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Sveži rezultati merjenja  
indeksa enakosti spolov

E
vropski inštitut za enakost spolov je ravno pred nekaj dnevi 
objavil najnovejše rezultate merjenja indeksa enakosti spolov. 
Indeks kot orodje za pripravo politik in kazalnik napredka na 
področju enakosti spolov v Evropski uniji meri napredek in 
neenakosti med ženskami in moškimi že od leta 2005. Osre-

dotoča se na šest osrednjih področij (delo, denar, znanje, čas, moč in 
zdravje) in dve stranski področji (prekrivajoče se neenakosti in nasilje).

Slovenija v letu 2022 dosega 67,5 točke in je, tako kot že nekaj let, 
umeščena na 12. mesto v EU-27 (države članice so ocenjene z oceno od 1 
do 100, pri čemer 1 pomeni popolno neenakost in 100 popolno enakost). 
Ocena Slovenije se je od leta 2010 sicer izboljšala, vendar je primerjavi 
z drugimi državami članicami napredovala počasneje, zato je na lestvi-
ci padla za tri mesta. V primerjavi z lanskim letom je Slovenija najbolj 
napredovala na področju dela, največ prostora za izboljšavo pa ima na 
področju gospodarskega odločanja oz. moči.

31 % žensk (in le 9 % moških) je lani skrbelo za otroke, stare manj kot 
11 let, večinoma same. Neformalno oskrbo starejših ali bolnih je nudilo 
nekaj manj žensk kot moških (23 in 30 %), a tiste, ki so jo, so jo zagotavljale 
po štiri ure dnevno. Vrzel na področju opravljanja gospodinjskih del je v 
Sloveniji ena najmanjših v Evropi, a kljub temu je lani samostojno v celoti 
za gospodinjstvo skrbelo le 11 % moških in kar 55 % žensk. 

Vsi ti podatki so precej zgovorni, po drugi strani so lahko tudi nepo-
polni. So številke, na podlagi katerih si lahko ustvarimo okvirno sliko o 
tem, kako je biti ženska – danes, tukaj. Mnogo kje po svetu se še danes 
precej bolje godi moškim, ženske pa imajo zelo omejene pravice. A ka-
korkoli, kot pravi ena izmed sogovornic v tokratni skoraj izključno ženski 
reviji – dokler bomo govorili o odstotkih in kvotah, bo ta tematika vselej 
imela nekakšen grenak priokus.
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I
zvršna direktorica UN Women Sima Baho-
us je dejala, da gre za prelomno točko v 
pravicah žensk in enakosti spolov: »Ključ-
no je, da zdaj vlagamo v ženske in dekleta, 
da ponovno dosežemo prejšnje stanje 

in še pospešimo napredek. Podatki nesporno 
kažejo na regresije v njihovem življenju, ki so jih 
poslabšale svetovne krize – v dohodkih, varnosti, 
izobraževanju in zdravju. Dlje, kot si bomo vzeli 
za zasuk tega trenda, več bo vse nas stalo.«

Ob trenutnem trendu naj bi za popolno ena-
kopravnost spolov v svetu, ki jo zasleduje eden 
od ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, 
potrebovali kar 286 let. V 140 letih bi lahko do-
segli enakost na vodstvenih položajih podjetij 
in delovnih mestih, 40 let pa bi potrebovali za 
uresničitev enakopravne zastopanosti v držav-
nih parlamentih.

Poročilo poudarja tudi pomen dostopnosti 
izobraževanja za ženske, ki je težava predvsem 
v državah v razvoju. Četudi je doseganje splo-
šnega izobraževanja samo po sebi premalo za 
večje premike, vseeno drži, da vsako leto šo-
lanja izboljša položaj žensk in deklet z vidika 
osebnih financ in zdravja, obenem pa zmanjša 
tveganje za revščino in nasilje.

Poročilo kaže, da so sodelovanje, partnerstva 
in naložbe v politiko za enakost spolov, vključno 
s povečanim svetovnim in nacionalnim finan-
ciranjem, bistvenega pomena za popravljanje 
smeri in vračanje na pravo pot.

Zaustavitvi napredka je botrovala epidemija
Četudi si včasih mislimo, da je naš konec sveta 

zelo napreden, pa se tudi številke v Evropski uniji 
ne razlikujejo prav bistveno od svetovnih. Indeks 
enakosti spolov za leto 2021, ki ga je izdal Evrop-
ski inštitut za enakost spolov (EIGE – European 
Institute for Gender Equality) pravi, da je popolna 
enakopravnost še daleč. Gre za orodje, ki meri 
napredek enakosti med spoli v Evropski uniji in 
izpostavlja področja, kjer je potreben dodaten 
razvoj. Po njegovih izračunih bomo ob trenutni 
hitrosti za popolno enakost spolov v EU potrebo-
vali skoraj tri generacije, epidemija kovida pa je že 
tako dolgotrajne zadeve še dodatno upočasnila.

Trenutna ocena indeksa znaša 68 točk od 
100, kar je komaj opazen napredek od leta 2020 
(0,6 točke) in le 4,9 točke višji od leta 2010. 
Splošen napredek v enakosti med spoli med 
leti 2010 in 2019 je po izsledkih raziskave vodilo 
področje vodenja, predvsem zaradi izboljšane-

ga ravnovesja med spoloma v vodstvih podje-
tij in v politiki. Kljub temu pa je napredek na 
drugih področjih veliko počasnejši, predvsem 
na področju upravljanja časa – tam je ocena 
celo negativna. Rezultati so splošni za celotno 
Evropsko unijo, se pa v nekaterih pogledih pre-
cej razlikujejo od države do države.

Slovenija v evropskem vrhu: delovno aktivnih 
kar 88 % žensk z dvema otrokoma

Slovenija je bila v indeksu enakosti spolov 
ocenjena s 67,6 točke, torej 0,4 točke pod splošno 
evropsko oceno. Najboljše je ocenjena na po-
dročju denarja, ki vključuje enakovredne plače 

in splošno finančno stanje posameznika. Tudi 
stopnja brezposelnosti je med ženskami že nekaj 
časa za kakšen odstotek večja kot pri moških. 

Slovenija se uvršča v evropski vrh, ko gre za 
delovno aktivnost žensk z otroki. V letu 2019 je 
bilo pri nas namreč delovno aktivnih kar 88 % 
žensk z dvema otrokoma, visoka pa je tudi sto-
pnja delovne aktivnost med ženskami, ki imajo 
tri ali več otrok. Največje težave pri usklajevanju 
dela in družinskega življenja ženskam predsta-
vlja nepredvidljiv urnik dela, tako v Sloveniji kot 
v večini drugih držav Evropske unije.

Visoko izobražene,  
a ne zasedajo vodilnih mest

V primerjavi z ostalimi evropskimi drža-
vami pa v Sloveniji zaostajamo predvsem na 
področju spolne enakosti na položajih moči, 
čeravno je tudi tu v zadnjih letih naredila nekaj 
napredka. Ženske so tako pri nas še vedno v 
manjšini na vodilnih mestih, a se tudi tu njihov 
položaj izboljšuje – v letu 2019 naj bi mene-
džerske položaje zasedalo 40 % žensk, kar je 
Slovenijo postavilo na četrto mesto v Evropski 
uniji za Latvijo, Poljsko in Švedsko. 

V Sloveniji se zanimive razlike med spoloma 
pojavljajo tudi pri izobrazbi. Po podatkih, ki jih 
je zbral SURS, je bilo lani med ženskami, starimi 

Piše: Jerneja Srebot

»Ključno je, da zdaj vlagamo v 
ženske in dekleta, da ponovno 
dosežemo prejšnje stanje in še 

pospešimo napredek.«

Organizacija Združenih narodov za enakost spolov in krepitev 
vloge žensk UN Women je septembra opozorila, da je doseganje 

polne enakosti spolov še vedno stoletja stran. Ob trenutni hi-
trosti naj bi za odpravo vrzeli potrebovali skoraj tristo let, vzrok 
za to pa je porast agresije proti spolnemu in reproduktivnemu 

zdravju žensk, vsemu skupaj pa ne pomaga še trenutna splošna 
gospodarska kriza. Dodaten pritisk predstavlja tudi trenutna 

vojna v Ukrajini, ki povečuje negotovost oskrbe s hrano in tve-
ganje za lakoto, zlasti med ženskami in otroki.

Napredek je, 
a počasen
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15 let ali več, 26,1 % takšnih, ki so končale največ 
osnovno šolo, 44,6 % z dokončano srednjo šolo 
in 29,2 % z zaključeno terciarno izobrazbo. V pri-
merjavi z moškimi je pri ženskah večji delež tistih, 

ki so končale največ osnovnošolsko izobrazbo, 
hkrati pa je večji delež tudi tistih, ki so dosegle 
terciarno izobrazbo. Ta trend je po podatkih SURS 
stalnica že od leta 2011. 

Ženske v vodstvih povečujejo raznolikost 
Kljub vsemu pa stanje v Sloveniji ni tako črno 

v primerjavi z ostalim svetom. V družbi Deloitte 
Global so v poročilu o raznolikosti spolov na 
vodilnih položajih ugotovili, da ženske na glo-
balni ravni zasedajo le slabo petino vseh po-
ložajev v upravah. Položaj se sicer v primerjavi 
s prejšnjimi poročili izboljšuje, a je napredek 
še vedno zelo počasen.

Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica 
družbe Deloitte za Slovenijo, ob tem pravi, da je 
napredek k večji enakosti spolov kljub prizade-
vanjem še vedno prepočasen in neenakomeren, 
dodatno pa ga je upočasnila tudi pandemija. 
»Za odpravo ovir in večjo raznolikost spolov na 
vodilnih položajih sta potrebna doslednost in 
predanost. Z odpravljanjem predsodkov, pod-

V Sloveniji lani manj žensk kot moških
Glede na podatke, ki jih je ob Svetovnem dnevu žensk objavil Statistični 
urad Republike Slovenije (SURS), je bilo v letu 2021 v Sloveniji 49,8 % žensk 
s povprečno starostjo 45,1 leta. Večje število moških kot žensk naj bi bilo v 
letu 2020 le še v treh državah Evropske unije, in sicer na Malti, v Luksem-
burgu in na Švedskem. Leto 2019 je bilo sicer prvo, ko je število moških 
preseglo število žensk v 160 letih, odkar imamo o številu prebivalcev na 
ozemlju Slovenije zanesljive podatke.

140 let 
bi potrebovali za enakost v vodstvenih 

položajih podjetij in na delovnih mestih, 

40 let 
pa bi potrebovali za uresničitev 

enakopravne zastopanosti v državnih 
parlamentih.

piranjem zakonodajnih pobud in s programi, ki 
ženskam pomagajo pri pripravah na prevzem 
ključnih pozicij, se lahko zavzemamo za bolj ra-
znoliko in bolj pravično prihodnost,« poudarja.

Kljub povečanju zastopanosti žensk v upravnih 
odborih je globalno gledano delež žensk v funkciji 
glavne izvršne direktorice le 5 % in se na letni ravni 
povečuje zgolj minimalno. Raziskava pa kaže, da 
večje število žensk na vodilnih položajih vpliva 
tudi na večjo raznolikost spolov na drugih ključnih 
položajih v organizacijah. V podjetjih, kjer vlogo 
glavnega izvršnega direktorja in predsednika upra-
ve opravlja ženska, je znatno večji delež v upravnih 
odborih. Deluje pa tudi obratno – v sestavih, ki so 
spolno bolj raznoliki, je večja verjetnost, da bodo 
na vodilno funkcijo imenovane ženske.

Celotne posledice pandemije  
na prebivalstvo bodo vidne šele čez čas

Še vedno pa ne vemo dobro, kakšen je celo-
ten vpliv pandemije kovida-19 na prebivalstvo 
EU. Število potrjenih primerov in smrti naj bi 
bilo namreč podcenjeno, povprečna stopnja 
smrtnosti pa je bila med leti 2020 in 2021 17 % 
višja za moške in 14 % za ženske. Je pa pandemija 
pustila tudi druge posledice na življenjih ljudi.

Velik del zaposlenih žensk je bil močno iz-
postavljen okužbam, nemalo tudi po zaslugi 
dejstva, da ženske večinoma predstavljajo glav-
nino, ko gre za najbolj izpostavljene poklice, 
znaten pa je tudi vpliv sekundarnih posledic. 
Skrb vzbujajoč je predvsem rezultat daljših ob-
dobij dela in šolanja od doma ter družbenega 
omejevanja, ki so pokazala, da so ženske v tem 
času nosile povečano breme upravljanja gospo-
dinjstva in skrbi za otroke. Raziskave so namreč 
pokazale, da so ženske v vseh valih epidemije 
imele nižje ravni duševnega zdravja, najnižje 
ravni pa so bile zabeležene v tretjem valu prav 
v starostni skupini delovno sposobnih žensk.

Če podamo še nekaj številk: poročilo UN 
Women navaja, da je zaprtje šol in vrtcev v 
letu 2020 na globalni zahtevalo 672 milijard ur 
dodatnega neplačanega dela. Od tega so po 
ocenah, temelječih na stanju pred pandemijo, 
breme 512 milijard oziroma dobre tri četrtine 
vseh ur nosile ženske. Strokovnjaki poleg tega 
svarijo, da se bodo celovite posledice pandemi-
je pokazale šele čez nekaj časa, dolgo po tem, 
ko nam jo bo že uspelo obvladati.

V JUBILEJNEM LETU

Z DONACIJO ŠOLAM 

PRIČENJAMO PROJEKT

ZA
zdravje žensk
za brezplačne vložke in tampone

Naredili bomo prvi korak k uresničitvi družbene pobude za uvedbo brezplačnih 
menstrualnih higienskih pripomočkov v javnih izobraževalnih ustanovah, s katerim v ospredje 

brezkompromisno postavljamo ZDRAVJE. Tosama bo učenkam v 100-tih šolah, ki bodo 
pristopile k projektu, za čas pouka zagotovila vložke in tampone iz NARAVNIH 

MATERIALOV. Ti zagotavljajo kroženje zraka in dihanje kože, preprečujejo draženje, alergije 
in iritacije – pomembno prispevajo k ohranitvi intimnega zdravja. 

www.tosama.si
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B
ili ste vrhovna državna tožilka in 
varuhinja človekovih pravic, zdaj 
pa delujete kot svetovalka na Ura-
du predsednika republike. Hkrati 
ste tudi mama dveh otrok. Kako 

ste usklajevali vsa področja svojega življenja? 
Intenzivno poklicno življenje je vedno težko 

usklajevati z družinskim. Morda je bila moja 
velika prednost v tem, da sem imela v žepu 
diplomo, dve leti pripravništva, pravosodni izpit 
in oba otroka  že pri dobrih 25 letih, torej ko 
sem bila še zelo mlada in polna energije. Res 
pa sem že takrat pogosto delala tudi zvečer, ko 
sem dala otroka spat in je sin, ki je prisluškoval 
mojemu diktatu, vstal in vprašal: »Mami, kaj je 
to KZ SRS?« Šlo je za kazenski zakonik.

Kaj je vas najbolj veselilo, ko ste bili še 
otrok? Ste že od malih nog vedeli, kaj želite 
postati v življenju? 

Kot majhna deklica sem želela postati zdrav-
nica, kot malo starejša novinarka, šele kasneje 
pravnica. Res pa me je pogosto privlačila prav 
velika sodna palača. Usoda? Morda pa res ...

Ali se vam zdi, da imajo ženske danes 
boljši položaj v družbi kot nekoč? Kako se 
je ta položaj skozi čas po vašem opažanju 
spreminjal – ne le v družbi, temveč tudi v 
politiki, gospodarstvu, znotraj družine?

Ko poslušam pogovore o uspešnih žen-
skah, pogosto slišim, da so hudo ambiciozne 
in prave karieristke, kar pa ni izrečeno zelo 
pohvalno. V nasprotju z uspešnimi moškimi, 
za katere ponosno pravijo: »Ta je pa res spo-
soben! Kakšno kariero gradi!« Pri ženskah se 
pogosteje sprašujejo: »Kaj pa njena družina? 
Ali zaradi tega trpi?« Kot da otroci ne bi imeli 
tudi očeta. Seveda pa so se zadeve z desetletji 
vseeno spremenile na bolje, saj so mnogi da-
našnji možje in očetje pripravljeni sodelovati 
v družinskem življenju in celo njihove mame 
ob tem ne trdijo, da so hišne copate. Morda 

tako mislijo le nekateri njihovi očetje. Res pa 
je tudi veliko več žensk dolgo samskih in kdaj 
celo zamudijo rodno obdobje. Ženska mora 
pogosto tudi danes skrbeti za otroke, v službi 
pa delati, kot da jih nima. Če seveda želi, da ji 
res uspe združevati oboje.

Kakšna pa je bila vaša pot – ste kdaj na lastni 
koži doživeli diskriminacijo zaradi spola? 

Nikoli nisem bila močno diskriminirana 
zaradi spola, res pa so kdaj prej napredovali 
nekateri kolegi. Upravičeno? Ne vem. Bila sem 
brez slehernega strica ali tete in vedno sem 
do prav vseh funkcij prišla sama in zgolj zaradi 
svojih sposobnosti. Na prvi stopnji tožilstva sem 
bila kar 23 let. Delala sem z velikim veseljem in 
zanosom. Ko sem se prijavila za višjo ali vrhov-
no državno tožilko, sem slišala, da še ni pravi 
čas, pa tudi, da sem vlečni konj na prvi stopnji 
in tako ostajala tam ...

Ali vas je mož na vaši poti podpiral? Se 
vam zdi, da ženske dandanes na splošno 
dobivajo več podpore moških kot nekoč – v 
službi, doma?

Moj mož je bil vzgojen zelo tradicionalno, za 
kar je bila zaslužna zgolj njegova mama, ki je 
postala zelo mlada vdova in mu v celoti služila. 
Ni me pa nikoli resno oviral, saj sem bila tudi 
doma vzorna gospodinja, žena in mama. 

Sem pa prav zaradi njega oba otroka vzgo-
jila v zelo delavna in odgovorna. 

»Ženska mora pogosto tudi danes skrbeti za 
otroke, v službi pa delati, kot da jih nima«

Z nekdanjo varuhinjo človekovih pravic smo  
govorili o položaju žensk v družbi nekoč in danes. Na številnih pod-

ročjih se je stanje izboljšalo, a prostora za napredek je še veliko.

Avtorica: Nina Šprohar

Vlasta 
Nussdorfer

»Nikoli nisem bila močno 
diskriminirana zaradi 

spola, res pa so kdaj prej 
napredovali nekateri kolegi.« 
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»Nikoli nisem bila močno diskriminirana 
zaradi spola, res pa so kdaj prej napredova-
li nekateri kolegi,« pove Vlasta Nussdorfer. 
Večkrat je, ko se je prijavila na višjo funkci-
jo, slišala, da še ni pravi čas in podobno …  

A vztrajala je in dosegla, kar je želela. »Preiz-
kušnje ti dajo moč. Mnogi pa živijo v vati in jih 
odpihne že prvi vetrič – naravnost v depresijo. 
Če padeš, se je nujno treba znati tudi pobrati,« 
je prepričana.



Če bi se tašča vrnila – umrla je namreč kmalu 
po rojstvu najine hčerke – ne bi mogla verjeti 
svojim očem. 

Njen vnuk je tako vzoren mož in očka, da bi 
lahko poučeval o tem, kako se združuje oseb-
no in poklicno življenje moških. Ima pa tudi 
krasno ženo.

Kaj je sicer po vašem opažanju trenutno 
najbolj pereča problematika za ženske?

Položaj žensk danes se je na mnogih pod-
ročjih spremenil na bolje. Njihova zaposle-
nost vodi v ekonomsko neodvisnost. V politiki 
so bile uvedene kvote, ki sem jih sama sprva 
dojemala kot poniževalne za ženske, a le tako 
so začeli moški seštevati. Ženske so povsod, 
tudi na mnogih odgovornih položajih. Otroke 
v vrtce in šole spremljajo številni očetje in 
nihče se temu več ne čudi. Pripada jim tudi 
očetovski dopust. Marsikaj bi znale sicer po-
vedati štiri stene. Seveda pa so velike težave 
po razvezah in razhodih, ko se začne pravi boj 
za skupne otroke. Tu pa prav matere pogosto 
odtujujejo nič krive otroke. 

Katera je bila za vas najtežja življenjska 
preizkušnja in kako ste jo prebrodili?

Imela sem ogromno težkih preizkušenj. Prva 
je bila moževa huda bolezen in invalidska upo-
kojitev pri mojih 37 letih, otroka pa sta bila 
takrat stara le 14 in 11 let. Seveda sem tudi na 
tožilstvu doživela marsikaj, da ne govorim o 
tem, kakšen je bil čas pred nastopom funkcije 
varuhinje človekovih pravic. Imam enega vnuka 
in dve vnukinji. Dobili smo jih težko. Občudujem 
svojo hčerko in snaho. Preizkušnje ti dajo moč.

Veljali ste za bolj zadržano osebo, ki ni veliko 
govorila o sebi. Kako to, da ste se odločili 
napisati avtobiografijo?

O zasebnem življenju res nisem veliko go-
vorila, le kar je bilo res nujno treba. Nikomur 
se nisem želela smiliti. Ko pa mi je bilo skoraj 
ob koncu službene poti ponujeno, da napišem 
avtobiografijo, nisem niti za trenutek premiš-
ljevala. Pišem namreč neizmerno rada. Spre-
govorila sem o vsem, doživetem in preživetem. 
Pokazala sem, da se preprosto da.

Zdi se, da na staranje kot družba ne gledamo 
več kot na naraven proces, ki se bo, če bomo 
le imeli srečo, začel dogajati vsakomur, 
temveč na nekaj nezaželenega, kar moramo z 
vsemi močmi ustaviti – s kemičnimi pripravki 
ali plastičnimi operacijami …  
Kako na to gledate vi?

Staranje je povsem normalen proces, ki ga je 
treba kot takega tudi sprejeti. Seveda pa smo 
danes res videti precej drugače kot babice v 
naših letih. Tudi kozmetika in oblačila naredijo 
marsikaj. Čeprav danes ženske rojevajo precej 
pozneje, so tudi tu zdrave meje. Misliti je treba 
na to, koliko bomo stari, ko bodo otroci morda 
maturirali. Ne predstavljam si starčkov, ki bi 
z maturanti plesali in se čez leta v domovih 
starejših veselili – če sploh – njihovih otrok. 
Seveda pa je treba zdravo živeti ohranjati kon-
dicijo, tudi mentalno, še in predvsem v tretjem 
življenjskem obdobju.

Kakšni so vaši kratkoročni in kakšni 
dolgoročni življenjski načrti? Kaj vam še 
predstavlja izziv, glede na vse uspehe, ki ste 
jih doživeli?

Najbolj dolgoročni cilj je ohranitev zdrav-
ja. Brez tega je prav vse brez pomena. Sicer 
pa bi rada še naprej pisala. Izzivi me vedno 
osrečujejo!

Foto: Daniel Novakovič/STA
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Ženske v logistiki
Logistika in oskrbovalne verige danes še vedno veljata za pretežno moško področje, kar pa 
ne pomeni, da se ženske v njej ne znajdejo. Ravno nasprotno!

Fakulteta za logistiko Univerze v Ma-
riboru je edina slovenska visokošolska 
institucija, ki izvaja celovite študijske 
programe s področja logistike in os-
krbovalnih verig. Diplomanti fakultete 
so inženirji logistike z izrazito interdi-
sciplinarnim znanjem, pri čemer gre 
za preplet managerskih znanj, znanj s 
področja tehnike in tehnologije, kjer je 
treba še posebej izpostaviti področja 
pametnih skupnosti, avtonomnih vozil, 
dronov, avtomatizacije in robotizacije 
skladiščnih sistemov in proizvodnje 
ter znanj s področja optimizacije – od 
analize, simulacije, optimizacije in im-
plementacije v prakso.

Logist 21. stoletja mora biti fleksibi-
len, usmerjen k hitremu reševanju težav, 
sposoben usklajevanja delovnih pro-
cesov in uporabe sodobnih tehnologij 
ter informacijskih sistemov v logistiki in 
oskrbovalnih verigah, ob tem pa mora 
biti sposoben napovedovanja trendov 
in analiziranja velikih podatkovnih baz. 
V logistiki je zaradi vpetosti v različna 
okolja poslovanje nujno treba obliko-
vati družbeno odgovorno in trajnostno 
usmerjeno. Ker je kot storitveno narav-
nana dejavnost poleg vsega naštetega 
neločljivo povezana s sodelovanjem in 
ljudmi, so pomembni tudi dobra strate-
ška usmerjenost, dobra komunikacija in 
vodstvene spretnosti.

Izjemna zaposljivost diplomantov
Na fakulteti je od ustanovitve di-

plomiralo 1755 diplomantov, med njimi 
868 žensk, kar predstavlja 49,5 % diplo-
mantov. Pri tem je treba izpostaviti tudi 
nadpovprečno zaposljivost diplomantov, 
ki je kar 97,8-%.

Kako so zastopane ženske v logistiki?
Svetovne raziskave (MIT center za tran-

sport in logistiko) kažejo, da se je delež 
žensk, ki delujejo v oskrbovalnih verigah, 
v zadnjih petih letih iz 35 % povečal na 

41 %. Še vedno pa je le 18 % zastopanost 
žensk na vodilnih in vodstvenih položajih.

Postpandemično obdobje prinaša 
spremenjene poslovne prakse, pri čemer 
sta potrebna agilnost in hitro odzivanje 
na spremembe. Zanimivo bo spremlja-
ti, kako se bo spremenila vloga žensk 
v logistiki, predvsem na odločevalskih 
pozicijah.

Logistke v Sloveniji
Pomembna ambasadorka inženir-

skih poklicev in predvsem žensk v 
logistiki je tudi magistra Fakultete za 
logistiko in lanskoletna nominiranka 
za inženirko leta Adina Mlivić. Zapo-
slena je v podjetju BSH Hišni aparati 
kot višja strokovnjakinja, specialistka 
v materialnem toku in odgovorna za 
strategijo interne logistike ter načr-
tovanje in koordiniranje uvedbe novih 
logističnih konceptov ter novih rešitev 
s področja Logistika 4.0. Sama poudar-
ja, da: »je čar logistike v tem, da je to 
zelo široko področje in primerno za 
ljudi, ki se ne bojimo izzivov, temveč 
v njih vidimo priložnost«.

Sicer pa se lahko na fakulteti pohvali-
jo z dobro zastopanostjo diplomantk na 
pomembnih delovnih mestih, ki s svojim 
znanjem in izkušnjami soustvarjajo ra-
zvoj slovenskega gospodarstva in tudi 
svetovne logistike.

Tudi fakulteto vodi ženska
Na fakulteti optimistično zrejo v 

prihodnost razvoja logistike in oskrbo-
valnih verig, tudi z večjo vključenostjo 
ženskega spola.

Fakultetno upravljanje je z nastopom 
mandata v lanskem letu prevzela deka-
nica prof. dr. Maja Fošner, ki si je zadala, 
da bo skupaj s sodelavci in študenti so-
ustvarjala dinamično fakulteto, v kateri 
bodo gradili in odkrivali področja logi-
stike in oskrbovalnih verig za dobrobit 
razvoja sodobne družbe. 

Priročnik za uporabo celostne grafične podobe Univerze v Mariboru7
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Številka ena  
v distribuciji
DAF je osvojil nagrado za mednarodni tovornjak leta. In to že drugo leto 
zapored! Nova generacija DAF XD je popolni zmagovalec v distribuciji, saj 
postavlja neprekosljive nove standarde glede varnosti, učinkovitosti in udobja 
za voznika.

Obiščite startthefuture.com in odkrijte, zakaj je novi DAF XD čisti užitek  
za vožnjo, delo in počitek.
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N
a trgu dela v Sloveniji sta moška 
in ženska delovna sila približno 
izenačeni, saj je glede na podat-
ke Statističnega urada Republike 
Slovenije v Sloveniji (SURS) leta 

2021 prebivalo 49,8 odstotka žensk, indeks fe-
minitete, ki kaže, koliko žensk statistično prebi-
va na nekem območju na 100 moških, pa je bil 
najvišji v Osrednjeslovenski regiji (101,7), najnižji 
pa v Primorsko-notranjski statistični regiji (95,2). 

Plačne razlike med moškimi in ženskami 
so se od druge svetovne vojne počasi 

zmanjševale, kar je povezano tudi z 
vse bolj enakopravno vlogo žensk 

in moških po svetu. Vloge moških 
in žensk so bile v preteklosti 

namreč veliko bolj razmejene. 
Moški so se izobraževali, se 
zaposlili in s plačo preživ-
ljali družino. Dokler ženske 
niso pridobile pravice do 
izobrazbe, se niso smele 
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Na trgu dela 
še vedno delitev 

na ženske in 
moške poklice

 Avtorica: Urška Kužner Kačar

Ženske se na trgu dela spopadajo z različnimi 
ovirami, segregacijo in predsodki, ki med drugim 

še vedno stereotipno določajo tako imenovane 
tipično moške in tipično ženske poklice. Prav tako 

se ženskam še vedno otežuje vzpon po karierni 
lestvici in se jim primarno pripisuje skrb za gospo-

dinjstvo, vzgojo in druge skrbstvene obveznosti. 

izobraževati, ostajale so doma in skrbele za 
gospodinjstvo in vzgajale otroke. Ženski spol 
je bil tako diskriminiran na vseh področjih. 
Dandanes je v vseh razvitih industrijskih drža-
vah uveljavljena zakonska enakopravnost med 
moškim in ženskim spolom, so pa še vedno 
prisotne gmotne razlike med spoloma, prav 
tako prihaja do razlik v različnih državah. Kljub 
vsaj približni izenačenosti na trgu dela pa spol 
še vedno vpliva na višino plače, prav tako se na 
ravni države glede plačnih vrzeli med spoloma 
še vedno krešejo številne razprave.

Feminizacija poklicev
Na trgu dela je še vedno možno razbrati 

tipične delitve dela na ženske in moške pokli-
ce. Feminizirani so poklici, kjer delež spolov ni 
uravnotežen, kar pomeni, da ni prisotnih vsaj 
40 odstotkov pripadnikov moškega spola. Pok-
lice, kjer v večini prevladujejo ženske, najdemo 
predvsem v zdravstvu, skrbstvu, kozmetičnih 
dejavnostih in izobraževanju. Moški poklici, kjer 
v večini prevladuje moška delovna sila, pa so 

zidarji, gradbeniki, vozniki. Prav tako so razi-
skave pokazale, da se ženske manj zaposlujejo 
v tovarnah oziroma proizvodnih obratih kot 
moški. Manj žensk pa je tudi na menedžerskih 
in inženirskih mestih.

Politično udejstvovanje žensk v Sloveniji pod 
evropskim povprečjem

Po podatkih Urada za makroekonomske ana-
lize in razvoj (UMAR) je razlika med moškimi in 
ženskami po indeksu globalne spolne vrzeli leta 
2020 na svetovni ravni znašala 31,4 odstotka, v 
Sloveniji pa 25,7 odstotka. Po podatkih za leto 
2020 se je spolna vrzel na svetovni ravni sicer 
minimalno zmanjšala, manj kot odstotek, se 
je pa povečala neenakost v politični zastopa-
nosti žensk za skoraj pet odstotkov. Še vedno 
ima najmanjšo vrzel Islandija, med članicami 
Evropske unije pa Finska; največja ostaja na 
Madžarskem. Slovenija se je od leta 2006 glede 
politične vrzeli dvignila na lestvici in leta 2016 
dosegla kar zavidljivo sedmo mesto, potem pa 
je zaradi zmanjšanja deleža poslank in ministric 



izgubila kar 25 mest in se po zadnjih izračunih 
uvršča na 36. mesto.

Zvišati želijo delež žensk na najvišjih 
položajih 

Po podatkih Umarja so ženske lastnice le 
13,3 odstotka slovenskih podjetij. Slovenija je 
še pred vstopom v Evropsko unijo imela boljšo 
zastopanost žensk v gospodarstvu, kot je to 
veljalo za povprečje članic. Evropska komisija 
je po letu 2010 sprejela strategijo za enakost 
žensk in moških, obenem pa direktivo, ki do-
loča minimalno 40-odstotno zastopanost za 
nezadostno zastopani spol na položajih neiz-
vršnih članov upravnih odborov gospodarskih 
družb. Vse od sprejetja te strategije se je delež 
žensk med člani najvišjih vodstvenih organov 
največjih družb povečal v skoraj vseh člani-
cah Evropske unije, a kot navaja UMAR, se je 
zmanjšal na Madžarskem, v Litvi in v Romuniji. 
V Sloveniji, ki je sprejela zgolj ukrepe, ni pa 
spremenila zakonodaje, se je delež žensk po-

večal za 11,8 odstotne točke. Tako je leta 2020 v 
Sloveniji delež žensk v upravnih odborih znašal 
21,6 odstotka.

Pri prehodu iz šolanja v zaposlitev ženske 
čakajo večje ovire kot moške

Kljub podobnim pogojem na trgu dela je 
stopnja delovne aktivnosti mladih v Sloveniji 
v zadnjih 10 letih pri ženskah nižja kot pri moš-
kih za kar sedem odstotnih točk. Razlika med 
spoloma v korist moških je tudi pri deležu mla-
dih, ki niso delovno aktivni niti niso vključeni 
v izobraževanje. Največja razlika pa se pojavi 
med spoloma v starostni skupini od 25 do 29 let, 
ko mladi zaključijo terciarno izobraževanje in 
vstopajo na trg dela. Ženske se soočajo z večji-
mi težavami pri prehodu iz študija v zaposlitev 
kot moški, kar je posledica slabših možnosti za 
zaposlitev za diplomante iz družboslovne in 
humanistične smeri, kjer prevladujejo ženske, v 
primerjavi z diplomanti naravoslovja in tehnike, 
kjer prevladujejo moški.

PR
O

M
O

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta,  
ki izobražuje za poklice prihodnosti s področja zdravstva. 

Letos obeležuje petnajst let uspešne-
ga delovanja in neprestanega razvoja, 
saj je prve študentke in študente spre-
jela leta 2007, takrat še kot Visoka šola 
za zdravstveno nego Jesenice. Do danes 
je študij zaključilo že več kot 710 njenih 
diplomantk in diplomantov. 

FZAB je fakulteta z vizijo, da študent-
kam in študentom na vseh stopnjah ponu-
di najboljša znanja s področij zdravstvene 
nege, fizioterapije, promocije zdravja in 
drugih zdravstvenih ved. Prepoznana je 
po kakovostnem pedagoškem delu, odlič-
ni zaposljivosti diplomantov, vrhunskem 
raziskovalnem delu in mednarodnih po-
vezavah. Prav tako je pobudnica in orga-
nizatorka več uveljavljenih dogodkov, ki že 
vrsto let povezujejo uveljavljene domače 

in tuje raziskovalce in strokovnjake iz aka-
demskih in kliničnih okolij.

Kot prva v Sloveniji je pridobila med-
narodno akreditacijo za študij zdravstvena 
nega na prvi in drugi bolonjski stopnji, v 
njenem naboru študijskih programov pa 
so še priznani programi fizioterapija (prva 
bolonjska stopnja), promocija zdravja in 
napredna zdravstvena nega (druga bo-
lonjska stopnja), doktorskega študija zdra-
vstvene vede (tretja bolonjska stopnja) ter 
trije študijski programi za izpopolnjevanje 
po prvostopenjskem študiju (Okužbe, po-
vezane z zdravstvom, Zdravstvena nega na 
področju duševnega zdravja in psihiatrije 
in Mentorstvo v kliničnem okolju). 

Fakulteta, ki ima sedež na Jeseni-
cah, študijske programe pa izvaja na 

Jesenicah in v Ljubljani, gradi na bogati 
dediščini okolja, iz katerega izhaja. To 
potrjuje tudi s poimenovanjem po prvi 
šolani medicinski sestri pri nas. Angela 
Boškin je svojo izjemno poklicno pot 
začela ravno na Jesenicah, s strokovnim 
delom ter z odnosom do dela, znanja 
in ljudi pa je dala trajen pečat poklicu 
in razvoju stroke v Sloveniji. Pionirska 
drža Angele Boškin tudi danes navdihuje 
vrednote, poslanstvo in delovanje FZAB.

Naši lokaciji: 
Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele 
Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
Ljubljana: Študijsko središče Ljubljana, 
Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana
Za več informacij obiščite www.fzab.si

www.fzab.si

•  razvoja
•  znanja
•  partnerstva

Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

visokošolski študij Zdravstvena nega2007
magistrski študij Zdravstvena nega 2009
magistrski študij Promocija zdravja2015
doktorski študij Zdravstvene vede2016
prvi študijski program za izpolnjevanje2016

visokošolski študij Fizioterapija2018
magistrski študij Napredna zdravstvena nega2021
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drža Angele Boškin tudi danes navdihuje 
vrednote, poslanstvo in delovanje FZAB.

Naši lokaciji: 
Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele 
Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
Ljubljana: Študijsko središče Ljubljana, 
Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana
Za več informacij obiščite www.fzab.si

www.fzab.si

•  razvoja
•  znanja
•  partnerstva

Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

visokošolski študij Zdravstvena nega2007
magistrski študij Zdravstvena nega 2009
magistrski študij Promocija zdravja2015
doktorski študij Zdravstvene vede2016
prvi študijski program za izpolnjevanje2016

visokošolski študij Fizioterapija2018
magistrski študij Napredna zdravstvena nega2021

Lek Veterina d.o.o. že 40 let
deluje na področju prehrane živali
s predanostjo zdravju živali in ljudi. 
Verjamemo v trajnostno rejo živali in sledimo
svetovnim trendom. 
Smo

Inovativne rešitve za zdravje in učinkovitost vaših živali!

Tekoči in vodotopni dodatki z naravnimi 
rastlinskimi ekstrakti in eteričnimi olji  v 

podporo reji brez antibiotikov 
za zdrave živali in ljudi.

Z lastno razvojno skupino sodelujemo z različnimi raziskovalnimi inštitucijami doma in po svetu in stremimo k 
povezovanju znanja na globalni ravni, ki prinese svež veter v naš prostor!  

najbolj inovativno slovensko podjetje na področju prehrane živali!



Črevesna higiena zapoveduje
Avtor: Dr. Iztok Ostan

O zaprtju govorimo, ko blata ne izločamo redno. Ko sem bil otrok, me je zdravnik vedno 
vprašal, ali sem šel na veliko potrebo, dandanes pa je črevesje najbolj zanemarjeno podro-
čje medicine. Po uradnih priporočilih je odvajanje še normalno, če gremo na blato le trik-
rat na teden. Bolj strog kriterij ima higienizem, posebna veja biologije, po katerem je nor-
malno odvajanje 2–3-krat na dan, izločanje blata le enkrat dnevno pa je po tem pojmovanju 
že pol-zaprtje.

V razvitem svetu je kronično 
zaprtih približno 20 % ljudi 
(od 2 % do 27 % – v odvisno-

sti od definicije zaprtja). S staranjem 
se ta delež povečuje. V ZDA v domovih 
za ostarele že 74 % stanovalcev vsa-
kodnevno uživa odvajala.

Kakšni so vzroki zaprtja?
Pomemben vzrok za nastanek za-

prtja je dehidracija. Debelo črevo je 
namreč skladišče rezervne vode. Ko jo 
primanjkuje, se blato v zadnjem delu 
debelega črevesa izsuši in postane 
trdo, kar zelo otežuje izločanje. Treba 
bi bilo popiti vsaj 1,5 l vode na dan, 
česar večina ne počne. Mnogi (zlasti 
starejši), ki imajo težave s srcem, pa 
veliko vode niti ne smejo popiti, saj 
jim zastaja v telesu.

Vzrok za zaprtje je tudi pomanj-
kanje telesnega gibanja. Pri hoji in 

drugih oblikah vadbe se aktivirajo 
dihalne mišice, ki jih uporabljamo 
tudi pri odvajanju. Telesno gibanje je 
tako oblika masaže črevesja in snovi v 
njem, ki se zato intenzivneje pomika 
proti izhodu. Naši kamenodobni lo-
vsko-nabiralniški predniki, ki smo jim 
fiziološko zelo podobni, so hodili po 
šest ali več ur na dan. V civiliziranem 
svetu je odlično, če kdo hodi dve uri 
na dan (vsaj 10.000 korakov), a večina 
tega ne počne, v starosti pa niti ne 
zmore. Zato je tudi več zaprtja.

Peristaltika je odvisna tudi od 
stresa. Če smo pod stresom, se lah-
ko pospeši ali pa upočasni. Današnje 
življenje je bolj stresno kot nekoč, 
starejši pa imamo že po naravi višjo 
raven stresnih hormonov v krvi. Tudi 
to prispeva k zaprtju.

Pomanjkanje sveže zelenjave in 
sadja v prehrani je splošna težava 
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sodobne prehrane. Na starost se še 
zaostri, saj takrat težje grizemo in pre-
bavljamo surovo sadje in zelenjavo.

Kako zmanjšamo zaprtje?
Vsa ta hvalevredna naravna sredstva 

proti zaprtju so torej žal težje uporablji-
va v starosti, ko je zaprtje najbolj razšir-
jeno. Ni torej čudno, da večina starejših 
uživa odvajala. Z njimi sicer učinkovito 
izpraznimo črevo, a imajo tudi negativ-
ne stranske učinke. Povečujejo namreč 
toksičnost organizma. Odvajalo je torej 
le izhod v skrajni sili.

Varnejši je klistir. Je povsem na-
ravno sredstvo, ki ga poznajo tudi 
nekatere ptice. Dolgokljune ptice, 
ki preletijo Atlantik, postanejo med 
potjo 'zapečene'. Na Floridi s kljunom 
zajamejo vodo in jo vbrizgajo v zadek. 
Blatu pač vrnejo to, kar mu pri za-
prtju manjka: vodo. To je tudi bistvo 
klistirja: skozi anus vbrizgamo vodo 
v debelo črevo, zastalo suho blato se 
razmoči in izloči. 

Tretji enostavni način za odpra-
vljanje zaprtja pa je uživanje pro-
biotikov. Obstajajo namreč bakte-
rije, ki omehčajo blato v debelem 
črevesu in tako odpravljajo zaprtje. 
Med drugimi jih vsebujejo tudi bio 
probiotiki EM; mi jih uživamo že 

dve desetletji. Na spletni strani 
www.iztokostan.com je predstavlje-
nih 105 pričevanj oseb, ki so ob 
uživanju probiotika EM odpravile 
zaprtje. 

Kaj je torej črevesna higiena in kaj 
zahteva?

Z izrazom higiena označujemo čis-
tost, odsotnost nesnage. Čisto čreves-
je je zame tisto, v katerem prevladuje-
jo dobre bakterije in ga prepoznamo 
po tem, da blato ne smrdi (ni gnilobe), 
ostanki hrane pa se izločajo redno 
(2–3-krat na dan).

Minimalni in obenem nujni ukrepi 
za ohranjanje črevesne higiene so:

1.) Vsakodnevno užijmo toliko (do-
volj učinkovitega) probiotika, da blato 
izgubi neprijetni vonj.

2.) Vsakodnevno užijmo vsaj 400 
gramov surove zelenjave in sadja. Če 
nam to ne uspe, poskrbimo za vnos 
zadostne količine probiotičnih vlak-
nin (inulin, oligofruktoza itd.), torej 
hrane za dobre bakterije. Po uradnih 
priporočilih naj bi jih odrasli užili od 
25 do 38 g na dan. Povprečen odrasel 
prebivalec ZDA jih užije le 3,5 g.

3.) Vsak dan izpraznimo črevo; če 
nam do večera to ne uspe, pred noč-
nim počitkom naredimo klistir. 

Vzrok za 
zaprtje je tudi 

pomanjkanje telesnega 
gibanja. Pri hoji in 
drugih oblikah vadbe se 
aktivirajo dihalne mišice, 
ki jih uporabljamo tudi pri 
odvajanju. Telesno gibanje 
je tako oblika masaže 
črevesja in snovi v njem, 
ki se zato intenzivneje 
pomika proti izhodu. 

Iztok Ostan, sicer diplomirani eko-
nomist z doktoratom iz sociolo-
gije, je v iskanju lastnega zdravja 
močno poglobil znanje o prehran-
skih dopolnilih in se z njihovo po-
močjo tudi ozdravil hude bolezni. 
Danes v zvezi z njimi svetuje vsem, 
ki želijo ohraniti svoje zdravje ali 
se pozdraviti.
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Plačna vrzel največja 
na področjih financ in 
zdravstva
Avtorica: Urška Kužner Kačar

bila najmanjša razlika v plačilu med spoloma 
zabeležena v Sloveniji (7,4 odstotka), največja 
pa v Latviji (23,1 odstotka). 

Kakšni so razlogi za plačni razkorak  
med moškimi in ženskami?

Raziskave kažejo, da ženske opravijo več ur 
neplačanega dela, kamor sodita vzgoja otrok in 
gospodinjsko delo. Zato imajo ženske manj časa 
za plačano delo. Lani je skoraj trideset odstot-
kov žensk in le osem odstotkov moških delalo 
s skrajšanim delovnim časom. Če potegnemo 
vzporednice z neplačanim delom, ženske delajo 
več ur na teden kot moški, plačane pa so manj.

V slabo plačanih sektorjih je več žensk
Skoraj 30 odstotkov skupne razlike med pla-

čami moških in žensk lahko pojasnimo s čezmer-
no zastopanostjo žensk v sektorjih z relativno 
nizkimi plačami, kot so oskrba, prodaja, kozmeti-
ka in izobraževanje. Pri teh dejavnostih so plače 
relativno konstantne, ne glede na spol. Večje 
razlike se pojavljajo pri zaposlovanju žensk v 
sektorjih znanosti, tehnologije in inženirstva. Po-
datki Eurostata iz leta 2020 kažejo, da ženske na 
vodstvenih delovnih mestih zaslužijo skoraj 31 
odstotkov manj na uro kot njihovi moški kolegi.

Podatki Urada Republike Slovenije za 
makroekonomske analize (UMAR) kažejo, 
da je bila plačna vrzel leta 2018 v korist moš-
kih največja v finančnih in zavarovalniških 
dejavnostih ter v zdravstvu in socialnem 
varstvu, v korist žensk pa v sektorjih, kjer 
so manjšinsko zastopane, torej v transportu, 
skladiščih in gradbeništvu. 

N
ajbolj stabilni oziroma nespre-
menljivi glede plačne vrzeli pa 
ostajajo tisti sektorji, kjer v 
strukturi prevladujejo ženske, 
moški pa v teh dejavnostih za-

sedajo bolje plačana delovna mesta. Dejavni-
ki, ki pojasnjujejo razlike med plačami obeh 
spolov, so področno in poklicno razlikovanje, 

izobraževanje in usposabljanje, ozaveščanje 
in neposredna diskriminacija.

Glavni dejavniki, ki utrjujejo neenakost 
spolov v Sloveniji, so še vedno socialni, eko-
nomski, družbeni in kulturni ter vrednote in 
stališča prebivalcev. Izstopajo predvsem ver-
tikalna segregacija, kjer vodilna mesta zase-
dajo moški, horizontalna segregacija, saj so v 
feminiziranih poklicih plače v povprečju nižje 
kot v tradicionalno tipičnih moških poklicih, 
ter široka diskriminacija in neenakost, kljub 
ustrezni zakonodaji, ki se jo le težko dokaže. 

Lahko rečemo, da k neenakosti žensk še vedno 
prispevajo tudi naši tradicionalni pogledi na 
delitev vlog. 

V več kot 70 odstotkih slovenskih občin 
moški zaslužijo več kot ženske 

Glede na podatke Umarja v več kot 70 od-
stotkih slovenskih občin moški zaslužijo več 
kot ženske. Plačna vrzel je velika predvsem v 
občinah, kjer je bruto plača na zaposlenega 
med ženskami in moškimi podpovprečna in 
zato odvisna od zaposlitvenih možnosti v ob-
čini bivanja, od gospodarske strukture občine 
in števila delovnih mest. Največja plačna vrzel v 
korist moških se tako kaže v občinah z območja 
Haloz, Prekmurja in na Koroškem. Le v sedmih 
občinah so imele ženske nekoliko višje plače 
kot moških, medtem ko v vseh drugih občinah 
moški v povprečju zaslužijo več kot ženske. 

Slovenija po nekaterih podatkih med 
najboljšimi v Evropi po plačni enakosti

Po podatkih Eurostata, v katerih so zaje-
ta samo podjetja z vsaj 10 zaposlenimi in ne 
vključujejo vseh dejavnosti, je bila leta 2020 
bruto urna postavka žensk v Evropski uniji 
v povprečju za 13 odstotkov nižja od bruto 
urne postavke pri moških. Največja razlika v 
plačilu med spoloma v Evropski uniji je za-
beležena v Latviji, in sicer kar 22,3 odstotka, 
najmanjša pa v Luksemburgu – 0,7 odstotka. V 
povprečju je razlika med spoloma glede plače 
v Evropski uniji 13-odstotna. Slovenija zaseda 
tretje mesto s 3,1 odstotka razlike. Po podatkih 
Eurostata je razlika v plačilu med spoloma ve-
liko manjša predvsem za mlajše zaposlene in 
se s starostjo na trgu dela povečuje. Največja 
razlika v plačilu med spoloma je v finančnih in 
zavarovalniških dejavnostih in je precej večja 
kot v ostalih gospodarskih dejavnostih. Znot-
raj poslovnega gospodarstva kot celote pa je 

MOŠKI ŽENSKE

2.834 evrov     
Zavrč

2.425 evrov    
Novo mesto

2.627 evrov    
Ankaran

2.403 evre     
Ljubljana

2.556 evrov    
Bistrica ob Sotli

2.284 evre     
Izola

2.541 evrov    
Cerklje na Gorenjskem 

2.2239 evrov    
Zavrč

2.535 evrov    
Ljubljana

2.216 evrov     
Jesenice

Industrija prihodnosti: Pomen žensk v industriji
»Plačne vrzeli med moškimi in ženskami ne bi smelo biti,« je na 4. konferenci Industrija prihodnosti dejal Matjaž Han, 
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na konferenci so bili med seboj enotni, da je treba odpraviti stereotipe 
in povečati sodelovanje na vseh ravneh med spoloma. Na konferenci so želeli osvetliti pomen ženske v industriji, tj. 
vključevanje enakosti spolov na vseh ravneh poslovanja. Ministrstvo namreč podpira žensko podjetništvo. Lani je 
zgodnja podjetniška aktivnost ženske v Sloveniji presegla povprečje EU. Po plačni vrzeli pa smo pod povprečjem EU 
in s tem na ministrstvu niso zadovoljni. Svoje izkušnje z delom v industriji je predstavilo kar nekaj uspešnih žensk, 
ki s svojimi sposobnostmi zasedajo visoka mesta v podjetjih.

Plačne razlike v Sloveniji
Po zapisih Statističnega urada Slovenije za leto 2021 so v javnem sektorju za-
posleni moški z višjo oz. visokošolsko izobrazbo zaslužili v povprečju mesečno 
3.278 evrov bruto, ženske pa 2.780 evrov. V zasebnem sektorju je bila plača 
pri obeh spolih za približno 300 evrov nižja. Plačna razlika med moškimi in 
ženskami z največ osnovnošolsko izobrazbo je bila v obeh sektorjih približno 
200 evrov v korist moških. 
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Primerjava povprečne bruto mesečne plače po občinah delovnega 
mesta v Sloveniji, 2021 (Statistični urad Republike Slovenije)



O tem, zakaj prihaja do razlik v plačilu pri vodstvenih poklicih med 
moškimi in ženskami, smo se pogovarjali z mag. Mašo Muster,  

vodjo projektov na Inštitutu Mediana. 

Mag. Maša 
Muster: Ženske se vse bolj 

zavedajo lastne 
vrednosti 
Avtorica: Urška Kužner Kačar

S
ogovornica pravi, da podatki o 
tem sicer obstajajo na nacionalni 
ravni, a mednarodne raziskave ka-
žejo, da se razlike v plačilu zmanj-
šujejo glede na zahtevnost poklica 

oziroma funkcije. »Predsednica uprave torej 
ne zasluži manj kot predsednik uprave, med-
tem ko lahko na primer računovodja zasluži 
nesorazmerno več od računovodkinje,« na-
vaja sogovornica, obenem pa dodaja, da se 
ženske, ki so pripravljene in sposobne za 
vodstvene vloge, zavedajo svoje vrednosti 
in se znajo temu primerno pogajati tudi za 

pošteno oziroma sorazmerno plačilo. 
Hkrati veliko vlogo dandanes igrajo tudi 

standardi. »Velika podjetja, sploh tista, ki ko-
tirajo na borzah, že redno izpolnjujejo ESG (En-
vironmental, Social and Corporate Governance) 
poročila in enakovredna plačila; oziroma bolje 
rečeno, plačila, primerna vlogam, neodvisna od 
spola delavca, so del teh poročil. ESG poroči-
la bodo kmalu postala univerzalno obvezna 
in podjetja se bodo takrat morala precej bolj 
potruditi, če bodo plačna nesorazmerja želela 
prikrivati,« pove sogovornica.

Mednarodna raziskava: 60 odstotkov 
vprašanih se strinja, da je enakost spolov v 
službi dosežena

Konec leta 2021 je bila pod okriljem WIN 
(Worldwide Independent Network Of Market 
Research) raziskava o spolni neenakosti izvede-
na v 39 državah na vzorcu več kot 33.000 posa-
meznikov. Za Slovenijo so jo izvedli na Inštitutu 
Mediana preko njihovega spletnega panela. 
Raziskava je pokazala, da se na svetovni ravni 
60 odstotkov vprašanih strinja, da je enakost 
spolov dosežena v službi oziroma v delovnem 
okolju, s tem pa se ne strinja 34 odstotkov vpra-
šanih. Nadpovprečno se s tem strinjajo moški 
(64 odstotkov), podpovprečno pa ženske (55 
odstotkov). V večji meri se s tem strinjajo mlajši 
(18–24 let 63 odstotkov) ter 25–34 let (62 od-
stotkov), v manjši meri pa starejši (55–64 let: 58 
odstotkov, 65+ let: 48 odstotkov). Indeks (razlika 
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   Gre za bolj naporno usklaje-
vanje poslovnega in družinske-
ga življenja kot pri moških – in 
zaposlovalci se tega zavedajo.

med pozitivnimi in negativnimi deleži) torej na 
svetovni ravni znaša 26 in prav toliko znaša tudi 
za Slovenijo. Precej slabše je stanje v Evropi, 
kjer indeks znaša 17, naravnost katastrofalno 
pa na Hrvaškem, kjer je indeks negativen pri -3. 
Povedano drugače, na Hrvaškem se celo večji 
delež ljudi ne strinja, da je enakost v delovnem 
okolju dosežena. Najvišje indekse sicer za ena-
kost na delovnih mestih beležimo za Vietnam 
(69), najnižjega pa za Italijo (-22).

Ženske so diskriminirane zaradi težjega 
usklajevanja poslovnega in družinskega 
življenja

Mustarjeva pravi, da glede na njene izku-
šnje ne gre za pomanjkanje sposobnosti in 
kompetenc, ampak predvsem za dejstvo, da 
ženske ne dobijo enakih priložnosti kot moš-
ki. V zgoraj omenjeni raziskavi je kar desetina 

vprašanih žensk izrazila prepričanje, da imajo 
manj zaposlitvenih priložnosti, kot to velja za 
moške. Predvsem gre za bolj naporno usklaje-
vanje poslovnega in družinskega življenja kot 
pri moških – in zaposlovalci se tega zavedajo. 

Razen na nekem obveznem tečaju varnosti 
pri delu, kjer je inštruktor podajal precej šovi-
nistične opazke o »damicah, ki si penijo mleko 
in v petkah plezajo na lestve s fascikli«, se Mu-
starjeva, kot pove, z neenakostjo na delovnem 
mestu še ni srečala. Obkrožena je z močnimi 
ženskami in ena drugi dajejo moč, zagon in 
energijo, da so lahko še boljše. »Ne bi želela 
biti v čevljih moškega, ki bi nas poskusil zau-
staviti,« še poudari.
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Če nekaj ni v 
ravnotežju,  

se (po)ruši
Avtorica: Urška Kužner Kačar

P
o podatkih CEC, Evropske zveze 
managerjev, je v Evropi med vo-
dilnimi 35 odstotkov žensk, ki se 
soočajo s kar 30-odstotno raz-
liko v plačilu med spoloma. To 

je dvakratnik siceršnje povprečne razlike v 
plačilu med spoloma v EU, ki je leta 2020 zna-
šala 13 odstotkov,« pove ekonomistka mag. 
Edita Krajnović, direktorica družbe Mediade. 

Ženske predstavljajo manj kot 30 
odstotkov delovne sile IKT v Evropi

Šele v zadnjih desetih letih lahko po 
spletnih platformah zasledimo oglase in 
kampanje za povečanje števila zaposlenih 
žensk v IKT industriji. Študije danes kažejo, 
da po svetu na področju IKT prevladujejo 
moški, tako na univerzah kot tudi na trgu 
delovne sile. Evropska komisija je leta 2020 
predstavila zadnje podatke glede vključe-
nosti ženske v IKT industrijo. Med inženirji 
strojne opreme oz. razvijalci aplikacij je le 9 
odstotkov ženske, samo 19 odstotkov vodij 
na področju IKT je žensk, samo 19 odstotkov 
podjetnikov na področju IKT je žensk. Ženske 
še vedno predstavljajo manj kot 30 odstot-
kov delovne sile na področju IKT v Evropi.

V Sloveniji se premalo poudarja 
pomembnost ženskih vlog v inženirskih 
vodah

V Sekciji Managerk Združenja Manager se 
veliko ukvarjajo z vprašanjem, kaj ženske naj-
bolj ovira v praksi pri poseganju po najvišjih 
poklicih. Splet ovir, ki zavirajo napredovanje 
žensk na vodilna mesta, je kompleksen, ni 
enega ali enostavnega dejavnika. Prizadeva-
nje za večjo uravnoteženost vodstvenih timov 
ponazorijo kot lupljenje čebule: ko odstraniš 
eno plast, naletiš na naslednjo oviro. 

Je pa možno potegniti vzporednico s po-
manjkanjem žensk na področju tehnologije 
in inženirstva. Eden od razlogov, da so ženske 
premalo zastopane v inženirskih disciplinah 
v tehnološkem sektorju, kot so informatika, 
strojništvo, elektrotehnika, računalništvo ali 
mehatronika je, da v preteklosti v Sloveniji 
nismo znali ustrezno predstaviti, kako in-
ženirji pomembno prispevajo k napredku 
in razvoju družbe. 

»Veliko lahko torej v družbi naredimo s 
pravim zgledom. Prav zato v Sloveniji že peto 
leto poteka izbor Inženirka leta. Z njimi vsako 
leto javnosti predstavimo 10 zanimivih inže-
nirk. Oseb, ki s svojo osebnostjo in delom 

mlade lahko spodbudijo, navdušijo ali opogumi-
jo za odločitev o inženirski študijski ali poklicni 
poti,« pojasni Krajnovićeva.

Poudari še, da se ne strinja, da so ženske v 
inženirskih poklicih boljše zaradi določenih last-
nosti in moški zaradi drugih, temveč je bistvo v 
doseganju raznolikosti in vključenosti: »Različni 
pogledi na izzive so tisti, ki hitreje pripeljejo do 
rešitev. Zato so najboljši timi uravnoteženi timi 
in to velja tudi za tehniške poklice.«

Kje bi lahko pomagala država?
Sogovornica odgovor ponazori z zgodbo gi-

mnazijke Katje, ki se jim je oglasila po dogodku 
'Ne teslo, Tesla bom', ki mlade navdušuje za in-
ženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnosti. 
Kot je napisala, jo obdajajo dvomi o študijski 
odločitvi. Zanimajo jo vode managementa, a se 
boji, da ima kot ženska manj možnosti. Poleg 

tega je zelo tehnični tip človeka: »Delo, kot ga 
ima direktor Gorenja Orodjarna, po izobrazbi 
inženir strojništva, bi mi tudi zelo ustrezalo in 
bi me veselilo. A se tu spet pojavi težava, da 
ženske v tej smeri podcenjujejo, sploh moški, 
z mislimi: 'Češ, kaj bo mene ena ženska učila'.«

Katjine dileme so v sodobnem okolju skoraj-
da neverjetne. A so tu, kot pravi Edita Krajnovi, 
obstajajo, zavedno ali nezavedno: »Pomembno 
je, da ima država posluh za te vrzeli, saj znižujejo 
konkurenčnost Slovenije na področju talentov 
v primerjavi z drugimi državami. Svojo podpo-
ro država lahko izkaže skozi odprtost šolskega 
ekosistema za znanja, ki se danes razvijajo tako 
hitro, da več ne morejo priti v učbenike. Del teh 
znanj je razumevanje, zakaj v družbi potrebujemo 
več inženirjev, pa tudi žensk – tudi inženirk – na 
vodilnih delovnih mestih. Ker če nekaj ni urav-
noteženo, ne more vzdržati.«  

Včasih so rekli, da za vsakim uspešnim moškim stoji 
uspešna ženska. Danes takšne ženske prevzemajo vodilne 
položaje v korporacijah in politiki. Kljub napredku zadnjih 
let glede ženskih pravic pa je še vedno mogoče opaziti, da 

ženske v družbi nimajo enakovredne vloge, statusa in moči. 

Inženirka leta 2021 je dr. Nataša Kovačević

Vsako leto IKT revija in Mediade med prijavljenimi kandidatkami izbereta deset nominirank 
za Inženirko leta. Nagrado je lani prejela dr. Nataša Kovačević, vodja projektov na oddelku za 
raziskave v družbi Kolektor Group, ki, kot so zapisali v utemeljitvi, s svojo strastjo do dela in 
jasnimi cilji pripomore k prepoznavanju pomembnosti vloge žensk v inženirstvu. 
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INŽENIRKE:



Znanost je bila dolga leta rezervirana za moške. V zadnjem obdobju se zdi, 
da dobivajo ženske vse bolj vidno vlogo tudi v znanosti. O njeni aktivni 

vlogi na področju prilagajanja mest na podnebne spremembe smo se po-
govarjali z dr. Natašo Atanasovo s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

Kako ocenjujete trenutno stanje glede vloge 
žensk v znanosti v Slovenji in po svetu?

Stanje se po mojem mnenju bistveno izbolj-
šuje. Vendar pa še vedno govorimo o doseganju 
kvot in dokler bo to tako, bo vedno ostajal slab 
priokus. Ko se bomo nehali ukvarjati s kvotami, 
bo vsak imel enako priložnost. Sem pa prepriča-
na, da v znanosti tako ženskam kot moškim uspe 
zaradi svojih sposobnosti in verjetno nobeni 
znanstvenici ne bi bilo prav, če doseže uspeh 
zaradi tega, ker je ženska.

Kaj je vas poneslo v znanstvene vode?
Radovednost, dobri učitelji in mentorji in 

občutek, da delaš to, kar te veseli, in to, kar 
misliš, da je prav.

Dr. Nataša 
Atanasova: »Dokler govorimo 

o doseganju kvot, 
ostaja slab priokus«

Avtorici: Andreja Šalamun, Vesna Bizjak

odpornejša na podnebne spremembe. Omenje-
na paradigma ravnanja z vodo bi morala obve-
ljati, četudi ne bi bilo podnebnih sprememb. 

Hkrati pa velja opozoriti, da je implementa-
cija tovrstnih sprememb zelo zahtevna ravno 
zato, ker je obstoječa infrastruktura težko pri-
lagodljiva. Z nestrokovnim pristopom pa lahko 
povzročimo več škode kot koristi. 

Kako učinkovito se sicer po vašem mnenju 
naša mesta prilagajajo podnebnim 
spremembam?

Opazne so spremembe, vendar gre po mo-
jem mnenju vse skupaj prepočasi. Predvsem so 
potrebne sistemske spremembe, ki bi ustvarile 
ugodne pogoje za vzpostavitev že omenjenega 
ravnanja z vodo: od sprejetja oz. dopolnitve 
ustrezne zakonodaje (tako na državni kot na 
lokalni ravni) do tehničnih smernic in stan-
dardov gradnje. Ob vsem tem naj še poudarim 

kadrovsko podhranjenost vseh ključnih stro-
kovnih služb. Torej, delo na ustreznih kadrih 
bo ključno za uspeh.

Kaj bi svetovali dekletom, ki jih mikajo 
znanstveni poklici?

Delati v znanosti in raziskovanju ni lahko, 
pravzaprav je precej stresno tudi zaradi nesta-
bilnega financiranja. A po drugi strani, kaj je 
bolje od tega, kot da v življenju počneš stvari, 
ki te zares zanimajo?  

Aktivni ste na številnih projektih, povezanih 
z vodo. Večkrat slišimo, da bo pitna voda 
v prihodnosti nova nafta. Kako vi vidite 
problematiko pomanjkanja pitne vode? Kje 
vidite rešitve za prihodnost?

Rešitve se ponujajo v spremenjeni paradigmi 
ravnanja z vodo. Trenutno večinoma velja, da mora 
vodna infrastruktura v mestih in naseljih poskr-
beti za potrebe človeka z naslednjimi storitvami: 
neoporečna pitna voda, odvajanje in čiščenje upo-
rabljene vode za zaščito zdravja in ter odvajanje 
padavinske vode za zaščito pred poplavami. 

Nova paradigma ravnanja z vodo pa obrav-
nava padavinsko in uporabljeno vodo drugače. 
Padavinsko vodo obravnavamo na mestu na-
stanka ter omogočimo njeno zadrževanje in 
ponikanje. Na ta način bogatimo podtalnico, 
napajamo zelene površine in jo uporabljamo 
kot vodni vir. Tako se samo mesto bistveno bo-
lje vključi v naravni vodni krog. Uporabljena 
oz. odpadna voda pa ni odpadek. Je vir vode, 
hranil in energije, ki jih ponovno uporabimo s 
primernim ravnanjem in tehnologijami. 

Kaj bodo mesta s tem pridobila in kaj bodo 
morala za to storiti?

S takim pristopom varujemo sveže vodne vire 
(in vodne ekosisteme nasploh) in proizvajamo 
manj odpadne vode. Prav tako se mesta ugodne-
je vključujejo v naravni vodni krog in postajajo 
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 »V znanosti tako ženskam 
kot moškim uspe zaradi 

svojih sposobnosti.«



Kako vas je poslovna pot pripeljala v 
transportno panogo?

Vse je bilo naključje. Leta 1995 se je pokazala 
možnost za sodelovanje in izzivi so vedno dobro-
došli. Zakaj ne bi delala nečesa drugega? Tako 
se je začelo spoznavanje z motorji in šasijami.

S katerimi izzivi ste se srečevali na tej poti in 
s katerimi se soočate danes?

Najprej učenje. Nekaj, česar absolutno nisem 
poznala. Imam srečo, da znam poslušati in se 
sproti učiti. Zaposleni v Dafu so mi vedno stali 
ob strani z nasveti in šolanji. Sedanji izziv so 
električna vozila. Vendar dokler ne bo prave 
infrastrukture, je težko pričakovati spremembe.

Kje v svojem delu iščete vedno nove priložnosti?
V današnjem času je vsak dan izziv, vsak pri-

hod na delo in odpiranje interneta. Priložnosti 
so v tem, da si vedno prvi in ne čakaš s svojimi 
odločitvami. Vedno je treba gledati naprej in 
upoštevati zdravo kmečko pamet.

Kam menite, da gre razvoj vaše panoge?  
Kaj bo prinesla elektrifikacija prometa?

Razvoj gre hitrejše, kot se človeštvo ali naša 
panoga prilagaja. O elektriki je bilo govora že 
pred desetimi leti, takrat so bila narejena že 
prva tovorna vozila. Glede na prerekanja, kaj 
zelena energija sploh je, je pa zdaj ponovno 
vprašanje. Se strinjam, da je za urbana naselja 
in mesta treba vzpostaviti vozila brez emisij, a 
tu gre spet za vprašanje infrastrukture.

Kako je voditi podjetje v 'moški panogi'?  
So v podjetju tudi vaši družinski člani?

Res je bila to popolnoma moška panoga, 
vendar so se z leti stvari spremenile. V Sloveniji 

je veliko žensk, ki so v tem poklicu. Generacija 
se spreminja in starejši prepuščajo svoja pre-
vozniška podjetja svojim naslednikom. Veliko je 
tudi novih lastnikov ženskega spola. V podjetju 
Cordia so zaposleni tudi družinski člani. Vsak 
izmed njih je odgovoren za svoje področje.

Kaj ženske prinesejo v podjetja? Kakšne so 
prednosti spolno uravnoteženih delovnih 
ekip?

Ženske smo znane kot dobre poslušalke, pre-
davateljice, matematičarke, kar je pomembno v 
tem poslu. Za naše kupce je najbolj pomembna 
verodostojnost.

Seveda imate poleg vsega tudi svoje zasebno 
življenje – kako usklajujete prosti čas, skrb 
zase in družino?

Ko gradiš lastno podjetje, ni časa za dopust. 
Zdaj, ko družinski člani počasi prevzemajo 
podjetje, je za to več časa. Za umiritev stresa 
poskrbijo moj cane corso Miša in sprehodi v 
naravi, ko je na voljo več časa, pa so na vrsti 
tudi potovanja. Pozimi potujem v tople kraje.

Se vam je na poti zgodil tudi kakšen nenavaden 
pripetljaj? Bi z nami delili kakšno anekdoto?

Teh je bilo kar nekaj. Ko sem začela prodajati 
vozila in še nisem imela toliko izkušenj, sem 
mentorja nekaj vprašala. Namesto odgovora 
sem dobila vprašanje, ali prodajam zajca s pe-
timi nogami.

Ste s svojim delom in vztrajnostjo vplivali še 
na kakšnega družinskega člana, da je šel po 
vaših stopinjah?

Težko vprašanje. Upam, da se bo zgodba 
nadaljevala.
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»Vedno je treba gledati 
naprej in upoštevati 

zdravo kmečko pamet«
Majda Bitenc Menart je direktorica podjetja Cordia, ki pri nas zastopa 
tovornjake znamke Daf. Njeno poslovno pot sta oblikovala vztrajnost 

in veselje do izzivov. Z nami je spregovorila o svoji karieri, razvoju 
panoge in osebnih izkušnjah. 

MAJDA 
BITENC 

MENART

CORDIA

Uspešne poslovne 
zgodbe, ki jih krojijo 

ženske v Sloveniji
Kdo lahko najbolje opiše, kako priti do poslovnega uspeha, do vodilne funkcije v družbi ali do svoje-
ga podjetja, ob tem pa skrbeti za svojo družino in tudi zase? Tiste ženske, ki jim to uspeva – in za kar 

se trudijo iz dneva v dan. Z njimi smo se pogovarjali o tem, kako so začele svojo kariero, kako jih je 
poslovna pot pripeljala do današnjega dne, s kakšnimi izzivi so se ob tem soočale … Vprašali smo jih 

tudi za nasvet mladim dekletom, ki se o svoji poslovni prihodnosti šele odločajo.

Avtorici: Jerneja Srebot, Vesna Bizjak



Kakšna je bila vaša poslovna pot od začetkov 
do zdaj? Kaj je na vas najbolj vplivalo in ste 
kaj posebej pogrešali?

Že kot dijakinja sem doma pomagala knjižiti ra-
čune, se ukvarjati s knjigovodstvom. Kot študentka 
sem izkusila različna dela – od dela v trgovini pa 
do dela demonstratorke na Ekonomski fakulte-
ti. Po končanem magisteriju pri 24 letih sem se 
takoj zaposlila v podjetju Comark kot finančna 
referentka, saj sem želela imeti resno službo, biti 
samostojna in neodvisna. Čez štiri leta so mi lastni-
ki Vizije računovodstvo ponudili delovno mesto z 
veliko perspektive. Od referentke v računovodstvu 
sem v sedmih letih po korakih prešla na vodstve-
no funkcijo. Bila je izjemno pestra, predvsem pa 
hitra pot, saj sem se morala kot hčerka direktorice 
izkazati v vseh pogledih. Nekako tako, kot da bi 
vsake dve leti menjala službo. Pogrešala nisem 
prav ničesar – saj nisem imela časa.

Kaj vam predstavlja največje izzive in kje 
iščete nove priložnosti?

Največje izzive mi predstavlja manevriranje 
med zadovoljstvom zaposlenih, racionalizacijo 
časa in procesov ter kakovostjo storitev, ki jih 
ponujamo. Nove priložnosti iščemo tako v optimi-
zaciji procesov kot v izobraževanju in predajanju 
znanja med vse naše zaposlene. Priložnosti za 
nove stranke, spoznanja in znanja iščem vsako-
dnevno in povsod – četudi na družinskem kosilu. 
Nikoli ne veš, kje in kdaj bo pravi čas in pravo 
mesto. Če delaš nekaj z veseljem in navdihom, 
vidiš priložnosti tudi, kjer jih skozi druge oči ni.

Kako vidite vlogo žensk v današnjem 
gospodarstvu? Kaj prinašamo v posel?

Vloga žensk je izjemno pomembna, saj prina-
šamo v gospodarstvo razgibanost, morebiti tisti 

čutni del, intuicijo, hkrati pa tudi svojo energi-
jo. Tako moški kot ženske najbolje delujemo, 
če skupaj združimo prednosti obojih. Tako so 
lahko skupne odločitve drzne ali pa manj drzne, 
mile ali odločne, hitre ali preudarne. V posel ne 
glede na spol vsak prinese del sebe in to dela 
vsak posel unikaten.

Med strokovnjaki podjetja Vizija 
računovodstvo je kar velik delež žensk. 
Kako njihova prisotnost vpliva na delovanje 
družbe? Katere so glavne prednosti 
raznolikih vodstev?

Drži. Delam v izjemno ženski ekipi in včasih 
nam kakšna moška odločitev ponudi drug pog-
led na svet, zatorej take nasvete sprejmemo še 
posebej preudarno, jih spoštujemo in preučimo. 
Delo v ženskem kolektivu je izjemno – čustveno 
pestro, lepo in včasih tudi naporno. Zanimivo 
pa je, da sem v prvi službi delala izključno v 
moškem kolektivu in tudi ta je enako zanimiv 
kot ženski. Na koncu si nismo niti tako različni.

»Najbolje delujemo, 
če združimo svoje 

prednosti«
Katarina Ložar, trenutna pomočnica direktorice v podjetju Vizija računovodstvo, 
je svojo poslovno pot začela že zgodaj. Delovala je že v različnih kolektivih, tako 

ženskih kot moških, pri tem pa opaža, da si sploh nismo tako zelo različni.

KATARINA
LOŽAR

VIZIJA

  »Vloga žensk je izjemno 
pomembna, saj prinaša-

mo v gospodarstvo raz-
gibanost, morebiti tisti 

čutni del, intuicijo, hkrati 
pa tudi svojo energijo.«

Kako ste prišli do zdajšnega položaja? 
Po končanem študiju ekonomije (1992), smer 

mednarodni odnosi s tujino, sem opravljala 
mednarodno prakso v časopisnem podjetju v 
Bielefeldu v Nemčiji in se po vrnitvi leta 1993 
zaposlila v tekstilnem podjetju PIK v Mariboru, 
ki je zaposlovalo več kot 2000 ljudi. Pri 26 letih 
sem postala vodja in nato direktorica marketin-
ga v tem tekstilnem podjetju. Želja, da pridobim 
izkušnje z vodenjem podjetja, me je leta 2002 
pripeljala do zaposlitve v Pogrebnem podjetju 
Maribor, kjer sem svoje znanje aplicirala v smis-
lu predstavitve pokopališč kot kulturne dediš-
čine in kot takih pomembnih turističnih točk.

Leta 2011 sem na Dunaju postala tudi pred-
sednica mednarodnega Združenja evropsko 
pomembnih pokopališč (Association of Sig-
nificant Cemeteries in Europe – ASCE), ki ga 
zdaj vodim že tretji mandat. Iz tega obdobja 
izpostavljam nagrado svetovne turistične or-
ganizacije za inovativni pristop v turizmu, ki je 
bila podeljena združenju. V letih 2020 in 2021 
pa sem sodelovala tudi pri postavitvi temeljev 
in vodenju Javnega holdinga Maribor.

Ste se kot ženska na vodilnem položaju 
soočali s kakšnimi posebnimi izzivi?

Zanimivo je, da se mi to vprašanje postavlja 
precej pogosto. Morda je v marsikateri poslovni 
sredini biti ženska na vodilnem položaju res 
svojevrsten izziv. Pa vendar, sama negativnih 
izkušenj nimam, nekako mi je v skladu s svoji-
mi vrednotami, načeli, znanjem in kompeten-
tnostjo vedno uspelo povezati ljudi.

Z delovanjem v mednarodnem okolju pa sem 
vendarle zaznala, da takrat, ko je treba pove-
zovati drugače misleče, zadeve prevzamejo in 
lažje izpeljejo ženske.

Kako je voditi pogrebno podjetje?  
Kaj je za vas pri delu najtežje?

Pokopališča predstavljajo svojevrsten zapis 
zgodovine in so pogosto celo edini dokaz pre-
teklih dogodkov, obdobij in ljudi, ki so v njih 
živeli. Še zdaleč niso zgolj prostor za pokop 
umrlih. Nekatera pokopališča so pomembni 
arhitekturni kompleksi, so enkratni 'katalogi' 
kiparskih tokov, so osupljive pripovedi o zgo-
dovini mest in celih narodov, so posebna zrcala 
okusov in običajev vseh družbenih slojev, ki se 
spreminjajo s časom in prostorom …

Podjetje vodim ob zavedanju, da pokopa-
lišča predstavljajo osrednje elemente kultur-
ne dediščine na področjih likovne umetnosti, 
zgodovine in antropologije. Seveda pa v prvi 
vrsti v ospredje postavljamo potrebe ljudi, ki 
se soočajo z izgubo svojca.

Imate kakšen poseben način, kako se 
sprostiti po posebej napornem dnevu?

Po duši sem športnica – strastna smučarka. 
Pohod na Pohorje, kolesarjenje, ogled gleda-
liške predstave in druženje s prav posebnimi 
prijatelji me vedno napolni z novimi idejami in 
pozitivno energijo.

Ženske običajno še vedno nosimo večji 
del odgovornosti za vzdrževanje družine 
in gospodinjstva. Kako te obveznosti 
usklajujete s svojim delovnikom?

Moram priznati, da imam res srečo. V naši 
družini nismo nikoli stvari delili na moška in 
ženska opravila. Pravzaprav kar s ponosom 
izpostavim, da so partner in oba otroka (hči 
Urša, študentka ekonomije na podiplomskem 
študiju v Lizboni in sin Luka, študent strojništva 
v Mariboru) vsi izvrstni kuharji.

»Ženske lažje 
dosežemo 

povezovanje ljudi« 
Mag. Lidija Pliberšek že nekaj let deluje kot direktorica Pogrebnega podjetja  

Maribor, na mednarodni ravni pa je dejavna kot predsednica Združenja evropsko 
pomembnih pokopališč. Svoje poslanstvo vidi v krepitvi vloge pokopališč kot 

pomembnih gradnikov kulturne dediščine.

Mag.
LIDIJA

PLIBERŠEK

POGREBNI ZAVOD MB



Kakšna je bila vaša poslovna pot  
od začetka do danes? 

Začela sem kot tehnolog pripravnik na naši 
takrat največji farmi prašičev Nemščak, v ekipi, 
ki je skrbela za genetski potencial, leta 2005 
pa sem se pridružila podjetju Lek Veterina. 
To je takrat postalo samostojno podjetje in je 
potrebovalo tehnologa v proizvodnji premiksov 
in dopolnilnih krmnih mešanic. Tako sem se 
pridružila ekipi, ki se je do danes spreminja-
la, razvijala in dopolnjevala. Ker gre za malo 
podjetje, posamezniki prevzemamo več raz-
ličnih funkcij. Sama sem glavna tehnologinja, 
strokovna sodelavka v prodaji, predstavnica 
podjetja na sejmih v tujini, raziskovalka in 
tista, ki pripravlja marketinški material. Vse 
te aktivnosti so med seboj zelo povezane in 
mi očitno že po naravi ustrezajo.

Kaj vas pri vašem delu najbolj veseli?
Velik poudarek dajemo razvojnim aktivno-

stim in zasledovanju svetovnih trendov, kar je 
ključno za naš uspeh in me pri delu najbolj 
veseli. Naš razvoj je tako v poslovnem kot 
proizvodnem smislu ključen za uspeh na tu-
jih trgih, kjer je kakovost izjemnega pomena, 
saj se borimo z velikimi multinacionalkami. V 
septembru je Lek Veterina postala del španske 
multinacionalke Andres Pintaluba, ki želi nada-
ljevati našo trajnostno usmeritev v izdelke, ki 
spodbujajo rejo živali brez pomoči antibiotikov. 
To je trend tudi v svetu, naša dolžnost pa je, da 
to zavedanje spodbujamo.

Kaj vam predstavlja največji izziv in kako se z 
njim spopadate?

Naše funkcije v podjetju so zelo povezane 
in kot tehnolog sem vezni člen med nabavno 

in prodajno službo. Usklajevati moramo tako 
zahteve kupcev kot tudi zahteve in zmožnosti 
nabavne službe. V zadnjih letih je zagota-
vljanje surovin po optimalnih cenah velik 
izziv za nas v proizvodnem sektorju. Nabavne 
poti so se podaljšale, spremenile, nekatere 
celo zaustavile. Cene so odšle v nebo, vsega 
pa seveda nismo mogli prenesti na kupce. 
Ena od rešitev je bila razširiti prodajni por-
tfelj in se usmeriti na izdelke z višjo dodano 
vrednostjo, kot so nutracevtika za živali in 
različni proizvodi za nego kože tako živali 
kot tudi ljudi.

Med drugim ste bili nominirani tudi za 
inženirko leta 2020. Kako komentirate ta 
dosežek? 

Gre za izjemno čast, ki mi jo je najprej izka-
zalo vodstvo podjetja, ko me je prijavilo. Veliko 
priznanje so mi izkazali tudi člani žirije projekta 
Inženirka leta, da so moje delo in aktivnosti 
prepoznali kot nekaj posebnega in me vključili 
med elito inženirk, ki so vse po vrsti izjemne. 
Hkrati je to tudi odgovornost, da nadaljujem 
dobro delo in sem zgled mlajšim generacijam. 
Sama na svoje delo nisem nikoli gledala kot na 
izjemen dosežek. Ko nekaj delaš z veseljem in 
navdušenjem, okolica to prepozna.

Kaj menite o vlogi žensk v tej stroki?
Žensk je v inženirskih poklicih vedno več, 

kar je super, ne smemo pa zanemariti rav-
novesja, ki je nujno v vsakem poklicu. Moš-
ki gledajo na stvari z upoštevanjem golih 
dejstev, ženske znamo vpeljati tudi čustva 
in druge mehke veščine. Nujnost povezano-
sti žensk in moških v inženirstvu se mi zdi 
ključna za uspeh.

Kakšna je bila vaša poslovna pot od začetkov 
do danes? Kaj vam predstavlja vloga 
direktorice?

Moja poslovna pot je nenehno povezana z 
aluminijem, ki je kovina prihodnosti v takšni ali 
drugačni obliki. Začela sem kot komercialistka, 
ki je tržila storitve in proizvode kovinskoprede-
lovalnih podjetij. Tudi na Emmiju sem začela kot 
komercialistka prodaje za tuji trg s poudarkom 
na širjenju in pridobivanju novih poslov, leta 
2008 pa prevzela mesto vodje komerciale. Ko je 
podjetje leta 2016 postalo del poljske skupine 
Kety, sem postala so-direktorica podjetja. Z 
generalnim direktorjem sva si delo razdelila 
tako, da je moj fokus na komercialnih vsebinah, 
njegov pa na organizacijskih.

Kaj je vaša vizija za nadaljnji razvoj podjetja?
Podjetje si je že pred leti zastavilo cilj pos-

tati Evropski center odličnosti za celovite teh-
nološke rešitve aluminijastih komponent in 
temu sledimo na vseh področjih – od dela z 
zaposlenimi do odgovornega odnosa do okolja 
in zagotavljanja energetske učinkovitosti. Upo-
raba biomase in izgradnja lastne sončne elek-
trarne, katere prvi del že obratuje, sta izredno 
pomembna v času, ki ga zaznamuje vprašanje 
zadostne in cenovno znosne energetske oskrbe.

Kako kot uspešna in precej zaposlena ženska 
upravljate svoj vsakdan in poskrbite tudi za 
ustrezno sprostitev?

Že od samega začetka skupnega življenja sva si 
delo doma in z otrokoma s partnerjem sporazum-
no razdelila in oba slediva dogovoru. Zaradi svoje 
službe sem sama doma bistveno manj časa kot 
partner, ki je tako prevzel večino gospodinjskih 
del, zlasti čez teden. Vikendi so skupni, otroka 

sta že bolj ali manj odrasla, sicer še šolajoča, a 
samostojna. Sproščam se s hojo v naravi, z delom 
na vrtu in z rožami, dobro knjigo in glasbo. Rada 
potujem. Rada delam in še vedno so obdobja, ko 
kar malo pozabim nase, se pa tudi pri tem iz leta 
v leto izboljšujem.

Kakšne so vaše izkušnje kot ženska v stroki, 
ki je obravnavana kot pretežno moška? Ste 
imeli s tem kdaj kakšne težave?

S tem, da sem ženska, pri svojem delu 
nisem imela nikoli nobenih posebnih težav. 
Je pa res, da se ženski morebitne napake ali 
šibkosti očitajo veliko bolj kot moškemu. Kar 
je dovoljeno moškemu, ni vedno tudi ženski, 
tudi pri nas, kjer je enakopravnost med spo-
loma po mojem mnenju zadovoljiva. Po naravi 
sem taka, da tisto, česar se lotim, izpeljem do 
konca, in če nečesa ne razumem, sprašujem, 
dokler ne razumem; ne kimam, če se z nečim 
ne strinjam. Nimam težav povedati svoje mne-
nje na glas, še zlati, če vem, da imam prav, in 
kljub temu da je resnica morda neprijetna, 
česar pa velika večina ljudi ne sliši rada. Če 
že kdaj, je v tej naši moški branži morda nekaj 
dvoma zaradi spola na začetku, a se s pristo-
pom, strokovnostjo in odprto komunikacijo 
kmalu pokaže, kdo si in kaj znaš, in dilem več 
ni. So le še naloge in izzivi, ki jih je treba op-
raviti, osvojiti.

Kaj bi priporočili ostalim ženskam, ki 
delujejo v teh krogih? Morda kakšen nasvet, 
ki ste ga sami na svoji poti pogrešali?

Zaupati je treba vase in nenehno delati na 
sebi, na strokovnosti. Biti ženska je lepo, prav-
zaprav čudovito, in nikoli ne sme biti izgovor, da 
si ne upamo, četudi v moški dejavnosti.

»Ko nekaj delaš 
z navdušenjem, 

okolica to prepozna«

»Biti ženska je 
čudovito in ne sme biti 
izgovor, da si ne upam«

Elizabeta Škrget je vsestranska raziskovalka v podjetju Lek Veterina. Navdušuje 
se nad razvojem in inovativnostjo. Poudarja pomen uravnoteženosti spolov in ob 

tem pozdravlja vse večji delež žensk v inženirskih poklicih.

Silva Babšek je direktorica komerciale na podjetju Aluminium Kety Emmi iz  
Slovenske Bistrice, ki se ukvarja s predelavo aluminija. Sama pravi, da v tej stroki ni imela 
večjih težav, ostalim ženskam pa polaga na srce, naj zaupajo vase in se ne bojijo izzivov.

ELIZABETA
ŠKRGET

LEK VETERINA

SILVA
BABŠEK

KETTY EMMI



Kakšna je bila vaša pot, kako ste prišli na 
svoj trenutni položaj?

V multinacionalki sem se kalila v oddelku za 
marketing. Nato me je pot vodila v mlekarske 
zadružne vode, kjer sem po vodenju marketinga 
prevzela še razvoj.

Moj največji življenjski uspeh ni moja kariera, 
temveč moja družina, saj sem najbolj ponosna 
mama svojega Lovra. Z možem Jernejem sva se 
skoraj desetletje trudila postati starša in po 
dolgi vztrajni poti nama je uspelo. Ta izkušnja 
me je v življenju in tudi v poslovnem delu kot 
osebo zelo izoblikovala. Verjamem, da sem bila 
po porodniškem dopustu boljša različica sebe 
in pripravljena prevzemati večje odgovornosti.

Takrat sem dobila priložnost v Atlantic Gru-
pi. Vem, da sem zahtevna, a hkrati tudi timska 
sodelavka in mentorica, kar je seveda nujno. Z 
veseljem sodelujem v strokovnih organizacijah 
managerske in marketinške stroke, saj verja-
mem, da je za rast naslednje generacije nujno 
deliti današnje izkušnje, dobre prakse in znanje.

Katero vlogo imate najraje in kateri 
posvečate največ časa?

Imam dva velika svetova, ki se lepo izme-
njujeta in dopolnjujeta: eden je družina in na 
drugi strani moja strast do dela in ekipe, ki jo 
vodim. Še zlasti posebno strast gojim do ne-
vidnega, nemogočega, nikoli narejenega, kar 
je velik izziv; verjamem, da se tako premikajo 
meje tako v človeških kot v poslovnih vodah. V 
tem neizmerno uživam.

Zavedam se, da imam izjemno srečo in privi-
legij, ker imam doma izredno oporo in podporo. 
Tako sem v službi lahko popolnoma osredo-
točena. Na drugi strani imam izjemno ekipo 
sodelavcev, ki je zelo odgovorna, strokovna in 

strastna ob vsem, kar skupaj ustvarjamo tudi za 
naslednje generacije, zato je delo z njimi pravi 
užitek in privilegij.

Tako sem se z leti naučila najti ravnovesje 
med obema svetovoma in se izogniti pastem, 
ki jih prinese izbiranje prioritet.

Kakšni so poslovni načrti? V katero smer 
peljete razvoj?

Naš fokus je na področju prebave, zato želimo 
znanje o tem približati ljudem. Izobražujemo jih 
prek zdravnikov splošne prakse in strokovnih iz-
obraževalnih vsebin na spletni strani, najbolj pa 
smo ponosni na vodene programe zdravja Donat: 
Detox za razstrupljanje, Imuno za pomoč pri kre-
pitvi imunskega sistema in Vital za razbremenitev 
prebavil, ki s seboj prinaša tudi pozitiven stranski 
učinek zmanjševanja odvečne teže. Z njimi ljudem 
pomagamo, da bolje razumejo delovanje svoje 
prebave in njen vpliv na celostno dobro počutje. 
Z dnevnimi smernicami v okviru programov, ki 
vključujejo jedilnike ter nasvete za vadbo in spro-
ščanje, jim pomagamo pridobiti zdrave navade.

Na te programe gledamo tudi kot na traj-
nostni prispevek k preventivnemu ohranjanju 
prebavnega zdravja širše populacije. Opazili 
smo, da ženske bolje preventivno skrbimo za 
svoje zdravje, saj je od 170.000 vseh, ki so iz 
šestih različnih držav sodelovali v naših pro-
gramih, kar 80 odstotkov žensk.

Vaše življenje je kar intenzivno in angažirano. 
Kako pri tem skrbite zase?

Strast, radovednost in optimizem pomagajo, 
da obveznosti name ne pritiskajo težko, čeprav 
jih je veliko. Rekla bi, da znam živeti čustva in 
uporabljati razum, zato se z Donatom družim 
tudi zasebno (smeh).

»Ženske bolje 
skrbimo za 

preventivno zdravje« 
Darja Teržan je izvršna direktorica poslovnega področja Donat v Atlantic Grupi. 
Po izobrazbi je tehnologinja, v praksi strokovnjakinja za marketing, po naravi pa 

matematičarka, ki si nenehno prizadeva za ravnovesje med družino in kariero.

DARJA
TERŽAN

DONAT

Kako vidite vlogo žensk v poslovnem svetu? 
Lahko ženska energija posebej pripomore k 
uspehu v poslu?

Ni pomembno, ali je energija ženska ali 
moška. Bistvo je, da je pozitivna in pravilno 
usmerjenja k doseganju jasno zastavljenih 
ciljev. Ženske nismo v ničemer boljše ali slabše 
od moških, smo pa zagotovo drugačne. Dobre 
smo v povezovanju ljudi in znamo prepoznati, 
na katerih področjih smo manj uspešne in se 
zato hitreje odzivamo na spremembe. Ven-
dar drug brez drugega nikakor ne moremo 
biti uspešni.

Kakšna je vaša poslovna pot? Kako ste prišli 
do današnjega položaja?

Svojo kariero v skupini Slovenske železnice 
gradim že od leta 1993; najprej kot priprav-
nica, nato na različnih položajih v tovornem 
prometu. SŽ – Tovorni promet vodim od leta 
2013, zadnje leto pa sem tudi članica uprave 
novo nastale družbe SŽ EP Logistika. V skoraj 
tridesetih letih dela sem natančno spoznala 
vse vidike delovanja našega podjetja in stkala 
poslovno mrežo doma in predvsem v tujini, da 
se lahko uspešno povezujemo.

Kako ste se znašli v svetu SŽ skupine,  
v svetu specifične dejavnosti?

Priznati je treba, da na področju transpor-
ta in logistike moški še vedno prevladujejo 
in je na vodilnih položajih malo žensk. Da 
te moški sprejmejo v svoj klub, se moraš kot 
ženska še bolj dokazati, predvsem s stro-
kovnostjo, a ko te sprejmejo, si spoštovana. 
Zato nimam večjih težav, saj sem vedno ime-
la podporo najožjih sodelavcev in odličnih 
mentorjev.

Kateri so bili največji izzivi v vaši karieri in s 
katerimi se soočate danes?

Kot direktorica vem, da brez sinergij s 
sodelavci in poslovnimi partnerji ne bi bili 
uspešni, zato sem za to sodelovanje lahko 
zelo hvaležna. V letih dela smo se soočili s 
številnimi izzivi. Na prvem mestu je gotovo 
vse bolj konkurenčno okolje, pa tudi ekonom-
ske recesije in drugi vplivi, kot sta epidemija 
kovida in vojna v Ukrajini. V naše poslovanje 
je spremembe prinesla tudi sklenitev strate-
škega partnerstva s češko družbo EP Logistics 
International.

Kako lovite ravnotežje med številnimi 
vlogami v družbi, ki jih ima vsaka uspešna 
poslovna ženska?

Družino poskušam postaviti vedno na prvo 
mesto. Vikende, če je le možno, preživimo sku-
paj, skupna kosila so skoraj obvezna. Med te-
dnom obiskujem vadbo za fizično kondicijo, v 
zadnjem mesecu pa poskušam spremeniti tudi 
določene navade, ki jih prinese stres.

V službi je kar precej izzivov, včasih nehote 
dovolim, da mi določene stvari zlezejo pod kožo, 
kljub temu da niso odvisne od mene. Trudim se, 
da tega ne bi nosila domov, a včasih pač ne gre.

Kako pa poskrbite zase, za svojo dušo?
Rada sem v naravi, še posebej med rožami, 

s katerimi že kar malo pretiravam, saj doma ni 
kotička, ki ne bi bil zasajen. Rada kolesarim, 
potujem in raziskujem različne kraje in države. 
Uživam ob mentoriranju mladih, ki so na začet-
ku karierne poti. In ne smem pozabiti svojih 
prijateljev – otrok s prilagojenimi potrebami, ki 
mi vedno narišejo nasmeh na obraz, ko se sre-
čamo. S svojo iskrenostjo ti res sežejo do srca.

»Drug brez 
drugega ne moremo 

biti uspešni«
Mag. Melita Rozman Dacar je že skoraj deset let prvo ime družbe SŽ - Tovorni 
promet. Pri svojem delu poudarja pomen pozitivnega odnosa in ekipnega dela, 

saj je dobra energija na delovnem mestu ključna za doseganje uspehov.

Mag. 
MELITA

ROZMAN
DACAR

SŽ - TOVORNI PROMET



Kako se je začela vaša kariera in kako vas je 
poslovna pot pripeljala v agencijo?

Petnajst let je resnično dolga doba, a je 
minila izredno hitro! Strateško načrtovanje 
je moje področje že kar od zaključka študi-
ja na Ekonomski fakulteti. Po magistrskem 
študiju menedžmenta v javnem sektorju 
sem sodelovala pri ustanavljanju Javnega 
jamstvenega in preživninskega sklada (danes 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in pre-

živninski sklad RS, op. a.) in prevzela njegovo 
vodenje. Po zaključenem drugem mandatu 
se je ponudila priložnost na razvojni agen-
ciji, ki prinaša pogled v prihodnost, ponuja 
neverjetno širino, interdisciplinarnost in 
delo v mednarodnem okolju. Vse to me je 
močno pritegnilo. Soustvarjanje prihodnosti, 
majhni in veliki uspešno zaključeni projekti 
in delo z ljudmi so vir mojega navdiha dan 
za dnem. Agencija je dokaz, da je sodelova-

nje mogoče, pri nas je to način dela. Prežeti 
smo z inovativnostjo in pri pilotnih projektih 
tudi z eksperimentalnostjo, saj preizkušamo 
rešitve za boljši jutri.

S katerimi izzivi ste se srečevali na tej poti 
in s katerimi se soočate v tem času?

Drži, da je delo prepleteno s številnimi 
izzivi. Za naše delovanje imamo zagotovljen 
le manjši del sredstev, preostanek si mora-
mo zagotoviti s projekti, za katere je treba 
vedno znova kandidirati. Po zaslugi odlič-
nih referenc, ki smo jih pridobili v zadnjih 
15 letih, in izkušene ekipe sodelavcev izred-
no uspešno konkuriramo v tem segmentu. 
Ekipo pa je treba znati zadržati, motivirati, 
da ostanejo kljub omejitvam pri plačah, saj 
smo del javnega sektorja. Vendarle je jedro 
trdno in nekaj očitno delamo prav, saj izjemni 
strokovnjaki ostajajo z nami. Potrebno je tudi 
veliko potrpljenja, ker se premiki v razvoju 
dogajajo na dolgi rok. Ta je že po naravi inter-
disciplinaren, zato so poseben izziv številna 
usklajevanja med nivoji in sektorji. Sploh je 
razvoj vse hitrejši in okoliščine, v katerih ži-
vimo, vse bolj nepredvidljive.

Ste tudi aktualna predsednica sveta 
Kohezijske regije Zahodna Slovenija, 
obenem podpredsednica Združenja 
regionalnih razvojnih agencij RRA GIZ, 
aktivni ste v mednarodnem okolju 
kot podpredsednica za kohezijo in 
digitalizacijo v Združenju evropskih 
regij. Redno se udeležujete mednarodnih 
konferenc na različne pomembne razvojne 
tematike. Kako uravnotežite vse te 
odgovornosti?

Naštete funkcije so zelo povezane, vse pa 
opravljam z veseljem. Ker v Sloveniji nimamo 
administrativne regionalne ravni z definirani-
mi pristojnostmi in prihodki, uspešnost naše-
ga dela v veliki meri sloni na zaupanju ljudi, 
s katerimi sodelujemo, predvsem občinami 
in župani. Delovanje v Kohezijski regiji pred-
stavlja priložnost za sodelovanje pri progra-
miranju in zagotavljanju primernih razvojnih 
sredstev tudi za zahodni, razvitejši del države, 
katere del je LUR. Vključenost v RRA GIZ omo-
goča zastopanje interesov agencij v dialogu 

z ministrstvi. Združenje evropskih regij (AER) 
pa prinaša intenzivno mednarodno dimenzijo, 
ki je tako pri vsakdanjem delu kot pri pred-
videvanju prihodnosti izredno pomembna.

Seveda imate poleg vsega tega tudi 
svoje zasebno življenje – kje najdete čas 
in energijo, da uskladite tudi številne 
družinske vloge?

Družina mi je zelo pomembna in vedno se 
rada vračam v varno domače okolje. Trudim se, 
da čas, ki mi je dan v krogu najdražjih, preživi-
mo čim bolj kakovostno, v prijetnih pogovorih 
ob družinskih kosilih, na dopustih, športno – 
skratka, pri aktivnostih, ki nas povezujejo.

 
Kaj pa najraje počnete za dušo –  
s čim si polnite baterije?

Sem zelo družabno bitje in velika ljubiteljica 
športa. Golf, sprehodi, plavanje in vadba so 
dnevne aktivnosti, ki mi dajejo moč in energijo, 
rada pa izkoristim tudi priložnosti za druženje s 
prijatelji in si občasno privoščim dobro zabavo; 
če je mogoče, z veliko plesa! Obožujem tudi 
potovanja. V zadnjih letih pa se je na seznam 
končno uvrstilo tudi lenarjenje, trenutki popol-
nega miru in odklopa.

Bi z nami delili še kakšno načelo, po katerem 
živite, ali kakšno zgodbo, ki vas je posebej 
zaznamovala?

Želela bi si, da bi se ljudje bolj veselili živ-
ljenja, dragocenosti trenutkov, ki so nam dani, 
da bi bilo okolje prežeto z več optimizma. Oza-
vestiti to, kar nas osrečuje, je tako pomembno! 
Kot je rekel nekdo, pametnejši od mene: »Sreča 
ni cilj, ampak potovanje.«

»Pomembno je 
ozavestiti to, kar 

nas osrečuje«
Mag. Lilijana Madjar je direktorica regionalne razvojne agencije Ljubljanske 

urbane regije RRA LUR že več kot petnajst let. Pri svojem delu usklajuje številne 
odgovornosti in funkcije, ob tem pa poudarja ključen pomen dobre ekipe  

sodelavcev, ki zna sodelovati in si upa eksperimentirati.

Mag.
LILIJANA
MADJAR

RRA LUR

»V zadnjih letih se je 
na seznam končno uvrstilo 

tudi lenarjenje, trenutki 
popolnega miru in odklopa.«

Lilijana je velika ljubiteljica športa:  

»golf, sprehodi, plavanje in vadba so dnevne 

aktivnosti, ki mi dajejo moč in energijo.« 
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Kako je potekala vaša karierna pot do 
trenutnega položaja?

Trenutno vodim oblikovno/proizvodni del 
naše lastne znamke nakita, obenem pa sem 
podporni člen prodajnim ekipam in manage-
mentu. Oče in mama sta zelo zgodaj prepoznala 
moje oblikovalske in ilustratorske talente in 
me nežno usmerjala v smer oblikovanja nakita, 
čemur sem se v najstniških letih seveda pridno 
upirala. Minilo je nekaj let in sama sem spozna-
la, da mi oblikovanje nakita pravzaprav izredno 
ustreza. Sprejela sta me v podjetje, poskrbela, 
da sem pridobila ustrezna znanja, zdaj pa sem 
na poti do bogatih izkušenj. 

Kako je delati v družinskem podjetju?
Starša sta tako meni, bratu in sestri prip-

ravila zelo velike čevlje, v katere se moramo 
najprej naučiti stopiti. Mlajši brat Jure od leta 
2016 vodi poslovalnico v Zagrebu, moj teritorij 
sta poslovalnici v Ljubljani in razvoj lastne 
znamke nakita. Učiva se skupnega dela, ko-
munikacije in razumevanja, kar je v družinskih 
podjetjih izredno pomembno, saj moramo de-
lovati enotno skozi vse segmente. Pričakujem, 
da bomo v prihodnosti še okrepili svojo pri-
sotnost na trgu.

Koliko je v tem poklicu žensk? Kakšne vrline 
prinašajo v panogo?

Ženske so v draguljarski industriji odlično 
zastopane. V naših delavnicah na Mestnem trgu 
21 je razmerje 2:3 v korist moških, a se izena-
čuje. Lep del naših dobaviteljev je del skupine 
RJC – Responsible Jewellery Council, kjer izbolj-
šujejo trajnostno in pošteno proizvodnjo nakita, 
obenem pa delujejo v smer enakopravnosti 
spolov znotraj podjetij.

Katera znanja danes zahteva vaš poklic?
Oblikovanje in priprava polizdelkov danes 

zahtevata precej računalniškega znanja, med-
tem ko končna obdelava zahteva obilo izkušenj, 
poznavanja materialov in orodij ter seveda tudi 
zvrhano mero potrpežljivosti in natančnosti.

Vloga vodje je lahko zelo stresna odgovornost. 
Imate kakšne posebne metode, ki vam 
pomagajo, da se sprostite in si sčistite misli?

Verjamem, da je dobra fizična pripravljenost 
enako pomembna kot dobra psihična kondicija. 
Mnogi se za fizični del obračajo na osebne trener-
je, jaz pa imam osebno trenerko za svoje misli. V 
zadnjem letu in pol sem z njeno pomočjo naredila 
ogromne premike naprej tako v osebnem kot tudi 
v poslovnem smislu. Verjamem, da sta pogovor in 
samorefleksija ključnega pomena za jasne misli.

Kako svoje delo usklajujete z osebnim 
življenjem? Je potrebnega veliko 
prilagajanja?

V podjetju delam s praktično celotno družino, 
saj smo z izjemo najmlajše sestre vsi del ekipe: tudi 
moj partner in svakinja. Pri takšni osebni poveza-
nosti je sprejemanje poslovnih odločitev pogosto 
nekoliko bolj čustveno, kot bi bilo treba, sem in 
tja se kakšna poslovna debata odpre tudi ob dru-
žinskem kosilu … Takšne situacije se skupaj učimo 
obvladovati, predvsem pa obračati v svojo korist.

Imate kakšen nasvet za mlada dekleta,  
ki se šele odločajo o poklicni poti?

Življenje za vse teče enako hitro, pomembno 
je, kaj s tem časom naredimo, kam in komu ga 
posvetimo. Osebno mislim, da ne glede na to, kaj 
počnemo, dokler to delamo z užitkom, strastjo 
in željo po dobrem, nimamo kje zgrešiti.

»Pogovor in 
samorefleksija sta 

ključnega pomena«
Tjaša Malalan je oblikovalka nakita in naslednica draguljarne Malalan. Njena pot je bila, 

kot pove, sicer ovinkasta, a je naposled ugotovila, da ji je oblikovanje nakita pisano na 
kožo, pri svojem delu pa se zanaša na družino, ki ji je v oporo tako doma kot v podjetju.

»Treba je vztrajati 
in biti potrpežljiv«

 
Doc. dr. Sanela Pivač je dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, 
ki je svoje poslanstvo našla v negovanju novih generacij. Po razgibani 
in izzivov polni poti ji je poklic medicinske sestre še vedno zelo blizu.

Kako se počutite v svoji vlogi?
Biti dekanja je velika odgovornost, saj je tre-

ba usklajevati in povezovati pedagoško, razisko-
valno in strokovno področje ter ob tem skrbeti 
še za stabilno finančno stanje organizacije. Po-
membno se mi zdi tudi razumevanje študentov 
in njihovo vključevanje v razvoj fakultete, saj 
študentski predlogi in ideje pomembno pri-
spevajo k razvoju in prepoznavnosti fakultete. 
S skupnim delovanjem ustvarjamo pozitivno 
kulturo in podobo fakultete.

Kaj želite sporočiti svojim  
prihodnjim študentom?

Mladi so naša prihodnost, zato vsem sporo-
čam, da naj vlagajo v znanje, pri tem naj bodo 
vztrajni in strpni, saj so v življenju vedno vzponi 
in padci – vse to naj jim predstavlja izziv. Di-
plomantom želimo dati vrhunsko znanje kot 
najboljšo popotnico za življenje, ki jim hkrati 
zagotavlja tudi prepoznavnost in zaželenost 
med delodajalci.

Kako se je razvijala vaša poslovna pot  
od začetkov do danes?

Moja poklicna pot se je začela v Splošni bol-
nišnici Jesenice, v Intenzivni internistični enoti 
in zatem v urgentni dejavnosti, kjer sem delala 
kot diplomirana medicinska sestra. Gre za zelo 
lep in dinamičen poklic, kjer so poleg znanja 
pomembne tudi dobro razvite komunikacijske 
veščine, empatija in čut za sočloveka; in je zame 
še vedno najlepši poklic.

S prvo službo sem okrepila svoje strokovno 
področje in pridobila samozavest. K temu pri-
pomore tudi stres, ki ga je v takih enotah veliko. 
Sledila je specializacija s področja managementa, 
nato magisterij zdravstvene nege in doktorat s 

področja javnega zdravja. Ob zaključevanju spe-
cializacije sem prejela povabilo za delovanje na 
fakulteti, na kateri sem še zdaj zaposlena. Nago-
voril me je nov izziv prenosa znanja iz prakse na 
mlade, ki se vidijo v poklicih s področja zdravstva.

Kako vam uspe uskladiti kariero in družino, 
pa tudi skrb za svoje zdravje?

Za ženske je izjemno pomembno, da imajo 
podporo svojih bližnjih. Sama sem bila redna 
študentka le ob vpisu na dodiplomski študij, 
nadaljnjo izobrazbo pa sem pridobivala ob zelo 
zahtevni redni službi in skrbi za družino. Moj 
študij je tako pogosto potekal v nočnih urah, 
kar je bilo včasih naporno in je zahtevalo dolo-
čeno mero odrekanja. To je tisto, kar poskušam 
prenesti tudi na svoje otroke in mlade: treba je 
vztrajati in biti potrpežljiv, so vzponi in padci, 
a na zaključek si vedno lahko zelo ponosen.

Kaj bi še posebej poudarili  
o vlogi žensk v družbi?

Ženske moramo svojo karierno pot redno 
usklajevati s številnimi drugimi vlogami in dru-
žinskimi opravili, a to je lahko tudi prednost, ki 
nam na karierni poti omogoči boljše sodelovanje 
in povezovanje različnih ljudi, idej in projektov.

»Karierna pot medicinske sestre 
je lahko izjemno pestra – od teh-
nika zdravstvene nege do dokto-

rata, in menim, da je treba poklic 
v tej luči tudi bolje predstaviti.«
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(P)ostani fit!
Izleti, vadbe in recepti na 

lidl.si/vitalnica

Potrebujete ideje za izlet s kolesom po 
Sloveniji? Hana iz Lidlove Vitalnice je 
poskrbela za kopico idej, ki so primerne 

tako za cestno kot gorsko kolo.
Pridružite se ji!
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Kako ženska v hitrem tempu poskrbi za 
dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih?
Ženske smo kot letni časi – ciklične in nenehno se spreminjajoče. Kljub vsem spremem-
bam, ki jih doživljamo na mesečni ravni in skozi različna življenjska obdobja, pa menim, 
da je določene stalnice fino vzdrževati ves čas. V želji, da navdihnem še koga, bom z vami 
delila nekaj svojih.

1. Preventiva in skrb za zdravje: Redni obiski pri zdrav-
niku, ko ugotovimo, da kaj ni v redu. Glede na to, da smo 
v rožnatem oktobru, bi izpostavila predvsem preventivne 
mesečne samopreglede dojk.

2. Skrb za uravnovešeno prehrano: Svetujem, da posku-
site spoznati, kaj in kdaj vašemu telesu najbolj ustreza. Te-
stirajte različna živila ob različnih časih in si vse zapisujte, 
nato pa svoje navade po potrebi postopno spreminjajte.

3. Skrb za redno vsakodnevno aktivnost: S tem, ko izbi-
ramo različne športe, poskrbimo za pestrost - nikoli nam 
ni dolgčas, hkrati pa razvijamo čim več gibalnih sposob-
nosti. Kadar je le mogoče, izberite aktivnosti, ki potekajo 
v naravi, sicer pa najdite kakšno indoor zamenjavo. Izbire 
je danes veliko in zagotovo obstaja kakšna vadba, pri 
kateri vam bo zaigralo srce.

4. Sprostitev: Za protiutež hitremu tempu potrebujemo tudi 
umiritev, odmik. Dobro se je dovolj poznati, da vemo, kaj nas 
sprosti in nam napolni dušo. Naj bo to sprehod s prijateljicami, 
obisk term, listanje najljubše revije, branje knjige …

5. Higiena spanja: Če smo naspane, je vse ostalo v 
dnevu lažje, saj smo bolj spočite, polne energije, krea-
tivne, mirne. Pri meni se najbolje obnese, da spim dovolj 
dolgo in kakovostno, kar poskušam nadzirati s tem, da 
vstajam in hodim v posteljo približno ob istih urah (tudi 
med vikendi).

Vem, vem: vse to je lažje napisati, kot pa izpeljati v 
realnosti, vendar ne iščemo popolnosti – vseeno pa lahko 
stremimo k temu, da smo vsak dan boljša različica sebe 
kot včeraj. Imejmo se rade in v vsakem življenjskem ob-
dobju poskusimo uživati maksimalno!

Vsako področje ima svoje 
prednosti in posebnosti

Med ženskami je veliko tudi vodij, ki skrbijo za posamezna področja in segmen-
te, ki za uspešno delovanje podjetja niso nič manj pomembni, kot je funkcija 

direktorja. Tovrstne poklice so nam predstavile sogovornice iz podjetja Tosama: 
Alenka Osterman, Nuša Podboršek in Darinka Gabrovec.

Alenka Osterman, vaša poslovna pot se je 
začela v italijanskem podjetju, danes pa ste 
v Tosami vodja področja proizvodnje. Na kaj 
morate biti pri svojem delu posebej pozorni 
glede na to, da gre za medicinske izdelke? 
Morate dosegati strožje standarde?

A: Delo opravljam na oddelku sanitetne 
konfekcije, kjer proizvajamo medicinske pripo-
močke iz tekstilnih materialov. Velik poudarek 
je na izdelavi Vivamela, obloge z medicinskim 
medom za zdravljenje ran. Posebno pozornost 
posvečamo čistoči, saj je ključnega pomena pri 
izdelavi teh izdelkov.

Nuša Podboršek, za sabo imate že precej 
delovnih izkušenj, veliko od teh prav v 
podjetju Tosama, kjer ste že skoraj dvajset 
let vodja financ. To področje se marsikomu 
zdi dolgočasno in ponavljajoče se delo. Kaj 
pa vaše delo predstavlja vam?

N: Področje financ nikakor ni dolgočasno in 
ponavljajoče se delo! Res je delo konstantno 
in sama opravljam precej operative, vendar 
je vsak dan drugačen od drugega, kar mi je 
v zadovoljstvo in užitek. Posebej se veselim 
uspešno rešenih težav, predvsem ko pride od-
ločitev za izplačilo regresa ali kakšne nepred-
videne nagrade, da se sodelavci razveselijo. Kot 
vsak financer sem tudi sama najbolj zadovoljna 
takrat, ko je na naših bančnih računih veliko 
denarja, vsekakor pa mi je najbolj pomembno, 
da so sodelavci zadovoljni, da ni konfliktov in 
je delo dobro opravljeno.

Darinka Gabrovec, tudi vi ste že dolgo del tega 
podjetja, zadnjih devet let pa opravljate delo 
vodje programa privatne blagovne znamke. Kaj 
vse obsega vodenje tega programa?

D: Delo s strankami mi je v veliko veselje, 
še posebej proces, v katerem skupaj iščemo 

najbolj primerne produkte in jih potem realizi-
ramo. Prodaja je področje, ki se natančno meri 
s številkami, zato je pomembno, da spremljaš 
trg, navade uporabnikov, konkurenco in vse to 
vključiš v svoje delo in odločitve, ki jih moraš 
sprejemati na dnevni bazi. Pohvalim se lahko, 
da smo v času mojega vodenja zabeležili najviš-
je realizacije v zgodovini našega oddelka. Moj 
največji izziv pa je organiziranje dela znotraj 
oddelka in motiviranje sodelavcev. Pri vsakem 
od njih poskušam iskati področja, ki mu najbolj 
leži in ga usmerjati vanj.

Kakšne so vaše izkušnje  
kot ženske v poslovnem svetu?

A:  Ženske so v poslovnem svetu zelo po-
memben dejavnik, saj s tem postanemo moč-
nejše, bolj samozavestne in dokažemo, da smo 
kos vsaki nalogi.

D:  Vsa leta službovanja delam v prodaji in 
izdelke, ki jih Tosama proizvaja, mi je vsekakor 
lažje prodajati, ker jih tudi sama uporabljam in 
lahko izhajam iz lastnih izkušenj. 

Kako pa poskrbite zase po napornem dnevu?
N:  Za ljudi, ki delamo s številkami, je splošno 

pravilo, da si napolnimo baterije z ročnim delom: 
pozimi je to volna s kvačko ali pletilkami, ostale 
letne čase pa z zemljo na vrtu in cvetličnih gredah. 
Pomagajo mi tudi sprehodi v gozdu s psičko, ob-
vezna večerna telovadba za vzdrževanje kondicije 
in zgodnji odhod v posteljo.

D:  Pri meni je to v veliki meri mirno družin-
sko okolje, predvsem moja otroka. Obiskujem 
latino in country ples ter jogo in uživam v na-
ravi, še posebej v naših čudovitih gorah. Rada 
berem teme, ki so pomembne za osebno in 
poslovno rast, pa tudi romane – prav za knjige 
lahko rečem, da so mi v preteklosti velikokrat 
pomagale vrniti vero v dobro in v ljudi. 



O 
tem, kako piti kavo po bon-
tonu in kakšna je kultura po-
vabil na kavo, smo se pogo-
varjali z Bojano Košnik Čuk, 
strokovnjakinjo za protokol in 

pravila kulture vedenja, ki vodi Šolo bonto-
na. Pravi, da na kavo poslovne partnerje ali 

stranke povabimo, če želimo manj formalen 
sestanek. 

»S kavo (ki je lahko sicer tudi čaj) lahko v 
bolj sproščenem vzdušju postavimo drugačne 
temelje za izpeljavo sestanka,« pravi. Ob tem 
dodaja, da se moramo kot gostje zavedati 
nekaterih pomembnih stvari, ko gre za kavo.

42       USPEŠNA 
       ŽENSKA

Kako pijemo kavo 
v poslovnem 

svetu?
Avtorica: Vesna Bizjak

Velikokrat, ko rečemo: »Pridi na kavo« ali »Gremo na kavo«, 
imamo v mislih pravzaprav nekaj drugega – druženje, 
klepet, odmor, v poslu pa srečanje oz. sestanek. In, da: 

ženske lahko tudi v poslu povabimo na kavo.

»Če je kava dobro pripra-
vljena, je lahko tudi užitek in 
s tem preboj, da se vzpostavi 
prijetnejša  komunikacija.«

»Jaz bi pa kapučino z dvema  
rjavima sladkorjema!« 

Če sestanek poteka v podjetju, ki nas po-
vabi na sestanek, velja, da ni več nujno, da 
nam postrežejo kavo – danes je dovolj voda 
(in sok). Če nam ponudijo kavo, velja, da si ne 
izmišljujemo preveč, kakšno kavo bi pili – torej 
posebne želje odpadejo, če v podjetju kuhajo 
kavo. Sogovornica pove, da se čedalje bolj upo-
rablja (po zgledu iz tujine) način, ki omogoča 
resen sestanek za mizo, za kavo pa je čas med 
odmorom – in sicer tako, da je v nekem kotičku 
ali na manjši mizi postavljena termo steklenica 
s kavo, ob njej skodelice in dodatki za v kavo. 
Tako si lahko vsak sam postreže, če želi kavo, 
s toliko sladkorja in mleka, kot želi. Če v pod-
jetju kavo skuhajo za sestanek, jo po bontonu 
pijemo tako, kot jo lahko ponudijo, sicer pitje 
kave zavrnemo. 

Kaj pa kavni avtomat, kjer je izbira velika? 
»Ponudba je res široka, a če je na sestanku 

10 ali 15 ljudi, lahko to kuhanje kave traja,« 
pove sogovornica in doda, da takšno kavo 
lahko ponudimo, jo pa iz plastičnega lončka 
pred postrežbo prelijemo v skodelico. »Nisem 
zagovornica teh lončkov in plastičnih palčk, za 
katere potem tudi ne vemo, kam bi jih dali,« 
doda, ponudi pa še idejo, da lahko v času od-
mora povabimo udeležence sestanka do ka-
vomata, kjer si lahko vsak izbere kavo. Vedno 
ob kavi ponudimo tudi vodo, lahko še sadje, 
kakšno čokolado … 

Kaj pa kava za s seboj?  
In lastna steklenica vode?

Pitje kave iz lončka 'to go', je, če smo sami, 
s sodelavci, na sprehodu, med odmorom, kot 
pravi Bojana Košnik Čuk, sprejemljivo. Nikakor 
pa ne moremo priti na sestanek v drugo pod-
jetje s svojo kavo v lončku in jo piti na obisku. 
»S seboj imamo lahko steklenico vode, vendar 
je nedopustno, da bi jo na sestanku postavili 
na mizo – izjema so interni sestanki,« še pove. 

Doda, da na splošno v zadnjem času preti-
ravamo s tekočino – problem nastane npr., ko 
je več ljudi na sestanku in vsakih nekaj minut 
nekdo pije. »Zaznavamo pretirano uživanje 
vode; nekaj časa že lahko zdržimo brez. Prav je, 
da pijemo, a ne vedno in povsod. Nedopustno 
pa je pitje iz steklenice izven svojega podjetja 
– tam moramo imeti kozarec,« pojasnjuje in 

pove, da ves čas zagovarja pitje vode iz pipe, 
ki se zdaj počasi vrača. »Dokler lahko v svojem 
okolju pijemo iz pipe, je smiselno, da podjetje 
investira v vrč (ali več vrčev) in kozarce ter pred 
sestankom svežo vodo natoči v vrč. 

Kdo koga povabi na kavo – in kdo plača?
»Odkar ženske posegajo po vodilnih mestih 

v različnih panogah, so se tudi kultura vedenja 
in poslovnega protokola spremenili. Karkoli 
počnemo, šteje vsako delo, vsak posameznik, 
kdo koga pozdravi, da roko, povabi … Ko smo v 
poslu, nismo ne moški, ne ženske, ne mladi, ne 
stari, šteje le položaj v podjetju oz. organizaciji, 
kjer smo zaposleni,« pojasnjuje, da spol nima 
nobene vloge pri protokolu in da ne velja več, 
da ženska ne sme povabiti na kavo.

»Velja, da če imam pred seboj mladega direk-
torja in sem starejša gospa, on prvi ponudi roko, 
predlaga morebitno tikanje, jaz prva pozdravim 
in me predstavijo,« ponazori in doda še eno pra-
vilo, ki pa izhaja po povabilu: kdo je gost in kdo 
gostitelj. Vsak lahko povabi nekoga na kavo; iz 
tega, kdo koga povabi, pa izhajajo pravila. 

»Če mene povabite na kavo, ste moja gosti-
teljica, vi podate roko, jaz pozdravim, vi pre-
dlagate tikanje,« razlaga strokovnjakinja. Velja 
tudi, da gostitelj predlaga izbiro kave oz., ali ob 
kavi tudi kaj prigriznemo, s čimer da namreč 
gostu vedeti, koliko proračuna je na voljo. Če 
gostitelj prepusti možnost izbire, pa velja, da 
gost nikoli ne naroča najdražjih stvari. Pazimo 
tudi na pravilno naročanje – sogovornica opaža, 
da v slovenskem prostoru še vedno marsikdo 
npr. naroči 'ekspreso' in ne 'espresso'.

Glede samega pitja kave pa poda še nekaj 
napotkov: »Ne ližemo žličk, sladkorčkov ne tre-
semo v zraku, pazimo, da šminka ne ostane na 
skodelici – če pa se to zgodi, je treba skodelico 
obrisati ne glede na to, da smo v lokalu in nam 
je bila kava postrežena.«



Pomembno je tudi, da pitja kave ne spremlja 
zvočna kulisa, kot je na primer srkanje. 

»Če je kava dobro pripravljena, je lahko 
tudi užitek in s tem preboj nekega ledu, da se 
vzpostavi prijetnejša komunikacija,« še dodaja.

Kava s sodelavko – če je to vsakdanja rutina, 
plača vsaka svojo

Bojana Košnik Čuk pravi, da je kava s so-
delavko lahko mašilo, celo izgovor za odmor, 
družabnost, klepet – a da je to včasih nujno 
potrebno. »Ne le za ženske,« dodaja in priznava, 
da moramo včasih poklepetati in spraviti misli 
ven na drugačen način. S tem pa dosežemo 
neko sprostitev med delom.

A bolj pomembno je, kot pravi, da pri tem 
odnosu velja, da kdor povabi na kavo, tudi pla-
ča. Če pa je to vsakodnevna zgodba, pa že velja, 
da vsaka plača svojo kavo – če sva sodelavki in 
je to rutina, plačava vsaka zase. Četudi gre za 
kavo s sodelavcem, plačilo ni avtomatsko na 
strani moškega. Enako velja tudi, če gre vsak 
dan skupaj na kavo več ljudi – plača vsak zase. 
Če nekdo na primer za svoj rojstni dan plača 
za vse, velja, da tudi drugi kdaj plačajo kavo za 
vse ob podobni priložnosti. 

Bonton je, kot še pove, zelo občutljiv do tis-
tih, ki v družbi nikoli ne plačajo – pa ne tistih, 
ki nimajo denarja. »To so tisti, ki imajo samo 
bankovec za 100 evrov, drugič pozabijo denar-
nico, tretjič gredo ravno na stranišče … Taki so 
spretni pri izogibanju plačila. Če vemo, da gre 
za take ljudi, je prav, da se dogovorimo z nata-
karjem, da plačajo tudi sami,« pojasni. Kot še 
doda – če vemo, da nekdo nima dovolj denarja, 
pomagamo – na tankočuten način, da jih ne bi 
izpostavljali in še bolj prizadeli.

Zanimivo: V času dvorjenja plača moški
Ko gre za romantično razmerje, Bojana Košnik Čuk pravi, da še 
vedno velja, da je vsaj na začetku odnosa v našem kulturnem 
prostoru plačilo domena moških. 

VABLJENI V NOVI ILLY SHOP.
DOBRODOŠLI NA POTI DO SREČE.

V pritličju nakupovalne galerije Kristalne palače v ljubljanskem BTC City-ju je 

odprta nova trgovina ILLY SHOP. V njej boste našli kavo illy v vseh izvedbah in 

praženjih, kavne aparate, umetniške skodelice in pribor za pripravo kave. Ponudbo 

dopolnjujejo vrhunski francoski čaji Dammann Frères ter izvrstna čokolada Domori.

ILLY SHOP, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, T 051 620 520, www.espresso.siCesta XIV. divizije 42a, 2000 Maribor, tel.: 02/48 00 130
www.cvetlicarna-aralija.com

ustvarjanja 65let hortikulturnega

mesta spominov
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                     Energetska svetovalka: 

Vsaka stavba naj 
bo energetsko 

učinkovita
 

Avtor: Samo Kranjec

Standard skoraj nič-energijskih stavb postavlja visoka 
merila pri zagotavljanju energijski učinkovitosti stavb, ki 
jih je treba zagotavljati pri njihovi gradnji in tudi prenovi.

Dobro je, da je lokacija zaščitena pred se-
vernim vetrom. Če hiša stoji na zelo vetrovni 
parceli, nam bo to podražilo ogrevanje. 

Na južni in mogoče zahodni strani hiše (tam, 
kjer je bolj osončeno) naj bodo po besedah 
sogovornice velika, energetsko učinkovita okna 
s trojno zasteklitvijo, na severni strani pa naj 
bo čim manj oken, ki naj bodo čim manjša. »Če 
imamo na južni strani velika okna, je treba po-
leti poskrbeti za senčenje, da se hiša ne pregre-
va. To se lahko naredi z nadstreškom, ki poleti 
dela senco, pozimi pa ne predstavlja ovire, ker 
je sonce tako nizko, da lahko sije skozi okna. 
Lahko se pred hišo tudi posadi listnato drevje 
ali kakšna trto, da zelenje poleti dela senco. 
Taka okna je treba takrat, ko je ponoči hladno, 
zapirati še z zunanjo roleto, ker so izgube skozi 
okna precej večje kot skozi steno.« 

Kjer skozi okna sije sonce, je treba imeti 
pode, ki akumulirajo toploto sonca – masivna 
tla, keramiko, kamen ali kaj podobnega. Ne 
smejo biti pokrita s preprogami. Če hiša ne 
bo na sončni legi, pa z velikostjo oken ne 
smemo pretiravati.

Toplotno izolacijo je na ali v obodu stav-
be smiselno povečevati do razumne meje 
(npr. obodne stene od 20 do 30 centimetrov, 
podstrešje od 30 do 40 centimetrov), več pa 
ne, ker potem več toplote izgubimo s prezra-
čevanjem kot skozi stene. 

Umetno prezračevanje z vračanjem toplote
»Zelo varčne hiše morajo obvezno imeti 

umetno prezračevanje z vračanjem toplote iz 
odpadnega zraka. Odpadni zrak odvajamo iz 
kuhinje in kopalnic. Ta gre skozi toplotni iz-
menjevalec, kjer odda toploto svežemu zraku, 
ki ga potem po toplotno izoliranih ceveh do-
vajamo v spalnice in dnevne sobe. Hiša mora 
biti zgrajena zrakotesno, kar se na koncu grad-
nje tudi preveri z meritvami,« razlaga Carmen 
Hladnik Prosenc.

Sistem ogrevanja naj temelji  
na obnovljivih virih

Skoraj nič-energijske stavbe porabijo za 
ogrevanje zelo malo toplote, zato je temu pri-
lagojen tudi sistem ogrevanja. Priporočljivo je, 
da temelji na obnovljivih virih. »Najpogosteje 
se za ogrevanje uporabljajo toplotne črpalke v 
kombinaciji s talnim ali toplozračnim ogreva-
njem. Pri manjših stanovanjskih stavbah so to 

običajno toplotne črpalke zrak-voda. Za večje 
stavbe, kjer bo poraba večja, pa je bolj smisel-
no uporabiti toplotno črpalko z geosondo ali 
toplotno črpalko voda-voda (s katero ohlajamo 
podtalnico in ogrevamo stavbo), ki imata višje 
izkoristke. S temi toplotnimi črpalkami ogreva-
mo tudi sanitarno vodo.«

Mogoče je tudi ogrevanje na les. Pri manjši 
stanovanjski stavbi so za ogrevanje primerni ka-
mini (na polena ali pelete) z vodnim toplotnim 
prenosnikom, saj lahko z njimi ogrevamo tudi 
sanitarno vodo. Morajo pa biti spredaj zrakotes-
no zaprti. Tudi dovod zraka za gorenje morajo 
imeti od zunaj, pa prav notri v kamin. 

Večje stavbe lahko ogrevamo s kotli na les (po-
lena, peleti, sekanci), vendar naj bo v tem primeru 
kurilnica posebej in ne v ogrevanem delu stavbe.

»Neposredno ogrevanje na elektriko ni pri-
poročljivo, ker je ta energija preveč dragocena. 
Dosti bolj učinkovito jo lahko izkoristimo s to-
plotno črpalko, kjer za eno kilovatno uro pora-
bljene električne energije lahko dobimo 3 do 5 
kWh toplotne energije,« razlaga sogovornica.

Prenova v enem kosu ali po korakih
Priporočljivo je, da tudi pri prenovah ob-

stoječih stavb sledimo načelom skoraj nič-
-energijskih stavb, vendar je to po besedah 
Carmen Hladnik Prosenc precejšen zalogaj – 
tako finančni kot organizacijski. V skoraj nič-
-energijskemu standardu je stavbo najlažje 
prenoviti, če je prazna – torej če v njej še ne 
živimo (če smo jo npr. kupili ali podedovali). Pri 
prenovi jo namreč najprej precej razkopljemo, 
delamo razne preboje in je takrat ne moremo 
uporabljati. Pri tem veljajo enaki principi kot 
pri novogradnji.

Če si take prenove ne moremo privoščiti, je 
sprejemljivo, da stavbo prenavljamo po posa-
meznih ukrepih: zamenjamo okna z energijsko 
učinkovitimi, toplotno izoliramo podstrešje, fasa-
do, obnovimo ogrevalni sistem, vgradimo prezra-
čevalne naprave, ki del odpadne toplote vračajo.

Sogovornica pravi, da so za energetske prenove stavb na 
voljo tudi subvencije in ugodni krediti Eko sklada. O tem 
se občani lahko pozanimajo v najbližji pisarni ENSVET, ki 
so razporejene po celi Sloveniji.

       DOM 
       ŽENSKE

P
ri novogradnjah zakon zapoveduje gradnjo sko-
raj nič-energijskih stavb. Te za svoje delovanje 
(ogrevanje in ohlajanje) porabijo zanemarljivo 
malo energije. Lahko pa jo nekaj proizvedejo 
tudi same, npr. s sončno elektrarno na strehi. 

»Pri projektiranju je treba upoštevati vse naravne danosti in 
stavbo obravnavati celostno,« pravi Carmen Hladnik Prosenc, 
neodvisna energetska svetovalka mreže ENSVET. 

Izkoristiti je treba naravne danosti
Za toplotno bilanco stavbe je ugodno, da je gradnja čim 

bolj kompaktna, brez štrlečih delov. Priporočljivo je, da je lo-
kacija obrnjena proti jugu, da čim bolj izkoristimo brezplačno 
sončno energijo. 



VEČ KOT 100.000 SLOVENCEV 
PRISEGA NA NAŠO SVEŽINO!

ENERGETSKO UČINKOVITA NALOŽBA. IZKORISTKI NAD 90 %.

PREZRAČUJEMO ŽE OD LETA 1959.

“ Za nakup smo se odločili zaradi prisotno-
sti vlage, rosnih oken in plesni. To je bila 
edina zares prava in zanesljiva odločitev, 
za katero nam ni žal! Učinki so enkratni in 
naložba je bolj vredna od naložbe v kakr-
šenkoli sklad! Hvala!”

MARIJA, Dravograd

» Lunos hvala, da ste rešili, kar je izgle-
dalo nerešljivo. Zidna plesen, zarošena 
stekla, zatohel zrak, ogromno vlage, 
kljub zračenju prostorov in skrbni upo-
rabi. Šele Lunos je poskrbel, da smo v 
našem domu, zares popolnoma odpra-
vili vse težave in zdaj uživamo v čistem, 
svežem zraku v vsakem trenutku.«

JASMINA, Markovci

“Zahvaljujoč vašemu sistemu smo v hiši 
prejeli svež, čist zrak. Veliko ste nam 
pomagali. Zdaj nimamo alergij in pljuča 
mojega brata so se izboljšala. Pred 10. 
leti je namreč v požaru opekel pljuča. 
Do vgradnje sistema je kašljal vsakih 
pet minut. Danes skoraj nima kašlja. 
Hvala vam, spremenili ste kakovost na-
šega življenja.” 

SERGEJ, Trzin

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

Številke dokazujejo, da so naši prezračevalni 
sistemi res kakovostni.

Cenovno ugodno in izjemno enostavno za vgradnjo.

Vrhunski decentralni 
prezračevalni  sistemi za 
novogradnje in sanacije

PE Ljubljana 
080 73 13
PE Maribor
080 71 86 

www.lunos.si

PRODAJNI HIT i-VENT!
Pametna prezračevalna enota i-Vent kot novost v decentralnem 
prezračevanju. Izjemno enostavna za vgradnjo, primerna za 
vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja, kot tudi v novogradnje. 
Temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z en-
stavnim upravljanjem preko aplikacije, ki je kompatibilna z sis-
temoma Android in iOS. Sistem deluje brez hrupa in škodljivih 
snovi, kot tudi brez vetra in neugodnih vremenskih vplivov. Pre-
pišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka pa bosta 
poskrbela, da ne bo prišlo do prepihov.

REVOLUCIJA V PREZRAČEVANJU

Specialisti za prezračevanje



50         ŽENSKA 
    KOT MATI O tem, s kakšnimi izzivi se ženska 

sooča od spočetja pa do prve-
ga leta otrokove starosti, smo se 
pogovarjali z dvema uspešnima 
ženskama, ki vsaka na svojem 

področju prispevata k boljšemu počutju tako 
mamic kot otrok.

V Sloveniji je bilo leta 2019 kar 88 % delovno 
aktivnih mamic, starejših od 19 let in z dvema 
otrokoma.

V nosečnosti je pomembna podpora 
partnerja, družine, prijateljic

Ko se ženska odloči postati mama, se 
podaja na novo pot. Nosečnost spremljajo 
mnoga vprašanja in dileme, kot npr. kako 
se prehranjevati, katere preiskave izbrati, 
katera prehranska dopolnila potrebuje. Še 
pomembnejši pa je čustveni vidik, saj se 
ženska čez ta proces občutno spreminja. Zato 
je v tem obdobju za žensko zelo pomembna 
podpora partnerja, družine, prijateljic, pred-
vsem pa je pomembno zavedanje, da je vsaka 
ženska individuum in ima v času nosečnosti 
individualne potrebe in želje. 

Na tem področju lahko pomaga dula, uspo-
sobljena in izkušena ženska, ki nudi čustveno 

in fizično podporo porodnici in njenemu par-
tnerju. V zadnjih letih se zanimanje za dule tudi 
v Sloveniji povečuje. Naša sogovornica, Špela 
Peternel, izkušena obporodna spremljevalka 
(dula), dr. biomedicine in univ. dipl. biologinja, 
ocenjuje, da se pri nas za dulo odloči približno 
1 % nosečnic (za primerjavo: v ZDA se za dulo 
odloči približno 8 % nosečnic). 

Po njenih besedah se približno polovica 
žensk za to odloči v drugi (ali poznejši) noseč-
nosti zaradi predhodne slabe izkušnje, polovi-
ca pa že v prvi nosečnosti. Med temi prevladuje 
strah zaradi slabih izkušenj prijateljic, neka-
tere so samske, nekatere pa preprosto vedo, 
kaj želijo, vendar se bojijo, da same teh želja 
ne bodo mogle uresničiti. Druge pa si ob sebi 
preprosto želijo imeti žensko, ki je že šla skozi 
to izkušnjo in potrebujejo čustveno oporo. 

Najpomembnejši del dula opravi v času no-
sečnosti. Njen pristop je individualen, glavna 
naloga pa, da nosečnico pripravi na porod, ji 

pomaga premagati strahove, da zaupa v svo-
je telo, v porodni proces in ne nazadnje tudi 
osebju. Če je to vse zajeto, je zaupanje večje 
in porod lažje steče. V času nosečnosti je v 
središču ženska, saj je ona tista, ki gre fizič-
no čez to izkušnjo. Peternelova pa pravi, da 
ne smemo pozabiti na očete, ki so prav tako 
ključni pri podpori svoji partnerici. 

Ko se ženska odloči 
biti mama, se 

podaja na novo pot
Avtorica: Anita Rudolf

Vloga ženske v družbi se skozi zgodovino spreminja. A ženske, 
ki so matere, imajo še danes mnogo izzivov pri usklajevanju 

vseh področij življenja, predvsem tudi zato, ker je danes precej 
običajno, da so ženske delovno aktivne, hkrati pa so še vedno v 

veliki meri tudi tiste, ki skrbijo za dom in otroke. 

Prehranska dopolnila v nosečnosti?
Nosečnice so izpostavljene številnim, včasih kontradiktornim infor-
macijam, katera prehranska dopolnila so potrebna v času nosečnos-
ti. Špela Peternel poudarja, da je tudi tu pomemben individualen 
pristop: »Če se nosečnica zdravo in raznoliko prehranjuje, potreb 
po prehranskih dopolnilih načeloma ni. Po drugi strani pa vemo, 
da danes ni enostavno priti do polnovredne hrane. Zato naj vsaka 
ženska pri sebi pogleda, kako se prehranjuje, kako se giba, kakšen 
je njen življenjski stil in se na podlagi tega odloči, kaj potrebuje.«

OBIŠČITE NAŠE POSLOVALNICE:

LJUBLJANA: BTC City, hala A, kletne etaže
MARIBOR: Ljubljanska ulica 85

www.trgovina-junior.si

otroskatrgovinajunior

OTROŠKA TRGOVINA JUNIOROTROŠKA TRGOVINA JUNIOR  

otroška oprema na enem mestu

SCAN ME



Poporodno obdobje polno novih vprašanj
Špela Peternel pravi, da se sama med poro-

dom umakne iz vidnega polja porodnice. Takrat 
je glavni fokus na očetu – usmerja ga, kako naj 
nudi podporo partnerici, saj je to tisto, kar si 
želi, da ji ostane v spominu. Obenem pa je tam 
tudi zato, da nudi fizično pomoč – prinese ko-
zarec vode, ji pomaga, da se obrne in podobno.

Po porodu pa se mamam odprejo povsem 
nova vprašanja in soočijo se z novimi izzivi, 
med katerimi je med glavnimi prav gotovo doje-

nje. Svetovna zdravstvena organizacija svetuje, 
da se otrok prvih šest mesecev izključno doji, 
potem pa ob ustrezni prehrani še do 2. leta 
starosti, če mati in otrok tako želita. Mnoge 
mame, pri katerih dojenje ne steče takoj, čutijo 
velik pritisk okolice. Tudi na tem področju je 
prisotnost dule še kako dobrodošla. 

V tednih, ki sledijo porodu, se dula z novop-
ečeno mamico pogovori tudi o spominih na 
porod. Skupaj obnovita dogodke, pri čemer je 
namen, da se mame zavedajo, da je vse, kar se 
je zgodilo, del naravnega procesa. 

Mamina glavna skrb: najbolje za otroka
V prvem letu življenja se otroci spreminjajo 

zelo hitro. Od novorojenčka, kjer je mamina 
glavna skrb, da se počuti dobro, da je nahranjen 
in mu je toplo, do prvega kobacanja, sedenja 
in prvih samostojnih korakov. 

Na področju gibalnega razvoja dojenčkov  in 
otrok je že več kot 10 let aktivna Janja Kramar, 
ki pravi, da so starši vedno bolj ozaveščeni, 
kako pomemben je gibalni razvoj od rojstva do 
hoje in tudi kasneje, saj preventiva in nudenje 
zdravih vzorcev za otroka pomenita, da lahko 
izkoristi svoj potencial, ki ga je prinesel na svet. 

Njihov center tako vsako leto obišče več ma-
mic, ki želijo otroku nuditi najbolje. »Gibalni ra-
zvoj je v prvem letu življenja izjemno pomemben, 

saj dojenček zgradi temelj za celo življenje. Kako 
bo otrok hodil, je odvisno od razvojno-gibalnih 
mejnikov pred tem, kot so: pasenje kravic, obrati 
s hrbta na trebuh in nazaj, samostojno sedenje, 
kobacanje in hoja,« pravi Janja Kramar.

Po njenih izkušnjah imajo mamice, ki pri-
hajajo k njim, zelo dobro znanje o tem, kako 
bi se moral dojenček razvijati, zato tudi hitro 
prepoznajo odstopanja v razvoju. 

Pogovor z drugimi mamicami  
je pomembna podpora

Poleg otrokovega gibalnega razvoja pa 
udejstvovanje na takšnih skupinskih uricah za 
mamice pomeni tudi možnost, da se z drugimi 
starši pogovorijo o enakih ali podobnih težavah v 
času porodniškega dopusta, se poistovetijo z njimi, 
sklepajo nova prijateljstva, potožijo, ko jim je težko. 

»Ta dodatna podpora mladim mamicam po-
meni ogromno v tem zelo občutljivem obdobju. 
Po obravnavi gredo pogosto na kavo v bližnji lokal, 
da poklepetajo in izmenjajo še kakšno mnenje o 
dojenčkih,« dodaja Kramarjeva. Ker pa vse ma-
mice nimajo možnosti prihajati na takšne urice, 
je na voljo tudi spletni program za lažje časovno 
usklajevanje. Janja Kramar je podjetje ustanovila 
s prijateljico Vesno Cerar; obe sta tudi sami mami. 
Pravi, da tako radi opravljata svoj poklic, da ga ne 
vidita kot službo, temveč kot poslanstvo. Zato jima 
usklajevanje poslovnega in družinskega življenja 
ne predstavlja nobenih težav. 

Dula je mama mami
Kako pomembna je podporna vloga dule, potrjujejo raziskave. 
»Ženske, ki imajo ob sebi dulo, doživijo bistveno manj carskih 
rezov, potrebujejo manj ali nič protibolečinskih sredstev, manj 
je porodov z vakuumom, sprožanja in posledično pospeševanja 
poroda ter kasneje poporodne depresije in težav z dojenjem,« 
navaja Špela Peternel.
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V različnih obdobjih svojega živ-
ljenja in pri različnih življenj-
skih slogih imamo različne 
prehranske potrebe, zato stro-
kovnjaki priporočajo določene 

prilagoditve osnovnih smernic.

V rodni dobi poskrbimo za zadosten vnos železa
»Uravnotežena prehrana se priporoča 

za vse spole in življenjska obdobja. Kar se 
tiče razlik, velja recimo omeniti, da ženske v 
rodni dobi dnevno potrebujejo nekoliko več-
ji dnevni vnos železa (15 mg) kot moški (12 
mg), saj prihaja do izgub zaradi menstruacije. 
Za ustrezen vnos železa lahko poskrbimo z 
mešano uravnoteženo prehrano. Če ženske 
opažajo spremembe v počutju, kot je na pri-
mer pogosta huda utrujenost, oslabelost ali 
vrtoglavica, je smiselno, da obiščejo zdrav-
nika, ki opravi ustrezne preiskave in preveri, 
ali so zaloge železa zadostne,« pojasnjuje 
raziskovalka dr. Živa Lavriša, univ. dipl. inž. 
živ. tehnologije na Inštitutu za nutricionistiko.

54         ZDRAVJE 
        ŽENSKE

Prehrana za 
zdravje žensk v 

različnih obdobjih 
življenja

Avtorica: Nives Rudolf

Eden ključnih dejavnikov zdravja posameznika je prehrana 
in vedno bolj se zavedamo pomena pestre in uravnotežene 

prehrane, ki nam zagotavlja zadosten vnos potrebne 
energije za slog življenja. Nezanemarljivo je poudariti, da se 

je treba kakršnekoli spremembe v načinu prehranjevanja 
lotiti postopoma, brez velikih sprememb čez noč, kar bo 

pozitivno vplivalo tudi na našo vztrajnost.

Osnovna priporočila Nacionalnega portala  
za uravnoteženo prehrano

Zdrava prehrana dolgoročna naložba v zdravje 
nosečnice in otroka

Primerna prehrana pred in med nosečnostjo 
je izrednega pomena tako za zdravje nosečni-
ce kot dojenčka. Dr. Lavriševa opozori, da je v 
obdobju načrtovanja nosečnosti (vsaj 4 tedne 
pred zanositvijo) in vsaj prvo tromesečje noseč-
nosti nujno dodajanje folne kisline. »Ženske, ki 
želijo zanositi ali bi lahko zanosile, naj bi do-
datno uživale 400 µg sintetične folne kisline (oz. 
pteriolmonoglutaminske kisline/PGA) v obliki 
dodatkov za preventivo pred defekti nevralnih 
cevi. Do spremenjenih potreb po hranilih in 
mikrohranilih pride pri ženskah tudi v obdobju 
nosečnosti in dojenja.«

Na spletni strani Nacionalnega portala o hra-
ni in prehrani Prehrana.si v času nosečnosti in 
dojenja priporočajo tudi omega-3 maščobe DHK 
in EPK, ki jih zaužijemo z malimi morskimi ribami 
ali z dodajanjem v obliki prehranskih dopolnil.

»V tem obdobju se poveča tudi potreba po 
energiji, vendar nosečnici nikakor ni treba jesti 
za dva«, opozarjajo na portalu. Za srednje teles-
no aktivno nosečnico priporočajo, da v prvem 

tromesečju v povprečju dnevno zaužije skupno 
2.100 kcal, kar zadošča za pokrivanje osnovnih 
potreb, za pokrivanje dodatnih potreb pa dodat-
no še 250 kcal v drugem tromesečju oz. 500 kcal 
v tretjem tromesečju. To velja za ženske, stare 
med 25 in 51 let, z normalno telesno težo pred 
zanositvijo in za nosečnice, ki se od začetka do 
konca nosečnosti ne zredijo za več kot 12 kg.

Doječa mati (v starosti med 25 in 51 let) naj bi 
po navedbah portala ob srednje visoki telesni 
aktivnosti s prehrano za pokrivanje osnovnih 
potreb v povprečju dnevno zaužila 2.100 kcal, 
za pokrivanje dodatnih potreb za sintezo mleka 
pa v prvih štirih do šestih mesecih dojenja še 
dodatnih 500 kcal. Omenjeno priporočilo teme-
lji na predpostavki, da izvira ostali del energi-
je iz maščobnih zalog doječe matere, ki so se 
nakopičile v času nosečnosti. Doječe matere 
imajo običajno zelo dober tek in nimajo težav 
po pokrivanju dodatnih potreb po energiji. Po-
leg zdrave prehrane in zadostnega kaloričnega 
uživanja hrane na sintezo mleka vplivajo tudi 
psihična umirjenost doječe matere, počitek in 
tehnika dojenja.

Vam primanjkuje energije?  
Ste slabokrvni?

Oba zmanjšujeta utrujenost in izčrpanost, imata vlogo pri  
delovanju imunskega sistema, pri nastajanju rdečih krvničk...

Železo10 vsebuje kombinacijo dveh oblik železa za optimalno  
absorpcijo. Ne zapira in ne povzroča prebavnih težav. 

Boost – vitamin B12 vsebuje impresivnih 1200 μg  
metilkobalamina, biološko najučinkovitejše oblike B12.

Tudi v drugih specializiranih trgovinah in nekaterih lekarnah ter na www.sitis.si

Poskrbite za dodaten vnos 
vitamina B12 in/ali železa!
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1. Večkrat dnevno jejte pestro in lokalno pridelano zelenjavo in sadje. 

2. Izbirajte živila iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov.

3. Izbirajte pestro hrano, ki naj vsebuje več živil rastlinskega izvora..

4. Nadzorujte količine zaužite maščobe.

5. Mastno meso nadomestite s stročnicami, ribami, perutnino ali pustim mesom.

6. Dnevno uživajte priporočene količine mleka in mlečnih izdelkov.

7. Jejte manj slano hrano.

8. Omejite uživanje sladkorja in sladkih živil ter pijač.

9. Zaužijte dovolj tekočine.

10. Omejite uživanje alkohola.

11. Bodite telesno aktivni.



Zadosten vnos beljakovin za zdravje  
kosti in mišic v zrelem obdobju 

Starejšim od 65 let se zmanjšuje delež funk-
cionalne mase (mišična masa, kostna masa) 
in povečuje delež maščobnega tkiva v telesu. 
S staranjem se spreminja tudi presnova hrane 
in prehranske potrebe telesa. Uravnotežena 
in pestra prehrana je ključen del ohranjanja 
zdravja tudi pri starejših odraslih in je bistvena 
za ohranjanje samostojnosti in vitalnosti. Sku-
paj s telesno aktivnostjo zmanjšuje tveganje in 
upočasnjuje napredovanje kroničnih nenalez-
ljivih bolezni, kar podpira kakovost življenja.

»Pri ženskah (in tudi moških) po 65. letu sta-
rosti je zelo pomemben tudi ustrezen vnos be-
ljakovin (1g beljakovin/kg telesne mase dnevno) 
in redna fizična aktivnost, kar pomaga ohranjati 
zdravje kosti in mišic v starosti,« še doda sogovor-
nica z Inštituta za nutricionistiko dr. Živa Lavriša.

Individualne potrebe po dodatkih
Na inštitutu za nutricionistiko svetujejo, da 

»potrebe po hranilih pokrivamo z mešano in 
uravnoteženo prehrano. Predvsem v zimskem 
obdobju priporočajo le dodajanje vitamina D (20 
µg dnevno) tako pri ženskah kot pri moških. Tisti, 
ki se prehranjujejo vegansko, morajo dodajati 
tudi vitamin B12.«

Ljudje živimo v različnih okoljih, izpostavljeni 
smo različnim (stresnim) situacijam, smo različno 
fizično (ne)aktivni in se razlikujemo po genski za-
snovi. »Prav hrana pa izrazito vpliva na izražanje 
genske zasnove,« pravijo na Inštitutu za nutricioni-
stiko; zato je nemogoče podati enoznačna navodila 
za zdravo prehranjevanje, ki veljajo za vsakega 
posameznika. Vse navedene splošne smernice o 
zdravi prehrani pa navajajo dejstva o prehranje-
valnih navadah in izbiri hrane, ki dolgoročno ne 
bo imela škodljivih posledic za organizem.
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Ko zmanjka časa za spanje, 
poiščemo naravne rešitve
Kot večina žensk, ima tudi Petra Potočnik, nutricionistka in vodja podjetja Eubioma, ki 
nudi specializirana prehranska dopolnila iz vrst Biološke medicine, več vlog v življenju. 
Navedla je nekaj koristnih napotkov za vzdrževanje energije in pogoste težave.

V družini v prvi vrsti skrbijo za zdra-
vo, uravnoteženo prehrano iz ekoloških 
ali vsaj lokalnih živil. »Hrana je osnovni 
vir energije, in če je naš črevesni mikro-
biom v ravnovesju, bomo iz njega posr-
kali potrebna hranila za življenje. Veliko 
pozornost dajemo tudi pitju zadostnih 
količin vode in gibanju, potem pa je tu 
še zadostna mera kakovostnega spanja, 
kjer se najraje zatakne,« pove. 

Ženskam pogosto čez dan zmanjka 
časa za vse obveznosti, zato skuša-

jo izgubljeno nadomestiti zvečer, na 
račun spanja. Pomanjkanje spanja 
pa se seveda pozna na upadu ener-
gije. V takšnih primerih sogovornica 
prisega na uživanje NADH – dopol-
nila v obliki podjezičnih pastil, ki na 
naraven in neškodljiv način dvigne 
nivo nastajanja ATP energije v telesu 
in povrne občutek jasnosti in zbra-
nosti. »Pa še eno čudovito lastnost 
ima – upočasnjuje staranje. Je edina 
znanstveno potrjena substanca za 

biološki 'antiaging',« poudari. Sama 
sicer pri ženskah opaža predvsem 
potrebo po učinkovitih naravnih re-
šitvah za soočanje z vnetji in čreve-
snimi težavami ter za boljšo podporo 
imunskemu sistemu. V Eubiomi se 
zavedajo tovrstnih težav in so ustre-
zne rešitve imeli na voljo že pred ko-
ronavirusom: »Naša omega-3 je na 
primer edina na trgu, ki zagotavlja 
terapevtske odmerke in potrebno 
učinkovitost.«
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Gloup Gel – 
naravna pomoč 
za lažje požiranje 
zdravil
Gloup Gel je gost in gladek gel, ki omogoča lahkotno poži-
ranje zdravil in gladek prehod skozi požiralnik do želodca.  

Izdelek so zasnovali in razvili na Nizozemskem v sodelovanju z domovi za sta-
rejše. Gloup Gel je zasnovan za pomoč ljudem s težavami pri požiranju zdravil. 
Večina ljudi težko požira zdravila iz psiholoških razlogov. Nekateri to premagajo, 
drugi pa ne, zato je zanje požiranje zdravil nadvse zahtevno ali celo nemogoče. 
Gloup je prvi gel, ki je posebej zasnovan za ta namen. Gel navlaži sluznične opne 
v ustih in žrelu, njegov sadni okus pa izniči neprijeten okus zdravil. Uspešno prek-
rije slab okus zdravil in še pomembneje, je enako varen kot voda in ne povzro-
ča drugih znanih interakcij z zdravili. Gel je narejen iz 99 % naravnih sestavin s 
statusom hrane, izvirna različica pa je celo 100-odstotno naravna. Omejitev pri 
njegovi uporabi zato ni, primeren je za vse od drugega leta naprej, tudi za slad-
korne bolnike in tiste, ki so preobčutljivi na gluten.
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Malokdo dandanes še ne pozna konoplje. Nje-
na vlakna so visoko cenjena v gradbeništvu, 
tekstilni, papirni in avtomobilski industriji, zelo 
priljubljena pa je tudi v prehrani. Za prehrano 
se uporabljajo mladi poganjki, listi in semena, 
iz katerih se pridobiva konopljino olje. Trg je 
polno izdelkov, ki vsebujejo konopljo – od sirov 
do kruha, testenin in piškotov. Znajde se tudi 
v pijačah in prehranskih dopolnilih.

P
ri tem je seveda treba razlikovati 
med industrijsko konopljo in in-
dijsko konopljo, ki namreč vsebuje 
visoko koncentracijo (okrog 10 %) 
tetrahidrokanabinola, psihoak-

tivne snovi, ki jo poznamo tudi pod kratico 
THC. Zato indijska konoplja spada med pre-
povedane droge, medtem ko njena industrij-
ska sorodnica vsebuje tako majhne količine 
THC, da se brez težav uporablja v vsakdanji 
prehrani. Posebej cenjeni so danes izdelki s 
CBD, nepsihoaktivnim kanabidiolom, o koristih 
katerega priča vse več raziskav.

Beljakovinska sestava  
ugodna predvsem za vegane

Zaradi njene vsestranske uporabnosti je ko-
nopljo za različne namene možno uporabiti v 
celoti, v prehrani pa se uporabljajo večinoma 
semena in olje. Semena namreč vsebujejo nekje 
med 25 % in 45 % maščobe, od tega velik delež 
nenasičenih maščobnih kislin, zaradi česar stro-
kovnjaki priporočajo predvsem surovo uživanje. 
Če semena uživamo neoluščena, poskrbimo 
tudi za visok delež vlaknin. Zaradi beljakovin 
oz. ugodne aminokislinske sestave, ki je podob-
na nekaterim beljakovinam živalskega izvora, 
je uživanje semen priporočeno predvsem pri 
posameznikih, ki ne jedo živil živalskega izvo-
ra. Vsebujejo tudi vitamina E in A ter minerale, 
predvsem železo, baker, cink in magnezij. 

Veliko koristi prinaša tudi konopljino olje, 

saj vsebuje kar 80 % nenasičenih maščobnih 
kislin in ugodno razmerje omega-6 in ome-
ga-3 maščobnimi kislinami – v večini rastlin-
skih olj so namreč omega-3 maščobne kisline 
zastopane v precej manjši meri. Zaradi visoke 
vsebnosti nenasičenih maščobnih kislin pa 
olje tudi hitro oksidira, zato ga je treba po 
odprtju hraniti na hladnem in temnem mestu. 

Kaj pa je CBD? 
CBD je ena od več kot 100 sestavin kono-

plje, lahko je pridobljen direktno iz t. i. me-
dicinske konoplje (ki vsebuje neznaten delež 
THC) ali pa proizveden v laboratoriju. Kot na-
vaja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 
pri ljudeh CBD nima psihoaktivnega učinka niti 
ne povzroča zasvojenosti: »Ni dokazov za te-
žave z javnim zdravjem zaradi uporabe CBD.« 

CBD na trgu prodajajo večinoma v obliki 
kapljic (v olju), prehranskih dopolnil v drugač-
nih oblikah in v kozmetičnih preparatih. Po ce-
lem svetu navajajo raznolike koristi CBD-ja pri 
zdravju in negi, vse več pa je tudi raziskav na 
to tematiko. Kot navaja objava na harvardski 
šoli medicine, različne raziskave in ugotovitve 
uporabnikov kažejo na to, da lahko CBD pomaga 
pri zmanjševanju anksioznosti in nespečnosti 
pa tudi kroničnih bolečin – nanešen na kožo 
lahko pomaga zmanjšati bolečine pri artriti-
su … Kot še dodajo, so stranski učinki uporabe 
CBD lahko slabost, utrujenost in razdražljivost, 
posebej previdno (v dogovoru z zdravnikom) pa 
ga moramo, kot tudi ostala prehranska dopol-
nila, uživati, če jemljemo kakšna druga zdravila. 
Kot še zaključujejo v isti leto dni stari objavi 
na spletu, nekateri proizvajalci oz. prodajalci 
CBD izdelkov na trgu objavljajo trditve, ki niso 
znanstveno podprte (npr., da CBD zdravi raka in 
kovid-19) in da bo potrebnih še precej raziskav, 
da bodo dokazali že tiste koristi, za katere zna-
nost trenutno trdi, da so možne. Brez tega tudi 
težko določijo učinkovito in varno doziranje.

Vsestranska 
konoplja: od 
vrvi do krožnika
Avtor: Uredništvo

Pridelujemo  
jo že tisočletja
Konoplja spada med naj-
starejše udomačene ra-
stline, saj dokazi o njenem 
gojenju segajo že dvanajst 
tisoč let v preteklost. Sprva 
je bilo njeno gojenje name-
njeno predvsem pridobiva-
nju vlaken, sčasoma pa se 
je znašla tudi na naših kro-
žnikih. Konopljina semena 
imajo namreč visoko vseb-
nost maščob in beljakovin, 
zato so imela pomembno 
vlogo v prehrani predvsem 
v zimskem času. 
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Nov postopek, ki ni 
škodljiv do okolja in ljudi
Manca Bolčina, magistra farmacije, skrbi za raziskave in razvoj 
kozmetičnih izdelkov pri podjetju Essentia Pura. S kvalificirano 
ekipo in zunanjimi sodelavci, ki prihajajo iz različnih razvojno-
-raziskovalnih inštitutov, se osredotoča predvsem na naravno 
kozmetiko visoke kakovosti, ki pretežno temelji na botaničnih 
izvlečkih, vključno z izvlečkom industrijske konoplje.

Iz farmacije se niste podali po 
tipični karierni poti farmacevtke, 
ampak ste se pridružili podjetju 
Essentia Pura. Zakaj?

Res je. Že med študijem so mojo 
pozornost pritegnile zdravilne ra-
stline in njihovi pozitivni učinki 
na človeško telo in posledično na 
zdravje, tako da sem si že temo za 
magistrsko nalogo izbrala s tega 
področja. Raziskovali smo vsebnost 
zdravilnih učinkovin v izvlečkih na-
vadne ajde, ki smo jih pridobili s 
postopkom superkritične ekstrak-
cije. Pri delu z ekstraktorjem sem 
spoznala Nejca Rusjana, soustanovi-
telja in direktorja podjetja Essentia 
Pura, ki je bilo takrat še nekako v 
procesu nastajanja. Med pogovo-
rom mi je predstavil želje in vizijo 
podjetja ter dejal, da išče nekoga z 
znanjem s področja naravoslovja. 
Tako sva postala sodelavca in začela 
se je moja pot pri Essentii.

Nam lahko poveste kaj več o 
botaničnih izvlečkih?

Botanični izvlečki so koncentrira-
ne rastlinske snovi s terapevtskimi 
lastnostmi, pridobljene z različnimi 
metodami ekstrakcije. Med bolj zna-
nimi sta destilacija, s katero prido-
bimo eterična olja, ali pa ekstrakcija 
z organskimi topili, na primer eta-
nolom, s katero pridobimo etanol-
ne (alkoholne) izvlečke. Ekstrakcija s 
superkritičnim ogljikovim dioksidom, 
s katero v našem podjetju pridobi-
vamo izvlečke, je novejša metoda, ki 
upošteva načela t. i. zelene kemije, 

saj pri delu ne uporabljamo organ-
skih topil, ki so škodljiva za okolje 
in ljudi. Tako pridobimo naravne iz-
vlečke, ki nimajo zaostanka toksičnih 
topil, saj je ogljikov dioksid plin, ki 
se vrne v ozračje.

Kakšni so dermatološki učinki 
uporabe konopljinih izvlečkov 
oziroma CBD-ja?

Kanabidiol ali krajše CBD, ki je 
prisoten v konopljinem izvlečku, je 
znan po svojih antioksidativnih in 
protivnetnih učinkih na kožo, zato so 
kozmetični izdelki, ki ga vsebujejo, 
namenjeni lajšanju težav pri vneti, 
suhi in starajoči koži. CBD je lahko 
učinkovit tudi pri negi aknaste kože, 
saj pomaga zmanjšati nastajanje se-
buma. Študije kažejo, da pomaga tudi 
pri poškodbah, ki nastanejo zaradi 
ekcemov in luskavice.

V podjetju ste ustanovili lastno 
blagovno znamko, ki se imenuje 
Pura Skincare. Nam lahko zaupate 
vizijo svoje znamke?

Želeli smo razviti kozmetične iz-
delke s preprostimi, vendar skrbno 
izbranimi sestavinami, ki znanstveno 
dokazano delujejo in ugodno vplivajo 
na kožo. Pura Skincare tako zajema 
pet izdelkov: dnevno in nočno kremo 
za obraz, maslo za telo, losjon za telo 
in mazilo. Vsi izdelki vsebujejo izvle-
ček industrijske konoplje.

Pri podjetju Essentia Pura nudijo 
vsem bralcem revije EKO Dežela 10-% 
popust na celotno naročilo. Koda pri 
naročilu EKODezela10. Koda velja do 
30. 11. 2022.

Povezava do izdelkov Pura Skinca-
re: www.puraskincare.eu

Povezava do izdelkov Essentia 
Pura: www.essentiapura.com
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Skrb za zdravje ustne 
votline in lep nasmeh

Avtor: Uredništvo

Ustno zdravje je neločljiv del splošnega zdravja in pomemben dejavnik 
kakovosti življenja. Pri ohranjanju in krepitvi ustnega zdravja pa ima 
ključno vlogo lastna skrb zanj. Zdrav in lep nasmeh je hkrati tudi del 

naše podobe in je pomemben tudi s tega vidika.

Si zobe umivate dvakrat na dan?
Podatki NIJZ o pogostosti umivanja zob kažejo, da je pri 
več kot četrtini odraslih prebivalcev prisotna nezadostna 
pogostost umivanja zob (dvakrat dnevno si jih umiva 71 %). 

Kajenje in  
ustne bolezni
Ob neustrezni ustni higi-
eni je z nastankom paro-
dontalne bolezni poveza-
no tudi kajenje. Kajenje je 
skupaj z uživanjem alko-
hola pomemben dejavnik 
tveganja tudi za nastanek 
raka ustnega predela.

Zobna ščetka Promis
najboljša prijateljica

Z edinstveno obliko

ročaja iz bioplastike

in 6000 mehkih ščetin

z vaših zob in dlesni

z nežnim ščetkanjem

odstrani prav vse obloge.

bioplastika

reciklirana embalaža

brez fluoridas fluoridom

ods

brez fluorida

zmanjšuje zobne obloge

preprečuje nastanek zobnega kamna

preprečuje nastanek kariesa

neguje dlesni

tuba iz sladkornega trsa in reciklirana embalaža

To naravno zobno pasto proti zobnim

oblogam vam bo zavidal celo zobozdravnik.

99 % naravnih in 21 % organskih sestavin

odstranjuje zobne obloge in preprečuje

nastajanje zobnega kamna.

remineralizira in krepi zobe za bolj bel nasmeh

Zobna pasta Promis
Stisni jo

Sugarcane
tube

V Vegan &
cruelty free

21%

BIO
99%

NATURAL
Bioplastic

Recycled
packaging

Evkaliptus

Rožmarin

Bergamotka

Čajevec

Poprova meta

Neem

Gel Promis
z močjo narave

Prvi gel , ki na naraven način

odstrani do 70% bakterij

iz zobnih oblog in tako preprečuje

nastanek zobnega kamna, zahvaljujoč

edinstveni formuli

eteričnih olj izbranih zelišč.

preizkušeno in odobreno

99% naravno

tuba iz sladkornega trsa

reciklirana embalaža

Izdelki so na voljo v prodajalnah Biotopic in Sanolabor.
Za več informacij pišite na info@prodent.si.
Za spletna naročila poskenirajte QR KODO.

www.promiscare.si

www.prodent.si

different care

Naravno odstranite
zobne obloge

ZASNOVANO V ITALIJI
IZDELANO V NEMČIJI

Najmanj enkrat letno 
obiščemo zobozdravnika, 

četudi nimamo težav.

B
olezni v ustni votlini spadajo 
med najpogostejše kronične ne-
nalezljive bolezni. Skoraj vsak 
se vsaj enkrat v življenju sreča 
z določeno obliko bolezni ustne 

votline. Karies se lahko pojavi že v zgodnjem 
otroštvu, njegova pojavnost pa s starostjo 
narašča; podobno je s parodontalno bolezni-
jo. Obe stanji lahko vodita v izgubo nekaj ali 
vseh zob (popolna brezzobost), ki se pojavlja 
pri več kot 40 % prebivalcev Evrope, starejših 
od 80 let,« je ob letošnjem Svetovnem dnevu 
ustnega zdravja (marec) navedel NIJZ.

Karies in parodontalna bolezen  
povezana z bakterijami

Karies je povezan s prisotnostjo bakterij v 
zobnih oblogah, ki razgradijo proste sladkor-
je iz hrane v kisline, te kisline pa raztapljajo 
zobno površino. »Z vidika ustnega zdravja 
je tako bolj zdravo uživati celo sadje kot 
različne sadne napitke in/ali smutije,« po-
udarja NIJZ. Druga zelo pogosta bolezen v 
ustni votlini je parodontalna bolezen, ki je 
prav tako povezana s prisotnostjo bakterij v 
zobnih oblogah ob zobnem vratu. Te povzro-
čajo vnetje obzobnih tkiv. »Dlesen postane 
zadebeljena, pordela in ob dotiku zakrvavi. 
Bolezen postopno napreduje, začnejo se 
raztapljati kost in tkiva, ki zob pripenjajo v 

kost. Zobje se razmajajo in lahko na koncu 
celo izpadejo,« opišejo.

Ustno zdravje vpliva na splošno zdravje
Ustno zdravje je neločljiv del splošnega 

zdravja in pomembno vpliva na kakovost 
življenja posameznika. »Povezanost ustnega 
in splošnega zdravja je najbolj raziskana na 
področju povezanosti zdravja obzobnih tkiv 
in bolezni obtočil, zapletov med nosečnostjo 
in nekaterih metabolnih (sladkorna bolezen) 
in avtoimunih stanj,« navaja NIJZ.

Največ lahko naredimo sami: ustna 
higiena in preventivni pregledi

Ključna elementa lastne skrbi za ustno 
zdravje v vseh starostih sta ustna higiena in 
preventivni pregledi pri zobozdravniku. To, kot 
navaja NIJZ, pomeni umivanje zob vsaj dvak-
rat dnevno z zobno pasto, ki vsebuje pripo-
ročene koncentracije fluoridov, in udeležbo 
na preventivnih pregledih pri zobozdravniku. 
Na takem pregledu je namreč mogoče dovolj 
zgodaj odkriti morebitne bolezni in s tem do-
seči pravočasno zdravljenje. Posebno skrbni 
glede ustne higiene in pregledov morajo biti 
kronični bolniki, saj lahko s tem prispevajo 
k pravočasnemu odkritju morebitnih ustnih 
bolezni in hkrati tudi k boljšemu obvlado-
vanju njihove primarne kronične bolezni.
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P
rogram ZORA za Zgodnje Odkrivanje 
predrakavih sprememb maternič-
nega vratu
Na spletni strani ZORA lahko pre-
beremo, da je rak materničnega 

vratu (RMV) posledica okužbe s humanim pa-
pilomskim virusom (HPV), ki lahko pri majhnem 
deležu okuženih žensk, ki imajo hkrati še druge, 
ne povsem znane dejavnike tveganja, povzroči 
spremembo zdravih celic v rakave. »Te celič-
ne spremembe potekajo počasi in postopno 
več let. V tem obdobju se zdrave celice najprej 
spremenijo v predrakave, ki imajo že nekatere 
rakave lastnosti, vendar se ne delijo nenad-
zorovano, ne rastejo invazivno in ne zasevajo. 
Iz njih se, če jih ne zdravimo, postopno razvi-
je rak. Ginekolog lahko s testom PAP (brisom 
materničnega vratu) predrakave celice odkrije 
in pravočasno zdravi.« Prav zaradi odsotnosti 
kakršnihkoli zgodnjih simptomov je pomembno 
redno izvajati test PAP.

V sklopu programa ZORA ginekologi s pregle-
dovanjem zdravih žensk v starosti med 20 in 64 
let pravočasno odkrijejo tiste, ki imajo predstop-

Pogled TKM na zdravje dojk
Mesec, posvečen boju proti raku na dojkah, 

bi bilo po mnenju Melite Rupnik boljše poime-
novati na primer v mesec krepitve zdravja dojk. 
Tradicionalna kitajska medicina dojke imenuje 
zvonovi ljubezni in so krona ženske energije. Za 
zdravje dojk je zelo pomembno, da imamo srce 
polno ljubezni, najprej seveda do sebe. 

Na vprašanje, zakaj ženske zbolevajo na doj-
kah, odgovori, da je za to več razlogov, in sicer:

• zavračanje ali nesprejemanje svoje 
ženskosti, materinstva ali spolnosti;

• neizražanje svojih čustev zaradi strahu 
pred nesprejemanjem ali sodbo drugih;

• čustveni izbruhi znotraj družine
• ko ne živimo sebe in si ne upamo iti 

ven iz vloge popolne mame, žene, 
sodelavke;

• ko ves čas samo dajemo in se izčrpa-
vamo;

• premalo podpore in ljubezni v času 
odraščanja

• travma zaradi izgube otroka ali neplo-
dnosti;

• ko imamo slab odnos s seboj, mamo 
ali drugo žensko figuro v svojem živ-
ljenju (leva dojka);

• ko imamo težaven odnos z očetom 
oziroma nekom, ki nam predstavlja 
avtoriteto (desna dojka).

»Z zdravim načinom življenja in življenjem 
v zdravem okolju lahko zmanjšamo tveganje 
za nastanek in upočasnimo napredovanje 
naštetih kroničnih nenalezljivih bolezni,« piše 
NIJZ. »Zdrav način življenja pa ni samo zdrava 
prehrana in dovolj gibanja, temveč tudi spre-
jemanje sebe kot ženske, da se imamo rade in 
cenimo svojo energijo in je ne pršimo naokrog 
po nepotrebnem,« dodaja Rupnikova.

Preventivni 
pregledi za ženske

Avtorica: Nives Rudolf

Rak dojke je v Sloveniji najpogostejši rak pri ženskah. Po podatkih Re-
gistra raka je v letu 2019 za tem rakom zbolelo 1.568 žensk in umrlo 433 

žensk in 10 moških, navajajo na spletni strani NIJZ. Rak materničnega 
vratu (RMV) je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko prepre-

čimo skoraj vsak nov primer tega raka.

Poleg upoštevanja smernic za 
zdravo življenje ima veliko vlogo 

tudi samopregledovanje, ki ga 
spodbuja tudi Rožnati oktober z  

geslom 'Zaupaj svojim rokam'.

Zgodba Mateje 
Mateja je mama treh otrok, 

ki je po napornem delovniku 
redno tekla po poteh okrog 
doma. Takrat 44-letna je pri 

teku občutila bolečino v desni 
dojki in se kar hitro odločila, da gre 

k zdravniku. Mamografija je pokazala, da ima 
veliko mlečnih žlez, sicer pa ni bilo videti po-
sebnosti. Po nekaj dneh so jo klicali, da slike 
niso v redu in da si jih bo ogledal še radio-
log. Nato je bila povabljena kar h kirurgu, ki 
ji je povedal, da so na levi dojki našli nekaj 
sumljivega in da bodo naredili še biopsijo, 
po kateri je doživela šok, saj je bilo 6 cm ve-
liko tkivo rakavo. Izkazalo se je tudi, da je 13 
bezgavk pozitivnih, zato so ji priporočili še 
obsevanja in kemoterapije. Njen zdravnik je 
bil po operaciji zelo optimističen, da bo za-
gotovo vse v redu, kar ji je vlilo veliko doda-
tnega optimizma. Ves čas je namreč verjela, 
da bo z njo zagotovo vse v redu, upoštevala 
je vsa navodila zdravnikov, odganjala slabe 
misli s pozitivnimi in bila odločena, da bo iz 
te izkušnje prišla kot zmagovalka. Veliko so 
ji pomagali sprehodi v bližnji gozd, ki jih ni 
izpustila niti en dan, saj se je po njih vedno 
boljše počutila. Z dovoljenjem zdravnika je 
pila tudi napitek iz aloje vere, medu in žganja, 
ki pomaga pri zdravljenju raka.

Zelo težko ji je bilo, ko so ji med kemo-
terapijo izpadli lasje in ob pogledu na svoje 
golo telo brez ene dojke se ni počutila več 
ženska, zato se je tudi hitro odločila za še 
eno operacijo, in sicer rekonstrukcijo dojke.

Po šestih mesecih je zaključila s terapijami. 
Izkazalo se je, da je imela hormonsko odvisnega 
raka, ker je njeno telo izločalo previsoke količine 
estrogena, zato mesečno dobiva hormonsko te-
rapijo. Redno na vsakih 6 mesecev ima kontrole 
in njeni izvidi so odlični. Vrnila se je v službo 
za krajši delovni čas, redno hodi na sprehode, 
prosti čas posveča otrokom in stvarem, v kate-
rih uživa. Spremenila je prehrano, še posebej 
pa mora biti disciplinirana pri količini, saj je 
stranski učinek hormonske terapije zelo pove-
čan tek. Naučila se je reči ne in sebe in svoje 
počutje postaviti na prvo mesto in na drugačen, 
predvsem bolj miren način uživa vsak nov dan.

njo ali začetno stopnjo RMV, ko je še možno z 
enostavnimi terapevtskimi posegi raka preprečiti 
ali povsem pozdraviti. Ker RMV potrebuje nekaj 
let, da iz predrakave oblike napreduje v raka, je 
pregled žensk na tri leta dovolj pogost, da se 
večina nevarnih sprememb odkrije. 

Rožnati oktober za zgodnje  
odkrivanje raka dojk

Oktober je mesec boja proti raku dojk, ki je 
najpogostejše maligno obolenje žensk v razvitem 
svetu. Rak dojk je najpogostejši rak žensk tako v 
razvitem svetu kot tudi v Sloveniji. Po podatkih 
spletne strani DORA (Državni presejalni program 
za raka dojk) pri nas letno zboli okoli 1.400 žensk. 

» vzrok za nastanek raka dojk še ni znan, 
potrjenih pa je nekaj dejavnikov tveganja, ki 
so povezani z njim, in sicer: rak dojk v družini, 
zgodnja menstruacija in pozna menopavza, 
starost (tri četrtine žensk zboli po 50. letu), 
pozna prva nosečnost (prvi otrok po 30. letu) 
oziroma ženske, ki niso nikoli rodile, debelost in 
neprimerna prehrana ter telesna neaktivnost,« 
navajajo na spletni strani www.roza-oktober.si.

Glavni razlog, da je preživetje slovenskih bolnic 
še vedno slabše od evropskega povprečja, je po 
njihovih podatkih predvsem pozno odkrivanje 
bolezni. Zaradi sodobnega načina življenja se 
povečuje tveganje za nastanek bolezni v razvi-
tem svetu in posledično število obolelih žensk 
še vedno narašča. Zaradi organiziranega iskanja 
raka pri najbolj ogroženih ženskah (t. i. presaja-
nje), s čimer lahko raka odkrijejo dovolj zgodaj za 
zdravljenje, ter bolj učinkovitega zdravljenja pa se 
smrtnost v razvitem svetu vsako leto zmanjšuje.



Alternativne metode 
zdravljenja moramo 

plačati same
Avtorica: Nives Rudolf
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Poleg konvencionalne medicine je vedno bolj 
v porastu tudi izvajanje in uporaba alternativ-
ne (nadomestne ali tradicionalne) medicine ali 
zdravilstva. Sem štejemo vse oblike zdravlje-
nja, ki jih uradna medicina ne podpira. Veliko 
vrst takšnega zdravljenja je starih tudi več 
tisoč let, nekatere pa so novejše.

A
lternativno medicino bi lahko 
opisali tudi kot celovit ali holi-
stični pogled na človeka, ki po-
leg fizičnega človeka upošteva 
tudi njegov um, zdravljenje pa 

je zato prilagojeno vsakemu posamezniku; 
zdravi pri izvoru bolezni, ne pri simptomih. Pri 
nas so najbolj poznane tradicionalna kitajska 
medicina, ajurveda, homeopatija, bioresonan-
ca, bioterapija, kiropraktika, osteopatija, reiki. 

Alternativna medicina zaenkrat v celoti 
samoplačniško, izjema akupunktura

»Kljub vedno večji razširjenosti in zaupa-
nju v alternativno medicino metod zdravlje-
nja, ki niso del uradne medicine ne krije 
zdravstveno zavarovanje,« navaja Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenje (ZZZS). 
»Trenutno se v Sloveniji v breme zdravstve-
nega zavarovanja lahko izvaja le akupunktura, 

ki jo kot komplementarno metodo priznava 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO),« 
še povedo v ZZZS. Storitev akupunkture na 
napotnici se izvaja v okviru specialistične 
ambulantne dejavnosti, in sicer najpogosteje 
v okviru dejavnosti anesteziologije, reanima-
tologije in perioperativne intenzivne medici-
ne, dejavnosti protibolečinske ambulante in 
dejavnosti onkološke ambulante.

S strani Razširjenega strokovnega kolegija 
za fizikalno in rehabilitacijsko medicino (RSK 
za FRM) pri Ministrstvu za zdravje je dovoljena 
pri vseh bolečinskih stanjih, ki so posledica 
obolenja ali poškodbe mišično skeletnega 
ali živčnega sistema. Napotnico izda izbrani 
osebni zdravnik ali specialist, ki na podlagi 
pregleda in opravljene diagnostike oceni, 
da bolnik potrebuje tovrstno zdravljenje.  
Protibolečinsko zdravljenje z akupunkturo je 
lahko samostojno ali kot dopolnitev drugim 
metodam zdravljenja.

V nekaterih državah po svetu sicer ura-
dna medicina že priznava nekatere metode 
alternativnega zdravljenja, v določenih pa 
so zavarovalnice ponudile dodatna zavaro-
vanja za primere zdravljenja z alternativnimi 
metodami zdravljenja. Pri nas zavarovalnice 
zaenkrat tega še ne ponujajo. 

* Silikonski pesar narejen iz medicinskega silikona
* Biokompatibilen silikon
* Brez lateksa in ftalatov
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Menopavza je naraven 
proces in ne bolezen

Avtorica: Nives Rudolf

Menopavza je zadnja menstruacija in posle-
dica staranja ženskega telesa, ko jajčne celice 
v jajčniku postopno prenehajo dozorevati. V 
jajčnikih se proizvajata ženska hormona estro-
gen in progesteron, katerih raven s procesom 
staranja tudi upada.  

M
enopavzo določamo za nazaj, 
ko ženska eno leto ni imela 
menstruacije. Pri nekaterih 
ženskah menopavza nasto-
pi naenkrat (predvsem kot 

posledica bolezni ali zdravljenja), pri drugih pa 
se simptomi postopno pojavljajo in to prehodno 
obdobje imenujemo klimakterij, kar izhaja iz 
grške besede klimaks, ki pomeni stopnica.

Klimakterične težave: nočno potenje, 
nespečnost, utrujenost …

Menopavza v povprečju nastopi po 50. letu in 
je nekakšen prehod v novo življenjsko obdobje. 
Zaradi zmanjšanega izločanja estrogena in pro-
gesterona se v krvi povečajo gonadotropni in 
androgeni hormoni. Hormonsko neravnovesje 
povzroči klimakterične težave, ki lahko pri žen-
skah povzročijo telesne in duševne spremem-
be. Najpogostejši simptomi so nočno potenje, 
vročinski oblivi, utrujenost, nespečnost, razbi-
janje srca, motnje razpoloženja in koncentra-
cije. Estrogen oslabi tudi sluznice, zaradi česar 
lahko pride do inkontinence oziroma uhajanja 
urina pri kašljanju, kihanju, skakanju itd. ali 
pogostejšega uriniranja. Oslabljena sluznica 
povzroči suhost in občutljivost nožnice, zato 
lahko pride do bolečin med spolnimi odnosi.

Hormonsko neravnovesje vpliva tudi na 
moteno delovanje ščitnice, prav tako se konča 
zaščitna vloga estrogena in poraste vrednost 
skupnega holesterola. Pride lahko tudi do po-
višanja krvnega tlaka. Vsi ti dejavniki vplivajo 
na aterosklerozo, ki povečuje nevarnost srčno 
žilnih bolezni, in na zmanjšano tvorbo kosti, ki 
je glavni razlog za osteoporozo.

Kako lahko zmanjšamo težave?
Kot poudarjajo na Europa Donna, je pri 

ženskah zelo pomembno zavedanje, da gre za 
naraven proces in ne za bolezen. Zdrav način 
življenja pomaga, da so težave čim manjše, zato 
v času klimakterija priporočajo dovolj spanja, 
opustitev kajenja, če ga do zdaj še niste, ome-
jitev prečiščenih ogljikovih hidratov in alkohola 
ter uživanje uravnotežene prehrane.

TKM: Čas menopavze je čas druge pomladi
»Z vidika tradicionalne kitajske medicine 

je čas menopavze čas druge pomladi,« pravi 
Melita Rupnik, mag. laboratorijske biomedicine, 
certificirana svetovalka diagnostike in dietetike 
po Tradicionalni kitajski medicini in certifici-
rana terapevtka taoistične masaže notranjih 
organov. »To je čas modre ženske, ki energije 
ne izgublja več s krvavitvijo, ampak lahko to 
energijo uporabi za ustvarjanje, za notranji 
razvoj, za duhovnost. Zelo pomembno je, da 
se ženske v tem obdobju še bolj povezujejo z 
jajčniki in maternico, da se še vedno aktivira 
ta življenjska energija in tako ostanejo sočne 
tudi v zrelih letih življenja,« pravi.

Izzivi, s katerimi se soočamo v menopavzi, so, 
kot poudarja sogovornica, posledica naše skrbi 
zase v celotnem življenju: »Ko zmanjka hor-
monske podpore oziroma nastane hormonsko 
neravnovesje v menopavzi, nam telo izda račun 
za naš način življenja do obdobja menopavze. 
Zato se odločimo zase že danes.«

Hormonsko neravnovesje 
povzroči klimakterične težave, 

ki lahko pri ženskah povzročijo 
telesne in duševne spremembe.



K
ronične težave in stres na katerem-
koli področju človekovega življe-
nja lahko vodijo v izgorelost, ki je 
v mednarodni klasifikaciji bolezni 
opredeljena kot stanje življenjske 

izčrpanosti. To opisujejo posameznikova izčrpa-
nost, depersonalizacija (tudi umik ali cinizem) 
in zmanjšana osebna učinkovitost. Izgorelost se 
razlikuje od delovne izčrpanosti, ki je normalna 
posledica čezmernega dela in jo lahko 
odpravimo s počitkom, medtem ko 
pri izgorelosti počitek ne zados-
tuje,« navajajo na NIJZ. 

Veliko neplačanega in necenjenega dela 
»Izgorelost je stanje, ko se izčrpavamo in 

dajemo več, kot lahko regeneriramo,« pove 
sogovornica Tina Bončina, dr. med., zdravnica 
psihoterapevtka, ki je zaključila študij tran-
sakcijske analize pri dr. Zoranu Milivojeviću in 
znanje nadgrajevala na podiplomskem študiju 

psihoterapije Medicinske fakultete v Ljubljani. 
Kar pomeni, da ženske preveč delajo – tako v 
službi kot tudi doma. »Ženske večinoma opravijo 
tudi več neplačanega dela, saj je njihova vloga v 
gospodinjstvu, skrbi za družino in bližnje, večja. 
Gre za delo, ki ne le, da ni plačano, ampak je 
običajno tudi podcenjeno, kar poleg prevelikih 
obremenitev sproža še negotovost v odnosih, 
premalo sodelovanja in vključevanja drugih čla-
nov družine in neupoštevanje dogovorjenega.«

Nedoseganju 'idealnih' standardov  
sledi razočaranje 

Živimo v času, kjer smo vsak dan podvrženi 
ogromno informacijam in mnogi sebe postavlja-
jo na podlagi tako imenovanih referenčnih točk. 
»Danes so referenčna točka družabna omrežja s 
popravljenimi slikami in idealnim življenjem, kjer 
je vse predstavljeno kot najlepše in najboljše – od 
tega, kako se urediti, kako telovaditi, kam potovati, 
kako urediti dom, kako vzgajati otroke, kako biti 
najboljša žena itd.,« našteje Tina Bončina. Namesto 
da bi živeli življenje, se dan za dnem pehamo za 
popolnostjo na vseh področjih. Če izhajamo še 
iz družine, kjer je delo največja vrednota, je tre-
ba stisniti zobe in potrpeti, lastnih standardov za 
življenje pa si ne znamo postaviti. »Ko ugotovimo, 
da 'idealnih' standardov ne dosegamo, sledi razo-
čaranje nad samim seboj,« navaja sogovornica.  

Kako (pravočasno) ustaviti  
drvenje v izgorelost?

Kako torej ustaviti drvenje v izgorelost? Kot 
odgovarja Tina Benčina, se je treba še pravi čas 
zazreti vase in preveriti svoje sposobnosti ter 
se vprašati, kaj želimo doseči. 

Pomembno je tudi, da prevetrimo svoja pri-
čakovanja, predvsem do sebe. »Tukaj so zelo 
pomembni naši vzorci delovanja, ki smo jih 
prinesli iz primarne družine oziroma od svo-
jih prvih skrbnikov, kot na primer, da mora biti 
vedno vse pospravljeno, da želi ženska vse 
sama narediti in ni v redu prositi za pomoč, 
da je obremenjena s tem, da mora biti v vsakem 
trenutku vse urejeno do potankosti, se redno 
družiti s prijatelji in znanci, skrbeti za lep videz 

ipd.,« našteje strokovnjakinja in doda, da je zelo 
pomembno, da zna ženska sebe postaviti na 
prvo mesto in da se zna imeti dobro. 

»Odloči se, da si bo vzela čas za telovadbo, 
masažo, za branje knjige, se odloči za neudeležbo 
na kakšnem srečanju ali pa je preprosto sama s 
sabo in s tem ne odlaša v stilu »bom naslednji 
teden«. Pomembno je tudi, da zaradi tega, ker 
nekaj ne bo narejeno po pričakovanjih drugih, 
nima slabe vesti,« izpostavi sogovornica. Doda, da 
danes nekateri takšna dejanja še vedno označijo 
za sebična, v bistvu pa so izjemno pomemben del 
zdravja, saj pomenijo čas za regeneracijo. 

Skupinska ali individualna psihoterapija je 
pomemben del okrevanja, kjer te nekdo vodi, 
da odkriješ, kaj si želiš in kako si želiš živeti ter 
tudi, kaj delaš pri tem narobe. »Človek se na-
mreč sam vrti v svojem krogu razmišljanja in 
težko doseže spremembe,« je prepričana Tina 
Bončina. Psihoterapevt zato nadzoruje celoten 
proces okrevanja in izvajanje priporočenih kora-
kov, v katerem sodelujejo tudi drugi strokovnjaki 
(prehranski svetovalci, športni trenerji, zdravniki, 
učitelji meditacij, joga inštruktorji ipd.). 

»V začetni fazi izgorelosti so potrebne mi-
nimalne prilagoditve, da dosežemo zdravje, v 
kasnejših pa potrebujemo veliko več časa, da si 
človek opomore,« pravi strokovnjakinja. Doda, 
da v najhujših fazah, ko ima človek močne te-
lesne simptome in mu je lahko že izhod iz hiše 
prevelik napor, terapija ni primarna skrb, saj se 
mora oseba predvsem naspati in pravilno jesti, 
da se zaceli fizično. »Ključno je prepoznati prve 
simptome in se odločiti za spremembe, preden 
pride do najtežjih oblik, ki imajo velikokrat lahko 
za posledico avtoimuno bolezen, s katero je tež-
ko živeti,« še opozori strokovnjakinja. Izgorelost 
spremeni dinamiko življenja celotne družine.
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Čas, ki si ga 
vzamemo zase, 
je pomemben del 

zdravja 
Avtorica: Nives Rudolf

Izgorelost povzroča vsako leto več dolgotrajnih bolniških 
odsotnosti, saj zahteva dolgotrajno zdravljenje. Na udaru te sodobne 

epidemije so zlasti zaposlene ženske. Deloittova raziskava iz 
maja letos razkriva, da je epidemija izgorelosti med zaposlenimi 

ženskami v porastu, in sicer kljub prilagojenim delovnim razmeram 
in možnosti tako imenovanega hibridnega dela. Kar 53 % žensk je 

povedalo, da so trenutno pod večjim stresom, kot so bile pred letom 
dni, in skoraj polovica se jih počuti izgorele.

Ko ima človek močne telesne 
simptome in mu je lahko že izhod 

iz hiše prevelik napor, terapija še 
ni primarna skrb, saj se mora  

oseba predvsem naspati in  
pravilno jesti, da se zaceli fizično.

53 % 
žensk je trenutno pod 

večjim stresom kot pred 
letom dni.
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Dobro spanje 
je mogoče le na 
dobrem ležišču

Najbolj sproščeno bomo spali, če na naše telo, zlasti hrbtenico, ne bo pritiskov. 
Naraven fiziološki položaj hrbtenice je, da je pri legi na boku (gledano s strani) 

ravna, pri legi na hrbtu pa ima obliko dvojne črke S. 

Katere bolezni si lahko pridelamo 
zaradi pomanjkanja spanja:
• srčno-žilna obolenja,

• sladkorna bolezen,

• visok krvni tlak,

• oslabljeno delovanje imunskega sistema,

• oslabljeno delovanje presnove.

PREMEHKA VZMETNICA

PRETRDA VZMETNICA

ANATOMSKO PRAVILNO OBLIKOVANA VZMETNICA

Ključno je, da se zjutraj zbudimo spočiti
Spanje poteka v petih fazah, ki se ciklično 

ponavljajo, v zadnji od njih pa je telo celo bolj 
dejavno kot v budnosti. V prvih dveh fazah je 
spanje plitvo, v tretji in četrti globoko, v peti pa 
gre za tako imenovano aktivno spanje oziroma 
fazo hitrih očesnih gibov (REM – Rapid Eye 
Movement). Sanjamo v vseh fazah spanja, 
najbolj pa med fazo REM. Takrat spimo 
plitvo, naše telo pa je zelo dejavno. 
Spreminja se nam dihanje, bitje srca, 
delovanje avtonomnega živčevja. 

O
snova za zdravo in udobno spanje 
je pravilen položaj hrbtenice, ki je 
odvisen predvsem od trdote leži-
šča, oblike in višine vzglavnika ter 
naših spalnih navad. Udoben spa-

nec omogoča postelja, ki je vsaj osem odstotkov 
daljša od telesne višine, za eno osebo široka vsaj 
80 centimetrov in visoka med 45 in 55 centimetri. 

Posteljno dno naj diha in naj bo prožno 
Posteljno dno, na katero namestimo ležišče oziroma vzmetnico, mora zagotavljati 
dobro zračnost in dodatno prožnost. Najprimernejše so prožne lesene letvice, ki so 
vpete v lesen okvir in jih lahko namestimo v vsako posteljo. 

Ležišče nas mora podpreti 
Ležišče izbiramo na osnovi svoje telesne teže, višine, zdravstvenega stanja in želja. 
Le ustrezno trdo ležišče omogoča pravilen fiziološki položaj hrbtenici. To dosežemo, 
če se ležišče tam, kjer so pritiski telesa na ležišče največji (rame, boki), dovolj upog-
ne in če je ledveni del ustrezno podprt. 

Vzglavnik je najbolj pomemben 
Najpomembnejši del ležišča je vzglavnik, saj mora, ne glede na položaj telesa, nuditi 
stalno oporo vratni hrbtenici in glavi. Vrat in glavo naj podpira tako, da ohranja nara-
ven fiziološki položaj, ne glede na položaj ležanja. Pri izbiri vzglavnika moramo vedno 
upoštevati vrsto ležišča, višino ramen, svoj najpogostejši položaj in spalne navade. 



V tej fazi smo telesno celo bolj dejavni kot 
med budnostjo. Med fazo REM se očesna zrkla 
spečega človeka hitro premikajo, opazen je 
poseben vzorec možganske aktivnosti, ki ga v 
drugih fazah spanja ne opazimo. 

V eni noči večkrat prehajamo med različni-
mi fazami spanja, en cikel, ki vsebuje vse faze 
spanja, pa pri zdravem odraslem človeku traja 
med 60 in 90 minutami. V eni noči se običajno 
zvrsti pet do sedem ciklov, posamezen cikel pa 
se konča s fazo REM. 

Z leti je spanje bolj plitvo in krajše
Odrasel človek dnevno potrebuje vsaj sedem 

ur spanja, pri določanju ustrezne dolžine pa je za 
posameznika ključno, da se zjutraj zbudi spočit 
in lahko učinkovito opravlja dnevne dejavnosti. 

Spanje odraslega človeka se v posameznih 
življenjskih obdobjih spreminja in postaja ved-
no bolj plitvo. Pri mlajših odraslih je trdnega 
približno 25 odstotkov spanja, pri starejših 
odraslih, med 50 in 60 leti, pa le še deset od-
stotkov ali celo manj. Z leti se nam spanje 
tudi skrajšuje.

Kako poskrbimo za dobro spanje:
• ura uspavanja in prebujanja naj bo vsak dan enaka,

• spimo v temnem in mirnem prostoru,

• pred spanjem se izogibajmo pretežkim obrokom, pit-
ju alkohola, poživljajočim pijačam ali napitkom z vi-
soko vsebnostjo vitamina C ter ukvarjanju s športom,

• pred spanjem se sprostimo,

• v postelji ne glejmo televizije, se hranimo ali učimo.
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Izberite poseg, ki je za vas optimalen

Vse več ljudi se v življenju odloča 
za estetske posege, namenjene revi-
talizaciji kože obraza, vratu, dekolteja, 
rok in določenih predelov telesa, ki 
koži povrnejo svežino in mladosten 

videz. V studiu Artisdental nudijo 
vrsto estetskih storitev, vsaki stranki 
pa se individualno in v celoti posve-
tijo ter skupaj z njo izberejo najbolj 
optimalen tretma.

Pomlajevanje je dolgoročen proces
Po estetskih tretmajih največ po-

segajo ženske, a je vedno več tudi 
moških – ti se pogosto odločijo za 
aplikacijo botulin toksina v predel 
pod pazduhami za preprečevanje 
prekomernega potenja. Spodnja 
starostna meja za oboje pa je po 
20. letu, ko se že začnejo pojavljati 
prve gubice. »Vsako starostno ob-
dobje ima svoje zahteve in zakoni-
tosti, ki jih v pogovoru s stranko tudi 
naslovimo in jim pomagamo, da se 
tako lažje odločijo, kateri tretma je 
zanje najbolj primeren,« pojasnjuje  

dr. Ingrid Sambt iz studia Artisdental 
in poudarja: »Pomlajevanje je proces, 
ki samo z enim obiskom ne doseže 
vsega, ampak zagotavlja rezultate na 
dolgi rok.«

Odločitev naj pride od vas
»Sama odločitev za tretma pa 

naj prihaja od znotraj,« poudarja dr. 
Sambt: »Veliko bolje je, če se za poseg 
odločite same, ne da vas na to nek-
do nagovarja. V vas samih je ključ do 
lepote – jaz sem tukaj samo zato, da 
vam s svojim znanjem pomagam, da 
zasijete v vsej svoji lepoti.«

Zdravila, kot so acetilsalicilne kisli-
ne (Aspirin), nesteroidni antirevma-
tiki (Ketonal, Naklofen, Naproksen, 
Ibuprofen) in drugih antikoagulantnih 
sredstev se pred estetskim posegom 
ne sme uporabljati.

  Aplikacija Botoxa -aplikacija dermalnih polnil  
(oblikovanje ustnic, nasolabialnih gub), 

 �Biorevitalizacija�kože�s�PRX-T33�terapijo, 
  Tretiranje�podočnjakov�s�hialuronskim�polnilom, 
  Pomlajevanje�rok, 
  Zdravljenje potenja, 
 Mezoterapija, 
 �Profhilo

Estetska medicina,  
anti-aging, pomlajevanje

ARTISDENTAL,�Tabor�9,�1000�Ljubljana                
@artisdental.si dr.ingrid.sambt@gmail.com

www.artisdental.si

Artisdental 041�664�661

Znamka Anita izdeluje modrčke že od leta 1886 
in pri vsakem novem modelu, preden ga pusti na 
tržišče, povabi na testiranje 40 različnih žensk. 
Imajo 100% »know how« glede materjalov, kroje-
nja in dizajna. Posvečajo se prav vsem ženskim 
potrebam glede modrčkov zato imajo v svojem 
programu šest linij:

Anita Care skrbi za gospe po operativnih posegih. 

Anita Maternity skrbi za bodoče mamice in ma-
mice, ki dojijo.

Anita Active linija se posveča modrčkom, ki jih no-
simo med telesnimi aktivnostmi. Prsim nudijo oporo in 
čvrsto prileganje zato tudi kirurgi po operativnih posegih 
priporočajo model 5529. Linija nudi pester izbor različnih 
modelov, barv in velikosti do podprsnega obsega 110 
cm in košarice K.

Anita Comfort linija se posveča udobju. Večina 
modelov je brez kosti, imajo širše obsege in naramnice, 
da se ne zarežejo in ne tiščijo. Nudi velik izbor različnih 
modelov, barv in velikosti do 120 cm podprsnega obsega 
in I košarice.

Rosa Faia je njihova modna in elegantna linija, z več 
čipk in barv. Modrčki so večinoma s kostjo, kjer še po-
sebej pride do izraza pester izbor velikosti, ki gre do 105 
cm podprsnega obsega in J košarice. Pri teh modrčkih 
moramo biti zelo pozorni na pravilno prileganje kosti, ker 
nam napačna velikost sicer lahko povzroči veliko škode.

Anita in Rosa Faia kopalke so pravi modni hit za 
močnejše postave. 

Da pa vsi ti odlični 
izdelki najdejo pot do 
prave uporabnice, je 
potrebno tudi odlično 
znanje, posluh in 
strokovnost oseb, ki 
jih nudijo.  

To imamo v  
trgovini Saba, 
ki vam pri izbiri 
svetuje in pomaga 
že 33. leto. 

Trgovina SABA, Nove Fužine 49, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. 00386 (0)31 292 241, (0)1 5408 046, 
e-pošta: saba@spodnjeperilo.si

www.spodnjeperilo.si

5529 active

5653 rosa faia

5635 rosa faia

5635 rosa faia

5882 comfort

5544 active



Ž
ensko telo gre z leti čez različne 
procese spreminjanja in ne glede 
na to, v katerem obdobju življenja 
smo, je izrednega pomena spreje-
manje same sebe,« je prepričana 

sogovornica Teja Urankar, diplomirana bioteh-
nologinja na dunajski univerzi ter diplomirana 
formulatorka kozmetike na angleški šoli For-
mula Botanica. Kot lastnica blagovne znamke 
kozmetike Butter Be Kind ima številne izkušnje 
s kožo žensk – pove, da je v vsakem obdobju 
nekaj, kar nas na naši koži moti. V najstništvu je 
to običajno mastna in aknasta koža, ko dekleta 
same sebe obsojajo: »Joj, kakšno kožo imam«, 
in iščejo rešitve za svojo težavo, namesto da bi 
pozornost umerile na to, da bi se v svoji koži 
dobro počutile. Kmalu po 30. letu sodimo svoje 
prve gubice in pri 50 letih bi želele izgledati 30. 

Urankarjeva deli žensko kožo na dve obdobji. 
Prvo je obdobje pubertete oziroma najstništva, 
ko je koža pri večini žensk precej mastna, zato 
priporoča uporabo naravne kozmetike. 

Zaščita in podpora 
zrele kože 
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Nega kože in  
skrb za urejenost

Avtorica: Nives Rudolf

Ženske na sebi hitro najdemo nekaj, kar nas moti. V vsakem obdobju 
življenja. A za resnično dobro počutje v svoji koži je pomembno obo-

je: fokus na svoje dobre strani in hkrati negovanje svojega telesa.

Po zaključeni puberteti koža dozori in okrog 
30. leta je že jasno, kakšne vrste kožo imamo 
oziroma bomo imele (mastna, suha, občutljiva 
…). V tem obdobju koža potrebuje več negoval-
nih sestavin, saj se hitreje izsuši, in pojavljati 
se lahko začnejo nepravilnosti, ki bi jih želele 
zakriti. Koža z leti izgublja elastičnost, poča-
sneje se gradi kolagen, počasneje se regenerira 
in z izvlečki iz narave, ki so polni vitaminov in 
mineralov, jo primerno podpremo. 

Sogovornica izpostavlja tudi vse večje pod-
nebne vplive in veliko onesnaženost zraka, ki 
še posebej pri občutljivi koži izredno nega-
tivno vpliva nanjo, zato so naravne hranilne 
sestavine nujne za njeno regeneracijo. Odra-
sla koža potrebuje bogata olja z vitaminom E, 
kot sta arganovo olje in šipkovo olje  in tudi 
olje mareličnih pešk, ki je sicer manj mastno, 

Trije pomembni nasveti

Obe sogovornici poudarjata pomen negovanja 
sebe, ki naj ga ženske izkoristijo za povezo-
vanje same s seboj, predvsem s fokusom na 
lepe stvari in manj na svoje napake.

Za večji fokus: kapljici eteričnega olja peper-
minta in pomaranče pomanemo med dlanmi 
in večkrat na dan vdihnemo.

Pazimo, da so naši ustni kotički dvignjeni, saj 
možganom sporočajo, da se dobro počutimo 
in smo zadovoljne.

vendar vsebuje veliko hranil. »Mangovo in 
karitejevo maslo sta izredno bogati in poma-
gata pri elastičnosti kože, izvlečki zelenega 
čaja pa pri prekrvavitvi kože, ki upočasnjuje 
staranje kože,« pove Urankarjeva. Vedno bolj 
poznan vitamin A oziroma retinol, ki ga v ve-
čini primerov zreli koži primanjkuje, dodamo 
z uporabo olja korenčka – ta že v majhni ko-
ličini naredi velik učinek. 
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V svojem Lepotnem studiu Barba-
ra tako uporablja izključno organsko 
kozmetiko. Strankam poleg obiska sa-
lona priporoča tudi skrb za zdravje 
tako telesno kot duševno, saj: »Le-

pota pride od zunaj po kapljicah, od 
znotraj pa v vedrih. Temu stavku sem 
zvesta že lep del svojega življenja.« 
Z vsako stranko se najprej posvetu-
je in na podlagi pogovora pripravi 

ustrezno nego. Glede pomlajevanja 
pa pravi, da sta obrazna joga in Hifu 
zmagovalna kombinacija, saj s tem 
krepimo in dvigamo obrazne mišice 
in pomlajujemo kožo.

Za spremembe pri videzu se moramo 
posvetiti tudi notranjosti
Barbara Lenček Klepač je kozmetičarka in inštruktorica obrazne joge, ki zagovarja zdrav in 
naraven način življenja. V svojem studiu nudi lepotne storitve, ki vplivajo tako na videz kot 
na dobro počutje stranke. »Sem zagovornica naravnega načina življenja – od prehrane do 
uporabe čistil in kozmetičnih izdelkov; tako v zasebnem kot poslovnem življenju,« poudarja.

HIFU

Lepotni studio Barbara lepotni_studio_barbara prospera.barbara@gmail.com 040 883 978 www.prospera.si



Anketa, ki so jo letos izvedli med osnovnošolci tretjega triletja 
in srednješolci na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.
si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, je pokazala, 
da 45 % najstnikov že v osnovni šoli primerja svoj obraz in telo 
s popolnimi podobami vplivnežev in zvezdnikov na spletu in je 
zaradi tega nezadovoljnih s svojim videzom. Skoraj petina (18 %) 
jih poroča, da to počne pogosto. V srednji šoli je ta delež še višji, 
saj se kar 59 % najstnikov primerja z vplivneži in skoraj četrtina 
(23 %) jih to počne pogosto. 

Skrb vzbujajoče je, kot poudarjajo na Safe.si, da kar tretjina 
(33 %) dijakinj razmišlja o izboljšanju videza z operativnim posegom, 
medtem ko je takih učenk v zadnji triadi osnovne šole četrtina (24 
%). »Izpostavljeni so nemogočim lepotnim standardom, idealiziranim 
in seksualiziranim podobam ljudi in njihovih življenj. 

Nedoseganje lepotnih idealov, ki jih vsiljujejo nerealne in pogosto 
grafično obdelane spletne objave, ima lahko slab vpliv na počutje in 
duševno dobrobit mladostnikov, ki so v občutljivem obdobju glede 
odnosa do in sprejemanja svojega telesa in razvijanja občutka lastne 
vrednosti. Postanejo lahko obsedeni z zunanjim videzom, nezadovolj-
ni s svojim telesom, imajo občutke manjvrednosti, so pod pritiskom, 
razočarani in nesproščeni,« še dodajajo na občutljivo temo.

Vendar pa v odrasli dobi lepotni popravki niso več tabu. Če gre 
za zrelo odločitev odrasle osebe, da želi nekaj na sebi spremeniti, 
ni tu nobene ovire, poudarjajo lepotni kirurgi. Z vse več raznolike 
ponudbe za doseganje bolj mladostnega videza in za izboljšanje 
tonusa kože po telesu je danes na trgu na voljo cela paleta storitev 
in vedno več je takšnih, za katere ni treba pod 'nož'. Splošno znano 

in razširjeno je predvsem injiciranje polnil, botoksa, hialuronske 
kisline npr. za odpravo gubic, obstajajo pa tudi tehnološko pri-

pomočki npr., poenostavljeno povedano, aparat, ki s pomočjo 
mikro iglic poskrbi, da sestavine prodrejo globlje v kožo oz. 

kožo poškoduje, a le do te mere, da s celjenjem proizvaja več 
kolagena. Na take, manj invazivne načine ne bomo spre-

menili svoje podobe, bomo pa svoj videz malo osvežili. 
Kar pa je, kot povedo tiste, ki te postopke redno 

izvajajo, predvsem v vlogi skrbi za svojo urejenost, 
posledično pa tudi za dobro počutje in večjo sa-
mozavest.

Kolagen – ključno je delovanje od znotraj
V zadnjem času se veliko govori o kolagenu in težko ga ne 
opazimo v lekarnah, drogerijah in bolje založenih trgovi-
nah – tako v obliki prehranskih dodatkov kot v kozmetič-
nih izdelkih. Kolagen je namreč najbolj zastopana belja-
kovina v našem telesu in je eden glavnih gradnikov kosti, 
kože, mišic in vezi. Urankarjeva poudari, da če želimo, da 
naša koža proizvaja več kolagena, ga mora naše telo več 
proizvajati, prehranski dodatki s kolagenom pa pri tem 
pomagajo telesu: »Nanos kolagena na kožo skoraj nima 
učinka. Gradnik kolagena je MSM ali organsko žveplo, ki 
ga nekateri poimenujejo tudi mineral lepote ali mine-
ral zdravja. MSM je v kombinaciji z vitaminom C najbolj 
osnovna oblika kolagena, ki je telesu poznana, zato ga 
naše telo hitro absorbira in začne graditi kolagen.«

Magnezijeve kopeli blagodejno  
vplivajo na telo in počutje
Poleg MSM vedno priporoča tudi uporabo magnezija, ki ga 
naše telo nujno potrebuje, saj sodeluje pri več kot 300 pro-
cesih v našem telesu, posebej pa izpostavi delovanje na 
mišice in živčni sistem. Magnezij poznamo v obliki prahu, 
kapsul, v zadnjem času pa je vedno bolj razširjena oblika 
magnezija v olju in kosmičih, ki se vpije neposredno skozi 
kožo in ima tako večji učinek. Sogovornica zelo priporoča 
kopel z magnezijevimi kosmiči, ker hkrati blagodejno vpliva 
na sprostitev po napornem dnevu in pomeni tudi čas zase. 

Z obrazno jogo do bolj elastične kože
»Obrazna joga ima poleg lepotnih učinkov na naš obraz pre-
cej širši vpliv tudi na naše zdravje in počutje,« pove Klara Dev, 
certificirana inštruktorica joge obraza. Program obrazne joge 
poleg vaj za pomlajevanje in učvrstitev zajema tudi samoma-
sažo in vaje za pravilno držo. Te imajo blagodejen učinek na 
hrbtenico in ramenski obroč, sproščajo pa tudi napetosti na 
obrazu. »Med samim procesom ozaveščamo tudi nezavedne 
gibe in obrazno mimiko, saj ti povzročajo na obrazu linije 
in asimetrije, ki pa so poleg neskladnega videza obraza, 
nezaželene tudi z zdravstvenega vidika, kot so npr. močnejše 
mišice na eni strani, zamaknjena čeljust,« pojasnjuje Klara 
Dev. Z redno vsaj 5-minutno vadbo obraznih mišic zjutraj in 
zvečer po njenih zagotovilih postane obraz bolj sijoč, napet 
in mladosten, skladen in simetričen. »Učinki so hitro vidni na 
zunaj in v boljšem počutju, saj z obrazno jogo sproščamo tudi 
stres, občutke in napete misli,« še zaključi.

Estetika:  
Za pomladitev videza 
na voljo vse več manj 
invazivnih postopkov

Lepotni popravki danes niso več tabu, so del 
rutine za nego in urejenost številnih žensk – 
skrb vzbujajoče pa je, da vse več zanimanja 

zanje kažejo vse mlajša dekleta.

Avtor: Uredništvo



Najbolj varne države za ženske,  
ki potujejo same
Države, ki so bile glede na študijo Solo Fe-
male Travellers uvrščene med najbolj varne 
destinacije za ženska samostojna potovanja: 
 

• domača država,
• Španija,
• Avstralija,
• Tajska,
• Združeno kraljestvo,
• Italija,
• Japonska,
• Singapur,
• Indonezija,
• Evropske nordijske države,
• Nova Zelandija.

Ženske in 
potovanja

Avtorica: Anita Rudolf

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v drugi 
četrtini letošnjega leta potovalo več žensk kot moških, in sicer 
v kategoriji turističnih in zasebnih potovanj, medtem ko je na 

poslovno potovanje odpotovalo več moških kot žensk.

K
o dopust načrtujejo ženske, je odlo-
čitev o destinaciji zelo odvisna tudi 
od tega, s kom potujejo – same, s 
partnerjem, prijateljicami ali z dru-
žino. O tem, kako izbirajo destina-

cije, na kakšen način si organizirajo potovanja in 
kaj jim pri tem največ pomeni, smo se pogovarjali 
s Stelo Prodanović, Marjeto Juvan in Mojco Novak.  

Stela Prodanovic: »Če ni nikogar,  
                       ki bi šel z mano, grem sama«
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Stela Prodanovič se je takoj po diplomi po-
dala na svoje prvo samostojno daljše potova-
nje, in sicer na Tajsko. Tam je spoznala ogromno 
ljudi, prek njih pa, da življenje ni samo služba 
od 7. do 18. ure. Ker je bilo njeno glavno vodilo 
vedno svoboda, je sledila svojemu srcu, si poi-
skala delo na smučišču v Franciji, nato jo je pot 
vodila v malo švicarsko mestece Innertkirchen, 
trenutno pa živi v Bernu. 

Na vprašanje, zakaj potuje sama, odgovarja, 
da ne zares namenoma: »Odločim se, kam bi 
rada šla, in če takrat ni nikogar, ki bi šel z mano, 
grem sama. Ne zamujam priložnosti, ki se mi 
ponudijo, ne spreminjam načrtov zaradi dru-
gih.« Potovanje v samostojni izvedbi za ženske 
prinaša tudi nekaj več nevarnosti. Pravi, da so 
jo mnogi opozarjali na pasti, ki jih prinašajo 
določene države za ženske, zato je bila tam 
tudi bolj previdna. Na podlagi tega izbira, ali 
bo npr. štopala ali uporabila javni prevoz, kje 
se bo gibala ponoči in podobno. Se pa pogos-
to takšna opozorila izkažejo za neutemeljena. 
Tak primer je bil recimo Iran, ki jo je prijetno 
presenetil, saj se je tam počutila varno. Najbolj 
strah pa jo je bilo v Kaliforniji. 

Glede stroškov potovanj v samostojni izvedbi 
pravi, da je vse odvisno od tega, kakšno po-
tovanje izbereš. Na začetku je vedno spala v 
hostlih in uporabljala javni prevoz, tako da je 

bil strošek zanjo identičen, kot če bi potovala v 
paru ali skupini. Določene destinacije pa recimo 
nimajo teh možnosti; takrat se raje odloči za 
potovanje v paru. 

Najbolj jo privlačijo druge kulture in ljudje, 
sčasoma pa se je na potovanjih vedno bolj nav-
duševala tudi nad naravo. Pravi, da ji potovanja 
razširjajo obzorja in da so jo tudi oblikovala v 
osebo, ki je postala. Drugače gleda na ljudi in 
stvari, drugače se odziva na določene situacije 
v vsakdanjem življenju, na splošno meni, da je 
prav to tisto, kar jo je v življenju najbolj obli-
kovalo. Na potovanjih spozna ogromno ljudi, 
naveže stike – nekateri so kratkotrajni, nekateri 
ostanejo. Ker je športno zelo aktivna, destina-
cije izbira tudi na podlagi tega, kaj lahko tam 
počne. Tajsko je izbrala, ker se je želela naučiti 
plezati in potapljati. V Južni Ameriki in Aziji je 
veliko hodila po hribih. Ima svoj kombi, ki ga je 
predelala tako, da lahko v njem spi, in je njen 
spremljevalec po evropskih cestah. Evropa jo 
običajno premami s smučišči, saj je zagreta 
deskarka na snegu. 

»Ko pride čas za potovanje, destinacija 
pride spontano,« še doda sogovornica. Na 
njenem seznamu želja pa je še ogromno de-
stinacij: Japonska, Etiopija, Namibija, Kana-
da, Nova Zelandija, Nepal, Tibet, Pakistan, 
Palestina in Jordanija ... 

Prvo samostojno daljše potovanje Stele: Tajska
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Marjeta Juvan: »Družinska potovanja  
                    so bistveno drugačna« 

Marjeta Juvan potuje že od otroštva. Sprva 
je potovala s svojimi starši, nato s prijatelji-
cami, partnerjem, zdaj pa so vsa potovanja 
družinska in bistveno drugačna. Dokler sta 
potovala sama s partnerjem, nista veliko 
načrtovala. Kupila sta letalske vozovnice, 
rezervirala spanje za prvo noč, na letalu pa 
prvič odprla knjigo Lonely Planet in se sproti 
odločala, kam bosta šla.

»Ko potuješ družinsko, je prva razlika v tem, 
da zmanjšaš število stvari, ki bi jih rad videl. 
Otroci potrebujejo več počitka, zato program 
nikoli ni tako natrpan, kot če bi potoval sam. 
Potovanje bolj načrtujemo, rezerviramo preno-
čišča in prilagajamo aktivnosti, da je za vsakega 
nekaj. Hkrati izbiramo varnejše destinacije in 
destinacije, kjer je zdravstvo vsaj toliko urejeno, 
da lahko otroka pelješ k zdravniku, če bi se 
karkoli zgodilo,« pravi Juvanova.

Na njihovem prvem družinskem potovanju 
na Azore je bila prva hčerka stara dve leti, mlaj-
ša pa je bila slepi potnik (kot temu reče sogo-
vornica), saj takrat še ni vedela, da je drugič 
noseča. Za prvo potovanje v štiričlanski zasedbi 
so izbrali Korziko, ko sta bili hčerki stari komaj 
dva meseca in pol ter tri leta. Od tega je sedaj 
že sedem let in v tem času so, poleg že ome-
njenih destinacij, obiskali še Sejšele, Sardinijo, 
Islandijo, Škotsko in Egipt, med letošnjimi krom-
pirjevimi počitnicami pa se odpravljajo na Irsko. 

Izbor destinacij je, kot pove Marjeta Juvan, 
vedno prilagojen njihovemu običajnemu ži-
vljenjskemu stilu: radi so aktivni, radi so zunaj 
in radi imajo mir. Niso navdušeni nad nepre-
glednimi množicami turistov in betonskimi 
mesti, zato destinacije izbirajo na podlagi tega. 
Pomemben vidik pri izbiri destinacij pa so tudi 
cene letalskih vozovnic, saj pri štirih osebah 
lahko to hitro postane velik finančni zalogaj. 

NAMIGI ZA 
ŽENSKI VIKEND 
ODDIH

Punce, gremo  
me po svoje: 
Vikend oddih za punce z dvema 
polpenzionoma in bogatim pro-
gramom razvajanja je namenjen 
krepitvi prijateljstva, zdravja in raz-
vajanju. (Terme Dolenjske Toplice, 
Terme Šmarješke Toplice in Talaso 
Strunjan).

 
Jaga Baba retreat: 
Intimni povezovalni retreat za obu-
janje svoje prvinskosti. Doživetje 
s popolnim odklopom v naravi in 
ponovnim srečanjem s samim sabo. 
(Panorama Glamping Visole).

 
Ženski refresh  
z wellnesom: 
V skritem kotičku v Savinjski doli-
ni nad Polzelo lahko izbirate med 
tremi različnimi dvo- ali tridnevnimi 
paketi za punce, vsi pa vključujejo 
tudi wellness storitve. (Lavender 
Hill Eco resort).

 
Vikend za prijateljice: 
Vikend paket za dve prijateljici, ki 
poleg wellness storitev in gratis 
kulinarične večerje vključuje tudi 
program za duhovno in športno pre-
bujenje. (Grand Hotel Sava Rogaška).

Vikend revitalizacije 
telesa, uma & duha: 
Rimske Terme v novembru organi-
zirajo poseben vikend z dr. Tatjano 
Trajkovsko, ki med drugim vklju-
čuje okusno hrano, dihalne vaje, 
qi-gong, jogo in eco-meditacijo. 
(Rimske Terme).

  

Vabljeni v Bioterme, kjer je največji luksuz narava sama.

Ne zamudite ugodne ponudbe za kopanje med tednom in 
oddih v objemu neokrnjene narave od 54,00 € naprej!

Več informacij na 02 565 2000, ali na booking@bioterme.si.

Dobrodošli!www.bioterme.si
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Za prvo potovanje v štiričlanski zasedbi je družina Juvan izbrala Korziko.



Mojca Novak se redkeje odpravi na poto-
vanje v tujino; najraje se potika po slovenskih 
hribih in gorah, dvakrat na leto pa si s prijatelji-
cami privošči ženski vikend pobeg. Pravi, da je 
prijateljice, s katerimi se odpravi na tak oddih, 
spoznala na telovadbi, kamor je zahajala. 

»Skupina šestih deklet smo, ki smo se redno 
dobivale, sčasoma pa smo prišle tudi na idejo o 

ženskem vikendu. Ker smo vse tudi mame, nam 
takšni krajši oddihi pridejo še kako prav,« pravi 
Mojca Novak. Vikend pobeg mora, kot dodaja, 
vsebovati nekaj razvajanja, zato vedno izbira-
jo wellness destinacije v Sloveniji. Prvič so se 
odpravile v hiško na samem nad Rimskimi To-
plicami, kjer so imele svoj jacuzzi in savno. Ker 
so športne navdušenke, so med svoje aktivnosti 
vključile še pohod na bližnji hrib, zabavale so se 
s peko na žaru in se predvsem veliko pogovar-
jale. Drugo destinacijo so izbrale bližje termam, 
tako da so lahko cel dan uživale v wellness 
storitvah (masaže, savne), naslednji dan pa so 
izkoristile za odkrivanje dolenjske pokrajine 
in njenih znamenitosti. »Vikend smo zaključile 
v Ljubljani, na koncertu v Križankah, po njem 
pa smo se z napolnjenimi baterijami vrnile k 
svojim domačim,« se spominja in se že veseli 
naslednjega ženskega druženja.

Mojca Novak: »Ženski vikendi  
                  mi napolnijo baterije«
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KFLC DOŽIVETJA
Panoramska večerja s plovbo po Temzi   

Jutranja kava na nebotičniku Skygarden

Ogled svečanih oblačil princese Diane v kraljevi palači Kensington

Popoldanska čajanka v kraljevih vrtovih palače Kensington

Ogled muzikala Tina - zgodbe o kraljici Popa

Nakupovanje v veleblagovnici Harrods in ulicah Carnaby, Oxford 
street in Oxford street in Covent Garden

KRALJEVI  LONDON
IN NJEGOVE DAME

   maribor@kompas.si ·   www.kompas.si  02 2346 950 ·

Posebna doživetja za dame.

Odhod: 24. november 2022
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Potovanja po meri žensk
Kompas First Ladies’ Club je blagovna 

znamka posebnih doživetij za ženske, ki 
potrebujejo odklop od vsakdanjika. Da-
nes je ženska postavljena v najrazličnejše 
vloge – krmari med družino, kariero, vsak-
danjimi opravki, prijatelji … Kot mama, 
partnerica, prijateljica in poslovna ženska 
briljira, a pri tem velikokrat pozabi nase 
in se premalokrat postavi na prvo mesto.

Spoznajte svet z druge perspektive
V Kompasu smo prepričani, da je 

najboljša terapija proti stresu potova-
nje, kamor se ženske odpravimo same, 
z mamo, hčerko ali s prijateljicami. Ko 
se podamo v neznano okolje, spozna-
vamo nove ljudi, prisluhnemo lokal-
nim zgodbam, okušamo tradicionalno 
kulinariko ter občudujemo umetnost 
in kulturo. Potovanja Kompas First La-
dies’ Club kreiramo nadvse udobno in 

po meri žensk. V vsakem mestu in na 
vsakem potovanju predstavimo kakšno 
povezavo z uspešno in zanimivo žensko. 
Destinacijo spoznavamo nekoliko dru-
gače – bolj iz ženske perspektive, ved-
no pa poskrbimo tudi za kakšno prav 
posebno presenečenje.

7 razlogov, zakaj potovati v ženski 
družbi s Kompas First Ladies’ Club:

 ▪ Ker potrebujete čas zase!
 ▪ Ker ima potovanje v ženski druž-

bi resnično svoj čar in neverjetno 
energijo!

 ▪ Ker je Kompasova vodnica prava 
poznavalka vseh skritih kotičkov 
mesta!

 ▪ Ker je poskrbljeno za kakovostno 
nastanitev na najboljših lokacijah v 
središču mesta!

 ▪ Ker je program pripravljen po 

žensko in za žensko: ogled predstave 
ali muzeja, razvajanje brbončic z 
okusi v izbranih restavracijah, vode-
no potepanje po uglednih svetovnih 
butikih in veleblagovnicah, spozna-
vanje zanimivih ljudi ter še in še!

 ▪ Ker vas čaka izjemno prijetno dru-
ženje, navezovanje poslovnih stikov, 
spoznavanje in izmenjava novih 
izkušenj!

 ▪ Ker na vsakem potovanju Kompas za 
vas, drage ženske, pripravi še dodat-
no presenečenje!

Adria Dom d.o.o.
Kanižarica 135 • SI-8340 Črnomelj • Slovenija
+386 (0) 7 35 69 100
info@adria-home.com
www.adria-home.com  |  www.adria-holidays.net

#adriahome 
#adriaglamping

Adria z bogatimi izkušnjami in inovativnimi produkti upravljalcem počitniških destinacij ponuja celovito storitev “One stop 
shop”, njihovim strankam pa zagotavlja edinstveno ter udobno počitniško izkušnjo. Adrijina konkurenčna prednost je 
storitev, ki zajema vse od proizvodnje standardnih ali po meri izdelanih mobilnih in modularnih hiš ter glamping šotorov, 
do garancije ter odlične poprodajne storitve. 

XLine serija je v letu 2022 prejela nagrado Red Dot - Best of the Best in nagrado BigSEE za produktni dizajn.

Prvi vikend oddih s puncami nad Rimskimi toplicami.
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akit, naj bo družinska dediščina 
ali uhani, ki ste si jih kupili na poti 
s tržnice, nosi zgodbo, ki je edin-
stvena le za vas ali vašo družino. 
Seveda nakit izraža našo osebnost, 

našo energijo in kdaj tudi počutje, a njegova 
prava vrednost zame je to, da uteleša spomin. 
Lahko je to spomin na babico v obliki njenega 
poročnega prstana, lahko je spomin na očeta 
v obliki tiste ure, ki je ni snel niti ponoči,« pravi 
sogovornica. Ob tem pa poudarja, da je vloga pri 
tem med ženskami in moškimi enakovredna: naj-
lepše spomine pogosto ustvarjamo prav skupaj.

»Popoln krog, tako kot ljubezen,  
ne pozna ne začetka ne konca«

Čez zgodovino je imel nakit za ljudi pred-
vsem duhovno vrednost. Pred časom so v Dra-
guljarni Malalan raziskovali zgodovino prstanov, 
ki so v bistvu neprekinjena črta – ovita okrog 
prsta, ki simbolično predstavlja povezavo med 
duhovnim in materialnim svetom. »Fizična in 
duhovna moč izhajata iz njegove oblike, saj 
popoln krog, tako kot ljubezen, ne pozna ne 
začetka ne konca. Ravno zaradi tako močnega 
simbolizma zgodovina podarjanja prstanov 
sega v stari Egipt, kjer so pred več kot 6000 
leti verjeli, da od prstanca na levi roki nepos-
redno do srca teče žila ljubezni, imenovana 
vena amoris,« pojasnjuje sogovornica.

Nakit kot darilo – tudi same sebi
Obdarovanje je, kot pravi Tjaša Malalan, ena 

od najlepših gest, ki pa ni nujno pogojena s fi-
nančno vrednostjo. Iskanje primernega darila 
enači z izbiro najlepše cvetice na travniku: namen 
je enostaven, razveseliti in s tem ustvariti lep 
spomin. »Vrednost je v tem primeru nepomemb-
na, spomini so večni. Nakit je za takšen namen 
idealen, saj nima roka trajanja,« poudari in pove, 
da v zadnjih letih opažajo, da si vedno več dam 
privošči darilo ob različnih osebnih ali poslovnih 
uspehih, kdaj pa tudi kar tako – po navdihu. Tudi 
sama si s ponosom kupi uro, obleko, parfum ali 
kos nakita kot lepo gesto ali poklon sami sebi. 
»Moj bodoči mož me sicer razveseljuje z lepimi 
darili, a je občutek, ko sama sebi privoščim nekaj 
posebnega, povsem drugačen,« še pove.

Vse več je žensk, 
ki si darilo 

privoščijo same
Avtorica: Jerneja Srebot

Nakit je element, ki na različne načine zaznamuje človeška življenja že od 
davnih časov – najsi gre za izraz moči in veljave ali pa simbolično gesto med 

dvema osebama. O tem, kakšen je pomen nakita danes in kakšno vlogo imajo 
pri tem ženske, smo se pogovarjali s Tjašo Malalan, oblikovalko nakita.

Zanimivo: karat in brus
Karat pri zlatu odraža delež zlata v zlitini: investicij-
sko zlato z najvišjo čistostjo označujemo s 24 karati, 
ker pa je samo po sebi precej mehka kovina, mu za 
uporabo v nakitu dodajamo druge kovine. Za nakit 
najvišje kakovosti se uporablja 18-karatno zlato, kar 
pomeni, da je v zlitini 75 % zlata.

Brus je ena od temeljnih karakteristik za določanje 
kakovosti diamanta predvsem zato, ker dober brus 
zagotovi tisti edinstven lesk diamanta. 

Sodelujte 
z nami! 
Pridružite se vodilnemu švedskemu proizvajalcu 
visokokakovostne prehrane za hišne ljubljenčke 
z dostavo na dom.

Husse uspešno posluje že od leta 1987 in je danes preko franšiz in distributerjev prisoten že 
v več kot 50 državah po svetu. 
Na področju prodaje in dostave prehrane po Sloveniji vabimo k sodelovanju nove sodelavce. 

Za več informacij nas pokličite na 041 505 092, ali nam pišite na tomaz.cepon@husse.si.

Husse Slovenija, 
Dašis d.o.o., 
Gorenjesavska 13b, 4000 Kranj www.husse.si



Vaše sanje kujemo v večnost. malalan.si 

Nakit s podpisom Malalan ima svoj čar, ki ga mnogi povezujejo z 

bogato družinsko tradicijo. Naši draguljarski mojstri pod oblikovalsko 

taktirko Petra in Tjaše Malalan vaše sanje kujejo v večnost s 

skulpturami, ki začnejo tradicijo družinskega nakita ali pa obogatijo 

šatuljico, ki že več rodov prehaja iz rok v roke.


