
 

Vse najboljše, moje društvo! 

 

Davno 1946. je rojstno leto Društva upokojencev Sevnica. Leto, v katerem 

dan in mesec nista zabeležena. Pa saj ni pomembno. Pomembno je, da smo 

tu že  sedem desetletij. Častitljiva leta so to, zato je prav, da utrinke 

strnemo in zabeležimo. Včasih se premalo zavedamo, kako dragocena je 

dediščina in koliko modrosti se skriva v starajoči se družbi. 

 

Obletnice so priložnost za praznovanje preteklih uspehov in sedanjih 

naporov ter priložnosti za načrtovanje prihodnosti. Preteklost je bila 

mnogokrat naporna, težka, krizni časi so bili in so. Upokojenci, ki smo ta 

del poti že prehodili, svetujemo mlajšim: »Drzni, samozavestni bodite in 

pogumni in življenje vas bo nagradilo.« Vsi smo raznoliki, vsi pa imamo 

nekaj skupnega, in to je družabno življenje, ki nas povezuje in plete niti v 

enoten trden klobčič, klobčič, ki stremi po socialni varnosti in dostojnem 

življenju. 

 

Že v mladosti so me poučili, da starost mora biti spoštovana. Ljudje 

imamo vedno premalo časa za prijatelje, sorodnike. Občutek bližine je 

najdragocenejše darilo. Vsi smo žejni ljubezni. V stiski ne smemo biti 

sami. 

 

V sedemdesetih letih se je zgodilo veliko stvari, zanimivih spominov in 

prijetnih dogodkov. Danes živimo s spremembami, gradimo in 

nadaljujemo prihodnost, ustvarjamo nove vezi in odnose. Zajeten kos 

življenjske poti je čas drugačnih navad. Dosegamo zaželeno? Ali je to 

pozitiven zasuk v razvoju družbe? To bo pokazal čas. 

 

Društvo upokojencev Sevnica, ki danes šteje okoli 1100 članov, slovesno 

proslavlja. Jesen življenja je pestra in bogata; dragocene spomine je 

podelila z menoj. Naučila me je, da se je za polno življenje treba truditi od 

začetka do konca. Tako poskušam v društvu usmerjati življenje. 

 

Mlajši niso odveč, starejši nismo nepotreben strošek. Pri nas je pravilo: 



poišči tisto, kar rad počneš. Zabava je pot, veselje in zadovoljnost sta 

rezultat. Modrost in mladost sta prava smer prihodnosti. 

 

Danes je Društvo upokojencev Sevnica eno izmed 512 društev v Zvezi 

društev upokojencev Slovenije in eno izmed trinajstih v Pokrajinski zvezi 

društev upokojencev Posavja. ZDUS prav tako v 2016 praznuje 70 let, 

PZDU Posavje pa 14 let svojega delovanja. Z obema odlično sodelujemo. 

Vseh članov v ZDUS je 220.000. V občini Sevnica smo po številu članov 

eno najštevilčnejših. 

 

Zdaj pa se kratko sprehodimo po društvenem življenju in aktivnostih v 

našem društvu. Arhiva skorajda ni, zato stopam po spominu  s pomočjo 

najstarejših članov. 

»Ljudje smo krhki kakor trstika.« (Grazzia Deledda), zato je zapisano le 

tisto, kar je preverjeno.  

 

Rdeča nit našega dela so ljubezen, druženje, medsebojna pomoč, 

humanost, pravičnost. Dobro počutje in veselje delimo drug z drugim, z 

mlajšimi – medgeneracijsko povezovanje. Prioriteta v društvu je Projekt 

Starejši za boljšo kakovost življenja doma. Problem starajoče se družbe je 

visoka starost upokojencev. 

»Nikogar ne smemo pustiti v ozadju!« (generalni sekretar ZN Ban Ki 

Mun) 

Starejši želijo biti čim dlje doma. Četrto življenjsko obdobje sta nega in 

pomoč.  Okoli 3500 prostovoljcev v 300 društvih je vključenih v Projekt 

Starejši za starejše, kar pomeni pomoč vsakomur, ki jo potrebuje. 

»Sebe prinesi na obisk, tega bo vsakdo najbolj vesel!« izžareva iz oči 

upokojencev, ki jih obiskujem. Breme starejših oseb sta osamljenost in 

nizke pokojnine. Dobri medsebojni odnosi in pomoč blagodejno vplivajo 

na starost. Dobre odnose gradimo skozi leta. Glede življenja ni pravil, 

vsako je zgodba zase.  

 

Upokojenci vemo, da za nevihto pride vedno mavrica. Na koncu ostanejo 

spomini in lepi spomini so res neprecenljivi. 

 



»Ne bojte se življenja.« (Tone Pavček) 

 

»Nikoli ne zamenjaj znanja z modrostjo.  Prvo ti pomaga preživeti; drugo 

ti pomaga živeti.«   (Sandra Carey) 

 

»Ko se naučiš ljubiti, se naučiš tudi živeti«. (neznani vir) 

 

«Moč države je v srcu državljanov« (Edvard Kocbek) 

 

 »Naj se veliko lepega zgodi!« (Elza Budau) 

 

 Marijana Kralj, 

 predsednica Društva upokojencev Sevnica 

 

 

 

 

 


