malečnik in v njej od svečanega odprtja aprila
letos pripravljajo razne zanimive dogodke in
predstavitve. Nato smo si ogledali še obnovljeno najstarejšo prešo v Malečniku, ki
je prav tako del župniščnega kompleksa.
Nosilec obnove je bilo DU Malečnik, sodelovali pa so tudi Turistično društvo »Šempeter« Malečnik, Rancarsko društvo Malečnik
in Kulturno društvo »France Marolt« Malečnik. Karli Jaušovec je povedal veliko zanimivosti, ki so se dogajale vse od začetkov
obnove pa do uspešnega odprtja edinstvenega objekta, ki je bilo lani avgusta. Postregel nam je tudi z vinom, ki ga je pridelala
Vinogradniška skupina DU Malečnik.

Ob 17. uri smo se zbrali v dvorani KS Malečnik - Ruperče na krajši kulturni prireditvi
ob odprtju likovne razstave del, ustvarjenih
na dvodnevnem srečanju. Stanka Naterer,
predsednica DU Malečnik, je pozdravila
vse prisotne. Pevke ŽPZ Malečnik z zborovodkinjo Alenko Tulimirovič so zapele
dve pesmi. Slavica Knuplež je prebrala
svojo pesem. Kantavtorica Antonija Ribič
je zapela eno od svojih ganljivih pesmi ob
spremljavi na kitari. Tone Vodušek iz Radelj
se je organizatorjem zahvalil za vabilo na
kolonijo in za prijetno druženje. Povedal
je, da je na tem srečanju po dveh težkih
letih prvič vzel v roko čopič in spet ustvaril
sliko. Jože Škof, predsednik KS Malečnik Ruperče, ki likovnikom velikodušno in brezplačno omogoča uporabo prostorov KS,
se je likovnikom zahvalil za nove slike, ki
krasijo stene dvorane KS. Povedal je, da si
jih vsi, ki kakor koli uporabljajo to dvorano,
z veseljem ogledujejo. Program je povezovala članica Literarne skupine našega
društva Katarina Zupančič. Zahvalne listine
za udeležbo sta udeležencem likovne kolonije podelila predsednica DU Malečnik in
vodja likovne skupine, na koncu prireditve
pa sta uradno odprla likovno razstavo ter
vse prisotne povabila k ogledu, nato pa še
k druženju s pogostitvijo.
Besedilo in fotografija, Biserka Stergar

Srečanje rokodelskih društev
»Zbrali smo se v Ajdovščini, mestu, ki
se razvija v zelenju, med žuborenjem
potokov in bobnenju hudournikov,
med visokimi planotami in zložnimi
griči. Tu se objemajo alpski, kraški
in mediteranski svet. Tu so pustila
sledove starodavna ljudstva, tod so
korakali rimski vojaki, te kraje in ljudi
sta oblikovala sonce in burja. Tu živijo
veseli, delovni ljudje in tu so doma
pesmi. In tu imamo najmlajšega med
slovenskimi župani.
Gospod Tadej Beočanin je človek z vizijo, z
velikim razumevanjem za občane vseh starosti; letošnje srečanje smo uspeli pripraviti
tudi zaradi velike podpore naše občine in
se za to županu in njegovim sodelavcem
iskreno zahvaljujemo. Naš župan je človek,
ki združuje in spodbuja sodelovanje.« Tako
je Alenka N. Bizjak povabila župana, da je
nagovoril vse prisotne na srečanju v dvorani
Prve Slovenske vlade.
»Naša skupnost je od nekdaj vajena trdo
delati in s svojo delovno vnemo in ustvarjal14

nostjo bogatiti življenje in krepiti visoko kakovost bivanja. Obenem nenehno izkazujemo
predanost svojim koreninam. Ne gre spregledati, kako pomembno vlogo imate tisti,
ki se ukvarjate z rokodelsko dejavnostjo in
s tem ohranjate bogato zgodovinsko izročilo, ki smo ga podedovali iz preteklosti. Vaše
mojstrovine so vsekakor preplet bogate dediščine, ustvarjalnosti, pa tudi uporabnosti.

Želim vam, da še naprej z delom svojih rok
bogatite skupnost, ob spretnih rokodelskih
navdihih in druženjih nasploh.«
Je med drugim povedal župan in požel
bučen aplavz, saj si je kljub obilici dela vzel
čas in izkazal pozornost srečanju rokodelcev. Vse prisotne so pozdravili tudi predsednik DU Ajdovščine, Maksimiljan Marc,
podpredsednika PZDU za Severno Pri-
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morsko Franc Komac, in predsednica Komisijer za tehnićno kulturo ZDUS, Zdenka
Bevc Škof. Vsi so poudarili pomen rokodelstva in druženja, ki pozitivno vpliva na
generacijo v tretjem življenjskem obdobju.
Obenem pa se ohranja kulturna dediščina
in prenaša znanje na mlajše rodove. Kulturni program je bil v znamenju medgeneracijskega sodelovanja. Zapeli in zaplesali so učenci OŠ Šturje, ki pod vodstvom
Polonce Juretič bogatijo naše prireditve.
Društveni zbor Večernica je zapel pod vod-

ZDUSPLUS
stvom Mirana Rustja. Žoga bend iz Doma
starejših občanov je z veselimi zvoki popestril prireditev, zaključile pa so pevke DPS
Zarje. Druženje se je nadaljevalo v avli ob
prigrizku in klepetu. Sledil je ogled Ajdovščine in Muzeja, nato še razstava sekcije
društvenih rokodelk in fotografov, ki so jo v
ta namen postavili v dvorani na Ljudski univerzi. Razstave se vrstijo po celi Sloveniji,
so povedali prisotni rokodelci, ki so bili navdušeni nad dogajanjem tega dne v Ajdovščini. V Zvezi društev upokojencev Sloveni-

je je po posameznih Društvih upokojencev
180 rokodelskih sekcij, kjer deluje približno
3000 članov, zato se za izdelke ni bati. Tudi
prenos znanja je pohvalen, saj se vrstijo
delavnice po vseh društvih, največja pa je
vsakoletna v Delfinu v Izoli. Društvo upokojencev Trnovo Lokve pa bo letos v sredini
septembra gostitelj Severno Primorske pokrajinske razstave. Tam bodo rokodelci na
ogled postavili letošnje izdelke.
Nasvidenje v Trnovem!
Besedilo in foto, Nevenka Vidmar

Slikarji upokojenci Dolenjske in Bele
Krajine extempore Mirna Peč 2022
Pokrajinska zveza DU za Dolenjsko
in Belo Krajine ter njena komisija za
kulturo je že drugo leto zapored objavila razpis za slikarski ex-tempore
upokojencev, članov društev PZDU
Dolenjske in Bele krajine, z namenom,
da spodbudi tovrstno ustvarjalnost
med svojim članstvom.
Organizacijo ex-tempora je tudi tokrat prevzelo DU Mirna Peč, ki ji predseduje Majda
Zagorc, v tesnem sodelovanju s tamkajšnjo občino, ki je že drugič podprla likovno
ustvarjanje. Ker je občina Mirna Peč praznovala občinski praznik, je bil ex-tempore
posvečen praznovanju občinskega praznika in prav zato so bile teme upodobitev
kulturnih, zgodovinskih, etnološke in krajinske znamenitosti Mirne Peči. Na uvodnem
srečanju sta prisotne pozdravila mirnopeški župan Andrej Kastelic in Karol Zagorc,
predsednik komisije za kulturo PZDU, ki je
tudi skrbel, da je vse brezhibno delovalo
pri organizaciji celodnevnega slikarskega
srečanja. Pred Muzejem Lojzeta Slaka in
Toneta Pavčka v Mimi Peci se je tako zbralo
23 slikark in slikarjev, ki so med celodnevnim ustvarjanjem naslikali 25 likovnih del,

pretežno akril na platno. Med ustvarjenimi
deli pa je tudi pastel, žal pa letos ni bilo
akvarelov. Ob zaključku dneva so likovna
dela razstavili v prostorih nekdanjega kegljišča Novljan, ki so bili na ogled do konca
junija. Uradna otvoritev razstave s kulturnim
programom pa bo v muzeju Lojzeta Slaka
in Toneta Pavčka 21. julija. Otvoritev razstave bo posvečena 90. letnici rojstva Lojzeta
Slaka in bo na ogled obiskovalcem muzeja
do 20. septembra. Tu naj še omenimo, da

so organizatorji poskrbeli tudi za malice in
pijačo, ter vse povabil tudi na popoldansko kosilo. Udeležba je bila zelo pestra,
saj so bili slikarke in slikarji, člani društev iz
vse Dolenjske in Bele Krajine. Žirija, ki jo je
določil organizator, je ocenila slike in izmed
vseh del izbrala šest slik, ki bodo nagrajene. Ustvarjalci nagrajenih upodobitev bodo
prejeli simbolične nagrade, ki bodo podeljena na uradni otvoritvi razstave 21. julija.
Karol Zagorc, foto Brane Praznik

Otvoritev razstave v Mirni Peči
Otvoritev razstave Extempore je potekala 21. julija v Mirni Peči ob očinskem prazniku v muzeju Lojzeta
Slaka in Toneta Pavčka v počastitev
90. letnice rojstva Lojzeta Slaka in
bo odprta za obiskovalce do 15. septembra 2022.

Ob odprtju razstave je potekal kulturni
program, na katerem so nastopile ljudske
pevke ČEBELICE iz Društva upokojencev
Mirna Peč. Recitatorka Fanika Debeljak iz
Društva upokojencev Loški potok s svojo
prozo. Zbrane je nagovoril župan Občine
Mirna Peč Andrej Kastelic, predsednik

Pokrajinske Zveze Društev upokojencev
Dolenjske in Bele Krajine Dušan Kraševec,
koordinator EXTEMPORA Brane Praznik
in organizator slikarskega srečanja Karol
Zagorc, ki je program tudi vodil. Sodelovalo je 23 likovnikov, slikarjev iz Dolenjske in
Bele Krajine. Udeležba je bila zelo zadovo15
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ljiva. Komisija, ki jo je vodil upokojeni kustos
Jožef Matijevič je ocenila ustvarjena dela.
Izbranih je bilo 6 najboljših del. Posebne
prve tri nagrade so prejeli: prvo Franc Urbančič iz DU Novo mesto, ki stalno sodeluje na Extemporih in je eden izmed najboljših slikarjev, njegova nagrajena ustvarjena
slika ima naslov: "Mirna Peč v vsem svojem
sijaju." Druga je bila ustvarjalka, likovnica,
ki je stalnica na kolonijah in Extemporih
Marija Prah iz DU Novo mesto z naj sliko
pod naslovom "Zijalo". Tretja pa Metoda
Turk iz Šmarjeških Toplic, rojena v Mirni
Peči. Ustvarila je podobo propadanja nekdanje mežnarije na Golobinjeku, ki je v
resnici propadla, ker ni bilo zanimanja in
denarja in za obnovo.
Najboljšo oceno za prvo mesto je imela Lilijana Čuček, Lili iz DU Novo mesto, ki je
naslikala "Temenico", vendar ni ustvarjala s
čopičem, ampak kar z raznimi lopaticami,
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barve je na platno nanašala z avtoličarskimi lopaticami (špohtli) in kartonom. Ta stvaritev je bila fantastično lepa in si je resnično
prislužila prvo mesto.
Drugo mesto je prejela Branka Hauptman
iz DU Suhor pri Metliki za delo s pastelnimi
kredami je naredila čudovito podobo tudi

SPOROČILA UREDNIŠTVA IN VODSTVA ZDUS

"Temenice". Tretje mesto pa je pripadlo Miri
Morovič iz DU Loški potok, ki se je prvič
udeležila Extempora. Delo je bilo razstavljeno pod naslovom "Zijalo" in je bila zares
vredna pohvale. Extempore ni bil tekmovalnega značaja, se je pa zelo približal razpisu.
Besedilo in foto, Marija Golob
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Vinilni bojevniki na posebni učni izkušnji
»Začetek je bil naporen, konec pa
prijeten. Všeč mi je bila uporaba
skeniranja QR kode.«
Martin
Julij, sicer eden od nehvaležnejših mesecev
za kakršne koli aktivnosti s starejšimi, smo
na ZDUS izkoristili za pilotni preizkus usposabljanja za izobraževalce odraslih,
ki smo ga pripravili v Erasmus+ projektu
VINYL WARRIORS.
Najbrž se sprašujete, kdo sploh so vinilni
bojevniki. To so starejši, upokojenci, ki
želijo obuditi svojo »glasbeno mladost«, ko
so nekoč igrali kakšen inštrument ali bili del
kakšne glasbene skupine pa jim čas ni dopuščal, da bi se bolj angažirali. Upokojitev
pa je čas, ko lahko ta pozabljena znanja
ponovno obudijo in se hkrati naučijo novih
spretnosti, to je digitalnih veščin, ki tudi na
področje glasbe lahko olajšajo marsikatero
stvar. In tu nastopijo izobraževalci odraslih,
ki pa prav tako potrebujejo nova znanja o
tem, kako sploh poučevati starejše oziroma
jih podpreti za učenje v na primer spletnih
okoljih, kako jih motivirati in angažirati.
Program usposabljanja VINYL WARRIORS
za izobraževalce odraslih za pridobivanje
kompetenc pri izobraževanju starejših s
področja digitalnih veščin v glasbi smo
zato preizkušali z udeležbo naših članov.
Mateja, Milena, Martin, Rudolf in Matthias
16

so se preizkusili v kombiniranem učenju, ki
smo ga tri dni izvajali v živo na ZDUS, tri dni
pa so se udeleženci doma samostojno učili.
Teme, ki smo jih obdelali, so nas uvodoma
popeljale skozi spletne metode učenja,
kjer smo spoznali nasvete za poučevanje starejših. Nato smo v modulu 1 spoznali, kako starejše učeče se angažirati in
motivirati v spletnih okoljih, kako ustvariti in
izvajati dinamične spletne tečaje, kako se
učiti in delati v dinamičnih spletnih okoljih
ter na kakšen način podpreti starejše v
spletnih učnih okoljih. V modulu 2 smo
poslušali o oblikovanju akcijsko usmerjenega učnega programa za starejše ter projektnem managementu, v modulu 3 odkrivali
pojem kulturne inteligence za poučevanje v
večkulturnih okoljih in zaključili z modulom
4 in spoznavanjem ideacije, procesa tvorjenja idej v kontekstu izobraževanja odrasli.
Kaj je bilo udeležencem usposabljanja
najbolj všeč? Razgibanost tečaja, v katerem
je bil strokovni del vsakokrat prežet z interaktivnim učenjem in aktivnostmi, ki so jim
omogočile koristno in zabavno udejstvovanje. Tako so en dan snovali svojega idealnega učečega se, se šli igro ugibanja, kdo
je storilec, drugič igrali glasbeni kviz, prija-

vili svojo glasbeno skupino na festival in se
igrali enobesedne štafete.
Pri aktivnostih smo uvedli uporabo digitalnih orodij na pametnem telefonu, s čimer
so nezavedno osvojili tudi nekaj digitalnih
veščin. Tako so skenirali QR kode (nekateri celo prvič), da so lahko odigrali glasbeni kviz na Wordwallu, uporabili pametni
telefon, da so oddali svoje mnenje na Mentimetru in ustvarjali nalepke na interaktivni
tabli Jamboard.
Gospa Milena iz Društva upokojenih pedagoških delavcev se nam je po koncu
usposabljanja večkrat zahvalila, da smo ji
s prijetnim vzdušjem pomagali prebroditi
strah pri uporabi pametnega telefona. Učna
izkušnja je bila prijetna in zabavna.
Program usposabljanja VINYL WARRIORS
za izobraževalce odraslih bo do konca leta
dostopen v spletni obliki MOOC na spletni
strani http://vinyl-warriors.eu/
Za projektno skupino Dijana Lukić
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EURAG praznuje 60 let
Najstarejša evropska organizacija starejših in za starejše EURAG
(Evropska federacija starejših oseb),
ustanovljena v davnih šestdesetih
letih prejšnjega stoletja, praznuje
svoj 60-letni jubilej. Je prostovoljska
organizacija, nepolitično humanitarno združenje, ki deluje na osnovi
prispevkov svojega članstva, torej
brez kakega sistemskega vira financiranja.
Od ustanovitve dalje združuje tako individualne člane in članice kot predstavnike članskih organizacij in posebej skrbi
za povezovanje starejših v prostoru EU
in bližnjih državah širše Evrope. Celotno
članstvo je dragocena priča delovanja
in razvoja organizacije, ki je vedno imela
poseben položaj pri premoščanju zahoda
in vzhoda, odpiranju oči na obeh straneh,
širjenju znanja o državah, od koder prihajajo članice, življenju starejših, spoznavanju "vročih tem" in posebnih izzivov ter
izmenjavi dobrih praks. ZDUS je ena od
najstarejših članic - preko 40 let.
Med leti 1974 in 2006 je imel Sekretariat
EURAG sedež v Gradcu, z močno finančno podporo tega avstrijskega mesta. Tudi
sedanji jubilejni dogodek bo potekal v
Gradcu. Tridnevno srečanje vsebuje zasedanje Generalnega sveta, Mednarodno
strokovno konferenco ter stike z županstvom Gradca in tamkajšnjimi sodelavci
oz. sodelavkami.
Ob doseganju dostojanstvene starosti in okroglem rojstnem dnevu je EURAG
ponosen, da v njem še zdaj delujejo nasledniki nekaterih ustanovnih »očetov« in
tako lahko zagotovi pogled daleč nazaj, na
svoje korenine. O tem bodo spregovorili
predvsem člani in članice iz Avstrije, Islan-

Podpredsednica ZDUS Jožica Puhar med odmorom
dije in Izraela. Ena prvih članic Gertraud
Daye je pripravila publikacijo s pogledom
v zgodovino zgodnjih let EURAG-a. Profesorica Dr. Rosemarie Kurz pa že od vsega
začetka uspešno povezuje to organizacijo
s študenti. Sodeluje z graško univerzo in
tudi Avstrijska študentska zveza je članica
EURAG.
Strokovna konferenca, ki ima naslov "60 let
EURAG v spreminjanju Evrope. Izvor
EURAG, dosežki, trenutne skrbi in potrebno poslanstvo za prihodnost".
Na njej bom zastopala ZDUS in imela prispevek z naslovom "EURAG - vrednota v
raznolikosti, naložba za prihodnost".

V njem poskušam prikazati značilnosti in
posebnosti organizacije, ki ji omogočajo uspešno delovanje v nestabilni in nepredvidljivi prihodnosti, ker je neodvisna
in ima veliko svobodo pri dajanju pobud,
spodobnost prilagajanja, izvaja konkretne akcije, daje možnost medsebojnega
učenja in sodelovanja članstva ter povezuje zelo različne subjekte, ki jo tvorijo
in v njej delujejo. V dolgoletnem obdobju
njenega obstoja smo imeli in še imamo
koristi od podpore te mednarodne organizacije, medtem ko poskušamo doseči
svoje nacionalne ali lokalne cilje.
Jožica Puhar, podpredsednica

Kaj obravnavamo v naši krovni
evropski platformi v letu 2022
AGE platform je v prvem polletju
letos delovanje svojih organov še
vedno izvajal »na daljavo«, po Zoom
povezavi. V oktobru pa planira, po
dveh letih, prvo srečanje Upravnega sveta (v nadaljevanju US) v živo
, na svojem sedežu v Bruslju. Način

izvedbe Generalne skupščine, ki bo
v novembru, pa bo prilagojen aktualnim zdravstvenim razmeram in
pogojem za potovanja.
Aprilsko zasedanje US je bilo polno formalnosti vezanih na sprejem zaključnih
finančnih in programskih dokumentov la

leto 2021 in spremljanja dela v tekočem
letu. Finančni rezultat za 2021 je pozitiven,
s cca 12. 000 € plusa, kar je malo boljše
kot za leto 2020 , ko je bilo tega le malo
manj kot 4000 €. Zanimivo je, da AGE s
članarino zbere le okoli 10 % svojega proračuna. Po pogodbi z EK (Evropska ko17
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misija) bi moralo biti to 20 %, zato razliko
dopolnijo donacije in sofinanciranja partnerjev pri določenih drugih programih.
EK sicer krije 80 % potrebnih sredstev za
izvajanje vsebinskih programov. V izdatkih
je daleč največji delež za strokovno ekipo
sekretariata, skoraj 82%, 8% so storitve,
malo manj kot 10% stroški upravljanja in
lani zanemarljivih 0,3% potnih stroškov –
ob pretežnem delu na daljavo ali od doma.
Iz evropskih virov pride še nekaj denarja z
izvajanjem pridobljenih projektov. Rezultati finančne revizije, ki je pri milijardnem
proračunu obvezna, so potrdili dobro poslovanje. Za leto 2023 pa AGE napoveduje nekaj sprememb v načinu financiranja,
a o tem kdaj drugič.

V izvajanju letošnjega delovnega
programa izstopajo:
Povezovanje sekretariata s predstavniki
držav predsedujoče trojke Svetu EU, da
bi te dale tematike starejših v svoje programe in sporočila. Tema teh kontaktov
so bila tudi dogajanja v Ukrajini in zavzemanje za pomoč tamkajšnjim starejšim,
skupini za katero v začetku spopadov
ni skrbel nihče. Še naprej je v ospredju
delo na človekovih pravicah starejših in
številne aktivnosti za pridobitev mednarodno obvezujočega inštrumenta za
njihovo zaščito. Aktualno je iskanje vrzeli
v obstoječi zakonodaji in sodelovanje v
organih OZN, kjer naj bi nastala Konvencija. Močna so prizadevanja, da bi čim
več držav EU podprlo delo na Konvenciji, ki jo zdaj najbolj odločno podpirajo
južnoameriške države, predvsem Argentina, med drugimi pa Kanada, Združeno kraljestvo, Nemčija, Avstrija, Italija in
Slovenija. Veliko energije je bilo vloženo
v pripravo strokovnih osnov za evropsko Strategijo dolgotrajne oskrbe, ki jo je
napovedala predsednica EK. Ob tem je
tekla še razprava o invalidih. Nadaljuje se
delo na Zeleni knjigi s spodbujanjem EK
za več ureditev po posameznih področjih. Predstavljen je bil AGE barometer za
leto 2021, ki prikazuje, kje je bil dosežen
napredek v položaju starejših po državah
in priprave na Barometer 2023. Aktualno je ugotavljanje uresničevanja določb
Evropskega stebra socialnih pravic,
predvsem na področju minimalnega
dohodka, kot osnove za Priporočilo
Sveta EU. Intenzivno je bilo spremljanje
uresničevanja zavez iz MIPAA (Madridskega mednarodnega plana za staranje),
ki poteka vsakih pet let. V ta proces je
bila vključena tudi ZDUS, tako s poročilom nosilcu naloge v Sloveniji (MDDSZ)
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Avtorica na eni od mednarodnih konferenc
kot s posredovanjem predlogov za razpravo in udeležbo na zaključni Ministrski
konferenci v Rimu (na povabilo UNECE
- Ekonomska komisija ZN za Evropo in
italijanske vlade. J.Puhar). Članom US je
bila posredovana tudi podrobnejša informacija o poteku dela na projektih, ki jih
izvajajo uslužbenci sekretariata. Organi
upravljanja AGE se redno ukvarjajo tudi s
članstvom in udeležbo pri delu organov.
V letu 2021 je pristopilo 14 novih članic
različnih kategorij ( polnopravne pridružene opazovalke) osem pa jih je izstopilo. Koncem leta je imela povezava 105
članic, od tega 88 polnopravnih. Te imajo
pravico glasovanja na skupščini. Letos je
bilo sprejetih že pet novih članic in nekaj
opazovalk. Sestale so se tudi Delovne
skupine (Task Forces) za posame-

zna področja in sicer: o dostojnem in
zdravem staranju, o starejšim prijaznih okoljih, o ustreznem dohodku in
skupina za zaposlovanje. Te skupine
so metoda dela AGE, po kateri vsebine
ali izzive z navedenih področij strokovnjaki podrobneje obravnavajo in pripravijo
predloge za Sekretariat in organe odločanja. S programom za letošnje delo je
bila uvedena tudi revizija delovanja delovnih skupin in sicer zmanjšanje njihovega
števila in možnost obravnave določenih
problemov s pomočjo »ad- hoc« skupin.
Generalna skupščina 7. junija je potrdila
predloge ukrepov na posameznih področjih ter odločala o sprejemu zgoraj navedenih dokumentov, poročil, načrtov,
članstvu, ipd.
Jožica Puhar, podpredsednica

Stvari so boljše, ko jih delimo.
Še posebej stroški!
Obiščite vam najbližjo poslovalnico Addiko banke ali nas pokličite
na 01 5804 228 in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vas.

Kdo še ni slišal za deljenje zneska nakupa na več obrokov?
Obročno plačevanje je odlična rešitev za vse, ki pri svojih nakupih želite
nekaj več finančne prilagodljivosti in lahko je zelo preprosto.
Obročno plačevanje je namenjeno vsem, ki nakupov večjih vrednosti ne morejo v celoti plačati takoj, ali pa bi radi samo
razbremenili svoje mesečne stroške. Se to sliši kot nekaj za vas? Potem izberite Addiko obročno kartico Mastercard®.
Plačevanje, spletno nakupovanje ali dvigovanje gotovine lahko razdelite na od 2 do 60 obrokov.
Ob vsakem nakupu, plačilu ali dvigu z Addiko obročno kartico Mastercard prejmete sporočilo SMS z vprašanjem
ali želite plačilo razdeliti na obroke. Če ga želite razdeliti, potem v roku ene ure odgovorite na ta SMS in v njem
navedite število obrokov (od 2 do 60) – in to je to. Tako si lahko brez skrbi privoščite tudi večje nakupe, ki jih
poravnate šele kasneje! Če na sporočilo SMS ne odgovorite,se bo plačilo izvedlo klasično, v enkratnem znesku.
Izgleda preveč enostavno? Tako pač je:).
Z Addiko obročno kartico Mastercard lahko:
• razdelite plačilo na obroke po želji (2–60 obrokov)
• razdelite dvig gotovine na od 2 do 60 obrokov
• potrdite število obrokov enostavno preko sporočila SMS
• varno nakupujete na spletu in na vseh prodajnih mestih z oznako Mastercard
Vabljeni v najbližjo poslovalnico Addiko banke – naši svetovalci vam bodo z veseljem priskočili na pomoč pri
izbiri Addiko obročne kartice Mastercard ter vprašanjih o obročnem ali kartičnem plačevanju.
Preverite pa tudi druge ugodne rešitve za upokojence, tudi za tiste z nižjimi prihodki. Sklenite kredit hitro in
enostavno. Potrebujete le osebni dokument, davčno in TRR. Upokojencem, ki v Addiko banki sklenete kredit in
postanete stranka Addiko banke, nudimo tudi brezplačno vodenje bančnega računa ali paketa bančnih storitev
za ves čas trajanja financiranja.
Veselimo se srečanja z vami!
Strokovnjaki Addiko banke

Vaša najboljša izbira za hitre kredite
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CELJSKA
70 let Društva upokojencev
Gornji Grad

Konec junija je v okviru občinskega praznika Društvo
upokojencev Gornji Grad praznovalo 70 let delovanja.
V toliko letih bolj ali manj aktivnega delovanja društva se
nabere veliko dogodkov. Zato so se v društvu odločili, da
pomembnejše dogodke zberejo in izdajo v zborniku, ki je
izšel ob praznovanju.

Primopredaja - Novi predsednik Janko Čakš, njegov sin Matija Čakš,
župan Občine Šmarje pri Jelšah in prejšnji predsednik Franci Novak
vili Novaku, mu zaželeli še veliko srečnih dni in se mu še enkrat
zahvalili za vse, kar je naredil dobrega za društvo in tega je bilo
zelo veliko. Janku Čakšu pa zaželeli veliko sreče in dobre volje pri
predsedovanju društva.
Besedilo in foto, M. Blaževič

Markovinoviču še en mandat

Po dolgih dveh letih omejenega druženja so se zbrali člani
in članice Društva upokojencev Rogaška Slatina na turistični kmetiji Brioni. Na zboru sta se jim pridružila tudi
župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in podžupan Boris Fuchrer, predsednik DeSUS-a Rogaška
Slatina.

Dobitniki priznanj ob 70 letnici DU Gornji Grad
Praznovanje 70. letnice so v društvu obeležili s kulturnim programom in podelitvijo priznanj. Društvo je prejelo veliko plaketo
ZDUS, ki jo je podelila (ob odsotnosti predstavnikov ZDUS) predsednica PZDU Celje, gospa Zdenka Jan. Prav tako je podelila
priznanji ZDUS za dolgoletno udejstvovanje vodji ročnodelske
skupine »Spominčice« Jelki Tajnšek in koordinatorki v programu
Starejši za starejše, Karlini Mermal. Župan občine Gornji Grad pa
je društvu podelil posebno županovo priznanje, ob občinskem
prazniku pa so prejeli še priznanje občine. Podeljena pa so bila
tudi društvena priznanja. Poleg športnikov, ki v društvo prinašajo priznanja in pokale, so nagradili tudi ročnodelke, ki skrbijo za
ohranjanje kulturne dediščine, prav tako prostovoljce programa
Starejši za starejše ter še nekaj posameznikov iz društva.
Praznovanje je dobro uspelo, v društvu pa se že nadaljujejo
ostale planirane aktivnosti. Priredili so piknik, načrtujejo pa še jesenski izlet in morda še kaj. Poteka tudi pridobivanje uporabnikov
E-oskrbe.
Karlina Mermal, foto Štefi Sem

Primopredaja Francija Novaka

V poslovnih prostorih Društva upokojencev Šmarje pri Jelšah je
bila na zadnji seji upravnega in nadzornega odbora primopredaja
in poslovilna seja med starim predsednikom Francijem Novakom
in Jankom Čakšem. Na koncu seje so se Novaku zahvalili za
celotno njegovo delo v šestnajstih letih. Novak je prisotne povabil
v prostore Društva vinogradnikov Trta, kjer so se pridružili še povabljeni gosti in župan Občine Šmarje pri Jelšah, Matija Čakš. Ob
prijetnem druženju in bogati pojedini ter dobri kapljici so nazdra20

Zbrane je najprej pozdravil Ivan Markovinovič - Lolo. V nagovoru je
poudaril, kako hudi časi so za nami. Časi izolacije in ne druženja.
Po uvodnem govoru predsednika je bilo izvoljeno delovno predsedstvo. Sledila so poročila dela v preteklem letu, ki so bila soglasno potrjena. Sledile so volitve oz. razrešnica starega vodstva
in volitve novega. Za predsednika je bil izvoljen stari predsednik
Ivan Markovinovič. V paketu so bili potrjeni novi predsedniki in
člani delovnih teles in komisij. V planu za leto 2022 so zapisali
izlete v Sloveniji in tujini, letovanja in zdravljenja v toplicah. Plan
dela je bil soglasno potrjen. Po poročilih so dobili besedo gosti.
Mag. Branko Kidrič je prisotne lepo pozdravil in jim zaželel, da se
zapisani plani pozitivno realizirajo. V nagovoru je poudaril, da se
bo občina pridružila občinam v Sloveniji, ki že imajo PROSTOFER
(prostovoljni šofer), ki je trajnostni vseslovenski prostovoljski
projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz, s starejšimi aktivnimi
vozniki. Seznanil jih je, da namerava občina kupiti avtomobil, ki bo
opravljal individualne prevoze v zdravstveni dom, lekarno, banko,
trgovino in po drugih opravkih.
Besedilo in foto, Milenka Blažević
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Vse, kar moram vedeti
o osteoporozi

Društvo upokojencev Vrbje je sicer manjše društvo v občini Žalec,
vendar je izredno aktivno na mnogih področjih. Med aktivnostmi
je tudi program Starejši za starejše, vanj so vključeni že skoraj
od začetka. V juniju 2022 je bila v Domu kulture Vrbje v skupni
akciji in sodelovanju z Društvom upokojencev Vrbje – program
starejši za starejše, Krajevne organizacije Rdečega križa Žalec,
Društvom za nenasilno komunikacijo Mavrica, Žalec (vse te koordinira in povezuje ter predseduje Lora Pirmanšek Virant) in z
Območnim društvom bolnikov z osteoporozo Celje, uspešno organizirana in izvedena 86 udeležencem preventivna ultrazvočna
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ljevali so do Rudija Horvata v Spodnjih Selcah, pot nadaljevali
do Šentvida in zaključili pri gostitelju Pepču Jezovšku.
»Vsak gostitelj se je po svoje potrudil in za zaključek nam je dobro
del golaž, pozneje pa še narezek. Veseli smo dobre udeležbe pohodnikov in vzdušja, pesmijo, s katero smo se spomnili bolnega
Janeza Žogana. Veseli, da smo se zopet srečali, poklepetali in
se veselo družili in kar je najbolj pomembno se razgibali, smo si
obljubili, da se kmalu podamo na novi pohod«, je povedal Franc
Horvat, namestnik predsednika društva.
Besedilo in foto, Milenka Blaževič

DOLENJSKA IN
BELA KRAJINA
Srečanje PZDU Dolenjske
in Bele krajine v Trebnjem

Utrinek z merjenja kostne mase
meritev petnice mineralne kostne gostote. Razmerje med žensko
in moško populacijo je bilo 86 % - 14 %. Prevladovala je starostna skupina od 60 do 80 let, bilo pa je tudi veliko mlajših. Prav
za vse so pripravili tudi pogostitev s kavico, sladkimi dobrotami
in osvežitvijo. Usposobljene merilke so vsem glede na izmerjene
UZ meritve rezultate razložile in jih podučile ter petim priporočile
obisk pri zdravniku o nadaljnjem poteku meritev in morebitnem
zdravljenju. Prav vsi so dobili tudi promocijski material. Dogodek
je organizirala koordinatorka programa, Lora Pirmanšek Virant.
Karlina Mermal, foto Lora Virant

Skrbijo za zdravje

Društva se vse bolj zavedajo, kako pomembno je zdravje,
druženje in dobra volja njihovih članov. S tem se lahko pohvalijo v Društvu upokojencev (DU) Grobelno s predsednikom Janezom Žoganom.
Tako so se podali na pohod! Pot jih je vodila do Vojka Kosa v
Završah, ki jih je povabil na kratek klepet ob jutranji kavici. Nada-

Po dveh letih premora zaradi epidemioloških omejitev je
bilo srečanje društev upokojencev PZDU Dolenjske in Bele
krajine tokrat v Trebnjem, z razliko od prejšnjih let, ki so
bila pred tem tradicionalno v Dolenjskih Toplicah.
Srečanje društev upokojencev PZDU Dolenjske in Bele krajine je
bilo 18. 6. 2022 v so organizaciji PZDU Dolenjske in Bele krajine,
DU Trebnje in Občine Trebnje, v sklopu prireditev Iz Trebanjskega
koša. Srečanje upokojencev ter organizacija prireditve je odlično
uspela, čeprav sta bili prisotni bojazen in skeptika, kako bo prireditev uspela. Zato vsa pohvala DU Trebnje in njeni predsednici
Darinki Krevs. Srečanja upokojencev se je iz 27-tih društev udeležilo okoli 700 upokojencev iz celotne Dolenjske in Bele krajine.
V sklopu prireditev je občina Trebnje nudila vso infrastrukturo ter
udeležencem omogočila ogled galerije samorastnikov, Dobrot
Dolenjske in cerkve. Udeležba ogledov je bila nad pričakovanji,
saj se je ogleda udeležilo preko sto obiskovalcev. Uradni protokol
in kulturni program sta lepo povezovala predsednik komisije za
kulturo in članica komisije pri PZDU Karol Zagorc in Slavica Strajnar. V kulturnem program so sodelovali upokojenski pevski zbor
Rožmarin iz Mirne Peči, recitatorka upokojenka Fani Debeljak iz
Loškega Potoka, pevka iz Trebnjega Iris Bečaj, ob spremljavi kitaristke Doris Čosič, ter upokojenska folklorna skupina Kolpa iz
DU Vinica. Govorniki na prireditvi so bili: predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine Dušan Kraševec, predsednik ZDUS Janez
Sušnik in župan občine Trebnje Alojzij Kastelic. Na prireditvi so bili
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podeljeni pokali dobitnikom 46. športnih iger upokojencev PZDU
Dolenjske in Bele krajine za leto 2022. Pokale sta podelila predsednik PZDU Dušan Kraševec in predsednik komisije za šport
pri PZDU Franci Dragan. Po zaključku uradnega dela programa
so športniki DU Trebnje pod vodstvom Mira Šaleharja predstavili
športni animacijski program. Predstavili so igre: petanko, prstomet, pikado in štrbunk. Udeležencem so najprej predstavili način
igranja, pravila in način tekmovanja. V tekmovalnem delu so se
lahko udeleženci tudi pomerili med seboj. V tekmovanju je sodelovalo kar 141 tekmovalcev. Zmagovalci v petanki, prstometu,
pikadu in štrbunku so prejeli praktične nagrade, ki so jih uporabili
kot poživilo pri dobri hrani. Za glasbo in ples je poskrbel ansambel HIT, ki nas je zabaval vse do 15. ure, ko smo morali izprazniti
prireditveni prostor novim skupinam.
Karol Zagorc, foto Božo Zagorc

GORENJSKA
Slovesno in veselo je bilo
na srečanju gorenjskih
upokojencev na Pokljuki

Okoli 1.500 ljudi se je zbralo na 29. srečanju gorenjskih
upokojencev, ki ga je 7. julija 2022 na Pokljuki organizirala
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske v soorganizaciji z DU Gorje. Pripravili so nekaj nagovorov in
privlačen kulturni program, največ časa pa namenili druženju in sproščenemu klepetu ter plesu, pa tudi sprehodu
po čarobni Pokljuki.
Srečanje je bilo in bo, kot je v svojem nagovoru izpostavil predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske Robert
PLAVČAK, vsakoletni osrednji dogodek, ki ga organizira PZDU.
V nadaljevanju se je zahvalil vsem, ki so pomagali organizirati
dogodek, in tistim, ki so ga tudi finančno podprli, še posebej pa
občinama Bohinj, v kateri so gostovali, in Gorje, ki je prevzela pokroviteljstvo.
Udeležence srečanja sta v nadaljevanju pozdravili podžupanji
omenjenih občin. Najprej podžupanja Občine Gorje in predsednica Društva upokojencev Gorje Danica MANDELJC, ki je z ekipo
v sodelovanju s Pokrajinsko zvezo Društev upokojencev Gorenj-
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ske ter ob pomoči občin Gorje in Bohinj poskrbela za organizacijo dogodka. Obiskovalcem je med drugim zaželela, da pustijo na
Pokljuki morebitne napake in spodrsljaje, domov pa odnesejo, kar
je bilo lepega. In tega je bilo, kakor je bilo čutiti iz razpoloženja udeležencev, res veliko.
V imenu Bohinja in tamkajšnjega župana je prisotne pozdravila in
jim zaželela prijetno druženje podžupanja Monika RAVNIK, ki je v
svojem nagovoru posebej izpostavila skrb do narave in Triglavskega narodnega parka.
K veselemu razpoloženju na Pokljuki je vsekakor doprinesel Trio
Karavanke, ki je po uradnem delu s svojo glasbo hitro pripravil udeležence, da so se veselo zavrteli. Z navdušenjem so pred tem sprejeli tudi pevca Darka PETERMANA iz Gorij. Udeleženci srečanja ga
kar niso hoteli spustiti z odra. Sicer pa se je na njem predstavil
ter upokojenke in upokojence pozdravil tudi novi direktor upokojenskega hotela Delfin Izola Miloš MILIVOJEVIĆ. V imenu krovne
upokojenske organizacije Zveze društev upokojencev Slovenije
je prisotne pozdravila podpredsednica Jožica PUHAR, ki je med
drugim dejala, da ne bo govorila o nalogah, ki jih imajo na Zvezi, saj
je prepričana, da te informacije spremljajo v reviji ZDUSplus in na
njihovi spletni strani. Dodala pa je, da si zelo prizadejo, da to, kar
je v mislih in željah upokojenk in upokojencev, da je dobro in koristno zanje, pride do tistih, ki odločajo, ki pripravljajo zakonodajo in
ukrepe tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru. Tokratni njen
nagovor je bil namenjen predvsem zahvalam, tako organizatorjem
srečanja – PZDU Gorenjske in predsedniku Plavčaku z ekipo, kot
tudi predsednikom društev upokojencev, ki aktivirajo svoje članstvo
tako za delo kot za udeležbo na srečanju; nadalje vsem prostovoljcem, ki delujejo znotraj društev, še posebej tistim, ki so aktivni v
programu Starejši za starejše in tistim, ki so se vključili v pridobivanje kandidatov za elektronsko oskrbo vseh tistih, ki živijo sami
doma. »Za bodočnost smo namreč orientirani tako, da čim več
ljudi ostane doma, se aktivno starajo ter ostanejo zdravi in dolgo
uspešni,« je dodala.
Srečanja so se udeležili še trije gorenjski župani, in sicer Ciril
KOZJEK iz Šenčurja, Ciril GLOBOČNIK iz Radovljice in Janez
HROVAT iz Kranjske Gore ter podžupan občine Gorenja vas –
Poljane Anton DEBELJAK. Kulturni program je pripravilo Gledališče
2b Bohinjska Bistrica. Njihovi člani Stanka ZUPAN, Samo GARDENER in Nataša STARE so ob bližajoči se 100-letnici rojstva Karla
Destovnika Kajuha recitirali njegove pesmi. Po dveh letih, ko zaradi
korone srečanja gorenjskih upokojencev ni bilo, je bilo tokratno
spet nadvse veselo in verjamem, da vsi komaj čakajo jubilejno 30.
srečanje. Do takrat pa jih bodo v srcu lahko greli prijetni spomini na
letošnje druženje.
Slavica Bučan, foto Ferdo Kikelj

MePZ DU Šenčur vrnil
gostoljubje francoskim
prijateljem

Pisatelj in pesnik Kahlil Gibran je o prijateljstvu napisal: "Vaš prijatelj
je odgovor na vaše potrebe. Prijatelj je vaše polje, ki ga posejete z
ljubeznijo in požanjete s hvaležnostjo. In kar premorete najboljšega
v vas samih, naj bo za vašega prijatelja. Če mora spoznati obdobje
vaše oseke, storite, da bo spoznal tudi obdobje plime. Kajti čemu
vam bo prijatelj, če ga iščete le zato, da izgubljate čas? Iščite ga
vedno v času, ko živite."
Mešani pevski zbor DU Šenčur, ki ga vodi profesor Dejan Herakovič, je prijatelje poiskal v daljni Franciji. In kaj jih je povezalo? Glasba.
Glasba, ki prinaša mir, ustvarjalnost, zdravje in veselje. Ki govori v
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Že PZ Josipine
Turnograjske DU Preddvor
prepeva že več kot 30 let

Koncert v Šenčurju-zbor Chorale Melodie
Noyant in MePZ DU Šenčur
jezikih vsega sveta in povezuje ljudi. Šenčurski pevci so stkali prijateljske niti z MePZ Chorale Melodie iz Noyanta. Pred tremi leti so
jih oni obiskali v Franciji, kjer so skupaj imeli nekaj koncertov, letos
aprila so jim prijatelji obisk vrnili.
Kaj ta prijateljska povezava pomeni za DU Šenčur, sem ob prihodu
Francozov povprašala predsednika društva Cirila SITARJA, ki je
med drugim povedal: »DU Šenčur ima zelo bogat program delovanja. Pred leti smo ustanovili tudi MePZ, v katerem je trenutno 35
pevcev. Zbor nastopa na različnih prireditvah v občini pa tudi na področju celotne Gorenjske. Zelo smo veseli tega sodelovanja, saj nas
bogati tako druženje s francoskimi upokojenci kakor tudi zborovsko
petje, ki je tako pri njih kot pri nas razvito na zelo visoki ravni.«
»Organizacija takšnega dogodka, kot je obisk zbora iz Francije,
je dokaj zahtevna, saj je treba postoriti veliko stvari, med drugim
poskrbeti za bivanje in prehrano,« je dejala predsednica zbora Mira
VIDMAR. Pojasnila je, da ko so bili Šenčurjani v Franciji, so bivali pri
tamkajšnjih pevcih, zdaj so jim gostoljubje vrnili.
Šenčurjani so svojim francoskim gostom pripravili topel sprejem v
domu krajanov na Visokem, kjer so jih pogostili, s harmoniko pa
poskrbeli tudi za vedro razpoloženje. Pozdravila sta jih predsednik
DU Šenčur Ciril SITAR in šenčurski župan Ciril KOZJEK, ki je z meddržavnim sodelovanjem zadovoljen, saj je to še en dokaz, da se
Šenčur odpira svetu. V naslednjih dneh so jih popeljali po Sloveniji in
jim pokazali nekatere naše najbolj poznane kraje ter njihove lepote,
pripravili so tudi dva skupna koncerta. Prvi je bil v Šenčurju, drugi
pa v Škofji Loki, kjer se je Mešanima pevskima zboroma DU Šenčur
in Chorale Melodie Noyant pridružil še MePZ VRELEC Škofja Loka.
V Šenčurju jih je v imenu ZDUS nagovorila podpredsednica Jožica
PUHAR. Zaželela jim je prijetno bivanje v Sloveniji, še posebej pri
šenčurskih prijateljih, in jim predstavila našo upokojensko organizacijo, ki podpira izmenjave in obiske iz drugih dežel. »Sicer pa,« kot je
še dodala, »sodelujemo tudi v evropskih zvezah starejših oseb, kjer
skupaj spodbujamo vse oblike povezovanja ljudi.«
Dan pred odhodom so se člani obeh zborov in njihovi spremljevalci
zbrali v Domu krajanov v Šenčurju, kjer jih je ponovno nagovoril
župan, ki jim je izročil tudi spominsko darilo. Zaplesala je Folklorna
skupina Šenčur, zaigrali so Jurjevi godci. Seveda me je zanimalo
tudi, kako se sporazumevajo. Francoski pevci slovensko ne znajo,
šenčurski, razen ene od pevk, pa francosko ne. Pa so mi pojasnili,
da se pogovarjajo malo angleško, malce si pomagajo s prevajalnikom (sodobna tehnologija zmore marsikaj), malce pa z rokami in
smehom, pa se vse zmenijo. Veliko petja ter veliko smeha in dobre
volje je bilo med gosti in gostitelji vse dni obiska. Po odhodu pa jim
je ostalo obilo lepih spominov na skupno druženje in verjamem, da
komaj čakajo ponovnega snidenja.
Slavica Bučan, foto Franci Erzin

Slovenci radi pojemo. To je del naše tradicije. Nekdaj
menda ni bilo dogodka, ki ga ne bi pospremili s pesmijo.
Zato je naša ljudska zakladnica s pesmimi izjemna, čeprav
so nekatere, žal, utonile v pozabo. Med tistimi, ki ohranjajo
slovenske ljudske pesmi, z veseljem pa zapojo tudi druge,
so pevke Ženskega pevskega zbora Josipine Turnograjske,
ki delujejo pri DU Preddvor in so nedolgo nazaj praznovale
30-letnico svojega delovanja.
»Ideja za ustanovitev pevskega zbora se je porodila,« kot je zapisano v koncertnem listu, ki so ga pevke izdale ob jubilejnem koncertu, »takratni tajnici DU Preddvor Tončki ŠENK, ki je bila velika
ljubiteljica petja. Okrog sebe je zbrala še nekaj podobno mislečih in
začele so skupaj prepevati. Vlogo pevovodkinje je prevzela Polonca
JEKOVEC, ki je zbor vodila 12 let. Za krajši čas jo je nadomestila
Regina MARTINČIČ, ki pa je zaradi bolezni morala vodenje zbora
opustiti, to vlogo pa je ponovno prevzela JEKOVČEVA. Na mestu
zborovodkinje je ostala vse do prihoda Mimi ROBLEK, ki zbor vodi
še danes. Pod njenim vodstvom so se pevke začele učiti petja po
branju not. Pred devetimi leti se jim je pridružila citrarka in pevka
Francka ŠAVS.«

Pevke, trenutno jih je v zboru 14, veliko in rade nastopajo na društvenih, občinskih, pokrajinskih in državnih prireditvah. Tudi čez mejo
so že šle, saj so pred časom spletle prijateljske in glasbene vezi s
pevskim zborom v Železni Kapli. Kot pravi predsednica zbora Anica
CELAR GORZA, so se te vezi sicer malce zrahljale (zaradi smrti
nekaterih, ki so pomembno vplivali na njihovo druženje), vendar se
zdaj ponovno dogovarjajo, da jih bodo osvežili.
Zbor sprva ni imel posebnega imena, šele ob 10-letnici so se poimenovale po domačinki Josipini Turnograjski, ki se je rodila in živela
na gradu Turn, v zgodovino pa se je zapisala kot prva slovenska
pesnica, pisateljica, pravljičarka in skladateljica.
Članice Ženskega pevskega zbora Josipine Turnograjske pri DU
Preddvor si s pesmijo lepšajo starost, pa ne samo sebi, ampak tudi
številnim drugim, ki radi prisluhnejo lepi slovenski pesmi. Zato so
s pesmijo oz. koncertom tudi proslavile 30-letnico delovanja. Da
je bilo vse skupaj še bolj pestro in ubrano, pravijo, jih je na citrah
spremljal Tomaž Plahutnik, njegova hčerka Ana, študentka solo
petja, pa je zapela dve pesmi. Celoten program je v prelep barvit
šopek povezala trikratna doktorica Mira DELAVEC TOUHAMI,
velika ljubiteljica in poznavalka Josipine Turnograjske. Na vprašanje, kakšne so njihove želje in načrti, predsednica odgovarja:
»Gledamo, da bomo čim več vaj imele in bomo dobro pele. Sicer
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pa iščemo nove pevke, mlajše glasove, saj se vsako leto pozna
tako pri močeh kakor tudi pri glasu. Eno pevko smo sedaj dobile,
ki je mlajša od 70 let, vse druge smo stare 70 in več, nekaj je celo
starejših od 80 let.«
Za konec pa misel nekdanjega preddvorskega župana Miran ZADNIKARJA, ki jih je ves čas podpiral (jih tudi njegovi nasledniki). Tako
je o pevkah dejal: »So kot šopek cvetja v jeseni. Ko se postavijo v
vrsto, zajamejo sapo in zapojejo kot nekoč v mladih letih.« Da bi še
dolgo tako in s takim žarom pele, jim želim ter iskreno čestitam ob
jubileju.
Slavica Bučan, foto Nataša Zaplotnik

ZDUSPLUS
Sledil je kulturni program. Zapel nam je Moški zbor Pivka pod vodstvom Marcela Štefančiča, člani krožka Beremo skupaj so recitirali
nekaj svojih pesmi. Prireditev so zaključile Štorovke, plesna skupina
upokojenk iz Štorij pri Sežani. Veselo druženje smo nadaljevali na
ploščadi pred Krpanovim domom.
Jožica Knafelc, foto Andrej Knafelc

Društvo upokojencev JagodjeDobrava praznuje 30 let

Sredi meseca junija, na lep sončen dan, se je na terasi gostišča Jasna, na lokaciji, kjer ima sedež že vseh 30 let tudi
naše društvo, zbralo preko 100 članov, pa še 30 gostov in
nastopajočih, tako da je gostišče pokalo po šivih.

JUŽNA
PRIMORSKA
70 let DU Pivka

Druga sobota v juliju je tradicionalni termin za letno srečanje
pivških upokojencev. Društvo letos praznuje častitljiv jubilej,
70-letnico obstoja. V okviru praznovanj smo v letošnjem letu
že pripravili nekaj dogodkov. Rokodelska sekcija društva je
organizirala razstavo ročnih del društev upokojencev iz Južno-primorske pokrajine, literarni krožek Beremo skupaj pa
je izdal zvezek s pesmimi in prozo svojih članov.
Slovesno prireditev v počastitev jubilejnega rojstnega dne smo
pripravili v Krpanovem domu v Pivki. Poleg številnih članov društva
upokojencev Pivka so se je udeležili župan občine Pivka g. Robert
Smrdelj, predsednik pokrajinske zveze društev upokojencev Južno-primorske g. Mirko Miklavčič ter številni predstavniki društev in
organizacij, s katerimi tesno sodelujemo. Prireditev smo začeli s
slovensko himno, predsednik društva upokojencev Pivka Evgen
Primožič je v govoru orisal pot, ki jo je društvo prehodilo v sedmih
desetletjih. Z okoli 600 člani smo največje društvo v občini, s prostovoljnim delom na številnih področjih skrbimo za starejše in opozarjamo na njihove potrebe in pravice. Župan občine Pivka Robert
Smrdelj je poudaril posluh lokalne skupnosti za starejše. Društvo
upokojencev je zaradi dela in tesnega sodelovanja letos dobilo
plaketo občine Pivka. Občina Pivka ima status starosti prijazne
občine, z izgradnjo doma za starejše pa bodo lahko starostniki
jesen življenja preživljali v domačem kraju. Zaželel nam je uspešno
delo vsaj še tri desetletja. Predsednik PZDU JP Mirko Miklavčič je v
imenu Zveze društev upokojencev podelil veliko plaketo ZDUS kot
priznanje ob 70-letnici delovanja.

Prejemniki priznanj
Praznovali smo 30. rojstni dan, ah ta mlada leta! No, mlada le
od društva, mi vsi pa jih imamo vsaj še enkrat toliko. Po krajšem
venčku pesmi voditeljice Marjetke P. smo podelili zaslužnim članom
4 priznanja in plakete ZDUS, in sicer: dve veliki plaketi sta dobila
dolgoletna članica Nadja Gregorovič, članica DU že 20 let, vodja
balinarske sekcije in še mnogo tega, ter član Stanko Nežič, član
DU več kot 20 let in vodja moškega pevskega zbora, nekoč delujočega v okviru društva, danes pa samostojnega, vendar tesno
povezanega z našim društvom. Dve priznanji ZDUS sta šli v roke
članici Krisztini Doltar za vse organizirane izlete v nazaj in za naprej,
ter Bojanu Marinšku, podpredsedniku DU, za vse delo na področju
prostovoljstva. Priznanja in plaketi je podelil predsednik pokrajinske
zveze Mirko Miklavčič. Potem pa je sledila še podelitev male plakete
ZDUS, ki jo je prejelo društvo in podelitev zahvale, ki jo je prejela
predsednica s strani grafičark, ter podelitev zahvale županu občine,
Danilu Markočiču, s katero se društvo zahvaljuje za vso podporo in
sodelovanje, predvsem finančno in materialno.
Kulturni program je bil pester, raznolik, moški pevci, ženska pevska
skupina in na koncu, po večerji, še glasba za ples, ki je mnoge dvignila s sedežev. Res, kar dolgo že nismo plesali, tak praznik pa je
razlog, da se veselimo tudi na plesišču. Vse najboljše, drago društvo.
Besedilo in foto, Jožica Radujko

Upokojencem DU Piran še
vreme ne more do živega

V torek, 23. 8. 2022, v jutranjih urah, so se oblaki utrgali in
pozdravilo nas je deževje. Ta dan smo upokojenci DU Piran
planirali kulturno, športno, rekreativno, izobraževalno srečanja v prostorih PGD Sečovlje v Sečovljah. Glej ga zlomka,
sam zavetnik gasilcev Sv. Florjan se je upokojencev usmilil
in po 9. uri je posijalo sonce in pregnalo sivino neba.
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Tudi čez drn in strn so morali
Ob prihodu na srečanje so upokojenke in upokojenci prinašali
sladke dobrote in zelenjavo, ki smo jih z veseljem pojedli. Srečanja se je udeležilo sto upokojenk in upokojencev, ki so odšli pod
vodstvom na pohod od Sečovelj do Kroga, zagreti balinarji pa
so tekmovali v igri bližanja k balinu. Tu je največ znanja pokazal
predsednik društva in zmagal pred Zlatanom in Silvano. Vsi trije so
prejeli simbolične nagrade. Ljubitelji kart so igrali briškulo in teršet
ter remi. Animatorka Irena Dolinšek je z barvicami slikala rožice na
kožo in organizirala zabavne igre. Glasbenik Erminjo je igral in najbolj
zagreti so se zavrteli in brusili pete ob glasbi. Obiskale so nas tudi
predstavnice Centra za krepitev zdravja Piran z vodjo Tadejo Bizjak
in predstavile nove oblike dela centra in povabile interesente, da se
pridružijo. Gasilci PGD Sečovlje so predstavili vajo gašenja na ladji.
Ob 12. uri je bil skuhan divjačinski golaž, za katerega je sestavine
priskrbel naš član in lovec Slavko, skuhal pa ga je Matjaž v Gostilni Beli križ. Po okusnem obroku je sledil krajši koncert mešanega
pevskega zbora Bonaca DU Piran pod vodstvom Barbare M.
Da so upokojenci DU Piran tudi pripravljeni pomagati in so polni
humanitarnih idej, so dokazali s tem, ko so med srečanjem zbirali
prostovoljne prispevke za naše zlate fante - gasilce. Vsa zbrana
sredstva (240 €) so ob koncu srečanja izročili predstavnikom PGD
Sečovlje. Jedi z žara, ki sta jih pekla naša člana Darko in Barbara,
pa so nam še kako teknile. Upokojenci DU Piran smo si pripravili
lepo srečanje ter si obljubili, da bomo s takšnim početjem nadaljevali tudi v prihodnje. Kot predsednik DU Piran sem vesel in se
počutim kot general, ki ima dobro vojsko, saj so naši upokojenci
dokazali, da so sposobni dobro, uspešno in kvalitetno organizirati
takšna srečanja. Zahvala gre vsem, ki so organizirali, vodili, delali
in po svojih močeh pripomogli k uspešno izpeljanem srečanju.
Posebna zahvala je namenjena PGD Sečovlje, animatorki Ireni Dolinšek in Centru za krepitev zdravja Piran.
Besedilo in foto, Zdravko Taškar

SEVERNA
PRIMORSKA
Cerkniško jezero

Vsako leto si rokodelke lokavških žena DU Ajdovščina izberemo zanimiv, poučen izlet, da izvemo kaj novega in koristnega. Letos smo se povezali z domačinko Lili Mahne.
Skupaj z lokalnim vodnikom sta nam pripravila nepozaben dan. Na
Uncu nas je sprejel Marko Cvetko, biolog, poznavalec rastlinja in
odličen pripovedovalec. Peljali smo se do Dolenje vasi k restavra-

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

ŠALEŠKA
Na koruzi 50 let
(to te mora fejst skrbet)

Zgodilo se je nedavno tega v Rdeči dvorani Velenje, kjer so
prevladovali črni, pražnji gvanti jubilejnih poročenih parov.
A, več od tega v posebnem zapisu. Tu pa le krajša »cvetka«
o prav posebnem paru, članoma DU Paka pri Velenju.
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Franc Vedenik predsednik ŠPZDU z zlatima jubilantoma
Ob glasbenem avizu poročne koračnice na srečanju jubilejnih
poročnih »zlatih« parov upokojencev iz vse doline so se jubilanti
zbrali na plesišču Rdeče dvorane in vsi, ki so zmogli zavrteti svojo
izbranko, so se prav srečni objeli v tako prijeten dogodek, ki so ga
doživeli domala brez stroškov. Pa v pravi družbi in z iskrenim privoščilom zbranih za »še« veliko vitalnih let skupnega življenja. Preden
je sledila zdravica in pogostitev, so po zaslugi Vladimire Tisnikar, podpredsednice ŠPZDU, izbrali še »zlati par« in tokrat prvič,
edini par »koruznikov«, ki sta tako ali drugače 50 let tiščala skupaj.
Antonija Jelenko in Stane Ramšak iz Pake pri Velenju, ki sta
več ali manj srečno preživela pol stoletja v neporočenem sožitju,
imata dva otroka in vsi so srečna družina. »Še ločiti se nisva mogla,
ko je zaškripalo«, je vsa vzhičena dejala upokojena konstruktorka
strojnih naprav v nekdanji družbi ESO d.o.o. Tončka Jelenko. Ko
je »ta-glavni« za koruzne zadeve Franc Vedenik obema »izven-zakoncema« obesil okrog vratu »zlate« storže koruze, sta jubilanta
želela, da bi čimprej spet bila v svojem kvartirju in potrdila svoj pol
stoletja nedefiniran stan. Stane je čez ramo objete ljubice dejal za
press … »Važno da še tli, ko prižgeva, da gori, lepo je, da se imava
kadar paše in vas zraven ni!«
Jože Miklavc

V Velenju tradicionalna
skupinska poroka
upokojenih parov

Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev je tudi
letos pripravila sprejem in počastitev jubilejnih spominskih
poročnih parov, t. i. železnih, diamantnih in zlato poročenih parov iz vrst svojih 11 društev in kluba upokojencev. Od
60 nominiranih se jih je svečanosti, ki je potekala v Rdeči
dvorani v Velenju, udeležilo dvainštirideset.
En par železne poroke (65 let skupnega življenja v zakonu Silva
in Jože Krk iz Škal), 9 diamantnih (60 let) ter kar 32 »zlatih« (50
let) jubilejnih parov. Ob slovesnem dogodku, ki ga je pripravljala
skupina sodelavcev prostovoljcev ŠPZDU s predstavniki društev in
vodstev le teh, so prvič pripravili tudi srečanje članov in vodstev
društev, ki so pospremili jubilante na prisrčen dogodek. Pred začetkom obrednega dela sprejema jubilejnih poročnih parov, so pevci
MePZ Paka pri Velenju ter skupina Vingosi iz Vinske Gore ustvarili
prijetno vzdušje predstavnikom vseh društev in vodstva ŠPZDU za
celoletno skrbno delo ter številnim prostovoljcem, ki strokovno in
prostovoljno izvajajo različne naloge v skupno dobro za starejše
in članstvo upokojenskih organizacij. Posebnega srečanja s tako
vsebino letos namreč niso pripravili. Zbrano množico so nagovorili
moderator, podpredsednik ŠPZDU Milan Tepej, predsednik DU
Škale, za tem še predsednik pokrajinske zveze Franc Vedenik,
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ki je v daljšem nagovoru predstavil položaj, organiziranost in osrednje cilje pokrajinske zveze. Dotaknil se je uspehov delovanja in
posameznih aktivnosti v zadnjih nekaj letih ter se zahvalil vsem prirediteljem, ki so z veliko skrbnega dela opravili pomembno delo
ter poročenim »okroglim« jubilantom priredili tradicionalno prijetno
srečanje in razvedrilo. V imenu upokojenske organizacije in posameznih društev je čestital prisotnim in parom jubilantom, ki se
dogodka niso zmogli udeležiti. Čestitkam in z izrečenim priznanjem
organizacijskemu odboru ter vodstvu ŠPZDU se je pridružila tudi
podpredsednica ZDUS Vera Pečnik, ki vedno najde za delovanje
upokojenskih društvenih organizacij spodbudne besede. V imenu
ZDUS in njenerga predsednika Janeza Sušnika je čestitala vsem
parom za zvestobo in spoštljiv odnos tudi v lepih desetletjih skupnega življenja in pripadnosti domačim DU. Zaželela je še veliko
zdravja in vitalnih skupnih let ter lep praznik poročenih jubilantov,
ki ima v Šaleški dolini že več desetletno tradicijo. Ko so prireditelji naprosili tudi častne pokrovitelje, župane treh občin; Občine
Šmartno ob Paki Janka Kopušarja, Občine Šoštanj Darka
Meniha ter MO Velenje Petra Dermola, je bilo slišati samo lepe
zgodbe in privoščila občanom, ki so lahko ponosni, da so postavili
na noge mlade družine, ki se vključujejo v svojih krajih v družbeno
in društveno življenje ter tako veliko prispevajo k varnemu staranju,
dobremu počutju ter praviloma dolgemu, bogatemu življenju. Zato
podpiranje takšnih aktivnosti vodstva ŠPZDU ter domačih društev
upokojencev tudi v prihodnje ni vprašljivo.
V imenu vseh županov je zaključil z nagovorom tudi župan gostiteljske MO Velenje Dermol s priznanjem tako dobro organiziranim
društvom ter krovni organizaciji pokrajinski zvezi upokojencev
Šaleške doline kot posameznikom, ki vodijo Komisije, Upravni
odbor, aktivne skupine ter predsednicam in predsednikom posameznih društev in ŠPZDU Velenje. Že v naprej je bilo slišati tudi
čestitko za prejem visokega občinskega priznanja MO Velenje
predsednici DU Vinska Gora Anici Lamot in predsedniku vseh teh
društev Francu Vedeniku za velik prispevek v lokalni skupnosti
na področju delovanja, prostovoljstva ter humanitarnega dela. Za
zaključek nagovorov se je predstavil tudi novi direktor Hotela Delfin
Miloš Milosavljević, ki se je zahvalil za sodelovanje z društvi in
vodstvi ter napovedal obetavno sodelovanje tudi v bodoče. Ob
prijetnem kulturnem programu, ki so ga pripravili MePZ DU Paka,
skupina Vingosi iz Vinske Gore ter skupina Kaval, se je dogodek
prevesil v najslovesnejši del, ko so poročnim parom vročili spominsko poročno mapo, priložnostno darilo, »poročni šopek« ter
jim čestitali; župani občin, predstavnika ŠPZDU in predsednica oz.
predsedniki DU, kjer so pari včlanjeni. Ob tem je sledila še »poročna
fotografija«, po zaključku vseh podelitev pa skupinska »slika s
svati«. Ob glasbenem avizu poročne koračnice so se jubilanti zbrali
na plesišču in vsi, ki so zmogli zavrteti svojo izbranko, so se prav
srečni objeli v tako prijeten dogodek, ki so ga doživeli domala brez

Jubilejni poročni pari letnika 2022 v Velenju
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stroškov, v pravi družbi in z iskreno željo za »še« veliko vitalnih let
skupnega življenja. Priložnost so izrabili tudi za podelitev priznanj
in pokalov za športne aktivnosti in dosežke društev ter nekaterim
posameznikom ( o tem pa prihodnjič).
Besedilo in foto, Jože Miklavc

ZASAVSKA
Letno srečanje prostovoljcev
PZDU Zasavje

Tako, pa nam je uspelo izpeljati še eno prijetno letno srečanje prostovoljcev programa Starejši za starejše DU Zasavske pokrajine. V torek, 16. 8. 2022 smo se v lepem in
sončnem dopoldnevu udeležili letnega srečanja Pr Čop v
Podkumu. Malo smo premišljevali, se pogovarjali in sklenili
da srečanje moramo izpeljati, saj je to edina priložnost v
letu, da se vidimo, spoznavamo in pogovorimo vsi, ki svoje
poslanstvo uresničujemo v skrbi za starejše, ki nas potrebujejo za druženje, igranje družabnih iger, pogovore ob
kavici, krajše sprehode, prevoze, manjše nakupe in pomoči
na domu ter pomoč pri reševanju vsakdanjih težav, ki jim
težijo življenje.
Prostovoljstvo je del našega življenja in to je tista skupna vez med
nami, ki nas povezuje in je krasna podlaga za razvijanje prijateljskih
vezi, ki so v vsakdanu tako pomembna. Zadnje dve leti so se naše
dejavnosti malce spremenile, počasi pa se z omejitvami, zaradi
covida, navajamo živeti in svoj način dela usmerjati v bolj varna
druženja in izvajanja pomoči. Rezultati našega dela in odzivi nam
kažejo, da smo na pravi poti in da se tudi starejši znamo prilagajati
raznim življenjskim okoliščinam in preizkušnjam. Res pa je, da se v
teh čudnih časih velikokrat najdejo razne prepreke in za nadaljnje
delo potrebujemo še večjo motivacijo in željo storiti vse potrebno,
da ohranimo zdravje in predvsem bistro glavo ter s tem prispevamo
svoj delček k lepšemu vsakdanu nas vseh.
O vsem tem in še marsičem drugem smo se na našem srečanju
lahko pogovorili in vse nove zamisli in ideje bomo tudi poskušali
vnesti v naše nadaljnje delo. Vsi pa se zavedamo, da so med starejšimi precej važna druženja in pogovori, ki preganjajo samoto in
osamljenost, ki se tako hitro prikradeta v naša srca in dušo.
Glede na vse napisano velja želja po ohranjanju srčnosti in naj se
naše izkušnje in dobra dela med starejše delijo še naprej in skušajo
z njimi k nam privabiti novo moč, da bomo skupaj pisali nove lepe
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zgodbe ter tako osmislili življenja osamljenim in starejšim.
Na našem srečanju so se nam pridružili tudi gostje. Naj začnem pri
tem, da nas je s svojo prisotnostjo razveselila vodja programa ga.
Rožca Šonc, ki je med drugim izrazila svoje spoštovanje do opravljenega dela prostovoljcev, ki je včasih tudi spregledano in premalo
cenjeno. Lepe besede in želje po nadaljnjem uspešnem delu in sodelovanju med društvi pa sta nam namenila tudi predsednik DU
Zagorje in predstavnica DU Šmartno pri Litiji.
Šef Lojze pa nas je s svojo ekipo zapeljal z odličnim kosilom, ki
je imelo pridih domačnosti in svežine, da so naše brbončice kar
zaplesale.
Za dobro voljo in obilico nebrzdanega smeha pa je poskrbela naša
odlična humoristka Joži iz Hrastnika. Vedno znova jo je lepo imeti
ob sebi in vedno znova je neponovljiva.
V zelo lepem spominu pa nam bodo ostali donatorji programa, ki so
nam ob tej priliki pripravili nekaj uporabnih promocijskih izdelkov in
pripomočkov (Lek d.d., Vzajemna, Diners club). Posebno zahvalo v
imenu vseh prisotnih prostovoljcev pa izrekam Lek-u d.d., ki deluje
v skupini Novartis in je s pohodnimi palicami prijazno poskrbel za
bolj varen korak naših prostovoljcev.
Vsem nam želim, da se epidemiološko stanje umiri in starejši v druženjih lepo in prijetno preživimo prihajajočo jesen.
Jerica Laznik, PK programa SzS Zasavja

Srečanje članov DU Litija
in DU Maribor Tabor

Letošnje leto mineva 20 let, odkar sta se na pobudo Mira
Plaznika pobratila Društvi upokojencev Litija in Maribor
Tabor. Prva leta so srečanja potekala vsakoletno, nato
vsake dve leti, zaradi korona virusa pa smo se letos srečali
po štirih letih, in sicer 1. junija v Mariboru.
Na srečanje se je v jutranjih urah odpravilo skoraj 50 dobro razpoloženih članov. Po prisrčnem sprejemu smo se prijateljsko pomerili
v pikadu, kegljanju na vrvici in šahu. Velja omeniti, da sta v njihovi
šahovski sekciji kar dva šahovska velemojstra, ki sicer nista bila
prisotna, vendar so jih prisotni dobro zastopali in partije šaha z njimi
so bila dobra izkušnja za nas. Tudi pikado in kegljanje sta bila pravi
izziv za nas. Po športnih aktivnostih smo se s turističnim vlakcem
odpeljali na ogled Maribora. Veselo smo bili presenečeni nad urejenostjo mesta in veliko zelenja. Navdušil nas je pogled na Dravo,
ki jo prečka kar 12 mostov in labodi, ki so se lahkotno pozibavali
na gladini. Spregledali nismo niti znamenite stoletne trte. Po kosilu
je predsednik Društva upokojencev Tabor gospod Franci Slavinec po kratkem nagovoru skupaj z avtorico izročil sliko našemu
društvu, predsednica našega društva gospa Irena Kramar pa se
je z motivom Poti od Litije do Čateža zahvalila za dober sprejem in
sodelovanje. Obljubili smo si, da bomo prijateljska srečanja tudi v

Pred odhodom domov pa še skupinska fotografija
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naprej nadaljevali. Srečanje smo zaključili z živahnim plesom in se
v popoldanskih urah odpeljali domov. Pot domov smo izkoristili za
dogovor o nekaterih aktivnostih. Na pobudo predsednice smo preverjali interes za občasna plesna srečanja upokojencev ter interes
za vključevanje v digitalno opismenjevanje.
Besedilo in foto, Vida Vukovič

Srečanje pobratenih društev

DU Litija in DU Maribor Tabor se družita že dvajset let. Vsaki
dve leti pa se člani obeh društev srečamo v Litiji ali pa v
Mariboru.

Še z drdonko smo se zapeljali
V sredo, 1. junija 2022, sva se Vandrovčka iz DU Zagorje ob Savi
pridružila članom DU Litija. Z vlakom smo se odpeljali v Maribor in
z mestnim avtobusom do DU Maribor Tabor. Tam so nas sprejeli s
pesmijo njihovega ženskega pevskega zbora. Pozdravni govor sta
imela predsednik DU Maribor Tabor Franc Slavinec in predsednica
DU Litija Irena Kramar. Sledil je kulturni program in pogostitev. Člani
obeh društev so se pomerili v kegljanju s kroglo na vrvici, pikadu in
šahu. Nato smo se peljali z mestnim turističnim vlakcem Jurčkom in
si v eni uri ogledali velik del Maribora. Vrnili smo se v Gostilno Tabor,
kjer sta si predsednika društev izmenjala darili - umetniški sliki. Po
odličnem kosilu smo druženje zaključili z glasbo in plesom.
Besedilo in foto, Ivan in Olga Kos

ZGORNJE
PODRAVJE
Zbor članov DU
Slovenska Bistrica

Po dveh letih, ko nas je korona zapirala med štiri stene, smo
se slovenskobistriški upokojenci spet lahko zbrali na svojem
letnem zboru. Okoli 100 članom sta se v restavraciji Prestige pridružila še predsednik Zgornje podravske pokrajinske
zveze upokojencev Franc Slavinec in predsednik Medobčinske zveze upokojencev Slov. Bistrica Stane Skubic.
Po predsednikovem poročilu o delu društva, poročilu o finančnem
poslovanju in poročilu nadzornega odbora smo malo razpravljali
in vsa poročila sprejeli. Z delom smo zadovoljni, saj sodimo med
najbolj aktivna društva v regiji. To potrjuje tudi priznanje, ki smo ga
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prejeli v Ljubljani, 24. maja 2022 od ZDUS-a. Četudi nas je pretekli
dve leti ta neljuba korona precej ovirala, naše delo ni zastalo. Soglasno smo sprejeli še finančni načrt in programske usmeritve za
delo društva v letu 2022. Ker pa društvo ne bi moglo biti uspešno
brez marljivih in predanih članov, smo se najbolj zaslužnim zahvalili s priznanji. Te so sprejeli: Tilčka Kmetec za več kot tridesetletno zvestobo in marljivo delo v ročnodelski sekciji društva, Milena
Kunčič, ki je s svojo uspešno kegljaško sekcijo ponesla ime našega
društva v športni svet, Boris Jurak, ki je že dolga leta gonilna in
nenadomestljiva sila v informiranju, fotografiji, urejanju FACEBOOKA in nastajanju našega Informatorja in Osnovna šola Pohorskega
odreda Slov. Bistrica za uspešno in vzorno medgeneracijsko sodelovanje in pomoč pri prireditvah, ki nam večkrat polepšajo našo
jesen življenja. Na zboru sta bili podeljeni tudi dve priznanji Zgornje
podravske PZDU še za leto 2020, članicama našega društva Gelci
Papotnik in Rozaliji Špes. Na koncu sta se oglasila tudi oba gosta,
ki sta pozorno spremljala vsa poročila o našem delu, ga pohvalila in
nam zaželela še dobro in uspešno delo.
Besedilo in foto, Rozalija Špes

Navdih so jim bile
Slomškove pesmi

Člani Kluba upokojencev Ministrstva za notranje zadeve
Maribor so se pred svojimi poletnimi počitnicami podali na
izlet na območje bližnje Občine Šmarje pri Jelšah. Nasmejani in dobre volje so se po jutranji kavi in prigrizku podali na
ogled razstave v Muzej baroka. Tam jih je pozdravil direktor
Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Gregor Krajnc.
Vodnica jih je popeljala na ogled muzejske zbirke, ki obsega 43
restavriranih lesenih kipov. Muzejski eksponati se navezujejo na
baročno Kalvarijo, ki se vije iz Šmarja do romarske cerkve sv. Roka.
Posebej jih je pritegnila zgodovina gradu, imenovanega Jelšingrad,
ki so ga nekoč šteli med najlepše grajske stavbe na Štajerskem.
Občudovali so grajski park, ki še danes nudi prijeten sprehod ob
ogledu številnih eksotičnih dreves. Žal grad propada in v njega ni
moč vstopiti. Prav freske tega dvorca so navdihnile tudi slovenskega pesnika Antona Aškerca, ki je kot kaplan služboval v Šmarju
pri Jelšah in v tem času napisal znani venec balad z naslovom Stara
pravda. Spoštovanje so izkazali tudi velikemu Slovencu Antonu
Martinu Slomšku ter obiskali njegovo rojstno hišo. Življenje in dela
Slomška jim je v prostorih domačije predstavila vodnica. Ogledali
so si tudi predstavitveni film o življenjski poti tega zavednega narodnega buditelja, pesnika in pisatelja. Ob tem so se znova spomnili
številnih Slomškovih pesmi, za katere mnogi Slovenci menijo, da so
narodne. Njegove, vsem znane, so: En hribček bom kupil, Glejte
že sonce zahaja, Slovenec Slovenca vabi, Le predi dekle predi, Na
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Z avtobusi smo pot nadaljevali do gostišča Čelan v Slovenji vasi,
kjer smo ob dobri hrani in pijači nadaljevali srečanje in druženje,
seveda pa smo se tudi zavrteli, saj je za to poskrbel naš glasbenik
Karli. Druženje se je zavleklo v pozne večerne ure, toda vedeli smo,
da se je treba posloviti in tako sta si predsednik DU Gaj-Pragersko
Zlatko Trebovšek in predsednik DU Pliberk Joško Hudl obljubila,
da se naslednje leto zopet srečamo in to v Avstriji, na Pliberškem
tradicionalnem sejmu, ki se dogaja v mesecu septembru. Po čustvenem razhodu smo jim zaželeli prijetno pot nazaj v Avstrijo, nato
pa smo se tudi mi počasi odpravili proti domu.
Besedilo in foto, Zlatko Trebovšek

svetu lepše rožce ni, kot je ta vinska trta in mnoge druge. Na lepi
lokaciji, v idiličnem okolju Sladke gore, med vinogradi, so obiskali
Smoletovo gorco. Pozno popoldan so se ustavili še na znamenitem srednjeveškem trgu Lemberg, v katerem sta pred davnimi časi
cveteli trgovina in obrt, obdajalo pa naj bi ga več gradov. Na nekdanjo veljavo trga spominjata obnovljen Rotovž in sramotilni steber
(pranger). V Rotovžu je postavljena razstava o zgodovini trga z originalnimi ostanki obrti in sodstva. O Lemberžanih pa kroži tudi več
šaljivih zgodb. Bili so prijetna družba in dobro razpoloženi. To pa je
ostalo tudi kot vodilo in vzpodbuda za njihova nadaljnja druženja
ter spoznavanje lepot narave, kulture in krajev širom naše dežele.
Besedilo in foto, Mirko Ploj

Obiskali smo prijatelje
v Pliberku

Na lep sončen četrtek sredi julija smo dočakali prvo srečanje med pobratenima društvoma upokojencev DU Pliberk
iz zamejstva ter DU Gaj-Pragersko. Za nas in tudi ostale je
bil to zgodovinski dogodek, saj se od tega prvega srečanja
pričnejo šteti leta vseh drugih in upam in si želim, da bi jih
dočakali čim več.
Pričakali smo jih burno in veselo pred našim domom. Harmonikaš Poldi je odigral nekaj domačih viž, ljudske pevke so odpele
nekaj domačih pesmi in naše gospe, Danica, Milica, Zdenka, Irena
in Majda so jim postregle z domačimi dobrotami, ki so jih donirali
naši domači proizvajalci. Mesnice Fingušt in pekarna Hlebček. Po
izrečeni dobrodošlici in pozdravnem govoru predsednika DU Gaj-Pragersko smo se povzpeli na avtobuse ter se odpeljali na Ptujski
grad, kjer so nas že čakale vodičke, da nam razkažejo grajske
sobane. In res, po izčrpnem zgodovinskem pohodu skozi čas, ki
se je prepletal med temi zidovi, smo po dobrih dveh urah zaključili
z ogledom. Ob tem bi se zahvalil Ptujski občini, ki je poskrbela za
prevoz starejših in invalidnih oseb od parkirišča do samega gradu.

Spominska fotografija s srečanja

SPODNJE
PODRAVJE
70. zbor članov DU Hajdina

V Društvu upokojencev Hajdina so na 70. zboru članov, ki
je bil 26. maja 2022 v dvorani Doma vaščanov v Dražencih, kjer se zadnja leta na obračunih dela srečuje najbolj
množično, 460 člansko društvo v Občini Hajdina, uradno
predstavili tudi jubilejni zbornik z naslovom Sedem desetletij Društva upokojencev Hajdina. Uvodoma so nastopili
učenci OŠ Hajdina, ki so se predstavili s plesno, recitatorsko in instrumentalno točko.
Po vseh poročilih in načrtih za prihodnje, ki so bila soglasno potrjena, za ugotavljanje česar je skrbelo delovno predsedstvo pod vodstvom Radoslava Simoniča, je sledila podelitev zahval članom za
20, 25, 30 in 35 let članstva, ki sta jo opravila predsednica društva
Anica Drevenšek in predsednik komisije za priznanja Branko
Burjan. Priznanja PZDU Spodnje Podravje in ZDUS pa je izročila
Sonja Purgaj, podpredsednica PZDU Spodnje Podravje in predsednica Društva upokojencev Ptuj. Jubilantom, ki niso bili prisotni,
so zahvale izročili poverjeniki.

Predsednica DU Hajdina Anica Drevenšek je v
imenu društva prevzela veliko plaketo ZDUS za 70 let
aktivnega delovanja društva. Izročila jo je Sonja Purgaj,
podpredsednica PZDU Spodnje Podravje.
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Ob tej priložnosti je DU Hajdina podelilo tudi priznanja za večletno
aktivno delovanje na različnih področjih v okviru DU Hajdina. Poleg
priznanj PZDU Spodnje Podravje so bila podeljena tudi priznanja
ZDUS, med njimi pa tudi tri plakete. Za dolgoletno vsestransko delo
v društvu je malo plaketo ZDUS prejela Angela Mlakar.
Ob 20-letnici delovanja je prejel malo plaketo Mešani pevski zbor
Društva žena in deklet Gerečja vas, ki pevsko sodeluje z DU
Hajdina. Predsednica DU Hajdina Anica Drevenšek pa je v imenu
društva prevzela veliko plaketo ZDUS za 70 let aktivnega delovanja društva. Drugi »polčas« druženja hajdinskih upokojencev, 26.
5. 2022, je bil posvečen predstavitvi jubilejnega zbornika Sedem
desetletij DU Hajdina. Društvo ga je po večletnem načrtovanju
izdalo v projektu Vitalno v 3. življenjsko obdobje, ki ga sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Republika Slovenija v okviru programa CLLD. Uvodoma so
zapeli za to priložnost združeni hajdinski Ljudski pevci in Ljudske
pevke, ki so že trideseto leto - pevci in petindvajseto pevke pravi
kulturni ambasadorji Društva upokojencev in KPD Stane Petrovič Hajdina. Za ustanovitev obojih ima največ zaslug častni član
društva in najstarejši hajdinski občan, Maksimiljan Kampl, ki je
januarja 2022 praznoval stodrugi rojstni dan. Moderatorka Tatjana
Mohorko je na oder povabila Cecilijo Bernjak, avtorico kratkega skeča, Dragico Meglič, Kristino Kirbiš in Marto Antončič, ki so poskrbele za dobro voljo v dvorani in si prislužile bučen
aplavz. Morda pa so to zametki dramske skupine v društvu? Sledil
je trenutek, ko je predsednica DU Hajdina Anica Drevenšek po
predstavitvi zbornika prvi izvod izročila aktualnemu županu Občine
Hajdina mag. Stanislavu Glažarju, nato pa še njegovemu predhodniku Radoslavu Simoniču, ki je imel v času svojega županovanja
precej zaslug za reševanje upokojenske problematike. Na oder je
povabila tudi urednico zbornika Silvestro Brodnjak in lektorico
prof. Miro Smolej iz Kranjske Gore, ki sta vsaka po svoje predstavili nastajanje tega sto strani obsegajočega pregleda društvenega
delovanja, prvega v dosedanjem obstoju društva.
Načrtov za naprej je veliko. Prizadevali si bodo, da bo zaživela
društvena knjižnica, ki bo odprta ob času uradnih ur, nadaljevali pa
bodo tudi z medgeneracijskim branjem, ki že sedaj odlično poteka
v sodelovanju z Osnovno šolo Hajdina in KPD Stane Petrovič
Hajdina. Še posebej pa si bodo tudi v prihodnje prizadevali pri
uresničevanju poslanstva v projektu Starejši za starejše, saj se
vsi zavedajo njegovega pomena za našo starajočo se družbo. Tudi
prostofer, medgeneracijski center in izgradnja doma starejših so temeljne točke v Strategiji aktivnega staranja, ki jo je Občina Hajdina
sprejela za obdobje 2022–2026.
Besedilo in foto, Silvestra Brodnjak

Skoraj dvajsetletni ptujski
Optimisti optimistično
zrejo v prihodnost

Nekajdnevna razstava ročnih in likovnih del Društva Optimisti Ptuj, ki je bila odprta v začetku junija 2022 v Četrtni
skupnosti Ljudski vrt, je pritegnila pozornost velikega
števila Ptujčanov in okoličanov, ne le upokojencev.
V Optimistovem dnevnem centru, ki je namenjen: ponedeljkovim
delavnicam španskega jezika, ki jih vodi ga. Darja Kočevar in angleščine za 3. generacijo, ki jo vodi ga. Nadia E. Galun, torkovim likovnim delavnicam pod vodstvom g. Franca Simoniča, ob sredah
ustvarjalni delavnici, ki je zaradi velikega števila članic razdeljena na
dve skupini – dopoldansko in popoldansko pod mentorstvom ge.
Nežke Belca, četrtkovi telovadbi za starejše, ki jo vodi ga Silva Lačen
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in petkovim srečanjem skupine pevk in pevcev, imenovanih Po stezicah, ki jim dirigira ga. Erika Krajnc, so imeli obiskovalci kaj videti.
Društvo ima od aprila letos novo predsednico Apolonijo – Polono
Rajh, ki je že leta 2014 začela sodelovati kot prostovoljka in vodi
tudi skupino za pomoč žalujočim, leta 2018 pa je začela delovati
njena delavnica za trening kognitivnih zmožnosti. Po skoraj dvajsetih letih delovanja društva Optimist je nasledila dosedanjo predsednico Silvo Lačen (2 mandata) in pred njo Anko Osterman, ki je
orala ledino, ko je leta 1999 začela s programom skupine starejših
za samopomoč in bila kar dvanajst let predsednica Optimistov.
Rajhova je takole predstavila ptujsko društvo: »Društvo Optimisti
Ptuj je nevladna in neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2003 z

Polona Rajh se je zahvalila obema mentorjema ročnodelskih in
likovnih ustvarjalcev, Nežki Belca in Francu Simoniču. Ptujska
županja Nuška Gajšek, sedi v prvi vrsti skrajno desno
namenom širjenja in negovanja ideje prostovoljstva in solidarnosti.
Naši člani – prostovoljci pod vodstvom koordinatorice programa
Starejši za starejše Zore Pliberšek – obiščejo v svoji okolici
osebe, starejše od 69 let, jih povprašajo o tem, kako živijo in jim pomagajo organizirati pomoč, če jo potrebujejo. Aktivni so v različnih
delavnicah, ki delujejo vsak dan v tednu, razen med vikendi.«
»Septembra bomo spet začeli s kontrolo in merjenjem pritiska,
krvnega sladkorja in holesterola, z delavnico za urjenje možganov
in skupino za žalujoče. Kot nova dejavnost pa bodo, tako upamo,
zaživele: računalniška delavnica, delavnica z namiznimi igrami, delavnica s tečaji preostalih tujih jezikov in skupina za pomoč svojcem
z demenco. Slednja je še kako potrebna, saj se vse več družin
sooča z boleznijo današnjega časa, ki je doletela njihove najdražje.
Organizirali pa bomo tudi različna predavanja, o katerih bomo naše
člane obveščali na doslej ustaljen način,« pravi predsednica in doda,
da problematiko demence zelo dobro pozna, saj je ob študiju gerontologije svoje delo podrobneje posvetila temu področju. Preko
založnika Geron XYZ iz Ptuja je v lanskem letu izdala Vaje za
krepitev spomina, pozornosti, orientacije in motorike, ki so pripomoček tistim, ki jim je zaupano delo z dementnimi osebami. »Svojci
in okolica morajo imeti prave podatke o stanju dementne osebe.
Poznati je treba naravo te bolezni in spoznati človeka, da veš, kaj
je nekoč bil in se ravnaš tako, da mu kljub diagnozi ostane njegovo
dostojanstvo, da mu znaš pomagati. Tudi v ta namen bomo organizirali predavanja,« je naš pogovor zaključila Rajhova, ki vabi tudi
prostovoljce z različnimi znanji in spretnostmi, ki bi želeli voditi katerokoli od delavnic, da se ji oglasijo na e-mail: rajh.polona@gmail.
com ali jo pokličejo na 041 267 054, vsako sredo med 10. in 12. uro.
Oboji skupaj bodo poskusili narediti kar največ, da bodo tistim, ki
se morajo soočiti z demenco, pomagali prebroditi težave, v katerih
se večina znajde popolnoma nepripravljena.
Besedilo in foto, Silvestra Brodnjak
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Lučki upokojenci zelo »gor vzeti«
zaradi plemenitih aktivnosti v kraju
Bilo je sredi avgusta, ko so v okviru občinskega praznovanja občine Luče v muzeju
na prostem, uradno Etno vasi, pripravili
blagoslov nove, prve, svetnici Koroni posvečene kapelice iz lesa. Blagoslov je z duhovnim nagovorom opravil domači župnik
Viki Košec in o tem dejal, da je to velika
pridobitev za kraj, za vso Zgornjo Savinjsko
dolino in za Slovenijo. Nekaj več o pridobitvi je množici obiskovalcev ob blagoslovitvi
kapelice Sv. Korone povedal domači župan
Ciril Rosc. Med drugim je dejal: na tem
čudovitem mestu ob Savinji, zaključujemo
izgradnjo celotnega območja etno vasi. Ob
današnjem dogodku, predaji etno objekta,
dodajamo v nabor izjemne zamisli našega
sokrajana Jožeta Kakerja tudi miniaturni
objekt vaške gostilne. Tako mala »vasica«
danes dobiva zaključeno podobo in je
odprta za malo zgodovino gorniške vasi
Luče ob Savinji ter na ogled obiskovalcem. Urejanje tega dela kraja pod jezom na
Savinji so pričeli v letu 2014, ko je Občina
Luče zagnanim upokojencem predala v
upravljanje, prvi objekt v običajni velikosti, leseno vlcersko bajto »Na škarfi«. Z njo
so še bolj ustvarjalno zaživeli tudi drugi
vrli, dobro organizirani upokojeni sokrajani. Kmalu za tem je Občina pričela z urejanjem celotnega območja nastajajočega
muzeja na prostem. Predvsem z udarniškim delom so zgradili pešpot za domačine
in obiskovalce od sotočja Lučnice in Savinje
do vlcerske koče pri jezu ter tudi javno
razsvetljavo. V naključnem pogovoru z navdušencem nad etno dediščino Lučanom
Kakerjem pred leti, se je porodila ideja,
da iz starega lesa v čim bolj avtentičnem
stilu na zanimiv način prikažejo obiskovalcem Luč stare poklice in jih tako ohranijo
pred pozabo. V letih 2017 in 2018 so tako
park ob vlcerski bajti pričeli popolnjevati s
premičnimi objekti lokalne kulturne dediščine. Tu je v nekaterih možen zanimiv ogled
življenja in dela v preteklost; v črni kuhinji,
tišlerski, žniderski in šošterski delavnici ter
kovačiji, mlinu, 'hiši' s krušno pečjo in stari
apoteki (manjše izvedbe kot so praviloma
bile tovrstne zgradbe). Konec leta 2019 so
tukaj v bližini v ožgane macesnove okvire
vstavili še tekstovno in slikovno gradivo
stalne razstave 'Luče v dokumentih zgodovinskega arhiva Celje'. V letu 2021 in 2022,
po osrednjem »korona« valu, pa so postavili
še staro gostilno in lično kapelo, slednjo v

Pri gostilni se je zbralo pol vasi in upokojeni vsi

Predsednica DU Luče Marija
Krivec je imela vse zapisano
pravi velikosti, kjer je oltar zgrajen iz elementov nekdanjega božjega groba iz farne
cerkve, nabavljen pa je bil tudi nov zvon in
izdelana nova oltarna slika zavetnice kapele
(delo slikarja upokojenca Jožeta Krambergerja). »Idejo, komu posvetiti to kapelo,
se je porodila ob slučajnem brskanju po
medmrežju v covidnih časih in ugotovljeno
je bilo zanimivo naključje, da je Sv. Korona
mučenka iz 2.in 3. stoletja ter je zavetnica
proti kužnim boleznim in epidemijam, kar
je danes več kot aktualno. Pred tem je bila
poznana v Italiji in Avstriji, v Sloveniji pa
doslej še ni bilo posvečene nobene cerkve
ali kapele,« je ob predstavitvi pojasnil župan
Rosc. Bogoslužni spomin sv. Korone se
obhaja 14. maja. Osrednji dogodek so okvirili še z veselo otvoritvijo male gostilnice ter
prijetnim druženjem več sto obiskovalcev
dogodka, ki so mu dodali etno noto tudi

kulturniki domačega društva upokojencev.
Malo repliko gostilne so predali namenu
upokojenci in ljudski godci, njihovi člani, ki
so pod vodstvom predsednice DU Luče
Marije Krivec sledili skrbno pripravljenem
scenariju, ki so ga dodelali v skupinskem
ustvarjanju, na prireditvi Lučki dan pa tudi
izvedli v celoti sami. Osrednji dogodek so
okvirili še z veselim programom na zgodovinski osnovi s pripravo projekta gostilne v
Lučah skozi čas, ter obudili tradicijo lova rib
v Savinji in Lučnici, ki so jih lučke ženske
peš nosile pod Rogatcem ter čez gorski
prehod Črnivec pod Veliko planino na
Kranjsko. Ta spomin na resnično je utemeljen na zgodovinjskem dejstvu in simbolno
predstavlja žensko s svetilko ter košem, ki
nosi ribe na pridaj v lučkem grbu in zastavi.
S skečem otvoritve so člani skupine DU
Luče tako ponovno prepričali sokrajane in
številne druge odgovorne ljudi za prijetno
življenje v občini, da se v slogi ter sodelovanju da narediti zares veliko. Ne le, da
so poskrbeli za prehrano obiskovalcev in
turistov, da so prikazali dela na kmetijah in
nekdanje plavljenje lesa, kmečka opravila
ter šege in navade. Ob prijetnem druženju
več sto obiskovalcev dogodka so se izkazali Kristl Grmel, Jaka Zamernik, Franc
Podbrežnik in Marija Štebe ter Anica
Podlesnik, Marija Krivec, Jaka Matijovc ter številni drugi. Vsekakor tudi pevci in
prvi gostje iz stare gostilnice »Na Prodeh«.
Velika množica ljudi, ki so prišli od blizu in
daleč, je tako ponesla svetlobo iz Luč in
dober glas v deveto vas, od koder bodo še
radi prihajali.
Besedilo in foto, Jože Miklavc
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RISE - Racket for integration of Seniors
Reket za integracijo starejših je dvoletni projekt, ki ga
sofinancira Erasmus+ Sport iz Evropske unije, vanj pa je
vključenih pet evropskih partnerjev: Teniški klub Krško
(koordinator projekta), Tenis klub AS Pula - Teniška zveza
okrožne Istre, Fair-way Sportegyesület (Fair-way SE) Madžarska, AIGNERKARNER tennisandmore GdbR- Nemčija
in Zveza društev upokojencev Slovenije, ZDUS.
Gre za projekt, katerega poglavitni cilji so spodbujanje socialne vključenosti, enakih možnosti in ozaveščanje pomembnosti
telesne dejavnosti, ki krepi zdravje, posebno pri starejših osebah,
ki so najbolj prizadete po trajajoči krizi javnega zdravja zaradi pandemije Covida-19. Projekt je fokusiran na igro pickleball, saj ta
igra vsebuje tiste elemente, ki so najbolj potrebni za zdravo, fizično
in čustveno ravnovesje ljudi. Pickleball je prevzeta različica treh
iger z žogico in loparjem; namiznega tenisa, badmintona in tenisa,
namenjena pa je igralcem vseh starostnih skupin, zlasti tistim z
že osvojeno ravnijo znanja enega od imenovanih športov, kar pa
seveda ni predpogoj. Pravila so preprosta in začetniki se jih zlahka
naučijo. Igranje lahko poteka v dvoranah ali pa na prostem, na
igrišču za badminton ali pa na polovici teniškega igrišča. Pickleball se praviloma igra v dvojicah, kar pa znova ni predpogoj, saj je
igra atraktivna tudi med dvema nasprotnima igralcema. Ta športna
zvrst je še posebej priljubljena med starejšimi, saj je enostavna za
igranje, vsebuje pa vse socialne komponente, po drugi strani pa
zagotavlja dobro aerobno vadbo brez večjega telesnega stresa.
Najpomembnejši del projekta RISE se izvaja skozi organizacijo in izvedbo aktivnosti igranja pickleball starejših.
Organizirane dejavnosti igranja izvajajo projektni partnerji brezplačno dvakrat tedensko, ob tem pa partnerji organizirajo tudi
promocijo te nadvse atraktivne igre. Zadnja je potekala 22. in 23.
julija v Medulinu v Puli, in sicer konferenčno in predstavitveno –
demonstracijsko na igrišču. V konferenčnem delu, ki je potekal po
zoomu, na njem pa sta sodelovali tudi sodelavki z ZDUS zadolženi
za projekt Dijana Lukić in Nika Antolasić, je dr. Bruno Nikolić
v odsotnosti Maje Nikolić v vlogi projektnega koordinatorja
uvodoma predstavil ozadje projekta in njegov dosedanji potek.
Nato so sledile predstavitve aktivnosti posameznih partnerjev,
med katerimi je v vlogi koordinatorja nastopila Ana Oparenović, teniška trenerka, ki je bila nedolgo nazaj v vrhu slovenskega belega športa. Oparenovičeva je predstavila potek vadbe v
Krškem, ki se v zimskih terminih odvija v teniškem balonu, v poletnem času pa na prostem na prostorih teniškega kluba. Opozorila
je na manjše povpraševanje po vadbi v poletnem obdobju, čemur
botrujejo višje temperature in počitnice.
Predstavniki preostalih partnerjev, Jernej Karner (Nemčija),
Zoltán Bőhm (Madžarska) in Predrag Stojčević (Hrvaška)
so prav tako predstavili svoje aktivnosti, ki se v večini odvijajo
dvakrat tedensko. Opozorili so, da v vadbo pogosto vključujejo
tudi otroke, kar prinaša pozitivne rezultate medgeneracijskega
sodelovanja. Bőhm je povedal, da imajo v svoji sredini več deset
seniorjev, ki so se lepo vživeli v rekreativno srenjo, najvažnejše pa
je, da v igri uživajo vsi, otroci, odrasli in starejši igralci. Bőhm je še
dodal, da je na Madžarskem veliko zanimanje za pickleball in da
že snujejo nove prijeme, kako k igranju pritegniti še večje število
zainteresiranih. V zaključku konferenčnega dela so partnerji razpravljali o nadaljnjih korakih, ki strmijo k povečanju dostopnosti in
razpoznavnosti te igre med starejšimi in mlajšimi igralci ter aktivnostih, ki še čakajo projektne partnerje.
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Rekviziti
Uradni, torej konferenčni del, je bil po izmenjavi mnenj in izkušenj
sklenjen v dobri uri, ob 18.00 uri pa je sledila napovedana predstavitev igre na igrišču osnovne šole dr. Mata Demarina v Medulinu.
Prišli so nekdanji župan Medulina, predstavniki turističnih organizacij in hotelskih verig, hotelski animatorji, športni zanesenjaki,
tudi aktivni tenisači, ki so, roko na srce, čeprav so prvikrat držali
v rokah loparček za to igro, odigrali nekaj partij tako, kot da je to
njihova primarna športna disciplina. Tako Ana kot Bruno sta se
pošteno namučila, da sta upravičila sloves demonstratorjev tega
novega, po nekaterih podatkih, najhitreje razvijajočega športa v
Združenih državah Amerike. Po podatkih Pickleball Association
iz ZDA (USAPA- United States of America Pickelball Assosiation)
se je v zadnjih šestih letih število igralcev povečalo za 650 odstotkov! Največja podmnožica rasti ni v starostni skupini 60 let+, pravi
Justin Maloof, izvršni direktor USAPA, ampak v mlajši skupini.
Ko se je šport okoli leta 2009 prvič uveljavil v državah sončnega
pasu, se je začel širiti na vse strani. Danes skorajda ni športnih
igrišč, na katerih bi ne bilo nekaj igrišč za Pickleball in na katerih
ne bi igrale vsaj tri generacije družine!«
Pickleball je torej odličen družinski šport. Igra ga lahko kdorkoli. Od petletnega otroka do aktivnega stoletnika in predstavlja
odlično rekreativno zvrst za koordinacijo rok in oči, zlasti naših
najmlajših. Najvažnejše pri vsem povedanem pa je, da Pickleball
postaja univerezitetna športna disciplina v številnih kampusih in,
ker je cenovno dostopen vsakomur, (cena osnovne opreme je
malo nad 35 EUR) je povsem razumljivo, da bo kmalu prodrl tudi
v osnovne in srednje šole … Kar se tiče ZDUS, so nas v Medulinu prepričali. Mirno lahko zapišem, da bo na naslednjih Državnih
športnih igrah ZDUS (leta 2024 pa prav gotovo) med tekmovalnimi disciplinami tudi pickleball, saj so naši pokrajinski in društveni
športni koordinatorji sila dovzetni za novosti. Naslednje srečanje
RISE bo prav tako potekalo v Istri konec tega meseca, v decembru sledi srečanje na Bavarskem, v januarju 2023 pa bo ZDUS
gostila konferenco RISE, na katero bomo povabili tudi večino slovenskih športnih novinarjev in jim predstavili to športno disciplino.
Črt Kanoni
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Upokojenci Domžal vnovič
prvi v Zagorju ob Savi
Ob občinskem prazniku Zagorja ob Savi je letos po dveh letih
zaradi korona razmer ponovno potekal moštveni turnir društev
upokojencev, pripravilo ga je DU Zagorje ob Savi. Tako kot prejšnja
leta so tudi letos povabili zasedbo DU Domžale, saj se z zasavskimi šahisti že tradicionalno tkejo prijateljske vezi. Uvodoma je
udeležence pozdravil Marko Jurič, sicer tudi šahovski sodnik, v
imenu DU Zagorje ob Savi. Žal tokrat ni bilo Francija Kotnika iz
Trbovelj, dolgoletnega dobrega prijatelja domžalskih šahistov, ki
je umrl leta 2020. Na turnirju so odigrali dvokrožni turnir in šest
kol, vsak igralec je imel na voljo 10 minut za razmislek. Domžalčani so igrali zanesljivo in zabeležili pet zmag, le v prvem kolu so
igrali neodločeno z močno zasedbo DU Trbovlje. Najboljši mož
ekipe je bil kapetan Mirko Čokan, ki je na četrti deski osvojil vseh
šest točk, Marjan Karnar na prvi in Boris Skok na tretji sta zbrala
4,5 točke, Jože Skok na drugi deski pa 4 točke. Odločilno je bilo
četrto kolo, ko so Domžalčani premagali DU Trbovlje z 2,5 : 1,5,
Karnar, J. in B. Skok so remizirali, Čokan pa je zabeležil zelo pomembno zmago.

Vrstni red: DU Domžale 11 (meč točke), 19, DU Zagorje ob Savi
1 – 8, 14,5, DU Trbovlje 5, 13,5, DU Zagorje ob Savi 2 – 0, 1. Po
tekmovanju je sledilo prijateljsko druženje udeležencev turnirja ob
občinskem prazniku občine Zagorje ob Savi.
Jože Skok, foto Mirko Čokan
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101 leto Angele
Košmrlj s Polzele

Angelo Košmrlj, ki živi na svojem domu
na Polzeli skupaj s sinom Petrom in
njegovo družino, so ob visokem jubileju, 101. rojstnem dnevu v torek, 21.
junija 2022, obiskali župan Občine
Polzela Jože Kužnik, predsednik
Zveze borcev za vrednote NOB Polzela
Franci Žagar, predsednik Društva
upokojencev Polzela Igor Pungartnik
in predsednica Krajevne organizacije
Rdečega križa Polzela Olga Hočevar.
Angela jih je pričakala vsa vesela in zadovoljna, da so jo obiskali. Skupaj z njo so
nazdravili ter se po čestitkah in prijetnem
pogovoru o vsakdanjih stvareh in njenem
jubileju poglobili v njene spomine na preteklost. Njeno življenje pa je bilo in je še
predano vrednotam narodnoosvobodilnega boja, katerega akterka je bila tudi sama
kot mladinska partizanska obveščevalka
in kurirka. Vojna ji je vzela štiri brate. Eden
je umrl kot zajeti partizan v taborišču na
Rabu, drugega, ki je bil prav tako na Rabu,
so po kapitulaciji Italije ubili, tretji je bil ranjen
v brigadi in je umrl, četrti pa je umrl med
vračanjem iz taborišča Dachau. Angela se
je rodila 20. junija 1921 v Sarskem, Občina
Ig pri Ljubljani, v zavedni delavsko-kmečki
družini z devetimi otroki, petimi fanti in štirimi

skozi je tudi zelo predana širjenju vrednot
in spomina NOB. Za vso to njeno aktivnost
pa je poleg vseh prejšnjih priznanj prejela
ob 100-letnici zlato plaketo Zveze borcev
za vrednote NOB Slovenije. V zakonu so se
jima rodili trije otroci: Jože, Dana in Peter.
Poleg skrbi za otroke in gospodinjstvo pa je
Angela delala v Keramični industriji Liboje,
od koder je tudi šla v zaslužen pokoj. Že
42 let je, odkar ji je umrl mož. V oporo so ji
bili otroci, zdaj pa jo razveseljujejo vnuki in
pravnuki. Nikoli ji ni dolgčas, saj tudi veliko
bere brez očal in počne še marsikaj. Naj le
tako ostane!
Igor Pungartnik, foto Tone Tavčer

Angela Košmrlj
dekleti. Bila je najmlajši otrok. Osnovno šolo
je končala na Igu in je nato ostala doma
na kmetiji, kjer je opravljala vsa kmečka in
gospodinjska dela. V času narodnoosvobodilnega boja je bila kot mladinka vključena v kurirsko in aktivistično delovanje vse
od začetka vojne. Po končani vojni je bila
vključena v vse aktivnosti, od pionirskih zadolžitev do mladinskih akcij v svojem kraju.
V letu 1946, ko sta se z možem Jožetom
preselila v Savinjsko dolino, na Polzelo, in si
zgradila svoj dom, sta bila tudi ustanovitelja
organizacije Zveze borcev na Polzeli. Vse-

Stoletnik,
Boris Ferlat

Borisova bogata življenjska zgodba
je polna trpljenja, težkih preizkušenj
pa tudi akcije, dosežkov, uspehov,
veselja in sreče. Rodil se je 30. 5. 1922
v Mirnu mami Mariji in očetu Viktorju v
stari hiši brez elektrike in tekoče vode.
Družina je živela v veliki revščini in pomanjkanju. Oče je bil mizar, mama pa
babica, ki je bila veliko zdoma tako, da
se je moral že od malega naučiti poskrbeti zase.
Mlada leta je močno zaznamoval fašizem in
kasneje še druga svetovna vojna. Obiskoval
33
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je italijansko osnovno šolo, nato pa učiteljišče v Gorici. Zaposlil se je pri Štruklju in
zvečer obiskoval srednjo strojno šolo. Leta
1940 se je zaposlil v ladjedelnici v Tržiču,
kjer se je začela njegova politična pot.
Najprej je kot kurir OF nosil naokoli slovenske časopise in letake, nazaj pa spremljal
italijanske dezerterje. Nato je kot obveščevalec IX. Korpusa deloval v Vicenzi pod
drugim imenom. Leta 1943 je šel v partizane. Okusil je tudi težo zaporov. Kot pravi so
ga zaprli najprej Italijani, proti koncu vojne
Nemci, po vojni pa še zavezniki. Zanj so
bili to hudi časi. Spominja se, da je bila po
vojni večja lakota kot med vojno pri partizanih. Vendar mu je uspelo preživeti tudi te
preizkušnje. Pravi: »V vsaki stvari v življenju
moraš imeti srečo. Včasih se ne zavedamo,
da bi lahko bilo tudi drugače«. Ustvaril si je
svojo družino. Ko se je poročil, je bila njihova
hiša požgana. Nič drugega niso imeli razen
tega, kar so imeli na sebi. Kljub temu, da
so živeli v revščini in bili večkrat lačni, niso
nikoli obupali in se borili naprej. Žena Hilda
mu je rodila sina Bojana in hčerko Mojco.
Po opravljenih vojaških vajah so ga poslali
za personalca v Tovarno tekstila v Maribor,
nato je bil personalec za tri tovarne v Slovenj
Gradcu, po dveh letih pa je prišel v Ljubljano
na Direkcijo lesne industrije. Tam je zvedel,
da se bo na Goriškem gradila tovarna pohištva. To je bila zanj izredna priložnost, ki mu
je omogočila uresničiti veliko željo, da se
vrne na Goriško, kjer ga je čakala družina.
Tako je 1. maja 1948 postal prvi sodelavec – sekretar Tineta Ravnikarja, direktorja
novo ustanovljenega državnega lesnega
industrijskega podjetja Tovarne pohištva Solkan. Podjetje je nastalo na osnovi
bogate tradicije solkanskih mizarjev in se
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Boris Ferlat z bližnjimi
je kasneje preimenovalo v Meblo. To je
bil eden najbolj naprednih kolektivov, saj
je ustanovil lastno šolo za potrebe industrijske proizvodnje pohištva, imel je prvi
elektronski računalnik, razvojni inštitut,
saj je bilo treba proizvodnjo prilagajati potrebam trga. Vse od ustanovitve podjetja
pa do upokojitve v poznih sedemdesetih
letih prejšnjega stoletja je Boris v podjetju
opravljal različne vodstvene funkcije in pomembno prispeval k njegovemu razcvetu doma in po vsem svetu. Leta 1971 je
skupaj z oblikovalcem Oskarjem Kogojem
prejel nagrado Prešernovega sklada za
serijo počivalnikov Gondola. Ponosno pove
tudi, kako mu je uspelo v tujini pridobiti informacije in znanje, da je Meblo lahko začel
izdelovati sodobnejše vzmetnice, ki jih še
danes poznamo pod blagovno znamko
Jogi. Pove: »Sem tip, ki se je hitro znašel,
kjerkoli sem bil«. Po upokojitvi je na Meblo
Italiana še nekaj let skrbel za prodajo ivernih
plošč po vsej Italiji. Aktivno je sodeloval tudi
v lokalni skupnosti. Bil je predsednik ga-
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silskega društva, predaval je v industrijski
šoli, tri mandate je bil predsednik KS Kromberk, sodeloval je v različnih gospodarskih
odborih. Od 1. 1. 1999 je član DU Solkan.
Ob njegovem častitljivem jubileju smo ga
obiskali člani UO društva na njegovem
domu v Kromberku. Našega obiska se je
zelo razveselil in hitel pripovedovati razne
zgodbice iz številnih društvenih izletov, potovanj, letovanj, ki se jih je redno udeleževal. Ponosno nam je pokazal slavolok pred
hišo, ki so mu ga postavili sosedje in krajani
Kromberka in navdušen rekel »vidite, res
me imajo radi«. Kljub številnim zelo težkim
preizkušnjam v življenju, med drugim tudi
izguba ljube življenjske sopotnice, je Boris
kot stoletnik še vedno presenetljivo poln
življenjske energije, hudomušno duhovit, s
pozitivnim pogledom na življenje. Sam pravi
»dejansko se počutim še mlad, samo let
imam dosti«. Seveda tudi sam poskrbi za
vzdrževanje fizične in mentalne kondicije,
saj gre vsak dan na daljši sprehod, telovadi,
pospravlja, kuha … Njegov življenjski moto
je »Pomagaj si sam, ne čakaj, da ti bodo
drugi naredili. Če se nekaj ne da narediti,
ne iz tega delat problem«. Njegov recept,
kako dočakati 100 let, je preprost: »Pri
vsaki stvari je nekaj dobrega, tisto vzemi,
ostalo pusti, predvsem pa ne umret prej«.
Sedanji način življenja kljub vsem ugodnostim, ki jih nudi, vidi naš stoletnik kot popolnoma »drugi svet« od njemu poznanega in
ga težko razume. Z veliko mero nostalgije
se spominja starih časov, ko so si bili ljudje
bolj blizu in si med seboj pomagali. Dobro
se počuti v krogu svoje družine. Uživa ob
svojih vnukih in pravnukih, vendar pogreša
prijatelje iz starih časov, ki so že odšli.
V imenu DU Solkan, Vidojka Harej
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Poslovil se je Milan Horvat
Tiho teče našega življenja reka, tiho
teče solza lepega spomina, umre srce,
a ostane bolečina v srcu dragega, in
večnega spomina.
V noči na 23. avgust je prenehalo biti srce
Milana Horvata iz Bratonec, predsednika
Komisije za šport pri Pomurski pokrajinski
zvezi društev upokojencev Murska Sobota
ter podpredsednika DU Beltinci.
Milan je bil predan vsem vrstam športa pri
upokojencih v Pomurju. Že drugi mandat
je uspešno vodil komisijo za šport pri
PPZDU MS in skrbel za vse aktivnosti na področju športa, zbiral podatke
o rezultatih in le te posredoval javno34

Milan Horvat

sti. Po njegovi zaslugi je bila v Pomurju
organizirana liga v kegljanju s kroglo na
vrvici za moške in ženske. Prizadeval si je
tudi za ustanovitev lige v balinanju. Skrbel
je za razvoj športa med upokojenci in za
izobraževanje s tega področja.
S to veliko izgubo je nastala vrzel tako pri
delu pokrajine kot tudi v DU Beltinci.
Pokopali smo ga v petek, 26. avgusta,
ob 17.00 uri na pokopališču v Bratoncih.
Milana bomo ohranili v lepem in trajnem
spominu.
Hvala mu za vse!
Vijola Bertalanič,
predsednica PPZDU MS

SPOMINJALI SE JIH BOMO

ZDUSPLUS

Poslovil se je Martin Toth (1938 – 2022)
Mag. Martin Toth, dr. dent. medicine je bil eden najbolj
prepoznavnih obrazov v Zvezi društev upokojencev Slovenije - ZDUS. V času aktivnega življenja je veljal za
enega najbolj podkovanih poznavalcev s področja zdravstva, bodisi pravic iz zdravstvenega zavarovanja, ali pa
zdravstvenega varstva. Med drugim je bil tudi svetovalec generalnega direktorja ZZZS, menedžment v zdravstvu pa je obvladal do najmanjših podrobnosti.
Če je le mogel je večino svojega prostega časa namenil iskanju
rešitev in izboljšanju organizacije v zdravstvu, in zanimivo, pri
takem raziskovanju je venomer povdarjal, da je boljša organizacija v zdravstvu mogoča že ob obstoječi zakonodaji!
Dostopnost je po njegovih besedah odvisna od številnih sistemskih sprememb, toda najprej je treba uresničiti že veljavna
določila Menil je tudi, da vseh potreb ni mogoče zagotoviti iz
javnih sredstev!
Na konferenci projektnega tima »Financial resourses« 1996, je
na Bledu z zanimivim prispevkom o ustroju in financiranju zdravstvenega sistema v Sloveniji sodeloval tudi Martin, takrat pomočnik direktorja ZZZS, ki je tudi v največji meri zaslužen, da se
je leta 2007 zgodila revolucionarna sprememba v financiranju
ortodontskega zdravljenja, ko obravnave lahkih ortodontskih
nepravilnosti ZZZS nič več ne financira. Kolegij za ortodontijo pri Zdravniški zbornici Slovenije, ki so ga iz nerazumljivih
razlogov ukinili, je dal vrsto koristnih pripomb pri dokončnem
oblikovanju EF - in EFO - indeksa. Martin Toth je vedno zadel
žebljico na glavico. Že ponarodeli so njegovi diskurzi s področja zdravstva. Odbral sem nekaj najbolj odmevnih.

O javnem in zasednem zdravstvu
»Ob reformi zdravstvenega sistema, do katere bo prej ali slej
moralo priti, bi se lahko iz izkušenj iz tujine tudi kaj naučili. Predvsem se bodo tisti, ki bodo pripravljali in sprejemali zakone,
morali otresti prepričanja, da je v zdravstvu vse, kar je zasebno,
pregrešno in neprimerno. Le zakonsko je treba obe dejavnosti in njun preplet urediti in razmejiti ter preprečiti morebitne
zlorabe.«

Martin Toth

O zdravstvenem zavarovanju
»Predpisi, ki veljajo v Sloveniji, so dobri! Težava nastopi, ko
trčijo ob resnično življenje. To se z novimi ekonomskimi modeli
zaostruje in bo vedno težje. ZZZS kot specializirana ustanova
sicer ves čas apelira na ministrstvo, država pa ga odriva. Tisto,
kar je premočno, hoče zrušiti! Ob noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju se pojavlja toliko političnih igric, da
je vsakršna humanost, človečnost do oseb brez zavarovanja
povsem obrobna. Strinjam se, da ne moremo skrbeti za luksuzne stvari, kot so estetske operacije, zobna protetika, najdražja
zdravila. Vendar bo treba po dvajsetih letih končno določiti, kaj
pomeni določilo o nujnem zdravstvenem varstvu. Doslej ni tega
storila še nobena oblast.«

O dolgotrajni oskrbi (leta 2017)
O pravicah iz zdravstvene zakonodaje
»Nekatere pravice sploh niso jasno določene, kar velja v pretežni meri gled pravic do zdravstvenih storitev. Pojmi, kot so
pravica do preventivnih pregledov, pravica do svetovanj in
pravica do zdravljenja so tako široki, da omogočajo različna
ravnanja, bodisi s preširokim, tudi neracionalnim tolmačenjem,
bodisi z omejitvami, ki bi jih lahko sprejeli izvajalci, vlada ali
Zavod.«

O zdravstveni reformi
»Ob vsakem konstituiranju vlade smo vcedno priča konfliktom
interesov znotraj koalicij. Na del koalicije ali ministrov imajo
vpliv skupine, ki v kakršnihkoli spremembah vidijo ogrožanje
njihovih interesov. Zakon o dolgotrajni oskrbi pa v Sloveniji pripravljamo celo dlje kot zdravstveno reformo, že od leta
1998. Vedno znova se je zatikalo pri denarju, ministrstvi za delo
in za zdravje pa nista sodelovali, kot bi morali. Poleg tega je področje dolgotrajne oskrbe vedno znova obveljalo za obrobno in
manj pomembno, čeprav je jasno, da bo odsotnost sistemske
ureditve vse večja težava. Skrajni čas je, da s tako prakso prekinemo.«

»Vedeti moramo, da bodo na tem področju potrebe in pričakovanja ljudi vse večja. Potrebna višja denarna sredstva ne
morejo biti izgovor, da bi zakon spet odložili, saj se bo s tem
problematika oseb, ki so potrebne in odvisne od pomoči drugih
le stopnjevala. Ta pomoč pa ne sme biti odvisna od tega, koliko
je država pripravljena prispevati in dati za to, da bi tudi stari in
onemogli živeli na stara leta človeka vredno polno življenje.«
Martina Totha lahko beremo kot Michela de Nostredama
(Nostradamusa.) Resda ni pisal v sekstinah in epistolah, je pa
pisal z zvrhano mero poznavalca sistema, avtoritete, ki je znal
analizirati trenutno stanje, ga premleti in razumeti, na koncu
pa narediti še sintezo, ter nakazati smer, kje se bodo težave
(na)kopičile. Na ZDUS hranimo njegov Zakon o dolgotrajni
oskrbi, ki je, roko na srce, zdaleč najboljše spisan pravni akt,
saj, kar je vedno poudarjal, razlikuje in razmejuje med zdravstvom in dolgotrajno oskrbo.
V ZDUS je s smrtjo Martina Totha nastala globoka vrzel, saj
smo izgubili iskrenega prijatelja, odličnega poznavalca zdravstvenega sistema, ki ga ne bo moč nadomestiti in osebo, ki je
bila vedno pripravljena priskočiti na pomoč.
Črt Kanoni
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