ZGODOVINA ŠALEŠKE POKRAJINSKE ZVEZE

DRUŠTEV UPOKOJENCEV VELENJE DU Velenje je bilo vpisano v register društev Občine
Velenje 9. 2. 1976 (odločba št. 024-22/76-2). Pobudnik za ustanovitev zveze je bil
takratni predsednik skupščine občine Velenje oz. župan Velenja, Nestl Žgank, ki je nalogo
zaupal Hubertu Mravljaku, predsedniku Društva upokojencev Velenje. Zveza društev
upokojencev občine Velenje je bila ustanovljena 27. 12. 1982 in vpisana v register
društev 17. 3. 1983 (odločba 024-2/83-2). Ta se je preimenovala v Medobčinsko zvezo
društev upokojencev Velenje in bila kot taka vpisana v register društev 10. 11. 1997
(odločba 024-2/83). Zveza je delovala v okviru Koroško šaleške pokrajinske zveze
društev upokojencev s sedežem v Slovenj Gradcu. Od ustanovitve leta 1983 do leta 2006
je bil predsednik zveze HUBERT MRAVLJAK, tajnik in blagajnik pa je bil vseskozi
LUDOVIK URANJEK. Leta 2006 je prevzela
predsednice ROZA ANA HRIBAR, naloge tajnika in blagajnika pa DARINKA BARLE. Na
predlog predsednice Roze Ane Hribar je Upravni odbor sprejel sklep, da se zveza
preimenuje v Šaleško pokrajinsko zvezo društev upokojencev Velenje in postane
samostojna, enakovredna ostalim pokrajinskim zvezam upokojencev v Sloveniji. V
register društev je bila vpisana 1. 7. 2009. Kot takšno jo je sprejela 1. 1. 2010 tudi Zveza
društev upokojencev Slovenije. Žal je bolezen in posledično smrt prekinila uspešno pot
Rozi Ani Hribar. Njeno mesto je za nekaj mesecev prevzel LEOPOLD KUŠAR, nato do
volitev JANEZ HROVAT. Na volilni skupščini 25. 5. 2010 v Pesju je bil za predsednika z
veliko večino imenovan KARL DRAGO SEME, za podpredsednika pa IVO RAKUN, ki je
preminil v prometni nesreči. Po njegovi smrti je podpredsednik postal JOŽE REBERNAK
iz Šoštanja. Čeprav je Šaleška PZDU po številu članov najmanjša pa je po uspehih in
aktivnostih enakovredna marsikateri večji pokrajinski zvezi. Na skupščini Šaleške
pokrajinske zveze 25. 3. 2015 je bil zaradi predčasnega odstopa iz zdravstvenih razlogov
na mesto predsednika soglasno izvoljen novi predsednik dr. KONRAD STEBLOVNIK iz
Rečice ob Paki v občini Šmartno ob Paki. V istem letu je zveza dobila še enega
podpredsednika ČRTOMIRJA URBAŠKA. Leta 2016 je vodenje Šaleške PZDU prevzel novi
predsednik Jože Rebernak, ki je bil na skupščini 2018 potrjen še za štiriletno obdobje do
leta 2022.
V Šaleško pokrajinsko zvezo je danes vključenih deset društev in Klub upokojencev
Gorenje: DU Velenje (sestavlja ga 8 pododborov), DU Šoštanj (ima 8 pododborov), DU
Šmartno ob Paki, DU Pesje, DU Škale, DU Vinska Gora, DU Šalek, DU Šentilj pri Velenju,
DU državnih in občinskih organov občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in MO Velenje ter v
letu 2015 novoustanovljeno DU Paka pri Velenju (ki je bilo pred tem kot pododbor
vključeno v DU Velenje). Izvršilni organ Šaleške PZDU je UPRAVNI ODBOR, ki ga
sestavljajo vsi predsedniki društev in kluba ter predsednik in podpredsednika zveze.
Zakoniti zastopnik zveze je predsednik, ki tudi vodi seje. Delo poteka preko komisij in
projektov na osnovi skupaj dogovorjenih programov. Ž
Najvišji organ je Skupščina Šaleške PZDU Velenje.
Na skupščini leta 2018 se je ŠPZDU Velenje preimenovala v Šaleško PZDU.

POSLANSTVO ŠALEŠKE PZDU

Temeljne naloge ŠPZDU Velenje Temeljne naloge Šaleške Pokrajinske Zveze Društev
Upokojencev (ŠPZDU) Velenje so usmerjene v uresničevanje težnje upokojencev, da se
aktivno in enakopravno vključujejo v vseh področjih družbenega in političnega življenja
v lokalni skupnosti in državi Sloveniji, predvsem pa, da se pomaga zagotoviti človeku
vredno višjo kakovost življenja oziroma vsaj spodobno življenje vsem upokojencem in
starejšim ljudem, še posebej tistim, ki jim njihovi prihodki zagotavljajo obstoj na robu
preživetja. Vztrajati moramo, da se dosledno uveljavljajo njihove pravice ter, da se te
pravice tudi dopolnjujejo in izboljšujejo in da se njihovi prihodki (pokojnine) usklajujejo
gibanjem življenjskega standarda. Aktivno moramo sodelovati pri izpolnjevanju in
izboljšanju pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja. Skrbeli bomo
za izboljšanje kakovosti življenja in delovali na preprečevanju družbene izključenosti
članov, upokojencev in vseh starejših državljanov. Skrbeli bomo za sodelovanje z vsemi
organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k višji kakovosti življenja starejših ljudi,
uresničevanju njihovih svoboščin, skrbi za promocijo njihovega zdravja in spodbujanju
medsebojne pomoči ter razvoja mreže prostovoljstva in informiranja. ŠPZDU povezuje
deset društev in en klub upokojencev iz Šaleške doline, to je treh občin: Velenje, Šoštanj
in Šmartno ob Paki. Naša osnovna naloga je torej predvsem povezovanje navzdol do
vseh upokojencev, ki izvajajo svoje aktivnosti v teh društvih. Prisluhniti jim moramo,
seveda preko formalnih povezav, kakšne so njihove želje in zahteve in jim nameniti
največjo pozornost v naših aktivnostih. Aktivni bomo tudi v povezovanju z ostalimi
pokrajinskimi zvezami društev upokojencev Slovenije v okviru Zveze Društev
Upokojencev Slovenije (ZDUS), saj so cilji ŠPZDU skladni s cilji ZDUS. Spremljali bomo
delovanje ZDUS, ki izvaja svoje aktivnosti v petnajstih komisijah in devetih projektih ter
uporabili rezultate tega delovanja oziroma teh aktivnosti, toliko kolikor bo to koristilo
našemu delovanju in medsebojnemu povezovanju v okviru naše zveze. Delovali bomo v
vsestransko korist upokojencev. Postaviti pa si moramo jasne in realne cilje in se
potruditi, da jih kar najbolje uresničujemo. Seveda vsak lahko po svojih sposobnostih
prispeva k boljšemu počutju sebe in ostalih, ki to potrebujejo. Zato moramo našo
organizacijo (po potrebi) dograjevati in dograditi oziroma prirediti obstoječe temelje
takšnim ciljem, da bomo lažje v dobro našega članstva opravljali našo nalogo in
poslanstvo.

