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Uvodnik  
 ODLOČNO NAPREJ!  
Nova Slovenija je na 
prvih slovenskih 
evropskih volitvah leta 
2004 nastopila z geslom 
»ZDAJ«. ZDAJ je 
pomenilo to, kar smo v 
štiričlanski skupini  

zapisali 20.1.1990 na vabilu za prvi volilni zbor 
Slovenskih krščanskih demokratov v Mariboru: 
»Dolžnost imamo, da poskrbimo za svojo 
bodočnost, za bodočnost naših otrok, za bodočnost 
našega naroda in domovine. Nastopil je 
zgodovinski trenutek, ko smo poklicani, da z vso 
odgovornostjo kot dediči evropske krščanske 
kulture ustvarimo skupen dom v združeni Evropi 
enakopravnih in enakovrednih posameznikov, 
narodnosti in narodov. V času, ko so postale 
vprašljive vse etične in narodne vrednote, je naša 
obveza in dolžnost, da začnemo ustvarjati novo 
družbo na trdnih in jasnih temeljih prave 
humanosti, ki izhaja iz celostne podobe človeka, 
povezanega s sočlovekom, naravo in Bogom. 
Pridite in predlagajte, kako in s katerimi ljudmi 
bomo lahko uresničili naša plemenita 
prizadevanja.« Po dvaintridesetih letih se ta zapis ni 
nič postaral. Tranzicija se v Sloveniji žal še ni 
končala. 
 
Medijski vlak dominantnih medijev vozi vzvratno. 
Že naslov soočenj »SLOVENIJA ZDAJ« na RTV je 
drugačen, kot je bil 2004 za Novo Slovenijo. Skriva 
željo po vračanju v staro Slovenijo globoke države 
pred letom 1989. Kršitve pravne države s strani 
sodne veje oblasti so podobne kot 1989. 
Retroaktivna sodba Ustavnega sodišča o pred 
mnogimi leti sprejetem Zakonu o nalezljivih 
boleznih je po mnenju dr. Jambreka nična, saj ni 
izvršljiva za nazaj. Sodbe Ustavnega sodišča pa 
padajo na EU sodišču za človekove pravice. 
   
 

LETO II/1   april 2022 
 
Medijske ankete slikajo virtualno resničnost o 
podpori volivcev posameznim strankam »novih«  
obrazov levice. Leta 2004 je takrat najbolj 
eminentni analitik na podlagi anket na koncu 
Odmevov, uro in pol pred volilnim molkom, izjavil: 
»Nobenih sprememb ne bo /…/«. Čez 50 ur pa je 
padla LDS, zmagala pa Koalicija Slovenija z NSi! 
 
Zato ne nasedajte volilnim anketam, ne nasedajte 
medijskim pamfletom na vidne člane Nove Slovenije 
in na vlado. Ne nasedajte komentatorski domišljiji 
»neodvisnih« novinarjev, ki končajo kot kandidati 
na volilnih listah levih strank. Ne nasedajte 
izmišljenim aferam! 
   
Političnih tekmecev in nasprotnikov se ne bojte, pač 
pa srčno in pogumno nagovorite svoje sorodnike, 
sosede in prijatelje, da odidejo na volitve in oddajo 
svoj glas za Novo Slovenijo. Pridružite se volilni 
kampanji kandidata NSi za državni zbor v vaši 
občini in ga spremljajte na terenu.  
 

Vstopiti moramo v javno življenje za prihodnost 

naših vrednot, za dostojanstvo vsakega človeka, za  

svobodo, solidarnost, pravičnost in osebno varnost! 

 

Verjamem ministrski ekipi in programu Nove 

Slovenije! Verjamem, da v Državnem zboru lahko 

najdemo nove oblike sožitja med nami ter skupen 

imenovalec Slovencev pri vstopanju v prihodnost. 

Slovenija je pod to vlado dobila nov zagon. A kar 

smo začeli, moramo dokončati. Zato se nam 

pridružite v volilni tekmi in se udeležite volitev! 

 

Odločno naprej z Novo Slovenijo - krščanskimi 
demokrati!   
 

mag. Zdravko Luketič 
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Spoštovani in dragi člani in članice 
Zveze seniorjev! 

 

 
 

V velikonočnem tednu smo, 
cvetnonedeljske butarice, pušlji, 

žegni, dreneki, presmeci, 
begance, praklji, vivniki, potice ... 
so že v vazi ali zataknjeni za križ, 

da nas varujejo. 

Voščimo vam zbran velikonočni 
teden, vstajenjskega veselja, 

čistega grla za donečo alelujo 
 in peka naj se tudi posreči. 
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Janez Ovsec  
predsednik OO Logatec 
kandidat za poslanca na Vrhniki 

 

 
 

Kje in kdaj ste se rodili? Koliko vas je bilo v 
družini? Morda kak poseben, najljubši spomin na 
otroštvo?  
Mladost sem preživljal v Starem trgu pri Ložu na 
Notranjskem. V družini smo trije otroci. Tako imam 
poleg mlajše sestre še najmlajšega brata. Spominov 
na otroštvo je veliko. Najlepši pa so na poslušanje 
pravljic, ki nam jih je pripovedoval oče. Najbolj 
pogosto je bila na repertoarju pravljica o sedmih 
kozličkih. Ob tem se je včasih zgodilo, da je oče prej 
zaspal ob nas. 
Kje ste se šolali? Katerega učitelja / profesorja 
imate v dobrem spominu in zakaj?  
Osnovno šolo se obiskoval v domačem kraju in sem 
bil prav dober učenec. Potem sem se vpisal na 
Srednjo strojno šolo v Ljubljani, ki sem jo tudi 
končal s zelo dobrim uspehom, tako da sem se v  
nadaljevanju vpisal na Fakulteto za strojništvo in v 
rednih rokih pridobil naziv univ. dipl. ing. 
strojništva. V bistvu imam v dobrem spominu vse 
učitelje in profesorje. Nimam nekega favorita. 
Vaše zaposlitve?  Katero je (bilo) vaše vodilo pri 
delu v Litostroju?  
Prvo službo sem dobil v Kovinoplastiki Lož, kjer sem 
opravil enoletni pripravniški staž in postal 
konstruktor – tehnolog. Moja naslednja služba je 
zahtevala selitev v Logatec, kjer sem prišel v 
Valkarton za vodjo vzdrževanja in kasneje prevzel  

 
 
 
tudi vodenje proizvodnje. Ko sem imel 
petintrideset let pa me je nagovoril dr. Duhovnik,  
da prevzamem tehnični sektor v takratni Tovarni 
turbin koncerna Litostroj. V Tovarni turbin in 
tovarni črpalk sem bil pred preoblikovanjem 
Litostroja tudi v. d. direktorja. Dve leti pred 
programiranim stečajem Litostroja se je ustanovilo 
novo podjetje z imenom Litostroj EI. Tudi v tej novi 
obliki, ki je bila zaradi preoblikovanja zelo vitka, 
sem še naprej ostal vodja tehničnega sektorja, kar 
sem bil vse do pred nekaj leti, ko je podjetje kupila 
češka družba. S prihodom novega lastnika, ki je na 
ključne pozicije postopoma imenoval svoje kadre, 
sem postal pomočnik direktorja proizvodnje. 
Zaenkrat še nisem upokojen, sem pa pripravnik. 
Rok za upokojitev je junij leta 2023. 
Kako ste se pričeli politično udejstvovati? S kom 
ste sodelovali? Če povem po pravici , sem se 
politično udejstvoval že pred osamosvojitvijo, saj 
sem bil v  takratni Kovinoplastiki Lož izvoljen 
predstavnik TOZD Orodjarna v Zboru združenega 
dela Občine Cerknica. Po osamosvojitvi sem se že 
takoj na začetku vključil v SKD, kjer sem bil član 
Občinskega odbora Logatec.  
 

 
Foto: Barbara Omers 
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Vaše delovanje v NSi in Zvezi seniorjev?  
V NSi sem se vključil kmalu po ustanovitvi, saj 
povezava SKD s SLS ni obrodila sadu. Že nekaj let 
sem predsednik OO NSi Logatec in zadnje dve leti 
tudi predsednik RO Notranjska. 
Vaša žena je prava športna korenina. Koliko let že 
podpirata drug drugega?  
Žena se je že od mladosti želela preizkušati v 
različnih športnih disciplinah. Ko so otroci že malo 
odrasli, je dobila priložnost, da se več ukvarja z 
različnimi športi. Moram reči, da je v kar 
uspešna,kar ji da še več elana. Sam nimam 
konstitucije športnika in sem bolj opazovalec. 
Vsekakor je na prvem mestu skrb za družino in 
urejenost doma. Včasih sva se malo več ukvarjala s 
plesom, tako standardnimi kot latinskoameriškimi 
plesi, tudi modernejšimi, kot sta rock'n'roll in 
hustle. Sva se pa dodobra preizkusila tudi v 
argentinskem tangu. Sprehodi v naravo so naša 
stalnica. Za duhovno plat sem zadolžen bolj jaz. 
Kaj počnete v prostem času?  Ali raje slikate ali 
fotografirate? Koliko razstav ste že imeli? Kdo vas 
navdihuje?  
Ob prostem času se najraje sprehajam po naravi in 
različnih krajih, kjer najdem veliko motivov za 
fotografiranje in v nadaljevanju tudi za slikanje. 
Slikanje je moja posebna ljubezen, kateri pa v 
zadnjem obdobju posvečam malo manj časa. 
Upam, da pomlad prinese novega navdiha in 
energije tudi za to področje. Pravzaprav nimam 
kakšnega določenega idola. Opazujem široko 
paleto likovnih ustvarjalcev in likovnih stvaritev. 
Kljub temu je moj glavni izziv slikanje v tehniki 
akvarela mokro na mokro, kjer se urim pod 

mentorstvom slikarja Petra Lazarevića in akad. 
slikarja Jurija Kravcova.  
 

 
 

  

Foto: Barbara Omers 
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Vladni program 2022 – 2026 v očeh 
seniorke  
 

Zaveze NSi za vključujočo, pravično in 
solidarno družbo: 

Nihče, ki dela, se ne sme bati za svoje 

preživetje.  

Boj proti revščini, zlasti zaposlenih in 

upokojencev. 

Še naprej bomo delu dajali veljavo; tistim, 

ki to potrebujejo, pa bomo omogočali 

dostojno denarno pomoč in transferje. 

Zagotovili bomo, da bodo vsi starejši, ki 

jim varstveni dodatek pripada, tega tudi 

čim bolj enostavno prejeli.  

Nihče ne sme biti lačen – nadgradnja 

projektov razdeljevanja hrane. 

Odločen NE nasilju v družini.  

Poudarek duševnemu zdravju. V sodobni 

družbi se izgublja povezanost in medsebojna 

solidarnost, zato bomo posebno pozornost  

namenili reševanju problema osamljenosti.  

 

 

 

 

Možnost zaslužka 350 EUR z občasnim in 

začasnim delom za upokojence in iskalce 

zaposlitve. 

Višje in zagotovljene pokojnine. Prenova 

pokojninskega sistema za dostojne pokojnine 

za vse. Upoštevanje otrok pri o d m e r i  

pokojnine za oba starša. Redno usklajevanje 

pokojnin in odprava preteklih krivic. Dvojni 

status upokojenih podjetnikov, da čim dlje 

ostajajo delovno aktivni.  

Sistemska ureditev in rešitev financiranja 

dolgotrajne oskrbe. 

3.900 dodatnih namestitev za starejše do 

leta 2026 (glede na izhodiščno leto 2020). 

Dnevni centri in druge skupnostne oblike za 

starejše. 

 Digitalni bon za vseživljenjsko učenje vsem 

državljanom. 
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  Tudi Zveza seniorjev odločno naprej: kandidati in kandidatke na državnozborskih volitvah 2022. 
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Zeliščna frtalja* 

Pomlad. Čas za preprosto samostojno kmečko jed,  
katere osnovna sestavina so mlada zelišča in jajca. 
Obstaja toliko variant, kot je gospodinj. Uporabimo 
to, kar raste ali na domačem vrtu ali na negnojenih 
travnikih (kopriva, blitva, peteršilj, regačica, meta, 
melisa, trpotec, koromač , regrat, drobnjak, rman, 
divji hmelj ...). Pomembno je, da so zelišča sveža in 
ne sušena. Kot gospodinje dodajajo različna zelišča, 
uporabljajo tudi  dva postopka: ali naredijo testo 
kot za palačinke in vanj zamešajo zelišča ter pečejo 
v globoki ponvi  ali pa na oljčnem olju zdušijo 
čebulo, dodajo zelišča, da ovenejo, nanje ubijejo  

 

jajca, jih pomešajo in omleto previdno obrnejo. 
Prepustite se svoji domišljiji. 

Sestavine za eno ali dve osebi:  šopek svežih zelišč, 
3 jajca, sol, za namastitev ponve 1 žlica oljčnega 
olja, 1 majhna žlica masla, po želji pa ali ½ čebule ali 
pa 2 dcl mleka, 3 žlice moke za testo, parmezan za 
posip, za mesojedce pa še ocvirki, pršut, panceta 

*frtálja  [fərtálja] omleti podobna debelejša ocvrta primorska 
jed iz stepenih jajc in različnih dodatkov  
 
 

  
Foto: visitkras_kulinarika_jaka-koren 

 

 

 
“Simfonije mi pomenijo največ v življenju,"reče 
prijatelj glasbe znancu. “Imam pa težavo, ker najbolj 
uživam ob simfonijah, če ležem na tla in zaprem oči.” 
“In v čem je torej težava?” 
“Vedno, kadar ležem na tla, pride garderoberka in me 
vrže iz simfonične dvorane!” 
 

Andrej, ki je zaprosil za neprofitno stanovanje, se je 
oglasil na stanovanjskem oddelku občinske uprave 
in vprašal, kdaj lahko pričakuje stanovanje. 
“Čez dvajset let!” mu je odgovoril referent. 
Andrej se je napotil proti vratom, nato pa zastal, se 
obrnil in vprašal: 
“Naj se oglasim zjutraj ali popoldan?” 

 
 

 

 

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 2, številka 1, april 2022 

https://www.fran.si/201/esskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/4417431/frtalja?View=1&Query=frtalja

