
UČENJE JE MATI MODROSTI 
NIKOLI NI PREPOZNO 

Spoštovane članice in člani se še spomnite tistega mrzlega jutra, 15. februarja 2012, 
ko se nas je kar nekaj članov Kluba »Maksa Perca« zbralo pred DOBO, v Prešernovi 
ulici, v Mariboru. Skupaj smo odšli v Središče za samostojno učenje, kjer nas je 
prijazno sprejela gospa Zora Tavčar. Čeprav smo se zbrali predvsem starejši, smo 
bili visoko motivirani, da si pridobimo znanje računalništva in rekli smo si: »Nikoli ni 
prepozno!«  

Nekaj od tistih znanja željnih vztraja še danes in korak za korakom osvajajo svet 
računalništva, učijo pa se tudi tujih jezikov. Med temi je tudi Ivan Dolšak, katerega 
sem zmotil med oblikovanjem besedila ter brskanju po internetni strani našega Kluba. 
Takoj sem ugotovil, da je seznanjen z vsemi informacijami in novicami, ki so 
objavljene na internetni strani Kluba »Maksa Perca«. 

 
Naš član - Ivan Dolšak obvlada tipkovnico in miško. 

Ivan Dolšak se je upokojil leta 1984. Torej v letu, ko o računalnikih in računalništvu v 
Policiji, še ni bilo sledu. A v skoraj 30-tih letih je tudi razvoj računalništva šel svojo 
pot. Danes je vstopanje v računalniška socialna omrežja, skoraj nuja. Zato mlade 
generacije upravičeno govorijo: »Če te ni na internetu, ne obstajaš!« Tega se je 
zavedel tudi naš član Ivan. Med spremljanjem TV programa je spoznal, da  
napovedovalci svoje gledalce pogosto napotijo, da si dodatne informacije preberejo 
na: www.  Zato se je odločil, da tudi sam vstopi v ta neznani svet računalništva.  

Februarja letos se je tako na DOBI prvič srečal z računalnikom. V Središče za 
samostojno učenje prihaja dvakrat tedensko. Je eden najbolj vztrajnih udeležencev 
usposabljanja. Korak po korak »osvaja« abecedo računalništva, piše besedila in 
brska po internetu. Pa ne samo to, tudi doma si je nabavil računalnik, na katerem 
osvojeno znanja utrjuje in z dneva v dan se mu odpira nov svet računalništva.  



Leta nikakor ne morejo in ne smejo predstavljati omejitve za vključevanje starejših v 
procese učenja. Prav nasprotno starejše moramo vzpodbujati k učenju ter 
zagotavljati pogoje za zdravo in aktivno starost. H kvaliteti vsakodnevnega življenja, 
vsekakor prispeva tudi obvladovanje računalniških programov in interneta. Pa tudi 
skrb za dnevne obveznosti in vključenost v družbo prispeva k bolj polnemu in 
kvalitetnejšemu življenju vsakega našega člana. Dejstvo je, da za osvajanje novih 
znanj nismo nikoli stari ali celo prestari. 

 
Ivan vstopa v svet računalništva počasi, a vztrajno. 

Našemu članu, Ivanu, za pogum in vztrajnost iskreno čestitam ter si želim, da mu 
postane svet računalništva vsak dan bližji in bolj domač.  

Hkrati pa naj velja moj apel vsem, ki še oklevate ali se podati na pot spoznavanja 
osnov računalništva ali ne. Zagotovo! Nikoli ni prepozno! In prav Ivan naj vam bo 
vzor in zgled. Leta in status upokojenca niso ovira, temveč prednost, saj morda šele 
sedaj najdete čas tudi zase in svojo radovednost. 
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