
  Poročilo o urejanju spletne strani www.mzu-lj.si za leto 2020 

 

Na podlagi sklepa konference Mestne zveze upokojencev Ljubljana-OPZDU smo v letu 2017, v 
sodelovanju s podjetjem Sloway, vzpostavili spletno stran www.mzu-lj.si  za namene 
obveščanja o delu MZU in njenih organov, o aktualnih dogajanjih na območju 
Osrednjeslovenske pokrajinske zveze DU ter o bistvenih dogajanjih na ravni države in EU.  
 
Obiskanost spletne strani 
 
V letu 2020 je imela spletna stran 9.774 ogledov (v celotnem obdobju od vzpostavitve 1. junija 
2017, do 31. decembra 2020, so bile vsebine obiskane 51.166 krat). Najpogosteje so bile 
obiskane strani: Napoved dogodkov, Novice, Galerije in podatki o društvih upokojencev.  
Vabimo člane DU, da pošiljajo v objavo opise in fotografije pomembnih dogodkov iz društev ali 

območnih zvez DU.  

 

V okviru spletne strani imamo na razpolago neomejeno število E-mail predalov s končnico  

@mzu-lj.si z aktivno antispam zaščito in 1000 MB prostora. Zainteresirana DU naj sporočijo 

podatke za odprtje želenega števila E-mail predalov (ime osebe, DU …).    

 
Spletna stran v času epidemije Covid-19 
  
Spletna stran www.mzu-lj.si v času epidemije Covid-19 ni mirovala, temveč smo na njej 
sproti objavljali obvestila, priporočila, stališča in novice v zvezi z razvojem zdravstvenih 
tveganj za upokojence.  
V tem času je na pobudo Komisije za kulturo zaživela rubrika: DEJAVNOSTI–Kultura –
Literarni kotiček, v katerem se do danes predstavlja že devet avtorjev poezije in proze.  
Vzpostavljena je bila tudi rubrika: DEJAVNOSTI–Kultura – Likovni kotiček, v katerem sta 
bili objavljeni dve virtualni slikarski razstavi članic in članov Dnevnih centrov aktivnosti za 
starejše (Pomlad, Ustvarjalnost v karanteni) in Spletna razstava Tone Drab. 
Ob koncu leta je bila vzpostavljena nova rubrika: O NAS – In memoriam–V spomin, 
namenjena poslovilnim besedam za preminulimi članicami in člani.  
 
O aktualnih objavah so bila društva upokojencev večkrat obveščena po elektronski pošti, kar 
je bilo pomembno za ohranjanje stikov med omejitvami zaradi epidemije, ki smo jih preživljali 
vsak po svoje. V tej zvezi smo prejeli več zahval iz DU. 
 
Kronologija objav na spletni strani v obdobju januar-december 2020: 
 
NOVICE 
7.2. - Prešernov dan v DCA Tržaška (Katja Krivec) 
14.2. - 40-letnica DU bratov Babnik (Stanislav Tomšič) 
20.2. - DCA na 3. Seniorskem pustovanju Ptuj 2020 (Katja Krivec) 
29.2. - Občni zbori in okrogle obletnice DU (Stanislav Tomšič) 
2.3. - Koronavirus – previdnost, vendar pa brez panike (Marjan Sedmak) 
4.3. - Dnevni centri aktivnosti za starejše zaprti (Katja Krivec) 
9.3. - Prestavitev Pokrajinskih športnih iger do nadaljnjega (Stanislav Tomšič) 
10.3. - Pisarna MZU Ljubljana zaprta (Marjan Sedmak) 
10.3. - Priporočilo predsednika MZU o občnih zborih (Marjan Sedmak) 
12.3. - Prekinitev redne športne vadbe upokojencev (Stanislav Tomšič) 
1.4. - Matildino pravilo – upoštevajmo ga in ostanimo zdravi (Marjan Sedmak) 
6.4. - Novi generalni sekretar AGE Platform Europe, Maciej Kucharczyk (Marjan Sedmak) 
11.4. - Pomoč na daljavo (Erna Rupnik) 
13.4. - Poučna knjižica za otroke (in odrasle) (Stanislav Tomšič) 
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21.4. - Šale o koronavirusu, čeprav z njim ni šale (Stanislav Tomšič) 
29.4. - Haiku poezija (Matjaž Marinček) 
1.5. - Pisarna MZU do nadaljnjega zaprta (Marjan Sedmak) 
11.5. - Stališča MZU Ljubljana o širjenju bolezni Covid-19, zlasti v DSO (Marjan Sedmak) 
15.5.   - Dnevni centri aktivnosti za starejše ponovno odprti (Katja Krivec) 
20.5. - Vračamo se v normalno življenje – vendar previdno! (Stanislav Tomšič) 
20.5. - Literarni kotiček (Matjaž Marinček) 
28.5. - Ustanavljamo Likovni kotiček (Matjaž Marinček, Katja Krivec) 
3.6. - Ob koncu spomladanske epidemije – članki in zahvale (Katja Krivec) 
20.6. - Literarni kotiček je zaživel – vabilo k sodelovanju (Stanislav Tomšič) 
22.6. - Odgovor Ministrstva za zdravje na stališča MZU o Covid-19 (Marjan Sedmak) 
25.6. - Turistični boni v Sloveniji (Stanislav Tomšič) 
1.7. - Vabilo k ogledu virtualne slikarske razstave Tone Drab (Matjaž Marinček) 
5.8.  - Odpoved Pokrajinskih športnih iger OPZDU 2020 (Stanislav Tomšič) 
19.9. - 20. Festival za 3. Življenjsko obdobje prestavljen v leto 2021 (Marjan Sedmak) 
30.9. - Poslanica ob Mednarodnem dnevu starejših, 1. oktobru (Marjan Sedmak) 
16.11. - Preprečevanje prenosa okužbe z virusom Sars Cov 2 
 
NAPOVED DOGODKOV 
7.1. - Razpis priznanj MZU (Stanislav Tomšič) 
15.3.  - Razpis Pokrajinskih športnih iger OPZDU 2020 (Stanislav Tomšič) 
28.10. - Vabilo k redni telesni aktivnosti (Stanislav Tomšič) 
13.12. - Srečno in zdravo 2021! (Marjan Sedmak, DU Polhov Gradec) 
 
DEJAVNOSTI  
 
Kultura – Literarni kotiček 
V Literarnem kotičku so bila v tem obdobju objavljena dela, ki so jih prispevali članice in člani 
DU, na povabilo Komisije za kulturo MZU: 

1. Matjaž Marinček  – haiku poezija 
2. Stanislav Tomšič  – haiku, meme, planinske zgodbe, potopisi 
3. Drago Cenčič   – poezija in proza 
4. Jožica Kenk Šubic  – poezija  
5. Cveta Velikonja   – poezija in proza 
6. Cecilija Jarc   – poezija 
7. Danica Krajnc   – poezija, proza, aforizmi 
8. Antonija Jereb    – poezija 
9. Milena Željeznov  – poezija 

 
Kultura – Likovni kotiček 

1. Pomlad (DCA)     – virtualna slikarska razstava 
2. Ustvarjalnost v karanteni (DCA) – virtualna slikarska razstava 
3. Tone Drab (1928-2020)  – virtualna slikarska razstava 

 
GALERIJE 
 
Iz društev upokojencev 
25.2. - Občni zbor DU Rakitna (Stanislav Tomšič) 
4.3. - 40-letnica DU bratov Babnik (Stanislav Tomšič) 
4.3. - Občni zbor DU Na Jami (Stanislav Tomšič) 
7.3. - Občni zbor DU Rovte (Cecilija Lumbar) 
7.3. - 40-letnica DU Polhov Gradec (Cecilija Jarc) 
7.3. - 70 let DU Velike Lašče (Cecilija Lumbar) 
12.4. - 40-letnica DU Vižmarje-Brod (Marko Koračin) 
28.9. - Dan odprtih vrat DU Krim-Rudnik (Darja Perko) 



 
Poročilo pripravil: 
Stanislav Tomšič, urednik spletne strani MZU 


