VSEBINA 2. REDNEGA SREČANJA UPOKOJENCEV PRULE DNE 22.05.2014
Pomemben del uresničevanja cilja našega društva (glej vsebino 1.rednega srečanja) je seznanjanje in
povezovanje upokojencev z aktualnimi dogodki na Prulah, v našem mestu in državi.
Izredno pomembno je, da imajo ljudje možnost v živo srečati akterje dogodkov in da niso odvisni le od
medijskih poročanj. Tako imajo možnost sami postavljati vprašanja.
1. Na srečanje se povabila g.Lenarta Zajca, za naslednje srečanje pa pospešeno poskušam dobiti
odgovor na povabilo tudi od g.Aleša Primca. Na tokratno srečanje je prišel g.Lenart Zajc, sin
pokojnega pesnika Daneta Zajca. Povod za povabilo je dejstvo, da je odraščal na Prulah in da je
veliko upokojencev osebno poznalo njegovega očeta. Po spletu se je te dni razširjalo e-pismo
g.Lenarta Zajca in se glasi:
Spoštovani!
Z ogorčenjem sem opazil, da na nedeljskem shod privržencev Janeza Janše organizatorji ne le, da so
zlorabili samo Majniško deklaracijo iz leta 1986, zlorabili so tudi verze mojega očeta in ime Daneta
Zajca. Glede na to, da je bil shod v podporo Majniški deklaraciji poimenovan "Pride čas, ko ni več
časa" in da dedičev avtorskih pravic Daneta Zajca o uporabi omenjenega verza ni nihče v naprej
obvestil, kaj šele povprašal za dovoljenje, ali mnenje o uporabi njegovih verzov, vam pošiljam
sestavek in prosim za njegovo objavo, ali pa vsaj objavo obvestila, da je bilo na shodu delo in ime
Daneta Zajca zlorabljeno.
V naprej se zahvaljujem in Vas pozdravljam
Lenart Zajc
Zloraba verza Daneta Zajca za predvolilni shod Janeza Janše
V času predvolilne histerije se dogaja vse mogoče in večina tozadevnih cvetk zdrsne mimo mene
neopažena. Skoraj ne bi opazil niti zlorabe znamenite majniške deklaracije v predvolilne namene, ter
poizkusa preusmerjanja pozornosti javnosti z dejstva, da je Janez Janša pravnomočno obsojen
zlikovec. Pa sem jo bil žal primoran opaziti, saj je tam, na Prešernovem trgu zbrana vesela druščina
zlorabila delo in ime mojega očeta Daneta Zajca. Pač, svoj shod so poimenovali »Pride čas, ko ni več
časa«, z uvodnim verzom očetove pesmi Čas tvoj. Pustimo ob strani, da verz iztrgan iz konteksta in
interpretiran kot so ga interpretirali tisti govorci na Prešernovem trgu izgubi ves svoj pomen, ne, ne
mislim razpravljati o tem. Tudi ne mislim razpravljati o tem kaj bi moj oče v dani situaciji naredil, ko
bi bil še živ, lahko rečem le, da se je od politike in njenih akterjev, razočaran nad slednjimi, distanciral
že lep čas nazaj. Vse ostalo onkraj tega bi bile le manipulacije v smislu kaj bi bilo, če bi bilo.
Nesmiselne manipulacije, ki pa so me dovolj spodbodle, da ne morejo mimo neopažene in, da ne
morem ostati tiho.
S strani Janeza Janše in njemu bližnjih krogov smo doživeli že marsikatero manipulacijo, sploh z
mrtvimi. Večino svoje politike so gradili na čustvih in prizadetosti tistih, ki so med in po vojni izgubili
svoje bližnje. Svojo manipulantsko vlogo so opravili tako dobro, da so ponovno zasejali sovraštvo in
razkol v tem malem narodu. Sam ne bom in ne morem pristati na to, da bi bile mojemu očetu v usta
polagane kakršnekoli odločitve, za katere se ne bi še za življenja odločil sam. Razpravljati o tem kako
bi se Dane dandanašnji odločil o Majniški deklaraciji iz leta 1986, ali je njeno poslanstvo izpolnjeno

ali ni, oziroma ali so za njeno uresničevanje potrebni masovni shodi ali ne, je brezpredmetno, saj se
Dane, žal, o tem ne more več odločati.

Ob tem pa naletimo še na drug problem, ki zelo dobro kaže na naravo bivšega predsednika vlade in
njegovih krogov: da zakone interpretirajo po svoje je že nekaj časa opazno, pač, ko služijo njihovemu
namenu krilijo in mahajo s pravnimi knjigami in podčrtavajo zakone, ko pa jim ni v interesu spet
vpijejo, da je sodstvo krivično, in zakoni (ki so jih sami sestavljali) polni lukenj. V Danetovem
primeru so še enkrat dokazali, da je takšna ocena njihovih ravnanj pravilna, saj o uporabi Danetovega
verza dedičev niso kaj dosti spraševali, saj jim sam v namene politikantskih manipulacij sigurno ne bi
dal privoljenja kakorkoli omenjati mojega očeta ali zlorabljati njegovo poezijo.

Zato, da bo to jasno, izjavljam zdaj in za v bodoče, ter obveščam vse zdajšnje in bodoče politike in
politikante, ter vse ostale manipulante, da ga iz svojih predvolilnih spletk izpustijo! O njem lahko
razpravljate z zgodovinskega vidika, lahko debatirate o njegovih delih, ne manipulirajte pa z njim, in
ne polagajte vaših črnih misli v njegova usta!

Lenart Zajc
Kakor sem že omenila poskušam za naslednje srečanje povabiti g.Aleša Primca, ki je na
omenjenem shodu uporabil Zajčev verz, upam, da se bo tudi on odzval povabilu.
2. Prisotne sem seznanila s povabilom Zavoda za kulturno in izobraževalno dejavnost Derridas, ki
deluje v lokalu Prulček:
Pozdravljeni!
Prule so že skorajda napolnile z poletnim vzdušjem, mlado in staro se je prebudilo in pri zavodu
Derridas menimo, da je prišel čas, da se mladi in stari povežemo, ter na ustvarjalen način pokažemo,
da smo še vedno polni zagona.
Super bi bilo, da bi v sklopu Bazarja uporabnih umetnosti - BUUM, ki ga imamo vsako nedeljo na
pred Prulčkom naredili tudi delavnice, ki bi se jih želeli udeležiti tudi upokojenci. Za enkrat imamo
ustvarjalne delavnice, ki se jih večinoma udeležujejo otroci. Rišemo, veliko se ukvarjamo z barvanjem
različnih izdelkov in reciklažo, imamo tudi kiparske delavnice, ...
Delavnice, ki bi jih lahko izvedli iz naše strani in bi bile najbrž zanimive tudi za vaše člane so:
1. Kiparska delavnica pod vodstvom akademskega kiparja Anžeta Jurkovška, kjer bi se udeleženci
spoznali z osnovami oblikovanja in na koncu izdelali svoj izdelek.
2. Kvačkarska delavnica, kjer bi si lahko mladi in stari izmenjali zanimive in lepe vzorce. Naučili bi se
osnov kvačkanja, si izmenjali izkušnje in podelili svoje znanje z drugimi. Za enkrat je kvačkarske

delavnice na Bazrju ob nedeljah vodila Petra Furlan, vendar se je izkazalo, da zanimanje med mladimi
je in da radi prisluhnejo nasvetom starejših ljudi.
Mislite, da bi bila katera delavnica izmed zgoraj omenjenih zanimiva za vaše člane. Oz. zanimajo nas
tudi vaši predlogi glede teme delavnic. Najbrž imate zelo zanimive ideje. Smo odprti za predloge in se
že veselimo novih izkušenj in sodelovanja.
Z lepimi pozdravi
Petra Furlan za Zavod Derridas

