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Uvodnik  
Rojstvo Boga človeka - zmage 

Ljubezni nad zlom, ki jo za Božič 
praznujemo kristjani, nas vedno 
znova navdaja z novim upanjem, 
veseljem in optimizmom. 

Adventni čas je čas 
pričakovanja, čas upanja proti 
upanju, je upanje, da se bodo rešile 

tudi tiste težave, ki jih sami nismo uspeli rešiti. 
Pomembno je, da se ozremo tudi v svojo okolico in z 
gesto dobrote in solidarnosti omogočimo delček 
prazničnega Božiča tudi tistim, ki si praznovanja sami ne 
morejo privoščiti. 

Božič je tudi čas, ko naredimo obračun za preteklo 
leto in ugotavljamo, koliko pričakovanj se je dobro 
izteklo, kaj je prijetno presenetilo ter katere želje se nam 
niso uresničile. 

Upanje in optimizem nas lahko navdajata tudi, ko 
pomislimo na Slovenijo. Danes smo država, ki kot prva 
izmed novih članic že drugič predseduje Evropski uniji. 
Imamo rekordno gospodarsko rast, nizko 
brezposelnost, milijardne vložke v zdravstveno 
infrastrukturo, ceste, železnice, v državno varnost, 
starejše … 

Sedaj je pravi čas, da se vprašamo, kaj želimo doseči 
v prihodnjih letih. Super volilno leto je pred nami, 
gotovo bo slišati o veliko različnih ciljih in poteh. Sam 
menim, da je Slovenija trenutno na pravi poti, da se 
uveljavi kot uspešna evropska država in lahko 
nadoknadi zamujeno iz časa med seboj sprtih 
»KULovskih« koalicij! 

Z vstopom v sedanjo vlado, katere najboljši in 
najtrdnejši del so prav ministri NSi, smo stopili v »Rdeče 
morje«. Ta desnosredinska manjšinska vlada bo vladala 
do konca mandata, čeprav so vloženi veliki napori 
Kulovcev, da bi razpadla. Vedno znova je v medijih 
najbolj pomembno tisto, kar ni storila, pa bi morda 
lahko, kar je bilo storjenega pa je nepomembno. 
Pravega razsodnika o svoji »pristranskosti« in politično 
motiviranem toksičnem poročanju pa mediji nimajo. 
Vsak  javni dvom o njihovem delu označijo za napad na 
svojo svobodo in neodvisnost. Zato do volitev ne 
nasedajte medijskim manipulacijam in napadom na 
vidne člane Nove Slovenije! 

V mesecih do novih volitev bo vlada opravila še 
veliko nalog, ki jih Kulovci v desetletjih niso zmogli. 
Prejeli smo adventno darilo vladne koalicije in ministra  
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Janeza Ciglerja Kralja  s sprejemom Zakona o 

dolgotrajni oskrbi.  To je ključni sistemski zakon, v 
katerem sta najbolj pomembni ti dve rešitvi: 

- Vsi, ki skrbijo za obnemogle družinske člane 

(oskrbovalci) imajo pravico do plačila v višini 1,2-

kratnika minimalne plače. 

- Plačilo zdravstvene oskrbe v domovih za 

starejše bo prevzela država. 

Zagotovljeno je preko 3900 dodatnih posteljnih 
kapacitet v domovih za starejše, gradijo se šole, vrtci, 
nove negovalne bolnišnice, novi bolnišnični oddelki, nove 
univerze, vodovodi, kanalizacija, lokalne obvoznice, 
drugi tir do Kopra in Šentilja, končuje kaos na področju 
zbiranja in odlaganja odpadkov, digitalizacija … 

Če ne bomo zastopali svojih vrednot in pogledov v 

družbi in življenju, bodo izginile. Diktatura je v 

Jugoslaviji zato tako dolgo trajala, ker je tiha večina 

molčala. Na kulturnem omizju je novinar iz Srbije dejal: 

»Dovolili smo, da je glasna manjšina potegnila tiho 

večino v zgodbo z tragičnim koncem! Tega ne smemo 

več dovoliti!«. Ne pustimo si od »glasne manjšine« 

vzeti pravice do naših vrednot. Ob spremembah, ki 

prihajajo, je nujno, da seniorji aktivno sodelujemo in s 

tem podpremo naše ministre, vlado in poslance v 

državnem zboru! Brez aktivne vloge seniorjev razmer v 

Sloveniji ne bomo spremenili. 

Ob prihajajočem volilnem letu zato še posebej 

velja misel A. M. Slomška: 

»Ne držite nemarno križem rok in ne pustite, da bi 

vam malopridni širokoustni ljudje po svoji spačeni 

volji vaše oblastnike izbirali.« 

Za Božič in v novem letu vam želim, da bi se znali 

veseliti vsega lepega v svojih družinah, da bi polno, 

zavestno in živo živeli svoje poslanstvo žene, moža, 

matere, očeta, babice, dedka … 

Da bi imeli  veliko veselja do življenja, ki ga 
simbolizira ta čas ter moči, srčnosti in poguma, da 
bomo tudi v naslednjem letu skupaj ustvarjali državo 
po meri  človeka, v kateri bodo njeni državljani lahko 
čim bolj uresničevali sebe in svoje načrte. 

Drage bralke in bralci Novičnika, seniorke in seniorji 
Nove Slovenije, za Božič, dan samostojnosti in novo leto 
vam v imenu Zveze seniorjev in uredništva voščim zdravja, 
veselja in bližine vseh, ki jih imate radi. 

 

mag. Zdravko Luketič 
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SENIORJI OBISKALI PARK VOJAŠKE 
ZGODOVINE V PIVKI 

Zadnji počitniški dan pred začetkom šolskega leta so 
seniorji Nove Slovenije v okviru praznovanj 30-letnice 
slovenske državnosti obiskali Park vojaške zgodovine 
(PVZ) v Pivki. Skoraj šestdeset se jih je pripeljalo z 
vlakom iz Maribora, spotoma so pobrali še nekaj 
kolegov v Ljubljani, Borovnici, Logatcu in drugod, 
pripeljali pa so se tudi iz Kopra, Škofje Loke in Idrije. Izlet 
je organiziral in tako Slovenijo povezal član IO Ivan 
Weixl.  
Na železniški postaji v Pivki jih je pričakal 
podpredsednik Zveze seniorjev Ernest Margon in jim 
zaželel dobrodošlico. V PVZ so z zanimanjem  prisluhnili 
muzejskim zgodbam, nekateri pa so se podali tudi v 
podmornico. Pred muzejem sta jih pozdravila direktor 
muzeja mag. Janko Boštjančič in poslanec DZ Andrej 
Černigoj. Direktor je izrazil hvaležnost za podporo Vlade 
in še posebno Ministrstva za obrambo pivškemu 
muzeju. Poslanec je predstavil prizadevanja ministrov 
NSi, ki prinašajo Sloveniji razvoj in napredek na številnih 
področjih. Predsednik Zveze seniorjev mag. Zdravko 
Luketič je izrazil veselje nad lepo udeležbo in uspešno 
realizacijo planiranega obiska muzeja in nad potekom 
srečanja. Seniorji so bili navdušeni nad prijaznostjo 
osebja PVZ in Pivčanov pa tudi nad bogato vsebino 
muzejskih zbirk  

in eksponatov. Ernest Margon jih je pri kosilu  
seznanil s številnimi možnostmi doživljanja kraškega  
sveta in narave v Pivki in gotovo bo kdo o priliki prišel na 
ogled Eko muzeja v Slovenski vasi, Centra o velikih 
zvereh DINA v Pivki ali bogate naravne in kulturne 
dediščine podeželja in številnih cerkva. Za glasbeni del 
kulturnega programa je poskrbel domači godec Miloš 
Možina, ki je s svojimi orglicami in ljudskimi napevi 
navdušil vse prisotne, da so skupaj zapeli. Bilo je prijetno 
vzdušje in Pivčani upamo, da gostje srečanja še dolgo ne 
bodo pozabili.  
Fotoreportaža: 

  Iva n  

Veixl 
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Tekst: Irena Margon, Foto: udeleženci izleta 
 

 
Ročno delo in fotografija Terezija Hajdinjak 
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MAG. ZDRAVKO LUKETIČ – PREDSEDNIK 

ZVEZE SENIORJEV 
V tokratnem intervjuju predstavljamo gospoda Zdravka 
Luketiča, ki smo ga soglasno že drugič izvolili za našega 
predsednika.  
 
Zdravko Luketič se je rodil leta 1956 v Mariboru. Je 
poročen in oče treh sinov.  Kot diplomiran inženir 
radiologije se je sprva zaposlil v zdravstvenem domu dr. 
Adolfa Drolca v Mariboru, kasneje pa v UKC Maribor kot 
vodja delovne skupine. Leta 2006 je končal podiplomski 
študij  na Fakulteti za državne in evropske študije Nove 
univerze in pridobil naziv magister znanosti. Od 2015  do 
2018 je poklicno opravljal funkcijo podžupana Občine 
Maribor, zadolženega za področje lokalne samouprave, 
mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Kot ustanovni član 
Lions kluba Maribor ter član Suverenega malteškega 
viteškega reda Slovenije je dejaven na področju 
dobrodelnosti. Njegov prosti čas pa je posvečen 
slikarstvu. Na domačo likovno sceno je stopil leta 1973, 
ko je še obiskoval srednjo  šolo v Mariboru in ga je 
likovno ustvarjanje popolnoma prevzelo. Od tedaj je imel 
številne samostojne in skupinske likovne razstave doma 
in v tujini. Letos je v Parizu prejel srebrno priznanje 
akademije Arts-Sciences-Lettres za umetnost in 
slikarstvo.  
 

 

 
 
Po eni od sej izvršilnega odbora ZS sva poklepetala in 
zapis je pred vami. 
 
To, da ste ponosen Mariborčan, mi je znano. Rojen v 
Mariboru. Prvi spomini, prve podobe iz otroških 
časov? 
Moji spomini na rano otroštvo … vedno sem imel 
občutek, da me je imela mama zelo rada, tudi oče je 
imel otroke rad – imam še sestro. Lepo je čutiti, da so 
te starši veseli, da si božji dar. Nisem bil odveč. To 
prenašam na otroke in vnuke. Smo ena velika družina: z 

ženo imava tri sinove, tri snahe, šest vnukinj in tri vnuke. 
Čas mojega otroštva je bil nedemokratičen, vrednote 
družine so bile v komunizmu na udaru. Smo bili delavska 
družina, nismo veliko molili rožne vence. A če starši niso 
šli v nedeljo zaradi dela k maši, so rekli: »Zelo, zelo si 
želim iti k maši.« Niso naju naučili vseh običajev, izražali 
pa so notranjo potrebo, da nosiš v srcu Boga. Sem 
hvaležen, da sem to občutenje prejel in ga v preizkušnji 
prenašal na ženo in otroke. 
 
Kaj pa šolanje –najbrž ste se vpisali na gimnazijo? 
Obiskoval sem srednjo zdravstveno šolo, za katero se po 
navadi bolj dekleta odločajo. Za vpis na gimnazijo sem 
imel strahove, ker sem bil v osnovni šoli odsoten zaradi 
bolezni in  nisem znal dobro matematike. Bilo mi je blizu 
delati dobro za ljudi in sem šel na zdravstveno. Od 450 
vpisanih nas je bilo  samo sedem fantov. 
 
So vas dekleta crkljala? 
 Prav nasprotno. Bil sem tih, introvertiran, miren in so si 
me punce izposodile. 30 punc, jaz sam. Sem se moral 
veliko braniti, postal sem zgovoren, komunikativen, kar 
mi je kasneje prišlo prav. 
 
Jaz vas kot takega zgovornega poznam. 
Postal sem jezičen, bil sem veren, zanimal sem se za 
slikarstvo, nisem hodil v disko, bil sem malo posebnež. Ni 
bilo likovnega pouka ali umetnosti na zdravstveni, a 
mene je zanimalo in sem doma risal risbe, se preko 
likovnega društva izobraževal. 

 
 

Ste 
imeli 

mentorja? 
Ne, sam sem se zanimal, veliko bral, imel že prve 
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razstave, obiskoval razstave drugih in opazoval. Tako 
sem v galeriji pod oljem opazil svinčnik, ki ga za oljno 
slikanje nisem uporabljal. Tehnike sem moral vse sam 
odkrivati. Risal iz sebe. To me je opogumilo, postal sem 
tisto, kar sem želel, sem pa porabil mnogo več energije, 
da sem ustvaril, kar sem. Pomembno je za vsakega 
človeka, da se celo življenje izobražuje. Vse talente 
razvijati, ne zakopati, tudi v zakonu, tudi za komunikacijo 
z otroki, da ne govorim o javnih nastopih. 
 
Kako ste v politiko zašli, če ste kot mladostnik bili zelo 
zadržani, se ukvarjali z umetnostjo, kdaj se je sprožilo? 
Pred letom 1990 so organizirali javne tribune, se je 
vedelo, da bo sistem razpadel, imel sem prve nastope na 
javnih dogodkih v mariborski škofiji, so mi dejali po 
nastopih, da imam dar za kontakt s publiko kot ga je 
takrat imel Ivan Kramberger. Na srečanju katoliškega 
študentskega krožka se noben cerkveno poročen par ni 
upal javno izpostaviti: zakaj se cerkveno poročiti? 
Katoliški zakon … komaj sva z ženo prišla na oder v 
škofijski avli, pričevala o zakramentu svetega zakona, o 
družini in komaj prišla z odra. 
V politiko sem prišel … jaz sem bil za odcepitev Slovenije 
od Jugoslavije, po načelu »vsi smo si bratje v Kristusu, 
naše denarnice pa niso sestre«. Pa mi reče moja sestra: 
»Poslušaj, v škofijsko avlo pride Peterle, kaj če bi se 
vključil.« Pa sem šel. »Vključi se, da boš zagovarjal, ker si 
zelo zgovoren, v 4 letih bomo izšolali mlade,« so dejali. 
Pa sem bil tajnik in predsednik Krščanskih demokratov v 
Mariboru v času vojne za osamosvojitev in nastanku 
DEMOSA v Mariboru. 
 
Spomnim se, ko so v Unionsko dvorano mariborskega 
Narodnega doma prišli podpredsednik SKD  Franc 
Miklavčič, dr. Dimitrij Rupel v imenu SDZS, Jože Pučnik ni 
prišel. Rupel je izvrsten govorec. Kot član mariborskega 
DEMOSA in SKD Maribor sem govoril za Ruplom. Sem dva 
dni dopusta vzel, da sem se pripravil in imel 5 minutni 
govor, pa še potem bi ga moral imeti zaradi stresa.  
Nisem se nadejal, da bom ostal v politiki 30 let, ker v 
prejšnjem sistemu kot veren v politiki nisi mogel 
sodelovati. Moram povedati še izkušnjo,da so leta1988 v 
službi sodelavce ena na ena intervjuvali, so spraševali 
partijci, če kaj širim. Sem šel direktno k predsedniku CK 
ZK: »Nekaj ste spraševali, kaj želite vedeti? Vprašajte 
mene …« »Nič, vsi so te lepo pohvalili.  Jaz sem dobil 
nalogo, da poizvem, ker si bil … na škofijskih večerih.« 
»Kaj bi se jaz v politiko vključil, če sem verujoč.« 
Zakaj sem to navedel? Dejstvo je, da je takratna 
varnostna služba UDBA imela naše osebnostne profile in 
je o nas vedela več kot mi sami. Oni so o meni vedeli, da 
sem človek politične aktivacije. To sem pozneje dojel, ko 
sem se res aktiviral in sedaj po tridesetih letih. Mislim, da 
te profile izdelujejo še danes, ker so bili v državni 
varnostni službi mladi ljudje in so ostali povezani tudi po 
upokojitvi. 
 
Potem sem pri Krščanskih demokratih  bil med prvimi 

devetimi člani v Mariboru, pomagali smo vsi, da smo 
pridobili 200 članov vse do Pesnice in so nam priznali, da 
dobimo 7000 din za izvedbo volilne kampanje. Stranka 
ZSMS, poznejša LDS pa je imela avtomobile, brezplačni 
bencin, pisarno, isto tudi ZKS-SDP- današnja SD, 
»prenovitelji«  … prve volitve so bile demokratične, niso 
pa bile enakopravne. 
 
In ste bili uspešni?  
Na volitvah smo bili uspešni, je pa bil malo drugačen 
volilni sistem. Janez Gajšek je bil izvoljen v skupščino RS 
1990 – 92. Kasneje pa od nobene pomladne stranke v 
Mariboru ni bil izvoljen v DZ  noben poslanec.  O čem in 
kaj razmišljajo verujoči v našem mestu? Nas je dovolj vsaj 
za devet poslancev, pa ne izvolimo enega. 
 
Ampak na občinskem nivoju ste pa imeli svetnike. 
Na občinskem smo jih imeli šest, ko je bila Mariborska 
občina še velika,  pozneje, ko se je razdelila, pa enega ali 
dva. Na prvih volitvah nisem kandidiral v takratni 
Družbeno politični zbor RS, ker je kandidirala tudi moja 
sestra in se mi ni zdelo higienično. Sestra je potem bila 
prva dama slovenskih volitev, kar je dobro vplivalo na 
uspeh KD. Jaz sem samo  lokalno kandidiral in bil izvoljen 
na listi Demosa, na skupni listi za družbenopolitični zbor. 
In takrat  so me tudi predlagali, da bi bil predsednik 
DPZ,da bomo imeli dva kandidata, ker bi me izvolili tudi 
levičarji. Sem bil sprejemljiv, ker sem hodil v študentski 
ožji krožek takratnega pomožnega škofa gospoda Grmiča 
in so me imeli v svojih evidencah varnostne službe, da 
sem potencialno …Ne preveč nevaren? Odprt tudi za 
socialne poglede. 
Koliko let ste bili predsednik odbora NSi? 
V času osamosvajanja sem bil predsednik SKD MO 
Maribor, pozneje sem obupal, ker sem nepričakovano 
padel v politiko in sem jo jemal tako, kot da je to en 
frančiškanski red, kjer se skrbi za čistost. Sem se pa vrnil 
v  času, ko se je želelo zamenjati Peterleta. Neka 
alternativa ljudi, ki niso bili dobronamerni krščanski 
demokraciji, se je zbrala in  ga želela zamenjati. Sem bil  
pa ves čas od leta 1990 v  mestnem svetu do zadnjih 
volitev, ko sem odstopil in prepustil mandat mlajšemu, 
kljub temu da sem bil izvoljen tretjič zaporedoma s 
prednostnimi glasovi. So te zadeve pozitivne. Ko je postal 
tudi predsednik MO NSi, jaz pa podpredsednik, je v 
pogovorih predlagal,  da gremo v koalicijo, kljub temu, da 
nam županova lista ni bila simpatična, če ne, ne bomo nič 
naredili. Dobimo po navadi le enega svetnika. A je 
naneslo, da noben od mestnih svetnikov iz koalicije ni 
želel postati podžupan, vse je bilo strah. Jaz pa sem bil že 
toliko let v svetu in sem imel pogum, da prevzamem 
podžupansko mesto. Magistrski študij na Jambrekovi 
fakulteti je bil dobra teoretično-pravna podlaga za delo v 
javni upravi. Ni bil koalicijski dogovor, ampak imensko so 
videli, da bom nalogi kos. Sem bil mestni svetnik z 
najdaljšim stažem, funkcijo sem opravljal že od leta 1990. 
V svoji karieri sem deloval tudi v večini komisij in odborov 
mestnega sveta ter opravljal različne nadzorne funkcije. 
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In mislim, da sem jo zelo dobro opravil.  
Ob upokojitvi pred tremi leti sem  se želel umakniti s 
političnih funkcij pa so me nagovorili, da pridem k 
seniorjem za malo poživitve in  evo,  sedaj je potekel 
dvoletni mandat. Po pogovorih vem,  da pričakujejo, da 
bi še za dve leti prevzel. Imam pa že naslednike, ki bodo 
to dobro peljali za menoj.  
 

Zagotovo bomo veseli, če boste še naslednji dve leti 
predsednik. Načrti so, program bo nastal, volja je, 
energija je. 
 Hvala za pogovor! 
 
Ivanka Učakar 

 

 

 
 

POROČILO Z IZREDNEGA KONGRESA V 
MADRIDU 

 
V Evropski zvezi seniorjev Evropske ljudske stranke (ESU 
EPP) iz Slovenije sodelujejo seniorji Nove Slovenije – 
krščanskih demokratov, Slovenske demokratske stranke 
in Slovenske ljudske stranke.  
Od 23. do 25. septembra sva bila kot delegata v Madridu 
na izrednem kongresu ESU – ja podpredsednik Zveze 
seniorjev NSi Ernest Margon kot član izvršilnega odbora 
ESU in Irena Margon, mednarodna sekretarka Zveze 
seniorjev NSi.  
Izredni kongres je bil sklican zaradi nujnih uskladitev 
statuta ESU in praznovanja 25-letnice ESU. Geslo 
kongresa Gradimo prihodnost SKUPAJ je napovedovalo 
sprejem pomembne resolucije.  
Kongres smo začeli z retrospektivo uspešnih 25 let 
delovanja. Leta 1996 je bilo v ESU prisotnih 12 držav, od 
leta 2019 pa v zvezi aktivno sodeluje 24 držav EU, med 
njimi je tudi Slovenija.  
Delegate kongresa so pozdravili pomembni politiki iz  
Španije:Pablo Casado, predsednik Ljudske stranke  
Španije in poslanec španskega parlamenta, Borja Fanjul  
v imenu župana Madrida, Wilhelm Hofmeister, direktor  
Fundacije Konrad Adenauer v Španiji in na Portugalskem  
in  Antonio López-Istúriz, evropski poslanec in generalni 
sekretar EPP. 
Vodilna misel celotnega kongresa so bile demografske 
spremembe v vseh državah EU, saj prinašajo 
problematiko staranja prebivalstva, to pa vodi tudi do 
problematike zdravstvenega stanja starejše populacije. 
Še posebej so bili starejši izpostavljeni v zadnjem letu 
Covida 19, kar pa je prineslo tudi druge probleme kot sta 
osamljenost, izolacija. V enem kratkem letu se je 
pokazalo, kaj je prinesla pandemija starejši populaciji. 
Pomanjkanje kontaktov, dostop do komunikacijskih 

orodij, neznanje – digitalna nepismenost. Digitalna 
komunikacija je postala ključnega pomena za vse 
generacije.  
Sprejeli smo resolucijo, ki poudarja digitalno Evropo, ki 
bo usmerjena v dobro ljudi, zraven je potrebno vključiti 
starejše in jim nuditi izobraževanje v tej smeri. Starejši 
ljudje so pomemben del populacije EU, saj prinašajo 
svoje izkušnje in znanje vsem generacijam. Mediji in 
informacije morajo biti dostopni vsem, tudi starejšim, 
to je temelj demokratične družbe, ki ne izključuje, 
ampak vključuje tudi starejše in pripomore k dobremu 
počutju.  
Zato ESU poziva in zahteva, da bo digitalno izobraževanje 
postalo prednostna naloga vseh držav članic EU, ki bodo 
vključevale osebe vseh starosti. Geslo skupne 
odgovornosti je: »Nihče ne sme biti pozabljen ali ostati 
zunaj tega!«  
Na kongresu so bile izpostavljene tudi teme o »zeleni« 
Evropi kot skupnem cilju vseh držav članic, o zdravem 
gospodarstvu, ki bo v prid državljanom, o promociji 
evropskega načina življenja in spoštovanju demokracije 
za vse.     
Delegati so soglasno sprejeli spremembe statuta ESU, ki 
je tako usklajen z belgijsko zakonodajo, ker je tam sedež 
zveze. Glavna tema kongresa in najpomembnejši 
dokument za nadaljnje delo pa je deklaracija, ki bo 
podana Evropski komisiji.  
Na kongresu sva vzpostavila številne prijateljske stike, 
npr. z delegacijami iz Belgije, Slovaške, Češke in Cipra, 
Italije - Južne Tirolske, Avstrije. Razdelila sva nekaj 
promocijskega gradiva o naravni in kulturni dediščini 
naše dežele.  
Udeleženci iz številnih držav Evropske unije so bili 
srečanja zelo veseli, saj so se po dolgem obdobju »zoom« 
srečanj kot prijatelji srečali v živo.  
 
Irena in Ernest Margon      
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                        Udeleženci  Evropske zveze seniorjev Evropske ljudske stranke (ESU EPP) v Madridu 
 
 
 
 

 
 

LETNA KONFERENCA ZVEZE SENIORJEV 

V prostorih glavnega tajništva je 15. oktobra 2021 ob 
upoštevanju PCT pogojev v živo potekala naša letna 
volilna konferenca, na kateri je bilo tudi izvoljeno  novo 
vodstvo.  

 Udeležba je bila nad pričakovanji, kar kaže, kako 
pogrešamo pogovore. Za vse udeležence je bila dvorana  

kar pretesna. Uvodoma sta prisotne nagovorili poslanki 
Iva Dimic In Tadeja Šuštar Zalar, po videopovezavi se je 
oglasila evropska poslanka Ljudmila Novak, aktualne 
politične teme je osvetlil  glavni tajnik Robert Ilc.  

Predsednik ZS mag. Zdravko Luketič je podal letno 
poročilo in predstavil osnutek načrtov za naprej.   

Sledile so volitve za mandatno obdobje 2021 – 2023. 
Število članov UO, določeno s Pravili Zveze seniorjev, po 
novem znaša 13 članov, poleg dveh podpredsednikov in 
predsednika pa celoten organ sestavlja 16 oseb. 

Člani upravnega odbora so: Jožef CAJNKO , Metod HABE, 
Milena KOSELJ ŠMIT,  Marija LAVTAR, Irena MARGON, 
Janez OVSEC, Janez SVETEK, Franc VRANETIČ, Ivan 
WEIXL, Dezider SOOS, Peregrin STEGNAR, Ivan HUMAR,  
Terezija HAJDNIJAK. 

 
 
Za podpredsednika in podpredsednico sta bila  izvoljena 
Ernest MARGON in Ivanka UČAKAR. Za predsednika je bil 
soglasno izvoljen Zdravko LUKETIČ. Za častnega 
predsednika pa Jože JURKOVIČ.  
 

 

V živahni razpravi so udeleženci opozorili na probleme 
starejših, pohvalili delo ministrov in se zavezali k 
sodelovanju starejših v volilnih kampanjah v letu 2022. 
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»Zahvaljujem se vsem udeležencem letne konference, da 
so me ponovno izvolili in potrdili za predsednika Zveze 
seniorjev NSi. V prihodnosti se bomo potrudili, da se bo 
uresničil program Nove Slovenije, ki zagotavlja 
prihodnost ne samo seniorjev ampak tudi našim otrokom 
in vnukom,« je dejal novi stari predsednik ZS NSi. 
 
Zveza seniorjev ima trenutno 33 poverjenikov v OO NSi 
po vsej Sloveniji. Če poverjenika v vašem odboru še ni, 
povabljeni, da postanete to vi! 
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ŠTAJERSKA KISLA JUHA 
Štajersko kislo juho – kot že ime pove – tradicionalno 
pripravljajo na Štajerskem, zlasti v Slovenskih goricah. 
Mnogi jo opisujejo kot čudežno zdravilo za neprespane 
noči, drži se je sloves, da najbolj odgovarja tistim, ki so ga 
prejšnji dan malo preveč »cuknili«. Je tudi značilna jed na 
ohcetih, svatom se jo običajno ponudi po polnoči kot 
zadnjo jed pred odhodom. 
 

  
Vir:ttps://images.24ur.com/media/images/1024x576/Nov2020/6dc7591b19fb149af510_62485133.jp
g?v=5799 
 

 
POTREBUJEMO: 1 kg sveže svinjine (repki, nogice, glava, 
srce, meso); obilo jušne zelenjave (korenje, zelena, 
peteršilj); dišavnice (majaron, lovor, timijan, poper v 
zrnju, svež peteršilj ali drobnjak); 2 l vode, 2 dcl vina (ali 
kis po okusu), sol, 5 strokov česna, 2 žlici moke, 1 dcl kisle 
smetane. 
Meso zrežemo na kose, damo v večji lonec  in ga zalijemo 
z vodo. Grobo narežemo očiščeno jušno zelenjavo in jo 
dodamo. Ko sta meso in zelenjava napol mehka, dodamo 
dišavnice, cel ali sesekljan česen, poprova zrna ter solimo. 
Kuhamo na šibkem ognju, medtem iz moke in smetane 
gladko zmešamo podmet (zatep, kot pravijo v Slovenskih 
goricah). Juho zgostimo in kuhamo naprej, dokler meso in 
zelenjava nista mehka. Če smo v juhi kuhali tudi glavo, jo 
vzamemo iz juhe in meso previdno odluščimo od kosti ter 
vrnemo nazaj . Na koncu okus izboljšamo z vinom ali 
kisom, dosolimo, če je potrebno. Po želji potresemo s 
sesekljanim peteršiljem ali drobnjakom. Premešamo še 
zadnjič in postrežemo. 
 
 Pa DOBER TEK! Nazdravite lahko z belim bizeljčanom. 

 

 

Kako razmišljajo otroci? 
Ne vem, koliko sem star. To se ves čas spreminja. (Miha, 4 
leta) 
 
Psi imajo po navadi zelo radi vodo, nekateri celo živijo v 
njej. To so morski psi. (Alenka, 6 let) 
 
Danes sva z bratom pojedla cel kozarec marmelade, zvečer 
bova dobila pa drisko ali po riti. (Mina, 7 let) 

 

 
Življenjsko zavarovanje je to, da denar dobi tisti, ki preživi 
smrtni primer. (Jan, 8 let) 
 
Metulj je žuželka iz družine helikopterjev. (Lea, 7 let) 
 
Ko se dva zaljubljenca prvič poljubita, takoj padeta dol in 
se ne dvigneta vsaj eno uro ali več. (Domen, 5 let) 
 
Nisem krščen, sem pa zato cepljen. (Rok, 6 let) 
 
 

  
 

Novičnik, ki ste ga ravnokar pregledali, je želel priti med vas pred mesecem dni. A časi in okoliščine niso predvidljivi, zato 
zamuda. Upamo, da vam kljub temu prinašamo zanimivo branje. Bodite zdravi in svetlo naravnani. Na svidenje spomladi! 
 

 

Novičnik Zveze seniorjev NSi – krščanskih demokratov, spletni časopis brezplačno prejmejo vsi člani Zveze seniorjev. 
Odgovorni urednik predsednik Zveze seniorjev mag. Zdravko Luketič 
Uredniški odbor: Terezija Hajdinjak, Irena Margon, Peregrin Stegnar (oblikovanje), Ivanka Učakar  (jezikovni pregled in 

koordinacija), Ivan Weixl 

 
Leto 1, številka 4, december 2021 


