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Kdo bi nas razumel, majkemi?

Rotary klub Velenje ima
novo vodstvo
Novi predsednik kluba je dr. Peter Peer – Zveza Rotary klubov Slovenije
si prizadeva, da bi Slovenija v petih letih postala prva država na svetu,
ki ne bi uporabljala plastenk za vodo in druge pijače
Jasmina Škarja

Za Rotary klub Velenje je bilo kljub
epidemiji rotarijsko leto uspešno,
pravi sedaj že nekdanji predsednik
kluba Vasja Čretnik. Poseben poudarek so namenili pomoči talentiranim
mladim posameznikom iz domačega
okolja. V letu, ki se je izteklo, so se
odzvali na mnoge stiske in težave ljudi. Izvajali so aktivnosti v dobrobit in
pomoč Varni hiši, ki jo podpirajo z
različnimi materialnimi in finančnimi
donacijami, ter ob praznikih organizirali obdarovanja za varovanke in
njihove otroke. Več let zapored skupaj z Medobčinsko zvezo prijateljev
mladine in Športno zvezo Velenje in
Športno unijo Slovenije organizirajo
sedaj že tradicionalni Poletni tabor za
otroke iz socialno ogroženih družin
ter tesno sodelujejo s Knjižnico Velenje, kjer organizirajo vrsto zanimivih
predavanj, na njihovo pobudo pa je
bila vzpostavljena tudi izposoja igrač
za otroke. Donirajo tudi sredstva za
nove igrače, obenem pa že deset let z
njimi organizirajo sejem igrač z imenom Klic iz omare. Ponosni so na to,
da je njihov klub eden od sodelujočih
entitet pri projektu Donirana hrana,
ter na to, da že od same vzpostavitve
redno organizirajo prevzem in predajo hrane socialno ogroženim posameznikom in družinam.

Trudili se bodo krepiti
zaupanja vredno
poslanstvo

1. julija je Vasja Čretnik vodenje
Rotary kluba Velenje predal novemu
vodstvu in predsedniku dr. Petru Peeru, prof. Fakultete za računalništvo in
informatiko Univerze v Ljubljani, ki
pravi, da bo nadaljeval zastavljene ak-

Vsako leto je smrt kot posledica samomora med vodilnimi
vzroki smrti za ljudi vseh starosti. Zaradi samomora vsako leto
umre več kot 800.000 oseb. Tudi
letos bomo svetovni dan preprečevanja samomora obeležili na
več načinov. Nacionalni inštitut
za javno zdravje v sodelovanju
z UP IAM Slovenskim centrom
za raziskovanje samomora, s Slovenskim združenjem za preprečevanje samomora – Centrom
za psihološko svetovanje Posvet
ter z Nacionalnim združenjem
za kakovost življenja Ozara Slovenija pripravlja vrsto aktivnosti.
Kljub žalostni statistiki (aktualni
podatki bodo znani 10. septembra) je spodbudno dejstvo, da
samomore lahko preprečujemo,
pri preprečevanju pa lahko z dejanji, ki ustvarjajo upanje, sodeluje vsak izmed nas.

tivnosti kluba. Napovedal je, da bodo,
četudi je korona čas pustil določene
sledi, z delom tudi v prihodnje krepili
zaupanje v njihovo poslanstvo. »Omeniti velja izvedbo Poletnega tabora za
socialno ogrožene otroke v avgustu,
ki je tudi letos potekal v Gozdni šoli
v Mozirju, v organizaciji z Medobčin-

Dr. Peter Peer bo nadaljeval začrtane
aktivnosti kluba. Letošnje poletje so
pomagali tudi pri izvedbi Poletnega
tabora za socialno ogrožene otroke
v avgustu, ki je tudi letos potekal v
Gozdni šoli v Mozirju, v organizaciji s
Športno unijo Slovenije.

sko zvezo prijatelje mladine, s Športno zvezo Velenje in Športno unijo
Slovenije. Rdeča nit pa še naprej ostaja tudi skrb za Varno hišo v Velenju
ter projekt Donirana hrana. Kot vseslovenski rotarijski projekt naj posebej omenim gibanje Adijo plastenka,
živijo steklenka. Zveza Rotary klubov
Slovenije si namreč prizadeva, da bi
Slovenija v petih letih postala prva
država na svetu, ki ne bi uporabljala
plastenk za vodo in druge pijače, za-

to smo začeli gibanje adijoplastenka.
si,« je povedal novi predsednik dr.
Peter Peer. S Steklarno Hrastnik in
z drugimi partnerji so razvili steklenko, s katero želijo pripomoči k ekološki ozaveščenosti družbe. Projekt
so nadgradili z dobrodelno noto. Za
prvo donacijo so izbrali projekt CAR-T zdravljenja obolelih za levkemijo in
oblikovali partnerstvo s Slovenskim
združenjem bolnikov z limfomom
in levkemijo. Projekt med drugimi
podpira tudi predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor, gibanju se je
🔲
pridružil ves njegov urad.

Slovenci uporabimo in odvržemo kar
130 milijonov plastenk na leto ali povedano drugače: če bi vse odvržene
plastenke postavili eno zraven druge,
bi s tem ustvarili kar 22 tisoč kilometrov dolgo vrsto plastike. To pa je polovica obsega ekvatorja.

Lara Oprešnik

Velenje – Velenje je mešanica nacionalnosti in posledično tudi različnih kultur.
A vseeno tiste najbolj pristne Velenjčane
povezuje velenjščina. Izražanje z lastno govorico je izražanje sebe na svoj način. Gre
za unikatne besede, besedne zveze, ki jih
nezavedno uporabljamo. V Velenju so jih
oblikovali ulica, družba, okolje, velenjski
rap, glasba in različni imidži. Velenjska
populacija, predvsem mlajša, si pusti biti
samosvoja in se izraža na individualen način.
Individualnost in unikatnost sta zame umetnost. In prav takšne umetnosti, ki je zrasla v
Velenju, ne najdeš v nobenem drugem mestu
v Sloveniji. Velenjčani so drzni,
samosvoji in pristni, majkemi.
Razstava v Podhodu Pošta je
nastala v sklopu Festivala mladih kultur Kunigunda in na
ogled postavlja velenjske besedne zveze. Potrditev, da smo
resnično unikatni, sem dobila
od pristnega Velenjčana Jana Gomboca. Jan, ki že vse
življenje živi v Velenju, če ne
upoštevamo študija v Ljubljani, pravi, da je Velenje
mešanica različnih kultur.
»Ta unikatni miks Balkana
ter priseljencev z različnih
koncev Slovenije prinaša
samosvojo govorico, ki smo
jo razvili v Velenju. Ker smo zelo
mlado mesto, bi lahko rekli, da
smo v bistvu vsi priseljenci,« pravi
Jan. Tako je v mestu združenih
več različnih kultur in ljudi. Jan se je nekaj
časa vozil na delo v Idrijo, kjer so ga zaradi
besede 'lejga', ki jo je uporabljal v svojem
besednjaku, pogosto dražili. Tudi v Škofji
Loki so ga redno opominjali, da prihaja iz
Velenja. Ni kaj, Velenjčani pač naredimo vtis
na ljudi. Jan mi je kljub temu da razstave

Jan Gomboc s prijatelji v Španiji

sicer še ni videl, povedal kar nekaj izrazov,
ki jih vidimo na razstavi. Dodal je še nekaj
pravih velenjskih, ki jih na razstavi ni: 'kira gamad', 'čveger', 'ne bit mutav', 'bakat'... To so
izrazi, ki jih v drugih mestih po
Sloveniji ne slišiš, razmišlja Jan.
Vsaka beseda iz velenjščine nosi
svojo zgodbo, svoj pomen in izraža nekaj svojega, edinstvenega.
Tudi Jan se je spomnil nekaj
zanimivih zgodb, pustolovščin
v povezavi z 'našimi' besedami. Velenje je pač ena velika pestrost, miks vsega. Pa
je to slabo? Jaz mislim, da
ni. Dandanes, ko se v svetu
družbenih omrežij vsi trudijo biti čim bolj enaki drug
drugemu, mi ostanimo zvesti sebi in svojemu individuumu. Brez velenjščine ne bi
bilo dobrih zgodb in spominov, zato hvala Velenje, Janu pa
hvala za pogovor. Ka pa to ... 🔲

lêjga / léjga

àš kà mislim

a ti zglédam tk
Ka ti je krivo?
májkemi

Jan Gomboc: »Ko smo šli s kolegi na
dopust po Španiji, smo 'rentali' avto.
Na prehodu za pešce smo se ustav'li,
človek za nami se zaleti u nas. Js rečem:
»Lej tipa, ka je naredu!«

10. september - svetovni dan
preprečevanja samomora
S skupnimi močmi prekolesariti 40.075 kilometrov, kolikor znaša obseg Zemlje –
Letošnja akcija bo potekala pod geslom Ustvarjajmo upanje z dejanji,
ki je tudi uradni slogan letošnjega svetovnega dne preprečevanja samomora

❱

Izziv je , da bi
udeleženci z vsega
sveta prekolesarili
40.075 km, kolikor
znaša obseg Zemlje.

Z akcijo želijo
promovirati tudi zdrav in
aktiven življenjski slog

V sodelovanju s partnerji bo že
osmo leto zapored potekala tudi
akcija Prekolesarimo svet, ki se
ji lahko pridružite vsi in katere
cilj je, da bi udeleženci z vsega
sveta z združenimi močmi prekolesarili 40.075 kilometrov, kolikor znaša obseg Zemlje. Asist.
Monika Brdnik, mag. psih., ki na
UP IAM Slovenskem centru za

Steklenka je izdelana iz vrhunskega stekla, brez primesi težkih kovin, in opremljena z zamaškom iz bukovega lesa in
se kot takšna lahko neskončno reciklira in tako ne obremenjuje okolja. Poimenovali so jo Juno, v sebi pa skrbno
varuje sedem decilitrov najbolj dragocene tekočine – vode. Če bi tudi vi radi
sodelovali pri
projektu in jim
pomagali pri
nameri, da bo
v našem okolju
manj plastike,
vas vabijo, da
se jim pridružite na adijoplastenka.si.

V Podhodu Pošta je na ogled razstava z naslovom Kdo bi
nas razumel, majkemi? – Preberete si lahko o besednih
zvezah, ki se uporabljajo samo v Velenju – To je razstava
velenjščine

V akciji lahko sodelujete od 10. septembra (svetovnega dneva
preprečevanja samomora) do 10. oktobra (svetovnega dneva
duševnega zdravja).
Monika Brdnik

raziskovanje samomora sodeluje
pri izvajanju aktualnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalno-intervencijskih projektov
s področja duševnega zdravja in
samomorilnega vedenja, pove, da
bo letošnja akcija ob svetovnem
dnevu preprečevanja samomora

potekala med 10. septembrom
in 10. oktobrom, pod geslom
Ustvarjajmo upanje z dejanji, ki
je tudi uradni slogan letošnjega
svetovnega dne preprečevanja samomora. »Namen akcije je širiti
zavedanje in ustvarjati upanje,
da samomore lahko prepreču-

jemo ter hkrati naredimo nekaj
zase. Pobudnik akcije Prekolesarimo svet je Mednarodna zveza
za preprečevanje samomora, ki
skuša tudi letos uresničiti izziv,
da bi udeleženci z vsega sveta z
združenimi močmi prekolesarili
40.075 kilometrov, kolikor znaša

Pridružite se aktivnosti,
neodvisno od tega, kje,
kdaj in koliko kilometrov
boste prekolesarili. Veseli
bomo vsakega kilometra,
prekolesarjenega z
namenom, da naredite nekaj
zase in zanetite upanje za
preprečevanje samomora.

obseg Zemlje. Obenem pa želimo z akcijo promovirati zdrav
in aktiven življenjski slog, ki je
med drugim tudi dobro orodje za
krepitev duševnega zdravja, ter
spodbujati druženje in povezovanje med ljudmi,« pove Brdnikova,
ki vse vabi, da se akciji pridružijo.

Kako sodelovati v akciji
Prekolesarimo svet?

Asist. Monika Brdnik, mag.
psih: »Kolesarske akcije se lahko
udeleži kdorkoli. Kolesarimo lahko kjerkoli – doma, na poti v službo, v naravi, na počitnicah, na organiziranih kolesarskih dogodkih,
v fitnesu itd. Na kolo vabimo vse:
odrasle, otroke, mladostnike in
družine. Kolesarite lahko sami, v
družbi svojih bližnjih, sodelavcev
ali v okviru različnih organizacij.
Sodelujoči potrebuje le kolo ali
sobno kolo in nekaj dobre volje.
Pred samim kolesarjenjem se ni
treba registrirati. Da vam bomo
lahko poslali potrdilo o sodelovanju, pa vas prosimo, da po končanem kolesarjenju izpolnite spletni obrazec s podatki in številom
prekolesarjenih kilometrov. Ob
koncu akcije bomo zbrali skupno
število kilometrov, ki jih bomo
prekolesarili slovenski kolesarji
in kolesarke. Seštevek bomo posredovali Mednarodni zvezi za
preprečevanje samomora, kjer
bodo zbirali informacije o skupnem številu prekolesarjenih kilometrov po vsem svetu,« razloži
Brdnikova, ki upa, da bo čim več
ljudi kolesarilo in svoje kolesarske
podvige, utrinke in fotografije z
akcije delilo naprej. »Tudi na Facebook strani dogodka. Vtise bomo
zbirali tudi na info.scsr@upr.si«.
🔲

Jasmina Škarja

