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Pregled objav
OVERNET D.O.O.
6. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

Kanal A

Stran/Termin: 18:00:00

Ustavi se!
Kako ste? Ste si danes vzeli kaj časa zase, pa za ljudi, ki jih imate radi? Če je vaš odgovor ne, potem
imate še nekaj časa, da to spremenite preden pridejo kakšne posledice, ki vam ne bodo všeč. Raziskave
namreč kažejo na porast števila ljudi, ki trpijo za anksioznostjo ali depresijo, število bolniških odsotnosti pa

Avtor:

Živa Ivačič

Gesla:

MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE, USTAVI.SE

6. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

www.24ur.com

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ustavite se in umirite tempo. Depresija in izgorelost nas počasi ubijata
Število ljudi, ki trpijo za depresijo ali anksioznosti, narašča, prav tako število bolniških odsotnosti. Vedno
pogostejša so tudi izgorelost in kronične bolezni, saj je življenjski tempo vedno hujši. Z akcijo Ustavi se!
poskušajo strokov...

Avtor:
Gesla:
6. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE
www.avto.over.net

Stran/Termin:

Začetek projekta Ustavi se!
Raziskave kažejo porast števila ljudi, ki trpijo za anksioznostjo ali depresijo, število bolniških odsotnosti
narašča, prav tako izgorelost, kronične bolezni in splošna ogroženost za pojav hujših bolezni. Splošni
tempo življenja v družbi...

Avtor:

Aleš

Gesla:

USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE

6. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

www.druzina.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Dijaki razmišljali o medsebojnih odnosih
V ponedeljek, 5. junija, je na sedežu Agencije za varnost prometa potekala podelitev glavne nagrade
literarnega natečaja Izberi prav. Bodi z mano.
Glavno nagrado in sicer dve karti za adrenalinski park Krvavec, priročnik Dober voznik bom, čelado,

Avtor:
Gesla:
6. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

MED.OVER.NET
www.hudo.com

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ustavimo se, preden bo kdo ali kaj ustavilo nas!
Z današnjim dnem se začenja vseslovenska akcija Ustavi se!, ki so jo na Zavodu Med.Over.net zasnovali,
da bi ljudi spodbudili k razmisleku o prehitrem tempu življenja. Kot je dejal direktor zavoda Tomaž
Oplotnik, smo namreč priča vse bolj alarm...

Avtor:
Gesla:
6. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

MED.OVER.NET, USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE
www.medover.net

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ustavi se! … in podari svojo minuto #ustavise
Raziskave kažejo porast števila ljudi, ki trpijo za anksioznostjo ali depresijo, število bolniških odsotnosti
narašča, prav tako izgorelost, kronične bolezni in splošna ogroženost za pojav hujših bolezni. Splošni
tempo življenja v družbi...

Avtor:
Gesla:
6. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

USTAVI.SE, USTAVISE, #USTAVISE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE
www.regionalgoriska.si

Stran/Termin:

VZEMI SI MINUTO: Kaj bi lahko naredili drugače?
Z današnjim dnem se začenja vseslovenska akcija Ustavi se!, ki so jo na Zavodu Med.Over.net zasnovali,
da bi ljudi spodbudili k razmisleku o prehitrem tempu življenja. Kot je dejal direktor zavoda Tomaž
Oplotnik, smo namreč priča vse bolj alarmantnim številkam o izgorelosti, stresu, depresiji, vse več je

Avtor:

Uredništvo/STA, foto: ustavi.se, Shutterstock, The Odyssey Online

Gesla:

USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE, MED.OVER.NET

6. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

www.regionalobala.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

VZEMI SI MINUTO: Kaj bi lahko naredili drugače?
Z današnjim dnem se začenja vseslovenska akcija Ustavi se!, ki so jo na Zavodu Med.Over.net zasnovali,
da bi ljudi spodbudili k razmisleku o prehitrem tempu življenja. Kot je dejal direktor zavoda Tomaž
Oplotnik, smo namreč priča vse bolj alarmantnim številkam o izgorelosti, stresu, depresiji, vse več je

Avtor:

Uredništvo/STA, foto: ustavi.se, Shutterstock, The Odyssey Online

Gesla:

USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE
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6. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

www.rtvslo.si

Stran/Termin:

Z akcijo Ustavi se! nad izgorelost zaradi hitrega tempa življenja
Začenja se vseslovenska akcija Ustavi se!, ki bo ljudi spodbujala k razmisleku o tempu sodobnega
življenja.

Avtor:

G. K.

Gesla:

USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE

6. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

www.rtvslo.si

Stran/Termin:

G. K.

Gesla:

USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE

Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

Z akcijo Ustavi se! nad izgorelost zaradi hitrega tempa življenja
Začenja se vseslovenska akcija Ustavi se!, ki bo ljudi spodbujala k razmisleku o tempu sodobnega
življenja.

Avtor:

6. 06. 2017

SLOVENIJA

www.si21.com

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ustavi se!
Ljubljana, 6. junij 2017 – Raziskave kažejo porast števila ljudi, ki trpijo za anksioznostjo ali depresijo,
število bolniških odsotnosti narašča, prav tako izgorelost, kronične bolezni in splošna ogroženost za pojav
hujših bolezni. Splo...

Avtor:
Gesla:
6. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE
www.style.over.net

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ustavi se! … in podari svojo minuto #ustavise - style.over.net
...

Avtor:
Gesla:
8. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

USTAVI.SE, USTAVISE, #USTAVISE, STYLE.OVER.NET
www.zurnal24.si

Stran/Termin:

Ustavimo se, preden bo kaj ustavilo nas
Alarmantne številke o izgorelosti, stresu in depresiji...

Avtor:

V. L. , STA

Gesla:

USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE

6. 06. 2017
Naslov:
Vsebina:

www.sta.si

bp/ast/bst/bp

Gesla:

USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE

Naslov:
Vsebina:

Stran/Termin:

www.sta.si

Stran/Termin:

tz/apo

Gesla:

MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE, USTAVI.SE

Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

Akcija Ustavi se! bo ljudi spodbujala k razmisleku o današnjem hitrem tempu življenja
Z današnjim dnem se začenja vseslovenska akcija Ustavi se!, ki so jo na Zavodu Med.Over.net zasnovali,
da bi ljudi spodbudili k razmisleku o prehitrem tempu življenja. Kot je dejal direktor zavoda Tomaž
Oplotnik, smo namreč priča vse bolj alarmantnim številkam o izgorelosti, stresu, depresiji, vse več je

Avtor:

6. 06. 2017

SLOVENIJA

Napoved - Slovenija, 6. 6. (torek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 6. junija.

Avtor:

6. 06. 2017

SLOVENIJA

www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

POPRAVEK: Akcija Ustavi se! bo ljudi spodbujala k razmisleku o današnjem hitrem tempu življenja
V zadnjem odstavku vesti je ime spletnega mesta ustavi.se (IN NE ustavi.si). Popravljeno vest objavljamo
v celoti.Ljubljana, 06. junija (STA) - Z današnjim dnem se začenja vseslovenska akcija Ustavi se!, ki so jo
na Zavodu Med.Over.net zasnovali, da bi ljudi spodbudili k razmisleku o prehitrem tempu življenja. Kot je

Avtor:

tz/apo/apo

Gesla:

MED.OVER.NET, USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE

Press CLIPPING d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10, fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.si
2

SLOVENIJA

6. 06. 2017
Naslov:
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Kanal A

Stran/Termin:

Ustavi se!

Naklada:

Živa Ivačič
SVET

18:00:00

Površina/Trajanje: 00:07:42

Žanr: INTERVJU

MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE, USTAVI.SE

NUŠA LESAR: Kako ste? Ste si danes vzeli kaj časa zase, pa za ljudi, ki jih imate radi? Če je
vaš odgovor ne, potem imate še nekaj časa, da to spremenite preden pridejo kakšne
posledice, ki vam ne bodo všeč. Raziskave namreč kažejo na porast števila ljudi, ki trpijo za
anksioznostjo ali depresijo, število bolniških odsotnosti pa narašča. Vedno več je tudi
izgorelosti in kroničnih bolezni. Tempo življenja pa seveda vsako leto hujši in vsako leto več
ljudi enostavno ne zmore več. Kar opažajo tudi na forumu med.over.net, zato so zasnovali
vseslovensko akcijo Ustravi se!, s simbolnim zbiranjem minut na spletu bodo sporočali naj
umirimo svoj tempo. In zdaj se mi je v studiu pridružila družinska in partnerska svetovalka,
gospa Leonida Mrgole, pozdravljeni. Če prav razumem ste tudi vi sami imeli izkušnjo z
izgorelostjo?
LEONIDA MRGOLE (Vezal): Da, jaz to izgorelost načeloma povezujem z odnosi. Mi smo vpeti
v neke odnose in ko nekdo reče vzemi si čas zase, je to v bistvu na nek način težko, zaradi
tega, ker mi imamo neko potrebo, da smo navezani drug na drugega in kar jaz vidim je, da
smo vse bolj odtujeni, tudi v družinah, da samo še zahtevamo drug od drugega, da smo
popravljamo, da samo gledamo rezultate in da je dan enak dnevu in v končni fazi si zelo veliko
ljudi vzame potem čas zase, da se umaknejo stran od tega stresa in zaradi tega, ker pač ni
več te bližine, te navezanosti, te varnosti v odnosih, mi pač pridemo v stres in je tudi to en del
te izgorelosti o kateri vi govorite, skratka ni povezana samo s pretiranim delom, oziroma je
pretirano delo velikokrat lahko povezano s tem, da se umikamo ven iz nekih odnosov.
NUŠA LESAR: Čisto fizično, kako ljudje začutimo izgorelost?
LEONIDA MRGOLE (Vezal): Lahko so to, znaki so na začetku zelo taki, lahko je to
osamljenost, lahko je to utrujenost, lahko je izčrpanost, eni ljudje postanejo prestrašeni, strah
jih je kako bodo jutri, kaj če se bo zgodilo to, kaj če se bo zgodilo ono, recimo, kot starši se
midva zelo srečujeva z zgodbami, kaj če ne bo sprejet, kaj če ne bo uspešen, nima dovolj
dobrih ocen in je stalno večji in večji pritisk tudi na otroke in na to storilnostno naravnanost. Ni
pa več tistega, koliko sem te vesela, da si prišla domov.
NUŠA LESAR: Saj to. Kako to presekati, se pravi, ko prideš domov otroku ne rečeš kako je
bilo v šoli, ampak vesela sem, da te vidim?
LEONIDA MRGOLE (Vezal): Da. Ali pa kako je super, da si tukaj, da sem s tabo. To
presekamo v bistvu se sliši zelo preprosto, meni starši velikokrat rečejo, ko bi bila ti pri nas
doma, ampak dejansko presekamo to z zavedanjem. Jaz ko pridem domov si rečem, zdaj bom
pač srečala tega in tega in kaj mi je pomembno? Ker poglejte, na ocene bomo pozabili in
nekateri imajo izkušnjo, da ne morejo več reči nekomu, ki mu je blizu, kako sem te vesela.
Izkoristiti je treba trenutke.
NUŠA LESAR: Ampak to pa ne pomeni, da potem otroku nikoli ne rečemo ne, enk pa ne boš
nosil iz šole?
LEONIDA MRGOLE (Vezal): Ne, zaradi tega, ker ko otrok dobi ustrezen odziv nam pove sam.
Ko se otrok počuti varno, večina otrok želi deliti svoje stiske, otroku tudi ni dobro, če ima slabe
ocene. In ko se otrok počuti varno pove, da bomo mi pač varen naslon za njega, nam bo on
povedal sam. Je pa veliko staršev takih, ki to težko zdrži.
NUŠA LESAR: To pa res. Bova še nadaljevali, zdaj pa poglejmo kam lahko vodi izgorelost, v
prispevku kolegice Žive Ivačič.
ŽIVA IVAČIČ: Včasih potrebujemo močan signal in opozorilo, da se ustavimo. Zaradi gore
Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

6. 06. 2017

Kanal A

Stran/Termin:

18:00:00

obveznosti in brzenja skozi življenje pa se ustavimo šele takrat, ko je že prepozno. Kdaj ste se vi
nazadnje ustavili?
TOMAŽ OPLOTNIK (pobudnik akcije Ustavi se!): Mene so drugi ustavili pravzaprav. Nisem se sam
ustavil. Ustavila me je pa bolezen hčerke.
ŽIVA IVAČIČ: Primož Ozvald pa se je ustavil pred desetimi leti, ko je njegov zadnji vlak že skoraj
odpeljal.
PRIMOŽ OZVALD: Pogledal sem gor, vprašanje kako se to konča.
ŽIVA IVAČIČ: Takrat je tehtal 170 kilogramov, imel je srčno popuščanje, težave z zaklopko, njegove
žile so bile zamašene.
PRIMOŽ OZVALD: Jaz moram zdaj na delo, jaz nimam časa, se pravi lahko se vam zgodi, da sploh
nikoli več ne boste šli na delo.
ŽIVA IVAČIČ: Že leto dni pa je zaradi izgorelosti in adrenalnega zloma na bolniški uspešna ženska,
mama in športnica.
ANDREJA VEROVŠEK (idejna vodja akcije Ustavi se!): Ni mogla hoditi več v službo, ni mogla
poskrbeti za svoje otroke.
ŽIVA IVAČIČ: Za kako zahrbtno in nepredvidljivo bolezen gre, se je pokazalo tudi, ko bi svojo
izkušnjo danes morala deliti z nami, a se je njeno stanje nenadno poslabšalo.
ANDREJA VEROVŠEK (idejna vodja akcije Ustavi se!): Tako sem znova samo v postelji, z norimi
vrtoglavicami, glavoboli in brez moči.
ŽIVA IVAČIČ: Kar 72 odstotkov ljudi trpi zaradi stresa, ki lahko vodi v izgorelost, kronične in duševne
bolezni.
TOMAŽ OPLOTNIK (pobudnik akcije Ustavi se!): Izgorel sem. In koliko časa si že? Že en mesec. In
kaj boš naredil? Še ne vem. Ne morem nič.
ŽIVA IVAČIČ: Doberšnji del odgovornosti pa nosijo delodajalci, ki delavcem ne omogočijo, da bi se
vsaj za hip ustavili.
MARKO PODGORNIK (direktor podjetja Mikro+Polo): Podjetje nismo mi, ampak so naši zaposleni.
ŽIVA IVAČIČ: Zadovoljni zaposleni so manj na bolniških, imajo več idej in boljše uspehe.
MARKO PODGORNIK (direktor podjetja Mikro+Polo): Jaz se ustavim in si vzamem čas in mislim, da
bi si ga morali vsi.
ŽIVA IVAČIČ: Se da v vašem podjetju iti domov pred direktorjem?
MARKO PODGORNIK (direktor podjetja Mikro+Polo): Se da, ampak direktor ponavadi prvi pobegne.
ŽIVA IVAČIČ: Njegovi zaposleni imajo neomejen plačan dopust in še polno drugih ugodnosti.
Ponedeljek za vas ni depresiven dan?
MARKO PODGORNIK (direktor podjetja Mikro+Polo): Niti slučajno, pa upam, da ni vsaj za večino
mojih sodelavcev.
ŽIVA IVAČIČ: In če bi bilo tako v vseh podjetjih ne bi bilo vsako leto zaradi bolniške odsotnosti
Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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SLOVENIJA

6. 06. 2017

Kanal A

Stran/Termin:

18:00:00

izgubljenih skoraj deset milijonov dni, kar je, prevedeno v leta, kar 27.000 let. Da bi se ta statistika
izboljšala, pa lahko nekaj malega naredi vsak sam.
URBAN PRAPROTNIK (strokovnjak za zdravo gibanje): Po čim večkrat ustavimo, dvignimo roke gor,
se mogoče, če čutimo, da lahko stečemo na mestu, na primer, čisto takole ...
ŽIVA IVAČIČ: Delodajalci pa bi se morali začeti zavedati, da delo s polno paro na dolgi rok pomeni
zarjavele lokomotive, ki bremena ne zmorejo več.
NUŠA LESAR: Da, točno o delodajalcih sem želela še reči z vami, ker velikokrat sploh ne verjamejo,
da je z delavcem nekaj narobe, da je izgorel, ker se tega pač ne da kar testirati.
LEONIDA MRGOLE (Vezal): Da, delodajalci bi se morali v bistvu zavedati nečesa, da delavec ni
samo delavec v njihovem podjetju, ampak da prihaja iz nekega okolja, ki je bolj ali man tudi stresno.
In kar jaz recimo pri nas zelo pogrešam pri delodajalcih je, da bi dajali kakšna izobraževanja, kakšne
možnosti svojim zaposlenim o življenju v družinah, zaradi tega, ker jaz sem prepričana, da tisti, ki
pride zadovoljen od doma, manj stresno doživlja situacije v službi in situacije v službi so stresne, ker
so roki, ker je treba pač kdaj hitro narediti, ko naredimo napako in jo je treba popraviti in včasih pride
kaj, pa je treba v sekundi rešiti in kar jaz mislim je, da pač ti odnosi so zares zelo kompleksna stvar
in skrbeti za povezanost in za to, da se počutimo varno v okolju kjer smo, tudi to, da lahko povemo
kako smo in da nam verjame pač, recimo delodajalec, če jaz rečem, jaz pač ne zmorem, da ni to
črna pika, ampak tisto, v redu, kaj potrebuješ, nek odziv, ki mi pač pomaga takrat prebroditi neko
stisko.
NUŠA LESAR: Iz vaših ust v njihova ušesa. Hvala lepa za obisk pri nas in pojasnila. Srečno.
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SLOVENIJA

6. 06. 2017

www.24ur.com

Naslov:

Stran/Termin:

Ustavite se in umirite tempo. Depresija in izgorelost nas

Avtor:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Gesla:

USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE

http://24ur.com/novice/slovenija/ustavite-se-in-umirite-tempo-depresija-in-izgorelost-nas-pocasi-ubijata.html
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Ustavite se in umirite tempo. Depresija in izgorelost nas
počasi ubijata
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NA ŽARU

Število ljudi, ki trpijo za depresijo ali anksioznosti , narašča , prav tako število bolniških
odsotnosti. Vedno pogostejša so tudi izgorelost in kronične bolezni , saj je življenjski
tempo vedno hujši. Z akcijo Ustavi se ! poskušajo strokovnjaki ljudi prepričati , naj umirijo
svoj tempo in preprečijo izgorelost.

Gost Jonas Žnidaršič
:

Video

Več videovsebin

Iz SVETA : Leonida
Mrgole o izgorelosti
02 59
:

Iz SVETA : Kako

Iz SVETA: Vsakdanji

razumevajoči so
delodajalci ?

tempo nas počasi
ubija

01 28

02 38

:

Prenesi v

Facebook

Danes

Sre

Čet

Pet

Sob

25° C

19 ° C

23° C

26 ° C

27 ° C

14° C

14 ° C

10° C

12 ° C

13 ° C

:

Twitter

Povezani članki
'Depresija

ni značajska šibkost
ali pomanjkljivost , je bolezen, ki

lahko prizadene vsakogar '
Dnevno skozi naše možgane
potuje kar 70 tisoč misli , večina
je negativnih. S čuječnostjo
lahko to spremenimo
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Začetek projekta Ustavi se!

Avtor:

Naklada:

Aleš

Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Gesla:

USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE

http://avto.over.net/clanek/zacetek-projekta-ustavi-se/

Začetek projekta Ustavi se !
6. junij , 2017

Aleš

Raziskave kažejo porast števila ljudi , ki trpijo za anksioznostjo ali depresijo, število bolniških odsotnosti narašča , prav tako

izgorelost , kronične bolezni in splošna ogroženost za pojav hujših bolezni. Splošni tempo življenja v družbi se zaostruje

iz

leta

v leto , zato so na Zavodu Med.Over.Net zasnovali vseslovensko akcijo Ustavi se ! , s katero želijo spodbuditi k razmisleku o
prehitrem tempu življenja ter ozaveščati prebivalstvo Slovenije o pomenu skrbi za zdravje.
V okviru

projekta , ki ga podpirajo številni partnerji

iz

gospodarstva , ambasadorji in mediji, so se snovalci akcije zavezali, da bodo

do 29. septembra 2017 zbrali 2.065.895 minut. Toliko nas je bilo Slovencev 1. januarja 2017.

USTAVI

"

»V

SE

IN PODARI MINUTO

Zavodu Med.Over.Net smo vsak dan v stiku z zgodbami ljudi , ki jih je življenje tako ali drugače ustavilo. Zato smo se

vprašali, kaj lahko

( še )

naredimo za več zdravja, več dobrega počutja , več srečnih ljudi , več veselih otrok in zadovoljnih

staršev,«

…

"

je dejal Tomaž Oplotnik , direktor Zavoda Med.Over.Net, ki bo projekt Ustavi se!, s katerim želijo spodbuditi ljudi k razmisleku o

pomenu ustreznega razporejanja časa med dnevnimi opravki in počitkom oziroma prostim časom , izvajal med junijem in
septembrom 2017.
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Tomaž Oplotnik

–

Stran/Termin:

direktor Zavoda Med.Over.Net

Podatki NIJZ kažejo , da » število obiskov pri zdravniku in bolniških odsotnosti zaradi diagnoze izgorevanja narašča , kar gre verjetno
pripisati tudi temu , da zdravniki to težavo v zadnjih letih bolje prepoznavajo. Vsi smo ogroženi , pod stresom in lahko izgorimo, če sami
sebe ne poznamo dovolj , če ne vemo , kako se stres odraža pri nas , in če se ne znamo sprostiti ,« je v sporočilu zaključil Samo Belavič
Pučnik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Svojo minuto v skupno zavedanje , kako pomembno je vsak dan sproti pomisliti nase in prisluhniti notranjim vzgibom pri iskanju

splošnega osebnega zadovoljstva , vsak posameznik podari
pre ) hitrem tempu pozabimo nase in čas je, da

(

se

s

ustavimo ! Ko

klikom na spletnem mestu akcije Ustavi.se.
se

› ustavimo‹

naredili drugače , da bi živeli bolj zdravo , zadovoljno in srečno. Pomembno

lahko pomagali tudi drugim,« je
Med.Over.Net.

v

je,

» Ob

vsakodnevnem

in si vzamemo čas zase , lahko razmislimo , kaj bi lahko

da začnemo pri sebi.

Ko se

bomo uspeli ›ustaviti ‹ sami , bomo

nadaljevanju pojasnila Andreja Verovšek , idejna vodja akcije in vodja projektov Zavoda

Andreja Verovšek

Skrb za zaposlene danes je naložba za prihodnost
letu 2015 je bilo izgubljenih skoraj 27.000 let zaradi bolniških odsotnosti, 72 odstotkov ljudi se spopada s simptomi stresa,
poraba antidepresivov je po letu 2000 močno narasla in se v povprečju skoraj podvojila , slovenski trg delovne sile pa se bo v 5
letih soočil z velikim pomanjkanjem delavcev vseh pro lov , saj bo takrat , sodeč po raziskavah , že četrtina delavcev v Sloveniji
starejša od 55 let. To pomeni , da bodo morali delodajalci spremeniti tudi miselnost o starejših zaposlenih: » Pomembno je , da
V
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delodajalci skrbimo za svoje zaposlene

v

Stran/Termin:

smislu vseživljenjskega učenja, dobrega počutja v podjetju , nagrajevanja , opolnomočenja in

nudimo možnosti večjega usklajevanja med družino in službo ter seveda v največji meri odgovorno skrbimo

za

njihovo psiho zično zdravje.

Zdrav in zadovoljen sodelavec je naš največji kapital ,« meni Saša Boštjančič , direktorica zaposlitvenega portala mojazaposlitev.si , ki

podpira akcijo Ustavi.se.
Pomena skrbi za rast , razvoj in dobro počutje zaposlenih ter pozitivnih učinkov , ki jih prinaša urejeno delovno okolje , pa se

zavedajo tudi številni podporniki akcije iz gospodarstva, ki bodo
okrepili bogate programe promocije zdravja na delovnem mestu.

"

»Verjamem v

je

pravo mero vsega. Ne razumem ljudi , ki

so

v

času trajanja projekta izvajali dejavnosti , s katerimi bodo še

100-odstotno v poslu ali 100-odstotno predani užitkom ipd. Zato

zame poziv Ustavi se ! poziv k pravi meri. Delaj , počivaj , rekreiraj se , zabavaj se , bodi nor , ustavi se. Vse v pravi meri ,«

pravi Marko Podgornik , uspešen podjetnik in ambasador akcije.

"

Marko Podgornik podarja svojo minuto.

Ambasadorji , ki so se znali ustaviti

"

»Ustavi se ! je

ideja, ki bi morala zakrožiti okoli sveta ! Razumeva jo kot zavestno prisotnost , kot odločitev za spremembo.

Zavestno se ustavim , te pogledam v oči in se ta trenutek zavedam, da sem v komunikaciji

s

tabo. To je to ,«
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"

sta ob začetku akcije dejala Lea in Albert Mrgole , družinska in partnerska terapevta , avtorja uspešnice Izštekani najstniki in starši,

ki štekajo,

ki sta

snovalci akcije

k
v

akciji pristopila v vlogi ambasadorjev projekta. Z ambasadorji , priznanimi strokovnjaki z različnih področij , bodo
prihodnjih mesecih pripravljali napotke , ki vodijo v uresničevanje lozo je » mirnejšega« tempa življenja , zbirali

motivacijske elemente za pozitivne spremembe in posledično bolj polno ter aktivno

–

tako poslovno kot zasebno

–

življenje.

Ambasadorji projekta Ustavi se !

"

»Ustavi se !

razumem kot spodbudo , da se vprašam, zakaj nekaj počnem.

Ko se tega

zavedam , toliko laže vem, ali je to , kar

počnem , prav ali ne in na kakšen način naj nadaljujem, « je ob sprejemu vloge

ambasadorja projekta dejal

Urban Praprotnik, tekaški trener in strokovnjak za zdravilne učinke gibanja. Njegovo sporočilo je
podprl Mario Sambolec, strokovnjak za prehrano in gibanje: » Želje , ideje, projekti , okolje in
pričakovanja nas samih in drugih nas ženejo daleč in više, kot smo morda sposobni. Pravijo , da je pomembna pot, ne cilj.
Verjamem , da sta oba dejavnika med seboj povezana in soodvisna in ni dobro zanemariti enega na račun drugega. «

"

Podarite minuto

Na simbolni ravni bo Zavod Med.Over.Net zbiral minute , ki jih boste lahko podarili s klikom na spletnem mestu projekta Ustavi.se! .
» Naša

skupna zaveza do 29. septembra 2017, ko se bo projekt sklenil , je , da za vsakega Slovenca zberemo vsaj eno minuto ter da se

bomo lahko ustavili in pomislili

– najprej –

nase ,« je sklenila Andreja Verovšek.

Ustavi se in podari minuto
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Utrinki iz predstavitvenega dogodka

Foto: Jan Gregorin

Sorodne vsebine

Projekt planet 47
Začetek gradnje tovarne na Slovaškem

Zajetje ogljika

– projekt

Peugeota

Kako se lotiti " projekta "

moja zgodba-mrežni marketing

Oznake : projekt , ustavise
<< Iztok : To je moj bit

dirkanje

Aleš
Aleš je del uredništva Avto.Over.Net že od januarja 2011. V začetku je skrbel predvsem za nemoteno delovanje

portala v ozadju ; asistenca pri snemanju, priprava projektov. Danes opravlja delo izvršenega urednika.

Avtomobilizem

Novo doma
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Dijaki razmišljali o medsebojnih odnosih
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Žanr: SPLETNI ČLANEK
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Spremljajte nas

Išči

vsa področja

...

NOVICE

TEDNIK

Slovenija

Svet

Dodaj na

Kultura

Družina

Zanimivosti

KNJIGE

CERKVENE INFORMACIJE

KOLEDAR

Prijava

:

Košarica (prazna )

NABOŽNI PREDMETI

Video

Twitter

Facebook

:

REVIJE

Uporabnik

:

Dijaki razmišljali o medsebojnih
odnosih
6. 6. 2017

Zaključek literarnega natečaja Izberi prav. Bodi z mano.

Naročilo e-novic družine
Vpišite e-naslov

Potrdi

Najbolj prodajane knjige

Nikolina Rop

Recepti sestre

Nikoline
Recepti sestre Nikoline je
knjiga ki je odličen
učbenik kuhanja …

ponedeljek 5. junija je na sedežu Agencije za varnost prometa potekala podelitev glavne nagrade
literarnega natečaja Izberi prav. Bodi z mano.
V

,

,

Glavno nagrado in sicer dve karti za adrenalinski park Krvavec priročnik Dober voznik bom čelado anorak
,

,

in lučke za kolo je prejela Urška Glavan iz Elektrotehniške in računalniške šole

v

dosegla Mojca Lesnik iz Gimnazije Velenje in si prislužila družinski izlet

priročnik Dober voznik bom tretja

pa je

,

,

Ljubljani. Drugo mesto je

z vlakom v terme čelado in
bila Manca Jeršin iz SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica ki je prejela
,

,

vstopnici za ljubljanski živalski vrt čelado in priročnik Dober voznik bom. Vsi ostali nagrajenci so prejeli
manjše praktične nagrade.
,

Slovenska karitas je v okviru akcije 40 dni brez alkohola

v

soorganizaciji

z

Javno agencijo

RS

Najdeno na spletu

za varnost

prometa – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in zavodom Med.Over.Net povabila vse dijake

srednjih šol da
,

so lahko

s

s

svojimi razmišljanji in izdelki prispevajo

k

spreminjanju odnosa do alkohola. Sodelovali

samostojno avtorsko vsebino namenjeno sovrstnikom pesem zgodba strip esej
,

:

,

,

njihovo življenje vnaša veselje kje se počutijo
k razmišljanju o bogastvu medsebojnih
odnosov ki je nasprotje razdiralnim učinkom alkohola. Akcija je potekala v mesecu marcu in aprilu.
Tema izdelkov je bilo razmišljanje mladostnikov o tem kdo
,

v

Branko Cestnik

…

,

,

sprejete katere aktivnosti jih veselijo. Želeli smo jih spodbuditi
,

,

Na

Iščem drobce življenja ...
Urška Čuk

nagradni literarnega natečaja se je prijavilo sedem srednjih šol. V maju je strokovna komisija ocenila

vsa prispela dela. V literarna dela so dijaki

vključili vidik stisk ljudi ki jih poznajo in trpijo zaradi nasilja
,

,

nesreč in bolezni ki so posledice alkohola.
,

Šepet med nama
Alenka Slapšak

Nagrajena dela najdete na spletni strani Slovenske karitas.

Besede za srce

Marko Rijavec

Komentarji
Komentarje obiskovalcev pred objavo pregledamo. Za vsebino odgovarjajo avtorji komentarjev. Komentarjev ki razširjajo
,

nestrpnost spodbujajo nasilje ali so žaljivi ne bomo objavili.
,

,

Kavica

z

mano
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Urška Bernik
Za komentiranje morate biti prijavljeni

.

Klateževa klop

Matevž Vidmar

Mala miselna tržnica
Aljoša Vodopivec

Operando
Nace in Silva Volčič

Koledar

22.

5.

2017 – 17.

6.

›

2017

Odprtje razstave akademskega slikarja
Ferda Mayerja ( 1927 – 1994)
31.

5.

2017 – 17.

7.

2017

Razpis za delovno mesto generalnega
tajnika Slovenske karitas (M/Ž )
6. 6.

2017 –

15. 10.

2017

Natečaj svetovnega slovenskega kongresa
za izvirno izražanje mladih slovenskih
rojakov iz zamejstva in sveta 2017
2017

10.

6.

4.

Marijin dan

10.

6.

v

Velesovem

2017

Čarna mavrica 2017
14.

6.

2017 – 23.

6.

2017

Dan molitve in posta za domovino 2017

Na

Twitterju
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O podjetju
Kdo smo

Stran/Termin:

Kontakt

Družina d.o.o.
Krekov trg 1 p.p. 95

Oglejte si še

1001 Ljubljana

Oglaševanje
Cenik

e-naslov

Galerija Družina

telefon

Sprejemanje osmrtnic

:

:

druzina@ druzina.si

01 360 28 28
01 360 28 00

(

)

(

)

Piškotki

© Copyright Družina d.o.o. 2017
:

,
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Ustavimo se, preden bo kdo ali kaj ustavilo nas!

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
MED.OVER.NET, USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE

http://hudo.com/si/2017/06/06/ustavimo-se-preden-bo-kdo-ali-kaj-ustavilo-nas/

HUDO

RUBRIKE

VIRI

TEME

:

BALKAN

SLOVENIJA

SVET

ŠPORT

ČRNA KRONIKA

GOSPODARSTVO

ZDRAVO ŽIVLJENJE
FA

T

Ustavimo se , preden bo kdo ali kaj ustavilo nas !

AKTUALNO

M. N. , STA

Hudo.com
6. Jun 2017

Z današnjim dnem se začenja vseslovenska akcija Ustavi se!, ki

3

so jo na Zavodu Med.Over.net zasnovali, da bi ljudi spodbudili k

razmisleku o prehitrem tempu življenja. Kot je dejal direktor
zavoda Tomaž Oplotnik, smo namreč priča vse bolj alarmantnim

številkam o izgorelosti, stresu, depresiji , vse več je bolniških
odsotnosti

dela.

z

Zato želijo ljudi povabiti , naj se ustavijo in pomislijo nase ter pogledajo, kaj bi želeli narediti

drugače. “ Ustavimo se, preden bo kdo ali kaj ustavilo nas, ” je dejal Oplotnik in dodal, da je

pomembno, da začnemo pri sebi. “ Če se bomo mi ustavili, bomo lahko pomagali tudi

drugim , ” je dejal.
Po

podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ( NIJZ ) so

v

Sloveniji vsak dan

z

dela

odsotni štirje odstotki delovno aktivnih prebivalcev. Med dnevi bolniške odsotnosti pa so

v

zadnjih letih svoj delež precej povečale duševne in vedenjske motnje. Pri tem so na NIJZ
opozorili , da se posledice stresa, izgorelosti na delovnem mestu in ostale posledice

prekomerne delovne obremenitve kažejo
Projekt so podprli številni partnerji

tudi strokovnjaki
pomagati

z

z

iz

različnih področij ,

s

simptomi vrste bolezni.

gospodarstva, kot ambasadorji pa so se mu pridružili
s

pomočjo katerih želijo snovalci akcije ljudem

napotki za mirnejši tempo življenja ter bolj polno in aktivno – tako poslovno kot

zasebno – življenje.
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Nekaj ambasadorjev akcije je sodelovalo tudi na današnji novinarski konferenci. Družinska in

partnerska terapevta Lea in Albert Mrgole , avtorja knjige Izštekani najstniki in starši, ki
štekajo , sta se dotaknila odnosov

v

družini. Ključno je , da starši

z

otroci najdejo stik in jim

dajo sporočilo , da so zanje pomembni. Za to ne potrebujemo veliko časa , pomemben je

trenutek , sta poudarila.
Podjetnik

iz

Maribora Marko Podgornik je prepričan , da je potrebna prava mera vsega , da je

služba le del življenja , ne pa edina stvar in da morajo ljudje imeti tudi prosti čas. Si pa

njihovem podjetju prizadevajo za do zaposlenih prijazno delovno okolje , med drugim

v

z

možnostjo neomejenega plačanega dopusta, brezplačnimi zajtrki za zaposlene in skupnimi

izleti.
Tekaški trener in strokovnjak za zdravilne učinke gibanja Urban Praprotnik je opozoril na

dobrobit teka , strokovnjak za prehrano in gibanje Mario Sambolec pa se je dotaknil odnosa
do hrane v današnji naglici , ko recimo ni nič običajnega, da ljudje jedo , ko pred prehodom za

pešce čakajo na zeleno luč na semaforju.
K

sodelovanju

v

akciji so njeni snovalci povabili prav vse , da

s

klikom na spletnem mestu

ustavi.se simbolično prispevajo minuto in tako sporočijo , da so se za trenutek ustavili in

si

vzeli čas za razmislek. Cilj je , da bi do 29. septembra , ko se bo akcija končala , zbrali

2.065.895 minut , kolikor je bilo 1. januarja letos Slovencev , je pojasnila soustvarjalka akcije
Anja Vogrič.
Teme

depresija

duševno zdravje

Slovenija

stres

zdravo življenje

Deli s prijatelji

3

POVEZANE TEME
DEPRESIJA , DUŠEVNO ZDRAVJE , SLOVENIJA, STRES , ZDRAVO ŽIVLJENJE

Aktualno6.
Jun 2017
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Ustavi se! … in podari svojo minuto #ustavise

Avtor:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
USTAVI.SE, USTAVISE, #USTAVISE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE

https://med.over.net/clanek/ustavi-se-in-podari-svojo-minuto-ustavise/

Ustavi se ! … in podari svojo minuto #ustavise
6.

junija 2017

Sporočilo za javnost Zavod Med.Over.Net

Raziskave kažejo porast števila ljudi , ki trpijo za anksioznostjo ali depresijo , število bolniških odsotnosti narašča , prav

tako izgorelost , kronične bolezni in splošna ogroženost za pojav hujših bolezni. Splošni tempo življenja v družbi se
zaostruje iz leta v leto, zato so na Zavodu Med.Over.Net zasnovali vseslovensko akcijo Ustavi se ! , s katero želijo
spodbuditi k razmisleku o prehitrem tempu življenja ter ozaveščati prebivalstvo Slovenije o pomenu skrbi za zdravje.
V okviru projekta, ki ga podpirajo številni partnerji iz gospodarstva , ambasadorji in mediji, so se snovalci akcije
zavezali, da bodo do 29. septembra 2017 zbrali 2.065.895 minut. Toliko nas je bilo Slovencev 1. januarja 2017.
» V Zavodu

Med.Over.Net smo vsak dan v stiku z zgodbami ljudi , ki jih je življenje tako ali drugače ustavilo. Zato smo

vprašali , kaj lahko ( še ) naredimo za več zdravja , več dobrega počutja , več srečnih ljudi , več veselih otrok in
zadovoljnih staršev ,« je dejal Tomaž Oplotnik , direktor Zavoda Med.Over.Net , ki bo projekt Ustavi se ! , s
se

katerim želijo spodbuditi ljudi k razmisleku o pomenu ustreznega razporejanja časa med dnevnimi opravki in
počitkom oziroma prostim časom, izvajal med junijem in septembrom 2017.
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Stran/Termin:

Podatki NIJZ kažejo , da » število obiskov pri zdravniku in bolniških odsotnosti zaradi diagnoze izgorevanja narašča ,
kar gre verjetno pripisati tudi temu , da zdravniki to težavo

v

zadnjih letih bolje prepoznavajo. Vsi smo ogroženi , pod

stresom in lahko izgorimo, če sami sebe ne poznamo dovolj , če ne vemo , kako se stres odraža pri nas, in če se ne
znamo sprostiti ,« je v sporočilu zaključil Samo Belavič Pučnikiz Nacionalnega

Svojo minuto

v

inštituta

za

javno zdravje .

skupno zavedanje, kako pomembno je vsak dan sproti pomisliti nase in prisluhniti notranjim vzgibom pri

iskanju splošnega osebnega zadovoljstva , vsak posameznik podari
» Ob vsakodnevnem ( pre ) hitrem

s

klikom na spletnem mestu akcije Ustavi.se.

tempu pozabimo nase in čas je , da

se

ustavimo ! Ko

se

›

ustavimo‹ in si vzamemo čas

zase , lahko razmislimo , kaj bi lahko naredili drugače , da bi živeli bolj zdravo , zadovoljno in srečno. Pomembno je , da

začnemo pri sebi. Ko

se bomo uspeli › ustaviti‹ sami, bomo lahko pomagali tudi drugim,« je
Andreja Verovšek , idejna vodja akcije in vodja projektov Zavoda Med.Over.Net.

» Ponosna

sem na partnerje , ki so pristopili k projektu Ustavi

se !,

v

nadaljevanju pojasnila

kar pomeni , da so prepoznali stanje v družbi. Samo

skupaj lahko izpeljemo akcijo. Vsak partner gospodarske družbe , ambasador ali donator minut ima svojo zgodbo

zbiranja minut ter svojo zgodbo, kako bo na koncu akcije porabil zbrane minute. Zagotovo pa
Veselim

se

nadaljevanja zgodbe, ker je to šele začetek !«

z

v

duhu dobrega.

navdušenjem pripoveduje Anja Vogrič , soustvarjalka

akcije Ustavi se !
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Stran/Termin:

Skrb za zaposlene danes je naložba za prihodnost
letu 2015 je bilo izgubljenih skoraj 27.000 let zaradi bolniških odsotnosti, 72 odstotkov ljudi se spopada s simptomi
stresa, poraba antidepresivov je po letu 2000 močno narasla in se v povprečju skoraj podvojila, slovenski trg delovne sile
V

pa se bo v 5 letih soočil z velikim pomanjkanjem delavcev vseh pro lov , saj bo takrat , sodeč po raziskavah , že četrtina
delavcev v Sloveniji starejša od 55 let. To pomeni , da bodo morali delodajalci spremeniti tudi miselnost o starejših
zaposlenih:
» Pomembno

je , da delodajalci skrbimo za svoje zaposlene v smislu vseživljenjskega učenja, dobrega počutja v

podjetju , nagrajevanja , opolnomočenja in nudimo možnosti večjega usklajevanja med družino in službo ter seveda

v

največji meri odgovorno skrbimo za njihovo psiho zično zdravje. Zdrav in zadovoljen sodelavec je naš največji

kapital ,« meni Saša Boštjančič , direktorica zaposlitvenega portala mojazaposlitev.si , ki podpira akcijo
Ustavi.se.
Pomena skrbi za rast , razvoj in dobro počutje zaposlenih ter pozitivnih učinkov , ki jih prinaša urejeno delovno okolje , pa
se zavedajo tudi številni podporniki akcije iz gospodarstva , ki bodo v času trajanja projekta izvajali dejavnosti , s katerimi

bodo še okrepili bogate programe promocije zdravja na delovnem mestu.
» Verjamem v

pravo mero vsega. Ne razumem ljudi , ki so 100-odstotno

Zato je zame poziv Ustavi

se !

v

poziv k pravi meri. Delaj , počivaj , rekreiraj

poslu ali 100-odstotno predani užitkom ipd.

se ,

zabavaj

se ,

bodi nor , ustavi se. Vse

v

pravi

meri, « pravi Marko Podgornik, uspešen podjetnik in ambasador akcije.
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Ambasadorji, ki so se znali ustaviti
» Ustavi

se ! je

ideja , ki bi morala zakrožiti okoli sveta ! Razumeva jo kot zavestno prisotnost, kot odločitev za

spremembo. Zavestno se ustavim , te pogledam

v

oči in

se

ta trenutek zavedam, da sem v komunikaciji s tabo. To je

in Albert Mrgole , družinska in partnerska terapevta , avtorja uspešnice
Izštekani najstniki in starši , ki štekajo , ki sta k akciji pristopila v vlogi ambasadorjev projekta. Z ambasadorji ,
priznanimi strokovnjaki z različnih področij, bodo snovalci akcije v prihodnjih mesecih pripravljali napotke , ki
vodijo v uresničevanje lozo je »mirnejšega« tempa življenja, zbirali motivacijske elemente za pozitivne
to ,« sta ob začetku akcije dejala Lea

spremembe in posledično bolj polno ter aktivno

» Ustavi se !

razumem kot spodbudo , da

se

–

tako poslovno kot zasebno

vprašam , zakaj nekaj počnem. Ko

se

–

življenje.

tega zavedam , toliko laže vem , ali je to ,

kar počnem , prav ali ne in na kakšen način naj nadaljujem ,« je ob sprejemu vloge ambasadorja projekta dejal

Urban Praprotnik , tekaški trener in strokovnjak za zdravilne učinke gibanja.
Njegovo sporočilo je podprl Mario Sambolec , strokovnjak za prehrano in gibanje : » Želje , ideje, projekti , okolje in
pričakovanja nas samih in drugih nas ženejo daleč in više , kot smo morda sposobni. Pravijo , da je pomembna pot , ne

cilj. Verjamem , da sta oba dejavnika med seboj povezana in soodvisna in ni dobro zanemariti enega na račun
drugega. «
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Podarite minuto

jih boste lahko podarili s klikom na spletnem mestu
projekta Ustavi.se !. » Naša skupna zaveza do 29. septembra 2017 , ko se bo projekt sklenil , je , da za vsakega Slovenca
Na simbolni ravni bo Zavod Med.Over.Net zbiral minute, ki

zberemo vsaj eno minuto ter da

se

bomo lahko ustavili in pomislili

–

najprej

–

nase ,« je sklenila Andreja Verovšek.

Več informacij :

www.ustavi.se

Pridruži se projektu Ustavi se in podari minuto !

Projekt Ustavi se! podpirajo :

Sorodne vsebine

Dobrodelni tenis turnir in dogodek » Za urgentni center Ptuj « # ustavise
Zavod EMMA organizirala 12. tabor za ženske in otroke z izkušnjo nasilja
Zavod za zaposlovanje-dolznosti

po porodniški na zavod ? '

Oznake: #ustavise , Zavod Med.Over.Net
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VZEMI SI MINUTO: Kaj bi lahko naredili drugače?
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Uredništvo/STA, foto: ustavi.se, Shutterstock, The
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http://regionalgoriska.si/novica/vzemi-si-minuto-kaj-bi-lahko-naredili-drugace

DANES

JUTRI
24 °C

24 ° C

14 °C

Vesti

18:30 POŠKODOVANA DVA GASILCA Razmere po požaru še niso varne

SMRT 42-LETNIKA V

REGIONAL
PRIPOROČA

MARINI IZOLA JE BILA
NESREČA Spali so na
:

POLJSKA DELEGACIJA

FILMSKI LOV ZA

jadrnici Jadralnega kluba
Burja

06.06.2017

19:13

:

:

ga ujeli

24LETNIKOM

Policisti so

šele v Italiji

ZGODBA O GOJENJU
VINSKE TRTE Brici so
:

največji pridelovalci

in

izvozniki slovenskih vin

TRUPLO V IZOLSKI

MARINI Utonil naj bi
moški z Goriškega
:

POLICIJA PRIJELA

V NOVI GORICI O

VLOMILCA Izsledili so
ga v bližini bencinskega

možnostih

:

servisa

zasnovali , da bi ljudi spodbudili k razmisleku o prehitrem tempu življenja. Kot je dejal direktor zavoda
Tomaž Oplotnik , smo namreč priča vse bolj alarmantnim številkam o izgorelosti , stresu , depresiji, vse

gospodarskega in
kulturnega sodelovanja

IMENOVANJE

VZEMI SI MINUTO : Kaj bi lahko naredili drugače?
Z današnjim dnem se začenja vseslovenska akcija Ustavi se ! , ki so jo na Zavodu Med.Over.net

:

ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN BO
VODIL ARČON : Na voljo 139 milijonov
evropskih sredstev

več je bolniških odsotnosti z dela.

Uredništvo/STA, foto : ustavi.se, Shutterstock , The Odyssey Online

06.06.2017 ob 17:48

Zato želijo ljudi povabiti , naj se ustavijo in pomislijo nase ter pogledajo , kaj bi želeli narediti drugače. " Ustavimo
se , preden bo kdo ali kaj ustavilo nas ," je dejal Oplotnik in dodal, da je pomembno , da začnemo pri sebi. " Če se
bomo mi ustavili , bomo lahko pomagali tudi drugim , " je dejal.

Sloveniji vsak dan z dela odsotni štirje odstotki
pa so v zadnjih letih svoj delež precej povečale
duševne in vedenjske motnje. Pri tem so na NIJZ opozorili , da se posledice stresa , izgorelosti na delovnem mestu
in ostale posledice prekomerne delovne obremenitve kažejo s simptomi vrste bolezni.
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ( NIJZ) so

v

delovno aktivnih prebivalcev. Med dnevi bolniške odsotnosti

OBNOVA

NEVAREN ODSEK SOŠKE CESTE
BO ŠE RAZRIT: Za ravnanje ovinkov 21
milijonov

Projekt so podprli številni partnerji iz gospodarstva , kot ambasadorji pa so se mu pridružili tudi strokovnjaki z
različnih področij , s pomočjo katerih želijo snovalci akcije ljudem pomagati z napotki za mirnejši tempo življenja
ter bolj polno in aktivno tako poslovno kot zasebno življenje.
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Nekaj ambasadorjev akcije je sodelovalo tudi na današnji novinarski konferenci. Družinska in partnerska terapevta
Lea in Albert Mrgole , avtorja knjige Izštekani najstniki in starši, ki štekajo , sta se dotaknila odnosov v družini.
Ključno je , da starši z otroci najdejo stik in jim dajo sporočilo, da so zanje pomembni. Za to ne potrebujemo veliko
časa , pomemben je trenutek , sta poudarila.

Podjetnik iz Maribora Marko Podgornik je prepričan , da je potrebna prava mera vsega, da je služba le del
življenja , ne pa edina stvar in da morajo ljudje imeti tudi prosti čas. Si pa v njihovem podjetju prizadevajo za do
zaposlenih prijazno delovno okolje , med drugim z možnostjo neomejenega plačanega dopusta , brezplačnimi
zajtrki za zaposlene in skupnimi izleti.

Tekaški trener in strokovnjak za zdravilne učinke gibanja Urban Praprotnik je opozoril na dobrobit teka ,
strokovnjak za prehrano in gibanje Mario Sambolec pa se je dotaknil odnosa do hrane v današnji naglici , ko
recimo ni nič običajnega , da ljudje jedo , ko pred prehodom za pešce čakajo na zeleno luč na semaforju.
v akciji so njeni snovalci povabili prav vse , da s klikom na spletnem mestu ustavi.se simbolično
prispevajo minuto in tako sporočijo , da so se za trenutek ustavili in si vzeli čas za razmislek. Cilj je , da bi do 29.
septembra , ko se bo akcija končala , zbrali 2.065.895 minut , kolikor je bilo 1. januarja letos Slovencev , je pojasnila
soustvarjalka akcije Anja Vogrič.

K sodelovanju

Tweet
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VZEMI SI MINUTO: Kaj bi lahko naredili drugače?

Avtor:

Uredništvo/STA, foto: ustavi.se, Shutterstock, The
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Gesla:

Naklada:
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http://www.regionalobala.si/novica/vzemi-si-minuto-kaj-bi-lahko-naredili-drugace

DANES

JUTRI
24 °C

26 ° C

14 °C

Vesti

18:30 POŠKODOVANA DVA GASILCA Razmere po požaru še niso varne

REGIONAL
PRIPOROČA

PIRANČANI GLASOVALI

SMRT 42-LETNIKA V

POZIV KOMISARKI

PROTI Bossman

BULČEVI Luka Koper

napovedal opustitev
načrtov za "zeleno"

MARINI IZOLA JE BILA
NESREČA Spali so na

:

:

naj direktno zaposli

delavce

IPSove

Fieso

06.06.2017

19:09

:

PREPROSTO

LUCIJČAN

S

PIŠTOLO IN

PLAČEVANJE
PARKIRNINE

jadrnici Jadralnega kluba

BELIM PRAHOM Ustavili
so ga pred domačim

Burja

pragom

Izoli

:

:

:

S

telefonom sedaj tudi v

zasnovali , da bi ljudi spodbudili k razmisleku o prehitrem tempu življenja. Kot je dejal direktor zavoda
Tomaž Oplotnik , smo namreč priča vse bolj alarmantnim številkam o izgorelosti , stresu , depresiji, vse

,

ŽIVLJENJA Krvodajalci
na Debelem rtiču
:

SKRB ZA OKOLJE

VZEMI SI MINUTO : Kaj bi lahko naredili drugače?
Z današnjim dnem se začenja vseslovenska akcija Ustavi se ! , ki so jo na Zavodu Med.Over.net

JUBILANTI KI REŠUJEJO

PRVI NA OBALI : Komunala Izola bo na
dnevu odprtih vrat predstavila novost

več je bolniških odsotnosti z dela.

Uredništvo/STA, foto : ustavi.se, Shutterstock , The Odyssey Online

06.06.2017 ob 17:48

Zato želijo ljudi povabiti , naj se ustavijo in pomislijo nase ter pogledajo , kaj bi želeli narediti drugače. " Ustavimo
se , preden bo kdo ali kaj ustavilo nas ," je dejal Oplotnik in dodal, da je pomembno , da začnemo pri sebi. " Če se
bomo mi ustavili , bomo lahko pomagali tudi drugim , " je dejal.

Sloveniji vsak dan z dela odsotni štirje odstotki
pa so v zadnjih letih svoj delež precej povečale
duševne in vedenjske motnje. Pri tem so na NIJZ opozorili , da se posledice stresa , izgorelosti na delovnem mestu
in ostale posledice prekomerne delovne obremenitve kažejo s simptomi vrste bolezni.
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ( NIJZ) so

SREDA

v

delovno aktivnih prebivalcev. Med dnevi bolniške odsotnosti

OBČINA PIRAN PREDSTAVLJA: Kaj
prinaša celostna prometna strategija ?

Projekt so podprli številni partnerji iz gospodarstva , kot ambasadorji pa so se mu pridružili tudi strokovnjaki z
različnih področij , s pomočjo katerih želijo snovalci akcije ljudem pomagati z napotki za mirnejši tempo življenja
ter bolj polno in aktivno tako poslovno kot zasebno življenje.
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Nekaj ambasadorjev akcije je sodelovalo tudi na današnji novinarski konferenci. Družinska in partnerska terapevta
Lea in Albert Mrgole , avtorja knjige Izštekani najstniki in starši, ki štekajo , sta se dotaknila odnosov v družini.
Ključno je , da starši z otroci najdejo stik in jim dajo sporočilo, da so zanje pomembni. Za to ne potrebujemo veliko
časa , pomemben je trenutek , sta poudarila.

Podjetnik iz Maribora Marko Podgornik je prepričan , da je potrebna prava mera vsega, da je služba le del
življenja , ne pa edina stvar in da morajo ljudje imeti tudi prosti čas. Si pa v njihovem podjetju prizadevajo za do
zaposlenih prijazno delovno okolje , med drugim z možnostjo neomejenega plačanega dopusta , brezplačnimi
zajtrki za zaposlene in skupnimi izleti.

Tekaški trener in strokovnjak za zdravilne učinke gibanja Urban Praprotnik je opozoril na dobrobit teka ,
strokovnjak za prehrano in gibanje Mario Sambolec pa se je dotaknil odnosa do hrane v današnji naglici , ko
recimo ni nič običajnega , da ljudje jedo , ko pred prehodom za pešce čakajo na zeleno luč na semaforju.
v akciji so njeni snovalci povabili prav vse , da s klikom na spletnem mestu ustavi.se simbolično
prispevajo minuto in tako sporočijo , da so se za trenutek ustavili in si vzeli čas za razmislek. Cilj je , da bi do 29.
septembra , ko se bo akcija končala , zbrali 2.065.895 minut , kolikor je bilo 1. januarja letos Slovencev , je pojasnila
soustvarjalka akcije Anja Vogrič.

K sodelovanju

Tweet
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Jelka Godec: Do štirikratna preplačila
žilnih opornic
6. junij 2017 ob 21 43
:

Stresa in depresije je vse več

slovenskem zdravstvu
se je žilne opornice
preplačevalo tudi do
štirikrat in o tem ni prav
nobenega dvoma , je v
predstavitvi enoletnega
dela parlamentarne
komisije dejala
predsednica Jelka Godec.
V

6. junij 2017 ob 22 :30
Ljubljana
RTV SLO/STA
MMC

Začenja se vseslovenska akcija Ustavi se !, ki bo
ljudi spodbujala k razmisleku o tempu sodobnega
življenja. Izgorelosti , stresa , depresije in bolniških
odsotnosti je vse več , je opozoril Tomaž Oplotnik.
Zato želijo ljudi povabiti , naj se ustavijo in pomislijo
nase ter pogledajo , kaj bi želeli narediti drugače.
" Ustavimo se , preden bo kdo ali kaj ustavilo nas ," je
dejal Tomaž Oplotnik , direktor zavoda Med.over.net ,
ki je zasnoval akcijo. " Če se bomo mi ustavili, bomo
lahko pomagali tudi drugim," je dejal.

2

Sloveniji se zdravi vse več
odvisnikov od konoplje
V

128
Z

akcijo Ustavi se nad stres izgorelost in depresijo. Foto
Pixabay
!

,

:

Evropi vse več smrti zaradi
prevelikega odmerka mamil
V

17

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje
( NIJZ) so v Sloveniji vsak dan z dela odsotni štirje
odstotki delovno aktivnih prebivalcev. Med dnevi
bolniške odsotnosti pa se je v zadnjih letih precej
povečal delež duševne in vedenjske motnje. Pri tem so
na NIJZ-ju opozorili , da se posledice stresa, izgorelosti

slovenski Istri kljub več
krvodajalcem znova primanjkuje
krvi
V

4

Bodo cepljeni otroci imeli prednost
pri vpisu v vrtce?

na delovnem mestu in druge posledice prekomerne

delovne obremenitve kažejo

s

simptomi vrste bolezni.

Projekt so podprli številni partnerji iz gospodarstva , kot
ambasadorji pa so se mu pridružili tudi strokovnjaki z
različnih področij , s pomočjo katerih želijo snovalci
akcije ljudem pomagati z napotki za mirnejši tempo
življenja ter bolj polno in aktivno tako poslovno kot
zasebno življenje.

256

Ketamin se kaže kot eden največjih
prebojev pri zdravljenju depresije
V današnji vsesplošni naglici ljudje jedo ko pred
prehodom za pešce čakajo na zeleno luč je dejal Mario
Samobolec. Foto Dobro jutro

Zdravstvo po požaru v Kemisu
nima več kam z odpadki
37

Obravnava bolnikov z multiplo
sklerozo : Nova zdravila a
nedopustno dolgo čakanje na
preglede

Treba je najti pravo mero

,

Nekaj ambasadorjev akcije je sodelovalo tudi na
današnji novinarski konferenci. Družinska in partnerska
terapevta Lea in Albert Mrgole, avtorja knjige
Izštekani najstniki in starši, ki štekajo , sta se dotaknila
odnosov v družini. Ključno je , da starši z otroki najdejo
stik in jim dajo sporočilo, da so zanje pomembni. Za to
ne potrebujemo veliko časa , pomemben je trenutek ,
sta poudarila.

Podjetnik iz Maribora Marko Podgornik je prepričan ,
da je potrebna prava mera vsega , da je služba le del
življenja , ne pa edina stvar in da morajo ljudje imeti tudi
prosti čas. Si pa v njihovem podjetju prizadevajo za do
zaposlenih prijazno delovno okolje , med drugim z
možnostjo neomejenega plačanega dopusta ,
brezplačnimi zajtrki za zaposlene in skupnimi izleti.

66

,

,

:

15

Veta na novelo zakona ki alkohol
,

vrača na športne prireditve ni bilo
,

104

UKC Ljubljana bo

s cenejšimi
žilnimi opornicami prihranil 187
tisočakov

Tekaški trener Urban Praprotnik je poudaril dobrobit teka.
Foto www.triglavtek.si
:

12

Več novic ...

Sorodne novice
29. maj 2017

Anja Kotar : Vedno sem imela občutek kot da mi
zmanjkuje časa
,

Ljudje jedo med čakanjem na zeleno luč
Tekaški trener in strokovnjak za zdravilne učinke
gibanja Urban Praprotnik je opozoril na dobrobit teka ,
strokovnjak za prehrano in gibanje Mario Sambolec
pa se je dotaknil odnosa do hrane v današnji naglici, ko
na primer ni nič običajnega, da ljudje jedo , ko pred
prehodom za pešce čakajo na zeleno luč na semaforju.

Dodaj

v

K sodelovanju v akciji so njeni snovalci povabili prav vse , da s klikom na spletnem mestu ustavi.se
simbolično prispevajo minuto in tako sporočijo , da so se za trenutek ustavili in si vzeli čas za razmislek. Cilj
je , da bi do 29. septembra, ko se bo akcija končala, zbrali 2.065.895 minut, kolikor je bilo 1. januarja letos
Slovencev , je pojasnila soustvarjalka akcije Anja Vogrič.
G. K.
Prijavi napako
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Stresa in depresije je vse več
Objavljeno : 6. junij 2017 ob 22 : 30
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greš , ne znaš ceniti tega , kar
doma ! «

Začenja se vseslovenska akcija Ustavi se !,
ki bo ljudi spodbujala k razmisleku o
tempu sodobnega življenja. Izgorelosti,
stresa, depresije in bolniških odsotnosti je
vse več , je opozoril Tomaž Oplotnik.

Slovenska filharmonija se v no

Zato želijo ljudi povabiti , naj se ustavijo in
pomislijo nase ter pogledajo , kaj bi želeli
narediti drugače. "Ustavimo se , preden bo
kdo ali kaj ustavilo nas , " je dejal Tomaž
Oplotnik , direktor zavoda Med.over.net, ki
je zasnoval akcijo. " Če se bomo mi ustavili ,
bomo lahko pomagali tudi drugim , " je dejal.

možnost naraslih voda

podatkih Nacionalnega inštituta za javno
zdravje ( NIJZ ) so v Sloveniji vsak dan z dela
odsotni štirje odstotki delovno aktivnih
prebivalcev. Med dnevi bolniške odsotnosti
pa se je v zadnjih letih precej povečal delež
duševne in vedenjske motnje. Pri tem so na
NIJZ-ju opozorili , da se posledice stresa ,
izgorelosti na delovnem mestu in druge
posledice prekomerne delovne obremenitve
kažejo s simptomi vrste bolezni.

sezono podaja tudi z gledališk

glasbo
3

Prihajajo močnejše nevihte in

10

6. junij : Začetek konca 2. sveto
Z akcijo Ustavi se ! nad stres , izgorelost in

vojne

depresijo. Foto : Pixabay
Video : V Rusiji konec tedna v

znamenju starodobnikov in

traktorjev

Po

2

90 let ilustratorke Ančke Gošn

Godec
4

Slovo deskarske legende ,

enookega Jacka O' Neilla
vsesplošni naglici ljudje jedo, ko
pred prehodom za pešce čakajo na zeleno luč ,
je dejal Mario Samobolec. Foto : Dobro jutro
V današnji

Projekt so podprli številni partnerji iz
gospodarstva , kot ambasadorji pa so se mu
pridružili tudi strokovnjaki z različnih
področij, s pomočjo katerih želijo snovalci
akcije ljudem pomagati z napotki za
mirnejši tempo življenja ter bolj polno in
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Treba je najti pravo mero
Nekaj ambasadorjev akcije je sodelovalo
tudi na današnji novinarski konferenci.
Tekaški trener Urban Praprotnik je poudaril
Družinska in partnerska terapevta Lea in
dobrobit teka. Foto : www.triglavtek.si
Albert Mrgole , avtorja knjige Izštekani
najstniki in starši , ki štekajo , sta se dotaknila
odnosov v družini. Ključno je , da starši z otroki najdejo stik in jim dajo sporočilo , da so
zanje pomembni. Za to ne potrebujemo veliko časa, pomemben je trenutek , sta

poudarila.

Več novic ...

OGLASNA SPOROČILA

Božično darilo v Eucerinovi to

Več novic ...

Podjetnik iz Maribora Marko Podgornik je prepričan , da je potrebna prava mera vsega ,
da je služba le del življenja , ne pa edina stvar in da morajo ljudje imeti tudi prosti čas.
Si pa v njihovem podjetju prizadevajo za do zaposlenih prijazno delovno okolje , med
drugim z možnostjo neomejenega plačanega dopusta , brezplačnimi zajtrki za zaposlene
in skupnimi izleti.

Ljudje jedo med čakanjem na zeleno luč
Tekaški trener in strokovnjak za zdravilne učinke gibanja Urban Praprotnik je opozoril
na dobrobit teka , strokovnjak za prehrano in gibanje Mario Sambolec pa se je dotaknil
odnosa do hrane v današnji naglici, ko na primer ni nič običajnega , da ljudje jedo, ko
pred prehodom za pešce čakajo na zeleno luč na semaforju.
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RTVSLO.si

gen

Moja

Všečkaj stran

1, 6 tisoč vše

Bodi prvi od prijateljev , ki jim je to všeč

sodelovanju v akciji so njeni snovalci povabili prav vse , da s klikom na spletnem mestu
ustavi.se simbolično prispevajo minuto in tako sporočijo , da so se za trenutek ustavili in
si vzeli čas za razmislek. Cilj je , da bi do 29. septembra , ko se bo akcija končala , zbrali
2.065.895 minut, kolikor je bilo 1. januarja letos Slovencev , je pojasnila soustvarjalka
akcije Anja Vogrič.
K

G. K.
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Ustavi se!
…

in podari svojo minuto

Ljubljana , 6. junij 2017 – Raziskave kažejo porast števila ljudi, ki trpijo za anksioznostjo ali depresijo , število bolniških

odsotnosti narašča , prav tako izgorelost , kronične bolezni in splošna ogroženost za pojav hujših bolezni. Splošni tempo
življenja v družbi se zaostruje
s

iz

leta v leto, zato so na Zavodu Med.Over.Net zasnovali vseslovensko akcijo Ustavi se !,

katero želijo spodbuditi k razmisleku o prehitrem tempu življenja ter ozaveščati prebivalstvo Slovenije o pomenu skrbi

za

zdravje. V okviru projekta , ki ga podpirajo številni partnerji

iz

gospodarstva , ambasadorji in mediji, so se snovalci

akcije zavezali, da bodo do 29. septembra 2017 zbrali 2.065.895 minut. Toliko nas je bilo Slovencev 1. januarja 2017.
» V Zavodu Med.Over.Net smo vsak dan v stiku z zgodbami ljudi , ki jih je življenje tako ali drugače ustavilo. Zato smo
se

vprašali , kaj lahko ( še ) naredimo za več zdravja, več dobrega počutja , več srečnih ljudi , več veselih otrok in

zadovoljnih staršev ,« je dejal Tomaž Oplotnik, direktor Zavoda Med.Over.Net , ki bo projekt Ustavi se !,

s

katerim želijo

spodbuditi ljudi k razmisleku o pomenu ustreznega razporejanja časa med dnevnimi opravki in počitkom oziroma
prostim časom , izvajal med junijem in septembrom 2017.
Podatki NIJZ kažejo , da » število obiskov pri zdravniku in bolniških odsotnosti zaradi diagnoze izgorevanja narašča , kar
gre verjetno pripisati tudi temu , da zdravniki to težavo v zadnjih letih bolje prepoznavajo. Vsi smo ogroženi , pod

stresom in lahko izgorimo, če sami sebe ne poznamo dovolj , če ne vemo , kako se stres odraža pri nas , in če se ne
znamo sprostiti,« je v sporočilu zaključil Samo Belavič Pučnik

iz

Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
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Svojo minuto v skupno zavedanje , kako pomembno je vsak dan sproti pomisliti nase in prisluhniti notranjim vzgibom

pri iskanju splošnega osebnega zadovoljstva , vsak posameznik podari

s

klikom na spletnem mestu akcije Ustavi.se.

» Ob vsakodnevnem ( pre ) hitrem tempu pozabimo nase in čas je , da se ustavimo ! Ko se › ustavimo ‹ in si vzamemo čas

zase , lahko razmislimo, kaj bi lahko naredili drugače , da bi živeli bolj zdravo , zadovoljno in srečno. Pomembno je , da

začnemo pri sebi. Ko se bomo uspeli › ustaviti ‹ sami , bomo lahko pomagali tudi drugim , « je v nadaljevanju pojasnila

Andreja Verovšek, idejna vodja akcije in vodja projektov Zavoda Med.Over.Net.
Skrb za zaposlene danes je naložba za prihodnost
V letu 2015 je bilo

izgubljenih skoraj 27.000 let zaradi bolniških odsotnosti, 72 odstotkov ljudi se spopada

s

simptomi

stresa, poraba antidepresivov je po letu 2000 močno narasla in se v povprečju skoraj podvojila , slovenski trg delovne
sile pa se bo v 5 letih soočil z velikim pomanjkanjem delavcev vseh profilov , saj bo takrat , sodeč po raziskavah, že

četrtina delavcev v Sloveniji starejša od 55 let. To pomeni , da bodo morali delodajalci spremeniti tudi miselnost o
starejših zaposlenih : » Pomembno je , da delodajalci skrbimo za svoje zaposlene v smislu vseživljenjskega učenja ,

dobrega počutja v podjetju , nagrajevanja , opolnomočenja in nudimo možnosti večjega usklajevanja med družino in
službo ter seveda v največji meri odgovorno skrbimo za njihovo psihofizično zdravje. Zdrav in zadovoljen sodelavec je
naš največji kapital,« meni Saša Boštjančič , direktorica zaposlitvenega portala mojazaposlitev.si , ki podpira akcijo

Ustavi.se.

Pomena skrbi za rast , razvoj in dobro počutje zaposlenih ter pozitivnih učinkov , ki jih prinaša urejeno delovno okolje ,

pa se zavedajo tudi številni podporniki akcije

iz

gospodarstva, ki bodo v času trajanja projekta izvajali dejavnosti ,

s

katerimi bodo še okrepili bogate programe promocije zdravja na delovnem mestu.
» Verjamem v pravo mero vsega. Ne razumem ljudi , ki so 100-odstotno v poslu ali 100-odstotno predani užitkom ipd.

Zato je zame poziv Ustavi se ! poziv k pravi meri. Delaj , počivaj , rekreiraj se , zabavaj se , bodi nor , ustavi se. Vse v pravi

meri ,« pravi Marko Podgornik , uspešen podjetnik in ambasador akcije.
Ambasadorji , ki so se znali ustaviti
» Ustavi se ! je ideja , ki bi morala zakrožiti okoli sveta ! Razumeva jo kot zavestno prisotnost , kot odločitev za

spremembo. Zavestno se ustavim , te pogledam v oči in se ta trenutek zavedam, da sem v komunikaciji

s

tabo. To je

to ,« sta ob začetku akcije dejala Lea in Albert Mrgole, družinska in partnerska terapevta , avtorja uspešnice Izštekani

najstniki in starši , ki štekajo , ki sta k akciji pristopila v vlogi ambasadorjev projekta. Z ambasadorji , priznanimi

strokovnjaki

z

različnih področij , bodo snovalci akcije v prihodnjih mesecih pripravljali napotke , ki vodijo v

uresničevanje filozofije » mirnejšega « tempa življenja , zbirali motivacijske elemente za pozitivne spremembe in

posledično bolj polno ter aktivno – tako poslovno kot zasebno – življenje.
» Ustavi se ! razumem kot spodbudo , da se vprašam, zakaj nekaj počnem. Ko se tega zavedam, toliko laže vem, ali je
to , kar počnem, prav ali ne in na kakšen način naj nadaljujem ,« je ob sprejemu vloge ambasadorja projekta dejal

Urban Praprotnik, tekaški trener in strokovnjak za zdravilne učinke gibanja. Njegovo sporočilo je podprl Mario
Sambolec, strokovnjak za prehrano in gibanje : » Želje, ideje, projekti , okolje in pričakovanja nas samih in drugih nas

ženejo daleč in više , kot smo morda sposobni. Pravijo , da je pomembna pot , ne cilj. Verjamem , da sta oba dejavnika
med seboj povezana in soodvisna in ni dobro zanemariti enega na račun drugega. «

Podarite minuto

"Ponosna sem na partnerje , ki so pristopili k projektu Ustavi se !, kar pomeni , da so prepoznali stanje v družbi. Samo
skupaj lahko izpeljemo akcijo. Vsak partner gospodarske družbe , ambasador ali donator minut ima svojo zgodbo

zbiranja minut ter svojo zgodbo , kako bo na koncu akcije porabil zbrane minute. Zagotovo pa v duhu dobrega.
Veselim se nadaljevanja zgodbe, ker to je šele začetek ! " , je sodelovanje

s

podjetji opisala Anja Vogrič , soustvarjalka

akcije Ustavi se !
Na simbolni ravni bo Zavod Med.Over.Net zbiral minute , ki jih boste lahko podarili s klikom na spletnem mestu projekta

Ustavi.se !. » Naša skupna zaveza do 29. septembra 2017 , ko se bo projekt sklenil , je , da za vsakega Slovenca zberemo
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vsaj eno minuto ter da se bomo lahko ustavili in pomislili – najprej – nase,« je sklenila Andreja Verovšek.
Opis fotografije

Govorniki na novinarski konferenci ( od leve proti desni) :

• Mario Sambolec, Dr.Feelgood, strokovnjak

za

prehrano in gibanje ,

• Urban Praprotnik , tekaški trener in strokovnjak
• Marko Podgornik , podjetnik

s

za zdravilne učinke

gibanja ,

prijazno politiko do zaposlenih , Mikro+ Polo ,

• Tomaž Oplotnik , direktor Zavoda Med.Over.Net ,
• Lea in Albert Mrgole, družinska in partnerska terapevta , avtorja uspešnice Izštekani najstniki in starši , ki štekajo.
Dodatne informacije in uzjave najdete v priponkah.
www.ustavi.se

Prenesi
Ustavi se !

izjave

partnerjev

DOCX 204 kb

Statistično poročilo NIJZ ter vzroke za akcijo

DOCX 208 kb

DOGODKI
TOREK , 6. JUNIJ 2017

ob 20:00

Dvorana Frančiškanskega samostana na Kostanjevici
GLASBENI DIALOGI

solisti

in komorne skupine SCGV Emil Komel in Arsatelier

SREDA , 7. JUNIJ 2017

ob 18:00

Muzej novejše zgodovine Slovenije

Planota Asiago , v miru in vojni
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Ustavi se! … in podari svojo minuto #ustavise -

Naklada:

Avtor:

Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
USTAVI.SE, USTAVISE, #USTAVISE, STYLE.OVER.NET

http://style.over.net/ustavi-se-podari-svojo-minuto-ustavise/

MED.OVER.NET

AVTO.OVER.NET

POTOVANJA.OVER.NET

FORUMI

ZAVOD.OVER.NET

RECEPTI.OVER.NET

NOV UPORABNIK

PRIJAVA

Sledite nam

MODA

LEPOTA

NAŠ IZBOR

LIFESTYLE

ODNOSI

STYLE MAMA

ZNANI

Išči ...

FORUMI

Naročite se na e-novice

e-pošta

NAROČI

Instagram # styleovernet

Load More

Ustavi se ! … in podari svojo minuto # ustavise
6.

junij 2017
,

Like 0

Uredništvo

Daj

v

skupno rabo

Najbolj brano

Raziskave kažejo porast števila ljudi , ki trpijo za anksioznostjo ali depresijo , število bolniških

odsotnosti narašča prav tako izgorelost kronične bolezni in splošna ogroženost
,

za

,

pojav hujših

Sandali ki jih danes nosijo samo
še babice se vračajo v modo!
,

,

bolezni.

Splošni tempo življenja v družbi se zaostruje iz leta v leto , zato so na Zavodu Med.Over.Net
zasnovali vseslovensko akcijo Ustavi se !, s katero želijo spodbuditi k razmisleku o prehitrem

tempu življenja ter ozaveščati prebivalstvo Slovenije o pomenu skrbi za zdravje. V okviru
projekta ki ga podpirajo številni partnerji iz gospodarstva ambasadorji in mediji so se snovalci
akcije zavezali , da bodo do 29. septembra 2017 zbrali 2.065.895 minut. Toliko nas je bilo
,

,

,

Marilyn Monroe : Afera ki je
igralko vodila v smrt
,

znaki da hoče moški
vami prekiniti razmerje!
To so

,

z

Slovencev 1. januarja 2017.

Pozabite na bikini letos bomo
nosili enodelne kopalke !
,

Style vodič: Katere so največje
napake ki jih naredimo pri
,

nakupovanju kopalk ?

Kaj trenutno berejo drugi

Začetek projekta Ustavi se !
1

Znaki depresije
1

Sam še umrla bi rada ...
1
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čestitka

let

90

1
»V

Zavodu Med.Over.Net smo vsak dan

stiku

v

z

zgodbami ljudi ki jih je življenje tako ali
,

drugače ustavilo. Zato smo se vprašali , kaj lahko ( še ) naredimo za več zdravja , več
dobrega počutja več srečnih ljudi več veselih otrok in zadovoljnih staršev
,

,

,

V

čem je sploh smisel življenja
1

«

je dejal Tomaž Oplotnik , direktor Zavoda Med.Over.Net , ki bo projekt Ustavi se !, s katerim
želijo spodbuditi ljudi k razmisleku o pomenu ustreznega razporejanja časa med dnevnimi
opravki in počitkom oziroma prostim časom izvajal med junijem in septembrom 2017.

Sva si preveč različna ?
2

,

Pokaži klepet

Oznake

Chanel dekor film frizura glasba H&M hollywood

instagram
kozmetika

jeans jesen 2016 Kim Kardashian kolekcija

lasje

ljubezen

lepota Lifestyle ličenje

Ljubljana

make up manekenka

moda modni dodatki
obleka

odnosi

moški nasveti

nega

parfum Pariz partnerstvo poletje

poroka stil street style teden mode

trend

zara zdravje znani čevlji šminka

Vogue

ženska ženske

Sveže

Urban Praprotnik in Tomaž Oplotnik

6.

Podatki NIJZ kažejo , da » število obiskov pri zdravniku in bolniških odsotnosti zaradi diagnoze
izgorevanja narašča , kar gre verjetno pripisati tudi temu , da zdravniki to težavo v zadnjih letih
bolje prepoznavajo. Vsi smo ogroženi pod stresom in lahko izgorimo če sami sebe ne poznamo
,

,

dovolj, če ne vemo , kako se stres odraža pri nas , in če se ne znamo sprostiti ,« je v sporočilu
zaključil Samo Belavič Pučnik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Svojo minuto v skupno zavedanje , kako pomembno je vsak dan sproti pomisliti nase in
prisluhniti notranjim vzgibom pri iskanju splošnega osebnega zadovoljstva, vsak posameznik
podari s klikom na spletnem mestu akcije Ustavi.se!
»

Ob vsakodnevnem ( pre )hitrem tempu pozabimo nase in čas je , da se ustavimo! Ko se

›ustavimo ‹

in si vzamemo čas zase lahko razmislimo kaj bi lahko naredili drugače da bi
,

,

6.

uspeli ›ustaviti ‹ sami bomo lahko pomagali tudi drugim «
je v nadaljevanju pojasnila

junij 2017
,

vaš frizer povzročil
katastrofo ? To so triki , s
Je

katerimi popravite najhujšo
škodo
6.

junij 2017
,

Zvezdnica , ki je oblikovala

svojo nosečniško linijo!

,

,

,

,

živeli bolj zdravo zadovoljno in srečno. Pomembno je da začnemo pri sebi. Ko se bomo
,

junij 2017

Ustavi se ! … in podari svojo
minuto #ustavise

,

6.

junij 2017
,

trikov slavnih dam
popolno lepoto
8

Andreja Verovšek, idejna vodja akcije in vodja projektov Zavoda

za

Med.Over.Net .

pristopili k projektu Ustavi se!, kar pomeni , da so
prepoznali stanje v družbi. Samo skupaj lahko izpeljemo akcijo. Vsak partner
“ Ponosna sem na partnerje , ki so

gospodarske družbe ambasador ali donator minut ima svojo zgodbo zbiranja minut ter
,

svojo zgodbo , kako bo na koncu akcije porabil zbrane minute. Zagotovo pa

v

duhu

dobrega. Veselim se nadaljevanja zgodbe ker to je šele začetek !”
,

je dodala Anja Vogrič , soustvarjalka zgodb

akcije Ustavi se !
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Anja Vogrič
Skrb za zaposlene danes je naložba za prihodnost

V

letu 2015 je bilo izgubljenih skoraj 27.000 let zaradi bolniških odsotnosti 72 odstotkov ljudi se
,

spopada s simptomi stresa , poraba antidepresivov je po letu 2000 močno narasla in se v
povprečju skoraj podvojila , slovenski trg delovne sile pa se bo v 5 letih soočil z velikim
pomanjkanjem delavcev vseh pro lov saj bo takrat sodeč po raziskavah že četrtina delavcev v
Sloveniji starejša od 55 let. To pomeni , da bodo morali delodajalci spremeniti tudi miselnost o
,

,

,

starejših zaposlenih :
»

Pomembno je, da delodajalci skrbimo za svoje zaposlene

v

smislu vseživljenjskega

podjetju , nagrajevanja, opolnomočenja in nudimo možnosti
večjega usklajevanja med družino in službo ter seveda v največji meri odgovorno skrbimo
učenja, dobrega počutja

v

za njihovo psihofizično zdravje. Zdrav in zadovoljen sodelavec je naš največji

kapital

,

«

meni Saša Boštjančič , direktorica zaposlitvenega portala mojazaposlitev.si , ki podpira akcijo
Ustavi.se !

Pomena skrbi za rast , razvoj in dobro počutje zaposlenih ter pozitivnih učinkov , ki jih prinaša

urejeno delovno okolje pa se zavedajo tudi številni podporniki akcije iz gospodarstva ki bodo v
času trajanja projekta izvajali dejavnosti, s katerimi bodo še okrepili bogate programe
,

,

promocije zdravja na delovnem mestu.
»

Verjamem

v

pravo mero vsega. Ne razumem ljudi , ki so 100-odstotno v poslu ali

predani užitkom ipd. Zato je zame poziv Ustavi

se! poziv k

počivaj rekreiraj se zabavaj se bodi nor ustavi se. Vse v pravi meri
,

,

,

,

,

100odstotno

pravi meri. Delaj,

«

pravi Marko Podgornik , uspešen podjetnik in ambasador akcije.
Ambasadorji , ki so se znali ustaviti

ideja , ki bi morala zakrožiti okoli sveta ! Razumeva jo kot zavestno
prisotnost kot odločitev za spremembo. Zavestno se ustavim te pogledam v oči in se ta
»Ustavi se ! je
,

,

trenutek zavedam da sem
,

v

komunikaciji

s

tabo. To je to

,

«

sta ob začetku akcije dejala Lea in Albert Mrgole , družinska in partnerska terapevta , avtorja
uspešnice Izštekani najstniki in starši , ki štekajo , ki sta k akciji pristopila v vlogi ambasadorjev

projekta. Z ambasadorji , priznanimi strokovnjaki z različnih področij , bodo snovalci akcije v
prihodnjih mesecih pripravljali napotke ki vodijo v uresničevanje lozo je » mirnejšega « tempa
življenja , zbirali motivacijske elemente za pozitivne spremembe in posledično bolj polno ter
,

aktivno – tako poslovno kot zasebno – življenje.

Marko Podgornik Lea Mrgole Albert Mrgole
,

»

,

Ustavi se ! razumem kot spodbudo , da se vprašam , zakaj nekaj počnem. Ko se tega
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zavedam , toliko laže vem , ali je to, kar počnem , prav ali ne in na kakšen način naj

nadaljujem «
,

je ob sprejemu vloge ambasadorja projekta dejal Urban Praprotnik , tekaški trener in
strokovnjak za zdravilne učinke gibanja. Njegovo sporočilo je podprl Mario Sambolec ,
strokovnjak za prehrano in gibanje :
ideje projekti okolje in pričakovanja nas samih in drugih nas ženejo daleč in više
kot smo morda sposobni. Pravijo , da je pomembna pot, ne cilj. Verjamem , da sta oba
» Želje ,

,

,

,

dejavnika med seboj povezana in soodvisna in ni dobro zanemariti enega na račun
drugega. «

Podarite minuto
Na simbolni ravni bo Zavod Med.Over.Net zbiral minute, ki jih boste lahko podarili

s

klikom na

spletnem mestu projekta Ustavi.se !.

Marko Podgornik je med prvimi doniral minuto!
»

Naša skupna zaveza do 29. septembra 2017 ko se bo projekt sklenil je da za vsakega
,

,

,

Slovenca zberemo vsaj eno minuto ter da se bomo lahko ustavili in pomislili
nase

,

–

najprej

–

«

je sklenila Andreja Verovšek.

#ustavise

Foto: Jan Gregorin

Oznake: akcija dogodek ustavise Zavod Med.Over.Net
,

< < Je vaš

,

,

frizer povzročil

katastrofo ? To so triki
popravite najhujšo škodo

,

s

katerimi

Kako sonce vidi tvojo kožo ?
Fotografiranje

z

UV kamero
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Ustavimo se, preden bo kaj ustavilo nas

Avtor:

Naklada:
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Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Gesla:

USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE

http://www.zurnal24.si/ustavimo-se-preden-bo-kaj-ustavilo-nas-clanek-291958
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Registracija

Prijava

Četrtek 08. junij 2017
2017 12
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13
,
,

:
:

NASLOVNICA

SLOVENIJA

SVET

KRONIKA

ALARMANTNE ŠTEVILKE

MAGAZIN

ŠPORT

ZDRAVJE

komentarjev

0

VIZITA ZA ŽIVALI

AVTO

Najnovejši članki

zdravje10
nas11

,
,

Ustavimo se , preden bo kaj ustavilo nas

: 29

Ustavimo se preden bo kaj ustavilo

Alarmantne številke o izgorelosti , stresu in depresiji...

: 17

Raziskovali kako zakon vpliva na

V. L. , STA /

Ljubljana

0

8. 6. 2017 11:29
,

0

Natisnite

17: 22

,

,

Nove presejalne teste bi izvajali pri

19in

20-letnikih
11: 29

To je bolezen ki je
,

v

Sloveniji močno

podcenjena

plažo07

: 50
07: 50

Zato je dobro iti na

Štirje nasveti za hranjenje dojenčkov in
otrok
Prikaži več

Ustavimo se dokler še ni prepozno... ( Foto Profimedia )
,

:

Akcijo Ustavi se !, so na Zavodu Med.Over.net zasnovali , da bi ljudi spodbudili k razmisleku o
prehitrem tempu življenja. Kot je dejal direktor zavoda Tomaž Oplotnik, smo namreč priča vse bolj
alarmantnim številkam o izgorelosti , stresu , depresiji , vse več je bolniških odsotnosti z dela.

PREBERITE ŠE : Znaki, da smo preveč pod stresom
Zato želijo ljudi povabiti, naj se ustavijo in pomislijo nase ter pogledajo , kaj bi želeli narediti drugače.
se , preden bo kdo ali kaj ustavilo nas, " je dejal Oplotnik in dodal, da je pomembno , da
začnemo pri sebi. " Če se bomo mi ustavili , bomo lahko pomagali tudi drugim ," je dejal.
" Ustavimo

PREBERITE ŠE :

Vse več stresa in izgorelosti

Panični napad lahko doleti vsakega izmed nas
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ( NIJZ ) so

v Sloveniji vsak dan z dela odsotni
štirje odstotki delovno aktivnih prebivalcev. Med dnevi bolniške odsotnosti pa so v zadnjih letih svoj
delež precej povečale duševne in vedenjske motnje. Pri tem so na NIJZ opozorili, da se posledice
stresa , izgorelosti na delovnem mestu in ostale posledice prekomerne delovne obremenitve kažejo
simptomi vrste bolezni.

s

Napotki za mirnejši način življenja
Projekt so podprli številni
partnerji iz gospodarstva,
kot ambasadorji pa
so se mu pridružili tudi

strokovnjaki z različnih
področij , s pomočjo
katerih želijo snovalci
akcije ljudem pomagati z
napotki za mirnejši tempo
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življenja ter bolj polno in
aktivno
poslovno
kot zasebno življenje.
tako

Družinska in partnerska
terapevta Lea in Albert
Mrgole , avtorja knjige
Izštekani najstniki in
starši , ki štekajo , sta se dotaknila odnosov v družini. Ključno je , da starši z otroci najdejo stik in jim
dajo sporočilo, da so zanje pomembni. Za to ne potrebujemo veliko časa, pomemben je trenutek , sta
poudarila.

Služba je le del življenja
Podjetnik iz Maribora Marko Podgornik je prepričan , da je potrebna prava mera vsega , da je služba
le del življenja , ne pa edina stvar in da morajo ljudje imeti tudi prosti čas. Si pa v njihovem podjetju
prizadevajo za do zaposlenih prijazno delovno okolje , med drugim z možnostjo neomejenega
plačanega dopusta , brezplačnimi zajtrki za zaposlene in skupnimi izleti.

Ljudje jedo pred semaforjem
Tekaški trener in
strokovnjak za zdravilne
učinke gibanja Urban
Praprotnik je opozoril na
dobrobit teka, strokovnjak
za prehrano in gibanje

Mario Sambolec pa

se je

dotaknil odnosa do hrane v
današnji naglici , ko recimo
ni nič običajnega , da ljudje
jedo , ko pred prehodom za
pešce čakajo na zeleno
luč na semaforju.

Ustavite se in
razmislite
v akciji so njeni snovalci povabili prav vse, da s klikom na spletnem
mestu Ustavi.si simbolično prispevajo minuto in tako sporočijo, da so se za trenutek ustavili in si
vzeli čas za razmislek.

K sodelovanju

Cilj je , da bi do 29. septembra , ko se bo akcija končala , zbrali 2.065.895 minut , kolikor je bilo 1.
januarja letos Slovencev , je pojasnila soustvarjalka akcije Anja Vogrič.
Po dveh dneh akcije so ljudje prispevali dobrih dobrih 1 100 minut.

dezurni @ zurnal24.si

0

0

Natisnite

Sporočite nam napako ali prijavite sporni komentar
Oznake:

akdija

Komentarjev

ustavi se

Slovenija

stres

izgorelost

Za oddajo komentarja morate biti prijavljeni !

( 0)

Morda vas še zanima

Prijava

Slovenija

Svet

Šport

Magazin

Zame

Avto

Jaz poročam

2

Raziskovali , kako
zakon vpliva na
zdravje

Nove presejalne
teste bi izvajali pri
19in
20-letnikih

To je bolezen , ki
je v Sloveniji
močno
podcenjena

5

Zato je dobro iti na
plažo

Štirje nasveti za
hranjenje
dojenčkov in otrok

Zurnal24.si uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje , funkcionalnosti in prikaza
oglasnih sistemov, zaradi katerih je naša storitev brezplačna in je brez piškotkov ne bi mogli omogočati. Če boste

To zgodi , če
pojeste zeleni
krompir

Strinjam se
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Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 6. junija.
POLITIKA
12.00 novinarska konferenca predsednice preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v
slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic Jelke Godec;
DZ, soba 117, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA//)
14.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o vzpostavitvi
etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanju pripadajočega zemljišča; DZ, velika
dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
14.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb
odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah DZ
petnajst minut po koncu sledi seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo
obravnavali predlog za imenovanje direktorja Javne agencije RS za varstvo konkurence; DZ,
soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA
16.00 izredna seja DS, na kateri bodo odločali o odložilnem vetu na zakon o športu, ki ga je
predlagala interesna skupina delodajalcev zaradi zaposlovanja športnikov; DZ, dvorana DS,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
20.30 predsednica NSi Ljudmila Novak bo preko Facebook strani stranke odgovarjala na
vprašanja; LJUBLJANA
LJUBLJANA - Predsednica finskega parlamenta Maria Lohela bo sklenila obisk v Sloveniji.
Med drugim jo bo sprejel predsednik republike Borut Pahor. (program v nadaljevanju) ()
PROGRAM OBISKA PREDSEDNICE FINSKEGA PARLAMENTA MARIE LOHELA
10.00 sprejem pri predsedniku republike Borutu Pahorju (fototermin na začetku); predsedniška
palača, Erjavčeva 17, LJUBLJANA ()
10.40 pogovor z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem (fototermin); Mestna hiša, zelena
dvorana, Mestni trg 1, LJUBLJANA
14.00 sprejem pri vodjih poslanskih skupin (preddverje velike dvorane; fototermin); sledi
pogovor (veliki salon; fototermin); DZ, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.55 pogovor s predstavniki poslanske skupine SDS pod vodstvom poslanca Andreja Širclja
(fototermin); DZ, soba 209, Šubičeva 4, LJUBLJANA
15.25 pogovor s skupno delegacijo odbora DZ za zunanjo politiko in odbora DZ za zadeve EU
pod vodstvom predsednikov Jožefa Horvata (NSi) in Kamala Izidorja Shakerja (SMC)
(fototermin); DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
9.00 odprtje slovenske konference o digitalnih komunikacijah Diggit; ob 19.15 podelitev nagrad
diggit; GH Union, Miklošičeva 1, LJUBLJANA
9.00 odprtje konference o energetskem konceptu Slovenije, na kateri bo imel uvodni nagovor
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minister za infrastrukturo Peter Gašperšič; GZS, Dimičeva 13, LJUBLJANA (STA)
9.30 dan inovativnosti Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine; ob 13.15 podelitev priznanj
za inovacije; Hotel Šport, konferenčna dvorana, Grajska cesta 2, OTOČEC
10.00 odprtje Vrha kmetijskih in živilskih podjetij, uvodni nagovor bosta imela minister za kmetijstvo
Dejan Židan in generalni direktor GZS Samo Hribar Milič; ob 12. uri bo agrarni ekonomist Aleš Kuhar
predstavil pregled poslovanja živilskih podjetij v letu 2016, sledi okrogla miza, na kateri bodo
sodelovali Tanja Strniša (MKGP), Janez Bojc (Žito), Aleša Mižigoj (Medex) in Boštjan Kozole
(Evrosad); ob 15.30 podpis izjave o sodelovanju na področju agroživilskega sektorja; Hotel Golf,
Cankarjeva cesta 4, BLED (STA)
10.00 čebelarski dan za medsprejem pri predsedniku republike Borutu Pahorju (fototermin na
začetku)ije, v okviru katerega bo Čebelarska zveza Slovenije predstavila slovensko čebelarstvo;
sedež zveze, Brdo pri Lukovici 8, LUKOVICA
10.30 srečanje podjetnikov in gospodarstvenikov Posočja na temo zelenega gospodarskega preboja
primorskih podjetij in pametne specializacije na področju elektro mobilnosti, uvodna nagovora bosta
imela državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar in
državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Klemen Potisek; Vodna hiša, MOST NA SOČI
14.00 novinarska konferenca predstavnikov SMC Lilijane Kozlovič in Tilna Božiča o učinkih izvedbe
davčnih blagajn; SMC, Beethovnova 2, LJUBLJANA
14.00 podpis pogodb o sofinanciranju in izvedbi del za izgradnjo severne obvoznice na Bledu ter
ureditve priključkov za naselje Koritno in obrtno cono Lisice, udeležil se ga bo minister za
infrastrukturo Peter Gašperšič; predvidoma ob 15. uri bo minister Gašperšič na voljo za izjave za
medije; Blejski grad, konferenčna dvorana, BLED
14.00 podelitev priznanj najboljšim inovacijam Posavja, uvodna nagovora bosta imela predsednik
GZS Območne zbornice Posavje Martin Novšak in predsednik GZS Boštjan Gorjup; Kulturni dom
Krško, Trg Matije Gubca 2, KRŠKO
CELJE - Skupščina Cinkarne Celje, na kateri bodo med drugim odločali o izplačilu dividende (ob 14.
uri).
LJUBLJANA - Ceni reguliranih pogonskih goriv, dizla in 95-oktanskega bencina, se bosta opolnoči
malenkost podražili. Liter 95-oktanskega bencina se bo zunaj avtocestnega križa podražil za 0,3
centa na 1,252 evra za liter, liter dizla pa bo dražji za 0,1 centa pri 1,146 evra za liter.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v zadevi Hypo (ob 9. uri).
DRUŽBA
9.00 zajtrk z novinarji, na katerem bodo predstavniki Društva za kronično vnetno črevesno bolezen
predstavili program in dejavnosti, s katerimi lokalno okolje spodbujajo k ureditvi ustreznih javnih
stranišč; ob tej priložnosti bo Mestna občina Kranj v starem mestnem jedru Kranja odprla vrata
novega Vstraniša; Grad Khislstein, kavarna, Tomšičeva ulica 44, KRANJ
9.30 odprtje Dnevov javnega prava z naslovom Pravo in management v javnem sektorju, ki ga
prirejajo Inštitut za javno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Planet GV, Tax-Fin-Lex in Uradni list
RS; pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, LJUBLJANA
10.00 letna skupščina Združenja občin Slovenije, na kateri bodo med drugim spregovorili o delu v
letu 2016 ter sprejeli program dela in finančni načrt za letos (fototermin na začetku); predvidoma ob
13. uri izjava za medije; Dom kulture Razkrižje, Šafarsko 42 c, RAZKRIŽJE
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10.00 okrogla miza ob prvem obeleževanju svetovnega dneva ozaveščanja o škodljivcih, ki jo
pripravlja Sekcija izvajalcev ukrepov dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v okviru GZS
Podjetniško trgovske zbornice; GZS, Dimičeva 13, LJUBLJANA
10.00 odprtje konference o socialnem vključevanju ranljivih ciljnih skupin, ki jo pripravlja Združenje
izobraževalnih in svetovalnih Središč Slovenije v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport (še 7.); Rimske terme, kongresni center, Toplice 10, RIMSKE TOPLICE
10.00 začetek hoje po Poti miru ob reki Soči z naslovom Hoja za pravično Palestino, dogodek
pripravlja Gibanje za pravice Palestincev (do 10.); LOG POD MANGARTOM
10.00 javna obravnava Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti in njegovega okoljskega poročila,
ki jo pripravlja ministrstvo za okolje in prostor; Arso, 4. nadstropje, velika dvorana, Vojkova 1 b,
LJUBLJANA
10.00 znanstveni simpozij o reformatorju grofu Istvanu Szechenyjiju (1791-1860) in odprtje razstave
z naslovom Iz vizije v dejanja, ki ju pripravljata Balassijev inštitut in Zgodovinski inštitut Milka Kosa
ZRC Sazu; Atrij ZRC, Novi trg 2, LJUBLJANA
10.30 novinarska konferenca Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, na kateri bodo predstavili
nekatere teme iz letnega poročila s poudarkom na obravnavi zaprtih oseb; ministrstvo za
pravosodje, sejna soba v 1. nadstropju, Župančičeva ulica 3, LJUBLJANA (STA/)
11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo festivala Parada Ponosa 2017, ki bo med 9. in 17.
junijem; sledi odprtje razstave o interspolnosti Odstiranje nevidnega britanske umetnice Ele Xora;
Mestna hiša, stekleni atrij, Stritarjeva ulica 2, LJUBLJANA (STA/)
11.00 prireditev ob dnevu slovenskih izgnancev, ki jo prirejajo krajevne organizacije Društva
izgnancev Slovenije ljubljanskega območja, govornik pa bo član izvršnega odbora Društva
izgnancev Slovenije 1941-1945 Milan Jazbec; Mostec, LJUBLJANA
11.15 zaključna prireditev ob koncu literarnega, likovnega in fotografskega natečaja z naslovom
Moja domovina; Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10, MARIBOR
11.30 novinarska konferenca s predstavitvijo dobrodelne nogometne tekme med ekipo monaškega
princa Alberta II Star Team for the Children in reprezentanco slovenskih estradnikov, ki bo 24. junija
na stadionu Bonifika v Kopru; restavracija AS (lounge), LJUBLJANA
11.59 novinarska konferenca s predstavitvijo akcije Ustavi se!, namenjene osveščanju o posledicah
prehitrega tempa življenja; Železniški muzej, Parmova 35, LJUBLJANA
12.00 novinarska konferenca PEST - društva za človekove pravice, Zveze nevladnih organizacij na
področju drog in njihove uporabe ter OKO - odbora za konopljo, na kateri bodo predstavili seminar
Demistifikacija konoplje: Renesansa Konoplje, ki bo 16. in 17. v Ljubljani; Gospodarsko razstavišče,
preddverje marmorne dvorane, Dunajska cesta 18, LJUBLJANA
13.00 redna skupščina Društva novinarjev Slovenije (DNS), na kateri bodo med drugim sprejeli
spremembe statuta DNS; Društvo novinarjev Slovenije, Vošnjakova 8, LJUBLJANA
13.20 izjava za medije ob robu dogodka Politični dialog o izvajanju reforme primarnega
zdravstvenega varstva, na katerem bosta med drugim sodelovala ministrica za zdravje Milojka Kolar
Celarc in direktor Evropskega observatorija Josep Figueras; GH Toplice, Cesta svobode 12, BLED
16.00 vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič bo odprl razstavo o
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interdisciplinarni urbanistični delavnici, v okviru katere so udeleženci na primeru Bejruta preučevali
urbano povezljivost v spornih prostorih in mejnih pogojih; Fakulteta za arhitekturo, Fabianijeva
predavalnica, Zoisova cesta 12, LJUBLJANA
17.00 odprtje letnega srečanja čezmejnih območij Europarc 2017,sestavljata ga Triglavski narodni
park in Naravni park Julijsko predgorje, uvodni nagovor bo imel evropski poslanec Igor Šoltes
(Zeleni) (do 9.); Informacijsko središče Triglavskega narodnega parka Dom Trenta, BOVEC
17.00 prireditev Višje šole za gostinstvo in turizem Ambasador gostoljubja, zbrane bo nagovoril
mariborski župan Andrej Fištravec; Višja šola za gostinstvo in turizem, Zagrebška cesta 8,
MARIBOR
IG - Predstavniki vseh sodelujočih enot, služb in organov bodo opravili analizo ukrepov po požaru v
Kemisu.
LJUBLJANA - Na okrajnem sodišču nadaljevanje sojenja nekdanjemu predsedniku vlade Antonu
Ropu zaradi domnevne izdaje tajnih podatkov (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v zadevi Balkanski bojevnik (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja kriminalni združbi, ki naj bi preprodajala
drogo v Sloveniji in na Hrvaškem (ob 9.15).
LJUBLJANA - Seznanitev učencev 6. razredov z dosežki Nacionalnega preverjanja znanja.
LJUBLJANA - Svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih.
KULTURA
10.00 predstavitev digitalnega arhiva slovenske ljudske glasbe z imenom EtnoMuza, ki je rezultat
sodelovanja med Glasbenonarodopisnim inštitutom ZRC SAZU ter Fakulteto za računalništvo in
informatiko; dvorana Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, LJUBLJANA
11.00 razglasitev prejemnikov Levstikovih nagrad, ki jih podeljujejo za izvirne stvaritve na področju
književnega ustvarjanja za otroke in mladino ter simbolično odkritje dveh novih plošč v Levstikovih
arkadah; knjigarna Konzorcij, Slovenska 29, LJUBLJANA (STA/)
11.00 novinarska konferenca Slovenske filharmonije s predstavitvijo abonmajske ponudbe in
dodatnega programa v sezoni 2017/2018; Slovenska filharmonija, dvorana Slavka Osterca,
Kongresni trg 10, LJUBLJANA (STA/)
12.00 prireditev ob 13. obletnici Deklice z rastočo knjigo, 12. širitvi Združenih rastočih knjig sveta in
odprtju prenovljenega parka Rastoče knjige, govorniki bodo predsednik DS Mitja Bervar, predsednik
društva Rastoča knjiga Boštjan Žekš, ljubljanski župan Zoran Janković in veleposlanik Gruzije v
Sloveniji Zurab Bekaia; park Navje, LJUBLJANA
12.00 novinarska konferenca Stara elektrarna 2017-2021, na kateri bodo predstavili načrte za
prihodnje petletno obdobje, med drugim bodo sodelovali minister za kulturo Tone Peršak, direktorica
zavoda Bunker Nevenka Koprivšek in predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič; Stara
mestna elektrarna, Slomškova 18, LJUBLJANA (STA/)
12.00 novinarska konferenca Pokrajinskega muzeja Maribor pred odprtjem razstave Debata o
kuhinji; Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2, MARIBOR
18.00 odprtje razstave Mateja Čepina Družinsko drevo - Pravilo igre - Voodoo; Pokrajinski muzej
Celje, Stara grofija, Muzejski trg, CELJE
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19.00 koncert skupine Green Day; dvorana Stožice, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave prvega slovenskega Pulitzerjevega nagrajenca Srdjana Živulovića; Galerija
Lek, Verovškova 57, LJUBLJANA
19.00 odprtje slikarske razstave Kayje Tokuhisa z naslovom Izginotja; Narodna in univerzitetna
knjižnica, kavarna, Turjaška 1, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave grand prix nagrajenke Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj ZDSLU 2016 Irmgard Hummitzsch (od 20.6. do 5.8. še v kleti Mestne hiše); Mala galerija, Glavni trg
4, KRANJ
20.00 pogovor z japonskim avtorjem sodobnega eksperimentalnega filma Takashijem Makinom in
projekcija izbora njegovih filmov; Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 28, LJUBLJANA
MEDNARODNA DEJAVNOST
PARIZ - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) pripravlja forum in letno
zasedanje Sveta na ministrski ravni. Iz Slovenije se ga bosta udeležila minister za javno upravo
Boris Koprivnikar in ministrica za finance Mateja Vraničar Erman (do 8.).
BRUSELJ/AMSTERDAM - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc bo obiskal
slovensko skupnost v Belgiji in na Nizozemskem. V Bruslju bo minister sodeloval na okrogli mizi o
Slovencih v tujini, ki jo pripravljata slovensko veleposlaništvo in društvo Vtis (do 8.).
TEL AVIV - Zasedanje slovensko-izraelskega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko
sodelovanje, ki se ga bodo udeležili člani slovensko-izraelskega skupnega odbora, ministrica za
izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič ter izraelski minister za znanost in tehnologijo
Ofir Akunis pa bosta po koncu podpisala delovni program za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med ministrstvoma.
LUXEMBOURG - Evropski statistični urad Eurostat bo objavil aprilske podatke o trgovini na drobno v
EU.
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
mnenje/pripombe o servisu STA: e-mail: pripomba@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Oprešnik, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Jure Bernard, popoldne Martina Kolenc
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Lazar Jančič, popoldne Vesna Rojko
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Tatjana Zemljič
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
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večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Sergeja Kotnik Zavrl
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Akcija Ustavi se! bo ljudi spodbujala k razmisleku o
tz/apo

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE, USTAVI.SE

https://www.sta.si/2395699

Z današnjim dnem se začenja vseslovenska akcija Ustavi se!, ki so jo na Zavodu
Med.Over.net zasnovali, da bi ljudi spodbudili k razmisleku o prehitrem tempu življenja. Kot je
dejal direktor zavoda Tomaž Oplotnik, smo namreč priča vse bolj alarmantnim številkam o
izgorelosti, stresu, depresiji, vse več je bolniških odsotnosti z dela. Zato želijo ljudi povabiti, naj
se ustavijo in pomislijo nase ter pogledajo, kaj bi želeli narediti drugače. "Ustavimo se, preden
bo kdo ali kaj ustavilo nas," je dejal Oplotnik in dodal, da je pomembno, da začnemo pri sebi.
"Če se bomo mi ustavili, bomo lahko pomagali tudi drugim," je dejal.Po podatkih Nacionalnega
inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v Sloveniji vsak dan z dela odsotni štirje odstotki delovno
aktivnih prebivalcev. Med dnevi bolniške odsotnosti pa so v zadnjih letih svoj delež precej
povečale duševne in vedenjske motnje. Pri tem so na NIJZ opozorili, da se posledice stresa,
izgorelosti na delovnem mestu in ostale posledice prekomerne delovne obremenitve kažejo s
simptomi vrste bolezni.Projekt so podprli številni partnerji iz gospodarstva, kot ambasadorji pa
so se mu pridružili tudi strokovnjaki z različnih področij, s pomočjo katerih želijo snovalci akcije
ljudem pomagati z napotki za mirnejši tempo življenja ter bolj polno in aktivno - tako poslovno
kot zasebno - življenje.Nekaj ambasadorjev akcije je sodelovalo tudi na današnji novinarski
konferenci. Družinska in partnerska terapevta Lea in Albert Mrgole, avtorja knjige Izštekani
najstniki in starši, ki štekajo, sta se dotaknila odnosov v družini. Ključno je, da starši z otroci
najdejo stik in jim dajo sporočilo, da so zanje pomembni. Za to ne potrebujemo veliko časa,
pomemben je trenutek, sta poudarila.Podjetnik iz Maribora Marko Podgornik je prepričan, da je
potrebna prava mera vsega, da je služba le del življenja, ne pa edina stvar in da morajo ljudje
imeti tudi prosti čas. Si pa v njihovem podjetju prizadevajo za do zaposlenih prijazno delovno
okolje, med drugim z možnostjo neomejenega plačanega dopusta, brezplačnimi zajtrki za
zaposlene in skupnimi izleti.Tekaški trener in strokovnjak za zdravilne učinke gibanja Urban
Praprotnik je opozoril na dobrobit teka, strokovnjak za prehrano in gibanje Mario Sambolec pa
se je dotaknil odnosa do hrane v današnji naglici, ko recimo ni nič običajnega, da ljudje jedo,
ko pred prehodom za pešce čakajo na zeleno luč na semaforju.K sodelovanju v akciji so njeni
snovalci povabili prav vse, da s klikom na spletnem mestu Ustavi.si simbolično prispevajo
minuto in tako sporočijo, da so se za trenutek ustavili in si vzeli čas za razmislek. Cilj je, da bi
do 29. septembra, ko se bo akcija končala, zbrali 2.065.895 minut, kolikor je bilo 1. januarja
letos Slovencev, je pojasnila soustvarjalka akcije Anja Vogrič.
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V zadnjem odstavku vesti je ime spletnega mesta ustavi.se (IN NE ustavi.si). Popravljeno vest
objavljamo v celoti.Ljubljana, 06. junija (STA) - Z današnjim dnem se začenja vseslovenska
akcija Ustavi se!, ki so jo na Zavodu Med.Over.net zasnovali, da bi ljudi spodbudili k
razmisleku o prehitrem tempu življenja. Kot je dejal direktor zavoda Tomaž Oplotnik, smo
namreč priča vse bolj alarmantnim številkam o izgorelosti, stresu, depresiji, vse več je
bolniških odsotnosti z dela. Zato želijo ljudi povabiti, naj se ustavijo in pomislijo nase ter
pogledajo, kaj bi želeli narediti drugače. "Ustavimo se, preden bo kdo ali kaj ustavilo nas," je
dejal Oplotnik in dodal, da je pomembno, da začnemo pri sebi. "Če se bomo mi ustavili, bomo
lahko pomagali tudi drugim," je dejal.Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(NIJZ) so v Sloveniji vsak dan z dela odsotni štirje odstotki delovno aktivnih prebivalcev. Med
dnevi bolniške odsotnosti pa so v zadnjih letih svoj delež precej povečale duševne in
vedenjske motnje. Pri tem so na NIJZ opozorili, da se posledice stresa, izgorelosti na
delovnem mestu in ostale posledice prekomerne delovne obremenitve kažejo s simptomi vrste
bolezni.Projekt so podprli številni partnerji iz gospodarstva, kot ambasadorji pa so se mu
pridružili tudi strokovnjaki z različnih področij, s pomočjo katerih želijo snovalci akcije ljudem
pomagati z napotki za mirnejši tempo življenja ter bolj polno in aktivno - tako poslovno kot
zasebno - življenje.Nekaj ambasadorjev akcije je sodelovalo tudi na današnji novinarski
konferenci. Družinska in partnerska terapevta Lea in Albert Mrgole, avtorja knjige Izštekani
najstniki in starši, ki štekajo, sta se dotaknila odnosov v družini. Ključno je, da starši z otroci
najdejo stik in jim dajo sporočilo, da so zanje pomembni. Za to ne potrebujemo veliko časa,
pomemben je trenutek, sta poudarila.Podjetnik iz Maribora Marko Podgornik je prepričan, da je
potrebna prava mera vsega, da je služba le del življenja, ne pa edina stvar in da morajo ljudje
imeti tudi prosti čas. Si pa v njihovem podjetju prizadevajo za do zaposlenih prijazno delovno
okolje, med drugim z možnostjo neomejenega plačanega dopusta, brezplačnimi zajtrki za
zaposlene in skupnimi izleti.Tekaški trener in strokovnjak za zdravilne učinke gibanja Urban
Praprotnik je opozoril na dobrobit teka, strokovnjak za prehrano in gibanje Mario Sambolec pa
se je dotaknil odnosa do hrane v današnji naglici, ko recimo ni nič običajnega, da ljudje jedo,
ko pred prehodom za pešce čakajo na zeleno luč na semaforju.K sodelovanju v akciji so njeni
snovalci povabili prav vse, da s klikom na spletnem mestu ustavi.se simbolično prispevajo
minuto in tako sporočijo, da so se za trenutek ustavili in si vzeli čas za razmislek. Cilj je, da bi
do 29. septembra, ko se bo akcija končala, zbrali 2.065.895 minut, kolikor je bilo 1. januarja
letos Slovencev, je pojasnila soustvarjalka akcije Anja Vogrič.
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