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Srečno 2013
Tudi vam vsako leto mine hitreje? Včasih se mi zdi, kot da se zemlja vrti hitreje.
Ko pomislim, da se spet poslavlja leto, se mi zdi, da je lanski december že daleč za menoj. Ali se sploh domislim, kaj smo takrat sanjali,
česa smo se nadejali? Govorili smo, da bo letos slabše, kot je bilo
lani, verjeli pa nismo. Nadejali smo se, da bo kmalu konec more, ki
je ni nihče pričakoval, da bodo delavci spet zaposleni, da se bo politika spet odmaknila od ljudi, da bo konec zamrzovanja pokojnin, da
bomo spet živeli zadovoljni drug ob drugem in drug z drugim, brez
zavisti in sovraštva, da si bomo oddahnili od netenja sovraštva med
ljudmi, tega orodja bogatih za obvladovanje revnih.
Žal more še ni konec. Konec leta 2012 prinaša strah in jezo in zaskrbljenost. Zdi se nam, da luč v predoru ugaša, da se bo naš svet
sesul, zdi se nam, da se nam v obraz smejijo škodoželjne maske,
ki prinašajo lakoto in mraz, sovraštvo in privoščljivost; strah nas
je, ali bo sploh kdo ob nas, ko bomo umirali, kako bodo živeli naši
otroci in vnuki.
Pa vendar, narava nam je podarila nekaj, kar nam pomaga živeti
in preživeti – upanje. Prazniki, ki so pred nami, naj bi bili prazniki
miru, prijateljstva in sreče. Poskusimo mi, ki smo se rodili v času,
ko so nas tujci spet pripravili, da je brat pobijal brata za tuje koristi, ki smo se 45 let trudili graditi družbo zaupanja, medsebojnega
spoštovanja in strpnosti, ki smo sledili navodilom starih modrecev
in bili pripravljeni deliti med seboj – potrudimo se otrokom in vnukom vzbuditi upanje, da bo spet prišel čas, ko bo sosed mislil na
soseda, ko bomo znali deliti med seboj tako, da ne bo nihče lačen,
da bo v vsaki hiši toplo, da bomo znali premagati sovraštvo, h
kateremu nas napeljujejo tisti, ki niso pripravljeni deliti z drugimi, da
se bomo vsi ljudje dobre volje brez človeških žrtev, le z močjo, ki
nam jo daje poštenje, z občutkom za medsebojno sožitje, z znanje
in zavestjo, da lahko vsak posameznik preživi le, če pomagamo
drug drugemu, uprli grabežljivosti in pohlepu, ki dvajset let uničuje
slovensko družbo. Pred 2000 leti je Jezus, upornik proti tujcem
in domačim pijavkam, dvignil oljčno vejico miru, pred 65 leti so
komunisti z rdečo zvezdo upanja v pravičnost, enakost in medsebojno delitev dobrin skušali slediti poti starih modrecev – naučimo
vnuke, da sta bila oba upora le iskanje poti k pravičnejši družbi.
Povejmo jim, da jo lahko poiščejo tudi oni, če pokopljejo sovraštvo,
ki jim ga vsiljujejo sodobne pijavke, če se bodo naučili spoštovati
drug drugega in drug drugemu pomagati, če bodo sledili besedam
našega velikega poeta:
Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo;
otrók, kar ima Slava,
vsi naj si v róke sežejo,
de oblast
in z njo čast,
ko préd, spet naša boste last!


dr. Mateja Kožuh Novak
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Tiskovna konferenca ZDUS
o volilnem zakonu
Na tiskovni konferenci, ki je bila minuli teden, so strokovnjaki ZDUS (tudi) v znamenju družbenih vrenj - seznanili novinarje s svojim
predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor, ki pa je nastajal že dlje časa. Temeljni namen
predloga sprememb je zagotoviti vsakemu volivcu dva glasova: s
prvim glasom bi volivec volil poslanca iz svojega volilnega okraja
(na volitvah leta 2011 je kar 250 tisoč volivcev ostalo brez svojega
predstavnika!), z drugim glasom pa bi izbral politično stranko, ki
naj sestavi vlado.
Povzetek širšega gradiva z delovnim naslovom Poglavitne rešitve
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v
državni zbor, ki ga je obravnaval in sprejel UO ZDUS na svoji zadnji
letošnji seji, je pripravila Branka Kastelic.
Zagate veljavne zakonske ureditve. Veljavni zakon o volitvah v državni zbor vsebuje rešitve zakona iz leta 1992 ter treh novel iz let
1995, 2000 in 2006 (prečiščeno besedilo je objavljeno v Uradnem
listu štev. 109/2006). Spremenjen je bil 80. člen ustave, ki je uveljavil zdajšnji proporcionalni volilni sistem. Kljub spremembi in noveli
iz leta 2006 pa zakon ohranja probleme, odpravila pa bi jih uvedba
kombiniranega volilnega sistema, ki ga predlaga ZDUS.
• Prvi problem je neuresničena zahteva ustave, da morajo imeti »volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom«.
Sprememba 80. člena ustave ni prinesla pričakovanega učinka in
po nekaterih ocenah, so se razmere celo poslabšale. Na eni strani so stranke z ustreznim uvrščanjem kandidatov na kandidatne
liste zagotavljale izvolitev favoriziranih kandidatov tudi zunaj kraja
njihovega stalnega prebivališča, na drugi strani pa so zaostrile t.
i. »strankarsko disciplino«, kar je pripeljalo do »strankokracije«, ki
je v delovanju državnega zbora čedalje bolj moteča.
• Drugi problem so neuspešni poskusi, da bi uravnotežili sestavo
državnega zbora po spolu. Slovenija se dandanašnji uvršča med

države z najmanjšim deležem poslank v zakonodajnih telesih.
• Tretji problem je, da zakon ne zagotavlja zastopstvo vseh volilnih
okrajev v državnem zboru. Minule volitve kažejo, da so posamezne regije brez poslanca.
Najpomembnejše rešitve predloga sprememb in dopolnitev veljavnega zakona. Predlog kombiniranega volilnega sistema za volitve
v državni zbor je bil pripravljen že leta 1996 na podlagi gradiva
Slovenskega razvojnega sveta in je povzet po nemškem volilnem
sistemu. Predlog je bil eden od treh predlogov na referendumu leta
1996, od katerih pa noben ni dobil potrebne večine glasov.
Glavna značilnost kombiniranega volilnega sistema in hkrati njegova prednost je, da ima vsak volivec dva glasova.
Ta dajeta volivcem besedo, ko
• volijo neposredno svojega poslanca v volilnem okraju (prvi volivčev glas) in
• odločajo, katere stranke ali liste jih bodo zastopale v državnem
zboru.
Predlagani predlog kombiniranega volilnega sistema zagotavlja, da
bo v vsakem volilnem okraju izvoljen po en poslanec, kar pomeni,
da ne bo več območnih »belih lis«, kot se je dogajalo doslej.
Dodatna vrednost predlaganega volilnega sistema je torej predvsem zagotovitev odločilnega vpliva volivcev na dodelitev poslanskih mandatov in zmanjšanje odločilne vloge strank. Ob dveh glasovih volivcev se dejansko prvič po letu 1990 odpira tudi stvarna
možnost, da pridobijo mandat v državnem zboru tudi samostojni
neodvisni kandidati.
Izvolitev ne bo več odvisna, na katero mesto je stranka postavila
določenega kandidata, ampak od tega, katero mesto bo z dobljenimi glasovi zasedel v volilnem okraju. Zato bodo stranke prisiljene
dati na liste po volilnih okrajih kandidate, ki tam uživajo ugled.
info.zdus

ZDUS plus je interni obveščevalec Zveze društev upokojencev Slovenije in ni v prodaji. Uredniški odbor: Mimi Kidrič, Lada Zei in Matjaž Vizjak, urednik.
Fotografije: fotoslužba ZDUS. Nepodpisani članki so uredniški oz. info.zdus. Naklada 5.000 izvodov. Redakcija zaključena 24. december 2012.
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Zakaj nov volilni zakon?
Analitiki družbenega sistema in dogajanja so že po prvih demokratičnih volitvah (l. 1992) zaznali, da volilni sistem odpira nekatera
vprašanja in probleme. Največje »napake« sistema, ki je bil pripravljen v zahtevnih razmerah osamosvajanja Slovenije, so bile:
• vsem geografskim področjem (t. i. »bele lise«) ni zagotavljal predstavnika v DZ;
• premalo določno je uveljavljal ustavno načelo, da morajo imeti
volivci odločujoč vpliv na volitve;
• dajal je preveč vpliva političnim strankam.
V skladu s tem so v Razvojnega sveta pripravili nov predlog volilnega zakona, ki naj bi odpravil te težave. Sestavljavci so se oprli na
nemški volilni zakon, ki z dvema glasovoma, ki jih ima vsak volivec,
zagotavlja odločilen vpliv volivcev, pa tudi družbeno uravnoteženost in stabilnost. Toda predlog ni bil všeč političnim strankam in
kljub temu, da ga je podprl državni svet s prof. dr. Ivanom Kristanom na čelu, predlog leta 1996 (na referendumu) ni bil sprejet.
V naslednjem poldrugem desetletju so se zadeve (tudi z nekaj
manjšimi korekcijami zakona) samo še slabšale: poslanci so skoraj
povsem odtujeni volivcem, več kot 250 tisoč volivcev nima svojega
predstavnika v DZ, politične stranke pa so zaostrile »strankarsko
poslušnost« poslancev do neustavne zahteve, da poslanci vnaprej
podpišejo odstopno izjavo v primeru glasovanja po lastni vesti. Zanimivo: ta izjava pa ne predvideva odstopa poslanca v primeru, da
krši zakonodajo, ponareja dokumente (o svoji izobrazbi, denimo),
zavaja volivce o svojem premoženju in njegovemu izvoru itd. Vse to
nas sili, da vnovič razmislimo o spremembi volilnega sistema.

Zakaj je predlog novega zakona pripravila prav
ZDUS?
V ZDUS se zavedajo, da bodo večje politične stranke nasprotovale
vsakim spremembam sistema, ki bi omejevale njihov vpliv na oblikovanju kandidatnih list (manipulacije) in discipliniranje poslancev,
SDS pa ponuja neustavni, večinski volilni sistem, ki ga uporabljajo
samo nedemokratične družbe in »trdi« režimi. Zato je razumljivo,
da lahko ustrezno spremembo doseže samo civilna družba. ZDUS
ni samo primerna, temveč je dobesedno poklicana, da pripravi tak
predlog in s polno angažiranostjo svojih organizacij in članov tudi
zagotovi njegovo uveljavitev.

Kaj novega prinaša predlog?
Predlog novega zakona so pripravili strokovnjaki, ki so predlagali spremembe že leta 1996: prof. dr. Ivan Kristan, prof. dr. Miran
Mihelčič, mag. Emil Milan Pintar, v imenu ZDUS pa je pri pripravi
sodelovala Branka Kastelic, univ. dipl. pravnica.
Pri pripravi novega zakona so sestavljavci izhajali iz predloga iz
leta 1996, vendar so ga bistveno dopolnili. Tako zdajšnji predlog
zakona:
• določa, da ima vsak volivec dva glasova. S prvim voli neposredno svojega kandidata, z drugim pa stranko, ki naj sestavi vlado.
To pomeni, da bo v DZ neposredno izvoljenih 44 poslancev, iz
vsakega volilnega okraja po eden. Drugih 44 mandatov (2 mandata pripadata manjšinam) bo podeljenih kandidatom z list političnih strank, toda tudi tu bodo morale stranke upoštevati število
glasov, ki jih bo dobil posamezen kandidat (preferenčni glas). Tak
sistem zagotavlja, da bodo imeli volivci vsakega volilnega okraja

vsaj enega predstavnika v DZ, obenem pa zmanjšuje možnosti
za manipuliranje strank pri sestavi kandidacijskih list;
• zahteva, da ima večina kandidatov vsaj eno leto pred volitvami
prebivališče v okraju, kjer kandidira (ali dve leti v volilni enoti), kar
spet povečuje vpliv volivcev in zmanjšuje špekuliranje strank;
• omogoča, da se v volilni sistem vgradi institut odpoklica poslanca ((kar pa bi verjetno zahtevalo spremembo ustave, zato ga avtorji v tem trenutku v predlog novega zakona niso vnesli, so ga
pa pripravili) in
• povečuje t. i. »žensko kvoto« z zdajšnjih 35 na 40 odstotkov.

Sistem prinaša povsem novo politično prakso.
Avtorji predloga so prepričani, da uvedba tega sistema prinaša v
slovensko politiko povsem nova izhodišča in razmisleke.
Bivalne omejitve pri kandidiranju in uvedba dveh glasov in neposredne volitve »poslanca okraja« prvič v zgodovini dajejo realno
možnost, da svojega predstavnika dobijo v DZ tudi različne organizacije civilne družbe. Na drugi strani pa bo to politične stranke
prisililo, da bodo za kandidate poiskale ugledne posameznike.
Pričakujemo lahko, da se bo v tem sistemu prebilo v DZ vsaj 5
do 10 »neodvisnih kandidatov« (kandidatov lokalnih strank, gibanj
ali organizacij civilne družbe, ki doslej niso imeli nobene možnosti). To pa bo bistveno spremenilo tudi sistem glasovanja v DZ:
zahtevalo bo bolje pripravljene predloge in utemeljitve ter v veliki
večini odpravilo »glasovalni stroj«, s katerim koalicijske stranke danes uveljavljajo svoje, pogosto slabo pripravljene in enostranske
predloge.
Preprosteje povedano: novi sistem bo zahteval demokratizacijo
političnih strank in demokratizacijo celotnega DZ – torej to, kar
prebujeno ljudstvo dandanašnji zahteva!
info.zdus

Sklad vzajemne
samopomoči
Višina članarine VS in posmrtnine ostaja
v letu 2013 nespremenjena – članarina
10 evrov (na ZDUS nakažete 9,70 evrov),
posmrtnina 235 evrov.
Nalepke za plačano članarino za leto
2013 uporabljajte tudi za plačilo vzajemne
samopomoči. Če ste jih prejeli premalo, jih
lahko še naročite v tajništvu ZDUS.
Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na
tajništvo ZDUS na tel. štev.: 01/519 50 86 ali
po e-pošti na naslov tajnistvo@zdus-zveza.si

3

Novi
pokojninski
zakon
Novi pokojninski zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bo začel veljati 1. januarja 2013, bo za mnoge prinesel kar
nekaj novosti. Najbolj se bodo spremenili pogoji za ženske, ki bodo
postopoma morale delati precej dlje, ukinjajo se tudi določeni bonusi, kot so študijska leta.
Da se ljudje zaradi strahu pred spremembami ne bi množično upokojevali, pripravljavci reforme ponavljajo, da se bodo lahko tisti, ki
bodo do 31. decembra letos izpolnili pogoje, kadarkoli upokojili
po starem. Poleg časovnih bonusov, ki jih uvaja ZPIZ-2 za tiste, ki
bodo ostali zaposleni, ko jim več ne bi bilo treba, želijo spodbuditi
delodajalce, da starejših ne bi silili v pokoj, in sicer tako, da bodo
omeli 30-odstotno olajšavo za prispevke za pokojninsko zavarovanje za delavce po 60. letu, ko bodo izpolnili pogoje. Olajšave bodo
še za delodajalce, ki bodo za nedoločen čas zaposlili iskalce zaposlitve, mlajše od 26 let, in matere z otrokom do tretjega leta starosti. Prvo leto bodo delodajalci dobili vrnjeno polovico prispevkov,
drugo leto 30 odstotkov. Enaka bo olajšava za samozaposlene, ki
začenjajo poslovno pot.
Pri Družinski pobudi pa opozarjajo, da ZPIZ-2 ukinja možnost, da
ženske, ki so rodile pred letom 2000 in niso bile zaposlene ali zavarovane, za čas skrbi za otroka v prvem letu uveljavijo pravico do
enega leta pokojninske dobe. Čas, da to storijo, je še samo do
konca letošnjega leta.
© Delo, Barbara Hočevar, Delo, 8. december 2012
Op. Naj vas pa nova odmerna lestvica ne vznemiri. Takšna je potrebna le zaradi drugačnega načina izračunavanja pokojninske
osnove.
info.zdus

dosedanji ZPIZ-1 (velja do
starostna pokojnina

t MFUQPLPKOJOTLFEPCFJOTUBSPTU

t äFOTLFMFUJONFTFDFQSJMF
 NPÝLJMFUTUBSPTUJTMFUEFMPWO
starostna pokojnina

OBKVHPEOFKÝJI[BQPSFEOJIMFU

PUSPDJ
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QSJOBÝBEPEBUOPEPCP
enajst dvanajstin

VTLMBKFWBOKFQPLPKOJO

[SBTUKPQPWQSFĲOFQMBĲF

[OJäBOKFTUBSPTUJOBSBĲVO
EFMBQSFEMFUPN
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WBMPSJ[BDJKTLJLPMJĲOJL

WTBLPMFUPHBEPMPĲJNJOJTUFSMFUPT[O

PENFSOJPETUPUFL

Čas je do konca
leta 2012

MFUPT

WTBLP
CJQBE

78,5 %

Mama ali oče lahko le še do konca tega
leta uveljavi eno leto pokojninske dobe na
temelju skrbi za vsakega otroka v prvem
letu njegove starosti, ki je imel stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. To lahko
uveljavita le v primeru, če jima to obdobje
še ni všteto na drugi pravi podlagi in sicer
le za čas do 31. decembra 1999.
A. T.
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Kaj prinaša pokojninska refor

CPOVTJ

t [BEBMKÝPEFMPWOPEPCP
 QPSFHSFTJWOJMFTUWJDJ
t [BEFMPQPQPMOJTUBSPTUJ
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rma?
21. 12. 2012)

novi ZPIZ-2 (velja od 1. 1. 2013)
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TBNPWQSFIPEOFNPCEPCKVUSFIMFUNPäFOEPLVQEWFIMFUÝUVEJKB
[BJ[QPMOJUFWVQPLPKJUWFOFHBQPHPKB
40 % inflacija

60 % rast povprečne plače

WTBLPMFUPQSFEMFUPN

VQPÝUFWBTFWDFMPUJ[BNPÝLFJOäFOTLF

OBÝB0,732

TFVLJOFJOTFVWFEFOFUPPENFSOJPETUPUFL

MFUPEP
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72,5 %
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57,46 %

MFUEFMPWOFEPCF

MFUEFMPWOFEPCF

57,25 %

60,25 %
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t QPWFĲBOKFPENFSOFHBPETUPULB[BWTBLFNFTFDFQPEPQPMOKFOJI
 TUBSPTUOJIQPHPKJI WFOEBSOBKWFĲMFUB
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Vedrejše
podobe starosti
S pojavom nove kulture staranja in
s tem povezane humane in vedrejše
podobe starosti je treba nekaj storiti
za spreminjanje stare podobe. Najprej je treba spoznavati in odpravljati tabuje, predsodke, stereotipe, s katerimi se srečujemo na pragu procesa staranja (65 let), in
spremljajo tiste, ki so vstopili v tretje življenjsko obdobje.
Vse generacije morajo dati svoj prispevek k učinkoviti družbi. V
sožitju generacij so skriti neizkoriščeni viri ustvarjalnega skupnega
učenja, novih spoznanj, znanj, spretnosti in razumevanja. Človek
najde pravo integracijo s socialnim okoljem le, če je dejaven na
vseh področjih življenja. V Sloveniji si ne prizadevamo dovolj, da bi
s spodbujevalnimi ukrepi izboljšali kakovost življenja (vseh generacij). Neenotno razumevanje (strok, vladnih resorjev, civilne družbe)
je vse prej kot ugodno izhodišče za uresničevanje koncepta aktivnega staranja. Nimamo dovolj raziskav o dejavni starosti.
Ni dovolj čakati križem rok. Ni dovolj pritoževati se nad stvarmi, ki te
motijo v lastni državi. Če nisi pripravljen česa ukreniti, si zaslužiš to,
kar pač dobiš! V Sloveniji namenjamo premalo pozornosti že uveljavljenim primerom dobrih praks, ki omogočajo konkretno izvedbo
kakovostnega aktivnega staranja in sožitje generacij. Poletni požari
so pokazali, kako 150 tisoč prostovoljnih gasilcev vseh generacij v
Sloveniji nesebično in brez plačila priskoči na pomoč drugim tudi
v življenjsko nevarnih okoliščinah. Prostovoljska gasilska dejavnost
prinaša bogato učno izkušnjo, omogoča razvoj družbenih veščin in
pristojnosti ter in prispeva k solidarnosti in resnični demokraciji.
Prostovoljstvu v kulturi je treba priznati vrednost, ki je predvsem
moralna, saj bogati življenje tako prostovoljcem v kulturi kot tisočim, ki jim je namenjena njihova ustvarjalnost.
S kulturo do osmišljenega bivanja. Vključevanje v kulturne skupine
omogoča uveljavljanje tudi tistim posameznikom, ki so zavoljo najrazličnejših vzrokov odrinjeni na družbeno obrobje. Najpomembnejša sila življenjske motivacije je samoaktualizacija, ki osmišlja
bivanje posameznika in se v številnih primerih manifestira prav
v kulturnem udejstvovanju, ki omogoča kakovostno preživljanje
časa, širi socialne mreže, nadgrajuje znanje, ponuja nove izkušnje,
razvija kreativnost, omogoča prenos in ohranjanje znanja, vrednot
in tradicije. Tovrstna samoaktualizacija postaja izrazito pomembna
v času splošne družbene, socialne, ekonomske in moralne krize, v
kateri se je znašel naš in ves evropski prostor. Za mnoge je namreč
prav kultura "varnostna mreža". Pomaga različnim skupinam – od
tistih, ki nimajo dela, prek zaposlenih, ki jih služba ne zapolnjuje v
kreativnem smislu, do starejših, da dodatno osmislijo svoje bivanje. Zlasti zunaj večjih urbanih središč nosi ljubiteljska, društvena
kultura izrazito kohezivno noto, ki presega starostne meje. Sožitje
generacij v kulturi je tako zanimiv preplet ljudi različnih starosti za
doseganje kakovostnejšega življenja in skupnih ciljev.
Večina prostovoljskih dejavnosti v društvih spodbuja medgeneracijsko solidarnost in sodelovanje bodisi kot cilj, ki je vrednota sam po
sebi, ali pa z dejanskim povezovanjem različnih starostnih skupin.
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Ko različne generacije delajo skupaj in imajo isti cilj, se oblikujeta
boljše razumevanje med generacijami in ustvarjalnejše sobivanje.
Prostovoljno delo je najhitrejši in najbolj praktičen način, kako lahko
človek prispeva k izboljšanju kakovosti življenja vseh generacij in k
razvoju družbeno bolj kohezivne in solidarne družbe.
Milan Pavliha, prof. pedagogike
Strokovni program, okrogla miza, 2. oktober 2012

Moč prostovoljstva
med starejšimi
Moje mnenje je, da je generacija
današnjih starejših rasla s prostovoljstvom in se tudi zdaj mnogi udejstvujemo na tem področju.
Aktivnosti so različne, organizirane preko društev (Rdeči križ, Karitas, gasilska društva, lovci, ribiči, AMD ipd.) ali pa le kot nesebična
pomoč sosedom, mladim družinam z otroki...
Zdi se mi, da so bolj vključene ženske – pomoč starejšim, bolnim,
osamljenim ... Vendar pa so dejavni tudi moški v različnih društvih
- ob začetku šolskega leta jih srečujemo pri vsakem prehodu za
pešce, kjer skrbijo za varno pot najmlajših v šolo.
Nimam pa podatkov, kakšno je pri prostovoljstvu razmerje med
spoloma. Znano mi je, da je vključitev moških v U3 še vedno zelo
majhna, da večina ostaja doma in zato niti nimajo vpogleda v to,
kaj bi lahko počeli v tretjem življenjskem obdobju. Zato se mi zdi
najprej pomembna vključitev vseh starejših v društva upokojencev, U3, pevske zbore, športna društva, likovne delavnice …, da
spletejo novo socialno mrežo, saj so se z upokojitvijo največkrat
razrahljali stiki, ki so jih gojili na delovnem mestu. Potem do ideje,
kje in kdaj bi lahko delali prostovoljno, pride kar hitro.

www.volksbank.si

Super depozit
za varno starost.

Moja izkušnja s prostovoljstvom v tretjem življenjskem obdobju je
malo posebna. Botrovala ji je huda stiska in po prebolelem raku
sem se odločila za pobeg v Afriko, kjer je življenje še enostavno in
ga ljudje jemljejo tako kot je. Splet naključij me je pripeljal na ugandsko podeželje, med vedoželjne otroke,
kjer sem povsem pozabila nase. Tja se še vsako leto vračam za
nekaj tednov, saj je vedno možno narediti kaj koristnega zanje,
predvsem pa tudi zase.
O svojih izkušnjah pripovedujem otrokom v naših vrtcih in šolah,
ki žal o življenju vrstnikov v Afriki vedo malo ali nič. Vedno imajo v
mislih le črede slonov, žirafe in leve, zato z zanimanjem poslušajo v
čem je življenje tam podobno njihovemu in v čem različno.
Pred nekaj leti sem se prav na tem festivalu po okrogli mizi o prostovoljstvu odločila tudi za prostovoljno delo na Onkološkem inštitutu in v Loškem muzeju, kjer smo prostovoljci kulturni mediatorji
- vez med obiskovalci in muzejem.
Prostovoljstvo je predvsem naložba zase, saj se ljudje sami veliko
bolje počutimo, če naredimo kaj koristnega še za sočloveka.
Marta Satler, starejša prostovoljka
Strokovni program, okrogla miza, 3. oktober 2012
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V Banki Volksbank smo za vse upokojence v mesecu
decembru pripravili posebno akcijo depozitov.
• Ob sklenitvi depozita nad 25.000 EUR z ročnostjo
do 24 mesecev vam podarimo merilnik ravni
DARILO!
glukoze v krvi Accu-Chek Aviva.

Akcija traja
do 31. 12. 2012!

Visoko obrestno mero za vpogledna sredstva v višini
2 % p.a. lahko pridobite tudi z odprtjem Upokojenskega
transakcijskega računa, ob tem pa vam zagotovimo še:
• brezplačno aktivacijo spletne poslovalnice Volksbank Online,
• polovično članarino za plačilno kartico Activa MasterCard
v prvem letu,
• polovične stroške pri prvi odobritvi limita na transakcijskem
računu,
• polovične stroške pri prvi odobritvi potrošniškega kredita.
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Vabljeni v center finančnih rešitev.

Moč prostovoljstva
starejših
Dobra družba po meri ljudi je tista, ki

stavljajo prostovoljci? Če jo, kako vidi in spodbuja prostovoljstvo

omogoča aktivno participacijo vseh

med starejšimi? Kateri so njeni ukrepi, ki ustvarjajo pogoje za pro-

svojih članov, jo spodbuja in ceni.

stovoljsko delo starejših, za vključitev njihovega znanja, energije in

Gotovo živimo v družbi, ki zahteva

časa za grajenje družbe? Ali znamo izkoristiti velik družbeni poten-

sodelovanje vseh, tudi vseh generacij. Potrebujemo širok, vklju-

cial, ki ga predstavljajo starejši?

čujoč družben dogovor in skupno soustvarjanje. Družbo namreč

Kako prostovoljstvo doživljajo in organizirajo tisti, ki med starejšimi

soustvarjamo vsi in to vključuje tudi vse generacije. Smo pa za

vodijo najbolj množične prostovoljske aktivnosti? Je prostovoljstvo

to v veliki meri odgovorni kar ljudje sami. Prostovoljstvo je idealna

med starejšimi polnenje prostega časa ali človekovo poslanstvo?

oblika angažiranosti v družbi, ki ni vezana na mladost ali siceršnjo

Kakšne so metode motiviranja starejših, da po končani poklicni

poklicno dejavnost in je zaradi tega tudi idealno področje dela sta-

karieri ostanejo družbeno aktivni, prostovoljci?

rejših za vključevanje njihovega znanja in energije v dobro družbe,

To in še veliko drugega bomo na okrogli mizi razpravljali s strokov-

tudi po zaključeni poklicni karieri. . Kakšne so možnosti za prosto-

njaki, tudi prostovoljci, predstavniki civilne družbe in predstavniki

voljstvo starejših, kako se lahko v prostovoljstvo vključujejo, obsta-

države.

ja kakšna posebna vzpodbuda za starejše, ki so tudi prostovoljci?
Ali država prepoznava vrednost, ki jo za družbeno dobrobit pred-

Tereza Novak, Slovenska filantropija
Strokovni program, okrogla miza, 3. oktober 2012



je vaša!
Nagradni izlet za društvo, ki bo pridobilo
največ naročnikov revije Vzajemnost
Revijo Vzajemnost dobro poznate in upamo, da ste z njo zadovoljni, kot je tudi
večina njenih naročnikov. To nam ne nazadnje potrjuje dejstvo, da največ novih
naročnikov pridobijo stari naročniki in da trajanje naročniškega razmerja po naši
anketi in razpoložljivih podatkih traja več kot pet let.
Nove naročnike revije so pridobivala tudi društva upokojencev.
Letos smo se odločili, da bomo društvo, ki bo pridobilo največ naročnikov, posebej nagradili.
Društvo, ki bo do konca meseca novembra pridobilo največ naročnikov Vzajemnosti, bo za nagrado dobilo enodnevni
avtobusni izlet. Minimalno zmagovalno število novih naročnikov mora biti vsaj 20.
Izlet bomo organizirali v letošnjem decembru.
Na izlet bo društvo po svoji izbiri povabilo 50 svojih članov.
Sporočite nam imena vaših članov, ki se naročajo na Vzajemnost.
Iz naročila mora biti razvidno tudi ime društva, ki ga naroča.
Revijo in položnico za plačilo naročnine bodo novi naročniki dobili takoj
po prejemu naročila.
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Za naročila in informacije pokličite na tel.: 01 530 78 44

7HOHNRP6ORYHQLMHGG/MXEOMDQD
7HOHNRP6ORYHQLMHGG/MXEOMDQD

Izredna praznična akcijska ponudba
za vse nad 60 let.
Od 5. 12. 2012 do 5. 1. 2013VWDRGOLćQDSDPHWQDPRELWHOD6DPVXQJ*DOD[\$FH
ali +XDZHL9LVLRQQDYROMRņH]D60 EUR -]DYVHNLVWHOHWņHGRSROQLOL]L]EUDQLP
3HQ]LRQSOXVDOL]RVWDOLPLQDURćQLÆNLPLSDNHWL

Samsung

Huawei

.............................

.............................

Galaxy Ace

3RVHEQDSRQXGED

.............................

60¤*

Vision

3RVHEQDSRQXGED

.............................

60¤*

3RHQRVWDYLWHVLXSRUDERL]EUDQHJDSDPHWQHJDPRELWHOD
]QRYREUH]SODćQRDSOLNDFLMR0RM3OXV=DKLWHUGRVWRSGRDSOLNDFLMH
SRVNHQLUDMWH45NRGR 

9DNFLMVNLSRQXGEL3HQ]LRQVRNROLćLQHRPHMHQHDNFLMVNDSRQXGEDYHOMDREVNOHQLWYLSRGDOMÆDQMXQDURćQLÆNHJDUD]PHUMD]DVWRULWYH0RELWHO]DPHVHFHY9HOMD
]DYVHNLQLPDWHYHOMDYQHJD$QHNVD8076ÆWR]8076ÆW3RYH]DQL PHVHFHY DOLVDPRVWRMQHJD$QHNVD*60ÆWR]*60ÆW
3RYH]DQL PHVHFHY DOL8076ÆW PHVHFHY DOL8076ÆW PHVHFHY DOL8076ÆW PHVHFHY VWHGRSROQLOL
OHWLQL]SROQMXMHWHRVWDOHSRJRMH3RQXGEDQHYHOMD]DSDNHWH626SDNHW3RGDWNRYQLERQXVSDNHWH,QVWDQW,QWHUQHW(QRWQLSDNHW7HOHPHWULMDSDNHW6NXSDM$LQ]D
L]EUDQLSDNHWQDSRGUHMHQLÆWHYLONLYVWRULWYL$YWRWHOHIRQ$NFLMVNDSRQXGED3HQ]LRQMHREMDYOMHQDQDZZZPRELWHOVL
$SOLNDFLMDMHQDYROMRVDPR]DSDPHWQHPRELWHOH]RSHUDFLMVNLPVLVWHPRP$QGURLGLQQRYHMÆHUD]OLćLFH3UHQRVSRGDWNRYSRWUHEHQ]DSUHQRVDSOLNDFLMHLQ
XSRUDERVH]DUDćXQDYDSRYHOMDYQHPFHQLNXL]EUDQHJDRSHUDWHUMD=DFHQHMÆLSUHQRVSRGDWNRYSUHGODJDPRYNORSVWRULWYH0RELOQL,QWHUQHW
6OLNHVRVLPEROLćQH&HQHVRQDYHGHQHY(85LQYNOMXćXMHMR''97HOHNRP6ORYHQLMHGGVLSULGUņXMHSUDYLFRGRVSUHPHPEFHQLQSRJRMHY=DYHćLQIRUPDFLMR
VWRULWYDK0RELWHOLQ]DRVWDOHSRJRMHQDNXSDPRELWHORYSRXJRGQLKFHQDKRELÆćLWHQDMEOLņML7HOHNRPRYFHQWHUZZZPRELWHOVLDOLSRNOLćLWH&HQWHU]DSRPRć
XSRUDEQLNRPQDDOL
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Volitve p

Ste (ne)zadovoljn
predstavnike v d

V Zvezi društev upokojencev S

Upokojeni eksperti, prostovolj

volivcem prijazen zakon o volit

Gre za poosebljen sorazme
uporabljan v Nemčiji.

Kaj bo boljše?

Kot kandidate, tudi neodvis

predlagali zaupanja vredne l

Na glasovnici bomo imeli vo

poslanko, z drugim p strank

Volivci v vsakem od 44 voliln

v enem ali dveh krogih, z lis

Ženske bodo imele več mož

Za spremembo ustave ne b
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Pridružite se na
za demokratično

Statistično poročilo
za leto 2012
Nujno odgovorite do 31. januarja 2013!
Vsi podatki so obvezni, saj so vezani na neposredno pridobivanje sredstev.
za pokrajinska in državna srečanja športnikov in kulturnikov vašega društva.
Društvo (klub, aktiv) upokojencev: ______________________________________________________________________________
Banka pri kateri ima DU odprt račun: _ __________________________________________________________________________
TRR društva: ________________________________________________________________________________________________
Davčna štev. DU: ____________________________________________________________________________________________
Naslov DU: _ ________________________________________________________________________________________________
Občina:________________________________________________________ PZDU:_______________________________________
Tel. štev. DU: _______________________________ Uradne ure (dnevi): _ ___________________________ od, do:_ ___________
Elektronski naslov: ______________________________________________ Spletna stran: ________________________________
Datum/leto ustanovitve DU: _ __________________________________________________________________________________
Ali se kot društvo povezujete v (obkrožite ustrezno in na črto spodaj pripišite naziv in naslov):
občinsko zvezo DU

območno zvezo DU

medobčinsko zvezo

DU drugo, v katero:

___________________________________________________________________________________________________________

1. Število članov društva na dan 31. 12. 2012.
Moških: ____________________ Žensk:_________________ Skupaj:__________________________________________________
Novi člani:___________________ Umrli_ _________________ Izstopili:__________________ Oproščeni članarine:_____________

2. Za leto 2013 je predvidena članarina _________ evrov.
3. Število sej: V letu 2012 je bilo __________ sej občnega zbora/skupščine, __________ sestankov upravnega odbora
in __________ občnih zborov članov. DU bo imelo občni zbor (predvidoma) dne __________ 2013.

4. Prostovoljno delo: Koliko vseh prostovoljcev deluje v DU (vodenje DU, organizacija aktivnosti, delo v komisijah, delo
v projektih …) __________. Koliko prostovoljcev obiskuje starejše: ___________, od tega v projektu Starejši za višjo kvaliteto
življenja doma __________. Ali je DU vpisano v register prostovoljskih organizacij?
Ali imate seznam prostovoljcev DU?

DA

DA

NE

NE

5. Strokovno delo: DU ima komisijo ali organizatorja:
za socialo

DA

NE

za kulturo

DA

NE

za šport

DA

NE

za prireditve

DA

NE

za izlete

DA

NE

drugo ______________________________________________________________________________________________________

6. DU ima svetovalno dejavnost za starejše:

DA

NE

Na katerem področju _________________________________________________________________________________________
Če jo imate, kako pogosto deluje: tedensko mesečno redkeje (obkroži)
Izobrazba svetovalca _________________________________________________________________________________________
Koliko strank pride na mesec __________________________________________________________________________________

7. Izobraževanje. Koliko predavanj, okroglih miz, posvetov, pogovorov, seminarjev, tečajev
je organiziralo DU: __________ Štev. udeležencev __________.
Navedite teme: ______________________________________________________________________________________________

8. Šport: V DU je organiziranih: __________športnikov, od tega: M: __________, Ž: __________.
Koliko športnikov je tekmovalo na tekmovanjih? __________
Društvenih: __________ meddruštvenih: pokrajinskih: __________ državnih: __________ meddržavnih: ___________________ .
Štev. gostovanj v domovini: __________, štev. udeležencev: __________.
Štev. gostovanj v zamejstvu: __________, štev. udeležencev: __________.

9. Rekreacija: Koliko članov DU je aktivnih na rekreacijskem področju?
Rekreativne aktivnosti

Štev. pohodov

Štev. udeležencev

Rekreacijski pohodi
Pohodi v gore
Kolesarski izleti
Avtobusni izleti
Letovanja doma
Letovanja v tujini

10. Kulturne dejavnosti v letu 2012:
Štev. skupin

Štev. članov

Štev. dogodkov

Štev. članov

Zborovsko petje

Likovna dejavnost

Vokalne skupina

Razstavljalstvo (razstave)

Instrumentalna skupina

Zbirateljska dejavnost

Plesna skupina

Ohranjanje kulturne dediščine

Literarna dejavnost

Prireditve ob praznikih

Dramska dejavnost

Drugo

11. Ali ima društvo komisijo (sekcijo) za tehnično kulturo?
12. Imate lastno glasilo?

DA

Kako pogosto izhaja?

mesečno

tedensko

NE

Če nimate glasila, ali imate rubriko v občinskem glasilu?

DA

Štev. dogodkov

NE

naslov glasila: ____________________________________________________

__________ letno
DA

v nakladi __________ izvodov.

NE;

Ime glasila:___________________________________________________________________________________________________________

13. Ali ste v letu 2011 izdali kakšno publikacijo?
Naslov: ___________________________________________________________ štev. strani: __________ štev. izvodov: __________

14. Način informiranja članstva:
Način informiranja

DA/NE

Kako pogosto

Pisna obvestila
Preko poverjenikov
Lastno glasilo
Druga glasila
Radijska ali TV sporočila
Elektronska pošta

15. Sodelovanje društva na lokalni ravni: (ustrezno obkrožite)
Ne sodelujemo
Z občino
S centrom za socialno delo
Z zdravstvenim domom
Z domovi upokojencev
S centri za pomoč na domu
Z Rdečim križem

Občasno

Redno

Mesečno

Ne sodelujemo

Občasno

Redno

Mesečno

S Karitasom
Z osnovnimi in srednjimi šolami
Z univerzo za tretje življenjsko obdobje
Z ZDGG (skupine za samopomoč)
S kulturnimi društvi
S turističnimi društvi
Z invalidskimi organizacijami
Z društvi bolnikov
Z drugimi (vpiši)

16. Katere in kako velike delovne prostore imate?
Pisarno:

Lastno

Najeto

Brezplačno

Površina __________ m2

Prostore za predavanja:

Lastni

Najeti

Brezplačni

Površina __________ m2

Druge prostore za druženje:

Lastni

Najeti

Brezplačni

Površina __________ m2

Prostor za športne aktivnosti:

Lasten

Najet

Brezplačen

Površina __________ m2

Prostore za rekreacijo:

Lastne

Najete

Brezplačne

Površina __________ m2

Klub, bife:

Lasten

Najet

Brezplačna

Površina __________ m2

17. Če imate lastne prostore, ali so potrebni obnove? (ustrezno obkrožite)
NE

ŠE NE

DA

Potrebujemo obnovo

Nujno potrebujemo obnovo

18. Ali imate v društvu računalnik (tudi iz programa Starejši za starejše)?

DA

NE

Leto nakupa/pridobitve________________________________________________________________________________________
Kateri operacijski sistem uporablja računalnik za svoje delovanje (ustrezno obkrožite)
Windows 95 / 97

WIN XP

WIN 7

Ali imate priključek na internet?

Drugo

DA

NE

19. Ali imate elektronsko pošto?
20. Ali imate spletno stran?

DA

DA

NE

NE

e-naslov: _________________________________________

Naslov: _________________________________________________

21. Ali se boste v letu 2012 priključili na spletno stran ZDUS?
22. Ali imate računalniški program za poslovanje društva?

DA

NE

Če je NE, ali vas zanima za program ORPO, ki ga uspešno uporabljajo številna društva?

NE

DA
DA

Še nismo odločeni

(katerega?)_________________
NE

23. V letu 2012 je začel delovati strežnik, kjer bodo lahko vsa društva shranjevala svoje podatke, vnesene v računalnik (članstvo, članarina, članarina vzajemne pomoči, zapisniki, računovodstvo, podatki projekta Starejši za starejše …). Ali se boste priključili v projekt v letu
2013? (stroške centralnega strežnika krije ZDUS).
DA

NE

Še nismo odločeni

24. Ali menite, da so redni letni izobraževalni tečaji /posveti za funkcionarje društev, ki jih
organizira ZDUS, potrebni?
Vrsta posveta/tečaja
Za predsednike, podpredsednike DU
Za blagajnike/računovodje
Za tajnice/ke (o poslovanju društev)
Za predsednike komisij za šport
Za predsednike komisij za kulturo
Za predsednike socialnih/zdravstvenih komisij
Za vodje tehnične kulture v društvih
Za poverjenike v društvih
Za organizatorje izletov
Za vodje kreativnih delavnic

DA / NE

Prijavili se bomo v 2013

Predlagam teme posveta

Mesečno

25. Festival za 3. življenjsko obdobje v letu 2013.
Ali ste v letu 2012 v DU organizirali skupino za obisk festivala?
Je ena ali več vaših skupin v letu 2012 nastopilo na festivalu?

DA
DA

NE
NE

Prosimo napišite, katere: ______________________________________________________________________________________
Ali si želijo še nastopati na festivalu?

DA

NE

Vaše mnenje in predlogi o festivalu: _____________________________________________________________________________

26. Prosimo vas za vaše osebne podatke (obvezno v celoti izpolnite z natančnimi podatki):
Predsednica/predsednik društva:
Ime in priimek: _ ___________________________________________________________________ V tej funkciji že: _________ let.
Najpomembnejše delo v času ko ste bili zaposleni: ________________________________________________________________
Naslov bivališča: _____________________________________________________________________________________________
Tel. štev. doma __________________________ GSM _________________________ e-naslov _ ____________________________
Ali ste pripravljeni sodelovati v eni od ekspertnih skupin ZDUS?
Ali razmišljate o prenehanju mandata v letu 2012?

DA

DA

NE

NE

Tajnica/tajnik društva:
Ime in priimek: _ ___________________________________________________________________ V tej funkciji že: _________ let.
Najpomembnejše delo v času ko ste bili zaposleni: ________________________________________________________________
Naslov bivališča: _____________________________________________________________________________________________
Tel. štev. doma __________________________ GSM _________________________ e-naslov _ ____________________________
Blagajnik/blagajničarka:
Ime in priimek: _ ___________________________________________________________________ V tej funkciji že: _________ let.
Najpomembnejše delo v času ko ste bili zaposleni: ________________________________________________________________
Naslov bivališča: _____________________________________________________________________________________________
Tel. štev. doma __________________________ GSM _________________________ e-naslov _ ____________________________
Organizator/organizatorka izletov:
Ime in priimek: _ ___________________________________________________________________ V tej funkciji že: _________ let.
Najpomembnejše delo v času ko ste bili zaposleni: ________________________________________________________________
Naslov bivališča: _____________________________________________________________________________________________
Tel. štev. doma __________________________ GSM _________________________ e-naslov _ ____________________________
Športni referent/referentka:
Ime in priimek: _ ___________________________________________________________________ V tej funkciji že: _________ let.
Najpomembnejše delo v času ko ste bili zaposleni: ________________________________________________________________
Naslov bivališča: _____________________________________________________________________________________________
Tel. štev. doma __________________________ GSM _________________________ e-naslov _ ____________________________
Kulturni referent/referentka:
Ime in priimek: _ ___________________________________________________________________V tej funkciji že: __________ let.
Najpomembnejše delo v času ko ste bili zaposleni: ________________________________________________________________
Naslov bivališča: _____________________________________________________________________________________________
Tel. štev. doma __________________________ GSM _________________________ e-naslov _ ____________________________

27. Na kateri naslov naj se pošilja pošta za DU (ob tem je pomembno dejstvo, da je elektronska pošta hitrejša in najcenejša oblika obveščanja in izmenjave podatkov):
Način informiranja iz ZDUS

Elektronski naslov (vpišite)

Klasičen naslov

Na društvo
Na predsednika
Na tajnika

Poročilo sestavil: ________________________________________________ dne:_________________________________________
Tajnik/ca:

Žig

Predsednik/ca:

po meri volivcev

ni z načinom, kako izbiramo svoje
državni zbor Republike Slovenije?

Slovenije hočemo večji vpliv volivcev na izbiro poslancev!

jci v Zvezi društev upokojencev Slovenije, so pripravili nov,

tvah v državni zbor.

eren sistem, ki je v podobni obliki že vrsto let uspešno

sne od strank, bomo lahko volivci z manj podpisi kot doslej,

ljudi.

olivci pravico do dveh glasov: s prvim bomo izbirali poslanca/

ko, katere program podpiramo.

nih okrajev v 11 volilnih enotah, bomo z absolutno večino

ste kandidatov izbrali svojo poslanca/poslanko.

žnosti priti v parlament.

bo treba spreminjati Ustave RS.

am pri zbiranju podpisov
o, po volji ljudi, izvoljen državni zbor!
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S terena
Pomoč pri uresničevanju
skrbništva
Centri za socialno delo se v zadnjem času srečujejo s težavami pri
iskanju ljudi, ki bi bili pripravljeni prevzeti vlogo skrbnikov oseb, ki
zavoljo različnih razlogov potrebujejo pomoč. Največ težav je pri
osebah, ki nimajo sorodnikov ali pa za njimi ni socialne mreže.
Zato so se obrnili na ZDUS, da bi preverili, ali je med upokojenci
kdo, ki bi bil pripravljen opravljati naloge skrbnika ali skrbnika za
poseben primer.
Kaj je to skrbništvo? Skrbništvo je po zakonu o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih posebna oblika varstva mladoletnikov, za katere
ne skrbijo starši, in polnoletnih oseb, ki niso sposobne skrbeti zase,
za svoje pravice in koristi. Zakon določa tri vrste skrbništva:
• skrbništvo za mladoletnike,
• skrbništvo za osebe, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost
(poslovna sposobnost se z odločbo sodišča odvzame popolnoma
ali delno) in
• skrbništvo za posebne primere (osebe, katerih prebivališče ni
znano, ki nimajo zastopnika, neznani lastniki premoženja, kadar
je potrebno, da nekdo skrbi za to premoženja in drugi primeri,
ko je to potrebno za varstvo pravic in koristi posameznika. Pri tej
vrsti skrbništva CSD določi obseg skrbnikovih dolžnosti in pravic,
upoštevaje pri tem okoliščine vsakega posameznega primera.)
Kakšne so naloge skrbnika?
• Je zakoniti zastopnik svojega varovanca,
• vestno mora skrbeti za osebo, ki ji je bila odvzeta poslovna
sposobnost, pri tem mora upoštevati vzroke, zaradi katerih ji je
bila odvzeta poslovna sposobnost in si prizadevati, da se ti vzroki
odpravijo in da se varovanec usposobi za samostojno življenje
in delo,
• varovati mora premoženjske in druge pravice in koristi osebe pod
skrbništvom,
• skrbnik osebe, ki ji je popolnoma odvzeta poslovna sposobnost,
ima pravice in dolžnosti skrbnika mladoletnika, ki še ni dopolnil
15 let. Skrbnik osebe, ki ji je delno odvzeta poslovna sposobnost,
pa ima pravice in dolžnosti skrbnika mladoletnika, ki je že dopolnil
15 let. Center za socialno delo pa lahko po potrebi določi, katere
posle sme oseba, ki ji je bila delno odvzeta poslovna sposobnost,
opravljati samostojno in brez odobritve,
• skrbnik ni dolžan imeti varovanca pri sebi niti ni dolžan neposredno
skrbeti za svojega varovanca in ga ni dolžan preživljati (s pomočjo
CSD skrbnik določi skrbstvene ukrepe, če je to potrebno),
• dolžnost skrbnika je prostovoljna in častna, ima pa pravico do
povračila upravičenih stroškov, CSD pa mu lahko določi tudi
ustrezno nagrado,
• skrbnik mora CSD vsako leto poročati o svojem delu, pa tudi
tedaj, ko CSD to zahteva in slednjič,
• skrbnik je dolžan varovancu povrniti škodo, ki mu jo je povzročil z
nepravilnim ali malomarnim opravljanjem skrbniških dolžnosti ali
s samovoljno opustitvijo dolžnosti skrbnika.
Poziv pokrajinskim zvezam in DU. ZDUS prosi, da na komisijah
PZDU in DU za socialna vprašanja ali v skupinah prostovoljcev programa Starejši za starejše ugotovijo, ali je kdo od članov pripravljen
sprejeti vlogo skrbnika. ZDUS bo MDDSZ tudi posredoval seznam
in telefonske številke vseh PZDU in DU ter kontaktne številke koordinatorjev v programu Starejši za starejše. Če boste našli kandida16

te, sporočite predloge na MDDSZ, direktorat za družino, Kotnikova
ul. 28, 1000 Ljubljana, mag. Ana Vodičar, 01/369 75 00.
Centri za socialno delo bodo prihodnje leto pripravili tudi izobraževanja kandidatov.
dr. Mateja Kožuh Novak, dr. med.,
predsednica ZDUS

70 let Delavske enotnosti
Glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Delavska enotnost je
21. novembra letos praznovalo 70 let obstoja. Časopis, ki izhaja že
toliko let, je nedvomno nekaj izjemnega.

»Delavci, Delavska enotnost je vaš list!«, je bilo geslo, ki so ga na
prvih straneh prvega letnika tega tednika zapisali njeni snovalci.
Tega se zavedajo tudi v sindikatih, združenih v ZSSS.
Delavska enotnost je edino ogledalo dogajanja v sindikatih in
celotnem delavskem gibanju, saj odpira teme, ki jih v drugih medijih
ni zaznati dovolj, jih pojasnjuje s stališča delavcev (resnica ima več
obrazov!) in odpira prostor za izmenjavo mnenj.
V ZSSS menijo, da morajo biti sindikalne bitke izbojevane tudi s
pomočjo notranje in zunanje sindikalne javnosti, da jih ne morejo
bojevati le sindikalni pogajalci in funkcionarji za mizami, ampak
mora za njimi stati članstvo, javno mnenje! Da bi to dosegli, mora
biti članstvo sproti in dobro seznanjeno s prizadevanji in stališči
organizacije. »Tudi to je in ostaja naloga našega glasila,« poudarjajo
sindikati ob tej visoki obletnici izhajanja njihovega glasila.
info.zdus

Svetovalnica za izboljšanje
bivanja je odprta

mednarodne delavnice je bila avstrijska organizacija KulturKontakt,
center za izobraževanje, kulturo in umetnost, ki pokriva območje
Avstrije, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Kot zanimivost naj
navedemo, da je bil predsednik DU Mozirje in izvajalec delavnic
v Mozirju Stane Podsedenšek, tudi uradni fotograf celotnega
srečanja.

Na ZDUS, v Ljubljani, Kebetova ul. 9 so 13.
decembra letos tudi uradno odprli svetovalnico za
izboljšanje bivalnih razmer starejših v Mestni občini Ljubljana, ki
jo vodi ZDUS v okviru mednarodnega projekta HELPS. Uvodne
besede so ob tem dogodku so pripravili predsednica ZDUS dr.
Mateja Kožuh Novak, vodja projekta Tomaž Banovec, koordinatorica
projekta Alenka Ogrin in svetovalec v projektu Urban Boljka.
V razpravi, ki je sledila, so bili enotni v ugotovitvi, da bi stanovanjska
politika na področju starejših morala spodbujati samostojno
bivanje starejših doma, po drugi strani pa bi morala spoštovati
potrebo po zasebnosti v bolj kolektivnih oblikah bivanja, kot so
domovi za starejše. Zato je treba razviti mehanizme, ki bodo
omogočali enostavne, učinkovite in poceni preureditve stanovanj,
v katerih živijo starejši, prav tako pa je treba spodbujati alternativne
oblike bivanja starejših (integrirano bivanje starejših, gospodinjske
skupnosti, medgeneracijske bivanjske skupnosti ipd.). Pri tem mora
pomembno in aktivno vlogo odigrati tudi svetovalnica ZDUS.
Uradne ure svetovalnice so vsak torek od 10. do 16. ure, ob sredah
od 12. do 18. ure in ob četrtkih od 10. do 16. ure.
Telefonska številka svetovalnice je 01/519 41 17 in 041/480 395.
info.zdus

Mlajši in starejši udeleženci iz vseh držav so se povezali med seboj,
spoznali osnove i-pod snemanja, se preizkusili v fotografiranju
in animiranju z novim orodjem »tagtool«, ki ga bodo maja 2013
predstavili na konferenci v Ljubljani ter) ter spoznavali možnosti, ki
jih imajo novi mediji pri povezovanju generacij.
Kako so mladi videli Dunaj, kako so ga doživeli starejši in kje sta
se obe generaciji »srečali«, si lahko ogledate na povezavi: http://
mixages.eu/
info.zdus

Sosedje na novoletnem
srečanju ZDUS
Pred novoletnimi prazniki je vodstvo ZDUS povabilo šišenske upokojence, sosede iz bližnjih blokov in hiš na pogovor, na katerem
jih je predsednica ZDUS dr. Mateja Kožuh Novak seznanila z najodmevnejšimi akcijami zveze. Srečanje postaja tradicionalno in se

Mednarodna delavnica
mix@ges na Dunaju
Novembra 2012 je bila na Dunaju mednarodna
delavnica mix@ges, ki so se je udeležili iz Slovenije
vodja projekta mix@ges v ZDUS Lada Zei in partnerji
v projektu predstavniki DU Tabor, Ig, Mozirje, učenca osnovne
šole Ig in Mozirje ter dijakinja Waldorfske gimnazije Ljubljana. Vsi
so sodelovali že v poletnih medgeneracijskih delavnicah ZDUS o
umetniški fotografiji, narejeni s fotoaparati na mobilnih telefonih.

ga je letos udeležilo več kot sedemdeset sosedov. Predsednici so

V treh dneh so se slovenski udeleženci spoznali z udeleženci,

udeleženci po uvodni razlagi zastavili več vprašanj o pokojninah,

medijskimi izobraževalci in umetniki iz Avstrije, Belgije, Nemčije

novih oblikah bivanja starejših ipd. Pogovoru je sledila skromna

in Škotske ter sodelovali na delavnicah, ki so jih imeli o

pogostitev.

medgeneracijskem povezovanju z uporabo novih medijev. Gostitelj

info.zdus
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Ustanovitev aktiva
veteranskih godb
V Mariboru so predstavniki veteranskih godb (Godbe veteranov
Štajerske, Kulturnega društva Godba ljubljanskih veteranov, Prleške
godbe DU Ljutomer, Godbe veteranov Univerze za tretje življenjsko
obdobje Velenje in Mengeške godbe – sekcije veteranov) ustanovili
pri Zvezi slovenskih godb Aktiv veteranskih godb Slovenije.
Med drugim so se dogovorili, da bodo nadaljevali tradicijo
festivalov veteranskih godb praviloma v zadnjem tednu septembra
kot sestavni del Festivala za tretje življenjsko obdobje in projekta
Starosti prijazna mesta.

Letošnji 6. festival veteranskih godb (ki je bil uvod v 12. mednarodni
festival za tretje življenjsko obdobje konec septembra v Mariboru)
je utrdil pomen veteranskih godb za slovensko godbeništvo in
njihov pomemben prispevek medkulturnemu dialogu ter posebno
vlogo v procesih aktivnega staranja in medgeneracijskega sožitja.
Gostitelj 7. festivala veteranskih godb Slovenije bo prihodnje leto
predvidoma mesto Velenje.
Milan Pavliha,
predsednik KD godbe ljubljanskih veteranov

RESje nudi predavanja
Komisija ZDUS za duševno zdravje v okviru
programa RESje pripravlja nudi v mesecih januarju
in februarju predavanja in delavnice
• predavanja za vse občane s področja
zdravega življenja in ohranjanja spomina:
- Kako lahko storimo sami za boljši spomin;
- Težave povezane s staranjem – kaj lahko 		
storimo za njihovo zmanjšanje?
- Pomen zgodnjega odkrivanja demence;
• predavanja za svojce oseb z demenco in
druge občane:
- Prepoznavanje znakov demence in odnos do 		
oseb, ki imajo težave s to boleznijo;
- Osebe z demenco potrebujejo pomoč;
- Potrebe oseb z demenco in
- Ravnanje z osebami z demenco;
• Delavnice za svojce oseb z demenco,
prostovoljce in potencialne prostovoljce:
- Kako pomagati osebam z demenco in kako 		
dojeti bistvo demence;
- Splošna načela za ravnanje z osebami z 		
demenco;
- Komunikacija in navezovanje stikov z osebami 		
z demenco in
- Zaposlitve in aktiviranje oseb z demenco;
• Delavnice za prostovoljce, potencialne
prostovoljce:
- Seznanjanje z osnovami prostovoljskega dela in
- Uvodno usposabljanje prostovoljcev.
Stik z nami:
051/442 497 in anacajnko@hotmail.com
Ana A. Cajnko
predsednica komisije ZDUS za duševno zdravje

Društva, napovedujemo seminarje!
O novostih v finančno-računovodskem poslovanju
Tudi v letu 2013 bomo, če bo zadosti prijavljenih, organizirali enodnevne seminarje o novostih v finančno-računovodskem poslovanju.
Seminarje predvidevamo v nesecih januarju in februarju. Predavala bo računovodkinja ZDUS Mojca Derganc. Pri zadosti prijavljenih,
bomo pripravili seminarje po pokrajinah. Za udeležence iz DU, ki poravnala ZDUS članarino za leto 2012, bo seminar brezplačen.

Prijavnica
Prijavljam se na seminar o novostih v finančno-računovodskem poslovanju.
Ime in priimek: 								

DU:

Datum: 									

Podpis:

Prijavo pošljite po pošti na ZDUS, Kebetova ul 9, 1000 Ljubljana (za Kajo Klun) ali po e-pošti na naslov: kaja.klun@zdus-zveza.si.
Za
18 dodatne informacije pokličite na tel. štev.: 01/519 50 86 ali 051/442 465.

ˇ
Pocitniški
dom Rogaška Slatina
v Rogaški Slatini - za zdrav in
ˇ ˇ oddih v stiku z naravo
sprošcujoc










ê

¡£ê êê êê
êêêêêWêêê
êê êêêêêê
êO:êêêêê
W:êêê
êê êyOêy
êêêê¡¥ê êê ê
êê

pêêêêê¢ª¡£êÂêl|yêê êêÃ
zhtêê 

k}lêvzlipêêê 

{ypêvzlilêê 

u:ê¡ê

¢¨

¢£

¢¡

u:ê¢ê

¢¦

¢¡

¡©

u:ê:êê¢ê

¢¤

¡©

¡§




ê

}êê:êê:ê£¾êêê êyOêy
¡ªªÜêêêêêêê¡¢êêêêê êêêê
 êÂêê:Ã
¡ªêÜêêê±êêêê:êêê
Oê±êêê:êêêê:ê êê
}êêêêwêêêO

pêê®
klsmpuêov{lsêk|zêêp
{W:êê¡ª±ê¦£¡ªêp±êz
{®êêÐ£¨¦êÂªÃ¥ê¦¦ª§êªªª±êm®êÐ£¨¦êÂªÃ¥ê¦¦ª§ê¤¢ª
y®êêÐ£¨¦êÂªÃ¥ê¦¦ª§ê¤ªª
¾®êÍ¾±ê¾
19

ˇ
Izberite pocitnice
polne dozivetij
ˇ
v Hotelu Delfin
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v Izoli

Sklepi sej ZDUS
Zapisnik korespondenčne
seje upravnega odbora z
oznako sklica DP.S-25-10

2. Sodelovanje na stavki 17. 11. 2012.

1. Sprejem zapisnikov korespondenčnih sej
upravnega odbora ZDUS s sklici DP.S-24-9,
DP.S-9-10 in DP.S-12-10.

Sklep: ZDUS podpira sodelovanje na stavki 17. 11. 2012
ob 11. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani. Namen stavke
je opozoriti na ukrepe vlade, ki uničujejo delovna mesta,
povečujejo brezposelnost, rušijo temelje socialne in pravne
države, znižujejo standard večini upokojencev in jemljejo
upanje mladim. Kot govornica bo nastopila tudi predsednica
ZDUS.

Sklep: Člani UO ZDUS soglasno sprejmejo zapisnike
korespondenčnih sej z oznakami sklicev DP.S-24-9, DP.S9-10 in DP.S-12-10.

3. Sodelovanje ali iniciativa za referendum glede
holdinga in slabe banke, proračun RS 2013 in
2014-KAD, odnos do prodaje Triglava.

2. Protest.

Sklepa:
• ZDUS podpira predlog za referendum, sindikat posreduje
plakate, letake in podpisne liste, ZDUS jih distribuira
članstvu preko pokrajinskih zvez.
• ZDUS nasprotuje črpanju sredstev iz KAD in prodaji
Triglava.
Priloga stališča poslana vladi in MF v novembru.

Sklepa:
• 7 članov je podprlo protest, 1 je proti in 1 vzdržan. Na
izredni seji UO, dne 5. 11. 2012 je bila tema ponovno
obravnavana in v celoti podprta.
• UO ZDUS podpre sodelovanje na protestu. Ker je protest
organiziran v Ljubljani, bo ZDUS z dopisom in objavo
na spletu pozvala društva iz Ljubljane in okolice, da se
protesta udeležijo v čim večjem številu.

3. Oglaševalska politika ZDUS.
Sklep: UO ZDUS sprejme oglaševalsko politiko ZDUS.

4. Informacija o naslednji redni seji UO ZDUS.
Sklep: Naslednja seja UO ZDUS bo v decembru, ko bo
pripravljen rebalans proračuna.

5. Razno
Sklep: G. Pegan bo na seji UO v decembru pripravil 15 do
20 minutno predstavitev knjige Misli, ki jokajo.

Zapisnik izredne seje
upravnega odbora ZDUS z
dne 5. 11. 2012

Datum: 5. november 2012.
Prisotni: Marjana Jerčič, Olga Košir, dr. Mateja Kožuh
Novak in Anka Tominšek ter Anton Donko, Emil Hedžet,
Franc Hojnik, Jože Jazbec, Mirko Lebarič, Janez Malovrh,
Anton Sagadin in Alojz Vitežnik.
Opravičeno odsotni: Slavica Golob ter Franc Lobnik, Karl
Drago Seme in Janez Sušnik.
Vabljeni: Nika Antolašić ter Marko Golob in Matjaž Vizjak.

1. Sprejem stališč o pokojninski reformi,
nadaljnji ukrepi glede ZUJF 1.
Sklep: ZDUS podpira enoten pokojninski sistem in
nasprotuje informativnemu računu.
Priloga: Stališča posredovana Vladi RS in MDDSZ v
novembru.

Zapisnik korespondenčne
seje upravnega odbora z
oznako sklica DP.S-16-11
V dopisni seji je sodelovalo 13 od 16 članov.

1. Sprejem stališča do določb predloga Zakona
o izvrševanju proračunov 2013 in 2014 v zvezi z
obremenitvami Kapitalske družbe invalidskega
in pokojninskega zavarovanja.
Sklep: Nasprotujemo izčrpavanju Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., da bi se
po predlogu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti
2013 in 2014 obveznost družbe povečala na 120 milijonov
evrov, po predlogu finančnega načrta ZPIZ za leto 2014 pa
celo na 190 milijonov evrov.

2. Sprejem stališča do upravljanja z naložbo
ZPIZ v Zavarovalnici Triglav.
Sklep: Zahtevamo zagotavljanje z referendumom izražene
volje o namembnosti sredstev zavarovalnice Triglav in
posledično prenos naložbe v upravljanje Kapitalski družbi
invalidskega in pokojninskega zavarovanja.

3. Določitev pripomb k pokojninski reformi
oziroma k Zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
Sklep: Člani se strinjajo s pripombami na ZPIZ-2. Pripombe
se posredujejo pristojnim organom z zahtevo, da jih
upoštevajo.
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4. Poglavitne rešitve novega zakona o volitvah v
Državni zbor.
Besedilo bo na 12. seji 12. decembra 2012 obravnaval
upravni odbor ZDUS.

Zapisnik 8. seje
strokovnega sveta ZDUS

Datum: 22. oktober 2012.
Prisotni: Ana Bilbija, Irena Levičnik, Jožica Puhar, Ema
Tibaut in Angelca Žiberna ter Valter Drozg, Andrej Gerenčer,
Jožef Gašperšič in dr. Samo Zupančič.
Opravičeno odsotni: Frančiška Ćetković ter Tomaž
Banovec, Boris J. Bregant in Aldo Ternovec.
Vabljeni: Slavica Golob in dr. Mateja Kožuh Novak ter Anton
Donko.

1. Potrditev popravljenega zapisnika 6. seje
strokovnega sveta ZDUS in sprejem zapisnika 7.
seje strokovnega sveta ZDUS.
Sklep: Popravljeni zapisnik 6. seje strokovnega sveta ZDUS
in sprejem zapisnika 7. seje strokovnega sveta ZDUS sta
sprejeta.

3. Ocena uspešnosti 12. festivala za tretje
življenjsko obdobje in pristop Fk festivalu za
leto 2013.

Sklepi:
• ZDUS pripravi poročilo o dosežkih, zadovoljstvu, ker je
sodeloval JSKD. Napiše se mnenje, kaj pričakujemo od
sofinancerja.
• Ana Bilbija opomni, da je bil na 7. seji strokovnega sveta
ZDUS sprejet sklep, da se pripravi analiza in program za
prihodnje leto. Postavit je treba roke.
• Proevent, d. o. o., naj ZDUS dostavi poročilo o 12. F3ŽO.
Strokovni svet naj prične s pripravami na program (teme,
okrogle mize, govorci in ostali sodelujoči). Anton Donko
naj pripravi poročilo.

4. Akcija Pešec javne agencije RS za varnost
prometa.
Sklep: Angelca Žiberna pripravi skrajšano besedilo poročila
o uresničevanju akcijskega programa za invalide 2007 do
2013 za leto 2011.

5. Projekt Mreža.
Dr. Mateja Kožuh Novak pove, da bo na ZDUS 23. 10.
2012 potekala s strani sodišča EU, revizija projekta Mreža.
Projekt se je sicer končal 30. 9. 2012. Zajemal je izboljšanje
sodelovanja s poslanci, obravnavanih je bilo 11 zakonov in 7
amandmajev, 11 iniciativ, bilo 40 srečanj, 17 okroglih miz na
temo zakonov. Prijavili smo nov projekt z naslovom starejši
za razvoj demokracije v Sloveniji, za katerega čakamo
odobritev, teči pa je pričel s 1. 10. 2012.

CELOVITE REŠITVE
ZA DRUŠTVA UPOKOJENCEV
vodenje evidenc članstva
cena 156,00 eur

zagotovljena do 29.1.2013

vodenje evidenc članstva in aktivnosti, statistika, seznami za poverjenike, jubilante
opomini z UPN nalogi, izpis nalepk, vodenje blagajniškega poslovanja
priporoča komisija za informatiko ZDUS
50% popust do 31.12.2012
na programsko opremo po ceniku

programi za poslovanje društva že za 239,40 eur
(prejeti in izdani računi, TRR, glavna knjiga s poročili po SRS, saldakonti, osnovna sredstva, honorarji)
materialno poslovanje že za 143,40 eur
(vodenje zalog s porabo v gostinstvu)
obračun potnih stroškov že za 59,40 eur
upravljalec dokumentov že za 59,40 eur

Zahtevajte ponudbo, predstavitev, odloženo plačilo!
Info: 04 280 64 00
www.orpo.si
22

Poskrbite za svojo varnost tudi v zrelih letih
Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna skrbi za zdravje ljudi v vseh starostnih obdobjih,
še posebej za tiste, ki so že v zrelih letih. Prav je, da so tudi starejši zelo aktivni, vendar
se morajo posledic nezgod zelo dobro zavedati. Te so lahko pogostejše, zdravljenje
pa dolgotrajnejše.
Prav v ta namen je zdravstvena
zavarovalnica Vzajemna pripravila
nezgodno zavarovanje za starejše.
Gre za zavarovanje za primer nezgode, s katerim si lahko zagotovite večjo ﬁnančno varnost in hkrati
zmanjšate ﬁnančno breme svojcev. Zavarovanje je na voljo v dveh
paketih: osnovni paket (paket A) in
razširjen paket (paket B).
,PNVKFOBNFOKFOPJOLBK
[BHPUBWMKB
Zavarovanje je namenjeno vsem,
ki si želite večje varnosti, sklenete
ga lahko do dopolnjenega 85. leta
starosti, izplačilo zavarovalnine
pa s starostjo ni omejeno. Mesečne premije so odvisne od starosti
zavarovanca ob sklenitvi zavarovanja in pa od izbranega paketa.
Vzajemna priporoča zgodnji vstop
v zavarovanje, saj si s tem zagotovite nižjo premijo za ves čas trajanja zavarovanja. Če zavarovanje
skleneta oba zakonca oziroma

partnerja, pa sta upravičena do
ugodnejše premije. V primeru, ko
zavarovanje skleneta oba zakonca
ali partnerja, se za izračun premije

upošteva tistega, ki je nosilec zavarovanja. Oba zakonca oziroma
partnerja morata biti ob sklenitvi
zavarovanja mlajša od 85 let. Zavarovanje vključuje kritja, ki so posledica nezgode in sicer:
d izplačilo odstotka zavarovalnine za trajno invalidnost,
d izplačilo zavarovalne vsote za
primer smrti,
d enkratno nadomestilo zaradi

zloma kosti, izpaha ali opeklin,
d enkratno nadomestilo za stroške težjih operacij,
d dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje,
d enkratno denarno nadomestilo
za dolgotrajnejše bolnišnično
zdravljenje – gotovina takoj in
d povračilo stroškov zdravljenja.
,KFOBKTLMFOFN[BWBSPWBOKF
Nezgodno zavarovanje lahko
sklenete po pošti, v vseh poslovalnicah Vzajemne po Sloveniji,
prek kontaktnega centra na brezplačni številki 080 20 60 ali prek
spletne strani www.vzajemna.si.
Zavarovancem Vzajemne, ki imajo
sklenjeno zavarovanje s trajanjem
enega leta ali več, je omogočeno
tudi koriščenje različnih ugodnosti in vključitev v Vzajemno Klub.
Več o tem si preberite na spletni
strani www.vzajemna.si.

Zanima me zavarovanje Vzajemna Nezgode za starejše

Ime in priimek
Naslov stalnega bivališča
Poštna številka
Datum rojstva

Pošta
.

.

Telefon*

Elektronski naslov*
Podpis
Podatki označeni z zvezdico (*) niso obvezni.
S podpisom dovoljujem, da Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana, posredovane osebne podatke, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov obdeluje
za potrebe priprave želene ponudbe in namen neposrednega trženja. V primeru, da v bodoče ne želite prejemati informacij o naši ponudbi, vas prosimo, da nas pisno, po23
elektronski pošti ali po telefonu o tem obvestite.

Jaz zate,
ti zame.

Prednosti Vzajemne:
d smo največja specializirana zdravstvena zavarovalnica v
Sloveniji,

d celovito skrbimo za vašo zdravstveno varnost in vam nudimo
,PTNPFOLSBUWMFUJI TPMBILP
OF[HPEF[FMPQPHPTUF;BWBSPWBOKF
[BTUBSFKëF LJSFëVKFUFùBWFPC
OF[HPEBI MBILPTLMFOFKPPTFCFEP
MFUBTUBSPTUJ

;BWFÍKP
WBSOPTU
TUBSFKëJI

pestro ponudbo drugih zavarovalnih produktov,

d delovanje zavarovalnice temelji na vzajemnosti, kar pomeni,
da vsi člani vzajemne zavarovalnice solidarno zagotavljajo
varnost za vsakega posameznika, poslovanje pa ni podrejeno
ustvarjanju dobička.

Poštnina
plačana po
pogodbi št.
103/1/S

Vzajemna, d.v.z.
Vošnjakova ulica 2
1000 Ljubljana
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