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Čas, ki smo ga, hočeš nočeš, preživljali doma, upam vsaj,
je končno minil. Marsikaj sem počel. Pisal, lenaril, hodil v
naravo, predvsem pa sem premišljeval, in tako kot Mario de
Andrade, preštel svoja leta in spoznal, da mi je ostalo precej
manj časa za življenje, kot onega, ki sem ga že preživel.
Sem kot otrok, pravi, ki je dobil vrečko sladkarij. Z užitkom
snedel prvo, ko pa je videl, da jih je ostalo zelo malo, jih je
začel jesti selektivno in uživati v vsakem grižljaju. Nimam več
časa da bi prenašal naporne ljudi, ki kljub zrelim letom še
niso odrasli. Nočem se več udeleževati shodov na katerih
ego napihnjenci čakajo na svojih pet minut. Pet minut česa?
Motiti so me začeli zavistneži, ki onemogočajo sposobne,
da se polastijo njihovih dosežkov. Ne prenesem več
manipulatorjev in oportunistov, saj … v vrečki ni več dosti
sladkarij! Čas, ki mi je še na voljo, želim preživeti s takimi, ki
jih krasi resnična človečnost. Z ljudmi, ki se znajo nasmejati
svojim, lastnim napakam. Z ljudmi, ki so odgovorni in se
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ne skrivajo pred dolžnostmi. Želim si družbe takih ljudi, ki
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se znajo brez sprenevedanja dotikati src drugih, in ki so jih
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številni življenjski udarci sklesali v klene žene in može, hkrati
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pa znali ohraniti vrlino in sposobnost, da se dotaknejo duše.
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Res, malo se mi mudi! Mudi živeti s tako intenzivnostjo, ki
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ostale. Prepričan sem, da so še slajše od tistih, ki sem jih
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So naše aktivnosti učinkovite?
ZDUS je imela za minulo leto precej zastavljenih ciljev, ki naj bi sledili vsebini našega
Memoranduma 2018, saj je ta dokument temeljni usmerjevalec dela ene največjih humanitarnih nevladnih organizacij v
državi. Da bi ta dokument podkrepili, smo
izdali še pojasnilo o dejanskem stanju dejavnosti v brošuri z naslovom Organizirane oblike zagotavljanja kakovostne
starosti, vendar pa ugotavljam, da ne en
ne drug nista naletela v javnosti na pričakovan odmev. V Memorandum 2018 smo
podrobno zapisali vse pravice in potrebe,
ki jih upokojenci ponavljamo že vrsto let,
vendar politika do zapisanih zahtev in pojasnil ne pristopa po naših pričakovanjih, ki
so nujna, ampak jih rešuje po lastni presoji.
Moram(o) pa priznati, da so se razmere v
popravku in usklajevanju gmotnega položaja upokojencev le izboljšale, čeprav še
vedno ostaja dolg preteklih let v višini 3,5 %.
Trdno sem prepričan, da bo ta manjko tudi
realiziran v okviru izrednega usklajevanja v
letu 2021 in 2022. Treba bo vztrajati tudi pri
95. členu ZPIZ-2, da se letni dodatek izplača
v dveh razredih. Naenkrat je prišel v DZ
predlog, da se dvigne najnižja pokojnina 442 EUR po izračunanih življenjskih
stroških. Seveda je odnos do veljavne
zakonodaje nesprejemljiv, pa tudi večina
poslanskih skupin v DZ se ni poglobila v
»nevarno« interpretacijo 39. člena zakona,
ki bi dvignil najnižjo pokojnino za 15 ali 30 let
delovne dobe iz 246,45 EUR na 442 EUR, za
40 letno delo pa iz 581,05 EUR na 613 EUR.
Torej, razlika bi znašala zgolj 171 EUR!?
To se, hvala Bogu ni zgodilo tudi z utemeljitvijo ZDUS. Prišlo je do manjše korekcije
navzgor, prevladal je poslanski razum, kar
pa je za polno pokojninsko dobo še vedno
premalo. Sicer pa imajo prejemniki nizkih
pokojnin možnost socialne podpore pod
določenimi pogoji, ker je socialni cenzus
591 EUR. Prijave oziroma vloge pa oddajo
na centre za socialno delo.
Glede Zakona o Nacionalnem Demografskem skladu, je ZDUS podal številne
pripombe, ki pa jih zakonodajalec ni upošteval. Predloga sta bila dva. Predlog Vlade
RS in predlog strank SD in SAB. Nobeden
od obeh pa ne izpolnjuje zadostnih kriterijev,
da bi ga podprli.
Glede Zakona o dolgotrajni oskrbi pa,
vse kaže da bo DZ še v tem letu zakon
sprejel, besedilo nam je nedostopno, mirno
pa lahko že zdaj zatrdimo, da bo vsebinsko
nerealen in v praksi težko izvedljiv. Ampak,

pustimo se presenetiti! Sprejeli smo stališče
do predloga Zakona o debirokratizaciji. Strinjamo se, da se nekateri postopki
poenostavijo! A presenetila nas je socialna kapica, ki v ta zakon ne sodi. Zakon o
debirokratizaciji določa, da bo najvišja
osnova za plačilo socialnih prispevkov 6000 EUR bruto. Kako lahkotno se
sprehajamo iz ene skrajnosti v drugo,
sploh ne morem verjeti. Kako pa bomo
nadomestili prispevke za ZPIZ in ZZZS,
ki skupaj znašata cca 140 milijonov
EUR? O tem pa niti besedice ali pojasnila! Od kod pa bo fiskus pobral sredstva, ki
postajajo huda problematika obeh blagajn?
Seveda ne bo nič z zdravstveno reformo,
ne pokojninsko, saj ima vlada poleg tekočih
zadev in težav še pred durmi predsedovanje
EU. Menim, da je skrajni čas, da se strokovno lotimo stanovanjskih razmer, ki starejšim
predstavljajo hude težave (zamenjave stanovanj, dogradnje, dvigala, rampe in klančine za invalidske vozičke). Veliko študij in
predlogov je že nekajkrat predstavil gospod
Tomaž Banovec kot zagovornik svetovalne
službe, a težavo predstavljajo denarna
sredstva za zaposlitev ene osebe, ki bi
bila nujno potrebna. Nepremičninski stanovanjski sklad, Stanovanjski sklad RS, ter
sklad MOL so edini, ki bi lahko tak predlog
ZDUS tudi potrdili in ga finančno podprli.
Ne morem mimo omembe Zelene knjige
o staranju, ki predstavlja dober uvod v
kasnejšo Belo knjigo. ZDUS je preko svojih
organov odgovoril na 17 pomembnih vprašanj, ki so za našo populacijo v medgeneracijskem pogledu izredno zanimiva, lahko
pa si jih preberete tudi na spletni strani
ZDUS. Sprejeli smo rebalans finančnega
plana za leto 2020, zaradi izpada dividend
Hotela Delfin in zmanjšanje sredstev s strani
MDDSZ za kulturo, šport in rekreacijo ter
druge dejavnosti. Upam, da bomo letos
bolj uspešni pri pridobivanju sredstev, da se
oživi delovanje PZDU in DU tudi v času epidemije, ki se postopoma umirja.
ZDUS se je s svojimi stališči vključil tudi v
Načrt za okrevanje in odpornost. To
obširno gradivo, ki temelji na reševanju
zdravstvenega in socialnega varstva ter
dolgotrajne oskrbe s povratnimi in nepovratnimi sredstvi EU, mnenji, stališči in drugimi
predlogi, si prav tako lahko preberete na
naših spletnih straneh, v skrajšani obliki pa
smo jih poslali na SVRK, ostala ministrstva
in na vlado RS. Glede Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi

posledic drugega vala epidemije /PKP7/
se nekateri z izjavo ZDUS niso strinjali,
ker smo zagovarjali, da delodajalec lahko
odpove delovno pogodbo 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. Delodajalec lahko vsakemu delavcu, (ki ga potrebuje)
podaljša pogodbo o delovnem razmerju. V
ZDUS trdimo, da ne gre za prisilno upokojevanje. Ustavno sodišče je ta del začasno
zadržalo.
Glede odnosov ZDUS –MZU Osrednje
slovenska zveza DU, moram povedati, da
smo že imeli mediacijo, ki pa je bila zaradi
restriktivnih ukrepov Covid-19 odpovedana.
Pred nekaj dnevi smo poslali naš predlog za
rešitev »spora« in od MZU je odvisno, ali bo
naše smernice reševanja sprejela. Upam,
da bo prevladal razum in bo ta problem
kmalu urejen in bodo vsa DU in PZDU delovala pod okriljem ZDUS pod enakimi pogoji.
Cepljenje proti Covid-19 je med našim članstvom naletelo na zadovoljiv odziv. Počasi
se sproščajo mnogi ukrepi, ki so nas zadrževali doma. Tudi nas, saj smo delo usklajevali preko virtualnih povezav in če bo šlo
tako naprej, bomo kmalu lahko spet sedli
za skupno mizo nasmejani in sproščeni, kot
smo bili nekoč. Povsem na koncu pa bi
se zahvalil vsem prostovoljkam in prostovoljcem našega programa Starejši
za starejše, ki so v teh zaostrenih razmerah pokazali vso svojo predanost
vsem pomoči potrebnim, in pokazali in
dokazali širni Sloveniji, da niso zaman
postali prejemniki najvišjega priznanja Evropskega parlamenta Državljan
Evrope leta 2017. Hvala vsem!
Janez Sušnik,
predsednik ZDUS
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Nagrado RS za prostovoljstvo
za leto 2020 prejela Rožca Šonc

Državno nagrado je najprej pokazala vodstvu ZDUS in strokvonima sodelavkama na programu SzS.
Predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor je 19. maja v Predsedniški
palači na Erjavčevi cesti v Ljubljani
priredil sprejem ob podelitvi državne
nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2020. Gre za najvišje državno priznanje za izjemne
dosežke na področju prostovoljstva,
njegove promocije in razvoja, ki jih
prostovoljcem podeljuje Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih
priznanj na področju prostovoljstva.
Kot smo že poročali po naših informativnih kanalih, je Odbor RS sprejel sklep, da
nagrado za prostovoljstvo za leto 2020
prejme Rožca Šonc strokovna vodja
programa Starejši za starejše za izjemne
dosežke na področju prostovoljstva,
razvoja, in njegove promocije.
Rožca Šonc je s humanitarnim delom
začela že v času svoje poklicne poti kot
pobudnica ustanovitve aktiva delovnih
invalidov tovarne zdravil KRKA Novo
mesto in skupine za pomoč odvisnikom.
Po upokojitvi je aktivno prevzela številne
pobude v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Od leta 2005, torej že šestnajsto
leto, vodi najbolj prepoznaven program
4

ZDUS Starejši za starejše, ki pomoči potrebnim posameznikom, starejšim od 69
let, omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje. Program ves ta čas poteka
neprekinjeno, vanj pa je vključena skoraj
petina slovenskih upokojencev, ki jih oskrbuje 3500 prostovoljcev.
Kot bi bilo včeraj, se spominjam naše poti
v Bruselj oktobra 2017, ko se je stotnija
prostovoljk pod vodstvom "lavreatke"
Rožce, namenila v Evropski parlament,
da prejme najvišje evropsko humanitarno priznanje, Državljan Evrope. Mediji
pri nas so komaj kaj malega priobčili o tej
nagradi v svojih dnevnih novicah in to jo je
žalostilo. Prav tako tudi vse prostovoljke.
Pa so se še bolj zagnano lotile svojega
humanitarnega poslanstva, ki je dočakalo
razsvetljenje v najbolj mračnih časih kar
jih pomnimo, ko nas je zajela epidemija
Covid – 19. Rožca je vzela vajeti v svoje
roke in Občinski štabi CZ so dobivali
sezname pomoči potrebnih starejših ljudi.
Prav tako tudi odbori Rdečega križa, pa
Karitasove izpostave. Zaščitnih sredstev
ni bilo moč dobiti. Mask še manj! Pa so
se preštele in znotraj svojih vrst našle posameznice, vešče šivanja, ki so jih začele

izdelovati kot po tekočem traku. Same!
Več kot 35.000 je bilo sešitih in razdeljenih med ljudi.
Zaradi široko razvejane strukture programa je neprecenljiva predvsem njena
podpora društvenim in pokrajinskim koordinatorjem. Zlasti njeno povezovalno
delo med društvi in lokalno skupnostjo
ter Programskim svetom Starejši za starejše pri ZDUS, ki skrbi tako za promocijo
samega programa kot tudi za pretok informacij in želja med odločevalci in donatorji.
Program Starejši za starejše je vodila tudi
v času epidemije, ko so se prostovoljke na
terenu zaradi starostne strukture morale
soočati s številnimi dilemami saj so tudi
same v »rizični skupini,« a našle so pota do
svojih uporabnikov in jih tudi v najbolj zaostrenih pogojih socialnih omejevanj niso
pustile na cedilu.
Rožci Šonc je prostovoljstvo zlezlo tako
globoko pod kožo, da je to postalo njen
način življenja in to prežeto z vsem srcem,
ter se zalezlo globoko v njeno dušo.
Iskrene čestitke, draga naša Rožca, in
iskrene čestitke vsem tvojim prostovoljkam, ki si jim svetal vzor!
Črt Kanoni, foto Dijana Lukić
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9. korespondenčna seja
Upravnega odbora ZDUS
Na podlagi določb 3. in 7. člena Poslovnika o delu organov in delovnih
teles ZDUS je od 19. 4. 2021 do 22.
4. 2021 potekala korespondenčna
seja tega organa. Člani Upravnega
odbora so za sejo prejeli vsa gradiva,
ki so bila priložena k posameznim
točkam in predlogom sklepov. Glasovalo je 16 od 16 članov.
Člani UO ZDUS so soglasno sprejeli sklep, da se seja Upravnega odbora
ZDUS, glede na dane razmere, izpelje
na korespondenčen način. Nadalje so
se člani soglasno strinjali s predloženim
dnevnim redom, in sicer: Potrditev zapisnika 8. korespondenčne seje Upravnega odbora v mandatnem obdobju
v dneh od 24. 3. 2021 do 26. 3. 2021,
kadrovske in organizacijske zadeve,
strategija odnosov z javnostmi v ZDUS in
informacija s področja dela Komisije za

tehnično kulturo (računalniški program –
rokodelci).
Pri kadrovskih popolnitvah je bil soglasno sprejet sklep, da se v Strokovni
svet ZDUS imenuje mag. Janjo Fortuna,
Antona Donka, Erika Hofbauerja in Jožefa
Tivadarja. Člani UO so prav tako soglasno
sprejeli sklep, da se število članov Komisije za zdravstveno in socialno varstvo s 7
poveča na 8 članov, saj je bila v komisijo
predlagana in imenovana Milojka Kolar
Celarc. V Komisijo za šport, rekreacijo
in gibalno kulturo se za preostalo mandatno obdobje do 2023 imenuje Francija Dragana. Upravni odbor ZDUS se
je v nadaljevanju seznanil s soglasjem k
imenovanju Tomaža Banovca in Romana
Renerja v Sosvet za tretje življenjsko
obdobje za področje starejših pri Statističnem uradu Republike Slovenije.
Upravni odbor ZDUS predlaga Age Plat-

form Europe v imenovanje mag. Rosvito
Svenšek za članico AGE Delovne skupine
za dostojno staranje in Črta Kanonija za
člana AGE Delovne skupine za komunikacijo, soglasno pa je bil sprejet še sklep št.
10, da se Komisijo za pokojninsko politiko
preimenuje v Komisijo za pokojninske in
invalidske zadeve. V nadaljevanju seje so
člani soglasno sprejeli na novo predlagano Strategijo odnosov z javnostmi, ki
sta jo na svojih sejah predhodno že potrdila kolegij predsednika ZDUS in Strokovni svet ZDUS in bo skladno s svojo
vsebino poenotila metode notranjega kot
tudi zunanjega komuniciranja. Na koncu
seje pa se je Upravni odbor seznanil še z
informacijo predsednika Komisije za tehnično kulturo Branka Suhadolnika v zvezi
z računalniškim programom »Združeni
Ustvarjamo – rokodelci v ZDUS.«
Po uradnem zapisniku povzel Toni Krčan

Obiskala nas je Brigita Čokl …
V sredo 21. aprila nas je informativno obiskala začasna predsednica
stranke DESUS, ga. Brigita Čokl. Prvakinjo DESUS sta sprejela predsednik Janez Sušnik in podpredsednica Vera Pečnik.
Brigita Čokl je na kratko obrazložila problematiko, ki postavlja DESUS v izjemno
težak položaj tako na terenu kot v sami
stranki, zato bi rada s pozitivnim delovanjem vrnila stranki ugled in spoštovanje,
da bi stranka delala za tiste ljudi, zaradi
katerih je bila ustanovljena. Predvsem
pa je želela izvedeti, kako razmišljamo v
ZDUS-u v tej težki, Covid situaciji. Predsednik Janez Sušnik je poudaril, da želimo
sodelovati z vsemi strankami, saj potrebujemo 46 glasov in še stranko, ki čuti odgovornost do upokojencev, da pride pred
državni zbor z našimi predlogi. Želimo, da
se stranka konsolidira, da začne z delom
brez težav, še posebej takih, ki smo jim
priča zadnje mesece. Razgovor je nato
potekal o našem stališču glede razprave o zakonu o demografskem skladu, o
dolgotrajni oskrb, glede urada za demo-

Brigita Čokl, Janez Sušnik in Vera Pečnik

Želimo, da se stranka konsolidira, da začne z delom brez težav,
še posebej takih, ki smo jim priča zadnje mesece. Razgovor
je nato potekal o našem stališču glede razprave o zakonu
o demografskem skladu, o dolgotrajni oskrb, glede urada
za demografijo, seveda pa se nismo mogli izogniti našim
pripombam in zahtevam o ustanovitvi Urada za starejše in
ne urada za demografijo, kar je nekaj povsem drugega.
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grafijo, seveda pa se nismo mogli izogniti
našim pripombam in zahtevam o ustanovitvi Urada za starejše in ne urada za demografijo, kar je nekaj povsem drugega.
Poudarili smo, da je naša naloga krepiti
med ljudmi prostovoljstvo in pomoč

ZDUSPLUS
tistim, ki jo potrebujejo, zagotavljati v
največji meri zdravo in aktivno staranje,
medgeneracijsko sodelovanje, krepiti
aktivno državljanstvo, podpirati mednarodno sodelovanje, predvsem pa nositi
odgovornost za usklajevanje pokojnin in

letnega dodatka po obstoječi zakonodaji. Vseskozi se bomo borili za spodobno
starost in dostojno življenje v tretjem življenjskem obdobju.
Vera Pečnik, foto ČK

… pa tudi minister za zdravje,
dr. Janez Poklukar
Na povabilo predsednika Janeza
Sušnika je danes (7. 5. 2021) ZDUS
obiskal minister za zdravje, dr. Janez
Poklukar. S predsednikom Sušnikom sta imela na dnevnem redu dve
zadevi. Cepljenje starejše populacije
in kako vzbuditi zaupanje v cepiva,
ki so na voljo, naslednja tema razgovora pa je bila priprava delovnega
gradiva Zakona o dolgotrajni oskrbi,
ki je v med koalicijskem usklajevanju.
Predsednik ZDUS je gosta najprej pozdravil in se mu zahvalil za hiter odziv na
povabilo, ter predstavil sodelujoče s strani
ZDUS, podpredsednico Vero Pečnik,
predsednico komisije za zdravstveno in
socialno politiko mag. Rosvito Svenšek,
ter mag. Martina Totha, člana ekspertne
skupine za zdravstvo pri ZDUS. Janez
Sušnik je uvodoma izpostavil precepljenost starejše populacije ter dodal, da je
cepivo Astra Zeneca zasejala dvom v učinkovitost cepiva, kar je povzročilo, da so se
mnogi, ki so bili pripravljeni na cepljenje, le

Minister je dejal, da je želja strokovne skupine, da bi bila
precepljenost starejše populacije vsaj 70 % in glede na
odprt sistem prijav in pričakovane nove pošiljke cepiva,
bi to željo lahko uresničili do konca meseca junija.

Vera Pečnik, Rosvita Svenšek in Janez Sušnik, ZDUS
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temu odrekli vsaj za nekaj časa. »Seveda
bomo vsem našim članom priporočili, da
se cepijo proti Covid-19, a prisiliti res ne
moremo nikogar,« je še dodal Sušnik.
Minister Poklukar je odgovoril, da lahko
vsi, ki se želijo cepiti, vse informacije
najdejo na portalu Z-Vem, sicer pa lahko
poiščejo informacije in napotke po štirih
poteh. Preko svojega osebno izbranega zdravnika, na cepilnih centrih,
preko osebnega zaupnega pooblaščenca (eden izmed svojcev) ali pa na
portalu Z-Vem. Dodal je še, da skrbniki portala budno bdijo nad prijavami in v
kolikor nekdo, ki se želi prijaviti in prijave ne
odda, da ga skrbniki pokličejo po telefonu
in povprašajo v čem je težava, potem pa
ga vodijo skozi celoten postopek prijave.
Minister je dejal, da je želja strokovne

V ŽARIŠČU
skupine, da bi bila precepljenost starejše
populacije vsaj 70 % in glede na odprt
sistem prijav in pričakovane nove pošiljke
cepiva, bi to željo lahko uresničili do konca
meseca junija. Minister je še dodal, da intenzivno cepljenje oskrbovancev DSO-jev
že kaže rezultate, saj se je epidemija v
domovih umirila. Nato sta se sogovornika
dotaknila priprave Zakona o dolgotrajni
oskrbi. Minister Poklukar je dejal, da je
zakonsko besedilo trenutno v med koalicijskem usklajevanju in da bo javnosti na
voljo čez približno 14 dni. Martina Totha
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je zanimalo tisto, kar ves čas poudarjamo, pa ne dobimo pravega odgovora.
Namreč, kdo bo plačnik storitev. Minister
je odgovoril, da Zavod za zdravstveno zavarovanje! Martin Toth mu je oporekal ter
dodal, v kolikor bo plačnik ZZZS, potem je
potrebno spremeniti Zakon o zdravstvenem zavarovanju. Dr. Poklukar je odgovoril, da je ta sprememba predvidena, in
sicer v posebnem poglavju nastajajočega
zakona. Potem je beseda stekla še o financiranju oz. koliko bo oskrba stala državo
na letni ravni, pa do naše zahteve oz. želje,

da se naše prostovoljce programa Starejši za starejše vključi kot oskrbovalce, prav
tako pa tudi e-oskrbo, ki jo je na kratko
predstavila podpredsednica Vera Pečnik,
saj ne smemo prezreti, da na letni ravni beležimo na domu okoli 500 smrtnih primerov starejših, zaradi nepravočasne zdravstvene pomoči. Po srečanju, ki je trajalo
dobro uro, pa sta tako predsednik Sušnik
in minister dr. Poklukar odgovarjala še na
številna novinarska vprašanja
Besedilo in foto, T.K.

… in še minister Andrej Šircelj,
ki je dejal, nižanja pokojnin ne bo!
Ta optimističen stavek je minister
izjavil 12. maja v sejni sobi Zveze
društev upokojencev Slovenije, ko se
je na povabilo predsednika Janeza
Sušnika udeležil redne seje Komisije
za pokojninske in invalidske zadeve
ter jasno in glasno demantiral poročanja številnih medijev, da se obeta
nižanje pokojnin za 6%. Dejal je: »Ne
drži, da bi vlada v letošnjem ali prihodnjih letih načrtovala kakršnokoli
nižanje pokojnin. Dejstvo je ravno
nasprotno! Načrtovani izdatki za pokojnine se v prihodnjih letih zvišujejo.
V letošnjem letu za skoraj 6 % in v prihodnjih letih še za 2 do 3 %.«
Je pa minister Šircelj dejal, da so nekateri
mediji že imeli pripravljene članke, oz. komentarje na morebitno nižanje pokojnin,
saj so govorice nastale na podlagi nekega
dokumenta namenjenega Evropski komisiji, ki pa je bil predstavljen tudi v Državnem zboru in o katerem je razpravljal tudi
fiskalni svet. V tem dokumentu naj bi šlo
za nekakšno simulacijo, saj je državni proračun narejen na podlagi realizacije, omenjeni dokument pa je bil narejen na podlagi
fakturirane realizacije in če se oba dokumenta primerja, privede bralca do razhajanj, je pojasnil minister za finance.
Številne člane komisije je zanimalo tudi
vprašanje financiranja demografskega
sklada, zato je bil minister v odgovoru sila
pragmatičen: »Demografski sklad ni edini
vir pokojnin, je pa dolgoročen in zato še
toliko bolj pomemben. Poslanstvo sklada
bo sofinanciranje pokojninske blagajne in
razbremenitev proračuna, da bomo lahko

Predlagamo ponovno uvedbo t.i. seniorske olajšave, s katero se
zmanjšuje letna davčna osnova za upokojence po dopolnjenem
70. letu starosti. Ob upoštevanju trenutno veljavne dohodninske
lestvice in višine splošne olajšave, bodo prejemniki pokojnin z
uvedbo te olajšave neobdavčeni do dohodka v višini 1.433 evrov.
nemoteno izvajali ostale socialne, razvojne, investicijske in druge politike države
saj je naše poslanstvo, da delamo za ljudi,
še zlasti za upokojence, saj so bile izjemnega pomena ciljne pomoči in več kot
300.000 upokojencev je prejelo dodatke.
Predlagamo ponovno uvedbo t.i. seniorske olajšave, s katero se zmanjšuje letna
davčna osnova za upokojence po dopolnjenem 70. letu starosti. Ob upoštevanju
trenutno veljavne dohodninske lestvice in
višine splošne olajšave, bodo prejemniki

pokojnin z uvedbo te olajšave neobdavčeni do dohodka v višini 1.433 evrov. Danes
znaša višina neobdavčene mesečne pokojnine, ob enakih izhodiščih, 1.173 evrov.
Na nedavno izjavo predsednika ZDUS
Janeza Sušnika o predlaganem povišanju pokojnin, kot ga je predlagala v DZ
RS Levica, pa je minister dejal, da imamo
pač Bismarckov sistem, znotraj katerega
so pokojnine odvisne od višine vplačil in
dokler bo tako, bo tako!
Besedilo in foto, Črt Kanoni
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Čez nekaj let ne bo več
premogovnikov in kaj potem?
Naslov posvetovanja je izziv, ki ga
ne more spregledati posameznik in
je brez dvoma zanimiv za članstvo
ZDUS in Slovence na sploh. Prav zato
sem se udeležil posveta na naslovno
temo, saj moramo biti informirani, če
želimo biti osveščeni in opredeljeni
do dogajanj okoli nas.
Mednarodne in druge, tudi podnebne
zaveze naše države, določene v Pariškem
sporazum in konkretizirane v EU-ju, nas
obvezujejo k ustreznemu strateškemu ravnanju in načrtnemu ukrepanju. Soočimo ta
izziv še z demografskim obratom in sedanjo
epidemijo, ki nas je presenetila. Vse kaže,
da bomo tudi starejši in upokojenci živeli
z več za nas napornih pomembnih dogajanjih. Načrt okrevanja in odpornosti
EU tudi naši državi omogoča podporo.
Njihovi pogoji za finančno pomoč pri izvajanju naših ukrepov za ekološka ravnanja
so trdi, torej tudi za opustitev premoga, ki
nam danes omogoča proizvodnjo 1/3 potrebne električne energije. ZDUS se zaveda
položaja in spremlja dogajanja predvsem
zaradi svojih članov in posredno vseh starejših ljudi in upokojencev.
9. junija 2016 je največja slovenska investicija TEŠ 6 v Šoštanju dobila uporabno
dovoljenje in pričela z obratovanjem. Moč
na pragu tega energetskega velikana je
545 MW in zagotavlja stalnost obratovanja slovenskega elektro-energetskega
sistema. Takrat verjetno ni bilo človeka, ki
bi razmišljaj, da se bo samo 5 let kasneje
javno razpravljalo o opustitvi pridobivanja premoga za proizvodnjo elektrike in s
tem vprašanje o namembnosti tega energetskega postrojenja. Okoljevarstvene
omejitve so bile že v času načrtovanja in
gradnje TEŠ 6 in kasneje drugačne, kot
so danes. Danes že učenci najnižjih razredov osnovnih šol vedo, da onesnaževanje
našega planeta ogroža naše življenje in
odrasli smo do sebe in potomcev dolžni
postopno zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida na dogovorjeno vrednost. V bistvu
gre za uravnoteženje – CO2 je tudi hrana
za rastline in ga za svoj obstoj potrebujejo
vse rastline sveta. Tako bo mogoče doseči
cilj pariškega podnebnega dogovora, da
mora povišanje povprečne globalne temperature ostati pod 2 oC. Dejansko je bilo
na pariški konferenci za cilj dogovorjeno
8

Rudnik Velenje je sposoben zagotavljati za energetske
potrebe premog in s tem prispevati k varni oskrbi Slovenije
z električno energijo do leta 2050. V pripravah na postopno
zapiranje rudnika se bo treba opredeliti s stališča sociale,
nadomestnih delovnih mest, prekvalifikacije delavcev,
država pa je ob takšnih pomembnih opredelitvah
brez strateškega energetskega dokumenta.
povišanje za 1,5 oC, a je cilj že nedosegljiv.
Izdelani so bili razni scenariji, kako to
doseči. V Sloveniji se načrtuje, da se
uporaba premoga za elektro-energetske
namene ukine leta 2033, v Velenju predlagajo leto 2038, ko se izteče plačevanje
kreditov, potrebnih za izgradnjo TEŠ 6. V
uvodu so predstavniki časnika Finance,
ki je posvet organiziral, Rudnika Velenje,
mesta Velenje, sindikata energetikov Slovenije in TEŠ 6 nanizali več vprašanj kot
na primer, ali ima Slovenija le eno alternativo pri reševanju onesnaževanja ozračja,
je dopustna opustitev rudnika le na račun
Šaleške doline, vpliv tega ukrepa na zaposlene, na domačine, na dosedanje odjemalce premoga idr. V Sloveniji povzroča
uporaba premoga le 5 promilov skupnega
onesnaženja. Močno onesnaženje v Sloveniji povzroča transport, zlasti tovorni, ki
kljub več pozivom še vedno obremenjuje
ceste in ne poteka po železnici? Globalno

onesnaževanje je brez dvoma zelo zaskrbljujoče, nacionalna strategija Slovenije
določa zmanjševanje onesnaževanja s
prenehanjem uporabe premoga za energetske namene. Rudnik Velenje je sposoben zagotavljati za energetske potrebe
premog in s tem prispevati k varni oskrbi
Slovenije z električno energijo do leta
2050. V pripravah na postopno zapiranje rudnika se bo treba opredeliti s stališča sociale, nadomestnih delovnih mest,
prekvalifikacije delavcev, država pa je ob
takšnih pomembnih opredelitvah (še) brez
strateškega energetskega dokumenta.
Zagovorniki pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije opozarjajo,
da za tako proizvodnjo potrebujemo zalogalnike energije, drugi zagovarjajo jedrsko
energijo, tretji zemeljski plin.
Na okrogli mizi, ki je sledila uvodnemu
posvetu, so sodelovali predstavniki: Ministrstva za gospodarstvo in infrastrukturo,
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ELES-a, Holdinga slovenske elektrarne,
Rudnika Velenje, Gospodarske zbornice in
drugi. Nekaj poudarkov:
Aleksander Mervar: »Leta 2004 je bila
Slovenija sprejeta v Evropsko skupnost,
dolžni smo spoštovati obveznosti, ki smo
jih sprejeli. HSE in TEŠ sta kot onesnaževalca ozračja dolžna kupovati CO2
kupone, ki se dražijo. Slovenija potrebuje
tako električno energijo, ki jo bodo ljudje
lahko plačevali!«
Blaž Košorok, ministrstvo za infrastrukturo: »Na nivoju države bo potrebno
sprejeti strategijo, ki bo sledila okoljskim
ciljem. Prelomno letnico glede premoga
bo potrebno doseči kmalu in usklajeno s
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konsenzom ob upoštevanju finančnega
stanja Holdinga slovenske elektrarne, premogovnikov in zadevnih ministrstev.«
Boštjan Gorjup, GZS: »Slovenija potrebuje samozadostno oskrbo z vodo, hrano,
energijo, za to pa potrebujemo čas za
umeščanje potrebnih objektov in naprav
v okolje in poskrbeti moramo za nova
delovna mesta. Časa ni na pretek, že do
leta 2025 je potrebno pripraviti osnovne
dokumente. Preusmeritve v Mežiški dolini
in Idriji smo odlično izvedli. V Zasavju pa
gre za kompleksno nalogo in zanjo potrebujemo domiselno pot.«
In še komentar ter vprašanje: Leta 1755
so v Zagorju uradno pričeli kopati rjavi
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premog. Pridobivanje premoga za energetske potrebe toplarn in elektrarn se
po gornjem sporočilu v Sloveniji izteka.
Toda premog predstavlja tudi surovino
za kemično industrijo. Koliko kopanja
premoga se bo (še) izvajalo za morebitne
te in druge potrebe? Sporočila posvetovanja opozarjajo na precej neusklajene
poglede. Kako se bodo z energijo oskrbovala starejša gospodinjstva in upokojenci
z nizkimi dohodki, energetska revščina se
bo še poglobila, na kar bo treba že sedaj
opozoriti. Kdo si bo lahko privoščil omenjene visoke cene?
Danilo Škerbinek,
foto FreeImages
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Na kaj smo opozorili ob
obravnavah Zelene knjige
V naših razpravah o Zeleni knjigi
smo v odgovorih na vprašanja, ki jih
predlagatelj EK (Evropska komisija) postavlja v besedilu, opozorili na
področja delovanja, ki so pomembna
tako za Slovenijo kot za vse članice
Evropske Unije in kjer unija s svojimi
ukrepi lahko pripomore k spremembam oz. potrebnim ukrepom.
Navajam najpomembnejše pripombe
in predloge.
Znanja o staranju in starosti bi morali vključiti v izobraževalni proces že v zgodnji
dobi, ob tem, da se zavedamo, da se prvi
odnosi do tega oblikujejo v družini. S strani
EU bi bile potrebne programsko in finančno podprte oblike zdravega udejstvovanja
mladih, športne in rekreacijske aktivnostim
tudi v čezmejnih programih. Pedagoškim
delavcem bi morali zagotoviti stalno usposabljaje in obnavljanje znanja. To mora biti
vključeno v evropske izobraževalne strategije. Vseživljenjsko učenje ne sme biti za-

gotovljeno le v centrih in urbanih naseljih
ampak mora zajeti vse, tudi odmaknjena
področja, regije, naselja in biti dostopno
vsem starostnim skupinam. Potrebujemo
evropske in nacionalne kampanje ozaveščanja o pomenu vseživljenjskega učenja,
ki mora zajeti tudi delodajalce. Ti bi morali
biti stimulirani za vlaganja v znanja delavcev
v starosti +50 let. Programi morajo zajeti
tako možnost osebne rasti kot ohranjanje, dopolnjevanje in spreminjanje znanj in
veščin. Podjetništvo, ki ga ponuja srebrna
ekonomija mora spremljati pridobitev za to
potrebnih znanj. Za starejše je potrebno
razvijati in uveljaviti njim prilagojene oblike
in načine učenja z več interaktivnih pristopov. Priprava programov učenja in izobraževanja odraslih, tudi starejših oseb, mora
biti del obveznosti evropskih in nacionalnih
izobraževalnih strategij.
Zavzemamo se za digitalizacijo in uporabo
tovrstnih orodij, predlagamo pa, da EU
pomaga to državam realizirati s financira-

njem opreme in pridobivanja znanj. To ne
bi smelo biti prisotno le v centrih in urbanih
naseljih ampak pokriti ves prostor, tudi oddaljene regije in naselja. V te programe bi
morali biti vključeni tako mladi kot starejši,
predvsem osebe z nizkimi prejemki. Pri
digitalizaciji moramo skrbeti za naložbe v
povezljivost. Kjer opremljanje ni tržno zanimivo in prihaja do nepokritosti, bi morala
vstopiti država. EU pa naj to stimulira in finančno sodeluje ter določi primerne spodbude. Oblikovati je treba posebne pristope
za zagotovitev enakih možnosti oseb, ki
ne morejo in tudi ne bodo uporabljali digitalnih naprav. Digitalizacija zadeva tudi
zdravstveno oskrbo na daljavo s potrebo
po enotnih rešitvah. Tudi tu se pojavlja
vprašanje opreme in znanja.
Poseben pomen pripisujemo e-oskrbi,
posebej tistih starejših, ki živijo sami. EU bi
morala zagotoviti dostopnost teh naprav v
vseh državah in na vseh področjih, kjer to
še ni uvedeno.
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Pri vprašanjih zaposlovanja in trga dela je
pomembno, da se mladi čimprej zaposlijo, starejši pa ga podaljšujejo, vzporedno
s podaljševanjem življenjske dobe. Starejšim bi bilo treba omogočiti opravljanje dela
dokler to zmorejo in imajo priložnost. EU
bi morala stimulirati prilagajanje delovnih
mest in delovnega okolja vedno starejši
populaciji. Za sprejem starejših na delo
pa zagotoviti spodbude ali davčne olajšave. Posebej pomembno je razvijanje in
uveljavljanje različnih modelov mentorstva
in prenašanja praktičnih izkušenj. Potreben bi bil enoten model adaptacije legalnih migrantov. Pri upokojevanju bi morali
odpraviti različne oblike prezgodnjih upokojitev in uvesti več fleksibilnosti v načinih,
kombinacijah z delom, postopnosti. EU bi
morala stimulirati pripravo ljudi na upokojitev, da se zmanjša stres ob spremembi. Za aktivnost po upokojitvi pa je treba
ustvarjati in stimulirati nove priložnosti kot
je prostovoljstvo ali humanitarne dejavnosti. Prostovoljstvo bi bilo treba družbeno
vrednotiti v celi EU in zagotoviti spodbude
oziroma priznanja. Predlog zadeva vse generacije. Dobrodošlo je tudi kot pomol pri
dolgotrajni oskrbi.
V pokojninskih sistemih bi bilo treba proučiti nove možne modele, ker so veljavni
zavarovalni sistemi ob stalnih korekcijah
v bistvu že spremenjeni in ob spremenjenem demografskem položaju postajajo
nevzdržni. Ena od možnosti je nov obvezni
varčevalni steber z ugodnimi obrestmi. EU
naj premisli tudi o možnostih enotnega temeljnega dohodka.
Za odpravo revščine bi bilo nujno zagotovi-
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ti primeren najnižji dohodek upokojencem,
ki bi zagotavljal dostojanstveno preživetje.
V celotni EU bi morali zagotoviti pokojninske dohodke ustrezne vsakokratnemu
okolju z uvajanjem posebnega zavarovanja na nivoju unije. Predlagamo tudi razmislek o enotnem solidarnostnem skladu na
ravni EU, za lažje obvladovanje revščine.
Revščino tistih, ki niso delali v formalnih
razmerjih in nimajo pokojninske dobe po
obstoječih sistemih je možno preprečevati z oblikami socialne pomoči ali drugimi
ukrepi držav. Predlagamo razvoj modelov
s strani EU ob upoštevanju več elementov
pri ženskah v času življenjskega toka in pa
širjenje ugotovljenih dobrih praks.
Pri dolgotrajni oskrbi predlagamo najprej
enotno opredelitev dejavnosti v EU. Nujni
bi bili tudi enotni minimalni standardi tako
oskrbe na domu kot v inštitucijah. Uravnotežiti bi morali določanje potrebne
zdravstvene in socialne oskrbe ter izenačiti cene enakih storitev v različnih oblikah
bivanja. EU mora pripraviti in priporočiti
državam primerne modele s posebnim
poudarkom na bodoče možnosti zdravstvenih kriz kot je npr. Covid epidemija.
V državah članicah je treba zagotoviti policentrično oskrbo in podpreti lokalne iniciative, za bolj kvalitetno življenje v skupnosti in ustvarjanje možnosti sodelovanja
več generacij. Dragocena je prostovoljska
pomoč pri oskrbi, zato je to treba upoštevati.
Ohranjanje poseljenosti in enakopraven
položaj ljudi, posebej starejših, v krajih oddaljenih od centrov in v depopulariziranih
regijah, lahko razvoj teh področij izbolj-

šamo z zagotovitvijo prometnih povezav,
ohranjanjem javnih in drugih storitev.
Upokojencem bi morali omogočiti proste
vožnje in jih obveščati o takih možnostih.
O preprečevanju osamljenosti nismo
mnogo razmišljali. Morali bomo statistično
spremljati položaj in doživljanje sprememb
pri starejših in poiskati sistemske rešitve.
Uspešno so se uveljavili skupni dogodki
z mladimi, medgeneracijsko povezovanje
na določenih stičnih točkah in alternativne
oblike bivanja. EU bi morala to podpirati
s stimuliranjem izmenjave dobrih praks.
Med našimi pripombami je tudi ugotovitev,
da se Zelena knjiga premalo ukvarja s starizmom (staromrzništvom), povsod prisotne in močno razraščene oblike diskriminacije in predsodkov v odnosu do starejših
ljudi, v nekaterih elementih pa tudi drugih
generacij, če gre za ukrepe ali omejitve na
osnovi starosti. EU mora več napora posvetiti preprečevanju teh pojavov, saj zdaj
vpliva na odločitve in ukrepanje na vseh
nivojih in v vseh strukturah.
Premalo zastopano je tudi vprašanje človekovih pravic, posebej zaščite pravic
starejših. Manjka ozaveščanje, pogosto
tudi prepoznavanje kršitev, diskriminacije,
posebej pri starejših. EU države bi morale
biti vodilne v prizadevanjih za konvencijo o zaščiti pravic starejših, ki potekajo
v Odprti delovni skupini za staranje ZN.
Zelena knjiga zgolj opozarja na uresničevane mnogih sprejetih mednarodnih zavez
držav članic EU in na uresničevanje Evropskega stebra socialnih pravic, kar seveda
podpiramo.
Jožica Puhar, podpredsednica

Kohezijska politika Evropske skupnosti
Ob četrtkih popoldan Radio Študent,
Urad EU v Ljubljani in predstavniki
ministrstev glede na obravnavane
teme v dvournih programih predstavljajo javnosti vsebine tematskih
področij, na katera se je osredotočila kohezijska politika EU. Namen
kohezijske politike Evropske unije je
zmanjševanje neskladij med različnimi regijami in materialno pomagati
majn razvitim do izravnave s povprečnim razvojem Evrope.
Evropska kohezijska politika EU je njena
glavna naložbena politika, namenjena
vsem regijam in mestom v EU. Podpira
številne cilje, kot na primer izboljša10
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nje kakovosti življenja, varstvo okolja,
raziskave in razvoj, podpira ukrepe za
ustvarjanje delovnih mest, zmanjšanje
socialnih neskladij, podpira naravo-varstvene cilje, podpira preudarno energetsko politiko itd. in zagotavlja potrebni
naložbeni okvir in strategijo za realizacijo dogovorjenih ciljev. V minulih 10 letih
je bilo ob črpanju kohezijskih sredstev
uspešno realizirano preko 900 projektov. Predstavljeni so nam bili projekti, ki
so bili podprti. V Sloveniji so v preteklosti ta sredstva v različno velikih deležih
financirala zelene programe, biodiverziteto, protihrupno zaščito, ureditev odlagališč smeti, oskrbo z vodo, preprečevanje poplav, zavarovali nevarne posege
v naravo in podobno. Petnajstega aprila
je bila med 11 tematskimi cilji kohezijske
politike oz. vsebin izbrana obravnava
podnebnih sprememb. Na obravnavo
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so bile povabljene nevladne organizacije, ki se lahko prav tako vključijo v pridobivanje kohezijskih sredstev s svojimi
predlogi. Naravo-varstvenim projektom
je bilo doslej namenjeno preko 30 %
sredstev. Izvajanje vsakega cilja poteka v
partnerstvu v času priprav, načrtovanja,
izvajanja, doseganja cilja in učinkovitosti.
Cilji teh projektov so bile tudi nekatere
zadeve, ki so v obsežnejši nalogi našle
svoje mesto v trenutno pripravljajočem Načrtu za okrevanje in odpornost
(NOO). Večina predlaganih ciljev prihaja
iz urbanih sredin, zato poziv na tem pogovoru: prispevajte predloge za vsebine,
ki bi reševali probleme, prisotne v vašem
okolju. Obstajajo merila za pripravo in
kriterije pri izboru novih vsebin. Pri pripravi predlogov je pripravljalcem na voljo
strokovna pomoč v uradu EU. Vzrok za
majhno odzivnost iz Slovenije je verjetno

v premajhnem poznavanju možnosti koriščenja kohezijskih sredstev. Tudi s tem
namenom so pričeli pripravljati četrtkove informativne predstavitve, kot je bil ta
(več informacij na spletni strani: Kohezijska politika EU). Kako poteka priprava
nabora novih ciljev, kam se bodo usmerjala sredstva v bodoče? Ob izboru ciljev
imajo prednost tisti, ki zagotavljajo trajni
uspeh. V razpravi sem poudaril potrebo
po aktivnejšem seznanjanju javnosti o
kohezijski politiki EU in večjo podporo
projektom, ki bodo ohranjali in zagotovili pitno vodo, čisti zrak (npr. potrebna
bo tudi dopolnitev zakona o dosledni
kontroli individualnih kurišč), trajnostni
mobilnosti in odstranjevanju in krožnemu
gospodarjenju z gospodinjskimi in industrijskimi odpadki.
Danilo Škerbinek,
foto EUParl

Aprilsko zasedanje Sveta AGE
Spomladansko zasedanje AGE Sveta
je bilo tudi tokrat po Zoom povezavi. To je bil zadnji sestanek članov
pred Generalno skupščino AGE,
ki bo 1. junija. Na dnevnem redu je
bilo enajst točk s 17 podtočkami in
potrebnim glasovanjem za sprejem
vsebinskih in finančnih poročil za
2020 ter načrtov za 2021; prisotnih
je bilo 42 udeležencev, med temi 7
strokovnih delavcev Sekretariata, ki
so poročali o predloženih dokumentih, programih ali projektih, vsak s
svojega področja, na katerem delajo.
Tokrat so uporabili nov sistem za elektronske volitve na daljavo, tako da so
bile izvedene za vse točke, kjer je bilo to
predvideno, skupaj v enem zaporednem
kompletu glasovnic in to med odmorom
za kavo, tako da je odpadlo zamudno
glasovanje ob posameznih točkah, ko
so te v obravnavi. Poleg dnevnega reda
smo glasovali še o poročilih s prejšnjih
zasedanj — sveta, skupščine ter Izvršilnega odbora o dokumentih, ki gredo na
dnevni red junijske skupščine, o poročilih o interni in eksterni evalvaciji, imenovanju eksternega evalvatorja za tekoče
leto, statutarnih spremembah (po prejetih
amandmajih) in sprejemu novih članic.
Statutarne spremembe so po belgijski
zakonodaji lahko sprejete le na zasedanju
s fizično prisotnostjo pri glasovanju.

Poročilo o delu v letu 2020 ni bilo
vsebinsko obravnavano, pač pa predstavljeno kot pomemben dokument, ki
naj služi članski in širši informiranosti ter
programski orientaciji. Zahvaljujoč pretežnemu delu delovanja preko elektronskih
povezav je AGE finančno leto končal z
nekaj manj kot 4.000 € presežka. V drugačnih pogojih dela bi ob zmanjšanju
dela prihodkov spet iskali možnosti pokrivanja pričakovanega minusa za izravnavo
bilance, tako kot lani. Za letos, v še vedno
negotovi epidemiološki situaciji, predvidevajo v prvem polletju sestanke na
daljavo pozneje pa po možnosti s fizično

prisotnostjo ali pa hibridna srečanja. Izražena je bila skrb tudi zaradi finančne
situacije pri članicah, saj epidemija pušča
negativne posledice po celi Evropi. Kljub
temu je v prvih treh mesecih članarino
plačalo že 55,2 % članic. ZDUS je še v
postopku.

Sprejet je bil delovni program za
leto 2021
• na nivoju EU
– zastopanje interesov starejših ljudi pri
evropskih organih in institucijah;
– nadaljevanje dela na Zeleni knjigi;
– sodelovanje z EK in EP v okviru
11
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Evropske strategije za enakost starosti z več področji delovanja in poudarkom na starizmu, s prispevkom k
EU strategiji o pravicah žrtev (zloraba
starejših) in posredovanjem stališč
k posvetovanju za EU Strategijo o
zdravju in varnosti pri delu;
– dolgotrajna oskrba, s proučitvijo
drugačnih pristopov po negativnih
pojavih ob pandemiji;
– naloge »po Covid«: a) nadaljevalo se
bo spletno spremljanje situacije, zdaj
o cepljenju; b) enakost spolov v sodelovanju z mrežami za preprečevanje zlorab; c) AGE Barometer 2021;
d) Načrt za obnovo in odpornost,
vključevanje v okviru Evropskega semestra;
– Akcijski načrt za uresničevanje
Evropskega stebra socialnih pravic:
a) naloge povezane z ustreznim prihodkom v starosti, bojem proti revščini in socialni izključenosti, sodelovanje AGE z drugimi nosilci v EU in
v ZN.
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• na ravni OZN
– zagovorniška prizadevanja v prid
Konvencije ZN o pravicah starejših
ljudi;
– krepitev zmogljivosti članic — pripomoček »Kaj je na pravicah zasnovan
pristop k staranju?«; a) kampanja in
poročilo o Konvenciji ZN; b) delo v
Odprti delovni skupini za staranje, c)
udeležba in uvodna izjava predsednika AGE na 11. zasedanju OEWGA (od
29. 3. do 1. 4.).
• izvajanje projektov
• priprave na 20-letnico AGE v letu
2021
• krepitev članstva ter vzdržnost financiranja
V nekatere naloge se vključujemo tudi
članice, nekatere pa se izvajajo le na ravni
AGE organov in sekretariata. Pri vprašanjih članstva smo potrdili kandidaturo za
sprejem štirih novih članic za polnopravno članstvo, dve za opazovalki in eno v
pristopu (Srbija). V zadnjem letu je pet
članic zapustilo to evropsko mrežo zardi

razpada same organizacije, ali pa zaradi
preorientacije v delovanju svojih usmeritev. Ena je bila izbrisana, ker dve leti
ni plačala članarine. Širše je bila predstavljena Strategija 2022 do 2025, na
kateri smo v ožji skupini delali skoraj eno
leto (Puhar) in spremni, posebni del Komunikacijska strategija, kjer smo bili prav
tako vključeni (Kanoni). Glede na dober
sprejem pri članih sveta bo dokument s
prilogami po sprejemu ustrezno kazalo
bodočih ravnanj AGE in članic. O vsebini
pa posebej po sprejemu.
Generalni sekretar je ob koncu najavil
naslednje srečanje sveta oktobra v
Ljubljani in dejal, da pripravljamo tudi
spremno mednarodno konferenco s pristojnim ministrstvom. Pisna informacija o
tem je vključena tudi v pisnem poročilu
Izvršilnega odbora. Razprav je bilo tokrat
zelo malo. Nisem pa mogla ugotoviti, ali je
bilo celotno gradivo tako dobro pripravljeno, ali pa niso dosti prebrali, morda pa so
letos že vsega naveličani. Kdo ve!?
Jožica Puhar, foto AGE

Povezovanje vlad in civilne družbe,
posvet UNECE
UNECE je Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo, ki jo je leta
1947 ustanovil Ekonomski in socialni
svet ECOSOC in je ena od petih regionalnih komisij Združenih narodov.
Njen glavni cilj je spodbujati vseevropsko gospodarsko povezovanje.
UNECE vključuje 56 držav članic v
Evropi, Severni Ameriki in Aziji.
V aprilu je potekala spletna delavnica o
participativnih pristopih pri oblikovanju in
ocenjevanju politik, ki so vse bolj priznani
kot uspešna metoda. Za pregled in oceno
izvajanja Madridskega mednarodnega
akcijskega načrta za staranje (MIPAA) je
bil tak pristop »od spodaj navzgor«, torej
participativen, že sprejet pred petnajstimi
leti. Četrti pregled z njenimi regionalnimi
izvedbenimi strategijami (RIS) se je začel
v aprilu z objavo Smernic za nacionalno
poročanje, ki jih je predsedstvo Stalne
delovne skupine za staranje (SWGA)
sprejelo septembra 2020 in predstavilo
na 13. sestanku SWGA novembra lani. Na
predhodnih posvetih so številne države v
poročanje vključile različne vladne sektorje, organizacije civilne družbe, razi12

skovalne ustanove in ponudnike storitev.
Cilj tokratne delavnice oz. posveta je bil
informirati in motivirati vlade in organizacije civilne družbe, da se vključijo v tak
pristop, posebej pa še, da razpravljajo o
tem, kaj je treba še (po)storiti, da se zagotovi smiselnost sodelovanja.

Na delavnici, na kateri so sodelovali predstavniki Kanade, Italije, Nemčije, Moldavije in Slovenije (Aleš Kenda, Jožica Puhar)
so bili predstavljeni primeri uspešnih
strategij o sodelovanju med vladami, raziskovalci, organizacijami civilne družbe in
agencijami OZN. Delavnico, v kateri je so-
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delovalo blizu dvesto oblikovalcev politik,
raziskovalcev in organizacij civilne družbe
ter agencij ZN, so organizirali BAGSO,
AGE Platform Europe, Odbor nevladnih
organizacij za staranje v Ženevi, nemško
zvezno ministrstvo za družinske zadeve,
starejše državljane, ženske in enota za
prebivalstvo in mladino, ter UNECE. Zagotovljeno je bilo simultano prevajanje v
angleščino, francoščino, ruščino in nemščino.
Na posvetu je vladno stran predstavil
Aleš Kenda, sama pa sem pripravila nekaj odgovorov za predstavitev
naših pogledov na naslednja vprašanja:
• Zakaj bi se trudil?
• Kakšne so prednosti?
• Kateri dejavniki omogočajo udeležbo, kje so ovire?
• Kakšna je naloga nacionalnih
stičnih točk za staranje in kako
lahko organizacije civilne družbe
prispevajo k procesu?
Zakaj? Menim, da je opominjanje na
sprejete zaveze primerno, saj se stanje
zaradi epidemije slabša, izvajanje zavez
pa ostaja v senci trenutnih potreb in
izzivov. V ozadju ostajajo tiste običajne oblike dela, ki smo jih že oblikovali v
preteklih letih. Na primer: v Sloveniji smo
skupaj, predstavniki vladnih služb s sodelovanjem nevladnih organizacij (sode-
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lovala je naša zveza) pripravili Strategijo
dolgožive družbe, ki jo je vlada sprejela
leta 2017. Pripravljen je Akcijski načrt za
izvajanje, ki zaradi sprememb v vladah
še ni bil sprejet. Pri vladi je bil ustanovljen
Svet za staranje in medgeneracijsko sodelovanje, kjer sem članica, vendar zdaj
ne deluje. Vsi ti mehanizmi so zastali in
čakajo na „boljše čase“.
Prednosti: Organizacije civilne družbe so
zaradi svojega članstva in organiziranega
delovanja blizu ljudi in njihovega položaja
v vsakdanjem življenju. Z zagotavljanjem
informacij o potrebah lahko bistveno izboljšajo pripravo normativnih aktov in
drugih rešitev ter povečajo resničnost
ugotavljanja rezultatov. Potreba državnega posredovanja za blažitev posledic
epidemije otežuje sledenje drugih potreb,
pogosto primanjkuje časa za vključitev
civilne družbe, čeprav se vsi zavedamo,
da bi bilo tako sodelovanje produktivno.
Izjema so posamezni strokovnjaki, ki se
zavedajo pomena sodelovanja in delujejo
v tej smeri.
Ovire: Na podlagi moje prakse je ovira za
boljšo udeležbo neustrezna komunikacija
med akterji, nosilci različnih vrst regulativnih aktov v pripravi in družbenimi skupinami, na katere se uredba nanaša. Priložnosti za sodelovanje so običajno oddane
prepozno, ko je postopek posvojitve že
v fazi, da je težko doseči spremembe.

Vendar pa predstavniki nevladne strani
zaradi prostovoljnega članstva pogosto
niso dovolj usposobljeni, da bi se ob
pravem času in na pravi način vključili v
dogajanje. Ni lahko pridobiti članov ali
uslužbencev z ustreznimi kompetencami,
da bi bili verodostojni sogovornik poklicnim posadkam v vladnih službah in različnih upravnih organih.
Praksa: Nekaj o delovanju ZDUS. V naši
zvezi razpravljamo o vseh predlogih, zakonodajnih in drugih dokumentih v postopku na državni ravni, ki vplivajo na položaj
starejših in z njimi povezanih mednarodnih dokumentih. Prav tako spremljamo
njihovo izvajanje in prispevamo mnenja
k poročilom o izvajanju. Enako velja za
gradiva mednarodnih organizacij, katerih
člani smo. Naša organizacija je proaktivna in tudi mi smo deležni odziva pristojnih
odločevalcev - slišani smo. Leta 2018 je
naša zveza sprejela Memorandum 2018
z vrsto predlogov za ureditev področij, ki
so tudi predmet zavez MIPAA. V obdobju
od zadnjega poročanja o izvajanju MIPAA
smo vzpostavili organ stalnega usklajevanja z mladinskimi organizacijami (MeKoS),
ki deluje dobro. Oblikovali smo tudi koordinacijo organizacij starejših (SeKoS). Tu
pa smo manj uspešni. Poleg stikov z odgovornimi vladnimi organi ohranjamo tudi
sodelovanje z evropskimi poslanci.
Jožica Puhar, podpredsednica

Nova vizija izobraževanja
odraslih v EU in pri nas
Prispevek k razpravi
V pričakovanju nove evropske strategije izobraževanja odraslih, ki je
v pripravi po zaključku prejšnje, ki
se je končala lani, se v proces nastajanja vključuje tudi Slovenija, ki
bo to temo naslovila v novi resoluciji Sveta v času našega predsedovanja Svetu EU v drugem polletju.
Razprave sta se v imenu ZDUS udeležili podpredsednica Jožica Puhar
in izvršna direktorica projektov,
Dijana Lukić.
Dogajanja so močno pod vplivom prednostnih nalog, ki si jih je postavilo vodstvo
Evropske komisije, ki se zavzema za socialno, odgovorno in trajnostno naravnano
Unijo. V iztočnicah nove strategije je tudi

učenje in izobraževanje starejših, kar je
bilo v slovenskih dokumentih in zakonodaji o izobraževanju odraslih preteklega
obdobja prezrto. Vsebine dokumentov so
pomembna osnova možne participacije
na finančnih sredstvih, ki jih EU namenja
uresničevanju programov, ki jih podpira.
Po mnenju ministrstva pri nas dajemo
izreden pomen oblikovanju nove vizije
izobraževanja odraslih v Evropi za naslednje desetletje. Pomembno je, da se
pri oblikovanju vsebine sliši glas različnih
zainteresiranih, zato je razprava na široko
odprta za vse. Kot so zapisali v pozivu zainteresiranim zato, »da bi združili znanja,
moči in izkušnje, spodbudili osebnostno
rast ter delovno in družbeno življenje
vseh, ki živimo v evropski skupnosti, da bi

postali učeča se družba in sledili zelenemu in digitalnemu razvoju ter preobrazbi
v smeri trajnostne rasti«.
S kolegico Dijano sva na videokonferenci nanizali nekaj opažanj generacije, ki jo
predstavlja ZDUS in čemu naj bi se strategije posvečale. Z letos objavljeno Zeleno
knjigo, ki je v obravnavi, in načrtom za bolj
obvezujočo Belo knjigo, je EK pokazala
več pripravljenosti za ukrepanje ob demografskih spremembah, pri tem pa tudi
več skrbi za starejše in njihov položaj, ki je
posledično neločljivo povezan s položajem vseh generacij. Navedena opozorila
in predlogi, ki sem jih predstavila na tem
srečanju, izhajajo iz različnih in številnih
razprav, ki smo jih imeli in jih še imamo
v ZDUS.
13
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Medgeneracijsko učenje, zakaj pa ne
Opažanja:
• Ko govorimo o izobraževanju starejših, bi se morali bolj osredotočati
na učenje, ker se to nikoli ne konča,
medtem ko izraz izobraževanje na
mnoge ljudi učinkuje kot nekaj, kar ne
potrebujejo več, ker so svoje formalno izobraževanje opravili za vselej,
kar danes ne zdrži realne presoje.
• V zavesti moramo imeti spoznanje,
da je opredeljevanje izobrazbenih
skupin kot ločenih, zaokroženih enot
preseženo, in da se učenje in znanje
danes kot tudi v prihodnosti prekriva
in preliva.
• Sprožiti bi morali Evropsko kampanjo ozaveščanja o vseživljenjskem
učenju, obnavljanju in pridobivanju
znanj, in jo ponavljati, da bi dosegla
širšo javnost po raznih komunikacijskih kanalih.
• Vseživljenjsko izobraževanje ima
izjemno vlogo pri zmanjševanju in
preprečevanju starizma, diskriminacije na osnovi starosti.
• Vseživljenjsko učenje je domena izobraževalnih sistemov in za to pristojnega vladnega resorja, ko se
vzpostavlja programska in izvedbena
raven. Nujno pa je sodelovanje še z
drugimi resorji in okolji, v katerih se
vključeni v izobraževalne sisteme zaposlujejo.
• Za starejšo populacijo bi morali pripraviti programe učenja in izobraževanja za različne skupine, saj ljudje nad
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65 let nismo homogeni. So razlike v
zdravju, delovnih zmožnostih, interesih in potrebah. Nismo pa kar vsi
ranljiva skupina, kar se velikokrat
uporablja v javnih nastopih (od 65 do
90 let obstoji širok spekter različic).
EU bi morala podpreti raziskovanje
motivov starejših za izobraževanje
in učenje, saj je uporabnost novega
znanja in veščin neprecenljiva. Vendarle pa moramo izvedeti več o
načinih, kako ljudi pritegniti k ponovnemu učenju in usposabljanju,
potem pa rezultate opremiti z ukrepi
in jih tudi izpeljati v praksi.
Potrebujemo
programe
učenja,
ki omogočajo ohranjanje znanj in
veščin za obstoječe in bodoče delo.
Srebrna ekonomija govori o podjetništvu starejših. Kako se bo ta pri
posamezniku odrazila brez ustreznih
dopolnilnih znanj, pa je drugo vprašanje.
Učenje starejših je specifično, zato bi
morali pripraviti, sprejeti in uveljaviti ustrezne učne strategije in didaktične metode, prilagojene njihovim/
našim možnostim. Poudarek bi moral
biti na interaktivnih pristopih, torej na
razgovorih, okroglih mizah in sprotnem praktičnem delu.
Ohranjanje, prilagajanje in pridobivanje novih znanj in veščin je posebej
pomembno za starejše delavce, ki
bodo ob daljši življenjski dobi morali
ostati dlje v delovnem razmerju.

•

•

•

•

Nujna je kampanja osveščanja delodajalcev na ravni EU in oblikovanje enotnih osnov za spodbude – ev.
davčne.
Za zmanjšanje vseh vrst posledic
prehoda iz dela v upokojitev in zmanjšanje pritiskov na zdravstvene, psihosocialne in podobne storitve ter tako
manjše stroške držav za nove upokojence, bi bilo nujno v vsej EU promovirati pred-upokojitvene seminarje.
Medgeneracijsko sodelovanje je ena
od poti za prenos in izmenjavo izkušenj, znanj in veščin. Govorim o mentorstvu, svetovalnem delu, skupnem
delu na istih nalogah v določenem
času, kar v Sloveniji še nismo prakticirali. Za to je potrebna prilagoditev
zakonodaje o trgu dela.
Sodelovanje generacij v izobraževanju in učenju je priložnost za krepitev
solidarnosti med njimi. Medgeneracijsko sodelovanje je tudi metoda
preseganja stereotipov in predsodkov o starosti in staranju - starizma
- in način zaščite pred diskriminacijo.
Prispevek temu bi dala tudi evropska
kampanja o uporabi ustreznejših terminov/nazivov za starejše ljudi, takih,
ki ne asociirajo na neenakopravnost,
ranljivost, omejene zmožnosti. Vse
se začne pri izobraževanju. Kdo je to
starostnik, kot vsak dan poslušamo,
gledamo in beremo v medijih?
Jožica Puhar podpredsednica,
foto FreeImages
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Svetovni dan knjige in avtorskih pravic
Bralni krožek DU Senovo je ob sodelovanju s Kulturnim domom Krško,
enota Rajhenburg, v petek, 23. aprila,
ko obeležujemo svetovni dan knjige
in avtorskih pravic, izvedel poldrugo
uro dolg spletni kulturni dogodek –
Čajanko z Markom Kravosom.
Dogodka se je udeležila številna druščina
bralcev, saj je bilo prijavljenih okrog štirideset udeležencev, a učiteljice so bile
navzoče s skupinami ali celo celimi razredi
učencev, med drugim tudi iz dvojezične
italijanske šole, mahale sta nam še učiteljici dopolnilnega pouka slovenščine iz
Bosne in Hercegovine in iz Novega Sada,
prijateljica branja in slovenske literature
iz Anglije, tako se lahko pohvalimo, da je
naš dogodek dobil mednarodne razsežnosti vsaj petih držav. Tudi osrednji gost,
Marko Kravos, se nam je pridružil kar iz
Trsta. Ocenjujemo, da je bilo vseh navzočih kar 100.
Uvodoma nas je moderatorka, Boža
Ojsteršek, povabila s čarobnimi besedami
v eno od soban Gradu Rajhenburg, kjer
bi v običajnih razmerah potekal dogodek.
V prvem delu smo klepetali o knjigi in o
pomenu branja za vse generacije. Spomnili smo se prvih srečanj s knjigami in
prisluhnili anekdotam o njih. Prisrčno
nam je Marko Kravos predstavil zgodbo
o knjigah, skritih v čebeljih panjih. Še
danes se spominja, kako je prisluškoval
pri panjih in vonjal. Če je v njih šumelo, so
bile notri pridne čebele, prinašalke sladkega medu. Če je bilo v panju tiho, so bile
v njem skrite knjige, ohranjevalke v tistih
časih in krajih prepovedane slovenščine. Dišale so po medu in vosku. Otroška

Čajanka
dilema, kaj je boljše in kaj je več vredno,
sploh ni bila prisotna. Oboje: med in knjige
je bilo nujno za preživetje.
Drugi del druženja je bil namenjen
predstavitvi Poslanice v dvanajstih zlogih,
ki jo je napisal Marko Kravos med prvim
zaprtjem javnega življenja, kot spodbudo
in motivacijo. Bralni krožek DU Senovo
je ob sodelovanju z Gledališko skupino
DKD Svoboda Senovo pripravil izbor besedila, dramaturgijo in javni nastop, ki ga
več mesecev ni bilo mogoče izvesti v živo
zaradi epidemioloških razmer. V sodelovanju s produkcijsko hišo Vihar media d. o.
o. so pripravili posnetek svojega dela in ga
predstavili na spletnem srečanju. Posnetek je na ogled na youtube kanalu Bralne
značke ZPMS https://www.youtube.com/
watch?v=QGDVTu4Gk00. Tako smo bili
priča spletni premieri. Za člane Gledališke

skupine DKD Svoboda Senovo je bila to
prva izkušnja, ob kateri niso čutili pretoka
energije med gledalci in igralci, prav tako
jih na koncu niso nagradili z ovacijami,
dolgimi aplavzi in pohvalnimi nagovori.
Vse to so nadomestila kratka sporočila
v klepetalnici, ki so nenehno prihajala na
zaslone.
Druženje smo zaključili ob branju Poslanice v prevodih, ki jih je krožek pripravil
pesniku v zahvalo, Ana Tubeishat v nemščini, Rudolf Ladika v hrvaščini in Galina
Tubeishat v ruščini.
Družno smo še ugotovili, da spletna premiera ne more zgraditi razpoloženja ob
premieri v živo, zato srčno upamo, da
bodo še prišli časi, ko bomo svoje gledalce navduševali z odra in oni nam vračali
energijo iz polnih dvoran.
Bralni krožek DU Senovo

Obiskal nas je pisatelj Goran Vojnović
V okviru bralnega projekta Medgeneracijsko branje, v katerem z OŠ XIV.
divizije Senovo sodeluje Bralni krožek
DU Senovo, smo v novembru prejeli
knjižno darilo, roman Jugoslavija,
moja dežela.
Na dušek smo ga prebrali in namenili enega od ponedeljkovih pogovorov
tematiki, ki jo Goran Vojnović izpostavi. Zanimivo je bilo izmenjati pogled na
čas, ki smo ga tudi mi doživeli in preživeli
vsak na svoj način, z lastnimi zgodbami.
Glede te knjižne uspešnice smo bili vsi

enotnega mnenja: izjemna, mojstrska
na vseh ravneh (lokacije, imena, jezik,
zgodba, odnosi). Pisatelju smo želeli to
naše navdušenje prenesti in ob spodbudi bibliotekarke Urške Šoštar smo mu
napisali pismo, mu čestitali za tako mojstrovino in za vse nagrade, ki jih je prejel,
ter ga povabili, da nam odgovori na nekaj
vprašanj na enem od naslednjih spletnih
srečanj. Saj nismo verjeli, da bo res z
nami, glede na to, koliko obveznosti ima
in kako slaven je. Pa je potrdil termin in
se nam pridružil 1. marca. Prijeten, zgo-

voren, moder gospod Vojnović je potešil
vso našo radovednost in nam predstavil
ozadje nastajanja romana in navdušenje
nad tem, da po 10 letih še vedno »živi«,
doživlja predelave v gledališke projekte in
upa na filmsko zgodbo. Saj niti ne vemo,
če se pisatelj zaveda, da nam je iz običajnega ponedeljka napravil praznični bralni
dogodek! Želimo si še več takih srečanj,
saj pomenijo mnogo več kot zgolj odgovore na vprašanja v pisni obliki. Hvala, pisatelj Goran Vojnović!
Bralni krožek DU Senovo
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Klekljarice sekcije Nitke
V Društvu upokojencev Radeče deluje klekljarska
sekcija NITKE, ki se enkrat tedensko srečuje in ustvarja v prostorih Knjižnice Radeče. Sekcija šteje dvanajst
članic, ki se zelo rade družimo in hkrati ustvarjamo
umetnine. Protikoronski ukrepi nam druženja sicer preprečujejo, vendar vseskozi ustvarjamo doma.
Vsako leto v marcu pripravimo razstavo v Knjižnici Radeče,
tako nam je tudi letos uspelo svoje izdelke postaviti na ogled,
seveda brez uradne otvoritve. Imamo pa privilegij, da je razstava postavljena v Knjižnici Radeče, kjer si jo lahko ogleda veliko
rednih obiskovalcev knjižnice in tudi ostalih, ki si radi ogledajo
naše izdelke.
Nitke pa sodelujemo tudi na razstavah ročnih del v PZDU
Posavje. Tako smo se tudi letos vključile v projekt »Velikonoč-

na ustvarjalnica«. Izdelovale smo velikonočna jajčka v blagu,
okrašena s klekljanimi okraski. Konec marca bodo skupaj
z izdelki drugih društev razstavljena v Mencingerjevi hiši v
Krškem, kjer bo hkrati potekala tudi medgeneracijska delavnica izdelovanja jajčk v blagu. Svoje izdelke smo predstavile
tudi v ZDUS-ovih Novičkah, kjer so predstavljali izdelke rokodelcev, da bi pokazali naše aktivnosti kljub težkim časom,
saj si s takimi aktivnostmi vlivamo dobro voljo. V lanskem letu
smo svoje delo predstavile tudi na snemanju oddaje Dobro
jutro v Radečah. Izdelale smo tudi nekaj promocijskih daril za
nekatera radeška društva in zavode. Upamo, da bo ta epidemija kmalu minila in se bomo lahko spet srečevale, saj nam
druženje veliko pomeni.
Besedilo in foto, Vera Lipec

IZ ARHIVA ZDUS (REVIJA UPOKOJENEC 1951)

Naš Jubilant
Naši vrli tovariši v Idriji bodo letos doživeli izreden
dogodek. Njihov najstarejši član Leopold Božič bo dopolnil 100 let življenja! Častitljivega starčka so nam
opisali kot vse življenje delovnega človeka.
Že kot 17 letni fant je nastopil naporno službo rudarja v idrijskem
živosrebrnem rudniku, kjer je vztrajal dolgih 40 let. Medtem je
30 let sodeloval pri rudarski godbi na pihala. V zakonu je imel
šest otrok, od katerih so živi še trije. Vdovec pa je nad 40 let!
Vse življenje se je veselil dobrega zdravja, bistrega uma in izrednega humorja. Kot zaveden Slovenec pa ni klonil ne Italijanom
ne Nemcem. Kot rudar-kopač je bil letos »preveden na novo
pokojnino 2704 din na mesec.« Ta mu zadostuje za skromno
preživljanje in za tobak, ki ga ima rad. Tudi kozarec vina izpije
vsako popoldne in misli pri tem, da bi se staremu človeku spodobilo vsaj pol litra! Našemu častitemu tovarišu ob izjemnem
prazniku iskreno želimo še dolgo življenje in izpolnitev vseh njegovih želja.
DU Idrija
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Klekljarice rokodelske
skupine Spominčice

CELJSKA
Tri vozila za šest občin

V aprilu smo imeli čudovit dogodek, saj so se župani
Zgornje Savinjske doline odločili, da s skupnimi močmi
nabavijo tri električne avtomobile znamke Renault Zoe za
brezplačne prevoze upokojencev, predvsem tistih, ki jih
obiskujemo prostovoljci programa Starejši za starejše, ki
poteka pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije.
Župani in prostovoljci smo prevzeli avtomobile od Zavoda
Zlata mreža, ki ga vodi Miha Bogataj.

Predsednica DU Nazarje Mina Turk, tajnica Darinka Plesnik
in direktor Zlate mreže Miha Bogataj.
To bo izjemno pomembno za naše starejše občane ki ne vozijo,
nimajo lastnih prevozov, nimajo svojcev, imajo pa nizko pokojnino, komaj vlečejo začetek s koncem, morajo pa k zdravniku, v
lekarno, trgovino, javno ustanovo itd. povezave z javnimi prevoznimi sredstvi pa so zelo slabe. Trije avtomobili bodo služili šestim
občinam, naša, nazarska, bo delila avtomobil z Občino Rečica
ob Savinji. Prepričani smo, da sta se naš župan Matej Pečovnik in rečiška županja Rebernikova dobro dogovorila. Smo edinstven primer v Sloveniji, ko si dve občini delita en avtomobil, saj
bodo trije avtomobili s »prostoferji« namenjeni kar šestim lokalnim
skupnostim. Presenečeni smo bili nad velikim številom šoferjev-prostovoljcev, ki so pripravljeni pomagati in se izobraziti za to
delo kljub koroni. Z delom smo začeli 28. aprila, vozilo pa je zavarovano s strani občine, prav tako voznik in potnik. Prevozi bodo na
voljo od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, po potrebi pa tudi
izven rednega časa. Navodila so dobili vsi, tako vozniki kot prostovoljci, da obvestijo uporabnike, kdaj se lahko prijavijo, kam naj
se obrnejo po informacije in si nato rezervirajo prevoz. Nadgradili
smo program ZDUS Starejši za starejše in vidimo, da solidarnost
med nami živi v polni meri.
Besedilo in foto, Zora Groznik

Slovenske Konjice ležijo med Konjiško goro na jugu in
sončnimi, vinorodnimi griči Škalc na severu, na vzhodu pa
se odpirajo proti Dravinjski ravnini. Zgodovina Slovenskih
Konjic sega že v rimsko dobo, ko je bilo mesto pomembna rimska postojanka, imenovana Radaganda ali Lotodos.
Naselje Konjice je prvič omenjeno leta 1146, kot naselje
Cuonowic. Tudi vsa poznejša in različno pisana imena
naselja izhajajo iz slovenskega korena imena »konj…«.
Povezano pa je s konji, ki jih je bilo tu veliko zaradi velike prometne ceste, ki je vodila tod mimo. Mesto se je skozi svojo dolgo
zgodovino imenovalo Konjice, pridevnik Slovenske, pa so uradno
dobile leta 1934. S pridevnikom Slovenske, so jih v času kraljevine Jugoslavije tako ločili od bosanskega naselja s podobnim
imenom Konjic. Konj je upodobljen tudi v mestnem grbu in zastavi
Slovenskih Konjic. Trške pravice so Konjice dobile že v 13. stoletju. V svoji dolgi zgodovini so bile pomembno trško naselje in
upravno sodno središče. Slovenske Konjice so postale mestno
naselje šele leta 1955. Z razvojem industrije po drugi svetovni vojni
so se pričele hitro razvijati. Glavno gonilo razvoja je bil Konus ter
LIP, Kostroj, Kongrad, Ingrad in IMP. Pričela so se graditi stanovanja, ter kulturne, zdravstvene in druge ustanove. Velika podjetja
so v devetdestih letih zaradi razpada skupnega jugoslovanskega
trga in novih tranzicijskih razmer propadla. Danes predstavljajo
glavne gospodarske dejavnosti trgovina, podjetništvo, logistika in
turizem. Slovenske Konjice so za svojo skrb za urejenost in čistost
okolja prejele mnoga domača in tuja prestižna priznanja. So prejemniki dveh zlatih medalj (1998 in 2014) na prestižnem tekmovanju
Entente Florale Europe, kar jih uvršča ob bok najlepše urejenih evropskih mest. Na klekljarskih tečajih Zvonka Krajnc in Zofija
Voler prenašata svoje bogato znanje na vse, ki se želijo naučiti
klekljanja. Organizirata tudi delavnice v domu starejših občanov.
Skupina navezuje stike s klekljaricami drugih skupin z obiski bližnjih čipkarskih razstav, kakor tudi z obiski na tradicionalnih čipkarskih razstavah v večjih čipkarskih centrih. Skupina je od leta
2017 vpisana tudi na Klekljarski zemljevid Slovenije.
Zofija Voler se je že kot dekle želela naučiti klekljanja, a na konjiškem tovrstne izdelave čipk niso poznali. Želja se ji je izpolnila
po odhodu v pokoj. Čipkarski centri so bili predaleč, zato je iskala
nekoga, ki bi bil pripravljen poučevati klekljanje čim bliže njenemu

Zmaj kljeklarice Zofije Voler po predlogi ak. slikarke Eneje Golob.
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domu. Naključno je srečala Anico Virant, vodjo skupine za Tretje
življenjsko obdobje iz Žalca, ki je bila pripravljena prevzeti poučevanje. Oktobra 2008 je tako Volerjeva zbrala še štiri ljubiteljice
klekljanja in skupaj so se vozile k pouku v Žalec. Po začetnem
tečaju so leta 2009 opravile še nadaljevalnega. Po uspešnem zaključku šolanja pa so se leta 2009 vključile v rokodelsko skupino
Spominčice pri DU Slovenske Konjice. Za klekljanje je navdušila
tudi vnukinjo, akademsko slikarko Eneo Golob. Volerjeva je tudi
aktivna članica Likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Na njihovih razstavah redno sodeluje s čipkami v okvirju, občasno pa
se ji pridružijo tudi ostale članice klekljarske skupine. Pripravila
je že tudi več samostojnih čipkarskih razstav. V DU Slovenske
Konjice je Volerjeva tudi pomočnica koordinatorice v programu
Starejši za starejše. Iz spoštovanja do dela prostovoljk in koordinatork v programu, kot tudi članicam ženskega zbora DU, vsako
leto ob njihovem rojstnem dnevu ter ob zaključku leta pošlje okoli
80 s čipkami okrašenih voščilnic.
Besedilo in foto, Milko Linec

GORENJSKA
DU Kranj se je pridružilo
projektu Rokodelski izdelek
s humanitarno noto

Všeč so mi besede Janeza Medveška, ki pravi: »Če bi
vsakdo izmed nas skozi vse leto storil vsaj nekaj dobrega
in plemenitega za bližnjega ali kogarkoli, ki je pomoči potreben, bi v nekaj letih na tej zemlji zavladal raj! In ko je vse
tako otroško enostavno, ne razumem, zakaj se tega raja
vsi tako branimo!?«
Tega ’raja’ se zagotovo ne branijo člani in članice programa Starejši za starejše, ki mu je v lanskem decembru ponudila roko Komisija za tehnično kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije.
Skupaj so ustvarili dobrodelni oz. humanitarni projekt, v okviru
katerega so umetnice ročnih del – članice društev upokojencev –
na kuhinjske krpe in brisače, ki jih je priskrbela Komisija, ustvarile

Utrinek z avtorji razstave.
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čudovite vezenine. Le-te so v sodelovanju s prostovoljci iz programa Starejši za starejše, kjer ta program ne deluje, pa v sodelovanju z vodstvom društva, podarili posameznicam, ki so jih izbrali v
društvu, in jim v marcu, mesecu, ko praznujemo dan žena in materinski dan, s tem polepšali vsakdan. Projektu se je pridružila tudi
Komisija za ročna dela DU Kranj, ki jo vodi Hilda Zaletel. Na razpis
sta se prijavili Štefka Piskernik, ki za svoje veselje že dolgo veze,
kvačka, kleklja in se ukvarja tudi še z drugimi ročnimi deli, ter
Radojka Kutnjak, ki kvačka od upokojitve naprej, udeležuje pa se
tudi delavnic, ki jih v Izoli organizira Komisija za tehnično kulturo
pri ZDUS. Obe sta se, kot sta povedali, z veseljem odzvali na
razpis, saj sta vedeli, da gre za dobro delo, pri tem pa vedno radi
sodelujeta. Je pa bilo vezenje na brisačo zanju poseben izziv. Piskernikova je v voščilnico, ki jo je še dodatno izdelala, napisala: »Z
veseljem vam izročam ročna dela, ki sem jih ustvarila z namenom,
da vas razveselim. Naj vam dobro služijo.«
Na priložnostni prireditvi, ki so jo v prostorih društva pripravili 10.
marca, so z narejenimi izdelki razveselili Mijo Pavlin, ki je bila več
let tudi predsednica DU Kranj, ter slikarko in pesnico Slavico Štirn.
Obe sta v dolgih letih aktivnega članstva veliko doprinesli k njegovemu delovanju, slednja še posebej na kulturnem področju. Obe
sta se zelo razveselili darila, ki jima bo v trajen spomin, in bili v svoji
skromnosti hkrati presenečeni, da so ju v društvu izbrali. Podelitve
rokodelskih del – brisače in kuhinjske krpe z vezenimi cvetličnimi
motivi in emblemom ZDUS – sta se udeležila tudi predsednik Komisije za tehnično kulturo pri ZDUS Branko Suhadolnik ter predsednik DU Kranj Marjan Mihelčič.
Slavica Bučan, foto arhiv DU Kranj

V krošnjah le veter šumi

Malce pred novim letom je izšel Zbornik izbranih besedil
za enajsto literarno srečanje Pokrajinske zveze društev
upokojencev Gorenjske. Srečanja lani zaradi vsem znanih
razmer sicer ni bilo, toda upokojenci, vešči pisanja, so
kljub temu prispevali svoja dela.
Dragica Vesković, profesorica, sicer pa predsednica Komisije
Pokrajinske zveze DU Gorenjske za kulturo in tehnično kulturo,
je v uvodniku med drugim zapisala: »Ta zbornik je nastajal v posebnem, ˝korona˝ času, ko smo naenkrat spoznali, kako krhek
in negotov je naš svet, v katerem smo živeli doslej, se družili,
ustvarjali, nastopali. Z naslovom V krošnjah le veter šumi, verzom
Minke M. Likar, smo želeli ponazoriti naša življenja v času epidemije, polna osamljenosti, stisk, poslavljanj in odhajanj. Polna
zloslutne tišine, ki je, kot so zapisale pesnice, ˝hrupna˝ in ˝večglasna˝. Pa vendar tudi zelo potrebna. Upočasnjeni ritem vsakdana
in odmaknjenost namreč nosita kot vsaka stvar v življenju tudi
pozitivno; povečuje povezanost in solidarnost med ljudmi, tudi
medgeneracijsko, zdaj imamo več časa za razmislek o sebi in
svojem mestu na tem svetu pa tudi za lastno ustvarjanje. V zborniku boste lahko prebirali slogovno in vsebinsko zelo različna
besedila, iz katerih pogosto zazveni slutnja neizbežnega, trpko
zavedanje o naši minljivosti, današnjih brezpotjih, izgubljenosti v
svetu, nemoči, da bi karkoli spremenili. Po drugi strani pa v marsikateri pesmi in prozi izstopajo vitalizem in humor, nežni spomini
na mladost, želja po (ljubezenski) toplini, sprejetosti in pripadnosti.
Nekateri avtorji in avtorice so se teh tem lotili s preprostimi rimanimi pesmicami in zgodbami. Zrelejše pesniške in prozne stvaritve
pa so napisali avtorji in avtorice, ki se zavedajo jezikovne svobode,
ki jim je dana, razmišljajo o skladju besed in njihovih zvez, uporabi
metafor in drugih pesniških figur. Prav osvežujoče pa so tokrat
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V KROŠNJAH LE VETER ŠUMI
Zbornik izbranih besedil za
11. literarno srečanje PZDU Gorenjske

Naslovnica zbornika
preproste, duhovite pesmi Marije Knafelj, napisane v narečju iz
Poljanske doline.« Odziv na lanski natečaj PZDU Gorenjske je bil,
kot je še izpostavila Veskovićeva, celo boljši kot leto pred tem.
Svojo poezijo in prozo je poslalo 29 avtorjev in avtoric iz trinajstih
društev. Sam zbornik so posvetili Zlatki Levstek, pesnici, urednici in mentorici, ki je lani jeseni sredi ustvarjalnih načrtov nenadoma za vedno odšla … Pred tem je na natečaj poslala nekaj pesmi,
v svoji predstavitvi pa je zapisala: »Vsak dan težje, a še vedno me
pesnjenje in delo z literatkami veseli, izpolnjuje in plemeniti.« Tu je
še ena od njenih kratkih pesmi, objavljena v zborniku: »Sem vonj
svežega kruha, šepet jesenskega vetra, milina v jezeru, preža sive
čaplje, pravljica za vnuke. Pesem iz vesolja sem.« Naj ta čudoviti
verz tudi vas spremlja po poti vašega vsakdana.
Slavica Bučan, foto arhiv PZDU Gorenjske

KOROŠKA
70 let DU Mežica

V letu 2020, točno 18. junija, je minilo 70 let obstoja Društva
upokojencev Mežica. Zaradi epidemije nismo mogli obeležiti obletnice na način kot bi se spodobilo, zato sem se
malo »sprehodila« skozi čas od nastanka do današnjega obdobja. Pred sedemdesetimi leti so Leopold Ozimič,
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Franc Obržnik in Jurij Veselko sklicali ustanovni zbor upokojencev Mežica. Na zboru so po razpravi o pomenu in
potrebi ustanovitve društva ter pristopu v članstvo izvolili
16-članski odbor. Za predsednika so izvolili Miška Dvornika.
Društvo so poimenovali v »Zveza sindikatov Jugoslavije Društvo
upokojencev LRS, podružnica Mežica.« V novo ustanovljeno
društvo se je včlanila večina mežiških upokojencev, včlanilo pa
se je tudi veliko upokojencev iz črnjanskega (rudniškega) okoliša. Tako se je pred koncem leta 1952 (preden so meseca decembra upokojenci iz črnjanskega okoliša ustanovili svoje društvo) v društvo vključilo 314 upokojencev, po odcepitvi le-teh pa
se je število znižalo na 189 članov. V tem času so odborniki DU
Mežica takoj pristopili k uskladitvi pokojnin z novim pokojninskim
zakonom. Veliko pomoč so namenili oskrbi upokojencev s kurivom. Enako je bilo z oskrbo kart (k-15) za znižano vožnjo na železnici. Tudi za stanovanja so poskrbeli. Prva leta se je odbor soočal tudi s finančnimi težavami. Da bi čim več sredstev pridobivali za delovanje društva so organizirali družabne večere, veselice, kjer so odborniki in tudi nekateri člani delali brezplačno in
ustvarjeni dohodek
namenili za potrebe
društva. Leta 1964
je društvo pridobilo svoj prapor. Takratno društvo je svojo
dejavnost opravljalo na različnih lokacijah. 1970 leta je uspel odkup stare stavbe, bivše javne kopalnice na Leški cesti v Mežici. S pomočjo udarniškega dela,
prostovoljnih denarnih prispevkov članov ter najetih posojil je stavba dobila
novo podobo. Dom
upokojencev Mežica
Ponosni so na Veliko plaketo ZDUS ...
je bil dograjen, opremljen in dan v uporabo decembra 1975.
Danes je naše društvo vključeno v Koroško PZDU in ima
status humanitarnega značaja in se ne
vključuje v politično dogajanje. Leta
2010, ko smo prevzeli dolžnost za vodenje društva, nam je
ob 60-letnici uspelo
izdati almanah in vanj
strniti večino dejavnosti. S prispevki sponzorjev in donacijami
naših članov pa nam
je uspelo nabaviti nov
društveni prapor.
... kot tudi na občinsko priznanje.
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19. maja 2017 smo se na povabilo Društva upokojencev Ljutomer udeležili 70-letnice obstoja njihovega društva. Na slavnostni
seji njihovega upravnega odbora sta Slavica Sunčič in Jožef Libnik, predsednika društev, podpisala listino o medsebojnem sodelovanju. Generacije neumornih članov, ki so razvile različne oblike druženja upokojencev in nam preganjajo samoto, so še danes
zelo aktivne in še številčnejše. S požrtvovalnim delom upravnega odbora od nastopa mandata smo obnovili društvene prostore, uredili ločenost gostinskih prostorov od društvenih ter z novo
električno napeljavo poskrbeli za varnost. Z namenom, da bi društvo kar najbolj nazorno približali vsem članom, pa tudi občanom,
smo izdali zloženko, v kateri so opisani glavni poudarki našega
dela in programa. Med rekreativno športnimi dejavnostmi gojimo
balinanje, kegljanje na vrvici, šah, športni ribolov, pikado ter pohodništvo, med kulturnimi dejavnostmi smo ponosni na dva zbora, in sicer pevsko skupino Gorna in Viharniki, znotraj njiju pa delujejo tudi naši literati, na socialnem področju pa program Starejši za starejše, stanovanjska komisija ter skupini Lipa in Harmonija. Organiziramo letovanja za člane društva v hotelu Delfin v Izoli in
po potrebi in željah tudi izlete. V okviru tradicionalnih prireditev organiziramo srečanje žena ter mater in seveda piknike. Že nekaj let
organiziramo literarne večere v okviru Prešernovega praznika, na
katerem sodelujejo literati društva, Viharniki, Gorna in župan Občine Mežica, Dušan Krebel. V medgeneracijskem društvu pa prenašamo svoje izkušnje na mlajše rodove. Ponosni smo, da je v
naše društvo včlanjeno veliko zanesenjakov, ki s svojim nesebičnim delom prispevajo k boljšim in učinkovitejšim rezultatom našega dela. Čeprav se tudi mi soočamo z velikimi finančnimi problemi, vseeno upamo, da bomo v prihodnje tudi to odpravili.
Besedilo in foto, Rozalija Libnik
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Gre za pritlične prostore v stanovanjskem
kompleksu na Kidričevi cesti v Velenju

V pritličju je desetletja deloval danes zaprt lokal Upokojenec

ŠALEŠKA
DU Velenje odločeno po sodni
poti obdržati svoje prostore

Aktivno društvo upokojencev, prvo v Šaleški dolini, ki s
svojimi več kot 1350 člani izvaja številne dobrodelne programe ter predvsem animira svoje članstvo in posredno
nudi mnogim drugim starejšim v občini dostojne razmere
za življenje, po svoje zelo dobro sodeluje z lokalno
skupnostjo, ampak …
Povezani v Šaleško pokrajinsko zvezo predstavljajo oporo tudi
drugim društvom, ki se ukvarjajo s starejšo populacijo občanov
ter z institucijami socialnega varstva, domovi za starejše ter kulturnimi institucijami. Tako ohranjajo ljudi v boljši psihološki in fizični
kondiciji ter so kažipot mnogim, ki iščejo pot iz osamljenosti ter
aktivno preživljajo prosti čas. V programu starejši za starejše si
pomagajo med seboj, v sodelovanju z mladimi pa tvorijo medgeneracijsko spoznavanje ter plemenitijo našo družbo. Za to pa
takšna društva potrebujejo osnovne prostorske možnosti ter
nekaj sredstev za materialno plat izvajanja. To naj bi omogočale
tudi in predvsem občine, ki so v svojih programih zavezane, da
osmišljajo življenje starejše generacije ter skrbijo za najbolj ranljive
v tej družbi. Nerazumno je torej dejstvo, da so se kljub obetom,
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da bo DU Velenje lahko ohranilo »svoje« prostore in s tem vsaj
delne pogoje za vse načrtovane dejavnosti, saj so jih dobili od
nekdanje Občinske skupščine oz. občine Velenje pred več kot
šestimi desetletji. Takrat s potrebno dokumentacijo, menda pa je
bila kakšna formalnost le izpuščena, kot za vse družbene stavbe
in prostore, ki jih je takratna oblast namenila razvoju in delovanju
različnim institucijam mesta Velenja. Pred dvema letoma pa so na
MOV ugotovili, da bi prav te prostore uporabili za nekatere druge
svoje namene in da prostori velenjskih upokojencev v manjši kvadraturi, pravno formalno morda le niso »čista« last tega društva.
Mimogrede, že desetletje smo poslušali na javni sceni, da so vsi
župani in institucije podpirale delovanje in uspehe prav tega DU
Velenje in Šaleške pokrajinske zveze, ki so s svojo dejavnostjo
opazna in koristna tudi širše v Sloveniji, kar je pred nedavnim tudi
za našo revijo povedal predsednik DU in ŠPZDU Velenje Franc
Vedenik. No, pa se kljub vsemu odvija prava sodna farsa ugotavljanja lastništva prostorov, kjer deluje aktivna ekipa prostovoljcev
in zanesenjakov v dobro starejših občanov. Sedanji župan MOV
Peter Dermol je še kot podžupan zagotavljal, da bo MOV društvu
in ŠPZDU pomagala na svoj način, tudi prostorsko. Ne glede na
to pa je tekla sodna procedura, ki bo dobila epilog sredi maja. To
je DU Velenje stalo že veliko denarja in energije vodstva, ki bi bolj
koristila v korona času za reševanje težkih primerov in izvajanja
možnih programov. Če spor dobi MOV, bodo največ izgubili člani
DU Velenje, saj te vrste »pravica«, ki jemlje ranljivim skupinam na
rovaš neurejenih dokumentov ali pravnomočnih »polovičnih« odločitev, ni nobena pravica. Močna in dobro organizirana, napredna MOV je močna toliko, kot so prizadeti in ranljivi najšibkejši
členi le te, torej starejši, socialno ogroženi in nezaposleni občani.
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Zanje bo potrebno poleg že zdaj izkazane skrbi, pomoči in socialnih pomoči, storiti v prihodnje še veliko več, kot je bila volja in
so bili obeti doslej. Ne glede na epilog sodne odločitve v primeru
lastništva DU Velenje.
Besedilo in foto, Jože Miklavc

Velenje vlaga v boljše
bivanjske pogoje za starejše
Minister »požegnal« investicijo v prenovljen in povečan
dom za varstvo odraslih
Četrtega maja je Dom za varstvo odraslih Velenje obiskal
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Skupaj z županom Mestne občine
Velenje Petrom Dermolom in direktorico Doma za varstvo
odraslih Velenje Violeto Potočnik Krajnc si je najprej dom
ogledal, nato pa je direktorica doma celotni ekipi predstavila projekt rekonstrukcije in dozidave sedanjega doma za
varstvo odraslih, ki je nujno potreben.
Sledil je podpis sporazuma, s katerim so vsi trije podpisniki potrdili, da je skupni interes izgradnja infrastrukture za institucionalno
varstvo starejših na območju Mestne občine Velenje. Ocenjena
vrednost projekta, katerega glavni cilj je zagotoviti kakovostno
in sodobno bivanje starostnikov v domačem okolju v skladu s
standardi in normativi, znaša 14,5 milijona evrov. Začetek gradnje
načrtujejo že konec letošnjega leta. Mestna občina Velenje z velenjskim domom za varstvo odraslih zelo dobro sodeluje, župan
vodstvo in stanovalce med letom večkrat obišče. »Zavedamo pa
se, da je potrebno dom razširiti in posodobiti, saj trenutne razmere
ne zadostujejo vsem standardom, zato je današnji podpis sporazuma za lokalno skupnost zelo pomemben, saj bomo z uresničitvijo projekta omogočali boljšo in kakovostnejšo oskrbo ter
večjo varnost tistih, ki v domu za varstvo odraslih bivajo«, je bilo
slišati besede župana Dermola. Mestna občina Velenje se je v
podporo projektu s sporazumom tudi zavezala, da bodo brezplačno ustanovili služnostno pravico za gradnjo in vzdrževanje
komunalne in ostale infrastrukture pri projektu ter dostop za nedoločen čas, hkrati pa bodo prispevali sredstva v višini, kolikor bo
znašal komunalni prispevek.
Podpisa sporazuma se je zelo razveselila tudi direktorica njihovega doma Violeta Potočnik Krajnc, ki je povedala, da je bilo potrebno veliko vztrajnosti in prizadevanja, da je prišlo do podpisa tega
sporazuma in tako do zaveze, da v prihodnjih letih končno pripe-

DSO Velenje bodo prenovili in povečali.
ljejo projekt rekonstrukcije in dozidave doma za varstvo odraslih
k cilju. Projekt je izjemno dobro zastavljen in velenjski dom za
varstvo odraslih bo s tem končno lahko uresničeval vse norme in
standarde celodnevnega varstva in pri nastanitvenih kapacitetah
institucionalnega varstva. Že do sedaj pa je ta dom starostnikov
priljubljen med stanovalci, vodstvo in lokalna skupnost skrbi, da
se tam vedno kaj dogaja ter da so že sedaj dobri bivalni pogoji in
je skrb za prijetno sobivanje na visoki ravni.
Besedilo in foto, Jože Miklavc

ZASAVSKA
Premagajmo osamljenost
v domovih za starejše

Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljska
akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov k
aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti in pod okriljem Slovenske filantropije poteka že od leta 2010. Letošnji
dan poteka pod sloganom Premagajmo osamljenost.

Stanovalcem DSO-jev taki dogodki polepšajo dan.
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Da se bomo prostovoljci programa Starejši za starejše Zasavske
pokrajine odločili, da letošnji, že 12. dan za spremembe, posvetimo stanovalcem domov starejših v DSO Hrastnik, Domu Tisje v
Šmartnem pri Litiji in Domu Tisje v Litiji, je bilo nekaj povsem samoumevnega, ker menimo, da si to, po tem corona letu, zaslužijo
in predvsem zato, da jim povemo, da mislimo na njih, jih spoštujemo in imamo radi. Ob tem pomislim na tisto lepo Pavčkovo
misel: »Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi«.
In ta misel nas je vodila, ko smo skupaj z našimi najmlajšimi v
vrtcih, osnovnošolci in mladinci združili svoje ideje in zamisli ter za
stanovalce domov izdelali mozaike lepih misli, želja in risb, spretne
roke prostovoljcev in sekcije ročnih del pri DU pa lične izdelke ter
pripravili kratek kulturni program.
Srce nam je ogrela pripravljenost vseh za sodelovanje pri organizaciji dneva za spremembe, ki bo vsaj za kratek čas premagala
osamljenost in spremenila vsakdan naših starejših v domovih. Vsa
naša dejanja in izdelki so del mozaika, ki izraža naklonjenost in
spoštovanje stanovalcem doma starejših, ki so ga po svoje izkazale vse generacije – od naših najmlajših v vrtcih do nas prostovoljcev programa Starejši za starejše DU Hrastnik, Dol pri
Hrastniku, Litija, Šmartno pri Litiji in Gabrovka. In tako smo se
v soboto, 17. aprila, opremljeni z izdelki in dobro voljo napotili v
naše domove. Vzdušje, prijetno kramljanje in smeh, vse v varni
in zaščiteni opravi, je težko opisati z besedami. Bilo je tako spontano, prijetno, domače – balzam za dušo in srce. Upam, da so
stanovalci domov ob našem druženju spoznali, da mislimo na njih
in komaj čakamo, da se zopet srečujemo v živo, nazdravimo, kaj
pametnega povemo, zapojemo, se zazremo v oči in se nasmejemo iz vsega srca. Kako lepo nam bo ob ponovnem snidenju,
pa so jim s prijetnimi zvoki in ubranim petjem kar v živo pokazali
glasbeniki in pevci, ki se prostovoljcem vedno prijazno in dobrovoljno pridružijo.
Velika zahvala za skrb, nesebično pomoč in lep sprejem, pa je
namenjena vodstvom in vsem zaposlenim v obiskanih domovih
starejših.
Besedilo in foto, Jerica Laznik
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plačno na razpolago starejšim občanom Hrastnika, ki potrebujejo
prevoze za urejanje osebnih stvari (zdravnik, lekarna, banka, javne
in državne ustanove, trgovine …) in ne zmorejo uporabljati javnih
in plačljivih prevozov. Pomen, delovanje in potreba po tovrstni
pomoči starejšim občanom, ki ga omogoča projekt »Prostofer«
smo pred časom predstavili županu, ki je bil s sodelavci takoj
pripravljen zadevo proučiti. In tako se je ideja razvijala in stekla.
Hvaležno in ponosno vedno znova ugotavljam, da smo Hrastničani tako dojemljivi in srčni za stiske in potrebe, predvsem starejših
in ranljivih skupin, ki se v teh negotovih časih tako hitro znajdejo
na obrobju ter potrpežljivo in tiho čakajo, da bodo videni in razumljeni. Odraz tega, da nam ni vseeno in da imamo srce na pravi
strani, je tudi rekorden odziv domačinov za prostovoljne šoferje,
saj se je že na prvo povabilo občine odzvalo 24 prijetnih mož in
žena, ki se bodo z veseljem družili in po raznih opravkih popeljali
naše starejše. Srečno!
Besedilo in foto, Jerica Laznik

SEVERNA
PRIMORSKA
Ob osmem marcu

Četrtek, 4. marec, je bil za naše uporabnike programa Starejši za
starejše v občini Hrastnik prav poseben dan. Na povabilo župana
občine Hrastnik sva bili s predsednico DU Hrastnik prisotni ob
predaji v uporabo čisto novega avtomobila, ki bo odslej brez-

Četudi nam letos korona ne dovoljuje obiskov in druženja, v
Društvu upokojencev Deskle Anhovo nismo pozabili na naše jubilante, to so osemdeset in devetdeset letniki, ki jih že tradicionalno
vsako leto ob osmem marcu simbolično obdarimo. V normalnih
zdravstvenih razmerah je bila svečana obdaritev v sklopu rednega
letnega občnega zbora društva. Letos smo jim pripravili manjša
darilca, jih popestrili s pomladansko cvetlico in ročno izdelano čestitko ter jih jim izročili, seveda na daljavo, kar na domu oziroma
v domovih upokojencev, če bivajo tam. Prav tako smo ob Dnevu
žena s cvetjem obdarili tudi vse naše članice starejše od petinosemdeset let.
Prepričani smo, da smo jim tako polepšali praznični dan, s čestitko ob prazniku in osebnem jubileju pa pokazali, da smo v mislih
še vedno tesno povezani.
Besedilo in foto, Majda Rejec

Župan Marko Funkl in Jerica Laznik, koordinatorica programa SzS

Šopki pozornosti

Tudi Hrastnik s »Prostoferji«
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Dan za dnem roke ustvarjajo
nove in nove izdelke

Ne mine dan, kaj dan, ura, da ne bi nekaj delali z rokami. Toliko
del bi lahko našteli, da bi bila knjiga o ročnih delih in delih z rokami
nasploh zajetna in obsežna. V naši fotografski skupini Društva
upokojencev Ajdovščina, Primorski škljoc, smo kot vsako leto
premlevali o novi temi, ki jo še nismo predstavili in bi bila zanimiva
za nas in za obiskovalce naših razstav. Pogovori so potekali preko
zoom-a, kot je postalo že skoraj normalno. Navdih smo dobili že s
sodelovanjem na foto natečaju Z ročnimi deli si krajšamo čas,
ki ga je organizirala Komisija za tehnično kulturo ZDUS. Vzpodbudila je zanimanje in na koncu je postala zanimiva. Osredotočili
smo se predvsem na roke. Razstava nosi naslov ROKE, postavili
smo jo 1. marca v avli Ljudske univerze v Ajdovščini. Na ogled bo
do 26. 3. 2021.

Dobra lastnost takih pisanic je, da se ne razbijejo.

Pavlove roke ustvarjajo čudovite miniature.
Na izboru fotografij na temo Roke smo bili vsi presenečeni nad
idejami, ki so posameznemu fotografu pomagale do zanimive fotografije. Osem fotografov je izbralo 50 fotografij, razstavili smo
jih 32, obenem pa smo predstavili še fotografe pri delu. Seveda
pa je to le droben delček v mozaiku del z rokami. Tema odpira še
veliko zgodb, ki bi jih lahko ujeli skozi objektiv fotoaparata in ostaja
odprta za prihodnjič.
Besedilo in foto, Nevenka Vidmar

POSAVJE

generacijsko delavnico. Razstava in delavnici so bili na ogled v
dopoldanskem času v soboto, 27. 3. 2021, v Mencingerjevi hiši
v Krškem. V ta namen smo se odločile za posebno tehniko obdelave jajčk. K sodelovanju smo povabili vsa rokodelska društva
v posavski zvezi društev upokojencev. Odzvali so se DU Brežice,
Radeče in Brestanica. PZDU je nabavil jajčka, me pa smo jih
odele v židano tkanino. Tako smo na ogled postavile velikonočna jajčka iz stiropora v blagu. Omenjenim izdelkom smo dodale
še dodano vrednost, da smo na tkanino izvezle velikonočne ali
rožnate motive. Uspešno sem, kot mentorica, izpeljala velikonočni
delavnici, ki so se ju udeležili otroci in njihovi starši. Pri odevanju
jajčk z blagom so bili zelo spretni in uspešni. Prijetno jih je bilo
gledati, ko so zapuščali delavnico z iskrivimi, žarečimi očkami, ter
z jajčki v rokah, ki so jih izdelali sami.
K snemanju virtualne razstave smo povabili gospo Vido Kuselj,
članico Komisije za kulturo pri PZDU Posavje, ki je z ubrano
besedo in njenim šarmom še dodatno obogatila ta čudoviti
dogodek. Predsednik PZDU Posavje je z zadovoljstvom pohvalil dogodek in ga označil za zelo uspešnega. Zahvalil se je vodji
JSKD IO Krško gospe Tinki Vukič za podporo in pomoč pri izvedbi
dogodka in vsem rokodelkam, da so prispevale tako čudovite
izdelke in postavile tako zanimivo, posebno razstavo. Nenazadnje
ni pozabil pohvaliti in se zahvaliti tudi vsem tistim sodelavcem, ki
so bili v ozadju in so prispevali k uspešni izvedbi celotne prireditve
oziroma dogodka.
Besedilo in foto, Manja Seher

Razstava posavskih rokodelk

Zadnje leto je v naše življenje prineslo zelo veliko nenavadnih sprememb. Mnogi smo si z rokodelstvom zapolnili ta,
za nas, dokaj nenavaden čas. Posavske upokojenke nismo
obupavale nad življenjskimi spremembami, ampak smo
skozi celo leto nekaj ustvarjale. Stike smo vzdrževale po
telefonu, dopisno, ali preko družbenih omrežij.
Med tem časom je nastalo zelo veliko lepih izdelkov in da ne bi
ostali doma v predalih ali škatlah, smo se odločile, da pripravimo v sodelovanju z JSKD Krško virtualno razstavo in hkrati med23

EVROPSKO PISMO, ROMANA TOMC
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Zelena knjiga Evropske komisije:
o pomembnosti aktivnega staranja
in socialne vključenosti.
Evropejci še nikoli nismo živeli tako dolgo, kot živimo danes.
Več kot petina prebivalcev Evropske unije je starejša od 65 let. Za
to se gre zahvaliti raziskavam in razvoju na področju zdravstva,
spremembam v načinu našega življenja in dela. Seveda je to dobra
novica, ki pa s seboj potegne tudi nekatere negativne vidike staranja prebivalstva. Evropska komisija se zaveda izzivov, s katerimi
se na tem področju soočajo države članice. In kljub temu, da je
to področje v izključni domeni posameznih držav, nam lahko pri
tem pomaga, nas usmerja in svetuje. Prav s tem namenom je pred
kratkim izdala Zeleno knjigo o staranju, v kateri naslavlja izzive, ki jih
prinaša hitro staranje evropskega prebivalstva.

Temu se morajo prilagajati tudi naši socialni, zdravstveni in drugi
sistemi. Vedno več je povpraševanja po t. i. srebrni ekonomiji, storitvah, ki jih potrebujo starejši: zdravstvene storitve, oskrba na domu,
wellnesi, starejšim prilagojeni turizem, izobraževanja na področju digitalizacije, vseživljensko učenje in tako dalje. Mlade moramo znati
usmeriti v izobraževanje za te poklice, po katerih bo tudi v prihodnje
povpraševanje večje. Skrb za starejše mora postati v družbi sprejeto kot zaželjeno in spoštovano poslanstvo. Nekaj lahko na tem področju naredi država z reformo izobraževalnega sistema, veliko pa
moramo narediti tudi sami, da se pogled na te poklice spremeni.
Seveda so naporni. A so tudi zelo plemeniti. Višja kot je naša povprečna starost, dlje časa si želimo biti aktivno vključeni v družbo.
Med pandemijo se je še dodatno pokazalo, kako zelo pomembna je
socialna vključenost. Še posebej na podeželju in med tistimi, ki še
niso vešči uporabe nove tehnologije. Zelo pomembno je, da starejši
ostanete aktivni, se izobražujete, sledite razvoju in, po domače, zaposlite svoje možgane. To ima pozitivne posledice tako na psihičnem
kot tudi na zdravstvenem področju. Evropska komisija v Zeleni knjigi
opozarja na preventivo, na aktivno športno življenje, zdravo prehrano, vseživljensko učenje, spodbuja pa tudi podjetništvo med starejšimi. Zakaj se ne bi v jeseni življenja ukvarjali s čim novim? Morda
s čim, kar bo pomagalo tako vaši, kot tudi naši generaciji in vsem
ostalim, ki sledijo?
Že od mladih nog moramo skrbeti za svoje zdravje, da bomo lahko
čim dlje ostali neodvisni od tuje pomoči. Nihče ne želi postati breme
drugim. Mi želimo biti tisti, ki priskočimo svojim potomcem na pomoč
pri varstvu otrok, skrbi za vsakodnevna opravila in tako dalje. Vseeno
pa nam mora biti pomoč, ko jo bomo potrebovali, na voljo. Verjetno
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veste, da je Slovenija edina izmed držav članic, ki še vedno nima
urejenega področja dolgotrajne oskrbe? No, tudi tu se stvari
končno premikajo v pravo smer in še v letošnjem letu lahko pričakujemo sprejetje zakona, ki bo uredil to področje. Zakon bo usmerjen predvsem v oskrbo na domu. Starejši morajo imeti možnost čim
dlje ostati doma, v poznanem okolju. Bolnišnice in druge ustanove
morajo bti namenjene izključno tistim, ki res ne zmorejo več skrbeti
zase. Lepše je doma, kajne? Zelo pomembno področje, ki se ga
dotika Zelena knjiga, so seveda tudi pokojninski sistemi. Odstotek
upokojencev se viša, odstotek delovno aktivnega prebivalstva ostaja
enak. To pomeni, da enako število tistih, ki vplačujejo v pokojninsko
blagajno, financira vedno večji odstotek tistih, ki iz nje prejemajo. To je
računica, ki se na dolgi rok ne izzide. Sistemi, tudi slovenski, pogosto
ne sledijo hitremu staranju naše družbe. Enostavno niso vzdržni. Slovenija mora že dolga leta pokojninsko blagajno dopolnjevati iz proračuna, saj je vplačil manj kot izplačil. Spremembe so nujne. Potrebno
bo delati dlje, v pokojninski sistem vključevati več posameznikov, od
oseb s posebnimi potrebami, tujcev, posameznikov, ki zaradi oskrbe
ostanejo doma in tako dalje. Dobro pa je tudi, da ste tako upokojenci,
kot tisti, ki še delamo, seznanjeni z alternativnimi oblikami varčevanja.
Veliko lahko za torej aktivno vključevanje in varno starost naredimo
sami. Pomagala pa nam bo tudi Evropska unija. Zelena knjiga o staranju je le eden od dokumentov, ki bodo usmerjali politike držav članic
na tem področju v prihodnjih letih. Veliko sprememb nas čaka. A tako
kot se hitro spreminja naša družba, se moramo prilagajati tudi mi.
Lepo vas pozdravljam, Romana Tomc

Naročnik prispevka je: Poslanska skupina EPP Group – ELS

Lepo je, da živimo dlje.

POD ZDUSOVIM ŽAROMETOM, ZDENKA JAN
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Želja po pomoči je v njej
že od rane mladosti
Zdenka Jan, predsednica Pokrajinske zveze društev
upokojencev (PZDU) Celje, upokojena kriminalistična
inšpektorica na Policijski upravi Celje, se še po več letih
upokojitve zaveda, da je njeno poslanstvo pomagati
ljudem. Odraščala je v Pristavi pri Mestinju, zdaj pa živi
na kmetiji v Šempetru v Savinjski dolini. Ko sem jo obiskala in me je sprejela v svoj dom, sva sedli, in v glavi so
se mi rojevala številna vprašanja. Najprej seveda, njeno
odraščanje …
Svoje otroštvo sem preživela v vasi Pristava pri Mestinju, ki je
takrat še spadala v občino Šmarje pri Jelšah, kjer sva s sestro
Marino tudi končali osnovno šolo. Na brezskrbno otroštvo me
vežejo lepi spomini, povezani s prijateljstvi, ki trajajo še danes.
Starša Emil in Marija sta nama z vzgojo in s svojim vzgledom
dala krasno popotnico, ki je gotovo vplivala na najino odločitev,
kaj bova v življenju počeli. Živeli smo v časih in okolju, kjer so
sočutja, solidarnost in sosedska pomoč nekaj pomenila. Že v
srednji šoli sem spoznala svojega bodočega moža Januša, na
kar sem se nekaj let kasneje tudi preselila v Savinjsko dolino, na
moževo domačijo, kjer se že več generacij ukvarjamo s hmeljarstvom. Tudi sinova, Uroša in Blaža, ki sta sicer pravnika, je
hmeljarstvo dobesedno okužilo in kot kaže, se bo ta tradicija
nadaljevala.
V svojem poklicu ste se srečevali z različnimi
hudimi primeri. Je res, da ranjene duše
žrtev potrebujejo takojšnjo pomoč ?
Res je. Na Policiji, kjer sem se zaposlila, sem v 35 letih delala
na različnih področjih, 20 let kot kriminalistka, zadnja leta pa
kot kriminalistična inšpektorica in vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto. Skupaj s svojimi kolegi sem vrsto let preiskovala kazniva dejanja z elementi nasilja, ki so bila storjena
otrokom in protipravna dejanja, ki so jih storili otroci in mladoletniki. Verjetno mi ni potrebno posebej poudarjati, da sem
se pri svojem delu srečala s številnimi žalostnimi zgodbami,
polnimi nasilja, s tem povezanega trpljenja, krivic, ponižanj in
obupa. Preiskovali smo namreč primere hudih spolnih zlorab
otrok, grdo zanemarjenje njihove vzgoje, samomore otrok in
mladostnikov in nasploh nasilje znotraj družine. Moram priznati, da me je to delo tako zaznamovalo, da se mi je še po
upokojitvi zdelo, da sem dolžna ljudem pomagati in govoriti
o tem, koliko nasilja je v resnici med nami in kako razdiralno
vpliva na življenje otrok in kako žalostno je lahko tudi staranje
v družinah, kjer je prisotno nasilje. Vsi, ki imajo stik z žrtvami,
morajo znati poslušati in poznati tudi psiho ranjenega človeka.
Morajo vedeti, kako težko je žrtvi o tem govoriti, kako težko je
takšno travmo opisati vedno z istimi besedami in kako težko je
to vedno znova ponavljati. Žrtve se najbolj bojijo tega, da se
jim ne bo verjelo.
Ostali ste zelo aktivni, ko ste
prestopili upokojenski prag ...
Ker sem se razmeroma mlada upokojila, so me v Šempetru,
kjer živim, medse povabili upokojenci in na njihovo pobudo
sem odšla na volitve in postala občinska svetnica občine

Zdenka Jan
Žalec in predsednica krajevne skupnosti (KS) Šempeter. Tudi
v svojem okolju še vedno poskušam pomagati ranljivim skupinam, kar upokojenci gotovo smo. Do te ugotovitve sem seveda
prišla šele sedaj, ko sem med njimi, saj sem si sama vedno
predstavljala, da je to obdobje lepo, brezskrbno, zapolnjeno s
potovanji, raznimi druženji, uresničevanji talentov, za katere je
v mlajših letih zmanjkala časa in če ti je sreča naklonjena, še s
skrbjo za vnuke.
Zelo realno sliko o tretjem življenjskem obdobju,
kot radi rečemo času, ko nam življenjske
moči že malo pešajo, si ustvari vsak sam,
ko vstopi v to obdobje. Kakšna je vaša?
Sama sem si jo ustvarila v zadnjih letih, ko sem postala predsednica PZDU Celje in ta se precej razlikuje od moje dotedanje predstave. Že družba kot celota gleda na upokojence kot
»nebodigatreba«, kot neaktivno prebivalstvo, ki ima še vedno
preveč pravic, saj so mnogi prehitro pozabili, da smo mi vsi soustvarjali pogoje za današnje življenje. Seveda ima vsak od nas
svojo zgodbo, a najhuje je tistim, ki si zaradi prenizkih pokojnin
na morejo privoščiti dobrin, kot so ogrevan dom, zdravstvene
usluge, primerna, morda dietna prehrana in je zaradi tega okrnjeno njihovo osnovno dostojanstvo. Da smo potisnjeni na rob
družbenega dogajanja, se je še posebej nazorno odražalo v
prvih mesecih COVID-19, ko smo bili pogosto stigmatizirani, a
s pojasnilom, da nas želijo zaščititi …
25

POD ZDUSOVIM ŽAROMETOM, ZDENKA JAN
Pokrajinska zveza je zelo aktivna, koliko
društev upokojencev je včlanjeno?
V naši pokrajini je 74 društev. Skoraj ni društva, da ne bi imeli
svojega pevskega zbora ali dramske skupine. Mnogo upokojencev ustvarja na likovnem področju ali ohranja tradicijo z
ročnimi deli in prirejajo celo razstave. Zelo znani in priljubljeni
so izleti v hotel Delfin v Izoli, kjer se ob številnih aktivnostih, ne
malokdaj pozabi na svoja leta. Prva leta v funkciji predsednice
PZDU Celje sem obiskala številna društva na našem območju
in začutila njihov utrip. A žal je vsa ta dogajanja okrnil ta nesrečni virus, ki nas je priklenil na domače ognjišče in tudi tu se
skriva marsikatera žalostna zgodba. Najhujša je osamljenost, ki
pesti mnoge, predvsem tiste, ki so ostali brez svojih partnerjev. Na pobudo mnogih smo tudi v žalski občini, kot v mnogih
drugih, pristopili k projektu Prostofer. Šoferji so vitalni upokojenci in tudi projekt kaže na to, da nam tudi v tretjem življenjskem obdobju humanitarnost ni tuja. Že davno pa je nastopil
čas, da država vključi program Starejši za starejše v stalno
financiranje in s tem prizna pomembnost omenjene podpore
pomoči potrebnih in uredi status prostovoljcev.

ČASOVNI STROJ ZA MESEC JUNIJ

ZDUSPLUS
Kakšna so vaša pričakovanja in želje?
Moja velika želja je, da najdemo pozitivno medgeneracijsko
povezavo med mlajšo in starejšo generacijo. Le skupaj, ob
obojestranskem spoštovanju in upoštevanju drug drugega,
lahko ustvarjamo prihodnost, v kateri se bodo mladi ponovno
veselili življenja in ustvarjanja na vseh področjih, kjer se starejši
ne bomo bali staranja, prihodnost, v kateri ne bo nihče ostal
neopažen s svojimi težavami. Seveda imam v mislih Zakon o
dolgotrajni oskrbi, ki bo omogočal, da bomo starejši lahko dlje
živeli v svojem okolju. Nujno potrebne so negovalne bolnišnice.
Večji poudarek gradnji oskrbovanih stanovanj, ustrezno število
domov za starejše po vsej državi, ki pa morajo imeti zadostno
število usposobljenega in primerno nagrajenega kadra.
Želim si tudi, da bi se situacija s COVID-19 v naši deželici toliko
normalizirala, da bi se lahko brez zadržkov družili, sama pa bi
lahko nemoteno odhajala do Sv. Urbana na Kozjanskem, kjer
med trtami najdem sprostitev in svoj mir.
Milenka Blažević,
foto: osebni arhiv ZJ

ZDUSPLUS

5. junija je svetovni dan okolja – leta 1972 ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov in z njim želela opozoriti
na preveliko stopnjo onesnaženosti ozračja, vode in zemlje ter
spodbuditi ljudi, da bi se v svojem okolju obnašali naravi prijazno in bi tako svoje okolje varovali.

Praznik je namenjen ljudem približati dejstvo, kako pomembna
je kri za življenje slehernega človeka. Dan krvodajalstva Slovenije pa praznujemo 4. junija v spomin, ko je bila na ta dan leta
1945 prvič odvzeta in konzervirana kri prvih slovenskih krvodajalcev.

8. junija je svetovni dan gasilcev – gašenje požarov so poznali
že stari Egipčani (tako je zapisano), ki so za gašenje uporabljali
protipožarne naprave; iz virov pa izvemo, da se je organizirano
gasilstvo začelo že v antičnem Rimu.

15. junija je dan osveščanja o nasilju nad starejšimi – v
Kanadi je bila leta 1997 ustanovljena Mednarodna mreža za
preprečevanje nasilja nad starejšimi. Vemo, da število starejših
narašča in posledica tega je tudi porast vseh vrst nasilja nad
njimi. Tako kot po vsem svetu tudi pri nas nevladne organizacije
opozarjamo, da je tovrstno nasilje posledica slabih gospodarskih in finančnih razmer.

Naši, slovenski, gasilci se izkažejo povsod, pa naj so to poklicni (teh je blizu 900), ki so združeni v Združenje slovenskih
poklicnih gasilcev, ali prostovoljni (aktivnih okrog 60.000, še
enkrat toliko pa članov, prostovoljcev), ki delujejo pod okriljem
Gasilske zveze Slovenije.
8. junija je tudi svetovni dan oceanov – v Riu de Janeiru so
leta 1992 potrdili, zato da bi več pozornosti namenili morju in
oceanom, zamisel o svetovnem dnevu oceanov, ki imajo veliko
vlogo pri ohranjanju življenja in v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe.
12. junija je svetovni dan boja proti otroškemu delu – človek
se zgrozi ob podatku, da je po svetu več kot 200 milijonov
otrok, starih od pet do štirinajst let, vsak dan zaradi revščine
prisiljenih opravljati težka fizična dela, namesto da bi se šolali.
Vsi smo se dolžni zavzemati za to, da ne sme biti nobenemu
otroku odvzeta pravica do otroštva.
14. junija je svetovni dan krvodajalstva – tako kot po vsem
svetu, tudi v Sloveniji ta dan praznujemo kot darilo življenju.
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20. junija je svetovni dan beguncev – od leta 2000, ko so
Združeni narodi razglasili 20. junij za svetovni dan beguncev,
se vsako leto spomnimo preko štirideset milijonov beguncev po vsem svetu. Begunci živijo tudi v Sloveniji. Največ jih
prihaja iz predelov, kjer živijo v strahu in se bojijo nasilja ter
preganjanja.
21. junija je svetovni dan ALS – to je huda bolezen, ki povzroči popolno ohromelost človeka ter mu otežuje tudi dihanje in
govor ter zanjo še ne poznajo zdravila. Vzroka te bolezni še
niso odkrili; žal pa imamo tudi pri nas bolnike s to boleznijo.
26. junija je svetovni dan podpore žrtvam mučenja – ZN so
26. junij razglasili leta 1997 ob deseti obletnici uveljavitve Konvencije proti mučenju. Slovenija je h Konvenciji pristopila leta
1993. Z njo želijo omogočiti kazensko preganjanje tistih, ki še
danes v svetu preganjajo in mučijo nedolžne ljudi iz kakršnega
koli vzroka, političnega ali verskega prepričanja.

SPOROČILA UREDNIŠTVA IN VODSTVA ZDUS

ZDUSPLUS

Drugi nov evropski projekt
Vinyl Warriors: z digitalnimi veščinami
oživimo našo glasbeno mladost
Člani še kako dobro veste, kako je,
ko pride čas, ko se delovno aktivna
doba končuje in pride čas upokojitve, ko se prične novo življenjsko
obdobje. Nekateri si takoj poiščejo
aktivnosti, ki jih zaposlijo, se posvetijo hobijem, spet drugi si dajo priložnost za počitek in si odločitev o
kakšnem angažmaju prestavijo na
kasnejši čas. Strokovnjaki opozarjajo, da je upokojitev obdobje v življenju, ko neenakosti med različnimi
podskupinami prebivalstva postajajo izrazitejše.
Zaradi naglega povečanja prostega časa
je pot do neaktivnosti zelo pogosta,
s tem pa se lahko poslabša osebno
zdravje posameznika, celo tako, da
tudi pojav depresije ni izključujoč. Na ta
način t. i. novi upokojenci postajajo ena
potencialnih ranljivih družbenih skupin.
Nekatere raziskave kažejo, da podaljšanje aktivnega udejstvovanja nedavnih
upokojencev pozitivno vpliva na njihovo
osebno samozavest, duševno in fizično
zdravje ter počutje, se bori proti socialni
izključenosti in ponuja priznanje njihovega pomena za družbo.
Za ponudnike storitev na področju izobraževanja odraslih je to priložnost, da to
težavo socialne izolacije mladih upokojencev naslovijo tako, da oblikujejo programe in ukrepe za spodbujanje pozitivne miselnosti in motivacije pri starejših
osebah in da ti načrtujejo aktivno, polno
in kreativno življenje po upokojitvi. Digitalna pismenost postaja vse pomembnejša življenjska spretnost in nezmožnost dostopa do novih komunikacijskih
tehnologij ali njihove uporabe dejansko
postaja ovira za socialno vključevanje in
osebni razvoj starejših posameznikov.

Resnično vprašanje digitalne pismenosti
starejših po vsej Evropi je njihova sposobnost uporabe široko dostopnih tehnoloških platform. Za številne izobraževalce odraslih, ki delajo s starejšimi, je
največja ovira pri takšnih usposabljanjih
odsotnost zanimanja starejših za nove
tehnologije, kar morda skriva njihov strah
pred temi novimi prodornimi tehnologijami. Zgovoren je podatek, da približno
170 milijonov ljudi ali 44 % odraslih Evropejcev nima zadostnih digitalnih znanj.
Zato se postavlja vprašanje: Ali starejše
ljudi nove tehnologije ne zanimajo, ker
premalo vedo o njih? Ali pa imajo starejši
ljudje premalo znanja o novih tehnologijah, ker jih ne zanimajo?
ZDUS se je odzval na povabilo partnerjev iz tujine in v prihodnjih dveh letih se
bomo posvečali oblikovanju izobraževalnega programa, ki bo starejše spodbujal h krepitvi digitalnih veščin, s katerimi bodo lahko oživeli svojo glasbeno
mladost. Projekt je financiran s podporo
programa Erasmus+ in se je začel septembra 2020, trajal pa bo do avgusta
2022. V naših društvih je ogromno kakovostnih dogodkov, koncertov in nastopov, ki jih običajno posnamejo podjetja,
ki se s tem ukvarjajo. Ali ste kdaj razmišljali v društvih, da bi se lahko sami naučili
audio in video snemanja takšnih nastopov? No, to nam bo omogočil projekt,
ki se angleško imenuje Vinyl Warriors,
usposabljanje za pridobivanje digitalnih

veščin za starejše. Namreč po 20 starejših v 7 državah (Severna Irska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Slovenija in
Španija) bo pripravljajo glasbene predstave in krepilo svoje digitalne veščine, ki
so potrebne za načrtovanje, oblikovanje,
produkcijo, izvedbo tonskih vaj in koncerta v živo. Vse to pridobljeno znanje
pa bodo uporabili v praksi na zaključnem evropskem prireditvenem dogodku,
ki bo avgusta 2022 na Irskem. Pred tem
bomo seveda poskrbeli za usposabljanja
v Italiji, izdelali program za izobraževalce
odraslih in preko množičnega odprtega
spletnega tečaja starejšim in organizacijam s programi aktivnega staranja ponudili dostop do učnih vsebin. Čaka nas
zanimiva pot, o kateri bomo vsekakor
poročali.
Za projektno skupino Dijana Lukić
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102 leti Anice Pungerčar
16. aprila so v Domu starejših občanov
Tabor v enoti Poljane pripravili prisrčno
rojstnodnevno srečanje za njihovo
najstarejšo oskrbovanko, Anico Pungerčar, rojeno Dovjak. Rodila se je
17. aprila 1919 v Ljubljanski Šiški kot
druga izmed petih otrok. Šiška je bila
tistikrat proletarsko predmestje Ljubljane, napredne, socialdemokratske
ideje, pa so prav v Šiški in v Mostah
pognale najglobje korenine. Tudi pri
Dovjakovih. Bil je čas konstituiranja
nove države Jugoslavije po končani 1.
svetovni vojni, zato se tudi pri Dovjakovih niso vdajali konformizmu.
Ves čas svojega aktivnega življenja in dela
je bila zaposlena v nekdanji Bolnišnici za
duševne in živčne bolezni Ljubljana Polje
kot vodja delovne terapije. Njena zasluga
je, da se je terapevtska dejavnost uve-

ljavila tudi izven bolnišnice, saj je smelo
načrtovala in znala predvideti, na katerih
področjih dela so lahko pacienti s svojimi

izdelki konkurenčni na trgu. Poročena je
bila z Janezom Pungerčarjem, socialnim
delavcem, ki je bil prav tako vrsto let zaposlen v Studenški bolnišnici, zadnja leta
pred upokojitvijo pa je bil direktor doma
počitka Mengeš. Že štiriindvajset let je
vdova. Gospa Anica je še vedno bistrega
duha, spomin ji odlično služi, le noge ne
(v)zdržijo več častitljivih let. Rodila je dva
otroka, hčerko Marjano - Maco (1944) in
sina Mitjo (1947).
Slavljenki so postregli s torto in penino,
prešernemu razpoloženju pa sta se pridružila tudi oba njena otroka, Maca in Mitja.
Uredništvo ZDUSPlus in vsi njeni prijatelji
ter sostanovalci doma na Poljanah pa ji
želijo predvsem zdravja in dobre volje, pa
da bi ostala še naprej tako prijetna sogovornica.
Besedilo in foto, Črt Kanoni

100 let Marije Šetinc
Pravijo, da naj bi k dolgemu življenju prispevali eno tretjino geni, dve tretjini pa
način življenja. Stoletna Marija Šetinc iz
Brežic pa je dodala, da mora biti človek
vedno delaven, skromen in prijazen do
vseh. Gospa se tega res vedno drži:
vljudna, nasmejana in prijazna do vseh, že
od kar jo poznam. Recept za dolgo življenje je tu.
Predno smo pozvonile pri Šetinčevih smo
se spraševale, kako se sploh obnašati v teh res čudnih časih. Dobro, masko
moramo imeti, vzamemo še rokavice, da
slučajno gospo ne okužimo, se rokujemo
ali ne? Vedeli smo tudi, da je gospa še kar
čila, čeravno je pred kratkim prebolela tudi
ta novi covid-19, sicer v še kar blagi obliki.
Zbrale smo se štiri prostovoljke DU Brežice
programa Starejši za starejše, predstavnica naših rokodelk - Zanke in RK, seveda
po napovedi hčerki, ki je tudi naša prostovoljka, da pridemo obiskat slavljenko.
Ko smo vstopile in voščile stoletnici, so
bila prejšnja vprašanja odveč. Le trenutek je trajal, ko mi je gospa ponudila roko,
stisk najinih rok je že pregnal strah pred
covidom. Počasi se mi je še malo približala in zašepetala: »Prosim, me ne boste
nič objeli?« Res sem jo prav prisrčno stisnila k sebi in se zdrznila: »O, Bog, kako
močno starejši potrebujejo objeme, stiske
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rok … V teh dolgih mesecih izolacije pa
še posebno.« 5. marca je gospa Marija
Šetinc slavila častitljivih 100 let. Rodila
se je na Bizeljskem v družini Franca in
Matilde Balon kot najmlajša izmed štirih
otrok, žal so že vsi pokojni. V šolo je
hodila na Bizeljskem, potem pa se je učila
za šiviljo v Zagrebu v salonu Agnes Jeršić.

Mesec po opravljenem mojstrskem izpitu
se je začela druga svetovna vojna in vrnila
se je na Bizeljsko. V jeseni leta 1941 je
bila skupaj z družino izseljena, tako kot
100.000 Posavcev v Nemčijo, v taborišče
Braunsdorf, Freiberg pri Dresdenu, kjer so
ostali do maja 1945. V taborišču je spoznala nemško medicinsko sestro Hanno,

JUBILEJI NAŠIH ČLANOV
s katero ohranjata prijateljstvo že celih 80
let. Po prihodu domov se je čez nekaj let
poročila s trgovcem Šetincem iz Brežic,
žal pa je vdova že 20 let. Med letoma
1962 do 1973 je delala v Stuttgartu kot
bolniška strežnica, drugače pa je vseskozi
doma pridno šivala, saj ji je bilo to vedno
v veselje. In to je počela še do pred nekaj
leti. Še vedno je lepo urejena gospa, ki

ZDUSPLUS
nikakor ne kaže svoja leta, le vid in sluh ji
malo ponagajata. Živi v lepo urejeni družini
sina Ivana in snahe Mihelce na svoji domačiji, a tudi hčerka Anica živi v soseščini
in jo redno obiskuje, ji pomaga pri osebni
negi, saj je gospa rada zelo urejena. Ima
tudi štiri vnuke, pa tudi dve pravnukinji in
dva pravnuka. Bilo nam je v čast ob kavi in
dobrotah poslušati tako prijetno sogovor-

nico, ki ima kaj povedati o življenju stotih
let, ki sploh ne tarna, le malo potoži, da
res malo slabše sliši, pa malo slabše vidi,
no pa malo jo tudi noge manj ubogajo,
a glava, ta je pa še vedno bistra. Nismo
je dolgo zadrževale, saj so se obiski kar
vrstili eden za drugim. Sreče in zdravja v
krogu svojih dragih vam želimo!
Ana Kalin, koordinatorica programa SzS

90 let Ivanke Zalar
V teh pomladanskih dnevih je 90. rojstni
dan praznovala Ivanka Zalar, dolgoletna članica DU Senovo. Prostovoljkama
Ireni in Meri, ki sta jo obiskali in ji voščili
za praznik, je zaupala svojo življenjsko
zgodbo. Kot edinka je bila rojena na Malem
Kamnu v rudarski družini Zidar. V življenju
je doživela veliko lepih trenutkov, pa tudi
žalostnih. Spomini na vojna leta so še
kako živi. Daleč od doma sta bili z mamo
izgnani, kjer sta kopali strelske jarke, kar
je bilo za dvanajstletno dekle naporno.
Kasneje v svobodi, si je ustvarila družino in
tri hčerke. Ker je bil zaposlen samo mož, je

ob skrbi za družino pomagala pri kmečkih
opravilih na kmetijah in z zaslužkom pripomogla k blaginji družine. Ivanko je zmeraj
bogatila skromnost in delavnost; danes
pa ljubezen do številnih vnukov in pravnukov. Bolezen ji greni življenje, a se ne da,
in prav je tako. Z optimizmom zre naprej.
Ob skrbni negi hčerk in številnih obiskih,
gledanju razvedrilnih TV oddaj so njeni
dnevi zapolnjeni. Zaželeli smo ji zvrhano
mero trdnega zdravja in veliko lepih trenutkov. Pa srečno, Ivanka, do takrat, ko vas
ponovno obiščemo.
Irena Gmajnar, foto DU Senovo
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Poslovil se je Drago Saje
Dne 2. marca 2021 je umrl Drago
Saje, dolgoletni predsednik in
častni član društva upokojencev
Mirna Peč. Od njega smo se poslovili 6. marca na mirnopeškem pokopališču. Oktobra 2020 je praznoval
90. rojstni dan. Od leta 2017 je bil
varovanec doma starejših v Domu
sv. Katarine v Mengšu.
Drago Saje je bil rojen 21. 10. 1930 na
Velikem Kalu pri Mirni Peči. Poleg rojstnega doma sta si z ženo Francko
zgradila hišo. V zakonu so se jima rodili
štirje otroci. Zaposlil se je na železnici,
na začetku kot premikač. Ob delu se je
izobraževal in nastopil delovno mesto
prometnika, ki ga je opravljal skoraj 40
let. Po upokojitvi se je včlanil v krajevno
društvo upokojencev in leta 1992 postal
predsednik. To službo je opravljal dvajset
let, nato pa je bil še štiri leta njen podpredsednik. Med drugimi je bil pobudnik

ustanovitve Pevskega zbora Rožmarin
in v njem aktivno sodeloval vse do pred
nekaj leti, ko se je zaradi bolezni umaknil.

V društvu je deloval na literarnem področju in izdal pesniško zbirko. S svojim
mirnim pristopom je vzpostavil dobre
pogoje za delo ter pripomogel k razpoznavnosti in ugledu društva. Za svoje rezultate dela je prejel kar nekaj priznanj.
Med drugimi društveno priznanje za
večletno uspešno delo v dobrobit upokojencev in naziv častnega člana društva
upokojencev Mirna Peč. Za delovanje v
društvu upokojencev je prejel veliko zlato
plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije in plaketo Občine Mirna Peč. Bil
je tudi član društva čebelarjev, čas pa si
je zapolnil z delom v vinogradu. Tudi po
končanem aktivnem delovanju v društvu
se je našemu povabilu rad odzval in bil
vedno dobrodošel med nami. Drago, za
tvoj prispevek, ki si ga v svojem dolgem
in plodnem življenju dal, se ti zahvaljujemo. Ohranili te bomo v lepem spominu.
Majda Zagorc
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Cepiti se ali ne? Je to sploh vprašanje!?
Telefonski zaslon kaže ime prijateljice. “O,
kaj bo lepega, da me kličeš?”
“Oprosti, ker te motim. Ampak poklicali so
me na cepljenje, že čez dve uri. Pa ne vem,
kaj naj naredim, zato te kličem.”
“A ja!? (moj smeh) Lepo se obleci, pojdi se
cepit in bodi vesela.”
“A kar tako preprosto, da je to!?” (njen
smeh)
Seveda sem ji podala razlage za takšno
preprosto odločitev. Začela sem s tem,
da bo kmalu štirideset let mojega vsakoletnega cepljenja proti gripi. Kot mlada
zdravnica, seveda zdrava in neuničljiva, se
za cepljenje ne bi odločila zato, da bi sebe
ščitila pred gripo, ki bi mi jo lahko prinesli
otroci. Hotela sem pred svojo morebitno
okužbo ščititi otroke. Posebno tiste najmanjše, do starosti dveh let, ki jih virus
gripe lahko še posebej hudo prizadene.
Edini stranski učinek, ki sem ga doživela po cepljenjih, je bila rahlo boleča leva
rama. Z bolečino, ki je bila mnogo manjša
od bolečine v prstu, kadar se vanj zbodem
z robido ali vrtnico. Eno leto pa je bilo po
cepljenju vseeno hudo. Takrat, ko sem popoldan, kmalu po cepljenju, na domačem
parkirišču več ur kidala novozapadli sneg.
Kolegica, ki se je prav tako cepila vsako
leto, je enkrat po cepljenju dobila visoko
vročino s tresenjem. Proti jutru je vročina
padla, zamenjala je prepoteno pižamo, se
še malo naspala, popoldne pa je že delala
v svoji ambulanti. Tudi kolegice, ki so se
okrog novega leta cepile proti COVID-19,
večinoma niso doživele hujših stranskih
učinkov. Nekatere pa so jih. V glavnem
vočino, tudi visoko, glavobol, včasih hud,
v trajanju več dni, bolečine v mišicah, utrujenost. Huje so se odzvala telesa tistih,
ki so prej že prebolele COVID-19. Raziskovalci so to pojasnili z burnejšim imunskim odzivom telesa, ki v takih primerih
lahko močneje in hitreje tvori protitelesa.
Znanstveniki, ki načrtujejo in preučujejo
cepiva, imajo tehtne argumente za uvid,
da so stranski učinki cepiv sicer neprijetni, ne povzročijo pa resnih zdravstvenih
težav. Začasna ustavitev uporabe nekega
cepiva je skladna prav s tem, da znanstveniki vložijo nove napore v preučitev še
nekih na novo rojenih vprašanj. Povedala sem ji tudi, da me je februarja lani, ob
poslušanju prvih predavanj o raizskovanju
cepiv proti COVID-19, v resnici spreletavala groza. Ko so mi tuji ali naši strokovnjaki
na videokonferencah predstavljali zame
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takrat še “znanstveno fantastiko”, sem se
začela nagibati k odločitvi, da teh novo
razvitih cepiv verjetno ne bom dovolila dati
v svoje telo. A sem letos februarja že bila v
skupini tistih zdravstvenih delavcev, ki smo
brez težav prejeli oba odmerka cepiva. V
resnici mnogi zdravniki občudujemo potencial svetovega združevanja znanosti in
tehnike, saj so bila različna cepiva izdelana kot učinkovita in varna v ekspresno
kratkem času in v nepredstavljivo velikih
količinah. Zdaj pa še nekaj dodatnih razmislekov o cepivih in cepljenju. Cepiva proti
novemu koronavirusu lahko preprečijo okužbo in hujše zbolevanje, žal pa
ne preprečijo prenosa virusov. Zato jih
lahko prenašajo na druge tudi že cepljeni
ljudje. Problem je predvsem v tem, da se
skoraj vsak drugi človek, ki bi lahko okuževal druge, v času svoje kužnosti počuti
povsem dobro, saj ni bolan. Kužen pa
je! In zato moramo vsi nositi maske, biti
v stiku z drugimi na razdalji vsaj 2 m, si
razkuževati roke z alkoholnimi razkužili, ali
si jih umivati z milom, nujno pa tudi zračiti
prostore, v katerih se zadržujejo tudi drugi
ljudje, ki morajo, kakor mi sami, nositi zaščitne maske. Dobro je razumeti tudi to,
kaj je čredna imunost. Če je v množici cepljenih le tu in tam kdo, ki ni zaščiten s cepljenjem, ga morebitni prihod okuženega le
malo ogroža. Verjetnost, da se bo okuženi
srečal s cepljenimi ljudmi je mnogo večja
kot možnost, da bo srečal prav tega, ki
je brez zaščite. Na podlagi ugotovitve, da
virus lahko prenašajo tudi že cepljeni ljudje,
bi morali za doseganje čredne imunosti
cepiti mnogo več kot 60 % – 70 % populacije. Izrael je pri tem najbolj uspešen. Toda

njegove sosede – Libanon, Sirija, Jordanija in Egipt – so uspele do srede marca
cepiti le dober 1 % svoje populacije. Tako
ostajajo na svetu žepi ranljivosti, iz katerih
lahko kadarkoli znova nastane val novih
obolenj in se začnejo okužbe znova širiti
še v druge države. Ker cepiva (še) niso registrirana za otroke, bi bilo za doseganje
čredne imunosti potrebno cepiti še toliko
večje število odraslih.
Znanstveniki se bojijo, da bi se s spremembo genskega zapisa virusa (op. z mutacijo)
razvile nove oblike virusa, ki bi bile neobčutljive na sedanja cepiva. Odstotek potrebnega cepljenja bi bil višji tudi v primeru, če bi
ljudje v svoji povečani sproščenosti začeli
opuščati ukrepe za omejevanje okužb. Zato
se bojijo, da virusa Sars-CoV-2 s cepljenjem
ne bo mogoče uničiti, ampak bo COVID19 postal endemska (op. trajno prisotna)
bolezen, kakor je to npr. gripa, ali pa ošpice,
ki se iz malih, necepljenih skupin, npr. na
vojnih področjih ali v skupinah nasprotnikov cepljenja v razvitem svetu, vsake toliko
prenesejo tudi v tiste populacije, v katerih
so zaradi dobre precepljenosti v preteklosti
te bolezni že izginile. Nevarnost za svet
predstavlja tudi dejstvo, da v kar 67
državah sveta, seveda v najbolj revnih,
do srede marca 2021 ni bil cepljen še
niti en človek.
Torej velja cepljenju pogumen “da”. Velja pa
nujni “da” tudi našemu upoštevanju vseh
ukrepov, ki zmanjšujejo možnost prenosa
virusov. Kajti njihove nove inačice kažejo
večje možnosti ogrožanja tudi mlajših ljudi.
Zato pomagajmo ščititi drug drugega.
Pediatrinja prim. Jasna Čuk Rupnik,
foto osebni arhiv dr.J.R.Čuk
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Nalezimo se dobrih navad —cepimo se!
Epidemija Covida-19 je povzročila
eno največjih kriz v zadnjem stoletju,
ki je korenito spremenila naša življenja in učinkovita cepiva so v tem
trenutku edino realno upanje, da se
epidemija ne bo ponovila tudi v naslednji hladni sezoni.

Najboljša zaščita je cepljenje
K preprečevanju širjenja virusa lahko pomembno prispeva vsak od nas. Pri tem
je najpomembnejše, da upoštevamo priporočena zaščitna ravnanja: vzdržujemo
medosebno razdaljo vsaj 2 metra, pravilno nosimo masko, skrbimo za higieno
rok, zmanjšamo medosebne stike z
drugimi in v primeru bolezni ostanemo
doma. Najučinkovitejši ukrep za zaščito
našega zdravja in zdravja naših bližnjih
pa je cepljenje, ki predstavlja najboljšo
zaščito pred boleznijo ter težavami, tveganji in posledicami, ki jih prinaša Covid-19.
S cepljenjem bo vsak izmed nas prispeval
ne le k zaščiti sebe in drugih, temveč tudi

k rešitvi izjemno velikega problema, ki že
predolgo hromi naša življenja.

Starejši izpostavljeni večjemu
tveganju za okužbo
Z novim koronavirusom se lahko okuži
vsak, tako starejši kot tudi mlajši, izkušnje
pa kažejo, da imajo težji potek bolezni
starejše osebe in osebe s kroničnimi
obolenji (kot so kronične bolezni dihal,
sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni,
rak ipd.). Med skupinami, ki jim Svetovna zdravstvena organizacija in Centri za
nadzor bolezni še posebej priporočajo
cepljenje, so zato tudi starejši od 60 let,
ki predstavljajo več kot 30 odstotkov vseh
okuženih v Sloveniji.

Varnost in učinkovitost cepiv
Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv
je odveč. Vsa cepiva morajo namreč
skozi enake, točno določene, postopke
testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja njihova učinkovitost in varnost. Cepiva

proti covidu-19 so bila preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več deset tisoč ljudi in čeprav je bila
časovnica strnjena, se je upoštevalo vse
pomembne vmesne korake.

Zaščitimo sebe in druge
Odločitev za cepljenje proti Covidu-19
je vsekakor v rokah vsakega od nas,
odgovornost do drugih pa je v rokah
vseh nas. Ne pozabimo, da je cepljenje
proti Covidu-19 tudi izkaz odgovornosti
do tistih, ki so lahko krhkega zdravja in
podvrženi resnim zapletom. Ko bomo na
vrsti, se torej cepimo. S tem namreč izkazujemo skrb zase in za vse okoli nas.
Zato se čim prej nalezimo dobrih navad in
se cepimo v čim večjem številu.
Pomembno je namreč, da za uspešno
obvladovanje epidemije stopimo skupaj.
Dodatne informacije o cepivih in cepljenju lahko najdete tudi na posebni spletni
strani Nacionalnega inštituta za zdravje
www.cepimose.si.

Peteršiljev smoothie za dobro jutro
Ledvice so organ (na vsaki strani
telesa je ena), ki iz telesa odstranjuje
škodljive snovi, ki nastanejo pri presnovi beljakovin in odvečno tekočino.
Vsak dan se v ledvicah prečisti 180
litrov krvi, izloči pa se od 1,5 do 2 litra
seča, ki vsebuje za telo škodljive produkte presnove.
Najpomembnejše naloge ledvic so: uravnavanje krvnega tlaka, števila rdečih krvnih
telesc in količine kalcija ter vzdrževanje
ustreznega kislo-bazičnega ravnovesja
krvi. Skozi leta se lahko v ledvicah nakopiči veliko odpadnih stvari in zato ledvice
potrebujejo čiščenje. Kako bomo to storili?
Najprej si priskrbi pest peteršilja in ga
dobro operi. Nareži ga na majhne koščke,
ga daj v lonec in prelij s čisto vodo. Vse to
pusti vreti deset minut, potem ga odstrani z ognja in pusti, da se ohladi. Nato to
precedi, prelij v čisto steklenico in odloži v
hladilnik, da se ohladi. Pij kozarec te zdravilne zelene tekočine na dan. Z uriniranjem
se izločajo strupi iz telesa.
Peteršilj vsebuje edinstveno kombinacijo
hranil, zaradi katerih ga uvrščamo med su-

perhrano. Snovi, ki jih vsebuje, dokazano
zavirajo nastanek tumorskih celic. Dodatna
pozitivna lastnost peteršilja je, da je bogat
s flavonoidi, ki so znani kot močni antioksidanti. Peteršilj vsebuje tudi približno trikrat
toliko vitamina C kot pomaranče. Vitamin
C je izredno pomemben za zdravo delovanje imunskega sistema in mladosten izgled

kože ter delovanje sklepov. Omenimo še
karotenoidna antioksidanta lutein in zeaksantin, ki krepita vid in telesu pomagata
nevtralizirati poškodbe, ki jih povzroča UV
sevanje. Peteršilj vsebuje ogromno klorofila, t. i. vira energije, ki daje zeliščem in
rastlinam značilno zeleno barvo. Klorofil
pomaga alkalizirati telo, očistiti kri in proizvajati nove rdeče krvne celice. Poleg tega
klorofil in flavonoidi v peteršilju pripomorejo k večji celični produkciji glutationa. Višje
ravni celičnega glutationa omogočajo, da
se telo lažje razstruplja in bolj učinkovito
zdravi. Zaradi teh lastnosti lahko peteršilj
izboljša celično oskrbo s kisikom. Povečana oksigenacija pa pomeni povečano celično energijo in intenzivnejše razstrupljanje ter zdravilne učinke. Ledvice so
po kitajski medicini povezane s 1. čakro,
ki vpliva na raven energije v telesu, sposobnost zadovoljitve življenjskih potreb,
preživetja, volje do življenja, povezanost s
fizičnim telesom (prizemljitev), ter vse reči,
povezane z življenjem. Skrbimo torej za
svoje telo, saj je naše zdravje odvisno v
največji meri od nas samih.
31

Še malo in spet bomo skupaj …

HOTEL
Tomažičeva 10, 6310 Izola
+386 (0)5 660 74 00
rezervacije@hotel-delfin.si
www.hotel-delfin.si

