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Pred vami je počitniška izdaja Novičnika 

Zveze seniorjev. Za uvodnik smo tokrat 

zaprosili dr. Alenko Šverc, predsednico sveta 

NSi, ki so je k razmisleku o dejanskem stanju 

v Sloveniji nagovoril intervju z dr. Nino 

Krajnik, ki je te dni napovedala kandidaturo 

za predsednico države. Komentar s terena je 

prispeval Franc Vranetič, član UO ZS iz Brežic. 

V intervjuju se predstavlja Barbara Omers 

Zupanc, predsednica RO NSi Ptuj – Ormož in 

članica UO ZS, gostiteljica druženja seniorjev. 

Mednarodna dejavnost je živahna – ali po 

spletu ali v živo. Poročata Irena Margon, 

naša mednarodna tajnica in podpredsednik 

UO Ernest Margon (Pivka). Upravni odbor se 

je redno sestajal, se vključil v volilno 

kampanjo in spremljal zakonodajo, ki vpliva 

na življenje starejših. Ob pomoči Terezije 

Hajdinjak (Ljubljana) in Ivana Veixla 

(Maribor) smo izpeljali dvoje srečanj, aprila v 

Kranju in junija v Halozah. 

Volitve v državni zbor so nas postavile v 

opozicijo, imamo pa poslanca več, torej 

osem. Od seniorjev sta bila izvoljena dr. Vida 

Čadonič Špelič in Jožef Horvat. Kot je povedal 

predsednik mag. Matej Tonin, bomo 

konstruktivna in budna opozicija, dobre 

rešitve bodo poslanci podprli, ne bodo pa 

molčali ob slabih, kot so n.pr. predlogi novih 

davkov.  

Želimo vam prijetno poletje! Naj vas 

razveseljujejo lepote Slovenije, ki jih le 

razkažite svojim vnukom in vnukinjam!  

Ivanka Učakar, podpredsednica Zveze 

seniorjev in članica uredniškega odbora 



UVODNIK

INTERVJU POGUMNE 

ŽENE O »SVOBODI« 

V teh dneh nas je dr. 

Nina Krajnik z 

intervjujem, ki ga je opravil novinar Možina 

na RTV na novo prebudila v skoraj brutalno 

resničnost stanja v Sloveniji, ki ji danes 

pravimo SVOBOda. 

Dr. Nina Krajni je pionirka lacanovske 

psihoanalize v Sloveniji, ki je »klinično 

diagnosticirala« sodobno slovensko 

družbeno stvarnost. 

V ospredje  postavlja razmah »divje 

svobode«, ko si prevladujoče klike jemljejo 

pravico do sramotenja, etiketiranja, 

dehumanizacije tistih, ki mislijo drugače in za 

katere menijo, da jih ogrožajo. Ostra je tudi 

v oceni leve intelektualne elite, ki ne le, da 

tiho privoli v javno sramotenje drugače 

mislečih z izrazi »svinje«, »podgane«, ampak 

je celo v ozadju tega, saj je to izraz nasilnega 

boja za prevlado njihove ideologije. 

Ideologija ni cilj, ampak je sredstvo za 

dosego privatizacije pod krinko zaščite 

malega človeka. Ključni za uspeh 

privatizacije in njenih nosilcev so protestniki, 

civilna družba, podrejeni mediji in medijski 

delavci. A ti so po njenem le člen v verigi 

vzdrževanja »mrtve« Slovenije. Slovenije, v 

kateri se v bistvu NE sme SPREMENITI nič, 

kar bi spremenilo interese privatizacije. 

Pri politiki gre za dialog. Nesodelovanje je 
izrazito nepolitično delovanje, 
nesodelovanje vodi k izključevanju in 
Slovenija temelji na izključevanju, je dejala 
Krajnikova in dodala, da se vse to dogaja, da 
bi tisti, ki izključujejo sami, ohranili to celino 
in ohranili totalitarni element. Vsi ti centri 
moči v Sloveniji, tudi mediji, govorijo nekaj, 

delujejo pa nasprotno temu, pri čemer se 
pojavi vprašanje, kako se to lahko dogaja v 
demokraciji, ko bi mediji morali za resnico 
delovati. Krajnikova je prepričana, da ljudje 
resnico najtežje sprejmejo in je lažje slediti 
medijem, ne glede na to, ali je resnično ali 
ne. “Ko enkrat pade ime očeta, se pojavi zlo, 
ljudje začnejo neorientirano bloditi, kar smo 
videli tudi na zadnjih volitvah. Ljudje lahko 
volijo večkrat neko isto strukturno figuro, 
vedno razumejo kasneje, da je bila to 
pomota in vedno bodo to pomoto 
ponovili,” je pojasnila gostja in dodala, da v 
Sloveniji manjka predvsem etika spoštovanja 
resnice drugega, saj če tega ni, potem 
družbene vezi ne obstajajo, ampak le 
sovraštvo do nekoga, ki je različen. 

Krajnikovo veseli, da še vedno obstajajo 
ljudje, ki so POVEZOVALNI. Prepričana je, da 
se vse akademske, kulturne ali pa ideološke 
manipulacije na koncu razbijejo v soočenju z 
resnico in tako se bodo tudi te, ki smo jim po 
njenem mnenju v Sloveniji prevečkrat priča. 

To je bil vsekakor pogovor, ki je z drugega 

zornega kota pogledal na dogajanje v politiki, 

družbi, medijih in gospodarstvu. Ta intervju 

je nujno poslušati večkrat in govornici 

priznati velik POGUM za jasno analizo stanja 

v Sloveniji in tudi za razmislek Novi Sloveniji 

o nadaljnjih POGUMNIH korakih. 

dr. Alenka Šverc, predsednica sveta Nove 

Slovenije 

 

 

 

 



 

BARBARA OMERS ZUPANC 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kje ste se rodili  in spomini na vaše otroštvo? 
Moja življenjska pot je bila po svoje nekaj 
posebnega. Rodila sem se 
nepoznanim  staršem.  S tremi meseci sem bila 
dana v rejništvo v domžalsko-kamniški konec, v 
prelepo vasico Vrhovlje. Sedaj pa imam svojo 
družino, na katero sem zelo ponosna. Mlada 
sem se poročila, rodila dve hčerki, imam tudi tri 
vnuke. 
 

 
 

Kje ste se šolali? 
Mladost je bila težka, hodila sem v osnovno šolo 
na Brdo pri Lukovici. Ko sem se odločala za 
poklic, sem  se odločila za prodajalko  in 
preživela 3 leta v Mladinskem domu Malči Belič 
na Viču. Še ne z osemnajstimi leti pa so me 
poslali v svet brez česar koli. Res sem imela 
poklic in hitro sem dobila službo. 
 
Vaše zaposlitve : katero je bilo vaše vodilo pri 
delu? Delala sem v Emoni Maximarketu kot 
namestnica poslovodje na tekstilu, zelo 

hitro  pa sem postala poslovodja in to delo 
opravljala 22 let. Kasneje pa me je pot zanesla v 
bančništvo in potem v tujino. Kanado. Vedno 
sem se lahko učila, tako da sem nadaljevala 
študij na poslovodski šoli in kasneje na Višji 
upravni šoli v Kranju, imam 6. stopnjo 
izobrazbe.  
 

 
 
Vaše delovanje v NSi in Zvezi seniorjev? V 
stranki sem že kar nekaj časa, deseto leto vodim 
regijo Ptuj - Ormož. Trudim se, da sem aktivna, 
pomagam 17 občinskim odborom, dva pa sta mi 
trn v peti. NSi sem zelo predana in tako bom 
tudi ostala. Stranka vedno lahko računa name, 
občinski predsedniki mi pravijo celo, da 
sem  njihova mati.  
 
Kaj počnete v prostem času? 
Sedaj na starost, saj bom letos stara 70 let, pa mi 
je po turbulentnem in težkem življenju Bog 
podaril lepo  življenje. Ničesar ne pogrešam in mi 
je lepo z mojo družino in ljudmi okoli 
sebe.  Ukvarjam se z majhno eko 
kmetijo,  skrbim za vinograd okoli 1400 trsov, za 
20 ovac in samooskrbno pridelam vso zelenjavo, 
imam veliko cvetja. Na kmetiji večinoma živim 
sama, a mi ni dolgčas, ker je vedno kaj za 
postoriti. 
 

Ivanka Učakar, fotografije Barbara Omers 
 
 



 

 

 
 

ROBERT GOLOB IZ NEGOVE - komentar 
 
Ivan Kramberger, rešitelj slovenskega naroda 
izpod komunizma? Tam so še bili Ivan Oman, dr. 
Jože Pučnik, Lojze Peterle, politiki za idejo in 
koristi slovenskega naroda, ne za interese in 
lastne koristi kot večina politikov danes. 

Tri desetletja. Nova generacija. Nov rešitelj. Dr. 
Robert Golob, ki je slovenski narod ''osvobodil'' 
izpod janšizma. Kaj je sploh to -  
janšizem?  Umetna (negativna) skovanka 
slovenskega novinarstva in pouličnih kolesarjev, 
ki so si v  zadnjih dveh letih vzeli pravico 
zastopanja celotnega slovenskega naroda. In ker 
janšizem ni bil dovolj negativen za mobilizacijo, 
so ga nadgradili v fašizem. In dosegli svoj cilj, da 
je percepcija janšizma enaka fašizmu. In komaj 
to je bilo dovolj za mobilizacijo slovenskega 
naroda, da gre na volitve. Le kdo ne bo proti 
fašizmu? In ko voliš, si seveda proti navideznemu 
fašizmu, proti janšizmu, proti Janezu Janši, proti 
vsem strankam, ki so bile v koaliciji z Janezom 
Janšo. Ni važno s kom, ni važno s čim, samo da 
ne bo Janez Janša. 

Ker se Aleksander Čeferin seveda ni želel odreči 
milijonski letni plači v švicarskih frankih, ker je 
Jože P. Damijan nekarizmatičen, Nika Kovač pa 
premlada … je bil Robert Golob idealna 
rešitev.  Smrt FAŠIZMU, SVOBODA narodu? Ali 
po slovensko smrt JANŠIZMU, SVOBODA starih 
elit v novi embalaži? LDS, Zares, Lista Zorana  

 

Jankoviča, SMC, LMŠ, Svoboda … isti ljudje, samo 
druga embalaža ali kot bi rekli naši sosedje 
''pakovanje''. Kdo bo naslednji? Vedno nova 
stranka nima nikoli starih grehov in je zato 
idealna rešitev za mobilizacijo odločilnih 
400.000 sredinskih volivcev, ki ne želijo voliti 
preverjenih politikov, saj naj bi bili itak ''vsi isti''. 
Sredina, ki je ne zanima ideologija, ki jo zanima 
le kako boljše preživeti. Volivci, ki zagovarjajo 
nižje davke in ostale desne vrednote, volijo 
potem levo za višje davke, več države, več 
socializma. Le zakaj? Ker imajo radi vedno novo 
upanje? Ali zato, ker mediji vedno znova 
zapakirajo rešitev, kot da je nekaj "IN"? Tudi 
zato, ker je ob četrtkih zvečer na TV SLO1 že vsaj 
10 oddaj Tarče bilo namenjenih maskam in 
ventilatorjem, ki smo ji nabavljali v izrednih 
razmerah, niti ene Tarče pa ni bilo o tem, kjer so 
končale milijardne terjatve slovenskih družb, ki 
smo jih slovenski davkoplačevalci posredno 
izgubili skozi dokapitalizacijo bank s 5 
milijardami sredstev v čisto normalnih 
razmerah. 

Pa to ni važno, važen je sendvič poslanca LMŠ. 
Ja, važna je embalaža, ne materija.  Embalaža, ki 
jo nam prodajajo naši mediji, mediji, o katerih se 
ne govori veliko, ker se tudi ne sme. Mediji so tu 
in odločajo. Odločajo vsi njihovi novinarji, ki so 
(celo mogoče) v želji biti nevtralni, velikokrat 
preveč levi po končani Fakulteti za družbene 
vede, kjer bil veliko let alfa in omega študijskih 
programov dr. Niko Toš (tudi nekoč Forum 21) - 
jim pač tega ne moremo zameriti. Vsi vemo, da 
so trije obrobni mediji pristali v rokah Madžarov, 
nihče pa se ne sprašuje, kje je pristalo ostalih na 
stotine medijev – mogoče v rokah ene družine in 
še nekaj vplivnih slovenskih posameznikov? 

Če pogledamo širše: medtem ko so sta ''desna'' 
gospodarstvenika Bavčar in Šrot pristala v 
zaporu, so levi fantje iz Foruma 21, kot so 
Rigelnik in Petrič ter še nekateri, danes večinski 
lastniki največjih slovenskih podjetij. Je to 
demokracija, ki smo jo hoteli?  Demokracija se 
izraža na volitvah, ki so numerično izmerjeno 
javno mnenje, ki ga ustvarjajo skozi leta mediji 



oz. novinarji. Torej novinarji usmerjajo javno 
mnenje - so torej novinarji v bistvu politiki brez 
mandata in odgovornosti? Medtem ko je pred 
tridesetimi leti Ivan Kramberger ljudi nagovarjal 
kar s strehe svojega avtomobila, je 30 let kasneje 
v podobnem tonu in načinu Robert Golob 
nagovoril slovensko ljudstvo kot rešitelj, kot 
osvoboditelj. Ni potreboval strehe avtomobila in 
megafona, njegov megafon je bila velika večina 

slovenskih medijev in še kdo. Le zakaj? Za 
osvoboditev izpod česa? Mogoče osvoboditev 
starih elit, da jih ne bi ogrožale nove? 

 

 

 

 

 

 

 

Le zakaj je sredi zmagovalnega govora Svobode 
gospa Marta Kos (včasih Forum21, danes 
Svoboda) prekinila govor in se poklonila Zoranu 
Jankoviču? Slučajnost, naključje, spoštovanje? 
So bile včasih Murgle, danes pa Vinjole nad 
Lucijo? Psi lajajo, karavana gre dalje. Amen. 

 

Pa gremo na začetek v devetdeseta, ko nam je 
Ivan Kramberger rekel: "Ljubi moji Slovenci! 

Hudi časi vas čakajo. Službe boste izgubili, nič ne 
boste imeli, vse vam bodo pokradli. Ogromno 
tovarn bo propadlo, veliko jih bo brez kruha, 
zapomnite si, kaj sem vam rekel. Komunisti bodo 
storili vse, da se zadržijo na oblasti. Bojte se jih! 
Pa ne tistih komunistov, ki bodo ostali to, kar so, 
ampak tistih, ki se bodo spreobrnili in postali 
strašni antikomunisti, pa v cerkve bodo leteli in 
se delali vernike. Pazite se njih, ljubi moji 
Slovenci. Vse vam bodo pobrali." Je še kaj za 
dodati? Srečno ''svobodna'' Slovenija. 

Franc Vranetič, član Upravnega odbora ZS, Brežice 

  

 

 



 

 

Od aprila je imel Upravni odbor dve seji, eno 

virtualno in eno na sedežu stranke. 

4. redna seja je potekala  21. 3. 2022 zvečer 

po ZOOM-u, gostji sta bili predsednica Ženske 

zveze Karolina Korenčan in podpredsednica ŽZ 

ter podpredsednica Zveze delavcev Marija 

Rogar. Dogovorili smo se za skupno 

praznovanje dneva zastave, povezano z 

izletom in volilno kampanjo. 

Prav tako je predsednik mag. Zdravko Luketič 

podal operativni načrt za aktivnosti članov ZS 

NSi za volitve v državni zbor. Predstavil je 14 

naših članov, ki so kandidirali na teh volitvah. 

Pozove, da se vsak član volitev udeleži in 

aktivno sodeluje pri predvolilnih aktivnostih v 

svojem občinskem odboru NSi.  

5. redna seja je bila  31. 5. 2022 v sejni sobi 

stranke na Dvorakovi v Ljubljani. O srednji 

gost, Cveto Uršič je predstavil, kako naj bi 

potekala dolgotrajna oskrba, katere predpise 

je še potrebno sprejeti. UO bo v povezavi s 

poslansko skupino budno spremljal vse 

postopke nove vlade. Sprejet je bil sklep o 

obisku Haloz, kjer nas bodo gostili člani RO NSi 

Ptuj – Ormož s predsednico Barbaro Omers. 

 

Dan zastave, 7. 4. 2022, v sodelovanju z 

Žensko zvezo 

Člani ZS so se z vlakom iz raznih smeri pripeljali 

v Ljubljano in se srečali v volilni kavarni. 

Dogodka se je udeležil tudi minister Jernej 

Vrtovec. Z zastavami so se pod vodstvom obeh 

predsednikov, Zdravka Luketiča in Karoline 

Korenčan odpravili na ljubljansko železniško 

postajo in od tam z novim vlakom v Kranj, kjer 

so jih sprejeli člani MO NSi Kranj. Za prijave je 

skrbela Terezija Hajdinjak, za obveščanje o 

voznih redih pa Ivan Veixl. Iz fotoreportaže 

lahko razberete, da smo podprli tudi obe 

kranjski kandidatki na državnozborskih 

volitvah. 

 

 

 

 

 



 

 

Veselo na železniški postaji Kranj 

 

    

  

 



 

 

Izlet v Haloze, 20. 6. 2022 

 

 



Že utečena ekipa Ivan in Terezija s 

pridruženo Barbaro Omers je poskrbela za 

sproščen dan. Brezplačna vožnja z vlakom 

do Pragerskega, nato pa z avtobusom in 

gasilskimi avtomobili na Korenjak.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Koncem marca je bila videokonferenca 
Evropske zveze seniorjev Evropske ljudske 
stranke na temo  »Vojna, napetosti in grožnje 
na evropskih mejah - Kako lahko reagira EU? / 
Kaj lahko pričakujejo državljani?« Na njej je 
sodelovalo več kot 50 predstavnikov iz 
različnih držav od Cipra do Norveške in od 
Španije do Armenije. Iz Slovenije sva 
sodelovala Irena in Ernest Margon. 
Predsednica An Hermans je v svojem 
uvodnem govoru dejala: "S to 
videokonferenco želimo izraziti solidarnost z 
Ukrajino in s tem  

utrditi in braniti naše evropske vrednote pred 
Putinovo agresijo." Nastopili so različni 
govorniki in strokovnjaki kot S. Van Hecke, 
profesor na univerzi Leuven, ki je pripravil 
prispevek z naslovom: Priprava na 
geopolitične premike, vojna in  posledice na 
različnih področjih. 
E. Bauer, vodja urada Fundacije Konrad 
Adenauer za baltske države, je spregovoril na 
temo: Napetosti in strahovi na vzhodnih 
mejah. Kaj pričakovati od EU?   
Splošni uvod o evropski varnosti je imel T. 

Vandenkendelaere, predsednik Delegacije 

Evropskega parlamenta za odnose s 

parlamentarno skupščino Nata. 

 Konferenca je šla v smer, da je treba z vsemi 

sredstvi podpirati ukrajinska prizadevanja za 

obrambo države in državljanov pred rusko 

agresijo. Vprašanje bodoče pridružitve EU bo 

na prvem mestu, zahteva pa svoj čas. Z 

vojaško intervencijo ni mogoče reševati 

problemov, ustvarjajo se novi. Potrebni so 

strogi ukrepi prosi Rusiji, ki je vojno začela. EU 

in NATO se morata družno zoperstaviti 

diktatorjem. Ugotovitev je bila tudi, da ruski 

visokokvalificirani strokovnjaki, znanstveniki 

in drugi intelektualci zapuščajo Rusijo in tako 

postanejo tudi oni begunci. Preko njih 

demokratična Evropa osvešča ruske 

državljane, ki doma nimajo možnosti 

objektivnih informacij. Na videokonferenci 

smo skupaj z gospo Natašo in njeno hčerko iz 

Kijeva, ki sta trenutno našli zatočišče pri nama 

v Pivki,  pozdravili udeležence.  

Sredi aprila je bila po spletu seja izvršnega 
odbora ESU z več kot 50 udeleženci in. 
Volodymyrja Džobaka, predsednika 
ukrajinskega sindikata upokojencev, 
opazovalne organizacije ESU, ki je podal 
ganljivo pričevanje o trenutnih razmerah v 
Ukrajini in humanitarnem vidiku vojne. Pozval 
je k solidarnosti, saj Ukrajinci branijo vrednoti 
civiliziranega sveta svobodo in demokracijo. 
29. 4. 2022 smo obeležili Evropski dan 
solidarnosti med generacijami. Za osvežitev 
spomina tale informacija: Ta dan je bil 
predlagan 2008, na konferenci EU pri nas na 
Brdu. Takrat je Slovenija predsedovala in prvo 
slovensko predsedstvo Evropski uniji je 
predlagalo 29. april, za Evropski dan 
solidarnosti med generacijami. Prvi dan EU se 
je uradno začel 29. aprila 2009. ESU vsako leto 
sodeluje v kampanji za ozaveščanje in 
opozarja na koncept medgeneracijske 
solidarnosti ter spodbuja večje sodelovanje in 
skupno perspektivo v prihodnjem družbenem 
razvoju. Letos, 28. aprila, se je predsednica An 
Hermans  udeležila spletnega srečanja, kjer je 



bila tema »Medgeneracijski dialog v političnih 
okoljih, izzivi in priložnosti«, ki ga je gostil 
Inštitut Robert Schuman v Budimpešti. 
Temeljni kamen Evropske unije je solidarnost 
med generacijami, ki se začne v toplih odnosih 
v družinah, soseskah, kjer se srečujejo starši in 
otroci, stari starši in vnuki, mladi in stari ter 
skrbijo drug za drugega. To predstavlja 
neposredne medosebne odnose, treba pa je 
ustvarjati skupne politične perspektive za 
reševanje družbenih problemov in iskanje 
trajnostnih rešitev za prihodnost. Negativen 
odnos do starosti ločuje različne generacije in 
ustvarja ovire za skupno polno delovanje v 
družbi. Potrebno je spodbujanje med ljudmi 
različnih starostnih skupin in povečati 
zavedanje o raznolikosti situacij. 
 

Ponovno je bila izpostavljena uporaba 
družbenih omrežij in starejši. To je družbeni 
izziv, ki se počasi a vztrajno izboljšuje. 
Spodbujanje digitalne vključenosti in različni 
pristopi k temu so potrebni. Združenja 
seniorjev podpirajo srečanja na lokalni, 
regionalni in nacionalni ravni in se povezujejo 
z organizacijami in zavodi, ki lahko nudijo 
brezplačno izobraževanje.  
 
Naslednji dogodek bo poletna akademija na 
Dunaju konec junija, glavna tema bo poleg 
položaja starejših v digitalnem svetu poročilo 
o razseljenih državljanih Ukrajine. O tem pa v 
naslednjem Novičniku. 
 
Irena in Ernest Margon, Pivka 

 

 

 

akvarel, Janez Ovsec  

 



 

 

Juha iz kislega mleka 

Potrebujemo: 7 dcl kislega mleka, 2 dcl sladke 

smetane, 25 g moke, 1 l vode, soli po okusu,  

kumino, prepražene kruhove kocke 

V sladki smetani gladko razmešamo moko. 

Razžvkljamo kislo mleko. V malo slan krop 

počasi zakuhamo kislo mleko in  smetano. 

Dodamo kumino in prevremo. Juho 

postrežemo s prepraženimi kruhovimi 

kockami. Dober tek! 

Če vam bo juha všeč, jo skuhajte še enkrat, 

krožnik fotografirajte in fotografijo pošljite na 

ucakari@gmail.com. Čaka vas presenečenje. 
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