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Klub upokojencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana  

Adamič Lundrovo nabrežje 2 

1000   LJUBLJANA 

  

  

Program dela do konca leta 2022 

 

Letna in volilna seja zbora Kluba upokojencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana –

17.3.2022. Vsebina: predlog poslovnega in finančnega poročila kluba za leto 2021, program 

dela in finančni plan kluba za leto 2022, izvolitev novega vodstva kluba,  

- seje članov Upravnega odbora razširjene s člani Nadzornega odbora in Disciplinske 

komisije Kluba upokojencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, 

- pridobivanje novih članov, 

- predlog za pridobitev stalnega prostora v okviru MOL za redna klubska srečanja in 

sestanke, 

- obisk katere od velikih razstav, koncerta ali ogled filma iz programa kulturnih ustanov 

- Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani ponuja članicam in članom našega kluba 

možnost udeležbe na koncertih njihovega glasbenega programa, 

- vključevanje v programe Medgeneracijskega središča v okviru Javnega zavoda Cene 

Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, 

- vključevanje v razne aktivnosti mestnih zavodov in podjetij, katerih vsebine so 

namenjene starejšim, 

- vključevanje v programe Dnevnih centrov aktivnosti za starejše, ki delujejo v okviru 

Mestne zveze upokojencev Ljubljana, 

- Izpeljava tematskih srečevanj v Kavarni KAVA – ČAJ Slamič, Kersnikova 1, 

- organizacija ekskurzij in zanimivih izletov po Sloveniji - če bomo šli proti Štajerski, 

moramo obiskati Trotkovo s farmo polžev, kjer pridobimo informacije o gojenju 

zdravilne polžje sline (možnost nabave negovalne kreme znamke Noela), 

- organizacija raznih praznovanj – npr. martinovanje, miklavževanje... 

Sklop DELAVNICE 

- Demenca - prepoznavanje in prvi znaki: organizacija delavnice 

- predavanje in razgovor na temo reševanja problemov starajoče se populacije pri nas 

- beremo, se pogovarjamo, ocenjujemo – bralna srečanja na temo prebrane literature 

- nadaljevalna delavnica na temo Reiki kot alternativna oblika zdravljenja; 

- nadaljevalna delavnica »Samopomoč z refleksoterapijo« - v sodelovanju z Društvom za 

refleksoterapijo Slovenije; 

- predlogi za delavnice o veganski prehrani (s pokušino hrane), o oživljanju z 

defibrilatorjem,  

- organiziranje predavanj ali delavnic z različnimi izvajalci o vsebinah za katere bodo 

člani kluba izrazili interes, 

- obisk Zavetišča za živali Ljubljana, Gmajnice. 

 

 SODELOVANJA 

- Sodelovanje z organi Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pri nekaterih dejavnostih 

za starejše in siceršnjih programov, v katere se lahko vključujemo upokojenci  

- sodelovanje z Javnim zavodom Turizem Ljubljana: spomladi izpeljava vodenja po 

Plečnikovi Ljubljani, voden ogled po Plečnikovi poti od Trnovega na Šance, Ljubljanski 

grad 
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- sodelovanje z Mestno zvezo upokojencev Ljubljana, Osrednjo slovensko zvezo društev 

upokojencev in Zvezo društev upokojencev Slovenije; 

- sodelovanje s Službo za lokalno samoupravo pri raznih izobraževalnih programih; 

- sodelovanje s sindikatom delavcev MU MOL. Predlog za vključitev v nekatere dela 

programa Sindikata delavcev MU MOL, predvsem pri enakopravnem vključevanju 

članov kluba v programe ekskurzij oz. izletov, ki jih organizira sindikat; 

- sodelovanje s športnim društvom MOL DR MOL: funkcionalna vadba, tekaški treningi 

s pripravami na  DrMOLov tek, planinarjenje. Člani kluba se lahko udeležujejo 

aktivnosti društva v skladu z njihovimi akti. Pobuda društva, da so pripravljeni posebej 

za naše člane pripraviti enodnevne rekreacijski pohode. 

- sodelovanje z Javnim zavodom šport Ljubljana pri koriščenju njihovih rekreacijskih 

dejavnosti;  

 

DRUGO 

- koriščenje počitniških kapacitet MU MOL za upokojence mestne uprave; 

- vključitev v kolesarske aktivnosti; 

- dopolnjevanje spletne strani kluba – v okviru MZUL: 

            https://www.mzu-lj.si/400/ku-mestne-uprave-mestne-obcine-ljubljana 

 

 

Predlog program dela kluba do konca leto 2022 je oblikovan na osnovi sprejetih programov 

dela v prejšnjih letih, ki jih nismo mogli v celoti uresničevati zaradi pandemije z virusom Covid-

19. Program je bil dopolnjen in sprejet na letnem zboru kluba 17. marca 2022.  

 

 Upajmo, da bodo razmere v spomladanskem času in v nadaljevanju leta 2022 bolj ugodne in 

se bomo lahko v večji meri srečevali, se dogovarjali za izpeljavo dogovorjenih programov.  

 

 

 

Ljubljana, 25. marec 2022 

 

Zvone Milković 

predsednik kluba 

https://www.mzu-lj.si/400/ku-mestne-uprave-mestne-obcine-ljubljana

