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Dober dan!
Spet smo skupaj, da si povemo, kaj smo

ženja in pesmi, naj bodo vse aktivnosti

naredili in kaj nas čaka. Pred nami je prvi

prežete s kulturo, športom izobraževanjem

pomladni mesec, čudovito topli dnevi,

in ročnimi deli.

sproščanje ukrepov pa nam omogoča,

Vsak dan posebej se borimo proti diskri-

če smo mobilni, da nas pot zanese izven

minaciji starejših, zato želimo, da se mladi

občinskih meja. Zaradi res prijaznega

že v rani mladosti izobražujejo o pomenu

vremena se počutimo bolje, tudi če osta-

staranja in kakšen odnos bodo zavzeli do

nemo doma, saj nas razveseljujejo drobne

starejših. Medgeneracijsko sodelovanje je

pomladanske cvetke, teta zima se končno

še kako pomembno. Naši člani se v veliki

poslavlja, pred nami dela prve korake pri-

meri želijo izobraževati in biti informirani.

jazna deklica – pomlad!

Zaveza ZDUS je, da poskrbimo za popla-

Nekaj med nami je tudi takih, ki ne morejo

čilo zaostanka pokojnin, izplačilo letnega

na sprehod, a sonček posije skozi okno,

dodatka največ v treh razredih, vrnitev

svetloba in toplota pa naredita čudež. In

seniorske olajšave, neobdavčitve letnega

razveselimo se obiska naših prostovoljcev,

dodatka, kot ga nima nihče od zaposlenih

sosedov, sorodnikov. Končno!

in ponovna uvedba pogrebnine, usklaje-

Čas pa gre naprej! Čakajo nas izzivi in

vanje pokojnin po sistemskem zakonu,

priložnosti. Glede zaključnega računa

dvig vdovskih pokojnin, dvig pokojninske

ne moremo biti preveč veseli, saj nam je

osnove za moške pa se že izvaja. Pred

globoko zamislimo, kdo govori in ne –

korona vzela precej denarja za delovanje

nami je sprejem Zakona o dolgotrajni

kaj se govori! Smo v letih, ko smo modri,

zveze; nismo dobili izplačane dividende

oskrbi in zavarovanju zanjo, ampak od

ko vemo, da je največ vredno to, da so-

našega Delfina, zmanjšali so se prispevki

mojega zadnjega uvodnika se na tem po-

delujemo, se spoštujemo, drug drugemu

donacij in zmanjšal se je prispevek huma-

dročju ni nič premaknilo.

pomagamo in dokler bomo prepričani da

nitarnih organizacij. Glede na napovedi pa

Domovi za starejše morajo postati manjši

delamo z zavezami ZDUS in v skladu z

moramo biti še kako dosledni pri načrtih

in biti postavljeni v prijaznem okolju z ob-

našim Statutom in da sodelujemo, je naša

za to leto, saj smo odvisni od Delfina,

čutkom domačnosti. Naj bo to naš drugi

pot jasna. Podpirajmo le pomoč in ne

naših dobrotnikov in pobranih članarin, pri

dom! Pozivamo odločevalce, naj ne pode-

podtikanj. Verjetno bodo tudi v prihodno-

kateri vsak naš član prispeva za ZDUS 0,5

ljujejo koncesij, saj se bo zgodilo, da naši

sti narejene neljube napake, saj se mar-

evra! Žal je članarina pobrana le v 81 %.

negovalci v domovih ne bodo več govorili

sikdaj zgodijo v prepričanju, da delamo

Ogromno truda je vloženega v pridobiva-

slovensko. Prav te dni smo poslali na

najboljše. Le tako bomo dosegali to, kar je

nje projektov v tujini in doma, s katerimi

vse naslove odločevalcev poziv, da ni

najbolje za naše člane in za vseh, več kot

pokrivamo del stroškov zaposlenih v do-

v skladu z zakonom niti s kakršno koli

600.000 upokojencev.

govorjenem razmerju. Želim vam povedati,

obliko plačil, da bi se morala iz lastne-

Mesec marec je tudi mesec, ko je en dan

da finaciranje ZDUS ni enostavno, saj ne

ga žepa doplačevati nega za tiste,

posvečen nam, ženam. Ne pozabimo, kaj

spadamo, kljub številčnosti in humanitar-

ki so zboleli za covidom in so zaradi

smo in kaj pomenimo za našo družbo.

nosti, med tiste organizacije, ki jim je na-

nadaljnje nege premeščeni v domove

Prepričana sem, da ste si naredile vsaj

menjen del sredstev iz proračuna. Za to se

starejših. Nezaslišano!

ta dan lep in zahtevajte od sebe, da se

borimo vsak dan posebej.

Pred nami je sprejem Zakona o demograf-

moramo spoštovati vse dni v letu. Iskrene

Marsikje nas ne slišijo, a se ne damo.

skem skladu! Kjer je le mogoče, poudarja-

čestitke, čeprav z zamudo! Je pa pravšnji

Zahtevamo, da se uredi tako bivanje kot

mo medgeneracijsko sodelovanje in sode-

čas za čestitko za materinski dan, 25.

oskrba in nega v tretjem življenjskem

lovanje z Evropo. In ne nazadnje, sodelo-

marca. Naj bo lep praznik vsem, ki jim je

obdobju, program Starejši za starejše se

vati moramo z vsemi političnimi strankami.

dano, da so matere.

obravnava kot največja prostovoljna in

Drage bralke in bralci od vseh nas je

Prisrčne pozdrave in

humanitarna organizacija, ki s svojimi pro-

odvisno, kaj, koliko in kako bomo dosegli

lepe pomladanske dni,

stovoljci omogoča, da veliko ljudi lahko

cilje. Nikar ne nasedajmo raznim medkli-

vaša Vera

ostane doma, kjer so najraje. Naše tretje

cem, kaj ne delamo prav, kako bi morali

življenjsko obdobje naj bo, dokler nam to

delati, kaj smo narobe rekli in koga poz-

telo omogoča, aktivno, veselo, polno dru-

dravili ali obiskali. Vedno se ob odzivu
3

V ŽARIŠČU

ZDUSPLUS

Upokojitev, ki nam zagotavlja
primerno socialno varnost v starosti
Že nekaj tednov nas različni mediji informirajo o tem, kaj je uzakonil PKP7 v
zvezi z upokojevanjem. Odzivi na te zakonske rešitve so burni, predvsem pa
različni. Gre za uvodoma omenjeni zakonski rešitvi v 21. in 22. členu Zakona
o interventnih ukrepih za pomoč pri
omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki ga je Državni zbor
sprejel 30. 12. 2020. /PKP7/
Naj opozoriva le na nekaj ključnih vprašanj, zakaj nismo oziroma ne moremo
biti strpni do odločitve organov, ki so za
to pristojni. Le Ustavno sodišče RS je tisti
organ, ki odloča o tem, ali je nek pravni akt
(zakon, uredba ali odlok) skladen z Ustavo
RS. To so sindikati tudi storili, kot so nas
mediji že obvestili. Prav tako so sindikati že
poslali poziv Zagovorniku načela enakosti
in Varuhu človekovih pravic k oceni diskriminatornosti obeh členov. Upamo in pričakujemo, da bodo navedeni organi svojo
odločitev sprejeli v najkrajšem možnem
času, saj gre, glede na odziv javnosti, za
res pomembno zadevo.
Drugo pomembno vprašanje, ki zadeva
tudi nas upokojence je, ali gre pri PKP7 res
za »prisilno« upokojevanje. Menimo, da
ne! Zakon ne določa, da mora oseba, ki
izpolnjuje z zakonom določene pogoje za
starostno upokojitev, v pokoj. Pa si oglejmo
te pogoje, pri katerih lahko delodajalec
delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez
obrazložitve oziroma navedbe razloga.
Pogodbo lahko odpove le tistim, ki so dopolnili starost 65 let in imajo najmanj 15 let
zavarovalne dobe ali 60 let starosti in 40
let pokojninske dobe brez dokupa. Torej
zakon ne prisiljuje delodajalca, da

Anka Tominšek, podpredsednica
Strokovnega sveta ZDUS

Janez Sušnik, predsednik ZDUS

delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi,
ampak mu omogoča, da ima besedo
pri odločanju o tem, ali bo obdržal
delavca, ki mu je že zagotovljena socialna varnost. Seveda je socialna varnost
različna, ali je pokojnina priznana na temelju
40 let pokojninske dobe brez dokupa, ali na
temelju najmanj 15 let zavarovalne dobe.
Višina pokojnine je odvisna tudi od plače, ki
jo je posameznik imel v času svojega aktivnega obdobja. Toda, ko presojamo primernost te rešitve, ne smemo prezreti temeljnih
načel, na katerih sloni naš sistem obveznega pokojninskega zavarovanja.
Naj posebej opozoriva na načelo medgeneracijske solidarnosti. Zato moramo
sistem prilagajati tako, da si bodo tudi
mlade generacije s svojim zavarovanjem,
torej delom, zagotovile pogoje za starostno upokojitev. Mladi so prav zdaj, v času
epidemije, še bolj izpostavljeni; dijaki in
študentje se soočajo z izzivi, kako dokon-

čati študij in po zaključku priti na trg dela,
ustvariti družino in rešiti stanovanjsko vprašanje. Delodajalci in delojemalci se morajo
zavedati, da je naša družba stara in da bo
v prihodnje, če se bodo nadaljevali trendi
zadnjih let, celo primanjkovalo domače
delovne sile. Opozarjajo nas tudi statistični
podatki o upadanju števila mladih zavarovancev v starosti od 15. do 30. leta, razvidni iz letnih poročil ZPIZ (Tabela 1).
Zato smo prepričani, da bodo tudi delodajalci pri uporabi določb 21. in 22. člena
citiranega zakona ravnali preudarno in
odgovorno. Delavci, ki jim bo pogodba
o zaposlitvi odpovedana, se bodo sami
odločali; ali bodo uveljavili pravico do
starostne pokojnine, ali pa si bodo
poiskali novega delodajalca. Za izboljšanje socialne varnosti že upokojenih
naj pojasnimo, da zakonodaja tudi njim
omogoča določene oblike dela pod določenimi pogoji. Mnogi, ki so 40 let odgovor-

Tabela 1: Število in povprečna pokojninska doba mladih zavarovancev po starosti, 2002, 2018 in 2019
ŠTEVILO IN POVPREČNA POKOJNINSKA DOBA M LADIH ZAVAROVANCEV PO STAROSTI, 20 0 2, 20 18 IN
20 19
DOPOLNJ ENA
STAROST
V LETIH

2002
ZAVAROVANCI
ŠTEVILO

LET

MES.

ZAVAROVANCI
ŠTEVILO

2019*

POKOJ NINSKA
DOBA
LET

MES.

ZAVAROVANCI
ŠTEVILO

RAZLIKA MED 2019* IN 2002

POKOJ NINSKA
DOBA
LET

MES.

ZAVAROVANCI
ŠTEVILO

POKOJ NINSKA
DOBA
LET

MES.

15- 19

6. 307

0

9

3. 473

0

8

3. 539

0

8

- 2. 768

0

-1

20- 24

53. 923

2

8

40. 459

2

0

42. 210

2

2

- 11. 713

0

-6

25- 29

112. 193

5

11

88. 121

3

9

88. 778

3

10

- 23. 415

-2

-1

30- 34

121. 961

11

1

116. 892

7

3

115. 489

7

2

- 6. 472

-3

- 11

294. 384

7

4

248. 945

5

1

250. 016

5

0

- 44. 368

- 2

- 4

SKUPAJ

Vir: Letno poročilo ZPIZ 2019
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2018

POKOJ NINSKA
DOBA
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cev, ki ni partner socialnega dialoga. Do
takrat pa bodimo strpni, da bi iz sedanje
zdravstvene in ekonomske krize izšli z obvladljivimi posledicami.
Janez Sušnik, predsednik ZDUS in
Anka Tominšek, podpredsednica
Strokovnega sveta ZDUS
in članica Sveta ZPIZ

ti« pomeni odklon od poslanstva ZDUS
in kršitev določb Statuta ZDUS. Besedilo
povzema nekatere politične in delodajalske
interese “Zakona o interventnih ukrepih za
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19”. ZDUS je po statutu
humanitarna organizacija, zato naj deluje
v duhu socialne države in socialnega partnerstva. Zakon ni bil obravnavan na Socialno ekonomskem svetu RS in zmanjšuje
pravice starejšim. V COVID času je veliko
starejših pred upokojitvijo v psihosocialni
in materialni agoniji. Besedilo tudi odbija
potencialne nove člane ZDUS. Je nepotrebno in za starejše škodljivo.
Mag. Jožko Čuk

Izjava predsednika ZDUS in podpredsednice Strokovnega sveta ZDUS
Anke Tominšek je naletela na buren
odziv med članstvom. Nekateri so se
na zapis odzvali s simpatijo in odobravanjem zapisanega, drugi pa so
zapis spoznali kot škodljiv nadaljnjemu poslanstvu ZDUS kot humanitarni
organizaciji. Med prvimi kritiki zapisa
je bil mag. Jožko Čuk, član Strokovnega sveta ZDUS in bivši predsednik
Socialno ekonomskega sveta Republike Slovenije, ki je na uredništvo
naslovil tudi zahtevo za objavo svoje
kritike. Takole je zapisal:
Menim, da besedilo ZDUS z dne 1. februarja 2021 »Upokojitev, ki zagotavlja
primerno socialno varnost v staros-

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez
Cigler Kralj, pa je pohvalno ocenil
zapis Janeza Sušnika in Anke Tominšek. Njegov pismo objavljamo brez
popravkov.
Spoštovani predsednik ZDUS, gospod
Sušnik!
Iskrena hvala za objektiven pogled obema
s podpredsednico strokovnega sveta
ZDUS, gospo Tominšek. Zelo dobro ste
povzeli vse dileme in tudi napačna tolmačenja ukrepa sporazumnega nadaljevanja
delovnega razmerja ter nanja tudi tehtno
odgovorili. Gre za dragocen prispevek k
bolj objektivni sliki tega ukrepa.
Vse dobro Vam želim, Minister
Janez Cigler Kralj

Po mnenju ustavnih sodnikov bi bile posledice, ki bi
nastale z nadaljnjim izvrševanjem (protiustavnega)
upokojevanja, večje od morebitnih posledic, če se do
končne odločitve ustavnega sodišča njeno izvrševanje
zadrži in bi se v presoji pokazalo, da niso protiustavne.
no delali, pa največkrat rečejo, da komaj
čakajo na svojo upokojitev. Razumeti
moramo tudi tiste, ki so starejši, vitalni,
strokovni in želijo s svojim delom prispevati k napredku družbe. Tu so prisotni tudi
različni interesi. Moramo pa se opredeliti
še do enega vprašanja, ki se zastavlja v
javnosti namreč, če navedene zakonske
rešitve sodijo v PKP7? Nekateri menijo, da
ne, saj gre za materijo, ki jo obravnavata
pomembna sistemska zakona, to je Zakon
o delovnih razmerjih in Zakon o javnih
uslužbencih. V ZDUS menimo drugače,
saj se posledice epidemije COVID-19
kažejo na številnih področjih, ki vplivajo
na socialno varnost ljudi, med drugim tudi
na trg dela. Le ozrimo se naokoli in prisluhnimo ljudem, kaj se resnično dogaja in
kdo je najbolj prizadet! Ne gre le za mlade,
temveč tudi mnoge starejše delavce, ki
so brezposelni in bi se radi zaposlili, da bi
izpolnili pogoje za dostojno pokojnino. Ko
tega sovražnika (Covid-19 ) ne bo več, pa
se bomo lahko skrbneje posvetili sistemskim zakonom, tudi pokojninskemu, in to
na podlagi širše javne razprave, v kateri se
mora slišati tudi glas generacije upokojen-

Upokojitev, ki nam zagotavlja
primerno socialno varnost v starosti
Objava prispevka z gornjim naslovom, ki
sta ga podpisala Anka Tominšek in Janez
Sušnik, je dvignila pritisk številnim našim
članom, ki so že ob prvih prebranih vrsticah izrazili hudo skepso do zapisanih
trditev obeh avtorjev.
Ustavno sodišče pa je bilo drugačnega
mnenja! Začasno je zadržalo izvajanje
členov, ki se nanašata na Zakon o delovnih
razmerjih in Zakon o javnih uslužbencih,
zato sta z vidika poznavanja priprave predpisov postala del obeh zakonov, določata
pa, da lahko delodajalec zaposlenemu, ki
izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev,
odpove delovno razmerje brez navedbe
utemeljenega razloga. To pa še ni vse!
Začasno so zadržali tudi veljavnost že vročenih odpovedi spisanih na podlagi obeh

členov, ki so predmet ustavne presoje, in
ki so, spomnimo, nastali v sedmem proti
koronskem zakonu. Do končne odločitve
se tako zadrži že začeto izvajanje tretjega, četrtega in petega odstavka 89. člena

Zakona o delovnih razmerjih in 156.a člen
Zakona o javnih uslužbencih. Kot je v odločitvi navedlo sodišče (https://www.us-rs.
si/novice/), s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi preneha delovno razmerje in s tem
pravice delavcev, ki izvirajo iz delovnega
razmerja. Po mnenju ustavnih sodnikov
bi bile posledice, ki bi nastale z nadaljnjim
izvrševanjem (protiustavnega) upokojevanja, večje od morebitnih posledic, če se
do končne odločitve ustavnega sodišča
njeno izvrševanje zadrži in bi se v presoji
pokazalo, da niso protiustavne. Ustavno
sodišče je sklep o začasnem zadržanju
izvajanja členov zakonov o delovnih razmerjih in o javnih uslužbencih sprejelo s
sedmimi glasovi za in dvema proti.
Črt Kanoni, foto US RS
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Registrski popis prebivalstva v Sloveniji
in hkrati 19. po vrsti (Regpop-2021)
Popisi so bili včasih »blagovna znamka«
statističnega urada. Še vedno jih izvajamo, vendar od 2011 ne več z neposrednim zbiranjem podatkov na
terenu, ampak s povezovanjem registrov in baz. Prav zato bomo tudi popis
2021 kljub epidemiji covida-19 vseeno
lahko izpeljali tako, kot smo načrtovali.
Statistični urad bo v letu 2021 znova izpeljal popis prebivalstva, gospodinjstev
in stanovanj. Nanašal se bo na datum 1.
1. 2021. To bo 19. popis prebivalstva na
Slovenskem oz. v Sloveniji in četrti, ki bo
izpeljan registrsko.

Popisi prebivalstva, gospodinjstev
in stanovanj – nekoč najobsežnejše
statistične akcije
Popisi prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj so najobsežnejša statistična raziskovanja, ki jih izvaja večina držav sveta.
Rezultati popisov so prave zakladnice
podatkov. So osebna izkaznica države,
ogledalo, ki pokaže, koliko nas je, od kod
prihajamo, kakšna je naša izobrazbena raven, koliko nas je zaposlenih, koliko
neaktivnih, v katerih tipih družin živimo, v
kakšnih stanovanjih stanujemo.

Registrski popis prebivalstva – kaj
je?
Registrski popis prebivalstva je način
priprave celovitih podatkov o prebivalstvu,
gospodinjstvih in stanovanjih, ne da bi bilo
za to potrebno dodatno zbiranje podatkov
na terenu. Je postopek, pri katerem že obstoječe »surove« in nepovezane podatke iz
različnih registrov in baz strokovno ustrezno
povežemo in uredimo ter pripravimo tako,
da lahko uporabnikom ponudimo uporabno in kakovostno statistiko, táko, ki bo kar
najbolj realno prikazovala stanje v zvezi s
prebivalstvom, gospodinjstvi in stanovanji.

Popis 2011 – naš prvi registrski
popis in pomemben mejnik v
razvoju slovenske statistike
Slovenija je popis prebivalstva prvič izpeljala leta 2011 in ta popis velja v razvoju
slovenske državne statistike za pomemben razvojni dosežek. S tem je postala
Slovenija ena tedaj redkih evropskih držav,
ki so do leta 2011 in v letu 2011 popis prebivalstva že izvedle na tak način, registr6

sko. Prva na svetu je bila Danska, sledili
sta Nizozemska in Finska, v 2011 pa so ga
poleg Slovenije izvedle še Andora, Avstrija, Belgija, Islandija, Norveška in Švedska.
V letu 2021 se bodo na tak način popisali tudi v Litvi, Latviji, Španiji in Turčiji. Pomembna prednost registrskega popisa
prebivalstva je to, da omogoča, da dolo-

leto in tako uporabnikom ni treba več
čakati nanje celo desetletje.

Rezultat dolgoletnega razvoja
slovenske državne statistike
Registrski popis je rezultat dolgoletnega,
več kot 40-letnega postopnega razvoja
slovenske statistike in registrov. V se-

Podatki o številu prebivalcev po stanju na 1. januar
2021, razčlenjeni po starosti, spolu in teritoriju, ki bodo
objavljeni konec aprila 2021, bodo prvi rezultati »popisa
2021« in bodo mednarodnim organizacijam (evropskemu
statističnemu uradu Eurostatu in Evropski komisiji pri
Združenih narodih UNECE) sporočeni kot popisni podatki.
čene podatke izpeljujemo pogosteje, in ne
le vsakih deset let. V Sloveniji smo po letu
2011 popis v taki obliki izpeljali še v letih
2015 in 2018. Večino vsebin o prebivalcih,
ki so bile nekoč samo »popisne« (npr. izobrazba, status aktivnosti), izpeljujemo zdaj
iz obstoječih registrskih podatkov vsako
Način izvedbe popisa prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj v 2021, EU-27

demdesetih letih prejšnjega stoletja so
se namreč v Sloveniji po zgledu in s sodelovanjem nordijskih držav začeli razvijati registri z enotnimi identifikatorji (taka
identifikatorja sta npr. EMŠO in naslov).
Namen teh prizadevanj je zbrati istovrstne
podatke v državi enkrat, za več namenov,
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povezati obstoječe evidence ter razbremeniti zaposlene na statističnem uradu in
dajalce podatkov. Ko pa je bil na Geodetski upravi R. Slovenije leta 2008 vzpostavljen še Register nepremičnin (REN), smo
dobili še zadnji manjkajoči gradnik, ki je
bil potreben, da smo popis prebivalstva v
2011 lahko v celoti izvedli registrsko, torej s
pomočjo registrov in baz podatkov.

Postopnost objavljanja popisnih
rezultatov
Ena od značilnosti registrskega popisa
prebivalstva je, da se rezultati objavljajo
postopno, in ne vsi hkrati, ker tudi podatkovni viri za vse popisne vsebine niso na
voljo hkrati. »Minipopis« prebivalstva opravimo v Sloveniji štirikrat letno: takrat razporedimo vse prebivalce po starosti in spolu
do najnižje teritorialne enote. Podatki o
številu prebivalcev po stanju na 1. januar
2021, razčlenjeni po starosti, spolu in teritoriju, ki bodo objavljeni konec aprila 2021,
bodo prvi rezultati »popisa 2021« in bodo
mednarodnim organizacijam (evropskemu
statističnemu uradu Eurostatu in Evropski komisiji pri Združenih narodih UNECE)
sporočeni kot popisni podatki. Države
članice EU smo namreč dolžne v letu 2021
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izpeljati popis prebivalstva po Uredbi Komisije (EU) 2017/712. Popisni podatki o
gospodinjstvih in družinah bodo objavljeni
v novembru 2021, o stanovanjih pa v prvi
polovici leta 2022.

Kako bodo izvedle popis
prebivalstva posamezne države
članice EU?
Deset članic EU bo popis 2021 izpeljalo registrsko, prav toliko s kombinacijo podatkov, zbranih na terenu, in podatkov iz registrov in baz, šest držav pa tradicionalno,
z zbiranjem podatkov na terenu. Večina
držav, ki bodo popis prebivalstva izvedle
klasično, na terenu, bo to opravila na
sodoben način – z uporabo tablic, prenosnih računalnikov, pametnih telefonov,
interneta.
Poglejmo še v države, nastale na ozemlju
nekdanje Jugoslavije. Skoraj vse bodo
popis prebivalstva izvedle na tradicionalni
način, torej z zbiranjem podatkov na terenu
(Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora,
Hrvaška). Izjema je Severna Makedonija, ki
bo uporabila kombinirano metodo popisa
prebivalstva.
(Op.a) Vesel sem tega sporočila zato, ker
se je izkazala korist registrsko orientirane

slovenske državne statistike iz 90-tih let.
Že zadnji mešani popis 2002 je bil kombiniran in akterji tega dela so še zaposleni v Sursu. Hvaležno jim lahko čestitamo
za nadgradnjo in zahvalimo za izredno
znanje in delo. Dobili bomo časovno
vrsto ogromne povezane baze statističnih podatkov, dovolj strukturno
in tudi teritorialno podobno za čas od
2011, 2015, 2018 in zdaj, za 2021. Ocenjujem, da je ta produkt za večino možnih
domačih uporab celo »preobsežen«
in tudi slabo uporabljen - kot je bilo do
sedaj. Zlasti pogrešam enolične definicije
istovrstnih opazovanih entitet med resornimi evidencami in statistiko, med drugim
za družino in gospodinjstvo. Kaj pomenijo
slabe nepopolne, nevzdrževane evidence in njihovo povezovanje je povedano v
»Osnutku revizijskega poročila Računskega sodišča (december 2020)«, ki zadeva
stanje opreme, pregled kadrov ter drugih
virov v času trajanja pandemije. Veseli
me izjava, da pandemija ne bo vplivala na vsebino tega popisa, kar ne velja
za nekatere druge države.
ht tps://w w w.stat.s i /S tatWe b/ N ews /
Index/9324
Tomaž Banovec

Zbornik o demografskih spremembah
Inštitut dr. Antona Korošca je zadnji
dan lanskega avgusta v sodelovanju
s centrom za evropske študije Wilfried Martens organiziral mednarodni posvet na temo demografskih
sprememb v Evropi, 22. februarja pa
so v spletnem okolju zoom predstavili še zbornik. V imenu ZDUS se je
predstavitve udeležila predsednica
Komisije za Pokojninsko politiko,
Nežka Ivanetič.
Na predstavitvi sta o izzivih starajočega se
prebivalstva govorila predstavnika obeh
inštitutov Tomi Huhtanen, izvršni direktor Wilfried Martens Centre for European
Studies, in Primož Jelševar, direktor
Inštituta dr. Antona Korošca, ter avtorji
prispevkov Franc Bogovič, evropski poslanec, mag. Monika Kirbiš Rojs, državna
sekretarka Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko, Sandra Pasarić, strokovna sodelavka Wilfried Martens Centra, Marjan Podobnik, prof. dr. Andrej Umek, predsednik
sveta INA in predsednica zveze upokojencev (European Seniors' Union – ESU) An

Udeleženci posveta o demografskih spremembah
Hermans. Predstavitev je vodil Primož
Jevševar, ki je uvodoma dejal, da demografija ni problem le starejšega prebivalstva, ampak celotne populacije s poudarkom sprejemanja različnosti, istospolnih
skupnosti, bega možganov mladih, ki na
Evropo gledajo kot na raj, in izpostavil, da
so demografske spremembe ena najbolj
aktualnih področij sodobnega časa.

Franc Bogovič se je dotaknil migracij, pomanjkanja delovne sile, vse do zapuščenih
podeželjskih skupnosti in projekcije, da
bo od 200 do 300 milijonov ljudi živelo na
podeželju, zmanjševalo se bo število prebivalstva do leta 2050, zato je potrebno
bolje skrbeti za starejše prebivalstvo.
Monika Kirbiš Rojs je dodala, da bo do leta
2050 Slovenija imela najvišje število starej7
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ših med članicami EU in s tega vidika bodo
potrebne reforme na številnih področjih:
na trgu dela, izobraževanju in dolgotrajni
oskrbi. V pripravi je nacionalni načrt za
okrevanje in odpornost, vlada je ustanovila
Urad za demografijo, sprejema se Demografski sklad, staranje prebivalstva pa povečuje obremenitev pokojninske blagajne.
Marjan Podobnik je izpostavil predloge za
izboljšanje stanovanjskih vprašanj starejših in kako zagotoviti ustrezne bivanjske
prostore strešjih na podeželju. Kot primer
je navedel gradnjo kompleksa varovanih
stanovanj v bližini DSO pod Pohorjem. Na
kmetiji, kjer naj bi bilo pet starejših, pa naj
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bi bil eden od njih organizator (ali lastnik
kmetije) v delovnem razmerju.
Umek Andrej je postregel s statističnim
kazalcem, da se bo število delovnega
prebivalstva nižalo, za 15 % tudi število
delovnih mest, zato meni, da je potreben
domač kader, izrazil pa je bojazen, da smo
ta korak že zamudili.
Sledila so vprašanja in pojasnila, predvsem kako nadomestiti kadrovski primanjkljaj v skoraj večini držav EU, kako reševati problem starejših na kmetijah (nova
skupna politika stavi na družinske kmetije
kot temelj evropskih kmetij). Spodbujati je potrebno več mladih prevzemnikov.

Teh je v Sloveniji le 6 %, tretjina lastnikov
kmetij pa je starejših od 65 let, razmislek
pa je namenjen tudi uvedbi rente za tiste,
ki predajo kmetijo (dokler ne izpolnjeno
pogojev za upokojitev). Predvsem pa je
potrebno odpraviti birokratizem, oklestiti
število pravnih predpisov in znižati plačila,
ki jih zahteva birokracija.
Franc Bogovič je udeležence seznanil, da
bo 1. oktobra 2021 na gradu Rajhenburg na
to temo potekalo posvetovanje, na katerem
bosta sodelovali tudi Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Nežka Ivanetič, KPP ZDUS

3. redna seja Komisije
za pokojninsko politiko
V spletnem okolju Zoom je konec januarja potekala 3. redna seja Komisije
za pokojninsko politiko, ki jo je vodila
predsednica, Nežka Ivanetič. Seji sta
prisostvovali tudi obe podpredsednici
ZDUS Jožica Puhar in Vera Pečnik, pa
tudi predsednik ZDUS Janez Sušnik.
Predsednica Ivanetičeva je pozdravila prisotne, ugotovila sklepčnost in predlagala
potrditev 6. točk dnevnega reda, na katere
udeleženci niso imeli pripomb. Predsednica je razložila, da bo pripravljena dopolnitev Poslovnika o delu organov in delovnih
teles ZDUS v smeri, da bo v primeru neodločenega glasovanja pri odločitvi lahko
prevladal glas predsednika, zato se sklep
v tem delu lahko smatra kot realiziran.
Dodala je, da so člani Komisije z gradivom prejeli tudi predlog programa za leto
2021, iz katerega izhaja, da bi nadaljevali
z nerealizirano vsebino iz preteklega leta
in sprotno reševali problematiko, ki se bo
pojavljala. Milan Tepej je izpostavil urejanje vdovskih pokojnin in predlagal, da se
ga dopolni s predlogom za uskladitev dela
vdovske pokojnine s 15 % na 25 %.
Janez Sušnik je izpostavil pomembnost
izplačila letnega dodatka po 95. členu sistemskega zakona ZPIZ-2, ki določa izplačilo v dveh razredih. Po njegovem mnenju
naj bi se letni dodatek izplačeval v največ
treh razredih.
Silva Koželj je dodala, da ravno ta dan
(21. 1. 2021) poteka izredna seja sveta
ZPIZ na temo teh dveh členov PKP7.
Anka Tominšek je predstavila stališče
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ZDUS, da se tem določilom ne nasprotuje in da ZDUS podpira stališče, da ima
tudi delodajalec besedo pri takem upokojevanju, je pa bil izpostavljen komentar
na višino odpravnin, ki so ponekod zelo
visoke. Podatki direktorja ZPIZ pa kažejo,
da ne bo množičnega upokojevanja na
podlagi teh določil.
Nežka Ivanetič se je strinjala, da večina
delodajalcev nima nič proti sočasni upokojitvi in zavarovanju, a le za tiste, s katerimi se delodajalec strinja, in da soglasje za
nadaljevanje delovnega razmerja.
Jožica Puhar je glede sklepov na splošno
vprašala, če ima komisija pripravljene smernice za posredovanje informacij, ali jih je
potrebno določiti s sklepi, predsednica pa
ji je odgovorila, da je doslej veljala praksa,
da je bilo vodstvo ZDUS tisto, ki je predloge
posredovalo v nadaljnjo obravnavo.

Jože Bregant je dodal, da je treba sklepe
posredovati in še naprej sodelovati s koalicijo. Se mu pa zdi zelo nenavadno, da
so bile s 1. 1. 2013 ukinjene invalidnine in
je pričakoval, da bo to področje urejeno
z novim seznamom telesnih okvar, da bi
upravičenci svoje pravice lahko uveljavljali.
Nežka Ivanetič je dodala, da v novem
zakonu ni več določila, da bi se doba štela
tudi po letu 2012, kar mnoge postavlja v
neenakopraven položaj. Pravzaprav so
ostali brez vplačanih sredstev, kot
tudi pokojninske dobe, ki so jo plačevali. Danes ni več predpisa, ki bi vplačane
prispevke vrnil ali pa jih upošteval v pokojninsko dobo.
Komisija se je seznanila tudi z oddanimi
pripombami na Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo,
je pa opozorila, da se morajo prednostno
reševati vprašanja za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev, zato je vodstvo
ZDUS stališča in predloge komisije poslalo
v nadaljnje odločanje Vladi RS.
Komisija je ob koncu seje sprejela še
sklep, da ZDUS zahteva spremembo in
dopolnitev Zakona o PIZ, da se pri priznanju in odmeri pokojnine osebam, ki
so vplačevale prispevke za prostovoljno
zavarovanje tudi po letu 2012, sledi po
principu upoštevanja pokojninske dobe
brez dokupa do 31. 12. 2012. Vodstvo bo
stališča in predloge posredovalo organom
odločanja na vladi RS do 30. aprila 2021.
Toni Krčan, foto U. Boljkovac
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Komisija za kadrovske, organizacijske
in statutarne zadeve v letu 2020
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je imela v letu
2020 tri redne in tri korespondenčne
seje. Udeležba na rednih sejah je bila
v povprečju 76,7 % in za 10,3 % višja
kot leto prej, na korespondenčnih
sejah pa v povprečju 83 % in za 9,9 %
nižja kot leto prej oziroma so se člani
komisije vseh sej skupaj udeležili v
povprečju v 80 % ali 2,4 % manj kot
leto prej.
Komisija je bila usmerjena zlasti na tri področja:
• kadrovske zadeve,
• organizacijske zadeve in
• statutarne zadeve.
V letu 2020 se je zmanjšalo število članov
komisije za dva člana. Članica Andreja
Peternelj je odstopila, član Drago Stokavnik pa umrl in nato z imenovanjem člana
Srečka Kolarja ponovno povečalo za
enega člana. Eno mesto še ostaja nezasedeno.
Komisija je v letu 2020 obravnavala veliko
število predlogov in kandidatur. Predloge
komisije je Upravni odbor v celoti sprejel.
Ugotovljeno je bilo, da smo bili pri kandidiranju predstavnikov ZDUS za člane
državnih organov, delovnih teles in inštitucij uspešni v večini primerov.
Komisija je pregledala poročila predstav-

nikov ZDUS, ki sodelujejo v organih in delovnih skupinah na nacionalni ravni in ugotovila, da so tovrstna poročanja in srečanja
s predstavniki najmanj enkrat letno nujna,
da se zagotovi seznanitev o zastopanju interesov ZDUS kot reprezentativne organizacije upokojencev.
V letu 2020 je delovala Delovna skupina za
pripravo sprememb in dopolnitev Statuta
ZDUS, ki se je sestala na dveh sejah.
Predlog sprememb in dopolnitev temeljnega akta je še v delu in je v nekaterih določbah odvisen tudi od razvoja postopka
mediacije in tožbe MZU Ljubljana.
Komisija je obravnavala in Upravnemu
odboru ZDUS predložila naslednje predloge:
• predlog Poslovnika o delu organov in
delovnih teles;
• predlog Pravilnika o priznanjih;
• predlog sprememb in dopolnitev Akta
o ustanovitvi Delfin Hotela ZDUS d.o.o.
Izola (v vlogi Skupščine);
• predlog za začasno zadržanje Akta o
sistemizaciji delovnih mest do 31. 12.
2020 zaradi kadrovske in ekonomske
situacije in s tem zagotavljanja večje fleksibilnosti pri urejanju delovnih razmerij
in delovnih nalog, ter podaljšanje zadržanja akta tudi v letu 2021 do preklica.
Komisija je v marcu 2020 potrdila Razpis
za priznanja ZDUS za leto 2020 in pripravila

Predsednica Komisije,
Karolina Vida Rozman
univerzalni obrazec za pripravo predlogov
priznanj, decembra pa obravnavala 160
predlogov za priznanja in plakete in jih predložila v sprejem Upravnemu odboru ZDUS.
Komisija lani ni v obravnavo prejela nobenega predloga za dodelitev posebnih zahval
za zasluge ali predloga za najvišje priznanje,
to je listino in naziv Častni član ZDUS.
Komisija je na predlog PZDU Južna Primorska v letu 2020 predlagala kot najbolj aktivno
DU v letu 2020 DU Ilirska Bistrica, ki mu
bo ob prvem večjem dogodku ali prireditvi
podeljena listina. Druge PZDU so predloge
posredovale izven razpisnega roka in jih
bomo obravnavali v letošnjem letu.
Toni Krčan, foto Arhiv ZDUS

Načrt dela Komisije za leto 2021
Komisija bo tudi v letu 2021 usmerjena
predvsem na področja dela, ki so zajeta
že v samem imenu komisije.
1. Volitve in imenovanja v ZDUS za
preostalo mandatno obdobje 2019–
2023
Komisija se bo v letu 2021 usmerila na morebitne volitve še tretjega podpredsednika
ZDUS za preostalo mandatno obdobje
2019–2023, ob tem pa vodila morebitne
volilne postopke: razpis volitev, potrjevanje kandidatur, predlog za izvolitev tretjega
podpredsednika ZDUS.
2. Kadrovske zadeve
Komisija bo med mandatnim obdobjem
2019–2023 spremljala in ugotavljala spremembe v organih in delovnih telesih ter po

potrebi pripravljala predloge za razrešitve
in imenovanja članov. Strokovna služba bo
redno spremljala spremembe v evidencah
predstavnikov ZDUS v organih in delovnih
telesih na nacionalni ravni in bo o tem opozarjala komisijo. Prav tako bo spremljala
razpise, na katere bo lahko ZDUS predlagala kot kandidate svoje predstavnike.
3. Statutarne in organizacijske zadeve
Komisija bo v letu 2021 posebno pozornost namenila pripravi:
• predloga sprememb in dopolnitev
Statuta ZDUS,
• morebitni obravnavi predloga poslovnika o delu Častnega razsodišča ZDUS,
• morebitni obravnavi predloga sprememb
in dopolnitev Pravil športnih iger ZDUS.

Akti in pravilniki ter njihove spremembe in
dopolnitve se bodo pripravljali v različnem
časovnem zaporedju.
4. Priznanja ZDUS
Komisija bo na podlagi Pravilnika o priznanjih ZDUS predvidoma v mesecu
marcu pripravila razpis za predlaganje
priznanj ZDUS, pri čemer bo dosledno
upoštevala izpolnjevanje določb pravilnika. Po zaključku razpisa bo komisija
obravnavala in natančno pregledala prispele predloge, ugotavljala ali so pogoji
in kriteriji izpolnjeni ter za Upravni odbor
ZDUS pripravila predlog za dodelitev priznanj ZDUS.
Toni Krčan
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Zelena knjiga o staranju
Evropska komisija je 27. januarja objavila lani napovedano Zeleno
knjigo o staranju, ki je zdaj v 12 tedenski javni obravnavi. Predvidena je
široka razprava o izzivih, možnostih
in priložnostih, ki jih prinaša daljša
doba preživetja in staranje prebivalstva, vpliv na gospodarstvo, finančni
položaj, socialne sisteme in socialno povezanost. EU bo tako spoznala
ključna vprašanja in podprla potrebne ukrepe na vseh ravneh – nacionalni, regionalni in lokalni. Skozi številna vprašanja, ki jih postavlja v knjigi,
bi komisija rada dobila pobude in
sugestije, kako in kje lahko s svojim
delovanjem vpliva in pomaga sprejeti
rešitve, ki bodo utrjevale solidarnost
med generacijami ob demografskih spremembah. Vse, kar knjiga
omenja, je namenjeno oblikovanju
ustreznejših politik. Naslednji korak
Evropske komisije naj bi bila bolj obvezujoča Bela knjiga.
• Knjiga opozarja na pristop vseživljenjskega cikla, kar pomeni, da je staranje odvisno od načina življenja v
vseh življenjskih obdobjih. Pri tem se
osredotoča na posledice staranja pri
posameznikih in v družbi. Ugotavlja,
da morajo socialni sistemi, ki varujejo
ljudi pred večjimi tveganji, kar zadeva
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zdravje, delo, pokojnine in socialno
zaščito, iskati ravnovesje med trajnostnimi rešitvami za družbeno blaginjo in
krepiti solidarnost ter pravičnost med
mladimi in starejšimi. V svojih poglavjih opredeljuje različne vplivne vidike za
zagotavljanje dostojnega življenja starejših ljudi ob vzdržnosti celotnih družb
in razvojnih možnostih za vse starostne
skupine. Digitalizacija se kot rdeča nit
pojavlja skozi vsa poglavja.
• Kot temelje navaja zdravo in aktivno
staranje, izobraževanje in usposabljanje
v perspektivi vseživljenjskega učenja in
teritorialne dostopnosti. Govori o tem,
da je treba z aktivnostmi in vseživljenjskim izobraževanje ter učenjem začeti v

• Pozornost je posebej posvečena večjemu izkoriščanju delovnega
obdobja življenja. To bi moralo slediti
podaljšanju življenjske dobe. Omenja
podporne tehnologije za podaljšanje
samostojnega življenja skupaj z elementi digitalnega in zelenega prehoda.
Poudarja pomen raziskav, inovacij, različnih podpornih tehnologij, tele aplikacij, biosenzorjev in podobnega, kar naj
bi dalo nove priložnosti vsem in tudi
povečalo produktivnost. Ukvarja se z
vprašanji, kako povečati obseg delovne
sile v luči večje produktivnosti, uporabe
inovacij in izkoriščanja poslovnih priložnosti ter upoštevanja teritorialnih virov.
Za povečanje delovnih možnosti sta-

Za povečanje delovnih možnosti starejših oseb in izpostavljenih
družbenih skupin ( ženske, invalidi, manjšine, migranti) omenja
ukrepe, ki jih tudi v Sloveniji v dobrem delu že poznamo:
stimulacije za sprejem na delo, prilagoditev dela, pomoč
digitalnih tehnologij, davčne spodbude in dostop do financiranja.
otroštvu in nato graditi skozi vsa starostna obdobja do aktivnega staranja in
daljše življenjske dobe. Poudarja zdravstvena tveganja, nujno telesno aktivnost, digitalno usposabljanje in pomen
teh veščin, dostopnost do pokrivanja

potreb in storitev glede na življenjsko
okolje oz. teritorialne značilnosti. Kot
posebej pomembno omenja digitalno
učenje in usposabljanje otrok in starejših v od centrov odmaknjenih področjih.
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rejših oseb in izpostavljenih družbenih
skupin – ženske, invalidi, manjšine,
migranti – omenja ukrepe, ki jih tudi v
Sloveniji v dobrem delu že poznamo:
stimulacije za sprejem na delo, prilagoditev dela, pomoč digitalnih tehnologij,
davčne spodbude in dostop do financiranja. Omenjena je srebrna ekonomija,
vendar bolj z vidika potrošništva. V tem
sklopu je pozornost usmerjena tudi v
podporo razvoju lokalnih možnosti in
povečanje opremljenosti ter dostopnosti do storitev v regijah, kjer se obseg
prebivalstva zmanjšuje.
• V sklopu novih priložnosti in izzivov
po upokojitvi so pomembne sugestije za boljše preživljanje let, ki so nam
dana s podaljšanjem življenjske dobe,
medgeneracijske izmenjave znanj in izkušenj, pokojninski sistemi v podporo
podaljšanemu življenjskemu ciklu,
omejitve, ki omogočajo vzdržnost sistemov in dostojni standard v starosti,
vprašanje dohodka, tveganje revščine, ter dodatna pokojninska zavarovanja. Visoka tveganja revščine so med
ženskami, invalidi in migranti. Med
vzvodi za aktivnost je omenjeno tudi
prostovoljstvo.
• Spreminjanje pokojninskih sistemov vidi
v možnosti, da delovna doba sledi povečevanju življenjske dobe, z ustreznim
prilagajanjem upokojitvene starosti,
omejitvami predčasnega upokojevanja
ter vzpostavitvijo splošne pravice do
dela, ki presega upokojitveno starost.
Pri tem naj bi bile reforme pravične do
vseh skupin. Pokojnine za dostojen življenjski standard bi morale biti zago-
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tovljene tudi za tiste, ki ne bodo mogli
delati dlje. Omenjeni so sistemi socialne pomoči. Kot možnost je omenjeno
olajševanje in spodbujanje udeležbe
v sistemih dodatnega pokojninskega zavarovanja. Pri urejanju socialnih
sistemov je treba upoštevati finančna
nihanja, heterogenost in spreminjajoči
se položaj gospodarstva. Več ugotovitev je namenjenih avtonomiji in človekovim pravicam starejših, ob sklicevanju na Evropski steber socialnih pravic.
Prevladujejo posamezni elementi ogroženosti in potrebe po zaščiti – ranljivih,
pred zlorabami, kot potrošnikov, v zdravstvenih obravnavah, pred kriminalom,
nadlegovanjem in zanemarjanjem.
• Zadnji vsebinski sklop se posveča naraščajočim potrebam starajočega se
prebivalstva v zdravstvu, mobilnosti,
povezljivosti, teritorialnim razlikam v
dostopu do oskrbe in storitev ter izboljšanju dobrega počutja z medgeneracijsko solidarnostjo. Izraža podporo
politikam, ki ustvarjajo primerne pogoje
za življenje in vključevanje starejših v
okolju. Organiziranje družb za staranje
prebivalstva mora presegati gospodarska vprašanja in zagotoviti kakovostne, cenovno dostopne storitve.
Zdravstvene sisteme in sisteme oskrb
v Evropi bremeni vrsta okoliščin, ki
jih je epidemija še bolj zaostrila. Primanjkuje osebja, omejen domet novih
tehnologij, vse manjše so možnosti in
zanesljivost neformalnih oskrbovalcev
v dolgotrajni oskrbi – predvsem iz družinskega kroga, heterogenost dolgotrajne oskrbe, različni standardi, nizke

plače in slabi delovni pogoji poklicnega
osebja.
Kot možne rešitve se omenjajo socialne in
tehnološke inovacije, zdravstveno varstvo
na daljavo, sodelovanje med strokovnjaki
in bolniki, izmenjava izkušenj, pobude za
boljši položaj neformalnih oskrbovalcev,
predlog direktive za ustrezne minimalne plače, socialna podjetja, vzajemne
družbe, vključevanje lokalnega okolja ipd.
Spremenjena starostna struktura narekuje tudi nove modele mobilnosti, vlaganja v
prometno infrastrukturo, pametna vozila,
digitalizacijo prometa, pametne domove
oz. e-oskrbo, premagovanje teritorialnih
razlik z digitalnimi povezavami in konzultacijami. Knjiga ugotavlja, da so potrebne tudi politike za reševanje socialnih in
čustvenih potreb, kot sta varnost in socialna interakcija. Predstavljene so ideje za
različne oblike povezovanja, ustvarjanje
možnosti izmenjave spretnosti in znanj
ter oblike alternativnega, skupinskega
bivanja.
Razpravo o Zeleni knjigi smo organizirali
tudi v ZDUS. Naš Strokovni svet, komisije
in delovne skupine pripravljajo pripombe in predloge, ki jih bomo posredovali
predlagateljem. V prvi obravnavi pa smo
ugotovili, da vsebino knjige podiramo, saj
kaže na prave izzive, smeri delovanja in
bodočega razvoja.
Več informacij na spletišču: https://
ec.europa.eu/slovenia/news/green-paper-on-aging_sl
Povzetek pripravila Jožica
Puhar, podpredsednica

Ministrska Trojka o predsedovanju
Svetu Evropske Unije
Trojka pristojnih ministrov za področje starejših je v decembru objavila
svojo Deklaracijo o staranju, ki bo
služila kot pomemben izhodiščni okvir za oblikovanje programov
predsedujočih v 2021.

Skupna izhodišča Trojke
V temah, ki zadevajo demografske spremembe, starejše ljudi, vprašaja staranja
in sodelovanje generacij, naj bi državi, ki
predsedujeta v letu 2021, Portugalska in
Slovenija, svoje razprave in vsebine gradili

na dosežkih nemškega predsedovanja.
Države, ki tvorijo tako imenovano Trojko
predsedujočih naj bi v pripravah tesneje
sodelovale.
V svoji Deklaraciji je Trojka opredelila
skupna izhodišča in skupne prioritete
področij dela.
Poleg omenjanja večine že navedenega iz zaključkov nemške mednarodne
konference in Sklepov Sveta EU, Trojka
poudarja: integriran vseživljenjski pristop
k vključevanju staranja na vseh področjih politik; prilagoditev gospodarstva

in družb na demografske spremembe;
krepitev solidarnosti med generacijami;
izhodno strategijo po Covid-19, ki bo temeljila na človekovih pravicah; potrebo
po primernih zaščitnih ukrepih v primeru
zdravstvenih kriz; zavezanost EU in držav
članic ter EK, da sprejmejo ukrepe za
preprečevanje in boj proti vsem oblikam
nasilja, zlorabe, zanemarjanja in diskriminacije starejših oseb; razvoj mehanizmov
za vključitev ustreznih organizacij civilne
družbe v odločanje; uporabo pozitivnega
vpliva digitalne tehnologije v javnih sto11
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ritvah, predvsem v zdravstvu in sociali;
odpravljanje digitalnega razkoraka med
mlajšimi in starejšimi generacijami pa
tudi med starejšimi; krepitev različnih
oblik izobraževanja in usposabljanja za
to področje ter spodbujanje avtonomije
starejših. Posamezne države trojke so na
osnovi skupnih izhodišč oblikovale svoje
cilje in konkretne programe, v skladu s
svojimi potrebami in nacionalnimi načrti.

Nemško predsedovanje
Nemčija, ki je predsedovala v drugem polletju 2020, se je resno posvetila izzivom
staranja. Usmerila se je predvsem v digitalizacijo v povezavi s človekovimi pravicami. Njihovo ministrstvo za socialne
zadeve je skupaj z nevladno organizacijo BAGSO in AGE platform organiziralo
mednarodno konferenco »Pravice starejših v času digitalizacije«. Sporočilo s te
konference je zajeto v skupni Izjavi, objavljeni v oktobru (o konferenci in zaključkih
lahko več preberete v posebnem članku).

Portugalsko predsedovanje
Portugalska poudarja skupne vizije EU,
to so: odporna, zelena, digitalna, socialna in globalna. Cilji portugalskega
predsedstva na poti k močnejši socialni
Evropi v okviru gospodarskega okrevanja
temeljijo na krepitvi socialnega karakterja
evropskih družb; omilitvi učinkov brezposelnosti; boju proti revščini, socialni izklju12
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čenosti in neenakosti in okrepitvi teritorialne kohezije. Organizirali bodo socialni
vrh, mednarodno konferenco, na kateri
bodo razpravljali o socialni razsežnosti
okrevanja in razvoja evropskega gospodarstva po izhodu iz Covid-19 krize, o
digitalni in podnebni tranziciji ter o nadaljnjem uresničevanju Evropskega stebra
socialnih pravic. Rezultat vrha na bi bil
dokument Sveta EU.
Med drugim, že omenjenim v skupnih izhodiščih Trojke, Portugalska ugotavlja, da
vse starostne skupine enako pomembno
prispevajo k družbi ter njenim skupnostim, vendar starejše osebe lahko prispevajo več, ko svoje znanje in izkušnje napravijo dostopne, zlasti mlajšim generacijam. Seveda pa so nujni politični ukrepi, ki
podpirajo njihovo socialno, gospodarsko
in kulturno integracijo v vseh družbenih
sektorjih.

Slovensko predsedovanje
Slovensko predsedstvo bo spodbujalo
vseživljenjski pristop k staranju, tako da
bo temu dajalo vidno vlogo v organiziranih razpravah. »Ključno sporočilo načrtovanih dejavnosti je, da je aktivno staranje
v veliki meri odvisno od primerne osebne
ter politične izbire odločitev in vlaganj
skozi celotno življenje. Ekonomske koristi
naložb v blaginjo vseh starostnih skupin
prebivalstva bi znatno upočasnile naraščanje starostnih izdatkov. Uspešen

pristop k staranju, ki temelji na vseživljenjski poti, bi lahko povzročil povečanje let zdravega življenja v dobro starejših
(ustvarjalno in aktivno življenje, polno sodelovanje v družbi) in družbe kot celote
(medgeneracijska solidarnost, srebrno
gospodarstvo, nižji starostni stroški).
Slovensko predsedstvo bi želelo dvigniti
ozaveščenost ustreznih zainteresiranih
strani, da bi vseživljenjski pristop k staranju lahko vodil do obojestranske dobrobiti
(win-win situacije) v obravnavanju demografskih izzivov in ustvarjanju bolj trajnostnih družb.«
Sicer pa se bo slovensko ministrstvo v
času predsedovanja ukvarjalo tudi s trgom
dela ter varnostjo in zdravjem pri delu.

Kratek povzetek usmeritev držav
Trojke
Nemčija: smelo in s širokim mednarodnim pristopom k obravnavi digitalizacije
in človekovih pravic starejših, podprto s
razširitvijo v Sklepih Sveta EU.
Portugalska: odločno za gospodarsko okrevanje s poudarkom na socialnih
vidikih in aktivni vlogi starejših v družbi
ter s socialnim vrhom za uresničevanje
Evropske socialne listine.
Slovenija: skromno z opozorili na staranje kot vseživljenjski proces in pomen
vseživljenjskega ravnanja in vlaganj za
boljši položaj v starosti.
Jožica Puhar, podpredsednica

UTRIPI V POKRAJINSKIH ZVEZAH

GORENJSKA
Prostovoljci DU Cerklje so se
vključili v projekt PROSTOFER

Prostofer se na Gorenjskem vse bolj širi. Pomembno
vlogo pri tem imajo tudi društva upokojencev, saj prav iz
njih prihaja največ prostovoljnih šoferjev – prostoferjev. To
velja tudi za Občino Cerklje na Gorenjskem, ki se je projektu priključila v lanskem oktobru.
Preden se preselimo v Cerklje, pa naj projekt Prostofer še malce
predstavim, saj ga vsi vendarle še ne poznajo dobro. Za začetek
se bom vrnila v leto 2013, ko ga je v okviru storitev mreže MATiJA
za oskrbo in pomoč v gospodinjstvu zasnoval Boris Koprivnikar,
ki je takrat pojasnil, da je beseda prostofer skovanka iz besed
»prostovoljec« in »šofer« ter dodal: »Med starejšimi imamo osebe,
ki potrebujejo prevoz, pa ne morejo ali nočejo obremenjevati sorodnikov ali uporabljati plačljivih prevozov. Na drugi strani imamo
starejše, ki so še vedno aktivni vozniki in se jim zdi škoda, da
je njihov jekleni konjiček parkiran v garaži in gre le redkokdaj na
cesto. Te ljudi smo povezali med seboj z akcijo PROSTOFER, s
katero smo povečali udeležbo starejših v cestnem prometu in
njihovo mobilnost. Izboljšali smo varnost starejših voznikov in
drugih udeležencev v prometu ter povečali cenovno dostopno
mobilnost in socialno vključenost starejših.«
Tako je bilo takrat, danes je zgodba malce drugačna, čeprav
v osnovi enaka. Največja razlika od takrat je, da so na začetku
prostoferji ljudi, ki so potrebovali prevoz, vozili s svojimi avtomobili,
zdaj pa z avti, ki jih posamezne občine kupijo v ta namen. Večinoma so to električna vozila, vendar še ne povsod. Občina Cerklje
na Gorenjskem je v petek, 9. oktobra, v sodelovanju z Zavodom
Zlata mreža in Petrolom, v okviru projekta Prostofer – prostovoljni
šofer – brezplačni prevozi za starejše, predala v uporabo električno vozilo Renault Zoe Life. Župan Franc Čebulj je ob tem pojasnil,
da so se za vključitev v projekt in nakup avtomobila odločili na
podlagi dobrih praks v drugih občinah, kjer se projekt že izvaja,
in na osnovi pobude predsednice DU Cerklje Marte Hočevar
ter koordinatorke projekta Starejši za starejše Lojzke Škerjanec.
Tako kot po večini krajev za mobilnost starejših tudi na področju
Občine Cerklje skrbijo prostovoljni šoferji tamkajšnjega Društva
upokojencev, med katerimi je, kot pravi predsednica, velika pripravljenost sodelovati v projektu. Štirinajst se jih je takoj prijavilo,

Prostoferji v družbi župana Franca Čebulja (tretji z leve).
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da bodo delovali kot prostoferji. Če bi si slučajno kdo premislil, pa
verjame, da bodo brez težav dobili nadomestnega človeka, saj je
med njimi res veliko zanimanja za ta projekt. Še preden je »ugledal
luč sveta«, je bilo veliko spraševanja, če in kdaj bo zaživel.
Takoj po prevzemu avtomobila, je sledilo izobraževanje prostovoljnih šoferjev, po učni uri pa so se le-ti preizkusili tudi v vožnji
novega vozila. Če bi se jim kdorkoli želel priključiti, naj pokliče
predsednico DU Cerklje, ali pa kar direktno na Občino Cerklje,
pa mu bodo vse razložili. Vozniki prostovoljci iz Občine Cerklje na
Gorenjskem prevoze občanov opravljajo praviloma od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00. Občani, ki potrebujejo prevoz,
pa se zanj dogovorijo na brezplačni telefonski številki Zlate mreže
080 10 10.
Slavica Bučan, foto Janez Kuhar

DU Jezersko samostojno
šele od leta 1999

DU Jezersko je še dokaj mlado društvo, saj samostojno
deluje šele od leta 1999, pred tem pa so delovali pod okriljem DU Kranj. So bili pa že takrat precej aktivni. Dve leti
pred osamosvojitvijo so ustanovili žensko pevsko skupino,
ki deluje še zdaj, eno leto prej pa organizirali Vesele počitnice za jezerske otroke – ta projekt je trajal 18 let. Po
ustanovitvi samostojnega društva so se dejavnosti razširile, saj so poleg obstoječih uvedli še nove, med drugim
pohodništvo, telovadbo, izletništvo …
Društvo je polnih 20 let vodila Helena Naglič, lani marca pa je
vodenje prevzel Milan Milošič. Članov je že krepko čez 100 in prav
radi se udeležujejo različnih dejavnosti. »Ob sredah,« pravi predsednik, »imamo redno jutranjo telovadbo in pohode po Jezerskem.«
Do raznih kmetij in vršacev jo mahnejo, odvisno od vremena in
sposobnosti udeležencev. V zimskem času igrajo namizni tenis
in organizirajo »kegljanje na ledu po starem«. Pri slednjem poleg
upokojencev sodelujejo tudi mladi in tisti srednjih let, tako da je
igranje resnično medgeneracijsko. Poleti kondicijo v kegljanju nabirajo na asfaltu na športnem igrišču, sicer pa se v sodelovanju s
tamkajšnjim športnim društvom ukvarjajo z raznimi dejavnostmi.
Nadvse aktivni so tudi na področju kulture, saj njihova članica Ana
Jakopič poskrbi za kulturni program ob različnih dogodkih, ne le
znotraj društva, ampak tudi na področju občine, pri čemer zgledno
sodeluje tudi tamkajšnja osnovna šola. Jakopičeva vodi tudi Ljudske
pevke, ki pojejo stare ljudske pesmi iz različnih krajev Slovenije in
tako skrbijo, da ne bodo šle v pozabo. Marsikatero zapojejo v jezerskem narečju. V skupini je devet pevk starih od 58 do 83 let in z
velikim žarom ter ljubeznijo do ljudskih pesmi rade in veliko nastopajo ter se povezujejo s podobnimi skupinami širom Slovenije.

DU Jezersko v Smrečju.
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»Jezersko je specifičen kraj, saj smo zelo razbiti daleč naokoli,
zato smo veseli vsakega druženja,« pravi predsednik Milošič. Prav
zato so organizirali pohod od kmetije do kmetije, na katerem obiskujejo svoje člane, ki resnično bivajo daleč vsak sebi. Sicer pa se
vsi dobijo vsaj dvakrat letno – prvič ob 8. marcu, ko praznik žena
združijo z letnim občnim zborom, drugič pa malce pred novim
letom, ko v sodelovanju z Občino pogostijo vse starejše od 65 let.
Z Občino in društvi v kraju tudi sicer zgledno sodelujejo. Številne
dejavnosti so še, ki bi jih veljajo izpostaviti, ampak vsega se pač
ne da. Na vsak način pa je treba omeniti različne okrogle mize in
izobraževana ter predavanja o aktualnih tematikah, med drugim
o prometu, tečaj računalništva …, saj se zavedajo, da se je treba
vse življenje učiti.
Dolga leta je društvo organiziralo nabiranje in razstavo zdravilnih
zelišč, ki jih je na Jezerskem zares veliko. Pri tem je imela posebno
vlogo njihova članica Nada Rebolj, ki je poznala vse rožice. Ker
tega, žal, ni zmogla več, nedavno pa se je za vedno poslovila, je
tudi zeliščarska dejavnost trenutno »na čakanju«, upajo pa, da jo
bodo lahko ponovno obudili, prav tako kot tudi Vesele počitnice.
Sicer pa imajo še veliko drugih želja in načrtov. Poleg vsega že
omenjenega, bodo tako kot doslej sodelovali s TD Jezersko pri
organizaciji Jezerskih štorij – dogodka, ki traja kar tri dni in obiskovalce popelje v čarobni in malce skrivnostni jezerski svet z različnimi jezerskimi šegami in navadami. Sicer pa si trenutno najbolj
želijo, da se čim prej končajo koronski časi, ki jih pri aktivnostih,
tako kot tudi ostale, močno omejujejo.
Slavica Bučan, foto DU Jezersko

V Tržiču pripravili jesenske
Besedarije, predsednica
DU Zvonka Pretnar pa je
postala častna občanka

Iz tradicije v izziv – takšen je bil naslov jesenskih Besedarij, ki jih je DU Tržič pripravilo 21. septembra na temo
ročnih del. Glede na razmere so pripravili manjšo razstavo
ročnih izdelkov, ob tej priložnosti pa izdali tudi brošurico z
osebnimi zgodbami, ki so jih zapisale avtorice ročnih del.
Na vprašanje, kaj jih je nagovorilo, da so se letos odločili jesenske
Besedarije nameniti ročnim delom, predsednica DU Tržič Zvonka
Pretnar odgovarja: »Predstaviti želimo vsaj delček tega, s čimer se
ukvarjajo naše upokojenke in tudi nekaj upokojencev je takšnih, ki
se jim je nekoliko nerodno izpostavljati. Mislim, da je to neko priznanje za njihovo delo, ker znajo lepo ohranjati tradicijo po eni strani,
po drugi strani pa najdejo celo vrsto novih vzorcev, materialov in
tudi načinov, kako te starejše zadeve narediti modne oz. moderne.
Avtorice razstave in hkrati osebnih zgodb, objavljenih v brošurici,
so prepoznale vrednost ročnih del kot kulturne dediščine. Obudile
so jo, osvežile in posodobile. Postala jim je izziv, kako jo prilagoditi
današnjemu načinu življenja. Ohranjajo tako tradicijo, ki se kaže v
uporabnosti ročnega dela, hkrati pa postajajo izdelki darila, voščila,
slike … Starim vzorcem in materialom dodajajo nove in tako ustvarjajo unikatne izdelke. Z ročnim delom si resda krajšajo čas, a zaradi
domiselnosti in ustvarjalnosti bogatijo svoje in naše življenje.«
Življenje in delo Društva upokojencev Tržič in tudi širše
pa že dolga leta bogati tudi njihova predsednica Zvonka
Pretnar, ki je ob nedavnem prazniku Občine Tržič prejela
laskavi naziv častna občanka.
»Občinski praznik,« je ob tem zapisal Vladimir Ovsenek, »je priložnost, da se spomnimo tistih, ki s svojim družbeno-socialnim
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Prejemnica priznanja Zvonka Pretnar DU Tržič.JPG
delom dokazujejo, da jim je še kako mar, kako teče življenje v naši
občini. Letošnji naziv častnega občana Občine Tržič je šel upravičeno v roke naše Zvonke Pretnar. Njeno delo pušča sledi v kulturi,
na socialnem področju in družbenem življenju občine in izven.
Izredna skrb za starejše, kot tudi oskrbovance doma Petra Uzarja,
je v mnogočem izražena skozi delo Sveta zavoda doma. Posebej
občutimo to njeno zagnanost in skrb za sočloveka v Društvu upokojencev Tržič, kjer deluje kot predsednica društva. Pod njenim
vodstvom je društvo doseglo zavidljivo raven delovanja na vseh
področjih in je zgled delovanja drugim društvom. Iz vsega srca
čestitamo za imenovanje in močno upamo, da bo to Zvonki dalo
še elana in potrpljenja za delo v prihodnosti.«
Slavica Bučan, foto Arhiv Občine Tržič

POMURSKA
Irena Šrajner postala
»Dobri človek« 2020

Revija Naša žena med drugim vsako leto izbira tudi osebo
z nazivom »DOBRI ČLOVEK« po izboru bralcev Naše žene.
Za leto 2020 je pridobila ta naziv prostovoljka iz DU Murska
Sobota Irena Šrajner, za kar ji izrekam iskrene čestitke.

Irena Šrajner in pokrajinska koordinatorka SZS
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DU Murska Sobota je eno izmed društev v Pomurju z najdaljšim stažem pri delu na programu Starejši za starejše. V društvu,
ki pokriva mesto Murska Sobota, ter okoliške vasi Nemčavci in
Rakičan trenutno deluje cca. 25 prostovoljk in prostovoljcev, ki
skozi leta vestno opravljajo program Starejši za starejše v Mestni
občini Murska Sobota in s tem pomagajo pomoči potrebnim
sovrstnikom. Ena izmed prostovoljk v DU Murska Sobota je že
sedem let tudi Irena Šrajner, ki stanuje v vasi Nemčavci. Z njo
sem se pogovarjala o tem, kaj ji pomeni prostovoljstvo in predvsem kaj ji pomeni to, da pomaga pomoči potrebnim starejšim
osebam. To, da pomaga pomoči potrebnim, ji veliko pomeni. S
prostovoljstvom je začela že kot otrok, ko je pomagala mami v
trgovini z zelenjavo in kjer je vedno rada priskočila na pomoč
starejšim, saj jim je domov odnesla nakupljene stvari. Pomagala
je vse življenje, še posebej pa sedaj, ko je upokojena. Do nedavnega je obiskovala in poskrbela za enajst starejših oseb iz Nemčavcev in Murske Sobote, med njimi je bila do pred kratkim tudi
nedavno umrla pisateljica Karolina Kolmanič iz Murske Sobote.
Slednji je rada pomagala, za zahvalo pa ji je pisateljica nudila
nasvete in pomoč pri drugi Irenini ljubezni, pisanju. Irena obiskuje starejše, se z njimi pogovarja in jim krajša njihov vsakdan,
jim kaj pripelje iz trgovine, pripelje zdravila, postori manjša dela
po hiši, odpelje do zdravnika, sedaj v korona času pa je tista,
ki jih pokliče po telefonu, se pogovarja z njimi in predvsem jih
zna poslušati. Irena je poudarila, da je pri starejših pomembno,
da so slišani, opaženi in upoštevani. Irena pove, da je glede
na potrebe postala tudi taksist oziroma šofer za starejše, ko
jih odpelje do zdravnika, banke, trgovine ali po drugih opravkih. MO Murska Sobota je lani z Zlato mrežo vzpostavila projekt
Prostofer, znotraj katerega starejši prostovoljci vozijo po opravkih vrstnike iz občine, vendar Irena še velikokrat svoje uporabnice odpelje s svojim avtom.
V DU Murska Sobota se je preko usposabljanja Zveze društev
za socialno gerontologijo Slovenije Irena usposobila tudi za voditeljico skupine za samopomoč in že tri leta vodi skupino BISERNICE, ki jo sestavlja 12 članic in se dobivajo v prostorih Galerije
Mozaik DU Murska Sobota. Delo sedaj v skupini poteka preko
pogovorov po telefonu, članice pa komaj čakajo, da se bodo spet
lahko dobivale na svojih srečanjih dvakrat na mesec. Ta srečanja
dajejo starejšim še posebno moč, druga drugi pomagajo, predvsem pa je pomembna pripadnost skupini, ki poskrbi za drugo
pomoči potrebno članico. V programu Starejši za starejše vedno
poudarjamo, da so starejši osamljeni in rabijo družbo in skupine
za samopomoč so tudi namenjene druženju in s tem premagovanju osamljenosti.
Delo Irene v DU Murska Sobota je vsestransko. Je tudi vodja literarne sekcije v okviru društva, ki šteje 24 članic, ki so v letu 2020
izdale kar 13 literarnih del. DU Murska Sobota je konec leta 2020
že šestnajstič izdalo zbirko Shojene poti, v kateri se predstavljajo s svojimi deli literatke iz DU Murska Sobote in drugih DU iz
Pomurja in Porabja, v njej pa se predstavljajo tudi mladi pisci iz
osnovnih šol Mestne občine Murska Sobota in tako lahko govorimo o uspešnem medgeneracijskem sodelovanju. Nekaj zadnjih
let pa Shojene poti krasijo tudi slike ljubiteljskih slikarjev, upokojencev iz likovne sekcije Mozaik, ki deluje prav tako v okviru DU
Murska Sobota. Irena je izdala tudi 10 samostojnih literarnih del
(romani, pesniške zbirke ...), zadnja med njimi je otroška slikanica
Potovanje reke, ki jo je poslala tudi na natečaj v sosednjo Avstrijo.
Pomembno pri nastanku te slikanice je to, da so ilustracije prispevali Irenini vnuki. Irena je aktivna tudi v drugih društvih v pokrajini kot so Društvo onkoloških bolnikov, Društvo kapnik, RK in v
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drugih, tako da je vedno v akciji oziroma ji nikoli ni dolgčas. Njena
dela v vseh teh organizacijah se prepletajo, bistvo dela v vseh teh
društvih pa je pomoč tistim, ki jo rabijo. Kljub veliko aktivnosti na
različnih področjih, ki jih ima Irena, pa skrbi tudi za 90 let staro
mamo in bolnega moža. Irena je poudarila, da je postala »DOBER
ČLOVEK« po zaslugi vseh ljudi, ki jo pri njenem vsestranskem delu
obkrožajo, jo podpirajo in ji dajejo moč. Ireni se za njeno vsestransko delo zahvaljujem v svojem imenu in v imenu vseh, ki jim nudi
pomoč, z željo, da svoje poslanstvo v dobro vseh pomoči potrebnih opravlja še vrsto let.
Besedilo in foto, Vijola Bertalanič

Dvajset let krožka ročnih del

V Društvu upokojencev Lendava se je pred dvajsetimi leti v
Lendavi zbrala peščica žensk z željo, da bi si krajšale čas,
se družile in izmenjavale življenjske izkušnje. Ob prijetnem
druženju so začele kvačkati in se seznanile z osnovami
vezenja. Njihovo druženje je počasi preraslo v spoznanje
vrednot ljudske umetnosti, v ohranjanje bogate dediščine
naših prednikov.

Vezenine so postavili na velik pano
Naši kraji imajo izjemno bogato kulturno tradicijo, zato so si za
cilj zadale nadgraditi lastno ustvarjalnost in s tem osrečiti sebe in
druge ter ohranjati bogato dediščino vezenja in jo prenašati na
naslednje rodove. Da bi naše vezenine bile res ustvarjalne in strokovno izdelane, so potrebovale strokovnjakinje kot mentorice za
ljudsko umetnost. Pri tem se jim je najprej pridružila gospa Olga
Jandl, nato pa Marjeta Horvat in z velikim veseljem sta jim posredovali znanje vezenja. Tako je krožek ročnih del postal vsako
leto bogatejši, ne samo zaradi večjega števila članic, temveč tudi
z znanjem. Naučile so se pravilno izbirati materiale, motive in
tehnike vezenja. Posebej so bile pozorne na ohranitev izvirnosti,
za ohranjanje ljudskega izročila, ne glede na kraj. Zelo skrbno in
z ljubeznijo negujejo stare vzorce naših krajev in vnašajo nove,
tako slovenske kot madžarske. Vsak njihov izdelek je nekaj posebnega, saj je vanj vloženo veliko truda, znanja, potrpežljivosti,
natančnosti, domiselnosti in zato vsak zase predstavlja neprecenljivo vrednost. Njihovo druženje z drugimi krožki in izdelki na
razstavah je potrditev, kako je potrebno spoznati, razvijati in ceniti
domače in tuje narodno bogastvo. Na razstavah so s svojimi vezeninami dokazale tudi drugim ljudem, starim in mladim, ki se zanimajo za ljudsko umetnost, da tudi upokojenske roke ustvarjajo
15

UTRIPI V POKRAJINSKIH ZVEZAH

ZDUSPLUS

neprecenljive in prave umetnine. Vsak izdelek ima estetski učinek,
svojo vrednost in nenazadnje polepša dom. Včasih je z besedami
nemogoče opisati lepoto, ki jo sestavljajo večji in manjši vbodi ter
neštete niti, ki se prepletajo v različne vzorce in barve. Mednarodne razstave, na katerih so sodelovale, so bile namenjene tudi za
izmenjavo veziljskih znanj, izkušenj in povezovanje društev in oseb,
ki se ukvarjajo s to umetnostjo. Tako sodelujejo s krožki, ki delujejo
v občini Lendava, z Zavodom za kulturne dejavnosti Lendava, s
člani Csipkeverő mühely iz Peča in s krožkom Zlatne ruke iz
Čakovca. V dvajsetih letih so pripravile 36 razstav: 18 samostojnih
v Lendavi, na šestih so sodelovale po vsej Sloveniji, na dvanajstih
mednarodnih razstavah pa se predstavile na Madžarskem in na
Hrvaškem. Veliko pomoči je bil krožek deležen tudi od Občine
Lendava in od Zavoda za kulturo madžarske narodnosti Lendava.
Za ves njihov trud in uspešno delo v tem obdobju je krožek prejel
nešteto pohval in priznanj. Da bi vse navedeno ostalo zanamcem,
smo se v Društvu upokojencev Lendava odločili, da ob dvajset
letnici delovanja Krožka ročnih del pripravimo Bilten, v katerem
bomo predstavili vse prej navedeno delovanje krožka. Popestrili
smo ga tudi s slikovnimi motivi dogodkov in vezenin. Izdani Bilten
bomo predstavili na razstavi ročnih del, ko jo bomo lahko pripravili.
Besedilo in foto, Rozalija Bukovec
Nekdanji voznik Slavnikovega avtobusa, Peter Padoin

JUŽNA
PRIMORSKA
Z avtobusom prevozil
5 milijonov kilometrov
Komaj verjetna zgodba Petra Padoina
Zanimiva je zgodba o članu DU Piran Petru Padoinu, upokojenemu šoferju iz Lucije, ki je bil zaposlen pri nekdanjem avtobusnem podjetju Slavnik iz Kopra. Kot šofer
je z različnimi avtobusi skoraj 50 let prevažal potnike na
številne konce Evrope in skupaj prevozil okrog 5 milijonov
kilometrov.
Nekdanji šofer rad govori o svoji življenjski poti. Rojen je bil 2.
decembra 1940 v Gornji Branici, Koboli 1 v času največje nevihte
italijanskega fašizma, ko je prejel tudi italijanski rojstni list s kar
dveletnim zamikom.
Očeta, ki je bil bolničar pri partizanih, ni poznal. Pravi, da so ga
odpeljali Nemci v koncentracijsko taborišče in je tako kot številni
končal v krematoriju. Mati s tremi otroki je ostala sama in postali
so vojne sirote. Takratna država Jugoslavija jih je razporedila po
domovih in tam se je znašel tudi takrat pet letni Peter. Pravi, da je
moral veliko prestati, saj so ga tepli in tudi zapirali na podstrešje
brez hrane in vode.
Spominja se tudi lepih dni, ko so bili mladi. 25. maja, na praznik
Dneva mladosti, so nastopali v čast maršala Tita. Spominja se še
enega lepega dogodka, ko je leta 1971 Jugoslavijo obiskal ameriški predsednik Nixon in pristal v Zagrebu. Peter je bil med tremi
vozniki iz vse Jugoslavije izbran za prevoz Nixonovih varnostnikov.
Ko je bil star 17 let, so ga odpustili iz zavetišča. Končal je nižjo
in višjo gimnazijo in se preselil k svoji mami v Piran. Služboval je
v podjetju Istrametal v Luciji, na Rudi v Izoli, in se za nekaj časa
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vkrcal na ladjo Splošne plovbe Piran. Med plovbo je leta 1960
obiskal tudi New York. Med služenjem vojaškega roka v Banja
Luki je opravil izpit za voznika kamiona. Po končanem služenju
vojaškega roka je vozil kamion pri podjetju Slovenija ceste. V pogovoru pove, da si moral takrat, če si hotel postati voznik avtobusa, najprej dve leti voziti kamion. Ko je dopolnil 26 let se je zaposlil
pri tedanjem koprskem avtobusnem podjetju Slavnik – in začela
se je njegova skoraj 50-letna dolga pot prevoza izletnikov z različnimi avtobusi. Najprej seveda na kratkih relacijah, na to pa v vse
bolj oddaljene kraje po Evropi, pa tudi drugam, celo do Maroka.
Med dolgimi potmi je doživel veliko stvari. Na srečo vedno brez
nezgode, a teh je videl neskončno veliko. Opisal je tudi primer, ko
je nemški avto na ovinku treščil v podvozje njihovega avtobusa in
se vžgal, potnika pa sta ostala ukleščena v avtomobilu. Na srečo
so ju pravočasno rešili. Leta 2016 je zaokrožil svojo dolgo pot z
avtobusom, 5 milijonov kilometrov ali 140 krat okoli sveta.
Besedilo in foto, Franca Krajnc
Šaleška PZDU

ŠALEŠKA
Šaleška pokrajinska
zveza Velenje korak pred
mnogimi v Sloveniji
Generacijski forum s starejšimi odlično
sprejet
V sredo, 25. februarja 2021, so na pobudo župana Mestne občine
Velenje Petra Dermola preko zoom aplikacije pripravili generacijski forum s starejšimi. Razgovori so potekali predvsem o potrebah

UTRIPI V POKRAJINSKIH ZVEZAH
po starejšim prilagojeni infrastrukturi in dostopnosti do zdravstvene oskrbe ter storitev. Predstavili so tudi nov razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev, ki ga je vsaj dve leti skupaj
s sodelavci predlagal in trasiral predsednik DU Velenje ter hkrati
predsedujoči Šaleški pokrajinski zvezi DU Franc Vedenik. Generacijskega foruma za starejše se je udeležilo več kot 25 oseb, ki
so občinske investicijske projekte za starejše ocenili kot kredibilne, prav tako pa tudi nov način srečanj, saj so zaradi razmer v
zadnjem letu zelo prikrajšani za druženja in razgovore. Predstavniki upokojencev so izrazili željo, da s takšnimi srečanji nadaljujejo tudi v prihodnje.
Dermol je predlagal in sprejel zaključke in zadolžitve
(povzeto): »Mestna občina Velenje prepoznava rast potreb po
novi infrastrukturi za starejše v Velenju, zato nadaljujemo z vsemi
aktivnostmi, ki so vezane na izgradnjo novih oskrbovanih stanovanj. Preverili bomo možnosti za izgradnjo doma za varstvo odraslih oz. stanovanj za starejše na območju Stare vasi. Nadaljevali bomo s pripravo projekta za izgradnjo stanovanj za starejše
na Žarovi cesti, podpiramo pa tudi nadgradnjo sedanjega doma
za varstvo odraslih. S projektom oskrbe na domu nadaljujemo s
pomočjo Doma za varstvo odraslih Velenje. V projekte, ki zadevajo starejše in zdravstveno oskrbo, bomo vključili vse zavode in
institucije, tudi nevladne organizacije ter tako skupaj prispevali, da
bo zdravstvena oskrba na visokem nivoju.
Razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v
Mestni občini Velenje, ki ga v teh dneh zaključujemo, v sodelovanju z društvi upokojencev še enkrat uskladimo in sprejmemo
skupno odločitev glede deleža sofinanciranja prijavljenih programov. Mestna občina Velenje pripravi seznam izobraževalnih in
drugih programov, ki jih različne velenjske institucije izvajajo za
starejše. V Upravi Mestne občine Velenje bomo imenovali koordinatorja oz. skrbnika za društva upokojencev in starejše, ki bo
povezoval in usklajeval projekte, programe, sprejemal predloge in
pobude ter starejšim posredoval želene informacije«.

Kjer sodelujejo vsi pomembnejši instituti
starajoče se družbe, vlada dobro vzdušje
Po dodatnih razpravah in pojasnilih strokovnih vodij in predstojnikov uradov MOV, so predstavniki iz posameznih društev
predstavili nekatere težave, s katerimi se soočajo. Predvsem so
omenjali zaskrbljenost in oteženo delo s sodobnimi načini komuniciranja, uporabo interneta, sodobnih telefonov ter druge napredne tehnologije. Kot pojasnilo in možnost za reševanje teh zadev
sta ponudbo programov predstavili direktorica Društva Novus
dr. Selma Filipančič Jenko in direktorica Andragoškega zavoda
Ljudska univerza Velenje Brigita Kropušek Ranzinger. Obe instituciji izvajata poleg mnogih programov in projektov za starejše
tudi več izobraževanj in delavnic, tudi takšnih, ki pomagajo starejšim pri sodobnih tehnologijah. Na forumu so sodelovali Šaleška
pokrajinska zveza društev upokojencev, Društvo upokojencev
državnih in občinskih organov občin Šoštanj, Šmartno ob Paki in
Mestne občine Velenje, ter vsa društva članice ŠPZDU Šaleške
doline. Prisotni pa so bili tudi predstavniki Doma za varstvo odraslih Velenje, Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje ter Zdravstvenega doma
Velenje. Tudi to pove, da je sodelovanje z organizirano populacijo
starejših državljanov ter upokojencev zelo pomembna tematika,
v Šaleški dolini pa imajo socialne in druge institucije ter lokalna
skupnost prav poseben občutek in normalen odnos do starejših,
ki so vsega spoštovanja vreden del naše družbe.
Besedilo in foto, Jože Miklavc

ZDUSPLUS

Zrcalo delovanja upokojenskih
društev v ponos vodstvu
ŠPZDU Velenje
Izdali so Upokojenca Uspešno v 2021
Da so vsestransko aktivni pri Zvezi društev upokojencev
Šaleške doline (ŠPZDU Velenje) tudi zelo uspešni v širši
lokalni skupnosti, pove podatek, da je Mestna občina
Velenje konec lanskega leta priznala, da so dejavnosti njihovih društev ter Šaleške pokrajinske zveze DU Velenje
tesno povezane z življenjem vseh prebivalcev.
Po vsaj dvoletnih prizadevanjih vodstva ŠPZDU Velenje, je Svet
MOV odobril predlagano sistemsko sofinanciranje programov,
namenjenih boljšemu življenju starostnikov ter še posebej njihovim vključenim članom. Od meseca marca bo tako možna prijava
upokojenskih društev ali njihove povezovalne ŠPZDU Velenje, ki
so del lokalne skupnosti, na razpisana sredstva za ozko ciljane
programe in namene pomoči starejšim ter vključenim v društva. V
takšnih oblikah pomoči, po zgledu sosednje MOV, se pričakuje še
občini Šmartno ob Paki in Šoštanj. Dokaz aktivnosti skozi programe upokojenskih društev je tudi vsakoletno izdajanje biltena Upokojenec, ki ga ob zaključku leta pripravijo pri upokojenski zvezi
Šaleške doline, kjer sodelujejo DU Vinska Gora, Šmartno ob Paki,
Šentilj pri Velenju, Paka pri Velenju, Šalek, Škale, Velenje, Pesje,
Ravne pri Šoštanju, Šmartno ob Paki, Šoštanj, DUDOO ter Klub
upokojencev Velenje. Tako je bilo tudi konec lanskega leta, ko je že
39. zapored izšla zajetna revija na 54 straneh, ki je zrcalo delovanja, problematike in uspehov, za posamezna društva tudi vodnik
idej in projektov, ki se med njimi razlikujejo glede na specifiko in
potrebe. Tudi ta projekt je, poleg številnih športnih aktivnostih, socialno naravnanih programov, elitnega delovanja sistema Starejši
za starejše, kulturne dejavnosti in številnih dejavnosti rokodelstva,
delo prostovoljcev in zavzetih članov vodstva društev in ŠPZDO
Velenje. Podrobno predstavljene aktivnosti so dokaz, da tudi v
korona-letu aktivnosti niso povsem zamrle, v okviru dovoljenega
pa je bilo storjenega zares veliko. Na naslovnici so prvič predstavili tudi nov logotip ŠPZDU Velenje, ki bo poslej prepoznavni
znak povezanosti, (ŠPZDU je tudi Široka Pot Zdravja Dejavnosti
in Upanja) z grafičnim simbolom sonca, modrine neba in jezer v
Šaleški dolini ter napisom. Bilten po svoje združuje tudi vse tri
občine delovanja, Šmartno ob Paki, Šoštanj in MO Velenje z grbi
le teh na naslovnici, kar pa pomeni tudi povezovanje v delovanju
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Darilo KUD Harmonija zdravstvenemu osebju ZD Šoštanj
vseh naštetih društev upokojencev na tem področju. Izdajo časopisa je podprlo tudi 80 sponzorjev, med njimi: Hotel Delfin Izola,
lokalni odbor DESUS Velenje, Občina Šmartno ob Paki, Občina
Šoštanj, Lekarne Velenje, tiskarne Tampotiska Velenje ter številni
drugi. Največji prispevek pa je donirala MO Velenje, ki ima tudi
druge resne namene, da pomaga do lažjega delovanja društev in
institucij, ki skrbijo za starejšo generacijo in organizirane članice
in člane upokojencev v Šaleški dolini ter širše. Vsem sodelujočim
gre zahvala za to pomembno in plemenito delo, ki je svetloba v
Šoštanju, zelena in sočutna energija v Šmartnem pod Goro Oljko
ter človeku prijazna in socialna Mestna občina Velenje.
Besedilo in foto, Jože Miklavc

Prijazna gesta starejših
Šoštanjčanov

Predstavnici KUD Harmonija Šoštanj, tajnica Zdenka Uršnik in
predsednica Sonja Bercko Eisenreich sta v predpustnem času še
enkrat obiskali Zdravstvene delavke ZD Šoštanj in jim ob pustnem
času v zahvalo za požrtvovalno delo v korona času izročili simbolično darilce. Keramične umetniške izdelke članic skupine Gambatte, ki so hkrati aktivne v Kulturno umetniškem društvu Harmonija, ki ga vodita prav gospa Bercko in gospa Uršnik. Družinska
zdravnica dr. Simona Špital je gesto z veseljem sprejela v imenu
celotnega delovnega kolektiva njihove zdravstvene ustanove. V
Šoštanju deluje poleg aktivnega društva upokojencev, ki šteje
okrog tisoč članic in članov, še več društvenih skupin, tudi enota
Šola zdravja Šoštanj, ki se med seboj povezujejo in sodelujejo v
korist večine krajanov in občinskih ustanov.
Besedilo in foto, Jože Miklavc
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ca našega vsakdana. Ker pa smo vstopili v novo leto in ker
je vredno gledati naprej in graditi na pozitivnih izkušnjah,
se je vredno spomniti tudi vsega dobrega iz preteklega
leta, kar nam daje moč in nam je v dokaz, da tudi ko ne gre
vse po načrtih, stopimo skupaj in marsikaj zmoremo.
Izpeljali smo korespondenčno sejo zbora članov in v celoti potrdili
dobro delo v letu 2019. Izvolili smo novo vodjo socialne sekcije
Marjano Kolar in podpredsednico Mileno Urbič ter program dela
in finančni načrt za leto 2020. Žal nam obojega lani ni uspelo v
celoti izpeljati, upamo pa, da se bodo stvari v letu 2021 postavile
na svoje mesto in da bo naš naslednji zbor članov potekal v živo in
s predstavitvijo dobrih, koroni primernih rezultatov. Že trinajsto leto
so naši člani, skupaj s predstavniki policijske postaje Litija in CPS,
prve tri dni začetka novega šolskega leta varovali šolarje na poti
v šolo, na obeh litijskih in sedmih podružničnih šolah. Dokaj nemoteno je potekalo redno izobraževanje prostovoljcev programa
Starejši za starejše, sicer pa so prostovoljke vzdrževale kontakte s
starejšimi samo na daljavo, v glavnem preko telefona. Poskrbljeno
je bilo, da so bili paketi prve pomoči dostavljeni tistim starejšim,
ki jih sami niso mogli prevzeti na RK. Kljub nenavadnemu letu je
izletniški sekciji uspelo v predkoronskem času obiskati Dolenjsko
in v mirnopeškem hramu kulture obuditi spomin na virtuoza na
diatonični harmoniki, Lojzeta Slaka, v »Pavčkovem domu« v Šentjuriju, pa na pesnika Toneta Pavčka. Marca so se udeležili snemanja TV oddaje Slovenski pozdrav v Begunjah na Gorenjskem in
v koronskem obdobju obiskali še Bizeljsko. Od tu dalje pa je čas
kakor veter razpihal neuresničena pričakovanja. Literarna skupina
je želela v letu 2020 obeležiti deset letnico delovanja. V ta namen
je pripravila in 10. marca, tik pred razglasitvijo epidemije, izdala
svojo novo knjigo Utrinki iz našega življenja. Predstavitve in vseh
spremljajočih dogodkov seveda ni bilo, uspela pa je ekskurzija Po
poti kulturne dediščine Žirovnica v začetku septembra. Članice
ustvarjalnih delavnic so v predkoronskem času izpeljale osem
ustvarjalnih delavnic, izdelovale pa so zelo različne izdelke, ki so
na voljo v društvu za naše člane, v jesenskem času pa so pripravili
še dve delavnici, namenjeni izdelavi voščilnic za potrebe društva
v različnih tehnikah. V znak podpore projektu Rožnati oktober so
nekatere članice ustvarjalnih delavnic sodelovale tudi pri izdelavi
rožnatih pletenin, s katerimi so v ta namen ovili drevesa. V sodelovanju z U3 in zaposlenimi v enoti Doma Tisje v Šmelcu pa so
se udeležile vsakoletnega tradicionalnega Sprehoda za spomin,
v sklopu festivala Medgeneracijskega povezovanja v občini Litija,
po mestu Litija. Tudi program športne sekcije je bil zelo okrnjen.
Aktivna je bila ženska ekipa v balinanju, ki je na tradicionalnem
turnirju v Trbovljah zmagala, ženska ekipa v kegljanju z vrvico
pa se je udeležila turnirja na Dolah pri Litiji. Aktivni so bili tudi balinarji pri rednih treningih pri domu invalidov, dokler je bila dovolje-

ZASAVSKA
Lani v DU Litija
ni bilo vse slabo …

Leto 2020 je bilo zares posebno, marsikaj je bilo drugače,
predvsem na področju družabnega življenja. Veliko je bilo
odrekanj, odpovedi dogodkov in druženj, ki so sicer stalni18
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na takšna oblika aktivnosti. Še največ zastavljenih ciljev je uspelo
doseči pohodnikom, ki so v tem času osvojili kar nekaj novih destinacij: Adergas in Štefanjo goro, planino Zajamniki in Uskovnico,
Slovenske Konjice in Oplotniški vintgar, Haloze, Kočevske vasi,
Črmošnjice in smučišče Gače. Vsak pohod posebej je bil dobro
obiskan, zanimiv in poln optimizma, tudi zaradi udeležencev, ki jim
ne manjka dobre volje in pozitivne energije Zaključke pohodov pa
je polepšal tudi glas harmonike pohodnika Zvoneta. Po vsem zapisanem je jasno, da življenje v našem društvu ni povsem zamrlo,
čeprav je realizacija daleč od zastavljenih ciljev. Pozitivni spomini
in pridobljene izkušnje, kako ravnati v drugačnih, omejenih razmerah, pa nas navdajata z upanjem, da bomo tudi v letu 2021 delovali v dobro vseh naših članov in vse moči usmerili v zastavljene
programe, polne druženja, kreativnosti, spoznavanju novega in ne
nazadnje, praznovanju 70-letnice našega društva. Naj nam uspe,
v zadovoljstvo celotnega članstva!
Besedilo in foto, Irena Kramar

8. marec – Dan žena

Mesec marec je namenjen vsem nam – ženskam. In prav je
tako. Zato bodimo še naprej ponosne sejalke lepih misli,
dejanj in besed, ki se najraje primejo spomladi in potem se
s cvetenjem trosijo na rodovitna tla. In to ženske zmoremo
tudi v teh težjih časih.

ŠPORT IN REKREACIJA

Tarok turnirji

Tarok zveza Slovenije, ki jo vodi Peter Starki, je letos organizirala le štiri turnirje zaradi Covid razmer, vse za posameznike, medtem ko ekipnih, pokalnih in Masters turnirjev ni bilo.
Odigrani so bili štirje turnirji posameznikov, eden v Trebnjem,
trije pa v Tremerjih, kjer je, zanimivo, trikrat slavil Cvetko
Štimac iz Kočevja. Sicer pa je bilo kar 19 zmagovalcev. Po
trikrat so zmagali Nemšak, Makovec, Filipančič in Šukljan.
Ekipna prvenstva so izvedli 17 krat. Po dvakrat sta zmagala
Merkur in Piran. ŠD Epic je zmagal zgolj leta 2007, ko so za ekipo
igrali Markič, Polenčič in Stegnar.
Pokalna prvenstva potekajo od leta 2005 in odigranih je bilo petnajst. Največkrat je zmagal Kranjski Merkur (kar petkrat), trikrat
Kaval, dvakrat pa TSK iz Črne. Naj še povemo, da v Sloveniji deluje 26 tarok društev. Masters turnirjev je bilo trinajst! Po
dvakrat je zmagal Lotrič, član Tima Laško in Medved iz Ormoža.
Tarz je izpeljal tri Super Masters turnirje, na katerih je v Postoj-
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Največja sreča nas vseh je, če bivamo v družbi ljudi, ki nas
spoštujejo in imajo radi. Najlepše vsakodnevno darilo, ki je
povrhu še zastonj, je nasmeh, je lepa in prijazna beseda, je
beseda optimizma in spodbude. Svojo notranjo moč gradimo
na lepih spominih, sedanjost in prihodnost pa nam bogati prijazen pogled na svet. Starši imamo tako zelo pomembno delo,
ko v najranljivejših letih majhnim deklicam pomagamo oblikovati občutek za sebe. Za lastno vrednost. Sposobnost zaupanja v
dobro. Da jim z objemi povemo, da so vredne in dragocene že
samo zato, ker obstajajo. Da si z ničemer ne rabijo zaslužiti te
ljubezni. Ker one so ljubezen. Ženske smo skozi različna zgodovinska obdobja pokazale, da smo močne in enakopravne.
Prav pa je, da se v sedanjih razmerah večkrat ozremo na človekove pravice in svoboščine ter s tem k našemu človeškemu
bistvu – dostojanstvu, kar bi moralo biti in ostati temeljni vir
za sožitje vseh ljudi in ga ne smemo prezreti ali celo poteptati.
Žal se ravno to dogaja tudi v naši državi. Slaba tolažba pri tem
je, da so žrtve poteptanega dostojanstva obeh spolov in vseh
družbenih skupin. Zato naj mesec marec izžareva tudi naše,
žensko dostojanstvo, naš prispevek k razvoju družbe in našo
pravico do enakopravnega mesta v njej. Naj končam z željo, da
vse ženske tudi v teh čudnih, negotovih časih živijo tako, kot si
želijo in zaslužijo.
Jerica Laznik, PK programa SzS Zasavske pokrajine
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ni zmagal Vidmar iz TSK, v Vipavi Markič, član ŠD Epic, v Portorožu pa Lotrič, član Tima. Tarok zveza ima tudi svoje nazive. Najvišji
naziv je Škis majster, sledi Mond majster, mojster, sledijo pa še
trije nazivi. Naj še povemo, da ima Tarok zveza naslednje organe.
Petčlanski škis odbor, predsednik je Peter Starki, podpredsednik
Igor Filipančič, sekretar Jože Hočevar, skrbnik centralne baze podatkov pa Franci Flek. Nadzorni odbor vodi Peter Mrden, častno
razsodišče pa Miro Ožbolt. V Sloveniji so bili odigrani tudi ženski
turnirji, ki jih je organiziralo ŠD Epic. Bilo jih je kar enajst. Trikrat
je bila zmagovalka Irena Marsenič, po dvakrat pa Simona Bajc in
pokojna Karmen Progar. Društvo upokojencev Postojna pridno
skrbi za upokojenške turnirje in do zdaj jih je pripravilo kar petnajst. Največkrat je zmagal Edvard Progar, petkrat!
ŠD Epic pripravlja tarok turnirje in do zdaj se je zvrstilo več kot 90
igralcev. Lani so izpeljali trinajst turnirjev, pripravili pa tudi devetnajst turnirjev za državno prvenstvo.
ŠD Epic

Umrl je Marjan Tiselj
Z žalostjo v srcu sporočamo, da je umrl odličen tarokist Marjan
Tiselj iz Postojne (1942–2021), redni udeleženec tradicionalnih
upokojenskih turnirjev v taroku, pa tudi dvakratni zmagovalec in
član ŠD Epic. Marjan je, žal, že šestnajsti preminuli tarokist Postojnskega ŠD Epic. Malo pred njim so se poslovili Milka Lavrič,
Karmen Progar in Dr. Ivo Benkovič. Za Karmen Progar vemo, da
je umrla po težki bolezni prav na svoj 60. rojstni dan, bila pa je ne
le odlična tarokistka, (trikratna zmagovalka postojnskega ženskega turnirja v taroku), temveč tudi Primorska šahovska prvakinja ter
slovenska prvakinja v bowlingu.

Spomnimo se preminulih tarokistov postojnskega ŠD Epic: Slavko
Lavrič in Slavko Milič (za prvega je znano, da je bil predsednik
slovenskih strelskih sodnikov, za drugega pa, da je bil jugoslovanski selektor strelcev v trapu), Italo Fiegl in Stojan Žorž sta bila v
samem vrhu slovenskih igralcev taroka, S. Groznik pa je bil sploh
eden najstarejših slovenskih igralcev. Med našimi nepozabnimi
člani so še: Marko Repič, Frane Smrdelj, Stane Pelan, Alojz Lipolt,
Maks Dolenc, Polde Gril, in že prej omenjeni Milka Lavrič, Karmen
Progar, Ivo Benkovič, ter Marjan Tiselj. Slava jim!
ŠD Epic
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Slovenski kulturni praznik

Člani upravnega odbora DU Mežica smo na pobudo Drage
Simetinger, ki skrbi za kulturo, sklenili, da tokrat našim
krajanom ob Prešernovem prazniku predstavimo malenkost pozabljenega Vinka Möderndorferja in tako nadaljujemo s tradicijo, da vsakokrat predstavimo sokrajane, ki
so kakorkoli prispevali k razvoju kulture – lepe besede v
pesmi ali prozi.
Zadolžena sem bila, da o njem napišem in osvetlim njegovo
izjemno življenjsko pot. Na ta dan smo se zbrali v Medgeneracijskem centru v Mežici. Medse smo povabili obe društveni
pevski skupini Gorno in Viharnike, literate društva, našega stalnega harmonikarja Florjana Ledineka ter župana občine Mežica,
Dušana Krebla. Program je povezovala naša predsednica komisije za kulturo, ki je izpostavila pomen kulturnega praznika,
saj je še vedno rdeča nit vsega dogajanja France Prešeren.
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Avstrijska nagrada naši
sodelavki, dr. Beati Akerman

Slikanica dr. Beate Akerman, Izabela – pravljica o princesi
ki je jecljala in ki jo je izdala založba FSD(Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani) je dobila posebno priznanje
žirije na mednarodnem natečaju za najboljšo otroško in
mladinsko knjigo mestne občine Schwanenstadt v Gornji
Avstriji, Na krilih metulja in laboda.
Etika oviranih nas uči, kako razviti načine enakega obravnavanja
vseh ljudi in vseh otrok ne glede na njihove posebnosti. Še več,
pomeni, da jemljemo jecljanje kot eno od oblik človeškega govora
in slepoto kot eno od oblik človeškega bivanja in dojemanja sveta.
Zato nikoli ne recite otroku, ki vas vpraša, zakaj deklica "tako
govori" in zakaj deček "ne vidi", da so takšni otroci "drugačni"!
Recite mu raje, da je jecljanje govor, ki traja dlje časa kot ne jecljanje in da imajo slepi otroci pisavo sestavljeno iz osmih pik, ki
je prav tako imenitna kot tista iz črk. Avtorica pa je še dodala: Pot
do Izabele je bila dolga, saj knjige o princeski, ki jeclja, ni
hotela izdati nobena založba. Med drugim mi je bilo rečeno,
da princese ne morejo jecljati – knjigo bi izdali, če bi lik
princese zamenjala s trolom ali kakšnim škratom. Ampak,
če sta lahko jecljala Albert Einstein in Marilyn Monroe,
lahko jeclja tudi moja princeska.
Prof. Darja Zaviršek

Babica Marica
razmišlja drugače
Medgeneracijski center Mežica je bil nabito poln.jpg
Pevska skupina Viharniki je zapela Zdravljico, na kar se je kulturni
program nadaljeval s pesmijo, recitali in pisano besedo. Župan je
prebral Prešernovo Zdravljico, besedo pa nato prevzel predsednik društva Jožef Libnik, ki je z veseljem ugotovil, da je v Mežici
še vedno interes za take prireditve. Sam se je vključil v program
in prebral pesem Jožefa Vačuna, Terezije Jaser in eno svojo. Obe
pevski skupini sta zapeli po tri pesmi. Kot vedno sta sodelovali
naši dve literatki, Jožica Kotnik in Tilka Dorič, ki sta prebrali dve
svoji pesmi, predsednica pevske skupine Gorna, Milena Grauf,
pa je prebrala eno Prešernovo. Da je bil program še bolj pester
je svoje meh razpotegnil že naš udomačeni harmonikar Florjan
Ledinek, ki je zaigral zmagovalno skladbo, s katero je spet osvojil
zlato priznanje v Begunjah. Klavdija Freidl je na koncu prebrala
Prešernovo pesem Godec, povezovalka programa Draga Simetinger pa je spomnila, da je Vinko Möderndorfer pisal tudi pesmi.
Ena izmed njih je bila Pesem iz Podpece in Mežice, ki jo je pevska
skupina Gorna pela že pred dvajsetimi leti, priredbo za citre pa je
napisala že pokojna Mari Dretnik. Na koncu programa je sklenil
besedo še predsednik društva, ki se je za nesebično sodelovanje
zahvalil vsem sodelujočim, vse prisotne pa je povabil na kapljico
rujnega. Če je bil letošnji kulturni praznik v Mežici v duhu Vinka
Möderndorferja naj spomnim, da je nekdo o njem zapisal naslednje misli: »Izhodišče Möderndorferjeve podobe sveta je konflikt
med različnimi družbenimi plastmi, med številnimi interesi
njenih pripadnikov, pri čemer je bil med slovenskimi narodopisci prvi, ki je tako izrazito poudaril konfliktno strukturo
družbe.«
Besedilo in foto, Rozalija Libnik
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Babica Marica razmišlja drugače je ganljiva zgodba o spremembah, ki jih doživlja družina ob srečanju z demenco. V zgodbi so
skrita pomembna vprašanja o starosti, bolezni, družini, prijateljstvu in ljubezni, ki nam daje moč in pogum, da se spoprimemo s
spremembami, ki jih bolezen prinaša v družino. Srčnost in potrpežljivost Ane, vnukinje babice Marice, vas bo povabila v otroški
svet, ki je večkrat prezrt in spregledan, ko se soočamo z boleznijo
v družini.Dno obrazca
Pripoved deklice Ane, glavne junakinje, je prežeta z ljubeznijo,
zato to pomembno in še kako aktualno temo na lahkoten način
približa tako otroku kot staršem, in je hkrati čudovito izhodišče
za pogovor o otrokovih občutjih, ki se porajajo s spreminjanjem
družinskih odnosov. Trenutno je v Sloveniji približno 32.000 oseb
z demenco, število obolelih pa iz dneva v dan narašča. Tematika postaja vse bolj aktualna tako na dnevni ravni, kot tudi v
otroški literaturi, saj se spremembe, ki bolezen spremljajo, tako ali

EVROPSKO PISMO
drugače dotaknejo vseh družinskih članov. Ob zahtevni skrbi za
starejšo osebo se včasih pripeti, da spregledamo otroško videnje
in doživljanje sveta. Navdihujoči knjižni junaki pa hitro postanejo
otrokovi prijatelji. Deklica Ana bo s svojim pogumom, ljubeznijo in
vedrino navdušila vnuke in vnukinje, pa tudi starše.
Prof. dr. Zvezdan Pirtošek – Predstojnik Katedre za nevrologijo: Demenca – beseda, ki jo je v babičin karton zapisala
zdravnica. Pred malo Ano, radovedno in razigrano, se je odstrl
nov svet, v katerem njena ljubljena babica razmišlja in se obnaša
drugače kot doslej. V knjižici nam Ana odkriva svoje čudenje in
svojo žalost, a tudi svoje sprejemanje, razumevanje in končno tisto
svoje spoznanje, ki se nas – posebej, ko ga izreče otrok – globoko
dotakne: telo lahko onemore, misel otopi in spomin zbledi – ne pa
prijateljstvo in ljubezen, ki ju bo Ana vedno čutila do babice.
Knjigo lahko naročite preko spletnega portala eDemenca, cena
je 16.99 eur (poštnina brezplačna). Obiščite spodnjo povezavo in
sledite navodilom na spletnem obrazcu.
https://edemenca.si/izdelek/babica-marica-razmislja-drugace/

Radostnice želijo
vzradostiti vsakogar

Knjiga tiskovnega predstavnika DU Komenda teologa Jožefa
Pavliča z naslovom Radostnice želi biti prav to: prinašati veselje,
srečo in mir. Kljub težkim časom, ki jih je dodatno obremenil
izbruh epidemije Covid-19. Bralcu želi povedati, da te še tako
huda bolezen, nesreča, težava ne stre, če je v tebi dovolj notranje moči, veselja do življenja in zavedanja, da je to enkraten dar.
Zato ga je treba živeti polno, hkrati pa odgovorno, v njem videti
tudi drugega. Kako, avtor pove v besedilih, razdeljenih v sedem
vsebinsko pa tudi življenjsko ujemajočih se razdelkov. Vanje je
strnil več desetletij svojega pisanja, izbor le-tega. Od otroštva v
kmečkem svetu (Pod rodnim krovom) do več kot 40 let življenja
v lastnem družinskem domu (V zavetju doma), od občudovanja
Komende in delovanja v njej (Tebi, ljuba Komenda) do obiskov,
potovanj in romanj (Z romarsko palico v roki), od zavedanja, kako
smo lahko veseli in hvaležni, da živimo v svobodni lastni državi in
domovini (Na braniku slovenstva), do pogleda vase, v svojo človeško notrino, kjer se poraja vse ključno za nas, pa tudi za naš
odnos do bližnjega in drugih ljudi (Na poti k drugemu, na poti k
sebi). Nazadnje, ker je bilo to tako nenadno in za mnoge usodno,
razdelek – V primežu Covida-19.
V vsakem besedilu, naj bo to meditativni utrinek, črtica, novela,
prikaz pomembnih ljudi, slovesnosti in dogodkov, kritičen esejistični pogled ali humoreska, je del pisca, njegovega srca in duha,
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Vlado Kraljič, Zdenka Bevc Škof, Vera Pečnik in Branko Suhadolnik
mišljenja in doživljanja. Njegovega pa tudi mojega, našega, slovenskega, evropskega, iz sveta. Občega. Predvsem hvaležnega,
veselega in rešilnega. Tega, za kar je vredno živeti, z njim bogatiti
sebe in druge, pa tudi reševati. Zmagovati.
Jožef Pavlič je knjigo Radostnice izdal v samozaložbi. Obsega 352
strani z zelo berljivimi črkami, je šivana in s trdimi platnicami. Pri
izdaji mu je denarno pomagala Občina Komenda. Knjiga nima
cene, avtor bo vesel in hvaležen za vsak dar zanjo. Dobite jo lahko
na naslovu: Jožef Pavlič, Suhadole 61 G, 1218 Komenda, po telefonu 01/8341 889 in elektronskem naslovu: jozef_pavlic@t-2.
net Avtor bo vsakemu napisal lepo posvetilo.
Jožef Pavlič, foto Marija Pavlič Lipuš

Slike z razstave
(otvoritev na ZDUS)

V ponedeljek prvega marca v dopoldanskih urah, je predsednik Komisije za tehnično kulturo Branko Suhadolnik ob pomoči
članov in prostovoljcev pripravil vse potrebno za odprtje fotografske razstave v okviru natečaja Z ročnimi deli si krajšamo
čas in rokodelsko razstavo v okviru natečaja, Da nam bo
toplo. V avli ZDUS je razstavljenih devetnajst fotografij trinajstih
avtoric in avtorjev iz desetih društev, v posebni vitrini pa so na
ogled rokodelski izdelki triintridesetih avtoric iz šestnajstih društev
upokojencev iz vse Slovenije. Posebej pa so razstavljene tudi (po
oceni strokovne žirije) najboljše fotografije. Razstavi so pripravili
Zdenka Bevc Škof, predsednica ocenjevalne komisije za rokodelske izdelke, Vlado Kraljič, predsednik ocenjevalne komisije
za fotografijo, Nika Antolašič, Dijana Lukić in Branko Suhadolnik.
Razstavo, ki bo na ogled do 31. Maja 2021 pa je formalno odprla
podpredsednica ZDUS, Vera Pečnik. Ko bodo epidemiološke
razmere dopuščale bo mogoč tudi neposreden ogled, seveda ob
predhodni najavi v tajništvu ZDUS.
V sredini marca bosta pa objavljena že nova natečaja: fotografija Živžav na ulici in rokodelski izdelki - Vse cveti in dehti.
Branko Suhadolnik, foto Vlado Kraljić

Napišimo voščilnice ročno

Ta čas, ki nas je po svoje zaprl med štiri stene, nam je med drugim
(tarnanjem, bentenjem, celo oživljanjem kuharskih spretnosti, če
odmislim sebe, štorastega že v bližini kuhinje, malih hišnih hobijev,
preganjanja strahu pred okužbo novega in mutiranega angleškega, afriškega, in še kakšnega novega seva virusa) dal misliti, kako
sploh vzdržujemo stike v zasebnem ali poslovnem svetu. Zdi se,
da je v tem letu narasel interes (pač v okviru možnosti do nedav21
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nega zaprtih trgovin, papirnic in trafik), da razmišljamo o sorodnikih, prijateljih in sodelavcih drugače. Čas je za razmislek tudi o
divjanju, tako v času izvajanja osnovnega, kot tudi vseh pomožnih
del, pa tudi o načinih komuniciranja, ki je že povsem brezosebno
in daleč od pristno človeškega. Elektronska komunikacija nas je
spremenila v docela mehanska bitja. A to je že druga tema, ki je
sam v večplastnem strokovnem in socialnem smislu niti ne obvladam. In če ne znam dovolj dobro in vsestransko komunicirati, si
ne drznem svetovati. Le razmišljam, kako noro in divje se oddaljujemo od nekakšne minule idile in spontanosti ustvarjanja ter ohranjanja stikov z ljudmi v tem modernam obdobju. V času, ko smo
dobesedno strmoglavili ob strašljivi in socialno pogubni bolezni,
smo bili, in bomo tudi v prihodnje, primorani ustaviti konje, zategniti zavore in razmisliti o bistvu življenja in sodobnega norenja.
V tej, na videz marginalni dilemi, v tem, običajno času in razpoloženju, ko smo naenkrat postali odvisni in stisnjeni v kot ob maloštevilnih, a »edinih« odločevalcih o našem življenju in početju, sem
se zamislil, kako sploh izraziti voščila, izvesti ali zavrniti povabila,
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kako nekomu preprosto povedati, da ga pogrešaš, da ga imaš
še vedno rad. Ob moderni tehnologiji komunikacij, kar fizično niti
ni težko, deluje pa mehansko, odtujeno, brezčutno. Pre-pošiljanje raznih prazničnih voščilnic ni nič žlahtnega. Zato pa morda
z več topline in nekoliko ustvarjalnosti ob pisanju pisma, izdelavi
voščilnice in posredovanju stare fotografije na papirju, naredimo
bolj oseben vtis. Mali trud in talent najprej zadovolji nas in nato še
prejemnike. Nič za to, če pisemca, kartice s pozdravi in izraženimi
željami za boljše čase, z izvirnimi mislimi in ne obrtniškimi kičastimi izreki želja v slabih verzih, potujejo skozi zagozdene poštne
urade kakšen dan dlje, pomembno je, da so ustvarjeni z iskreno
željo, z navdihom in vsem, še tako skromnim znanjem, delujejo
prepričljivo. Ja, imam te rad, spominjam se tistih lepih trenutkov,
želim si tvoje, vaše bližine, privoščim vse dobro. Voščim zdravja
draga žena, bodi zdrava in še dolgo med nami draga babica …
na Koroškem bi zapisali kar bica … In že čez mesec dni ali prej,
mami, dala si nam vse, radi te imamo ipd. Dopustno je tudi naivno
pretiravanje in veličastje besed, ki se vtisnejo na papir. Že ročno
zapisan naslov na ovojnico s primerno poštno znamko, čez katero
poštar udari signaturo datuma pošiljke, je odtis kulture in bližine
človeka, ki bi rad drugemu sporočil nekaj več, bolj toplo in prepričljivo. »Upam, da se kmalu srečamo, da mine ta zatohlost in da te
bom lahko varno objel.« Pa še kaj zelo osebnega za konec s podpisom imena ali izrisanim srčkom, rožico ali simbolom, ki ga razumeta le pisec in prejemnica, pa pošiljateljica in fant, moški, atek,
dedi. Tudi ročno in lepo napisan naslov na ovojnici s praznično
ali pač priložnostno znamko naredi vtis, ki ga ne premore noben
fejsbuk, twit ali elektronsko sofisticirano sporočilo. In v tem času
dobro dene tudi zelo osebno izražena želja, če ne gre v živo, vsaj
ročno zapisano, pogrešam vas, težko vas pričakujem, srečno,
ostani zdrav, »Osti jarej,« kot bi dejali naši predniki.
Besedilo in foto, Jože Miklavc
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Prihodnost EU je utemeljena v uspešnem
medgeneracijskem sodelovanju
dr. Klemen Grošelj, evropski poslanec/Renew LMŠ
EU, kot celota in tudi države članice, se
podobno kot mnogi deli sveta sooča z
izzivi starajoče se družbe in predvsem
zagotavljanja kakovostnega življenja
tudi v jeseni življenja. Evropska komisija je v tem okviru nedavno objavila Zeleno knjigo na temo starajoče
se družbe, v kateri poskuša nasloviti
ključne izzive, ki jih to prinaša. Zelena
knjiga in politike predvidene v njej temeljijo na načelih solidarnosti in odgovornosti, pri čemer je prav kriza, ki je
posledica pandemije COVID-19, tudi s
tragičnimi posledicami, izpostavila, da
moramo vprašanja in izzive povezane
s staranjem prebivalstva reševati celovito in premišljeno.
Čeprav se v ospredje postavlja vprašanje
dolgotrajne oskrbe, ki v naši državi zaradi
težav povezanih z opredelitvijo vira in načina
financiranja ni urejeno, pa je prav sedanja
kriza izpostavila, da je izziv bistveno večji
in vključuje pravzaprav celotno družbo in
vse njene sisteme in podsisteme. Sam zagovarjam model dolgotrajne oskrbe, ki bo
vsakemu posamezniku omogočil in zagotovil kakovostno življenje v varnem okolju
lastnega doma in kjer je odhod v institucionalno varstvo bodisi na podlagi lastne želje
posameznika ali zaradi zagotavljanja boljše
oskrbe in s tem povezane kvalitete življenja.
V Sloveniji že imamo namreč vzpostavljeno široko mrežo različnih javnih socialnih
institucij na lokalni ravni, katere bi lahko ob
ustrezni kadrovski in finančni okrepitvi vključili v nastajajoči sistem dolgotrajne oskrbe.
Ključnega pomena bo prilagoditev javnega
sistema zdravstvene in socialne oskrbe, ki
se morata ustrezno prilagoditi na potrebe
starajoče se družbe. To ne pomeni, da
potrebujemo nove organizacijske enote,
ampak gre predvsem za organizacijske in
strukturne oziroma vsebinske prilagoditve, s
čimer bosta javni zdravstveni sistem in tudi
socialni sistem, celovita nudila kakovostne
storitve vsem delom družbe, vključno s starostniki. Nekako mi osebno niso blizu delitev

znotraj družbe na mlade, stare, aktivno populacijo in podobno. Sam vidim vse nas,
kot celoto, znotraj katere pa imamo različne
potrebe in možnosti, na nas vseh pa je, da
vzpostavimo takšne sistemske rešitve, da
bomo lahko vsi po svojih najboljših močeh
skozi različna življenjska obdobja prispevali k skupnemu uspehu in hkrati bili deležni
storitev, ki jih potrebujemo. Naj dodam, da
mi ni všeč, da se starejšim z nekaterimi politikami in ukrepi omejuje vloga in položaj
v družbi. Težiti moramo k izhodišču zapisanem v Zeleni knjigi, torej solidarnosti, ki
jo jaz razumem širše, kot golo vzajemno
pomoč. Vidim jo tudi kot aktivno sodelovanje mlajše in starejše generacije, ki s skupnimi močmi, znanjem in izkušnjami sooblikujejo lastno in usodo nas vseh. Starost
mora postati del človekovega življenja, ne
pa obdobje socialne izključenosti, kot je to
pogosto primer danes. Starejši tako lahko in
pravzaprav morajo prispevati lastno videnje
in del k reševanju sodobnih izzivov, hkrati
pa moramo mlajši pomagati starejšim pri
uspešnem vključevanju v digitalno družbo.
Nekako mi ni blizu ustvarjanje navideznih
in pravih medgeneracijskih ločnic, saj nenazadnje delimo skupno usodo. In pri tem
lahko in bo, glede na izhodišča zapisana
v Zeleni knjigi, pomagala in prispevala tudi
EU. Pri tem pa morda, še bolj kot dolgoročni cilji in ideje zapisane v tem dokumentu,
prispeva ustrezna priprava Nacionalnega
načrta okrevanja in odpornosti (NNOO), ki
bo pogoj za črpanje evropskih sredstev iz
Sklada EU za okrevanje in povečanje odpornosti evropskih družb po pandemiji. Eno
izmed področij, kjer se ta sredstva lahko
porabijo, so poleg zdravstvenega sistema
tudi sistemi dolgotrajne oskrbe. Sam pričakujem in se tudi zavzemam, da Slovenija
del sredstev uporabi ne samo za gradnjo
novih zmogljivosti v domovih za starejše
občane. Pričakujem, da bo poleg vlaganja
v nove zgradbe, kjer bo to potrebno, vlagala
ta sredstva, predvsem nepovratna, v izobraževanje in usposabljanje obstoječega in

novega kadra in skozi to postavila potrebno hrbtenico sistema dolgotrajne oskrbe v
državi, ki bo pomagal starostnikom, da živijo
kakovostno in lepo jesen življenja bodisi v
lastnem domu bodisi v domu za starejše
občane.
Seveda pa mora biti pristop, kot sem že
dejal, celovit in mora vključevati tudi javni
zdravstveni sistem. V javni zdravstveni
sistem, ki mora postati še bolj dostopen,
moramo povečati vlaganja, tudi v okviru
Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, pri čemer pa vlaganja ne smejo postati
izgovor za njegovo privatizacijo. Z ustreznimi vlaganji tako v nove bolnice, laboratorije
in prenove obstoječih objektov in zmogljivosti ter še bolj z vlaganji, tudi nepovratnih
sredstev v ljudi, v nova znanja in zmogljivosti, bomo lahko skrajšali nedopustno dolge
čakalne vrste, uvedli nove metode zdravljenja, z uporabo novih tehnologij, ki so nam
na voljo, in povečali dostopnost sistema,
tako za starejše kot tudi za vse uporabnike
zdravstvenih storitev.
V teh težkih časih za vse nas, je pred nami
velika priložnost, ki nam ponuja ne samo
tehnološko-razvojni preboj v okviru zelenega prehoda in digitalizacije, ampak nam
ponuja priložnost, da EU in Slovenijo okrepimo, tudi kot socialno državo in državo
resničnega blagostanja za vse njene državljanke in državljane. Ali bomo to priložnost
izkoristili na pravi način in v skupno javno
dobro ali pa tega zaradi prevlade ozkih interesov posameznikov ne bomo uspeli …
odvisno je od nas vseh.
Dr. Klemen Grošelj
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Živeti z virusom
V raziskovalni reviji Nature je sredi februarja letos epidemiolog Michael Osterholm z Univerze Minnesota izjavil:
»Izbrisati ta virus s sveta je danes precej podobno prizadevanjem, da bi zgradili kamnito stezo do Lune. Je nerealno.« Seveda je govoril o virusu SARS-CoV-2, ki nam že
dobro leto kroji povsem drugačno življenje.
Januarja letos so sodelavci revije Nature vprašali 100 imunologov
in raziskovalcev s področja infektologije in virologije, ki se ukvarjajo z novim koronavirusom, ali je virus možno uničiti. Skoraj 90 %
jih je bilo mnenja, da bo virus postal endemičen in bo še naprej
krožil med nami v populacijskih »žepih«, kjer virusa ne morejo
dovolj učinkovito zatirati.
A nezmožnost uničenja virusa ne pomeni, da se bodo smrti,
bolezni ali socialne osamitve nadaljevale v sedanji jakosti. Prihodnost bo močno odvisna od vrste imunosti, ki jo bomo ljudje
dosegli skozi obolevanje ali cepljenje in od tega, kako se bo virus
razvijal. Tako virus gripe in kot že prej znani štirje korona virusi,
ki povzročajo le navadni prehlad, so endemični virusi. Pri ljudeh
povzročajo obolenja v vsakem hladnem delu leta. Kombinacija
novih cepiv in naravno pridobljene imunosti pri ljudeh omogoča,
da začnejo družbe tolerirati sezonske smrti in bolezni, ki jih ti
virusi prinašajo. Tolerirajo jih brez zahtev po »lock downih«, po
maskah, in po distanciranju. Pomislimo na gripo. V zvezi z njo
nekateri ljudje vzamejo resno priporočila pediatrov, ki v zimskem
času še močneje opozarjajo starše na higieno rok ob kašljanju,
kihanju, brisanju nosu, in dajejo predloge, naj z otroki ne zapravljajo zdravja po nakupovalnih središčih, v katerih je v zraku in na
pultih obilica kužnih organizmov. Naj otroke peljejo na dež, sneg in
sonce, da se bodo čim več gibali in si tako krepili imunski sistem.
In naj jim skuhajo raje lonec jote, kot da jim kupujejo že pripravljena živila, tortice in kokakolo.
Napotki za zdravo življenje veljajo za vsakogar. Pri ljudeh, ki so si z
načinom življenja svoje zdravje več desetletij ogrožali in pri katerih
se pričakovano pojavijo s tem povezana obolenja, lahko obrat v
zdrav slog življenja prinese dobesedno čudežne spremembe. Žal
se nekateri tega zavejo in ukrepajo šele po tem, ko jih je že doletela sladkorna bolezen tipa 2 ali rakava bolezen ali ena od kapi
– srčna ali možganska.
Kako naj torej razmišljamo o prihodnosti zdaj? Zagotovo v tem
letu in vsaj še v naslednjih nekaj mesecih je pametno razumeti,
da ukrepe varovanja pred okužbo še vedno potrebujemo. Da jih
je dobro izvajati pravilno in dosledno, sicer ne morejo koristiti. In
jih izvajati še bolj vestno, saj nam trenutno grozijo bolj nalezljive
mutacije virusa. Še nove mutacije, ki se bodo pojavljale, bodo
morda pomenile tudi odpornost virusa na današnja cepiva, ali pa
bodo povzročale hujši potek bolezni od danes znanega. Vprašanj
je več kot odgovorov.
Zanimivo je o maskah razmišljala mamice petletnika: »Navaditi se
na masko, ki jo mora nadeti vsake toliko na obraz, je za otroka
nekaj takega kot navaditi se na nogavice. Nekaj časa traja, a ko
mu razložimo, da razsaja virus, da ščitimo sami sebe, predvsem
pa dedke in babice, to razume vsak otrok. Z malo truda pri njem
vzbudimo občutek odgovornosti, ga torej tudi vzgajamo za življenje. Seveda bi bilo bolje, če vsega tega ne bi bilo – ampak žal je
virus tukaj. In zdržati moramo le še nekaj mesecev, cepljenje se
je že začelo. Moj petletni sin je masko sprejel, brez težav jo nosi,
ko je to potrebno, celo več, tudi igra se lahko na prostem s prija24

teljem iz sosednje hiše. Oba imata maski in vzdržujeta primerno
razdaljo, čeprav ju seveda pri igri opazujemo. In ko je treba pred
zdravstvenim domom ali trgovino nadeti masko, je on tisti, ki reče:
˝Zdaj pa masko gor, razkužimo si roke!˝ Iz tega smo naredili ritual,
ki ga sam dojema kot nekaj resnega, a hkrati tudi kot del igranja.«
Težav z maskami je veliko. Če si tiste za enkratno uporabo nadenemo nekajkrat zapored za le kratek čas, med temi uporabami
pa se maska po nekaj dni zrači, bo možnost okužbe še vedno
dokaj majhna. Slabše jo odnesemo, če svojo masko nosimo zaporedoma več ur in postane ob tem vlažna, takšna pa ne zadržuje
virusov več dovolj dobro. Ali pa se pri maski ne potrudimo močno
stisniti žičke visoko na korenu nosu, tik pod očmi, da nam ob
nosu dela luknje in pušča prostor, skozi katerega prihaja zrak v
naša dihala neposredno, brez prestrezanja kapljic in kužnih snovi,
kar je naloga maske. Narobe je tudi, če nam zakriva samo usta
ali pa jo nosimo pod brado. Nekateri si jo potegnejo navzdol prav
takrat, ko se navdušijo za govor in jih začne pri tem maska motiti.
Nevarnost izzivamo tudi, če se zadržujemo v prostoru pravilno
opremljeni z masko, prostor pa vsebuje kužni aerosol (izdihani
zrak z virusi, ki lebdijo v drobnih kapljicah). Če je bil v istem prostoru pred nami kdo, ki je bil kužen, je z dihanjem in govorjenjem
v drobnih kapljicah izločal viruse. Njegove večje kapljice so ob
pršenju iz ust padle na tla in druge površine (pulte, mize), najfinejše pa lahko v zraku lebdijo še nekaj ur. Za vdihovanje prav teh,
najbolj drobnih, pa običajne maske ne nudijo dovolj dobre zaščite.
Potrebne bi bile tiste s posebnimi filtri. In z ustreznimi certifikati, ki
dokazujejo njihovo učinkovitost.
Kako torej poskrbeti za to, da bo lahko zrak v prostorih dovolj
varen tudi, kadar bo v prostoru človek, ki z dihanjem izloča viruse,
sam pa tega tako ali tako ne ve? Znanost in tehnika sta ustvarili
odlične sisteme zračenja s sočasnim ohranjanjem toplote prostorov. A vgrajevanja teh sistemov so se resno lotili le malokje. V
Nemčiji masovno prav v šolah in to že julija lani. Sploh so menda
Nemci znani kot navdušenci nad zračenjem. Spodbudo zanj je
dala tudi kanclerka Angela Merkel v svoji božično-novoletni poslanici. V hladnih mesecih, še posebej, kjer je zunanji zrak onesna-

PREJELI SMO
žen, je lahko zračenje velik problem. Sproža lahko tudi velike toplotne izgube. Dobro bi bilo zračiti čim bolj pogosto, na 20 minut
po tri do pet minut, vsakokrat s prepihom, da se zrak zamenja čim
hitreje. A takšen predlog se ne zdi uresničljiv. Predlog minimuma
za zračenje je na vsako uro 10 minut. Slabemu zračenju nekateri
strokovnjaki pripisujejo tudi velik delež odgovornosti za masovne
izbruhe okužb v DSO. Prav iz razloga nezmožnosti dobrega zračenja in nezmožnosti dovolj velikih razmikov med slušatelji se
je vodstvo UTŽO v februarju odločilo, da še ne bo organiziralo
pouka v učilnicah, čeprav gre za študijske skupine z manj kot 10
člani. So pa za montažo boljših sistemov zračenja ponekod že
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začeli skrbeti. Na prostem si pogovore z ljudmi lahko dokaj varno
privoščimo na razdaljah, večjih od 1,5 m. Bolje je govoriti manj
glasno in bolj počasi, da lahko ob tem vdihavamo skozi nos, ne pa
skozi usta. Nos je varovalka: virusi se ujamejo na sluznici nosnega
dela žrela, za vstop v celice nosne sluznice in dalje v kri pa potrebujejo še nekaj časa. Če si večkrat, posebej ob prihodu na delo in
ob povratku iz službe domov z dela, iz vrtcev in iz šol, nos dobro
izpihamo in z grgranjem speremo še zgornji del žrela, bo količina
virusa, ki bo vstopila v naše telo, manjša. S tem pa je telesu dana
večja možnost za zmago nad okužbo.
Pediatrinja, prim. Jasna Čuk Rupnik, Dutovlje

Trg svobode
K pisanju me je ponovno spodbudil pronicljiv uvodnik urednika
Sobotne priloge Dela Alija Žerdina »Trg svobode«. Spregovoril je o
dogodku, ko je na mariborski Trg svobode prišlo 30 srednješolcev
in so zahtevali, da se njihov pouk nadaljuje v šolah. Protest mladih
se je zgodil dan po kulturnem prazniku in je bil kulturen. Je šlo
pri njihovem dejanju za kršitev odloka o prepovedi zbiranja? Ali je
bilo primerno ravnanje policije za mirno izražanje mnenja? Kako
je reagiral predsednik republike Borut Pahor med pogovorom z
mariborskimi dijaki? Če se predsednik ne more vmešavati v posle
sodišč bi lahko naredil nekaj, kar sodi v njegov opis del in nalog:
Dijake lahko odlikuje za hrabrost, za obrambo duha ustave, za
prispevek k boju za svobodo. Ali Žerdin nima nič proti, če njegov
zapis dobi status formalne pobude.
Dogodek na mariborskem Trgu svobode je žalostna zgodba za
Slovenijo. Prizadela je še eno ranljivo skupino (poleg starejših) mlade. Policijskemu »nasilju« nad mladino nismo bili priča od 2.
svetovne vojne dalje. Sprašujem se, ali ima predsednik države
prav, ko dijakom zatrjuje, da si želi, da bi nekako našli pravno
podlago za ustavitev sodnega postopka nad dijaki. Pritrjujem Aliju
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Žerdinu, da nima prav; naj se sodni postopek čim prej začne in naj
se ugotovi, da dijaki niso naredili nobenega zločina. Predsednik
države ni bil dijakom niti v moralno oporo, kaj šele, da bi ga začutili kot moralno avtoriteto. Pa saj se to niti ne trudi postati, ker se
ne zavzema dovolj za skupne, tudi ustavno utemeljene moralne
vrednote. Na moje nedavno (neretorično) vprašanje v Delu »Ali
imamo dva predsednika države?« ni bilo odgovora. Odgovarjam
kar sam: Imamo le premiera, ki se počuti nad vsemi, ki se ne
meni za demokratične poti in inštance vladavine prava, kaj šele
za »navadne« ljudi, mlade, stare in vmes. Napadalno se loteva
vsakršne kritične misli.
Če nekoga izvolimo na volitvah, to še ne pomeni, da je bila naša
izbira pravilna in smo našli osebo z ustrezno veljavo. »Predsednik
države je naš odsev v ogledalu, njegova avtoriteta pa odsev naše
volje. Ta je lahko zgolj moralna ali pa celovita - odločitev ja naša.«
O moralni avtoriteti o obeh pojmih v tej besedni zvezi je že leta
2017 na portalu IUS-INFO razmišljal mag. Martin Jančar. Takrat
se je predsednik države izrekel, da ni moralna avtoriteta.
Milan Pavliha, Ljubljana
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Humor, ki to ni …
Danes sem v supermarketu naletela na dedka ter vnučka, ki
sta hodila pred mano. Vnuk je ves čas kričal in nekaj zahteval.
Dedek se je ustavil ob njem in rekel:
"Pomiri se, Miha, samo pomiriti se moraš." Tudi ko je deček
padel in začel z nogami in rokami udarjati po tleh, je dedek še
vedno ostal popolnoma umirjen, zbran in mu je prigovarjal:
"Umiri se, Miha. Kupila bova, kar potrebujeva in greva domov. To
je vse, kar morava storiti."
Končno na blagajni. Ko sta se dedek in vnuk postavila v vrsto, je
otrok zgrabil kinder jajček in ga zmečkal. Dedek je spet povsem
umirjeno rekel:
"Miha, pomiri se, kmalu bova doma," nato pa se obrnil k trgovcu
in nadaljeval:
"Ne bojte se in oprostite, plačal vam bom ta kinder jajček."
Ko sta prišla ven, se nisem mogla upreti in sem ju poskušala
dohiteti. Uspelo mi je šele na parkirišču in takoj sem rekla dedku:
"Toliko, da veste, kot psihologinja sem navdušena, kako ste
danes pomirili Miho, od mene imate neizmerno spoštovanje!"
Dedek se je le nasmejal in dejal:
"Fantu je ime Anže" in dodal: "Miha sem jaz!"
25
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Marjani Berlec v slovo, 1942–2020
Nekaj dni pred božičem se je poslovila
dolgoletna predsednica Socialne komisije
in vodja programa Starejši za starejše pri
DU Kamnik, Marjana Berlec. Predsednik
društva Vinko Polak je ob tem zapisal:
»Izbrati prave besede ob slovesu, ki je tako
dokončno in neponovljivo, kot je naše, je
težko, še posebej, ker se poslavljamo od
tebe, ki si bila polna življenjske energije za
sodelavce, prijatelje in mnoge druge, zato
nas je mnogo bolj prizadela resničnost,
da odhajaš za vedno. Odhajaš v zgornje
dvore po plačilo za vsa plemenita dejanja
in dobra dela, ki si jih opravljala z vsem
srcem in voljo.
V našem društvu si delovala od 14. maja
1991. Začela si delati na področju socialnih programov, vsa leta si bila predsednica
Socialne komisije. Obvladovala si tudi vso
finančno analitiko – pripravljala si proračune in skrbela za bilance. Nič ti ni bilo tuje.
Po tvoji zaslugi smo plavali v varnih vodah.
Poleg tega si bila vpeta še na področju letovanj in izletništva, en mandat pa si bila
tudi podpredsednica društva.

Na področju programa Starejši za starejše si delovala od leta 2004. Dolga leta si
vodila projekt za celotno občino Kamnik v
okviru ZDUS-a in PZDU Gorenjske, katere
člani smo. Po tvoji zaslugi in zaslugi okrog
40 prostovoljcev in prostovoljk našega
društva smo bili vedno pri vrhu oz. smo
imeli največ opravljenih anket na področju
pokrajinske zveze.

JUBILEJI

100 let Marije Petre

Marija se je rodila 2. februarja 1921 v
Puščavi kot prvi otrok v veliki družini s še
devetimi brati in sestrami. Otroštvo, vse
prej kot lahko in zaznamovano s pomanjkanjem, ter mladost v težkih medvojnih
časih, sta jo izoblikovala v marljivo osebo,
ki ji nobeno delo ni bilo pretežko. Pritoževanja ni poznala. Že od rane mladosti je
pomagala v gostišču Kores, kjer je delala
v kuhinji in v gostilni. Leta 1955 se je poročila in si skupaj z možem Avgustom s
trdim delom ustvarila dom, kjer z najmlajšo
hčerko Miro in njeno družino živi še danes.
Kljub postopnemu pojavljanju demence v
zadnjih letih, je vedno nasmejana in dobre
volje. Pritoževanje, nad čimer se pritožu-
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Za svoje delo si prejela številna priznanja tako s strani društva kot tudi ZDUS in
PZDU Gorenjske, med drugim leta 2010
srebrno priznanje Občine Kamnik, dve leti
kasneje pa priznanje za »Naj prostovoljko« Republike Slovenije ter malo plaketo
pokrajinske zveze.
Od nas si odšla v mrzli zimi, ki riše na okna
ledene rože, kot led okrog naših src, ob
novici, da te ni več. Draga Marjana, hvala ti
za vse, kar si storila za naše dobro. Upam,
da bodo znali ceniti tvoje delo tudi naši
zanamci. Vsem, ki smo te poznali, je bilo
v čast in ponos, da smo lahko del svojega
življenja delili s teboj.« Tako društvu kot
svojcem je ob smrti gospe Marjane iskreno
sožalje izrekel tudi Edo Kavčič, koordinator
programa Starejši za starejše na Gorenjskem, s katerim sta dolga leta sodelovala. V
sožalnici društvu je med drugim napisal, da
je z žalostjo v srcu sprejel vest, »da nas je za
vedno zapustila vaša in naša dolgoletna sodelavka Marjana Berlec. Najino 16-letno sodelovanje mi bo ostalo v trajnem spominu.«
Slavica Bučan, foto DU Kamnik
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jemo drugi, pa ji še naprej ostaja tuje. Ta
zapis mi je poslala njena vnukinja Petra.
2. februarja, na Marijin rojstni dan, sem
našo stoletnico v družbi našega lovrenškega župana Marka Rakovnika tudi obiskala. Zaželela sva ji, da bi bila še naprej
tako vedrega duha in polna optimizma, kot
doslej.
Besedilo in foto, Marjana Perklič

100 let Ferdinanda
Mlinarja - Frida

Veselo in lepo je, ko vidiš 100-letnika sedeti
pri mizi, na kateri je razgrnjen časopis, za
katerega veš, da ga vsak dan tudi v resnici
prebira. Res je, da pri hoji zadnje čase
uporablja palico, da se mu zgodi, da se
tla postavijo pokonci in se sam po padcu
ne more pobrati, res je, da so včasih prsti
preokorni, da bi zapeli majhen gum, res
pa je tudi, da še vedno vsak dan poleg
branja časopisa, na TV spremlja poročila
in dobro ve, kaj se dogaja po svetu, da gre
ob lepem vremenu še vedno rad ven, okoli
hiše, kot je res, da pogreša svojo tarok
partijo, pogovor in druženje z njimi.
Vse to in še veliko več je gospod Ferdinand
Mlinar, za prijatelje Frido. Sto jih je dopolnil
na novega leta dan. Samo ukrepi so pre-

prečili, da mu za visok jubilej niso zaigrali
pleharji, glasbeniki Rudarske godbe, da se
pri njem niso zvrstili predstavniki društev in
organizacij, katerih član je, zato je praznoval
le v krogu družine. Nikoli ne pozabi povedati, da ima čudovito hči, ki vsak dan skrbi
zanj in dobrega sina, ki velikokrat priskoči
na pomoč, da ima vse, kar potrebuje, se
pa ob vsaki najmanjši pozornosti takoj prižgejo iskrice v očeh, usta ukrivijo v prijeten
nasmeh. Ker voščiti na običajen način žal ni
šlo, je bilo treba improvizirati, ker tako velik
jubilej ne glede na vse, zasluži vsaj malo pozorornosti. Zaslužili ste si res vse najboljše,
spoštovani gospod Mlinar, zato vam želimo
ostanite zdravi in vedrega duha, v živo pa,
ko bodo časi bolj varni.
Besedilo in foto, Joži Umek

OBVESTILA VODSTVA ZDUS IN UREDNIŠTVA
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Pogovarjajmo se o demenci
»Vam povem na lastnih izkušnjah, je naporno skrbeti
za nekoga 24 ur. Kaj naj vam rečem, to je življenje.«
Takšne in podobne so bile izpovedi neformalnih oskrbovalk osebe z demenco. V
preteklem mesecu smo opravili 10 intervjujev za evropski projekt Move your hands
for dementia, ker smo želeli prisluhniti izkušnjam, ki jih imajo oskrbovalci oseb z
demenco, ki še živijo doma, ter poizvedeti,
katera znanja in nasvete bi lahko predali
drugim v podobni situaciji. Naše sogovornice bodo za potrebe prispevka ostale
anonimne. Ne preseneča dejstvo, da smo
našli ravno sogovornice, saj je po nekaterih
podatkih več kot polovica neformalnih oskrbovalk žensk. Intervjuvali smo večinoma
prostovoljke programa Starejši za starejše
in članice, ki imajo izkušnje oskrbe in skrbi
za osebo z demenco. V večini omenjenih
primerov je bila oseba z demenco družinski svojec, v ostalih pa je šlo za sosede
in znance. Sogovornice so poudarile, da
bi vsi, ki komunicirajo s starejšimi, morali
imeti več znanja o demenci, več veščin za
prepoznavanje prvih znakov demence in
več praktičnega znanja za pogovor in ko-

munikacijo z ljudmi, ki zbolijo za demenco.
Namreč, najhuje je, ko se svojci, znanci in
prijatelji odmaknejo od takšne osebe zaradi
strahu pred neznanim in ker preprosto ne
vedo, kako bi pristopili k staremu znancu,
prijatelju. /…/ »Doma se nikakor niso hoteli
sprijaznit s tem, da postaja dementna.«
/…/ »Naenkrat oziroma postopno vse
izgine. In je težko, težko je sprejeti in mislim,
da je neka bolečina v tebi ... In po drugi
strani je tisto sprejemanje lastne nemoči,
da ne moreš pomagati, da pač tako je. In to
sprejemanje mislim, da je problem.«
Zato je potrebno svojce, oskrbovalce in vse,
ki so vpeti v skrb za osebe z demenco, ozavestiti, jim pomagati pri soočanju in sprejemanju situacije, ter jim povedati izkušnje in
načine, kako izboljšati življenje tako osebe z
demenco kot življenje oskrbovalcev.
»Ker najhujše je to, ko začnejo skrivati, da
je nekdo bolan, ker jim je nerodno … To je
hudo.« Z malo veščin in znanja pa se marsikaj da, a se je potrebno pogovarjati. »Sem
ugotovila, da se pravzaprav da, če si s to

osebo prijazen, če ne zanikaš, kar ti ona trdi
in se poskusiš na nek način pogovorit, vsaj
s tistimi besedami, pa tistimi stavki, ki jih on
prenese in razume.« /…/ Tisti, ki negujejo
osebo z demenco pozabljajo, da obolelim
čustva ostanejo. On ne bo več znal govoriti,
on ne bo več vedel ničesar, ampak čustva
mu ostanejo. To pomeni, da se je potrebno
lepo, počasi in razločno z njim pogovarjati
in dostikrat največ naredi dotik.«
Ta izpoved naj nam da misliti, da se kot
družba ne smemo umikati od obolelih
oseb, nasprotno, obiščimo jih, če nas le
sprejemajo in podprimo vse tiste, ki skrbijo
za nekoga, presenečeni boste, kakšna
neverjetna življenjska energija je v njih, kot
smo tudi sami ugotovili v naših intervjujih.
Za projektno skupino, Dijana Lukić

Vodstvo ZDUS in Programski svet Programa Starejši za starejše,
naši Ireni iskreno čestitata za nesebičen trud in prejeto priznanje.
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Diners Club ZDUS, več kot kartica.
PREPROSTI NAKUPI NA OBROKE ZA UPOKOJENCE.
Prednosti kartice Diners Club ZDUS:
-

Brez zamenjave banke.
Enoletna brezplačna članarina* (velja za prvo leto ob prvi včlanitvi v Diners Club).
Nakupi na do 36 obrokov v Sloveniji, tudi za tiste z nižjo pokojnino.
Dva ločena limita. Limit za enkratna plačila in limit za obročne nakupe.
Dvakrat hitrejše zbiranje nagradnih točk (za vsak evro pridobite 2 nagradni točki).

Primeri prihrankov:
Opremljate dom?
Z darilnimi boni Lesnine ga
lahko opremite z 10-odstotnim
popustom.

Želite prevetriti svojo garderobo?
Z darilnimi boni Intersporta, Sportine,
Modiane in drugih partnerjev lahko
privarčujete tudi do 25 odstotkov.

Razmišljate o darilih?
Zagotovo boste v Nagradnem
programu Diners Cluba našli
primerno darilo za svojo družino,
prijatelje in zase.

Dobro je vedeti.
Naročite bon Nagradnega programa
Diners Club, plačajte ga s popustom in
ga nato na prodajnem mestu unovčite
v času razprodaj ali popustov.

Prijavnica za kartico Diners Club ZDUS.
Ime in priimek:
Tel.:

Upokojencem prilagojena kartica.
Kartica Diners Club ZDUS.

E-pošta:
S podpisom soglašam, da Erste Card, d. o. o., navedene podatke
obdeluje z namenom posredovanja ponudbe za kartico Diners Club
ZDUS in s tem namenom z menoj vzpostavi stik na navedeni telefonski
številki oziroma elektronskem naslovu.

Podpis
prosilca/-ke:

Izpolnjeno prijavnico izrežite, prepognite,
zalepite in pošljite na Erste Card d.o.o.,
Dunajska 129, 1000 Ljubljana ali skenirano
po elektronski pošti na naslov:
prijavnica@erstecard.

C912

Za več informacij pokličite 01 5617 800.

Prosimo, izrežite, prepognite, zalepite in pošljite.

Prosimo, izrežite, prepognite, zalepite in pošljite.

* Brezplačna članarina velja za nove člane ob prvi včlanitvi v Diners Club.

