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NOVIČKE 1 november - 2022 

 

Pozdravljeni člani in članice društva Šola zdravja! 

 

VABILO NA ZOOM NOVINARSKO KONFERENCO  

Vabimo vas na zoom novinarsko konferenco, ki bo potekala ob zaključku projekta Dihamo z naravo, 
ki je bil sofinanciran iz sredstev javnega razpisa Ministrstva za zdravje za sofinanciranje programov 

neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne 
organizacije v letu 2021 in 2022. 

KAKO;  preko zoom na povezavi 

https://us02web.zoom.us/j/84102729947?pwd=bTQ4dGk4aUY3aXAxa09kQ210Mi95QT09  

KDAJ;  v četrtek 10. 11. 2022 ob 10:00 uri 

Na zoom novinarsko konferenco lepo vabljeni tudi udeleženci aktivnosti, da bodo skupaj z nami delili 
pozitivno zgodbo o projektu Dihamo z naravo. 

V letu 2022 smo v vseh regijah izvedli 30 usposabljanj »Pravilna izvedba vaj 1000 

gibov«. Udeležilo se je 900 članov in članic. Razdelili smo 500 priročnikov 1000 gibov,  

priročnikov Vaj za moč, 100 transparentov in 200 plakatov. 

PREDAVANJA  

ZDRAVA HRBTENICA 

KDAJ: ponedeljek 7. november 2022  od 10h do 12h 
Lokacija: Knjižnica Domžale, vhod Mercator center, 1. nadstropje 
IZVAJALEC: Andraž Purger, prof. športne vzgoje   

V letu 2022 smo opravili 8 družabno-rekreativno-izobraževalnih tednov, ki smo jih 

organizirali na Otočcu (1x), v Veržeju (4x), Termah Snovik (2x) in na Debelem Rtiču 

(1x). Teh osmih druženjih se je skupaj udeležilo 216 članov, kar povprečno znaša okrog 

27 udeležencev na vsako druženje. 

Zato bomo v letu 2023 nadaljevali z družabno-rekreativno-izobraževalnimi tedni. Že 

sedaj imamo dogovorjene naslednje termine in lokacije ter strokovni kader, ki bo z vami: 

24. – 28. 4. 2023,  VERŽEJ – z vami bo Simon Jurmić, dipl. kineziolog 

8. – 12. 5. 2023, VERŽEJ – z vami bo Zdenka Katkič ali Andraž Purger 

5. – 9. 6. 2023, TERME SNOVIK – z vami bo Simon Jurmić, dipl. kineziolog 

16. – 20. 10. 2023, DEBELI RTIČ – z vami bo Eva Jeza, mag. kineziologije 

Januarja 2023 bomo objavili kdaj in kam naj se prijavite ter do kdaj je zadnji rok prijave. 

Redno delovanje nevladnih organizacij! 
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Nevladne organizacije smo zelo odvisne od podpore s strani države in lokalne skupnosti. 

Ker podora članstva, s plačilom članarin, ni dovolj za redno delovanje društva, so javni 

razpisi zelo pomembni vir za redno delovanje društev.  

Razmere v družbi se zelo hitro spreminjajo, žal pa sistemi in strukture v družbi zelo 

počasi prilagajajo novim razmeram. 

Če govorimo o odnosu družbe do starejših, vidimo, da trenutno vse zelo peša. Že 20 let 

se sprejema Zakon o dolgotrajni oskrbi, ko pa se ga sprejme, je neizvedljiv, ker niso 

opredeljeni finančni viri. 

Lokalna skupnost je tista struktura, ki se lahko najhitreje prilagaja spremembam v 

družbi. 

 

KAKO PA SE ODZIVA VAŠA LOKALNA SKUPNOST?  

ALI DOVOLJ PODPIRA DELOVANJE DRUŠTEV, NEVLADNIH ORGANIZACIJ? 

ALI IMAJO DRUŠTVA PROSTOR ZA IZVAJANJE PROGRAMOV?  

ALI IMATE V OBČINI MEDGENERACIJSKI CENTER oz. PROSTOR, KJER SE LAHKO 

ZBIRATE, DRUŽITE in IZVAJATE PROGRAM ZA STAREJŠE? 

KAKŠEN JE DELEŽ FINANCIRANJA PROGRAMOV ZA STAREJŠE? ALI JE ISTI, KOT JE 

DELEŽ STAREJŠIH V OBČINI? 

 

Pred nami so pomembni časi, ko se na volitvah odločamo tudi o izvolitvi županov. Ne 

sme nam biti vseeno, kakšno razmišljanje imajo bodoči kandidati/ke. Starejši morajo 

imeti prostor v družbi in lokalna skupnost je prva, ki jih lahko podpre in jim zagotovi 

varno okolje za bivanje in delovanje. Zato je zelo pomembno kakšen odnos in kaj 

konkretnega so pripravljeni storiti naši na novo izvoljeni župani/nje. 

Naša priložnost in naloga je, da opozorimo na probleme, da sprašujemo, se pojavljamo v 

javnosti s konkretnimi predlogi, rešitvami, idejami. 

Ne sme nam biti vseeno, kaj se dogaja s starejšimi v našem lokalnem okolju. Zato bodite 

pozorni, kaj obljubljajo novi župani.  

Ni res, da nimate nobenega vpliva ali besede v lokalnem okolju. Saj jih vi izvolite, 

glasujete za kandidate! Po statistiki, se starejši najbolj številčno udeležujejo volitev, kar 

pomeni, da močno vplivajo na rezultat volitev. 

 

VABIMO VSE VODJE SKUPIN 

da nam do 1.12.2022 pošljete izpolnjeno 

I Z J A V A za REFUNDACIJO MATERIALNIH STROŠKOV  

Obrazec je na voljo: https://solazdravja.com/dokumenti/ 

Pravilnik je na ogled: https://solazdravja.com/statut/ 

Ali nam pišite in vam  pošljemo. 

Izjavo pošljite na mail: info@solazdravja.si oz. pošljite na naslov: Društvo šola zdravja, Slamnikarska 

cesta 18, 1230 Domžal   
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