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Spoštovane članice in člani 

Pravilnik društva predvideva da se enkrat letno srečamo v čim večjem številu na zboru članov. Namen 

srečanja je pregled dejavnosti društva v preteklem letu in dogovor o dejavnostih za naprej. Zaradi ukrepov 

za zajezitev virusne obolelosti, se letos v navedenem času ne moremo srečati. Pravilnik o delovanju 

društva zahteva da se bilanca društva in ostala poročila morajo sprejeti. Iz ZDUS-a smo dobili priporočila 

kako to izvesti. Vsa poročila sprejme upravni odbor društva, članstvo se pa seznani z dokumenti na 

oglasnih deskah in internetni strani društva. 

Zaradi prisotnosti pandemije smo pravzaprav že od marca lanskega leta omejeni z druženji, prepovedjo 

potovanj in zbiranjem večjih skupin. Kljub temu smo imeli pisarno v času uradnih ur ves čas odprto. Imeli 

smo dva sestanka upravnega in nadzornega odbora. Med sabo smo komunicirali z elektronsko pošto in 

telefonom. Vzpostavili smo tudi internetno stran društva, s katero poleg oglasnih desk, obveščamo naše 

člane o dogajanju v društvu. Ob tej priliki vas pozivam, da tudi vi napišete kakšen prispevek za internetno 

stran. 

Trenutno so v našem društvu 903 člani. 571 žensk in 332 moških. V letu 2020 je umrlo 33 naših članov. V 

istem obdobju se je vpisalo 22 članov. Število članov vzajemne samopomoči pri ZDUS je 508.  

Poslali smo 315 rojstnodnevnih čestitk našim članom, ki so starejši od 80 let. Po predhodnem dogovoru s 

svojci smo obiskali naše 90 letnike in jim ob tej priliki predali skromno darilo. Za novo leto smo se s 

skromnim darilom spomnili vseh članov starejših od 84 let. Pri tem so sodelovali tudi otroci obeh vrtcev v 

Žireh. V dogovoru z Anico Kumer so pod vodstvom njihovih vzgojiteljic izdelali 190 čestitk. Hvala otrokom in 

njihovim vzgojiteljicam za to pomoč.  

Z občino Žiri sodelujemo pri vseh projektih, ki se tičejo starejše populacije. Tako nas kar nekaj članov vozi 

pri projektu »prostofer«. Vključeni smo tudi v akcijsko skupino starosti prijazna občina. V akcijsko skupino 

občine za soočanje z izzivi odvisnosti smo predlagali svojega člana Vojka Rupnika. Udeležujemo se 

seminarja za prostovoljce, ki deluje pod okriljem instituta Antona Trstenjaka. 

V našem društvu deluje tudi skupina starejši za starejše, ki jo uspešno vodi Anica Kumer. Prav tako imamo 

organizirano srečevanje starejših, katerega namen je druženje in medsebojna komunikacija katere pa 

vodijo gospe Bernarda LUKANČIČ, Angelca JEZERŠEK in Marija KASTELIC. Na področju športa, ki ga 

vodi Janez Kosmač, pa zaradi prepovedi druženj v letu 2020 nismo delovali.  

Na koncu bi se rad zahvalil za predano in odgovorno delo v pisarni, blagajničarki Silvi Jereb in tajnici Irmi 

Dolenec, ter Anici Terglavčnik, za vestno opravljeno delo ob smrti naših članov in praporščaku Petru 

Mlinarju. Zahvaljujem se tudi Občini Žiri in županu Janezu Žaklju za dobro sodelovanje in vso pomoč 

našemu društvu.  
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