
letnik VII - št. 13, december 2021
Penzionist

PenzionistPenzionist





Penzionist, december 2021 3

BITI ČLAN DRUŠTVA UPOKOJENCEV

Spoštovani!

Zanimivo mi je, ko pomislim, kdaj sem se že srečal 
z Društvom upokojencev Zagorje ob Savi. To ni bilo 
ob zaključku aktivnega dela in nastopu upokojitve. 

Z ženo sva bila redna plačnika SPS-a od samega nastopa 
delovnega razmerja v Trbovljah. Predvsem se spominjam 
odnosa do DU svojih staršev in stricev, ki so bili ponosni 
člani društva.

Po 41 letih dela sem pridobil uraden naziv »Upokojenec« 
z odločbo SPIZ-a in s tem sem izpolnil tudi pogoj za pla-
čilo članarine v Društvu upokojencev Zagorje. To pa je bil 
pogoj, da ste me povabili tudi v aktivno delo v društvu in 
mi zaupali eno od vodstvenih nalog. Pri tem je bil najbolj 
zaslužen g. Anton Benko, ki mi je iz svoje dolgoletne pra-
kse in dejavnega dela v društvu predstavil, kaj vse bi lah-
ko počel v dobro članic in članov društva. Prav tako mi je 
predstavil najbolj zavzete sodelavke, ki redno prihajajo v 
društvo in opravijo vse, kar je potrebno, da se uredijo vse 
formalnosti in obveznosti.

Še posebna zahvala gre vsem, ki ste me na rednem obč-
nem zboru v juliju 2021 izvolili za predsednika društva.

Res sem opravljal veliko različnih opravil, na več naslovih in 
vedno sem bil v navezi z ljudmi, zato sem to nalogo spre-
jel, ker verjamem, da bom del svojih izkušenj lahko delil z 
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Vami. Še več, računam na uspešno sodelovanje z vsemi, 
ki ste se prostovoljno odločili, da boste pomagali po svo-
jih močeh, kot člani posameznih odborov ali komisij. Vesel 
sem vseh, ki sem vas spoznal in uspešno delujete na posa-
meznih športnih aktivnostih in dosegate odlične rezultate, 
da se naša klubska soba redno dopolnjuje s pokali. Ob tem 
pa me veseli, da skrbite za svoje zdravje in ste dober zgled 
tistim, ki jih boste še povabili v posamezne aktivnosti.

Prav tako smo še posebej ponosni na skrbne članice in 
člane, ki delujete v skupini »Starejši za starejše«. Na tem 
področju imamo še veliko prostora, da povabimo nove pro-
stovoljce in prostovoljke, da to dejavnost še okrepimo in 
jo opravljamo po vseh krajevnih skupnostih v občini. Vsak 
dan je prav, da smo pozorni do tistih, ki so nas pripravljeni 
sprejeti in jim s svojim časom in voljo polepšamo dan. Ob 
tem bi želel opozoriti na naše člane v Domu za starejše 
občane na Izlakah, ki so veseli vsakega obiska, pogovora 
in trenutka. Z nami je njihovo čakanje na obiske domačih 
lahko uteha za boljši vsakdanjik in zavedanje, da niso sami. 

Z Vašo pomočjo in sodelovanjem bomo zmogli nadaljevati 
delo, ki so ga naši predhodniki uspešno pričeli v letu 1947. 
Biti član društva nam pomeni krepiti skupnost, ki se vsako 
leto veča in dopolnjuje z novimi odločbami SPIZ-a. Član-
stvo nam ponuja posluh za sočloveka in zavedanje, da smo 
lahko upokojenci še vedno aktivni del družbenega doga-
janja in da je naš čas lahko tudi v jeseni življenja pisan in 
koristno preživet s sokrajani Zagorja ob Savi in širše. 

Na teh vrednotah in željah smo si v društvu zadali, da bomo 
svoje aktivnosti povezali in udejanjali s pomočjo vodstva 
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Občine Zagorje ob Savi in s posameznimi društvi in zavodi, 
ki naslavljajo in vključujejo naše člane, krepili našo aktiv-
no vlogo v socialnem, zdravstvenem in kulturnem življenju 
občine.

Smo v času prazničnih dni, zato je prilika, da Vam vsem 
zaželim veliko zdravja, osebnega zadovoljstva in dobrih pri-
jateljev ter prijateljic.

Srečno za vsak dan!
 

Tone Beja,
predsednik Društva upokojencev Zagorje ob Savi
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SPOŠTOVANI ZAGORSKI UPOKOJENCI!
 
        

Zaradi bolezni, ki me je prizadela, sem v letu 2021 od-
stopil kot dolgoletni predsednik Društva upokojencev 
Zagorje ob Savi.

Aktivno sem deloval v društvu kar 21 let, od tega 17 let 
kot predsednik društva. Trdno sem prepričan, da je novi 
predsednik društva, gospod Anton Beja, zelo dobra izbira in 
velika pridobitev za društvo in njegovo nadaljnjo uspešno 
delo. 

Volitve novega predsednika so bile 30. julija 2021 v dvorani 
Gasilskega doma Zagorje ob Savi. Še vedno pa ostajam v 
pomoč novemu predsedniku kot svetovalec. 

Verjamem, da bo delo v društvu teklo normalno in uspešno 
še naprej, seveda ob podpori in sodelovanju vseh organov 
v društvu, vseh članov društva ter vseh upokojencev, in ne 
nazadnje, ob podpori lokalne skupnosti. 

Zahvaljujem se Občini Zagorje ob Savi in županu Matjažu 
Švaganu za vso podporo društvu v vseh teh letih. Upam, 
da se bo to dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje. 
Predvsem pa se zahvaljujem vsem mojim sodelavcem in 
sodelavkam ter vsakemu posebej. Res sem imel veliko sre-
čo, da sem bil obdan z ljudmi, ki so svoje delo opravljali z 
veseljem, veliko energije, srčno, vestno in profesionalno.

Hvala in srečno.
       Anton Benko
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OBČINSKA PRIZNANJA ČLANOM  
DRUŠTVA UPOKOJENCEV ZAGORJE

ZLATA PLAKETA Antonu Benku 

Občina Zagorje ob Savi je 5. avgusta podelila občinska pri-
znanja za letošnje leto. Zlato plaketo občine Zagorje ob 
Savi je prejel Anton Benko.

Anton Benko je bil leta 2000 imenovan v upravni odbor 
Društva upokojencev Zagorje. Odločitev se je izkazala kot 
zelo dobra, saj so se odnosi v društvu pomirili. Delo je ste-
klo v prid društva in upokojencev, izboljšalo se je sodelova-

 Anton Benko in župan Matjaž Švagan
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nje z drugimi društvi, organizacijami in lokalno skupnostjo. 
Odpravilo so se stare nepravilnosti, popravilo se je stanje 
v društveni blagajni. Sklad posmrtninske samopomoči je 
svojcem umrlih članov brez težav izplačeval posmrtnine.

Za dolgoletno prizadevno delo je v društvu že prejel veliko 
plaketo ZDUS-a Slovenije.

Posebno priznanje župana MARIDI CERKOVNIK

Posebno priznanje župana Matjaža Švagana je za dolgole-
tno uspešno delo v Društvu upokojencev Zagorje prejela 
Maridi Cerkovnik.

Maridi Cerkovnik je pri Društvu upokojencev Zagorje ob 

Maridi Cerkovnik in župan Matjaž Švagan
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Savi pričela leta 1992 kot tajnica. Takrat je prevzela tudi 
vodenje ekskurzij ter srečanja z drugimi upokojenci iz Slo-
venije in zamejstva. Aktivno je pričela z organizacijo leto-
vanja v Izoli na morju v Hotelu Delfin Na začetku je imela 
rezerviranih deset sob, sedaj pa jih ima osemintrideset, pa 
še vedno premalo. Gospa Maridi vedno poskrbi, da imajo 
udeleženci nepozaben oddih. Zato ima v društvu tudi velik 
ugled in podporo vodstva, saj vse to dela prostovoljno. Za 
njeno prizadevno in požrtvovalno delo so jo za občinsko 
priznanje predlagali člani Društva upokojencev Zagorje. 

Duši Gracer,
Društvo upokojencev Zagorje
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PROJEKT »STAREJŠI ZA STAREJŠE« 
 V TEM CORONSKEM ČASU

Namen projekta »Starejši za starejši« je pridobiti po-
datke o kvaliteti bivanja starejših, ne glede na to, 
ali so člani društva upokojencev ali ne. Anketiramo 

občane starejše od 69 let, seveda, če so pripravljeni sode-
lovati. Vprašalnik izpolni prostovoljec, uporabnik ga pod-
piše. Nujno pa je potrebno poudariti, da so vsi pridobljeni 
podatki posebej varovani kot osebni podatki. 

Iz pogovora in izpolnjenega vprašalnika se izbere, kakšno 
pomoč uporabnik potrebuje. Ali je to pomoč pri plačevanju 
obveznosti, pomoč pri zdravniški oskrbi, pomoč pri osebni 
oz. hišni negi, pri nabavi iz trgovine in drugo. Pri teh pomo-
čeh lahko veliko pomagamo sami prostovoljci, ostalo, kar 
ni v naši pristojnosti, pa pri organizacijah kot so Center za 
socialno delo, Rdeči križ, Karitas. Moram pa poudariti, da 
pri veliki večini naših oskrbovancih ugotavljamo osamlje-
nost – rabijo in so hvaležni za vsak obisk, prisrčno besedo 
oz. druženje, razumevanje in posluh za težave, kakšno pri-
jazno novico iz okolja, mogoče sprehod. 

Kar 15 mesecev že naše prostovoljstvo v programu STA-
REJŠI ZA STAREJŠE deluje v težkih pogojih. Kot vsi vemo 
- nedruženje, maske in še vse drugo, da zadostimo epide-
miološkim zahtevam in obveznemu upoštevanju PCT. Pa 
kljub vsem težavam smo z našimi srčnimi prostovoljci veli-
ko naredili. 
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V programu STAREJŠI ZA STAREJŠE pod okriljem Društva 
upokojencev Zagorje sodeluje 19 prostovoljcev. V mesecu 
septembru pa sta se nam pridružili še dve novi prostovoljki, 
zelo smo ju veseli. Od januarja do konca septembra leto-
šnjega leta smo anketirali 17 novih uporabnikov, opravili 
259 ponovnih obiskov, 35-krat je bila nudena telefonska 
pomoč, kar je skoraj 62 odstotkov zajete ciljne skupine. 
Razdelili smo tudi 105 paketov humanitarne pomoči. Ob tej 
priliki bi se še posebej rada zahvalila Karitasu in Rdečemu 
križu, ki nam priskočita na pomoč, vsakokrat, ko to potre-
bujemo.

Za konec še lepa misel, ki sem jo nekoč-nekje prebrala:

NASMEH NAS NIČ NE STANE, 
PA VENDAR ČUDEŽNO DELUJE.

Majda Vahtar, 
koordinatorka



Penzionist, december 202112

BREZ RAZLOGA …
 
        

Ko zjutraj vstanem,
vse moje objamem,
se soncu nasmejem,
mu žarke preštejem.

V sebi si rečem:
Danes bom srečna.

Zakaj? Nimam razloga …

Hodim po gozdu,
glasno si pojem …
Še ptica utihne,
najbrž si misli:
Kaj pa ji je?

Mora biti razlog?

Res je, ni vedno lepo,
a danes naj bo tako.

Prepevam veselo,
zapojte še vi.

Kar tako, povsem brez razloga …

    
Stanislava Vidmar
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VSAKA NOVA SITUACIJA JE LAHKO IZZIV 

         

Č as epidemije je od 2020 vnesel velike spremembe v 
naša življenja. Soočali smo se s povsem novo situa-
cijo. Doživeli smo vsak po svoje socialno izolacijo, se 

soočili z ukrepi in prepovedmi glede gibanja v ožjem in širšem 
okolju. Na vse to smo se različno odzivali, predvsem pa se-
daj vlada med ljudmi negotovost, strah za svoje zdravje, skrb 
pred prihodnostjo. 

Vsa ta družbena dogajanja vplivajo na vse sfere družbene-
ga življenja in se dotikajo vsakogar na svojevrsten način. 
Priče smo, da je to svetovni, ne samo lokalni fenomen. 

Preventivni ukrep zaščite pred boleznijo kot socialna izo-
lacija, je najbolj prizadel starejšo populacijo. Starejši so 
že na sploh najbolj izključeni iz družbenega dogajanja in 
imajo posledično temu tudi manjšo moč soodločanja. To 
je eden od dejavnikov zaradi katerega so stari ljudje bolj 
izolirani, drug razlog pa je oslabljena socialna mreža starej-
ših (življenje v eno-članskem gospodinjstvu, zmanjševanje 
socialnih stikov z vrstniki zaradi umrljivosti bližnjih, znan-
cev, sorodnikov ...). 

Odnos širše družbe in vladajočih struktur se je zrcalil tudi 
v ukrepih, ki so upoštevali predvsem le zdravstveni vidik, 
skoraj povsem pa zanemarili psihosocialni vidik (omejeva-
nje gibanja v trgovinah, prepoved gibanja med občinami in 
regijami, omejevanje medgeneracijskega druženja in ome-
jevanje stikov z drugimi).
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Posledice ukrepov socialne izolacije so že opazne ali pa se 
bodo zrcalile v bližnji prihodnosti. 

Smrtnost v domovih za starejše se je povečala, ne samo 
zaradi zdravstvenih posledic, temveč tudi zaradi drugih de-
javnikov: stanovalci so bili priča izgubi sostanovalcev, ome-
jeno je bilo gibanje znotraj DSO, prostočasne dejavnosti se 
niso izvajale, prepovedani so bili obiski svojcev ... 

Vse našteto se namreč nanaša na psihično počutje, na 
duševno zdravje in se posledično odraža tudi na fizičnem 
zdravju. 

Ljudje so v času epidemije in tudi sedaj doživljali različne 
stiske, ki vplivajo na medsebojne odnose.  V sredinah, kjer  
vladajo urejeni odnosi, se ti še okrepijo in izboljšajo, na-
sprotno pa, v tistih sredinah, kjer so prisotni spori, neureje-
ni odnosi ali celo prisotni elementi nasilja, pa se je kvaliteta 
življenja dodatno znižala in poglobila stiske. V vsem tem 
času je bil porušen ali okrnjen sistem podpore in oskrbe v 
formalnih in neformalnih oblikah. Prav zaradi tega so tudi 
svojci, ki skrbijo doma za stare s pridruženimi težavami, na 
primer demenco, zelo obremenjeni. 

Za ljudi, ki potrebujejo pomoč na stara leta, so stiki izjemno 
pomembni. Po navadi so omejeni predvsem na družinske 
člane in redke prijatelje ali znance. Ljudje vzpostavljamo 
stike in ustvarjamo odnose neposredno (kadar se z drugimi 
ljudmi vidimo, slišimo, čutimo) in posredno (telefon, video 
klici, pisma, elektronska in  telefonska sporočila). 

Starejši si po navadi želijo stikov z drugimi, vendar ne vedo, 
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kako jih vzpostaviti in prav tu je potrebna pomoč prosto-
voljk in prostovoljcev, ki postanejo del njihove socialne 
mreže in pripomorejo k vključevanju. 

Stiki in medsebojni odnos med uporabnikom in  prostovolj-
cem so večplastni: podporni, večinoma neposredni in ena-
kopravni. Uporabnik ima občutek, da je nekomu mar zanj, 
izraža hvaležnost, veselje, nekomu lahko podeli življenjske 
izkušnje, prostovoljec pa v zameno dobi potrditev, občutek, 
da je naredil nekaj dobrega in plemenitega za drugega. Tako 
oba dobivata in oba sta bogatejša ter se dobro počutita.

Prostovoljstvo je v tem kriznem času še posebej pomem-
ben člen v družbi. S svojim delovanjem prispevamo k 
ohranjanju kvalitete življenja, ohranjanju človekovega do-
stojanstva, spodbujanju solidarnosti in sožitja ter krepitvi 
socialne podpore v različnih oblikah. 

V trenutnih razmerah so pred prostovoljci izzivi: 
kako ob priporočenih ukrepih dostopati do uporabnikov, 
kakšne nove oblike razvijati, da bomo ohranjali stike z upo-
rabniki, kako prepoznavati, odkrivati njihove potrebe in 
kako ublažiti posledice socialne izoliranosti.
  

Danica Kurent
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KAM SE OBRNITI PO POMOČ V STISKI?

         

Vsakdo od nas se lahko znajde 
v trenutku, ko bi potreboval 
človeka, ki bi mu prisluhnil v 

njegovi najgloblji stiski, težavi. Vča-
sih je dovolj, da nekomu potarnamo, 
podelimo svojo stisko in nas nekdo 
samo posluša, razume. 

Včasih je potrebno, da nam nekdo prisluhne in s toplo be-
sedo pove, kam se lahko obrnemo, da bi uredili, kar je 
potrebno.  

Se težko preživljate iz meseca v mesec zaradi nizke pokoj-
nine in še niste dobili informacije glede denarne socialne 
pomoči, dodatka za pomoč in postrežbo, varstvenega do-
datka, enkratne denarne socialne pomoči? 

Življenje nam prinaša takšne in drugačne izzive. Pa vendar, 
če ne zmorem več sam, ne vidim sam rešitve zase, koga 
lahko pokličem? 

03 56 60 256

Center za socialno delo je služba, ki zagotavlja različne 
možnosti pomoči ljudem za premagovanje težav in stisk. 
Zaposleni na centru za socialno delo svoje delo opravljamo 
tudi na terenu in se v naši Občini Zagorje ob Savi pove-
zujemo z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi, ki 
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lahko s svojim delovanjem vplivajo na premagovanje stisk 
in težav tistih, ki so pomoči potrebni, tukaj in sedaj. 

Delovanje naše službe se v času širjenja virusa ni ustavilo, 
ravno nasprotno, delovanje je zahtevalo zaradi razmer še 
večji angažma.  

Želimo si, da bi tudi starejši v naši Občini Zagorje ob Savi 
prejeli pomoč, ki jo lahko v okviru naših zmožnosti in pri-
stojnosti zagotovimo. Zato vas nagovarjamo in vabimo, da 
pokličete, če nas potrebujete in skupaj raziščemo možno-
sti, da bi vam pomagali. 

Adisa Mujčinović, 
pomočnica direktorja
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PROJEKT - VSAKA KAPLJICA OLJA ŠTEJE

         
POVZETEK PROJEKTA:
Javno podjetje Komunala Zagorje ob Savi je vodilni partner 
v projektu Vsaka oljna kapljica šteje. Kot partnerji sodelu-
jejo še KSP Hrastnik, Komunala Trbovlje, OŠ Ivana Skvarče 
Zagorje, Mladinski center Zagorje ob Savi, Društvo upoko-
jencev Zagorje ob Savi. V sklopu projekta je Komunala v 
občini Zagorje ob Savi namestila osem 200 litrskih posod 
za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Zagorskim gospo-
dinjstvom bodo razdelili male 3,5 litrske posodice za zbira-
nje odpadnega olja. Cilji projekta so spodbujanje aktivnega 
sodelovanja, izboljšanje kakovosti življenja, izboljšanje sta-
nja okolja, varstvo okolja in ohranjanje narave. 

DELAVNICA O PROBLEMATIKI ZAVRŽENEGA 
ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA
V Društvu upokojencev Zagorje ob Savi je potekalo izobra-
ževanje na temo odpadnega jedilnega olja v okviru pro-
jekta Vsaka oljna kapljica šteje. Tega izobraževanja se je 
udeležilo 20 udeležencev in je trajalo 60 minut.  Delavnico 
je vodila mag. Zineta Vilman in je potekala kot interaktivni 
pogovor med izvajalko in udeleženci, ki so  izvedeli, kako 
odlagati že uporabljeno jedilno olje v gospodinjstvih oziro-
ma o pravilnem načinu odlaganja, ki vpliva na okolje. 

Pogovor je potekal v prijetnem vzdušju, z izmenjavo mnenj 
in predlogov ter teoretičnega dela, kako lahko vsak iz od-
padnega jedilnega olja izdela svojo svečko.  

Duši Gracer, Društvo upokojencev Zagorje



Penzionist, december 2021 19

ŠOLA ZDRAVJA V OBČINI ZAGORJE

         
Gibanje je življenje in življenje je gibanje, to je moto dru-
štva Šola zdravja iz Domžal, ki deluje že več kot 10 let. Namen 
društva je širjenje jutranje telovadbe na prostem ter ozave-
ščanje o pozitivnih učinkih športne rekreacije pri starejših. V 
88 občinah se starejši združujemo že v več kot 240 skupinah. 

V Občini Zagorje ob Savi smo združeni v treh skupinah. Prvi 
so pričeli s telovadbo na Izlakah, gospod Milan Bedrač pa je 
navdušil članice še v Zagorju in le-te še članice v Kisovcu. 

Na Izlakah se v poletnih mesecih zberemo ob 7.30, ostale 
mesece pa ob 8. uri. Telovadimo že od februarja 2018 in 
vse dni, razen nedelje in praznikov. Telovadimo na soncu, 
če pada sneg, če pa dežuje, pa si »izposodimo« streho 
teniške hišice. Telovadba je odpadla edino v času korone, 
ko je bilo prepovedano druženje tudi na prostem. Ko nare-
dimo 1000 gibov, se zahvalimo soncu in zemlji ter si zaže-
limo lep dan. Zapojemo še himno, ki jo je za našo skupino 
napisala gospa Eli Županec:

Mi smo pa od tam doma, 
kjer dobra volja  svojo moč ima. 

Zjutraj vstanemo veselo 
in podamo se na delo. 

Za zdravje telesa in duha 
igrišče zavzamemo si celo, 

zmigamo telo si smelo. 
Glavo levo, noge desno in pozdrav soncu, 

ko smo že na koncu.



Penzionist, december 202120

Po telovadbi se po navadi družimo še na kavici, si izme-
njamo razne informacije, poleti tudi pridelke, katera ima 
preveč, prinese tistim, ki imajo premalo.

V Zagorju skupina šteje 18 članic in telovadimo že dve 
leti, prav tako vsako jutro, razen nedelje in praznikov. Če 
močno dežuje ali sneži, pa poiščemo zavetje v telovadnici. 
Najprej se ogrejemo s hojo in tekom, nato sledi razgibava-
nje rok, glave in vratu, telesa in nog.

Pomemben del našega druženja pa je tudi poudarek na 
pravilnem dihanju in izvajanju vaj po svojih zmožnostih.

Rezultat polurne vadbe je 1000 gibov. Tako kot se na za-
četku pozdravimo, se tudi ob zaključku zahvalimo soncu in 
zemlji ter si zaželimo lep dan. Tudi v Zagorju imamo svojo 
himno, ki jo povemo na zaključku, spesnila pa jo je  gospa 
Vida Kos:
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Ko si zjutraj pomanemo oči, 
po kavici vsaka izmed nas v Partizana k telovadbi pohiti.

Me klene Zagorjanke se ne damo, 
saj za zdravje poskrbeti znamo.
Naš um in telo nam je hvaležno, 

zato je gibanje neizbežno.
Gibi, tek in hoja, 

zagotovljena je dobra volja.
Naša zlata leta neusmiljeno bežijo, 

s telovadbo se nam spomini osvežijo.

Jutranja druženja Kisovčank v šoli v naravi, 
imenovani šola zdravja – 1000 gibov.

Februarja 2020 so se Kisovčanke pridružile vseslovenske-
mu gibanju imenovanem ŠOLA ZDRAVJA. V skupino se je 
vključilo 26 udeleženk in 2 gospoda. Do sedaj se je naš 
šopek zaradi objektivnih razlogov – COVID-19, malo osul, 
a še vedno nas vadi 13-18, odvisno od počutja in vremena.
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Kaj nam pomeni ta jutranja vadba? Zelo veliko. Vsako jutro 
se z veseljem in srečo v srcu snidemo, si prijazno izmenja-
mo jutranji pozdrav in veselo vadimo. Povezuje nas ljube-
zen do zdravega načina življenja, predvsem pa dominira 
želja po druženju. Vaje so preproste, lahke, koristne za raz-
gibavanje celega telesa. Ponosne smo na našega Iva, ki se 
redno, no, skoraj redno, vključuje v jutranjo vadbo. Nikoli 
pa ne manjka na druženju ob obvezni kavici.

Druženje smo popestrili z dvema izletoma. Odpeljali smo se 
v Ljubljano, se z ladjico popeljali po Ljubljanici in naše lepo 
glavno mesto občudovali z vodne perspektive. Z vzpenjačo 
smo se povzpeli na ljubljanski grad in uživali še razgled s 
ptičje perspektive. Naslednjič smo se z vlakom odpeljali na 
Primorsko in prehodili pot od Portoroža do Pirana. Ker smo 
zaradi vadbe razgibani, nam pot ni bila v breme. Ponosno 
smo jo zaključili z ogledom Tartinijevega trga, akvarija in 
drugih znamenitosti.

V tem času smo spoznali, kako pomembno je nekaj narediti 
za svoje telo in dušo, zato bomo še naprej z veseljem vsak 
dan vadili, vadbo pa zaključili s pesmico:

Mi Kisovčani neugnani, 
za telovadbo vsi zagnani.

Na starost začno bolet' kosti, 
zato ena, dva, tri, razgibajmo se vsi.
Naj bo sonce ali dež, mi se ne damo,

za dušo in telo poskrbeti znamo.
 

Mari Drobne, Milena Taškar in Mija Fajfar
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V DRUŠTVU UPOKOJENCEV ZAGORJE OB 
SAVI ZNAMO POSKRBETI ZA ZLATA LETA

V letu 2021 smo bili dejavni na različni področjih.

Ribiči, ki tekmujejo v ulovu rib, so dosegli 3. mesto na 
državnem prvenstvu in osvojili 1. mesto ob počastitvi ob-
činskega praznika.

Vandrovčki pridno hodijo v hribe. Več kot 25 pohodov 
se bo nabralo v letu 2021, v čudovite planinske smeri, po 
planinskih poteh.

Kegljači se dobivajo ob ponedeljkih. Bili so tudi na izbir-
nem tekmovanju za državno prvenstvo.

Strelci so osvojili zasavski pokal in se udeležili državnega 
prvenstva.

Šahisti imajo zbranih okoli 300 vadbenih ur.

Splošna rekreacija, razgibajmo telo in duha vsako sredo 
v telovadnici Proletarec, da bomo dolgo zdravi in gibljivi. V 
mesecu decembru bomo organizirali še tečaj nordijske hoje 
ali hoje s palicami.

Jutranja telovadba 1000 gibov za 1000 nasmehov.
Vsako jutro od ponedeljka do sobote je organizirana pol 
urna primerna vadba in druženje ob kavici. Vadba poteka 
na Izlakah, v Kisovcu in Zagorju. 



Penzionist, december 202124

V Društvu upokojencev Zagorje ob Savi se trudimo, da se 
za vsakega posameznika nekaj najde. Potrebno se je samo 
vključiti.

Vse sekcije društva vabijo k sodelovanju. Ni pomembno, 
kaj kdo zmore, nekateri bodo sodelovali zgolj rekreacijsko, 
drugi bolj tekmovalno in naše društvo predstavljali zunaj 
meja naše občine, regijsko ali na državnih tekmovanjih. 
Pomembno je, da se naša dejavnost izvaja, da krepimo telo 
in duha.

Vse dodatne informacije in urnike delovanja sekcij dobite na 
društvu ali na spletni strani Društva upokojencev Zagorje.

Vsega tega bi bilo še več, ampak nam ga je, žal, zagodel 
Covid-19, zato se je potrebno prilagajati in spoštovati raz-
mere, ki se spreminjajo.

Tudi v prihajajočem letu se bomo trudili in prilagajali raz-
meram.

Milan Bedrač,
vodja športne rekreacije
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DEJAVNOSTI POHODNIŠKE SKUPINE 
»VANDROVČKI«

Pohodniki smo kljub zaostrenim razmeram zaradi Covid-
-a tudi v letu 2020 in 2021 dokaj dobro izvajali svojo 
dejavnost, tako smo v letu 2021 izpeljali 16 pohodov, 

na katerih je sodelovalo preko 250 pohodnikov. Svoj pro-
gram smo prilagodili razmeram. Izogibali smo se množičnih 
pohodov ter ustavljanja na krajih, kjer se zbira veliko ljudi. 
Svoje pohode za vsako leto načrtujemo na vsakoletnem za-
ključku sezone, kjer pohodniki podajo predloge, kam bi radi 
šli. Nato izberemo tiste najbolj zanimive in jih zapišemo v 
svoj letni program. Pohode planiramo tako, da spomladi in 
jeseni hodimo po nižjih vrhovih, poleti se pa podamo tudi 
na naše najvišje vrhove.
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Mesečno naj bi imeli po dva pohoda, v letnem času pa tudi 
po tri, če dopušča vreme. Pohodi so prilagojeni tako, da 
lahko vsak udeleženec zadosti svoje potrebe po gibanju v 
naravi. 

V letu 2021 smo svoje pohode v začetku leta zaradi epide-
mije izvajali največ v okviru naše občine ter tudi sosednjih 
občin – Litija in Moravče. Številni so bili zelo presenečeni, 
kako lepi kraji obstajajo v naši občini, ki so za mnoge doslej 
bili neznani. Kljub visoki starosti še vedno obiščemo tudi 
naše dvatisočake, kar še dodatno povzroči zadovoljstvo, da 
smo sposobni za take napore.
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Obiskali smo vrhove v Karavankah, Julijskih Alpah in Ka-
mniško Savinjskih Alpah. Letos smo šli tudi na Slovensko 
obalo, od koder smo lahko gledali vrhove Alp, kjer smo ho-
dili poleti. Na vsakoletnem pohodu v neznano pa smo letos 
obiskali naš Bled, bližnje vrhove Ojstrice in Malo Osojnico, 
od koder je najlepši pogled na otok in Blejski grad, v ozadju 
pa so bile zasnežene Karavanke s Stolom. Ta pohod je bil 
pika na »i« letošnjim pohodom. Velika večina pohodnikov 
je žensk, katerim gre pohvala za udeležbo na pohodih. 

Do konca leta imamo v programu še nekaj pohodov, če bo 
dopuščalo vreme in korona situacija. 

Zahvaliti se moramo društvu za pomoč pri izvajanju naše 
dejavnosti ter tudi našemu županu.    

Marjan Ocepek,
vodja pohodov
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12. LOJZOV POHOD - OD KUMA DO  
TRIGLAVA  ZASAVSKIH VETERANSKIH 
DOMOLJUBNIH ZDRUŽENJ

Osemnajst pohodnikov se nas je odločilo prehoditi do-
kaj zahtevno pot od Kuma do Triglava, seveda ob 
zvesti podpori našega »logista« Tenkija, ki nas je 

zvesto spremljal s kombijem, kjer smo imeli prtljago za cel 
teden in opremo za visokogorje.

S Kuma smo krenili v nedeljo, 4. julija, na vrh Triglava pa 
smo prispeli v petek, nekaj čez dvanajsto uro.

Letošnji, petintrideseti pohod na Triglav, so organizatorji 
ob strogih določilih za zaščito pred covidom uspeli spra-

Pohodniki pred spominskim obeležjem na Kumu
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Malica v Kisovcu pred »beksl« barom

Mimo Perkmandeljca do spominske plošče o hrambi 
eksplozivnih sredstev med osamosvojitveno vojno
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viti »pod streho«, res pa tudi s precej manjšim številom 
pohod nikov kot prejšnja, normalna leta.

Naša pot se je začela na vrhu Kuma, potem pa smo kre-
nili skozi Čebulovo dolino do Potjorka in skozi Zagorje ter 
Kisovec in v Šemnik, pa pod Grobovščico in Plešami, nad 
Kračami po grapah do Zasavske Svete gore, kjer smo pre-
nočili. 

Naslednjega dne smo jo mahnili na Razpotje, čez Breznik, 
se ustavili pri Janovi mami in nadaljevali pot skozi Tesen na 
Križate in Peče do Želodnika ter do Preserja, kjer smo se 
ustavili pri naši stari znanki Olgi Šarec, ki nas je gostoljub-
no prenočila v svoji hiši. 

Obisk Janove mame
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Naslednjega dne, v torek, smo se prebijali skozi vasi, po-
lja in gozdove mimo Kranja do Nakla, kjer smo prespali 
pri Marinškovih. Popoldan so nas obiskali člani OZVVS 
Zasavje Božo, Martin in Joži ter nam prinesli okusno ve-
čerjo. 

V sredo zjutraj smo krenili proti Kamni Gorici in do Zgornje 
Lipnice, kjer smo prespali v hotelu Krona. V četrtek zara-
na smo šli proti Radovljici, kjer smo se v Domu veteranov 
zgornje Gorenjske srečali s pohodniki Radovljica – Triglav 
in Nanos – Triglav ter skupaj nadaljevali pot skozi Bled na 
Zgornje Gorje in po dolini Radovne v Krmo, kjer smo pre-
spali v Kovinarski koči.

Kovinarska koča v Krmi
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Vrh – priprave za sestop

Pogled na Kredarico in Triglav
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V petek smo še v temi krenili skozi Krmo na Kredarico in 
nekaj čez poldne dosegli vrh Triglava. Sledil je še spust na 
Kredarico, udeležba na proslavi in druženje z drugimi po-
hodniki. 

V soboto smo se spuščali proti Vodnikovemu domu na Ve-
lem polju in čez Studor na Rudno polje na Pokljuki, kjer 
smo se v vojašnici stuširali in prisostvovali zaključku prire-
ditve 35. pohoda na Triglav v spomin in čast na partizan-
ske patrulje, ki so v letu 1944 kar trikrat izobesile na vrhu 
slovensko zastavo. Slavnostni govornik na prireditvi je bil 
predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slo-
venije Marjan Križman. Na prireditvi pa so sodelovali tudi 
orkester Slovenske vojske, Partizanski pevski zbor, recitator 
Lojze Ropret in raper Darko Nikolovski.

Slovesnost na Kredarici
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Po zaključku prireditve smo se z avtobusom, s katerim so 
po nas prišli naši tovariši zasavski veterani, odpeljali do-
mov, do Kisovca, kjer smo pri skakalnicah imeli pozno kosi-
lo in zaključek 12. pohoda.

Mojmir Maček, besedilo in fotografije

Skupinska slika na Rudnem polju

Zaključek v restavraciji »Naš hram«
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JESENSKE MISLI –  
ZASAVSKI LITERATI 2021

Letos je potekalo že 18. srečanje zasavskih literatov JE-
SENSKE MISLI, ki ga pripravlja Javni sklad za kulturne 
dejavnosti - Območna izpostava Zagorje ob Savi. Žal se v 

letu 2020 nismo mogli srečati v živo zaradi korona epidemije, 
kljub vsemu pa smo izdali literarno brošuro Jesenske misli. 

Od prvega srečanja naprej smo gostovali v prijetnem dnev-
nem ambientu Doma starejših občanov na Izlakah s prija-
znim osebjem in direktorico Matejo Černi. To letos ni bilo 
več mogoče in smo morali poiskati drugo prizorišče sreča-
nja. Tako je literarni večer potekal v avli KC Delavski dom 
Zagorje, 26. oktobra 2021, z upoštevanjem pogojev PCT. 
Udeleženci so bili zelo veseli in zadovoljni.

Kot kaže, korona situacija ni zavrla literarnega ustvarjanja, 
ravno nasprotno, saj se je na letošnji literarni razpis prija-
vilo kar 23 literatk in literatov iz Zasavja:

JSKD Območna izpostava Trbovlje (Trbovlje in Hrastnik): 
Edvard Franc Gabrič, Vid Šteh, Luka Višnikar, Manja Golec, 
Mira Marinko, Potisek Albin

JSKD Območna izpostava Litija (Litija in Šmartno pri Liti-
ji): Magda Groznik, Jolanda Kocjančič, Nevenka Jeras, Joža 
Ocepek, Marija Smolej, Marjeta Mlakar Agrež 

JSKD Območna izpostava Zagorje (Zagorje ob Savi): Vladi-
mir Garantini, Anica Klančnik, Viktor Kotar, Desanka Kreča, 
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Maks Marinčič, Eva Pelemiš, Andrej Režun, Vida Sladič, Ma-
rija Uranič, Stanislava Vidmar, Bojan Rozina

Brošura izbranih literarnih del Jesenske misli vsem udele-
žencem zelo veliko pomeni, hkrati pa predstavlja majhen a 
pomemben kulturni kamenček v mozaiku zasavske literar-
ne dejavnosti.

Zahvaljujem se strokovni spremljevalki srečanja, ki je pri-
pravila izbor literarnih del, Anji Šircelj, in recitatorki Tanji 
Bašelj. 

Hkrati pa zahvala Občini Zagorje ob Savi in županu Matjažu 
Švaganu za vso podporo pri tem vsakoletnem literarnem 
projektu kot tudi pri vsem drugem obveznem kulturnem 
programu JSKD Območne izpostave Zagorje. 

Vanda Kopušar,
vodja JSKD Območne izpostave Zagorje ob Savi
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VALVASOR NA IZLAKAH

Valvasorjev dan na Medijskem gradu je bil izveden v 
soboto, 4. septembra 2021 v okviru letošnjih priredi-
tev ob praznovanju praznika Občine Zagorje ob Savi. 

Prireditev je pripra-
vilo Kulturno društvo 
Svoboda Elektroele-
ment Izlake v sode-
lovanju z režiserjem 
Jožetom Kranjcem in 
s pevkami Vokalne 
skupine Iris. 

Za pripravo predstave 
smo potrebovali 15 
vaj – 4 bralne in 11 
na prizorišču na Me-
dijskem gradu. Gene-
ralka je bila izvedena 
v petek, 3. septem-
bra, predstava pa je 
bila v soboto, 4. sep-
tembra 2021. 

Predstavo si je ogle-
dalo cca 100 obisko-
valcev.

Nataša Lipovšek
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TELOVADBA ZA SIVE CELICE

Spoštovani ljubitelji »MT« (miselne telovadbe)!

Kar dolgo je že, odkar smo nazadnje miselno 
telovadili. Gotovo ste pogrešali naloge, s kate-
rimi bi razgibavali »SIVE CELICE«.

Pa se kar lotimo reševanja prve vaje. 

1. Iz danih ČRK sestavite čim več besed, isto črko 
lahko uporabite večkrat.

Že za deset besed vam čestitam!
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2. Pri drugi nalogi pa boste iz danih besed poiskali 
novo besedo!  
Npr.: NEČAK – nova beseda ČEKAN.

NEČAK ČEKAN
KRACA
ANEKS
AMAN
TAU
SVET
RUDA
MIZA

     

No, ali je bilo težko? Vem, da ste bili vztrajni in uspešni. 
Čestitam!

Za konec še nekaj, SPOKOJEN BOŽIČ ter SREČNO, 
ZDRAVO in USPEŠNO NOVO LETO!

Marijana Gošte
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TONE

STRANSKI  UČINKI

Penzionist Polde v rokah telefon drži,
pa kliče »sotrpina« Toneta iz Dolenje vasi.
»Hej, lej'ga, če imaš čas, bi se malo sprehodila,
zdaj, ko sva se oba že dvakrat cepila«.
»Ja, ja, pridem«, mu Tone veselo odvrne,
masko da v žep in si jakno ogrne.

V parku pred blokom sta se dobila,
in proti mestu počasi krenila.
Pogovor med njima kar hitro je stekel,
sta kar tekmovala, kdo bo kaj rekel.
O koroni sta seveda modrovala,
kako sta cepljenje in dni po njem prestala.

»Po drugem cepljenju, vem, je bilo,
ponoči me Fani dregne v rebra močno«,
je Polde svojo pripoved začel.
»Jaz pa še bolj naglas sem zapel.
Druže Tito, mi se ti kunemo,
da sa tvoga puta ne skrenemo.
Utihni, je rekla, zbudil boš sosede,
lahko te še policija odvede«.

Se Tone zaskrbljeno posmehuje:
»Meni se pa rdeča zvezda prikazuje.
Morda pa v cepivu so kakšne snovi,
da naju vznemirjajo sredi noči«.
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  POLDE    

Pa Polde pripomni: »Bo najbrž držalo,
ker prej se nikoli mi to ni sanjalo.
Poklical zdravnika sem za nasvet,
kaj mi je v takem primeru počet'.
Me je potolažil, da bo to minilo,
da lepi spomini za to so zdravilo«.

Bila sta kar glasna, sta oba že bolj gluha,
pa tudi usta imela že dokaj sta suha.
V kakšnem bifeju bi se oglasila
in kakšno pivce po grlu spustila.
Zaprto. Kar domov sta se napotila,
ura bo dvanajst, to čas je kosila.

Vida Sladič
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NAPOVED DEJAVNOSTI IN DOGODKOV  
DU ZAGORJE OB SAVI V LETU 2022

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZAGORJE BO PROGRAM 
DEJAVNOSTI DRUŠTVA LAHKO REALIZIRALO, ČE BO 
SITUACIJA GLEDE NA COVID-19 TO DOPUŠČALA.

ČLANARINA ZNAŠA

ZA DRUŠTVO ..................................................... 10 EUR
ZA POSMRTNINSKO SOLIDARNOSTNI SKLAD ....... 18 EUR
ZA VZAJEMNI SKLAD .......................................... 12 EUR
SKUPAJ ............................................................40 EUR

IZPLAČILO VZAJEMNEGA POSMRTNINSKEGA  
SKLADA ZDUS .................................................180 EUR
IZPLAČILO POSMRTNINSKEGA
SKLADA DU.....................................................500 EUR
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OKVIRNI PLAN DELA ZA LETO 2022

1.  Tekoče poslovanje v prostorih društva
2.  Sodelovanje z društvi upokojencev na zasavskem in  

 državnem nivoju
3.  Pomoč  in aktivnost »Starejši za starejše
4.  Aktivnosti na področju športnih dejavnosti
 a. Ribolov 
 b. Strelska sekcija
 c. Skupina »Vandrovčki« za pohodništvo
 č. Šahovska sekcija
 d. Pogovor in svetovanje s strokovno osebo ena na ena
 e. Skupne ekskurzije, letovanja in izleti
5.  Izobraževanja na temo pametnih telefonov in tablic  

 za člane Društva upokojencev Zagorje
6.  Pomoč pri naročanju pri specialistu
7.  Prepoznati zdrav stil življenja v 3. obdobju
8.  Izdaja društvenega glasila Penzionist
9.  Sodelovanje z Nepremičninskim skladom  

 pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
10. Aktivno povezovanje in sodelovanje z Domom  

 starejših občanov Izlake in društvi v občini,  
 ki vključujejo člane z upokojenci

Tone Beja,
predsednik Društva upokojencev Zagorje
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URADNE URE DU ZAGORJE 
V 1. POLLETJU 2022

JANUAR - JUNIJ

Ponedeljek, sreda, petek: od 8. do 11. ure



Voščilo!

Staro leto 
se bo spet od nas poslovilo,

novo nas bo z upanjem 
razveselilo!

Naj bo novo leto 
polno upanja, sreče, zdravja!

SREČNO 2022!



Društvo upokojencev Zagorje ob Savi
Ulica talcev 1c 
1410 Zagorje ob Savi

e.  duzagorje@gmail.com
t.   03 56 68 286
m. 031 374 052

Uredniški odbor:
Vanda Kopušar, Marijana Gošte, Anica Ule Maček, Danica 
Kurent, Tone Beja, Mari Drobne, Duši Gracer, Milan Bedrač, 
Drago Arh

Oblikovanje in tisk:





Penzionist


