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Ali bomo znali
uporabiti modrost?
Referendum o pokojninski reformi je dejstvo. Upor sindikatov je po

tudi za rešitve, ki ne bodo prinesle trenutnega olajšanja, bodo pa

svoje razumljiv, saj pokojninska reforma podaljšuje delovno dobo in
obdobje za izračun višine pokojnine. Vprašanje pa je, ali je v razme-

dolgoročno pomagale slovenskemu gospodarstvu, da se znova
postavi na svoje noge.

rah, v kakršnih se je znašla država spričo svetovne recesije, ki je tudi
v Sloveniji do obisti razgalila napake in pohlep politično - kapitalske
naveze, upor sindikatov dovolj premišljen in moder. Kdo v tej razrahljani državi bo dovolj moder, da bo potegnil voz iz blata? Politiki
ne znajo stopiti iz začaranega kroga medsebojnih obračunavanj, še

Pa poglejmo še, kaj prinaša pokojninski zakon slabega za delavce. Veliko nas je že in vedno več nas bo odvisnih od pokojninske
blagajne. Zato jo moramo na vsak način ohraniti stabilno. To niso
le sebične želje upokojencev. Če bomo morali upokojenci prodati
svoja stanovanja in hiše, da bi kolikor toliko spodobno umrli, bodo

vedno branijo dobičke, ki so si jih pridobili v navezi s kapitalom.
Lastniki kapitala še vedno niso dojeli, da je mogoče obogateti predvsem s trdim delom in z modrimi poslovnimi odločitvami na dolgi

ostali mladi brez stanovanj. Če jih bomo obdržali, bodo morali za
nas plačevati oskrbo v času, ko bodo sami potrebovali pokojnino.
Pokojninska doba se podaljšuje, a le nekaj mesecev na leto, saj

rok. Pa seveda s spoštovanjem tistih, ki njihove ideje uresničujejo z
delom svojih rok in možganov.

bo trajalo prehodno obdobje za moške do leta 2023, za ženske
pa do leta 2021. Podaljšanje delovne dobe torej mladim ne bo bi-

Mnogi se strinjamo s sindikati, da so si strokovnjaki na ministrstvu
za delo premalo prizadevali za sporazum s predstavniki delavcev,
ki jih pestijo nizki osebni dohodki v gospodarstvu, brezposelnost,

stveno zmanjšalo možnosti zaposlitve, tudi zato ne, ker začetniki ne
morejo nadomestiti izkušenih delavcev. Doba za izračun pokojnine
se podaljšuje, a to bo prizadelo bolj tiste z visokimi dohodki kot

negotovo delovno razmerje in zmanjševanje pravic iz dela.
Politiki v svoji nemoči prepuščajo odločitev prebivalstvu, kar mnogi
med nami sprejemamo z jezo, saj gre za zahtevno odločitev, ali je
pokojninska reforma v tem trenutku, ko se družine intenzivno pogrezajo v vse večjo revščino, res nujna ali ni. Odpovedali so tako vrhunski strokovnjaki kot vrhunski politiki. Nam, modrim, je preostalo
delo, da prepričamo mlade, da je treba v stiski, v kateri je ogrožena
ekonomska svoboda Slovenije in s tem socialna država, glasovati

delavce v gospodarstvu, ki imajo v delovni dobi le malo možnosti za
napredovanje. Doseči bomo morali predvsem, da se bo dvigovala
minimalna plača, z njo pa bo rasla tudi pokojnina.
Zato združimo sile s sindikati in pritisnimo na delodajalce, da bodo vnovič razmislili o tem, kaj jim prinaša dobiček in za koliko časa, ali stalno
menjavanje slabo plačane delovne sile ali zadovoljni, kreativni delavci.
Do tedaj pa poskusimo mi, starejši, ravnati najbolj razumno: pojdimo na
Mateja Kožuh Novak
referendum in podprimo pokojninski zakon.
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Pisma ZDUS
Glas »proti reformi«
in odgovor »za reformo«
Gospa Kožuh, ne morem popisati razočaranja nad vami
za tako nizkotno potezo in izdajo tistih, ki smo vas ves čas
podpirali v Vzajemni. Že 10 let sem brez službe (stara sem
58 let), sin, ki je star že 37 let, pa je še brez stalne zaposlitve
(zaposlen le prek agencij). In kot si vi zamišljate reformo, bodo
stari delali do smrti, mladi pa se naj pasejo. Po stečajih je prav
moja generacija ostala brez služb in kje se naj zaposlimo?
Neverjetna poteza, najprej je treba zagotoviti delovna mesta
vsem in potem reforma! Prepričana sem, da bo ta reforma
padla, pa čeprav ste vi nasedli. In temu pravite, da je to
medsebojna generacijska pomoč. Žalostno!
Sama in tudi vsa naša družina pa se že po praznikih izpišemo
iz Vzajemne!
Slavica Tominc
Spoštovani, žal mi je, da tako ocenjujete odločitev vodstva
ZDUS, to pa so predvsem predstavniki pokrajinskih zvez, da
podpre pokojninsko reformo. Ugotovili smo, da je država in z
njo vred državljani v taki kaši, da bi padec pokojninske reforme
siromašne samo še bolj osiromašil. Pokojninska reforma ne bo
zmanjšala števila delovnih mest, zagotavlja le daljše obdobje
stabilnosti pokojnin. Delovna doba se ne bo podaljšala
dramatično, podaljšuje se postopno, za moške do leta 2021,
za ženske pa do leta 2025. Nova delovna mesta bo zagotovil
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le nov zagon gospodarstva, ki bo pa otežen, če bodo pogoji
najemanja posojil slabši, kar nam obljubljajo v Evropski uniji, če
pokojninska reforma ne bi sprejeli. Če bomo prisiljeni sprejeti
posojilo EU, bodo najbolj prizadeti spet najrevnejši.
Ne podpiramo vlade, zadnja leta zelo smo kritični do nje. Žal
mi bo, če bo na referendumu odločalo to, kdo je za vlado in
kdo proti njej in ne pamet volivcev. Jezna sem prav tako kot vi,
da nam strokovnjaki prepuščajo tako pomembne odločitve za
razvoj Slovenije.
Želim vam in sebi, da bi se odločili prav. Lep pozdrav.
Mateja Kožuh Novak

Upokojencem neprijazne rešitve (2)
V vaši četrti številki ste objavili moj kratek tekst (25 vrstic)
glede mojega nestrinjanja z navedbami v članku Upokojencem
prijazne rešitve. V nadaljevanju mojega prispevka pa ste objavili
tudi repliko Anke Tominšek na moj prispevek, dolgo polnih
55 vrstic. Iz te replike nismo izvedeli nič novega, zgolj to, da
se moramo solidarizirati z ukrepi te države, sicer nam bo še
slabše. Ne vem, ali je to res, kajti ko poslušam ali berem dr.
Mencingerja, ugotavljam, da sem popolnoma na njegovi strani,
on pa je (vsaj zame) eden najboljših ekonomistov. Kar zadeva
rešitve v novi pokojninski reforme pa le še to: če bodo res t.
i. ‘vstopne’ pokojnine mnogo ugodnejše, je pa tudi res, da
bodo ‘izstopne’ pokojnine (ko se poslovimo od tega sveta) še
slabše od zdajšnjih, saj bo usklajevanje slabše kot je bilo doslej,
poračuna za nazaj pa sploh ne bo. Torej za zdajšnjih 550 tisoč
upokojencev bistveno slabše, za nekaj tisoč novih upokojencev
na leto pa morda nekoliko bolje.
mag. Valter Drozg, univ. dipl. ek., Maribor

ZDUS plus je interni obveščevalec Zveze društev upokojencev Slovenije in ni v prodaji. Uredniški odbor: Mimi Kidrič, Lada Zei in Matjaž Vizjak, urednik.
Fotografije: Milan Pavliha in fotoslužba ZDUS. Nepodpisani članki so uredniški oz. info.zdus. Naklada 5.000 izvodov.
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(Po)prvomajsko
razmišljanje
Čeprav besedo ‘delavci’ uporabljam v moški spolni obliki, velja za tri spole: za delavce,
delavke in za milijone otrok, ki jih je lokalni ali
mednarodni kapital potisnil v mezdno odvisnost in oropal otroštva.
Praznik dela je neločljivo povezan z razvojem industrijske
družbe, ki je v 19. stoletju oblikovala družbene razrede. Države, ki je prej pripadala plemstvu, se je po industrijski revoluciji polastil kapital in takoj uveljavil svojo sprevrženo naravo: brezobzirni potrošno – proizvodni nagon, ki se je hranil
s čedalje večjo množico čedalje bolj obubožanega prebivalstva, ujetega v mezdni odnos. Osnovni razred industrijske
družbe je postal proletariat, osnovni način življenja 12-urno
delo za stroji, osnovni cilj pa preživeti še naslednji teden.
Vendar se je hkrati s pojavom razredov in razrednega izkoriščanja uveljavljalo tudi že spoznanje in prepričanje, da je treba moč kapitala omejiti, da je treba izkoriščanje proletariata
omiliti, da je treba družbeno bogastvo, ki ga je industrijska
proizvodnja ustvarjala v doslej nevidenem obsegu, drugače,
pravičneje porazdeliti. Že leta 1830 je angleški ekonomist
Robert Owen napisal izjemno daljnovidno knjigo: Socializem ali racionalni sistem družbe (Socialism or the Rational
System of Society). Zahtev za izboljšanje življenjskih razmer
proletariata, pravice delavcev do izobraževanja, skrajšanje
delavnika z 12 na 8 ur itd. ni utemeljeval z nekakšnim humanizmom, temveč z ekonomijo samo. Ta novi model pravičnejše družbene organizacije je poimenoval ‘socializem’ in
od takrat naprej imajo vsa prizadevanja delavcev za svoje
pravice, vse njihove zahteve za pravičnejšo družbeno ureditev, za pravičnejšo delitev ustvarjenega bogastva pravzaprav ‘socialistično’ obeležje.
Prvi maj, praznik dela(vcev) tako simbolizira zahtevo pro-

gu leta 1886, ki so jih organizirali anarhisti, ali drugače, zahteve po pravičnejši družbeni ureditvi poskušajo diskreditirati
kot anarhistične. Mogoče je to eno od pojasnil, zakaj v ZDA
ne praznujejo 1. maja.
Kaj pa danes, kakšen pomen in smisel še ima 1. maj? Industrijska družba je v zatonu, namesto nje se je uveljavila
‘informacijska družba’. Zdi se, da so z industrijsko družbo
izginili tudi družbeni razredi in da je danes govoriti o razrednem boju, o nujnosti diktature proletariata itd. akademska
razprava o 19. in 20. stoletju. Pa je to res tako? Že res, da je
praktično izginila razredna struktura družbe, saj se je družba temeljito preoblikovala. Toda nekaj je ostalo iz takratnih
časov: kapital in z njim mezdni odnos. Skoraj neomejene
moči tovarnarjev – kapitalistov danes res ni več, toda zdi
se, da so njihovo vlogo prevzeli bankirji, ti sodobni svečeniki
kapitala. In zato je seveda ostal tudi mezdni odnos: ali niso
danes ne le delavci v tovarnah, temveč tudi učitelji in znanstveniki, celo vojaki in policisti v pravem mezdnem odnosu
do kapitala? Celo tožilci in sodniki svoje odločitve podrejajo
kapitalu; pri nas je to še bolj vidno kot v nekaterih srednjeevropskih državah.
Ni naključje, da se družbenopolitična ureditev vse od industrijske revolucije dalje imenuje ‘kapitalistična’. Dokler pa je
tu kapital s svojo vseuničujočo lakoto do profita (samo poglejte, kaj počenja kapital z naravo!), je tu mezdni odnos kot
temeljni odnos večine zaposlenih.
Daleč smo še od Ownove ‘racionalne’ ali ‘socialistične’ ureditve družbe. Zato je 1. maj praznik pričakovanj, praznik socialističnih zahtev delavcev, praznik spomina na prehojeno
pot, na dobljene bitke v vojni s kapitalom, ki še traja. Ker se
zdi, da to vojno slovenski politiki v zadnjem času izgubljajo,
ne pozabimo: tudi letošnji 1. maj je bil naš praznik, praznik
vseh, ki hočemo pravičnejšo družbo!

Emil Milan Pintar

letariata iz obdobja industrijske družbe, da bi z družbeno
organizacijo in z državnimi institucijami omejili uničevalno
pogoltnost kapitala in oblikovali socialistično družbo. Nekateri poskušajo simbolni pomen tega praznika zmanjšati tudi
tako, da ga povezujejo s krvavimi demonstracijami v Chica-
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Delo ZDUS v letu 2010
V letu 2010 smo si v ZDUS zastavili dve temeljni nalogi: v komunikacijah z vlado, parlamentom in občinami skrbeti za kakovost življenja najbolj ranljivih skupin v Sloveniji, v medsebojnih komunikacijah
med vsemi nivoji, v zvezi pa izboljšati delo urada ZDUS, izboljšati
delovne razmere pokrajinskih zvez in društev ter izboljšati medsebojne komunikacije.
Kaj nam je uspelo narediti?

Zunanje aktivnosti ZDUS
Večanje vpliva civilne družbe na odločitve vlade in parlamenta. Izboljšali smo komunikacijo s tremi ministrstvi. Na ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve (MDDZS) smo postali pomembni
pogajalci na področju domskega varstva starejših, prav tako aktivno sodelujemo pri pripravi strategije kakovostnega staranja. Plodno
smo sodelovali tudi v javni razpravi o pokojninski zakonodaji in o
zakonu o malem delu. Žal nam še ni uspelo prepričati pristojnih v
ministrstvu, da bi upokojene strokovnjake ZDUS vključili v nastajanje zakonodaje, kar bi bistveno izboljšalo medsebojno komunikacijo. Deset naših članov sodeluje v različnih delovnih skupinah
ministrstva (domsko varstvo, prostovoljstvo, medsebojna pomoč
starejših, preprečevanje nasilja, pokojninska in invalidska zakonodaja, strateški svet za medgeneracijsko sožitje). Predsednica
ZDUS je članica kadrovsko-akreditacijskega sveta pri MDDZS, kar
je pomembno pri imenovanju naših predstavnikov v svete domov
za starejše in centrov za socialno delo. Bistveno smo izboljšali sodelovanje s strokovnjaki MDDZS na področju medsebojne pomoči
starejših (projekt Starejši za starejše), na področju preprečevanja
nasilja nad starejšimi in na področju bivanjske kulture starejših. Trije naši strokovnjaki sodelujejo pri pripravi strategije za kakovostno
starost, za sožitje in medgeneracijsko sodelovanje v Sloveniji, eden
pa pri nastajanju resolucije o socialnem varstvu.
Steklo je plodno sodelovanje z ministrstvom za javno upravo (MJU).
Podarili so nam 100 rabljenih računalnikov. Zagotovili so nam sofinanciranje projekta Starejši za skladen razvoj dolgožive družbe,
vnovič smo se začeli dogovarjati za izvedbo računalniškega opismenjevanja starejših za uporabo e-uprave. Prepustili so nam urejanje spletnega portala za starejše ministrstva za javno upravo.
Na ministrstvu za zdravje (MZ) smo podprli novega ministra pri prizadevanjih za enotno zdravstveno zavarovanje, na njegovo pobudo
smo napisali predloge treh nacionalnih projektov (Več kot 5 škoduje, Aktivno staranje in Reševanje problematike demence), dogovarjamo se tudi o njihovi izvedbi.
Prvi stiki z novo ministrico na ministrstvu za gospodarstvo so spodbudni. Še vedno pa nismo zadovoljni s sodelovanjem z ministrstvoma za znanost in tehnologijo in za šolstvo in šport, prav tako se
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slabo odziva ministrstvo za okolje in prostor.
Vladi smo dali pobudo za organizacijo posveta Strategija razvoja
dolgožive družbe in za priprave strategije.
Nimamo še izdelane metodologije stalnega sodelovanja z državnim
zborom. Občasno se srečujemo s funkcionarji DeSUS, stalnega sodelovanja pa še nismo dosegli.
Z državnim svetom dobro sodelujemo pri pripravi okroglih miz v
parlamentu, pri zakonskih pobudah pa je sodelovanje občasno.
Strokovnjaki, člani ZDUS, so v skupščini ZPIZ in ZZZS, v nadzornem svetu nepremičninskega sklada, KAD in zavarovalnice Vzajemna.
Z župani smo se sestajali vse leto zavoljo projekta Starejši za starejše.
Mednarodno sodelovanje. V mednarodnih razsežnostih smo v
letu 2010 obnovili stike z makedonskimi, srbskimi in hrvaškimi upokojenci. Stike vzdržujemo s slovenskimi društvi v zamejstvu in z organizacijo ADA iz Trsta. V krovni organizaciji AGE imamo podpredsednika in članico v delovni skupini za preprečevanje diskriminacije
starejših. I. Drenik je še vedno podpredsednica EURAG. V letu
2010 smo se včlanili v mednarodno organizacijo EUROCARERS.
V letu 2010 je ZDUS sodeloval v treh mednarodnih projektih:
• v dveletnem projektu Preprečevanje nasilja nad starejšimi, ki ga
vodi nizozemska organizacija, v njem pa poleg nas sodelujejo še 4
NVO iz različnih evropskih držav (vodita A. Žiberna in M. Suvorov);
• uspešno smo zaključili delo v dveletnem projektu Lara (metodologija medsebojnega izobraževanja starejših), ki ga je vodila avstrijska
organizacija, v njem pa so sodelovale NVO iz 5 različnih evropskih
držav (vodila ga je I. Levičnik);
• prav tako smo uspešno zaključili delo v dveletnem projektu SETIP
(računalniško opismenjevanje starejših), ki ga je vodila češka NVO,
v njem pa so sodelovale poleg nas še 4 NVO iz več evropskih dežel.
Projekt je v Sloveniji vodil J. Malovrh.
Javno zdravstvo za vse. Novi minister je upočasnil nastajanje
nove zakonodaje na področju zdravstva, zato tudi nismo bili posebej aktivni, izvzemši pogovore z ministrom. Izbrali smo nove člane
skupščine ZZZS. Skušali smo doseči, da se naši člani skupščine
sestanejo nekaj dni pred vsakim zasedanjem skupščine in uskladijo
mnenja. Tega nam še ni uspelo v celoti doseči.
Izboljšanje dela javnih služb na področju sociale. Aktivni smo
bili pri ocenjevanju zakona o negospodarskih družbah, ki zadeva
domove za starejše in zdravstvene organizacije.
V projekta Starejši za starejše, v katerega je vključenih že 221 društev upokojencev, naše prostovoljke in prostovoljci v društvih intenzivno sodelujejo s centri za socialno delo in s patronažno službo.
Usmerjajo jih k starejšim, ki potrebujejo pomoč okolja.
Društva upokojencev smo skušali zainteresirati za spremljanje kakovosti življenja v domovih za starejše. Prosili smo jih, da nam pošljejo podatke o naših članih in drugih starejših, članih svetov zavodov, da bi ustvarili koordinacijo svetnikov, ki bi jo sproti obveščali o
delu naših komisij v MDDZS in se dogovarjali za skupno strategijo
v svetih domov. Dobili smo podatke o 18 članih svetov zavodov.
Organizirati nameravamo koordinativno telo, kjer bodo naši stro-

kovnjaki, ki delajo v delovnih telesih ministrstva, seznanjali naše člane svetov zavodov z aktivnostmi, na področju urejanja domskega
varstva, dogovarjali pa se bodo tudi za enotno politiko dela svetov
domov.
Aktivno smo se vključili v nastajanje zakona o dolgotrajni oskrbi.
Zagotavljanje učinkovitega pokojninskega sistema. Zelo aktivni smo bili pri sprejemanju zakona o invalidskem in pokojninskem
zavarovanju, prav tako pri nadzoru dela KAD. Po vseh pokrajinah
smo pripravili okrogle mize o novem pokojninskem zakonu in o zakonu o malem delu.
V novi nadzorni svet KAD nam je uspelo spraviti dva naša strokovnjaka. Žal pa je kljub našim prizadevanjem za leto 2011 ostal v
veljavi 151. člen prejšnjega zakona o invalidskem in pokojninskem
zavarovanju. Z ZPIZ smo se dogovarjali, da potrebujemo več analiz
podatkov, ki jih zbirajo, vendar konkretnih premikov še nismo dosegli.
Izboljšanje bivanjskih razmer starejših. V projektu AOBIS
(promocija alternativnih bivanjskih oblik za starejše) smo premagali
nezainteresiranost države in lokalnega okolja. S pomočjo MDDZS
se v letu 2011 vključujemo v mednarodni projekt HELPS, s tem pa
bomo dobili sredstva za izvedbo projekta AOBIS. Prav tako so z
mestno občino Ljubljana stekli intenzivni pogovori o sofinanciranju
projekta. V ZDUS smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripravili predlog medijske promocije alternativnih bivanjskih oblik za
starejše in ga predstavili na simpoziju, ki smo ga organizirali skupaj
s KAD.
Izboljševanje možnosti vnovičnega vključevanja upokojencev v delovni proces. Intenzivno smo sodelovali pri sprejemanju
zakona o malem delu. Žal pa smo se ob tem razšli s študenti in
delavci.
Utrjevanje medgeneracijskega sožitja in sodelovanja. S Svobodnimi sindikati smo vzpostavili tedenske stike, pravih, vsebinskih
stikov pa še ne. Pogovarjamo se o mesečni koordinaciji. S študenti
v letu 2010 nismo nadaljevali stikov, ki smo jih vzpostavili ob zakonu
o malem delu.
Društva začenjajo sodelovati pri odpiranju medgeneracijskih centrov. Ustanovili smo delovno skupino, ki s primeri dobrih praks
pomaga društvom razvijati njihovih zamisli o odprtju medgeneracijskega centra. Ker ima 228 društev lastne prostore, ki jih je težko
vzdrževati, pri tem pa imajo vrsto programov, ki sodijo v medgeneracijske centre, ki pa postajajo zanimivi za občinske svete, bi kazalo
v letu 2011 več narediti na tem področju.
Dvigovanje ugleda prostovoljnega dela. Aktivno smo sodelovali
pri nastajanju zakona o prostovoljskem delu. Zakon je še vedno
preveč sterilen, premalo narejen po meri prostovoljskih organizacij,
prinaša pa nekaj novosti, ki bodo koristile prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam.
Sodelovanje pri nastajanju davčne zakonodaje. Na osnutek
predloga o obdavčenju nepremičnin smo se odzvali s sestavo ekspertne skupine, ki se je na prvi seji zavezala, da bo spremljala vse
pobude na tem področju in sodelovala pri nastajanju zakonodaje.
Sodelovanje z nepremičninskim skladom bi lahko bilo boljše. Ni
se nam še uspelo dogovoriti za izboljšanje plačevanja posredniške
vloge društev pri dodelitvi stanovanj, prav tako še ni sklenjen dogovor med MOL in NS, da bi v Ljubljani starejši laže prišli do stanovanj
Nepremičninskega sklada.

Notranje aktivnosti ZDUS
Prizadevali smo si izboljšati komunikacijo med vsemi nivoji
zveze. Komunikacije s pokrajinskimi zvezami smo v letu 2010 intenzivirali, večina pokrajin se vključuje v skupne programe ZDUS.
V letu 2010 smo se srečali s predsedniki društev na delovnih srečanjih v 10 pokrajinah. Pokazalo se je, da v nekaterih pokrajinah
pripravljajo redna srečanja s predsedniki društev, da pokrajinski
predsedniki kot člani upravnega odbora ZDUS redno prenašajo informacije društvom, da je ponekod komunikacija z društvi slaba,
zato tudi težnje po ustanovitvi novih pokrajin.
Vsako leto ZDUS skuša pokrajinskim zvezam zagotoviti več sredstev za njihovo delo, žal pa sredstva, ki jih dobijo, še ne zadoščajo
za redno zaposlitev strokovnih sodelavcev predsednikov, kar ovira
delo pokrajinskih zvez.
V letu 2010 nam ni uspelo uresničiti cilja, da bi v tem letu vsa društva začela uporabljati računalnike in medmrežje, se pa je povečalo
število društev, ki uporabljajo IT tehnologijo. Ob koncu leta 2010 je
imelo računalnike 292 društev (58 odstotkov), elektronsko pošto
pa le 201 društvo (40 odstotkov). Akcija s 100 podarjenimi računalniki MJU se ni najbolje obnesla. Petnajst računalnikov sploh ni
bilo uporabnih, nekaj pa se jih je med letom že pokvarilo. Intenzivno
smo iskali možnosti za poceni nakup novih računalnikov, dogovarjali smo se s Telekomom, a je akcija po zamenjavah v vodstvu
Telekoma propadla. Vse ponudbe so vezane na zakup interneta.
Najugodnejšo ponudbe, ki smo jo dobili (Siol in Debitel), je izkoristilo
le malo društev.
Med računalniškimi programi za spremljanje članstva in članarine
ter dogodkov v društvu je komisija za informatiko izbrala program
ORPO, ki ga že uporablja 40 društev. Do konca leta je program
po bistveno nižji ceni od prvotne, ki smo jo dosegli v dogovoru z
avtorjem programov, kupilo 87 novih društev, ki so tudi že izvedla
izobraževanje o uporabi programa. Pokazalo se je, da uporabniki
potrebujejo pomoč v pokrajine. Na Dolenjskem, v Posavju in Zasavju je predsednica PZDU Posavje že sprejela pomoč uporabnikom,
za druge pokrajine pa je treba še najti pomočnike.
Program BOPRO (projekt Starejši za starejše) je že na strežniku, ni
nam pa v letu 2010 uspelo zagotoviti strežniškega prostora za vsa
društva.
Poskus demonstracije videokonference za člane UO ni bil uspešen.
Prizadevali smo si izboljšati finančne možnosti društev, pokrajin in strokovne službe. Sredi leta smo ustanovili gospodarsko
komisijo, ki se je začela intenzivno ukvarjati z možnostjo pridobivanja dodatnih sredstev za delo društev, pokrajin in strokovne službe
ZDUS.
• Na pobudo članstva so razvili projekt Kartica ugodnosti.
• Stekli so pogovori z zavarovalnicami za zavarovanje prostovoljcev.
• Na pobudo M. Miklavčiča smo počitniški dom v Rogaški Slatini
prenesli v lastništvo hotela Delfin, zdaj pa pričakujemo, da bo stro-
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kovna ekipa hotela našla programe, ki bodo pritegnili goste v dom
v Rogaški Slatini.
• Gospodarska komisija je dala tudi pobudo za širitev hotelskih
zmogljivosti, ki jo prav zdaj proučujejo člani nadzornega sveta Delfina skupaj s člani gospodarske komisije.
• Prijavili smo vrsto projektov, s katerimi skušamo dobiti sredstva
za boljše financiranje aktivnosti, ki tečejo v društvih in v pokrajinah.
Na ministrstvu za javno upravo nam je uspelo pridobiti evropska
sredstva, ki jih bomo porabili za intenzivno spremljanje nastajajoče in spreminjajoče se zakonodaje, za izobraževanje funkcionarjev
društev, za izvedbo projekta Aktivno državljanstvo in za zagotovitev
pomoči pri uporabi računalnika in interneta v društvih.
Izobraževanja funkcionarjev v društvih. Na področju izobraževanja vodilnih kadrov v društvih smo v letu 2010 dosegli precejšen
napredek.
• Dvakrat v letu smo izvedli izobraževanje za blagajničarke in računovodje v društvih. V januarju 2010 smo dokončali prvo izobraževanje na tem področju (227 udeleženk in udeležencev iz 171
društev), drugega pa smo izvedli v času od novembra 2010 do
januarja 2011. Petnajstih tečajev se je udeležilo 430 tečajnikov iz
249 društev, kar kaže, da so finančno-računovodski tečaj v društvih
dobro sprejeli.
• V letu 2010 smo dokončali leta 2009 začete tečaje tajnic še z
dvema tečajema na Koroškem in na Dolenjskem (59 slušateljic).
• Prvič smo izvedli tečaj organizatorjev izletov (13 tečajev, 415 udeleženk in udeležencev). Na vseh tečajih smo izvedli tudi evalvacijsko
anketo. Odzivi tečajnikov so bili zelo dobri.
• Enodnevna srečanja športnih referentov je organiziralo 6 pokrajin,
kulturni referenti pa so se srečali v okviru festivala za 3. življenjsko
obdobje. Srečanja se je udeležilo samo 35 predstavnikov društev
od 67 prijavljenih, glavni izgovor za abstinenco pa je bil, da niso
dobili plačanih potnih stroškov.
• V sodelovanju z avtorji programa ORPO smo pripravili 5 tečajev
za nove kupce programa.
• Program BOPRO (projekt Starejši za starejše) smo v letu 2010
izpopolnili. Opravili smo 13 tečajev, ki jih je obiskalo z 221 tečajnic.
V letu 2010 smo po treh letih razčiščevanj z društvi vzpostavili
usklajeno računalniško bazo podatkov članov vzajemne pomoči.
Od leta 2008 dalje, ko poleg novih članov in umrlih spremljamo
tudi število izstopov, ki presega število na novo vključenih (l. 2008
3296/2322, l. 2009 2410/2217/, l. 2010 2500/1642). Ker smo v
letu 2011 bistveno povečali posmrtnino, pričakujemo, da se bo
ustavilo upadanje članstva.
Letos je več društev plačalo članarino. Delež plačane članarine
ZDUS se je s 75 odstotkov zvišal na 85 odstotkov. Vse pokrajine,
izjema je le osrednje slovenska, saj smo vse izobraževanje in posvete pripravili v ZDUS, so vzorno sodelovale pri organizaciji posvetov in izboraževanj ter pri organizaciji obiska 10. festivala za tretje
življenjsko obdobje.
Izboljšali smo delovne razmere za komisije, urad zveze in
PZDU. V letu 2010 so intenzivirale svoje delo vse komisije ZDUS.
Uspeli nam je oživiti tudi delo, stanovanjske in informativno-izobraževalne komisije, zelo dobro pa je začela delati tudi gospodarska
komisija. Vse komisije so dobile strokovne delavce (dva pogodbeno
zaposlena, trije zaposleni delavci strokovnih služb in dve prostovoljki), niso pa še vsi enako kakovostni.
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Ker so komisije dokaj številčne, se je pokazala nujnost, da pomembne zakone najprej predelajo ožje ekspertne skupine, nato pa
predloge dajo v razpravo in potrditev pristojni komisiji.
V skupnih službah ZDUS smo zaposlili novo generalno tajnico, ki je
uredila vse dokumente ZDUS in prevzela nadzor nad varčevanjem
sredstev vzajemne blagajne. Prav tako smo iz javnih del za 18 mesecev zaposlili visoko izobraženo delavko, ki je koordinirala pripravo
festivala za tretje življenjsko obdobje. Iz reakcij društev in pokrajin
lahko razberemo, da se je delo strokovne službe izboljšalo, ni pa
še optimalno.
Informacijska dejavnost ZDUS. V letu 2010 smo izdali 12 številk
časopisa ZDUS plus. Vse leto smo sproti polnili našo spletno stran
www.zdus-zveza.si. V slovenščini in angleščini smo izdali zloženko
o aktivnostih ZDUS, ki jo je pripravila komisija za izobraževanje in
informiranje.
Izdali smo tudi zbornik Starajoča se družba – čas za nove izzive in v
njem zbrali besedila naših strokovnjakov, nastala v minulih treh letih.
V letu 2010 smo zaključili sedmo leto projekta Starejši za starejše.
• Projekt Starejši za starejše je dobro sprejet na lokalni in državni
ravni. V letu 2010 je bilo vanj vključenih že 221 društev, ki delujejo
v 188 enotah v vseh pokrajinah v Sloveniji. Do konca leta 2010
smo v projekt zajeli 60 odstotkov slovenskega ozemlja in vključili
46 odstotkov starejših od 69 let, ki ne živijo v domovih za starejše.
V letu 2010 je 1.918 prostovoljk in prostovoljcev opravilo 78.444
obiskov in 58.412-krat nudilo različne oblike pomoči. Župani vedno
bolje sodelujejo z izvajalci projekta. V letu 2010 smo po nasvetu
informacijske pooblaščenke začeli podpisovati pogodbe z župani
in si s tem zagotovili nujno potrebne podatke o bivališčih starejših.
• V okviru projekta naše prostovoljke raznašajo zloženke o varni in
racionalni rabi zdravil, kar sofinancira ZZZS.
• V letu 2010 smo prenovili računalniški program za vnos. Od 1.
januarja 2011 so vsi dosežki projekta dostopni tudi na medmrežju.
• Vključili smo se v projekt Preprečevanje multiple diskriminacije
starejših žensk, ki ga v programu Progress vodi Mirovni inštitut.
• Začeli s projektom Zdrava prehrana v starosti in zanj dobili sredstva francoske humanitarne organizacije.
Za svoje delo pri zgodnjem odkrivanju demence in za delo z dementnimi bolniki si je komisija za duševno zdravje v letu 2010 zelo
prizadevala pridobiti sredstva. Žal pa državni uradniki za reševanje
tega problema nimajo posebnega razumevanja. Članice komisije so
opravile tečaj iz urjenja spomina, svoja znanja in izkušnje so posredovale vsem društvom, ki so jih zaprosila za to.
Projekti, ki jih je sofinanciral Javni sklad za kulturno dejavnost. Komisija za kulturo je bila uspešna pri prijavi dveh kulturnih
projektov na Javnem skladu za kulturne dejavnosti.
Tudi v letu 2010 smo aktivno sodelovali na 10. festivalu za
tretje življenjsko obdobje. V tem letu smo samostojno organizirali razstavo naših dejavnosti, fotografsko in slikarsko razstavo,
spet smo pripravili revijo pevskih zborov in revijo zamejskih pevskih
zborov ter večer pesmi in plesov. Bili smo soustvarjalci tridnevne
konference, organizirali smo posvet kulturnikov v društvih in koordinatork projekta Starejši za starejše. Čeprav smo imeli pri projektu
polno zaposleno delavko, ki smo jo zaposlili po programu javnih
del, nam ni uspelo v celoti odpraviti napak, ki se pojavljajo leto za
letom.

Katerih od načrtovanih aktivnosti Zaključek
Leto 2010 je minilo v intenzivnem spremljanju nove zakonodaje,
nam ni uspelo izpeljati
Vseh štirih nivojev Zveze še nismo vsebinsko povezali med
seboj. Manjkajo nam predvsem sredstva za profesionalizacijo
določenih dejavnosti, ponekod pa pogrešamo tudi občutek za
skupno delo.
Ni nam uspelo pridobiti sredstev za informatizacijo društev in usposabljanje starejših za uporabo IT tehnologije.
Svetovna recesija je trdo udarila tudi Slovenijo. Načrta o informatizaciji društev nismo mogli izpeljati v celoti. Žal nam ni uspelo
prepričati ministrstev za znanost in tehnologijo in za izobraževanje, da bi nam pomagali pridobiti evropska sredstva za računalniško usposabljanje starejših. Število starejših, ki znajo uporabljati
računalnik in internet, se počasi povečuje. Prvi poizkus, da bi
dobili rabljene računalnike, se je izjalovil, saj so računalniki premalo zanesljivi, da bi jih lahko uporabili za poslovanje in pri izvedbi projektov. Žal društva upokojencev zberejo premalo sredstev,
da bi si lahko kupila računalniško opremo, precejšen pa je tudi
odpor do modernih tehnologij. V projekta Starejši za starejše smo
v minulem letu 32 društvom upokojencev kupili računalniško
opremo in priključek na internet. Skupaj smo v 7 letih računalniško opremili188 društev in jih usposobili za osnovno delovanje.
Ni nam uspelo pripraviti promocijske publikacije ZDUS. Že
vrsto let razmišljamo o izdaji almanaha, v katerem bi zbrali čim več
informacij o minulih šestih desetletjih delovanja naše organizacije in
o številnih aktivnostih v društvih. Vsebinska zasnova je pripravljena, nismo pa še našli prostovoljca, ki bi se tega resno lotil.
Vzajemna blagajna še ni stabilna. V letu 2010 nam ni uspelo
pripraviti srednjeročnega načrta vzdržanoti vzajemne blagajne.
Tega projekta se bomo morali nujno lotiti v letu 2011.
Za šport in kulturo potrebujemo več sredstev. V večini društev je še vedno glavna dejavnost skrb za zdravja članov. Žal
se številnih aktivnosti udeležuje le 10 do 15 odstotkov članov.
Pičla sredstva, ki jih temu pomembnemu programu namenja zgolj
ZPIZ, ne zadoščajo za kritje vseh stroškov, večina sredstev za
šport porabimo le za tekmovanja. V letu 2010 je komisija za šport
in rekreacijo pri ZDUS prav zato skušala v vseh pokrajinah izpeljati posvete, da bi spodbudili organizatorje športnih aktivnosti
za vključitev kar najširšega članstva. Za zdaj se je odzvalo le 6
pokrajin.
Nismo se še lotili projekta Pridobivanje novega članstva.
Že nekaj časa se pogovarjamo o tem projektu, a se zadeve še
niso premaknile z mrtve točke. Kot cilj bi se lahko zadali vključitev
80 odstotkov upokojencev v zvezo.
Za projekt Starejši za starejše v letu 2010 nismo zbrali dovolj sredstev. Kljub intenzivnim prizadevanjem do konca leta
nismo zbrali vseh sredstev, potrebnih za nemoteno delo pri projekta. Najbolj se pozna delni izpad sofinanciranja FIH.
Ni nam uspelo dobiti novih prostorov za strokovno službo
ali preurediti zdajšnjih. Prostori, kjer dela strokovna služba,
niso več funkcionalni. V letu 2010 smo skupaj s Slovensko filantropijo pripravili projekt Hiša nevladnih organizacij in ga poslali
ljubljanskemu županu. Obljubil nam je, da bodo našli primeren
objekt, kjer bomo lahko udejanili svoje zamisli, a za zdaj obljube
še ni izpolnil.

zlasti pokojninske in zakona o malem delu. Na številnih srečanjih v
pokrajinah smo pretehtali dobre in slabe strani nastajajočih zakonov. Ob tem smo vedno znova ugotavljali, da je informiranje članstva treba prenesti na radio in TV, saj ponavadi pridejo na srečanja
najbolj motivirani ljudje - in teh ni zelo veliko. Komisija za informiranje
se je že lotila tega projekta.
• V javnosti je bil najbolj odmeven projekt Vzajemna, saj smo z njim
starejši pokazali mlajšim generacijam, da je z organiziranim nastopom mogoče ustaviti korupcijo in klientelizem. Brez logistične
podpore ZDUS člani ne bi mogli tako uspešno zajeziti neracionalne
porabe sredstev Vzajemne. Boj še ni končan, ovir je še veliko, a
z vztrajnostjo in s sodelovanjem z mlajšimi generacijami nam bo
uspelo.
• Izobraževanje funkcionarjev društev se je pokazalo kot nujno potrebna pomoč društvom in tudi kot metoda združevanja iniciativ na
različnih nivojih ZDUS.
• Kot vsa leta doslej se je pokazalo, da večina društev dobro opravlja svoje poslanstvo – skrb za zdravje svojih članov. Vendar je teh
programov še vedno zajet sorazmerno majhen odstotek članstva.
• Svoja vrata je vsem starejšim že odprlo 44 odstotkov društev,
nekatera tudi mlajšim generacijam, kar nedvomno povečuje vpliv
društev upokojencev v lokalnem okolju.
• Večina društev in pokrajinskih zvez se je zelo resno vključila v odmeven projekt aktivnega državljanstva, saj se je pokazalo, da morajo zlasti mestna društva najti način hitrega obveščanja svojega članstva in njihovega vključevanja v projekte aktivnega državljanstva.
Velika večina pokrajin se drži dogovorov, sprejetih na upravnem
odboru ZDUS, in skuša izpolniti vse obveznosti, za katere se dogovorimo. Kreativno sodelovanje članov upravnega odbora pri skupaj dogovorjenih akcijah aktivnega državljanstva bo nujno, da bi
ubranili pridobljene pravice starejših v Sloveniji in izboljšali kakovost
življenja starejših.
• Strokovna služba ZDUS se počasi krepi, kar je nujno, saj vsako leto sprejemamo nove naloge in obveznosti. Večino sredstev
za nove delavce zberemo s projekti, kar pa pomeni, da morajo na
novo zaposleni tudi delati pri uresničevanju projektov, tako da vedno primanjkuje delavcev za dobro opravljanje rednih dejavnosti,
kot so redne komunikacije z društvi, servisna pomoč društvom ipd.
Eno leto je kratka doba za oceno rezultatov prizadevanj, pogled na
minula štiri leta pa kaže, da nam gre kar dobro od rok. Več nas je, ki
aktivno sodelujemo v aktivnostih na vseh ravneh ZDUS in bolj smo
povezani, sredstva za naše delo se večajo, članstvo nam zaupa.
Iskrene čestitke vsem, ki ste pripomogli k temu!
Mateja Kožuh Novak, predsednica,
Slavica Golob, podpredsednica,
Mirko Miklavčič, podpredsednik,
Anton Donko, podpredsednik ZDUS
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Predlog sprememb zakona

o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Veljavni zakon določa, da naj bi 1. junija 2011 začeli uporabljati določbe,
ki urejajo uveljavljanje pravic do otroškega dodatka, denarne socialne
pomoči, varstvenega dodatka, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, subvencije najemnine, prispevka k plačilu družinskega pomočnika ter do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev. S
1. septembrom 2011 pa naj bi začeli uporabljati določbe o uveljavljanju
pravice do državne štipendije, do znižanega plačila vrtca, do subvencije
za malico učencev in dijakov, subvencije za kosila učence, subvencije
za prevoz dijakov in študentov, torej za pravice, povezane s šolanjem.
Zaradi razlogov, zaradi katerih so predlagane spremembe in dopolnitve tega zakona, naj bi 1. septembrom 2011 začeli uporabljati določbe
zakona za naslednje pravice: do otroškega dodatka, denarne socialne
pomoči, varstvenega dodatka, do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in subvencija najemnine. S 1. januarjem 2012 pa naj bi se začele
uporabljati tudi določbe, ki določajo uveljavljanje drugih pravic do javnih
sredstev in ki jih doslej niso uresničevali centri za socialno delo ali njihova
uveljavitev zahteva večje prilagoditve sistema, kar velja za subvencije
malice učencev in dijakov, za subvencije za kosila učence, za znižanje
plačila vrtca, za prispevke k plačilu družinskega pomočnika in za oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev.
Zakon vnaša velike organizacijske spremembe v delo centrov za socialno delo in izvedbo zahtevnih nalog, ki jih je treba v celoti opraviti do uveljavitve zakona, zato potrebujejo več časa, kot so sprva mislili, in sicer:
• prenos kadrov z občin (zaradi velikega števila in zahtevnih postopkov
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se lahko časovno zamakne prenos zaradi problemov, do katerih lahko
pride bodisi v občinah pri prenosu delavcev ali pri novem delodajalcu,
zato je nalogo realneje izpeljati po predlagani novi dinamiki);
• zagotovitev dodatnih prostorov in opreme (težko jo bo v celoti uresničiti do 1. maja 2011, saj mora veliko centrov zaradi neustreznih pogojev
zagotoviti dodatne prostore, kar pa jim še ni uspelo v celoti, še vedno
potekajo tudi dogovori o najetju prostorov, nabavi ustrezne informacijske
opreme …).
Med nalogami, ki bodo najbolj vplivale na uspešnost prehoda na uresničevanje nalog centrov po novem zakonu, je potreben tudi daljši čas za
izobraževanje ter obvezno poskusno uresničevanje zakona. Izobraževanje za aplikativni del se lahko zamakne tudi zavoljo razvoja informacijske
podpore za uresničevanje zakona.
Druge spremembe izboljšujejo že sprejeto zakonsko besedilo, saj je tudi
zakonodajalec ugotovil, da so posamezni členi zakona niso dorečeni in
zato nejasni. Žal pa so to ugotovili spet prepozno, tako da je treba zakon
spreminjati še preden je stopil v veljavo.
Tako se vnovič potrjuje, da je bil zakon pomanjkljiv že ob sprejemanju,
da je težko razumljiv in nepopoln celo za avtorja MDDSZ. Prav tako so
bili tudi, Kljub opozorilom, izrečenim v javni razpravi, je bil zakonodajalec
preveč optimističen glede rokov, kdaj bodo centrov za socialno delo pripravljeni za uresničevanje zakona. Avtorje predloga zakona pa bi kazalo
vnovič opozoriti, da zakona ni mogoče dati v javno razpravo zgolj za
teden dni, pa čeprav gre morda za nevsebinske spremembe.
Branka Kastelic
Priredil za objavo: info.zdus

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije – Združenje SAZAS (v nadaljevanju: Združenje SAZAS),
Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik UU združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
1. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Igor Teršar,
2. Zveza kulturnih društev Slovenije, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Rudolf Šimac,
3. Zveza kulturnih društev Ljubljana, Krekov trg 2/II, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Lojze Adamlje,
4. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednica Mateja Kožuh Novak
na podlagi 157. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah (UL RS, štev. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in
dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP ) in 8. člena pravilnika o javni objavi glasbenih del (UL RS, štev. 138/06; v nadaljevanju Pravilnik)
sklenejo naslednji

Sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja
SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru kulturne dejavnosti,
ki jo razvijajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine.
1. člen
Predmet sporazuma
Stranke uvodoma ugotavljajo:
• da je Združenje SAZAS kolektivna organizacija, ki na podlagi
ZASP in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino št. 800-3/96
z dne 12. marec 1998 upravlja in uveljavlja avtorske pravice pri
avtorskih delih s področja glasbe;
• da je Združenje SAZAS v UL RS štev. 40/2010 z dne 21.
maj 2010 objavilo povabilo k pogajanjem vsa reprezentativna
združenja uporabnikov avtorskih glasbenih del iz repertoarja
Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve z javnim izvajanjem
in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupnega sporazuma o tarifah,
pogojih, okoliščinah uporabe, načinu plačila in drugih pogojih za
uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
na področju organiziranja prireditev z javnim izvajanjem skladno
z določbami 1. in 2. odstavka 157. člena ZASP. K pogajanjem je
Združenje SAZAS povabilo tudi interesna združenja;
• da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska
dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi mednarodnih
konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov
avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi organizacijami
Združenje SAZAS ščiti na ozemlju Republike Slovenije (v
nadaljevanju repertoar Združenja SAZAS);
• da sklenejo ta skupni sporazum, ki je rezultat medsebojnih
pogajanj, usklajevanj in kompromisov z namenom določitve
posebnih pogojev uporabe in tarife za javno izvajanje glasbenih
del iz repertoarja Združenja SAZAS izključno in samo za izvajanje
glasbe na kulturnih prireditvah.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zveza
kulturnih društev Slovenije, Zveza kulturnih društev Ljubljana,
Zveza društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju podpisniki)
zagotavljajo:
• da vsak podpisnik v svojem članstvu združuje večino organizacij
v Sloveniji, ki opravljajo neprofitno kulturno dejavnost v kulturnih
in upokojenskih društvih in je zato na področju teh dejavnosti
reprezentativno združenje v smislu 157. člena zakona o avtorski
in sorodnih pravicah;

• da v dejavnost vsakega posameznega podpisnika sodi tudi
sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del,
kakršen je tudi ta sporazum.
2. člen
Osebna veljavnost in predmet skupnega sporazuma
S tem skupnim sporazumom se določijo pogoji uporabe glasbenih
avtorskih del glede na okoliščine uporabe ter rok in način plačila
avtorskega honorarja oz. nadomestila za uporabo glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS.
Ta sporazum zadeva izključno javno izvajanje glasbenih avtorskih
del v okviru kulturne dejavnosti kulturnih in upokojenskih društev.
3. člen
Osnova za skupni sporazum je pravilnik, ki je kot priloga 1 sestavni del
tega skupnega sporazuma. Če skupni sporazum ne določa drugače,
velja in se za uporabo glasbenih avtorskih del v obliki javnega izvajanja
v okviru neprofitne kulturne dejavnosti uporablja pravilnik.
4. člen
Tarifa in obračun avtorskega nadomestila
Avtorsko nadomestilo ali honorar se izračuna na način in v višini,
kot je to določeno v pravilniku in če ta sporazum ne določa
drugače.
Kadar posamezni organizator javnega izvajanja glasbenih avtorskih
del v okviru kulturnih društev in kulturnih skupin v društvih
upokojencev izpolnjuje pogoje, ki so določeni v nadaljevanju tega
sporazuma, se višina avtorskega honorarja oziroma nadomestila
za posamezno prireditev določi in obračuna, kot sledi:
• tarifa se določi glede na vrsto prireditve skladno s pravilnikom
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in je osnova za izračun avtorskega honorarja ali nadomestila (v
nadaljevanju osnova);
• če so vse potrebni podatki sporočeni pravočasno, pravilno in v
celoti, se osnova zniža za 20 odstotkov;
• organizatorjem prireditev z javnim izvajanjem v okviru kulturnih
društev in kulturnih skupin v društvih upokojencev se osnova zniža
za 10 odstotkov, če gre za prireditev z vstopnino,;
• organizatorjem prireditev z javnim izvajanjem v okviru kulturnih
društev in kulturnih skupin v društvih upokojencev se osnova zniža
za 20 odstotkov, če gre za prireditev brez vstopnine,;
• članom podpisnikov se osnova zniža za 10 odstotkov;
• če bo organizator prireditev z javnim izvajanjem v okviru kulturnih
društev in kulturnih skupin v društvih upokojencev vse obveznosti
iz 2. točke tega člena izpolnil v predpisani elektronski obliki,
objavljeni na uradni spletni strani Združenja SAZAS, se mu osnova
zniža za 5 odstotkov;
• znižanji iz 3. in 4. točke tega člena se med seboj izključujeta;
• znižanja se kumulativno ne seštevajo, temveč rezultat vsakega
znižanja šteje kot osnova za naslednje znižanje;
• znižanja se med seboj, razen v primeru 7. točke tega člena, ne
izključujejo;
Znižanja tarife se upoštevajo izključno in samo za prireditve z
javnim izvajanjem v okviru neprofitne kulturne dejavnosti.
5. člen
Prireditev, oproščene plačila avtorskega honorarja ali
nadomestila
V okviru neprofitne kulturne dejavnost kulturnih društev in
kulturnih skupin v društvih upokojencev je enkrat na leto ena
prireditev, na kateri je predstavljeno celoletno delo društva, v
celoti oproščena plačila avtorskega honorarja ali nadomestila. S
tem Združenje SAZAS prispeva k razvoju tovrstnega kulturnega
udejstvovanja.
6. člen
Okoliščine, zaradi katerih se zniža plačilo avtorskega
honorarja
Znižanje iz 2. in 6. točke 4. člena tega sporazuma se priznava
uporabnikom avtorskih del zavoljo racionalizacije poslovanja
Združenja SAZAS, saj se s pravočasno in popolno sporočanje
podatkov v predpisani elektronski obliki znižuje adminstrativne
stroške poslovanja Združenju SAZAS in stroške obdelave
podatkov.
Znižanje iz 3. oz. 4. točke 4. člena tega sporazuma se priznava
uporabnikom, ker imajo zaradi svojega nepridobitnega statusa
ohranjanja in širjenja narodne kulturne dediščine, tradicije
zborovskega petja, godb in folklore ter plesne in za Evropo
edinstvenega ljubiteljskega delovanja na tem področju poseben
popust pri plačilu nadomestila za uporabo zaščitenega glasbenega
repertoarja.
Znižanje iz 5. točke četrtega člena tega sporazuma se prizna
zaradi olajševalne in povezovalne vloge, ki jo imajo podpisniki pri
uveljavljanju avtorske pravice na prireditvah, ki so organizirane
za javne izvedbe v okviru prireditev z javnim izvajanjem v okviru
neprofitne kulturne dejavnosti, kar se kaže v dejstvu, da so
se podpisniki pogajali z Združenjem SAZAS, da so skrbniki
10

sporazuma , kar zadeva razmerje do svojih članov, da so dolžni
redno sporočati vsako spremembo pri svojih članih, da bodo
svoje člane redno opozarjali na pomen avtorsko-pravne zaščite,
na pomen ureditve odnosov med organizatorji prireditev z javnim
izvajanjem v okviru neprofitne kulturne dejavnosti in Združenjem
SAZAS, kakor tudi na vse novosti, ki zadevajo medsebojna
razmerja. Podpisniki bodo svoje člane opozarjali na morebitne
kršitve določb njihovih individualnih pogodb (zamude pri plačilih,
nepopolno ali nepravočasno sporočanje podatkov …) ter ustrezno
oglaševali Združenje SAZAS.
7. člen
Pravočasno, pravilno in popolno sporočanje vseh potrebnih
podatkov
Pogoji iz 2. točke 4. člena so izpolnjeni, če organizator prireditve
z javnim izvajanjem v okviru kulturnih društev in kulturnih skupin v
društvih upokojencev Združenju SAZAS enkrat na mesec dostavi
obrazca SAZAS – 1 (spored izvedenih del za javno izvajanje del na
koncertih in prireditvah) in SAZAS – 3 (osnove za obračun avtorskega honorarja). Rok za dostavo obeh obrazcev za vse prireditve
je do 15. dneva v mesecu za pretekli mesec., Če bi prišlo do razlike
med prodanimi vstopnicami in številom obiskovalcev na prireditvi
iz 3. točke 4. člena in če organizator predloži dokaz o brezplačnih
vstopnicah, osnova pa se obračunava glede na število obiskovalcev prireditve, Združenje SAZAS vzame kot podlago za obračun
osnove najmanj 80 odstotkov obiskovalcev.
Za resničnost in popolnost prijavljenih podatkov na obrazcih
SAZAS – 1 in SAZAS 3 je odgovoren organizator prireditve z javnim
izvajanjem v okviru neprofitne kulturne dejavnosti.
8. člen
Plačilo avtorskega nadomestila
Združenje SAZAS bo v skladu z določbami tega sporazuma in
pravilnika po izvedeni prireditvi obračunalo avtorsko nadomestilo ali
honorar in izstavilo račun organizatorju prireditev z javnim izvajanjem
v okviru kulturnih društev in kulturnih skupin v društvih upokojencev.
Organizator prireditev z javnim izvajanjem v okviru kulturnih društev
in kulturnih skupin v društvih upokojencev je dolžan poravnati račun
za avtorsko nadomestilo ali honorar v tridesetih dneh od dneva
izstavitve računa.
9. člen
Pravica do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji, določeni v njem, se uporabljajo
in veljajo izključno za uporabnike, ki v svoji dejavnosti uporabljajo
glasbena dela, kot je to določeno v 2. in 4. členu tega sporazuma,
in imajo z Združenjem SAZAS sklenjeno individualno pogodbo,
skladno s tem sporazumom. Morebitne neporavnane prejšnje
obveznosti članov podpisnikov niso ovira za sklenitev tega
skupnega sporazuma, kakor tudi ne za sklenitev individualne
pogodbe med Združenjem SAZAS in članom podpisnikov.
Seznami članov podpisnikov so kot priloge 2, 3, 4, in 5 sestavni
del tega sporazuma. Podpisniki se zavezujejo, da bodo Združenju
SAZAS ob vsaki spremembi članstva (sprejem ali izstop člana) v
roku 15 dni posredovali nov seznam svojih članov.
Posamezni član podpisnikov bo z Združenjem SAZAS sklenil

individualno pogodbo. V pogodbi bodo za vsakega člana pod
pisnikov določeni pogoji za uporabo glasbe skladno s tem spo
razumom.
10. člen
Izguba pravice do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji, ki iz njega izhajajo, se ne uporabljajo
za organizatorje prireditev z javnim izvajanjem v okviru kulturnih
društev in kulturnih skupin v društvih upokojencev, ki jim Združenje
SAZAS zaradi kršitev individualne pogodbe, pravilnika, ZASP
ali tega sporazuma prekliče individualno sklenjeno pogodbo (v
nadaljevanju besedila: kršitelj). V primeru kršitev pravilnika, ZASP
ali tega sporazuma bo Združenje SAZAS kršitelja pisno obvestilo
o kršitvi. O kršitvi člana podpisnikov bo Združenje SAZAS obvestilo
tudi podpisnika tega sporazuma.
V pisnem obvestilu o kršitvi bo Združenje SAZAS kršitelja najprej
pozvalo, da odpravi kršitev.
Če pa kršitelj, ki mu je bila pisno obvestilo o kršitvi že poslano, vnovič
krši ZASP, pravilnik, ta sporazum ali individualno sklenjeno pogodbo,
bo Združenje SAZAS z odpovednim rokom 30 dni preklicalo
individualno sklenjeno pogodbo.
Šteje se, da je individualna pogodba odpovedana pravilno, tudi če
kršitelj ne dvigne pisemske pošiljke, ki mu je bila poslana na uradni
naslov. V tem primeru se šteje, da je individualna pogodba pravilno
odpovedana s potekom roka za dvig priporočene pisemske pošiljke,
ki vsebuje obvestilo o odpovedi.
Združenje SAZAS lahko prekliče odpoved individualne pogodbe,
če kršitelj do dneva poteka odpovednega roka odpravi kršitve,
zaradi katerih je bila pogodba odpovedana. O odpovedi individualne
pogodbe člana podpisnikov, bo Združenje SAZAS obvestilo tudi
posameznega podpisnika tega sporazuma.
Kršitve posameznega kršitelja ne vplivajo na veljavnost tega skupnega
sporazuma niti ne na druge individualne pogodbe, sklenjene na podlagi
tega sporazuma.
11. člen
Obveznosti podpisnikov
Podpisniki bodo seznanili vse svoje člane z vsebino tega sporazuma in
jih pozvali naj z Združenjem SAZAS podpišejo individualne pogodbe v
skladu s tem sporazumom.
Podpisniki bodo po svojih najboljših močeh pripomogli k temu, da bodo
člani podpisnikov spoštovali določbe v času trajanja tega sporazuma.
V primeru nespoštovanja določb tega sporazuma bodo
podpisniki posredovali pri svojih članih-kršiteljih avtorskih pravic.
Podpisniki bodo svoje člane pozvali k plačilu neporavnanih
obveznosti do Združenja SAZAS, ki jih imajo njihovi člani v času
podpisa tega sporazuma.
Vsak podpisnik bo na svoji uradni spletni strani objavil znak
Združenja SAZAS s pripisom »Spoštujmo avtorsko pravico«.
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Iz pravilnika o javni priobčitvi
glasbenih del
Na podlagi uredbe Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. julija
2006 o spremembi uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih
razmerjih med evrom in valutami držav članic, ki sprejmejo
evro, Združenje SAZAS objavlja pravilnik o javni priobčitvi
glasbenih del, v katerem je avtorsko nadomestilo ali honorar,
preračunan v EUR, na podlagi menjalnega razmerja:
1 EUR = 239,640 SIT.
Pravilnik
o javni priobčitvi glasbenih del
1. člen
S tem pravilnikom določa SAZAS pogoje, pod katerimi lahko
fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: uporabnik) javno
priobčuje javnosti glasbena neodrska dela, ki so zaščitena z
zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in so sestavni del
svetovnega repertoarja, ki ga ščiti SAZAS na ozemlju Republike Slovenije.
2. člen
Repertoar SAZAS sestavljajo naslednja dela:
a) glasbena neodrska dela (oratoriji, kantate, dela resne in
zabavne glasbe ipd.);
b) odlomki glasbenih odrskih del (oper, operet, baletov ipd.) ne
glede na trajanje pod pogojem, da ti odlomki ne predstavljajo
dramske celote;
c) glasba iz glasbenih koreografskih del (koncertno izvajanje)
ne glede na trajanje;
d) glasbena dela, uporabljena v dramskih delih, če avtor svojih
pravic ni prenesel na uporabnika;
e) glasbena dela, uporabljena za špice, zvočne podlage,
zvočne ilustracije in odmore;
f) glasba iz avdiovizualnih del (kinematografski filmi, TV filmi, TV
nanizanke in nadaljevanke ipd.);
g) druga glasbena avtorska dela, ki jih ščiti SAZAS na podlagi
posebnega pooblastila avtorja ali druge avtorske organizacije.
3. člen
Uporabnik mora dobiti poprejšnje dovoljenje SAZAS za vsako
javno priobčitev avtorskih del iz repertoarja SAZAS. Dovoljenje
lahko zadeva enkratno ali večkratno (v določenem časovnem
obdobju) uporabo avtorskih del.
...
16. člen
Če uporabnik namerno krši avtorske pravice, bo SAZAS skladno z določbami 168. člena ZASP zahteval plačilo predpisanega avtorskega honorarja, povečanega za 200 odstotkov.
Če iz finančne ali druge dokumentacije uporabnika ni mogoče
ugotoviti prihodka, ki je osnova za obračun avtorskega honorarja, bo SAZAS obračunal avtorski honorar po najvišji tarifni
točki, ki velja za ustrezno uporabo avtorskih del.
UL RS štev. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

12. člen
Kršitve avtorskih pravic
Združenje SAZAS lahko pred odpovedjo individualne pogodbe
pisno opomni člana podpisnikov, ki krši določbe individualne
pogodbe, določbe pravilnika, ZASP ali tega sporazuma.
Zoper člane podpisnikov, ki bodo večkrat kršili pogoje o uporabi
glasbenih avtorskih del, določbe individualne pogodbe, pravilnika,
ZASP ali tega sporazuma, bo Združenje SAZAS uporabilo vsa
razpoložljiva pravna sredstva.
13. člen
Zaščita interesov članov podpisnikov
Združenje SAZAS si bo prizadevalo zagotoviti članom podpisnikov
zaščito pred zahtevki tretjih oseb ali svojih članov, ki bi zadevali
prenos avtorskih pravic ali dovoljenje za uporabo glasbenih
avtorskih del, ki se daje na podlagi tega sporazuma in na podlagi
sklenjenih individualnih pogodb.
14. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa vseh strank sporazuma
in velja do 31. decembra 2011. Sporazum začne veljati 15. dan
po objavi v UL RS.
S potekom roka veljavnosti tega sporazuma ali v drugih primerih
prenehanja tega sporazuma avtomatično prenehajo veljati tudi
vse individualne pogodbe, sklenjene na podlagi tega sporazuma.
Predstavniki podpisnikov in Združenja SAZAS bodo najkasneje
v oktobru 2011 preverili sodelovanje vseh pogodbenih strank
ter članov podpisnikov in učinke ter realizacijo tega sporazuma
ter začeli pogajanja o podaljšanju veljavnosti tega sporazuma ali
o sklenitvi novega.
15. člen
Mirno reševanje sporov
Stranke tega sporazuma bodo reševale spore po mirni poti, če pa to ne
bi bilo mogoče, je za reševanja spora pristojno redno sodišče v Ljubljani.
16. člen
Ta sporazum je sestavljen v petih istovetnih izvodih, od katerih vsaka stranka sporazuma prejme po en izvod.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti združenje SAZAS
Igor Teršar, 
Matjaž Zupan,
direktor
predsednik UO
Zveza kulturnih društev Slovenije
Rudolf Šimac,
predsednik
Zveza društev upokojencev Slovenije
Mateja Kožuh Novak,
predsednica
Zveza kulturnih društev Ljubljana
Lojze Adamlje,
predsednik
Ljubljana,
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Trzin, 13. april 2011

Starejši za skladen
razvoj dolgožive družbe
Seznanili smo vas že, da smo na predlog številnih članov naših
društev in drugih upokojencev začeli uresničevati projekt Aktivno državljanstvo. Cilj projekta je z obiski v poslanskih pisarnah
seznanjati poslance državnega zbora z razmerami na terenu
in jim posredovati predloge starejših za ureditev zakonodaje in
trenutnih razmer. V neposrednem stiku s poslanci v parlamentu
nismo dovolj uspešni, saj se vedno znova izgovarjajo na strankarsko disciplino. Naše pobude in predlogi se radi izgubijo, k
sodelovanju in odločanju mnogokrat nismo povabljeni, nadaljuje pa se praksa slabih ali vsaj neustreznih zakonskih in političnih
rešitev. Več kot očitno je, da se moramo bolje organizirati, da
moramo glasneje povedati svoje mnenje, da se moramo znati
včasih sami kam napovedati ali povabiti, denimo k poslancem,
ki nas od enih do drugih volitev kaj radi pozabijo. Potreben je
množičen pritisk prebivalstva, kar mi v naši veliki organizaciji
lahko tudi speljemo.
Prav temu je namenjen projekt Aktivno državljanstvo. Seveda
pa projekta ni mogoče izpeljati brez vaše pomoči in sodelovanja. Sredstva, ki jih imamo na voljo, bodo krila le najnujnejše
operativne stroške, deloma potne stroške in deloma honorarje
tistim delavcem v PZDU, ki bodo v pokrajinah pripravljali in vodili delo.

Prosili smo vas že za podatke o poslanskih pisarnah v vaših
pokrajinah. Objavljamo preglednico s podatki, ki nam jih je že
uspelo zbrati. Prosimo vas, da jo pregledate, manjkajoče podatke dopolnite in razpredelnico vrnete na ZDUS, saj bi radi nekatere ugotovitve (denimo, da poslanec sploh nima poslanske
pisarne v pokrajini, kjer je bil izvoljen, ali da nekega poslanca
nikoli ni v njegovi pisarni na terenu) objavili v našem časopisu ZDUS plus. Prav tako vas prosimo, da v vseh pokrajinah,
v katerih še niste oblikovali ekspertnih skupin, to je skupine
strokovnjakov, ki bi bile pripravljene sodelovati v projektu, to
čimprej storite.
V naslednjih dneh se bomo oglasili po telefonu, da se dogovorimo za sestanke z ekspertno skupino v vaši pokrajini. Na teh
sestankih bi se dogovorili o področjih in obliki dela.
Od članov ekspertne skupine (dobro bi bilo, da bi bili upokojeni
strokovnjaki različnih strok) pričakujemo, da bodo redno sledili
medijskim dogodkom, povezanimi z zakonodajo, ki je v obravnavi, da bodo kritično spremljali delo poslancev v lokalnem
okolju in da se bodo pripravljeni o stališčih zveze in pokrajine
pogovarjati z našimi člani, ki bodo obiskovali poslance.
Emil Milan Pintar,
dr. Mateja Kožuh Novak,
vodja projekta
predsednica ZDUS

Kje imajo poslanci pisarne?
Vsi vemo, da so številni zakoni, ki jih sprejemamo zadnja leta, slabo pripravljeni in slabo usklajeni. V njih se čedalje pogosteje vidi
tudi pomanjkanje znanja in izkušenj naše populacije, zato predlagane zakonske rešitve pogosto sprožajo več novih problemov, kot
pa rešujejo stare, predvsem pa povzročajo negotovost, spore med ljudmi in referendumsko opredeljevanje. Lep primer takih slabo
pripravljenih zakonskih projektov so v zadnjem času zakon o malem delu, pokojninska reforma ali zakon o preprečevanju dela na
črno.
Pa smo za to deloma tudi sami krivi. Če bi vladi vsilili razpravo o malem delu že takrat, ko je zakon še nastajal, ali jo izsilili od poslancev, še preden so zakon sprejemali, sem prepričan, da vlada ne bi v isti zakon stlačila reševanja problemov treh tako različnih
družbenih skupin, kot so študentje, nezaposleni in upokojenci. Očitno je, da smo upokojenci premalo iniciativni, premalo organizirani, premalo agresivni, premalo informirani o pripravljanju novih zakonov, zato s svojimi stališči in predlogi prihajamo prepozno. Prav
reševanju tega problema je namenjen projekt Aktivno državljanstvo. V nadaljevanju objavljamo organizacijsko-programsko ogrodje
projekta in pregled poslanskih pisarn po pokrajinah. Prav te pisarne morajo postati prve kontaktne točke, kjer bomo upokojenci
redno opozarjali poslance na svoje probleme, predloge in stališča do predlaganih zakonskih rešitev. Vlada pripravlja za nas izjemno
pomembne zakone o zdravstvenem varstvu, o socialni oskrbi, o obdavčenju nepremičnin itd. Skupaj bomo pripravili predlog stališč
ZDUS, na vseh nas pa je, da jih argumentirano in pravočasno posredujemo uradnikom in poslancem.
Emil Milan Pintar,
vodja projekta Aktivno državljanstvo
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OSREDNJESLOVENSKA PZDU
Ime in priimek

Stranka

Občina

Janez Janša

SDS

Grosuplje

Alenka Jeraj

SDS

Ig

Silva Črnugelj

SD

Ljubljana MostePolje

Anton Anderlič

LDS

Ljubljana Šiška

Vito Rožej

Zares

Ljubljana Šiška

Anton Colarič

SD

Ljubljana

Miran Potrč

SD

Ljubljana

Janja Klasinc

SD

Ljubljana

France Cukjati

SDS

Lesno Brdo

Janez Kikelj

SD

Vrhnika

Peter Verlič

SDS

Logatec

Dušan Kumer

SD

Ljubljana

Pavel Gantar

Zares

Ljubljana

Andreja Črnak
Meglič

SD

Ljubljana Vič-Rudnik

Poslanska
skupina
nepovezanih
poslancev (NP)

Ljubljana Vič-Rudnik

Andrej Magajna

Telefon

Mobitel

01/478 96 04

Uradne ure

Kraj (naslov)

Ni podatkov
Vsak drugi ponedeljek v mesecu od
15.30 do 17. ure (Škofljica); vsak drugi
ponedeljek v mesecu od 17.30 do 19.
ure (Velike Lašče); vsak 3. ponedeljek
v mesecu od 15.30 do 17.00 ure
(Ig); vsak 3. ponedeljek v mesecu od
17.30 do 19.ure (Podpeč).
Prvi ponedeljek v mesecu od 17. do
19. ure.

01/478 95 30

01/200 03 10

Občina Škofljica, Šmarska cesta
3, Škofljica; Občina Velike Lašče,
Levstikov trg 1, Velike Lašče;
Mladinski dom Ig, Troštova 15, Ig;
KS Podpeč Preserje, Jezero 21,
Jezero.
Poslanska pisarna Polje, Polje 12,
Lj.-Polje.
Slovenska c. 29, Ljubljana.

Po predhodnem telefonskem
dogovoru.
Prvi ponedeljek v mesecu od 17. do
19. ure (Moste); tretji ponedeljek v
mesecu od 10. do 12. ure (Jarše).
Prvi in tretji ponedeljek v mesecu od
14. do16. ure.
Tretji ponedeljek v mesecu od 10. do
12 ure.

01/478 95 70

01/478 95 30

Vsak ponedeljek od 17. do 18. ure.
Vsak ponedeljek od 10h do 12h
Vsak 1. ponedeljek od 17.00 do
19.00 ure
Prvi ponedeljek v mesecu od 17h
do 19h

01/478 9546

01/478 94 37

Župančičeva 8, Ljubljana.
Poslanska pisarna Moste, Ob
Ljubljanici 36a; Poslanska pisarna
Jarše, Kvedrova 32.
Poslanska pisarna Center,
Štefanova 9 do 11, Ljubljana.
Poslanska pisarna Fužine, Preglov
trg 15.
Tržaška cesta 23, Vrhnika (prostori
OO).
Poslanska pisarna Vrhnika, Tržaška
c. 12, Vrhnika (v stavbi Društva
upokojencev Vrhnika).
Obrtno podjetniška zbornica
Logatec, Tržaška 11, Logatec.
Poslanska pisarna Dravlje,
Draveljska 44, Ljubljana.

Ni podatkov.
Prvi ponedeljek v mesecu od 17. do
19 ure.
041 691 619

Poslanska pisarna Vič, Tbilisijska
44, Ljubljana.

Vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.
Pot k ribniku 20, Rudnik, Ljubljana.
do 19. ure

JUŽNOPRIMORSKA PZDU
Ime in priimek

Posl. stranka

Občina

Roberto Battelli

Poslanska
skupina ital. in
madž. narodne
skupnosti (NS)

Bertoki - Koper

Breda Pečan

SD

Izola

Franco Juri

Zares

Koper

Luka Juri

SD

Koper

Marijan Križman

SD

Koper

Sara Viler

SNS

Koper

Zvonko Černač

SDS

Postojna

Miroslav Klun

SD

Sežana

Telefon

Mobitel

Uradne ure

Kraj (naslov)

Ni podatkov.
Dogovor za termin po telefonu oz.
e-pošti. Načeloma drugi ponedeljek
051/382 783 v mesecu od 17. do 19. ure (Izola);
načeloma tretji ponedeljek v mesecu
od 17. do 19. ure (Ilirska Bistrica).
01/478 95 70

Vsak ponedeljek od 12. do 13. ure.
040/233 733

051/374 472

Srečanje možno kadarkoli, po
predhodnem telefonskem dogovoru.
Prisoten po dogovoru oz. vsak prvi
ponedeljek v mesecu od 15. do 19
ure.

Poslanska pisarna v Izoli,
Plenčičeva 3/1; poslanska pisarna
v Ilirski Bistrici, Jurčičeva 1.
PC Ogrlica, Ferrarska 14, Koper
(naknadno bo odprta tudi v Izoli).

Poslanska pisarna v Zadružnem
domu Bertoki.

Vsak ponedeljek od 8.00 - 9.00 ure
(Postojna); prvi ponedeljek od 10.00
- 12.00 (Pivka); prvi ponedeljek od
13.00 - 15.00 (Ilirska Bistrica)
Vsak torek v mesecu od 13. do 14.
ure (Hrpelje); vsak torek v mesecu od
15. do 16. ure (Sežana).

Postojna, Jamska c. 9, Postojna
(prostori občine); poslanska pisarna
Pivka; poslanska pisarna Ilirska
Bistrica.
Poslanska pisarna Hrpelje, Reška
c. 14; poslanska pisarna Sežana,
Partizanska c. 4.

Uradne ure

Kraj (naslov)

Vsak prvi. ponedeljek v mesecu od
17. do 18. ure.
Vsak prvi, drugi in tretji ponedeljek v
mesecu od 12. do 16. ure.

Občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica.
Upravna enota Idrija, Študentovska
2, Idrija.
Poslanska pisarna Idrija (Upravna
enota Idrija).

SEVERNOPRIMORSKA PZDU
Ime in priimek

Posl. stranka

Občina

Telefon

Mobitel

Danijel Krivec

SDS

Bovec

01/478 96 04

Rado Likar

SDS

Črni Vrh nad Idrijo

01/478 95 30

Samo Bevk

SD

Idrija

Vsak ponedeljek od 9. do 12. ure.

Mirko Brulc

SD

Šempas

9. 5., 30. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7., 5. 9.,
26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21.
11., 12. 12. 2011 od 15. do 17. ure.

Vasja Klavora

DeSUS

Tolmin

05/388 18 11

Vsak ponedeljek od 10. do 14. ure.

Eva Irgl

SDS

Vipava

01/478 96 04

Pogovor je potrebno najaviti na
telefonsko številko 01 478 96 26.
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Poslanska pisarna v stavbi Mestne
občine Nova Gorica.
Gozdno gozdarstvo Tolmin, Brunov
drevored 13, Tolmin.
Poslanski pisarni v Ajdovščini
(Goriška cesta 17) in Vipavi (stara
šola, Trg Pavla Rušta 6).

GORENJSKA PZDU
Ime in priimek

Posl. stranka

Občina

Telefon

Mobitel

Kraj (naslov)

Vsak prvi ponedeljek v mesecu od
8. do 10. ure (Domžale); vsak drugi
ponedeljek v mesecu od 8. do 10.
ure (Lukovica); vsak 3. ponedeljek v
mesecu od 8. do 10. ure (Moravče)

Domžalski dom, Ljubljanska 58,
Domžale; Občina Lukovica, Stari
trg 1, Lukovica; Občina Moravče,
Trg svobode 4, Moravče.

Robert Hrovat

SDS

Dob

Tomaž Tom
Mencinger

SD

Jesenice

Julijana Bizjak
Mlakar

SD

Kamnik

Branko Grims

SDS

Kranj

01/478 95 30

Po dogovoru.

Bleiweisova 6, Kranj.

Alojzij Potočnik

Zares

Kranj

01/478 95 70

Vsak ponedeljek od 8. do 13. ure.

Kranj.

Darja Lavtižar Bebler SD

Kranjska Gora

04/238 13 30

Po predhodnem dogovoru.

Občinski odbor Socialnih
demokratov Kranj, Maistrov trg 12,
Kranj.

Anton Urh

DeSUS

Stara Fužina

04/577 01 00

Milenko Ziherl

SDS

Škofja Loka

01/478 95 46

Borut Sajovic

LDS

Tržič

04/597 15 10

Cveta Zalokar
Oražem

Zares

Domžale

Milan Čadež

SDS

Gorenja vas

01/478 95 30

Uradne ure

Ponedeljek, torek in četrtek od 8. do
15. ure, ob sredah od 8. do 17. urein
ob petkih od 8. do 13. ure, najave na
telefonski številki 04/586 92 31.
Vsak prvi delovni ponedeljek v
mesecu od 9. do 10. ure (Komenda);
vsak delovni ponedeljek od 11. do12.
031 284 829
ure (Kamnik); za morebitne sestanke
izven dogovorjenih ur je dostopna na
GSM 031 284 829

Vsak prvi ponedeljek od 12. do 14.
ure in vsak tretji ponedeljek od 14. do
16. ure.
Vsak prvi ponedeljek v mesecu od 9.
do 11. ure; vsak drugi ponedeljek v
mesecu od 16. do 18. ure.
041/617 052

Poslanska pisarna v stavbi Občine
Jesenice, na Cesti železarjev 6.
Poslanska pisarna v Komendi
(občinska stavba na Zajčevi);
poslanska pisarna v Kamniku (v
občinski stavbi) Glavni trg 23.

Triglavska cesta 35, Bohinjska
Bistrica.
UE Škofja Loka, Poljanska c.
2,Škofja Loka.
Trg svobode 18, Tržič.

01/478 95 70

Po predhodnem telefonskem
dogovoru.

Domžalski dom, Ljubljanska 58,
Domžale.

01/478 96 04

Vsak ponedeljek od 13. do 15. ure.

Poljanska cesta 87, Gorenja vas.

Uradne ure

Kraj (naslov)

DOLENJSKA PZDU
Ime in priimek

Posl. stranka

Občina

Jože Tanko

SDS

Breg pri Ribnici na
Dolenjskem

01/478 95 30

Janko Veber

SD

Mahovnik

01/478 94 96

Zvonko Lah

SDS

Mirna Peč

01/478 95 46

Ivan Grill

SDS

Novo mesto

01/478 96 04

Franci Kek

Zares

Novo mesto

Renata Brunskole

SD

Franc Žnidaršič

Poslanska skup.
nepovezanih
Trebnje
poslancev (NP)

Telefon

Mobitel

Vsak ponedeljek od 9. do 12. ure predhodne najave na tel. štev.: 01/478
94 96.
Vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16.
do 18. ure.
Vsak ponedeljek od 8. do 10. ure.
Po predhodnem telefonskem
dogovoru.
Vsak prvi ponedeljek v mesecu od
17h do 19h

01/478 95 70

Suhor
07/304 49 04

051/373 870

Telefon

Mobitel

Škrabčev trg 40, Ribnica (prostori
OO).
Poslanska pisarna Kočevje,
Ljubljanska c. 7.
Mirna Peč, Gubčeva cesta 16,
Trebnje.
Kandijska 36, Novo mesto.
Glavni trg 2,

8000 Novo mesto

Poslanska pisarna Črnomelj, Ul.
Staneta Rozmana 11, Črnomelj.

Vsak prvi, drugi in tretji ponedeljek v
mesecu od 8. do 11. ure.

Rimska ulica 33, Trebnje.

Uradne ure

Kraj (naslov)

CELJSKA PZDU
Ime in priimek

Posl. stranka

Občina

Andreja Rihter

SD

Celje

Matjaž Han

SD

Laško

03/5 80 802

Iztok Podkrižnik

SDS

Ljubno ob Savinji

01/478 95 46

Jakob Presečnik

SLS

Mozirje

03/839 33
02 (Mozirje);
03/839 18 50
(Gornji Grad).

Rudolf Petan

SDS

Slovenske Konjice

01/478 95 30

Tadej Slapnik

Zares

Slovenske Konjice

01/478 95 70

Štefan Tisel

SDS

Šentjur

01/478 95 46

Vinko Gorenak

SDS

Šmarje pri Jelšah

01/478 95 30

Žalec

01/478 95 70

Alojz (Lojze) Posedel Zares

Vsak prvi ponedeljek v mesecu od
10. do13. ure in vsak drugi torek v
mesecu od 9. do 12. ure.
Vsak ponedeljek, torek in četrtek od
8. do 15. ure, ob sredah od 8. do
041/341 981 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure,
najave na tel. štev.: 03/568 08 02 ali
041/341 981.
Vsak prvi ponedeljek od 15. do 17.
ure.
Vsak prvi ponedeljek v mesecu od 14.
do 17. ure (Mozirje, tel. štev.: 03/839
33 02 ali 041/628 047); vsak drugi
041/628 047
ponedeljek v mesecu od 14. do 17.
ure (Gornji Grad, tel. štev.: 03/839 18
50 ali 041/628 047)
Vsak ponedeljek od 11. do 14. ure.
Vsak prvi ponedeljek v mesecu od
15. do 19. ure oz. po telefonskem
dogovoru.
Vsak ponedeljek od 7. do 8. ure (oz.
po dogovoru).
Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu
od 10.30 do 11.30 ure.
Vsak ponedeljk od 13. do 15. ure.

Poslanska pisarna Celje, Gosposka
5.
Poslanska pisarna Radeče in
Laško, Ul. Milana Majcna 1 (občina
Radeče).
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
Ljubno ob Savinji.

Občini Mozirje; Občina Gornji Grad.

Šolska ulica, Slovenjske Konjice.
Stari trg 28, Slovenjske Konjice.
Občina Šentjur, Mestni trg 10,
Šentjur.
Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, Rogaška Slatina.
Ulica Savinjske čete 4, Žalec.
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KOROŠKA PZDU
Ime in priimek

Posl. stranka

Občina

Miro Petek

SDS

Mežica

Alan Bukovnik

SD

Radlje ob Dravi

Matjaž Zanoškar

DeSUS

Slovenj Gradec

Zmago Jelinčič
Plemeniti

SNS

Slovenj Gradec

Ime In Priimek

Posl. stranka

Občina

Darko Menih

SDS

Topolšica

Bojan Kontič

SD

Telefon

Mobitel

Uradne ure
Vsak ponedeljek od 9. ure dalje (po
dogovoru z Dejanom Kavtičnikom na
041/804 798).
Načeloma vsak prvi ponedeljek v
mesecu (po dogovoru z Robertom
Potnikom na 051/424 631).
Vsak ponedeljek od 11. do 13. in od
16. do 17. ure.

01/478 95 30

02/881 21 19

Vsak ponedeljek med 17. in 19. uro.

Kraj (naslov)
Gačnikova pot 3, Ravne na
Koroškem.
Poslanske pisarne v Radljah ob
Dravi, Dravogradu, Slovenj Gradcu
in Ravnah na Koroškem.
Občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, Slovenj Gradec.
Poslanska pisarna, Meškova 2,
Slovenj Gradec.

ŠALEŠKA PZDU
Telefon

Mobitel

Uradne ure

Kraj (naslov)

01/478 96 04

Vsak ponedeljek od 15. do 17. ure.

Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
Šoštanj.

Velenje

03/896 16 04

Po predhodnem dogovoru.

Titov trg 1, Velenje.

Uradne ure

Kraj (naslov)

ZGORNJEPODRAVSKA PZDU
Ime in priimek

Posl. stranka

Občina

Telefon

Milan Gumzar

Poslanski klub
LDS (PK LDS)

Lenart

02/703 60 82

Bogdan Čepič

SD

Bresternica

Marjan Bezjak

SDS

Voličina

01/478 95 46

Matevž Frangež

SD

Maribor

02/250 19 10

Majda Potrata

SD

Maribor

02/250 29 10

Silven Majhenič

SNS

Miklavž na
Dravskem polju

03/757 17 26

Ljubo Germič

LDS

Ruše

Vili Rezman

Poslanska skup.
nepovezanih
Ruše
poslancev (NP)

02/661 37 61

Marijan Pojbič

SDS

Sladki Vrh, Pesnica

01/4789 546

Jožef Jerovšek

SDS

Slovenska Bistrica

01/4789 530

Janez Ribič

SLS

Spodnji Duplek

02/684 09 14

Mobitel

Čolnikov trg 5, Benedikt.
Načeloma vsak ponedeljek od 9. do
041/627 491 12. ure. Dogovor na tel. 041/627 491
oz. na bogdan.cepic@dz-rs.si.
Vsak ponedeljek od 8. do 11. ure
(Lenart, prostori občine); prvi ponedeljek
od 12. do 13. ure (Benedikt); drugi
ponedeljek od 12. do 13. ure
(Sv. Trojica); tretji ponedeljek od 12. do
13. ure (Cerkvenjak); prvi ponedeljek
od 14. do 15. ure (Sv. Ana); drugi
ponedeljek od 14. do 15. ure (Sv. Jurij).
Praviloma vsak delovni ponedeljek od
051/644 497 9. do 12. ure po predhodni telefonski
najavi.
Po predhodnem dogovoru, načeloma
vsak ponedeljek ob 9. do 11. ure,
razen v času zasedanja DZ.
Vsak drugi in četrti ponedeljek v
mesecu med 17. in 19. uro (Miklavž
na Dravskem polju); vsak prvi in tretji
ponedeljek v mesecu med 17. in 19.
uro (Zreče).
031/348 918

Poslanska pisarna Maribor,
Maistrova 17.

Lenart (prostori občine); Benedikt,
Čolnikov trg; Sv. Trojica, Mariborska
c.; Cerkvenjak; Sv. Ana; Sv. Jurij.

Poslanska pisarna Maribor,
Maistrova 17, Maribor.
Poslanska pisarna Maribor,
Maistrova ul. 17, Maribor.
Poslanske pisarne v Miklavžu na
Dravskem polju (občina), Pesnica
pri Mariboru 39 a; v Zrečah (KS
Zreče), Cesta na Roglo 13 b.
Trg vstaje 3, Ruše.

Ponedeljki med 9. in 11. uro.

Mariborska cesta 13 (DU Ruše),
Ruše.

Vsak prvi prvi ponedeljek od 13. do
14. ure (Šentilj); vsak četrti ponedeljek
od 13. do 14. ure (Kungota).
Vsak prvi in tretji ponedeljek od 10.
do 12. ure.

Občina, Maistrova ulica 2, Šentilj;
Kungota, občina Plintovec 1,
Kungota.
Poslanska pisarna, Trg svobode,
Slovenska Bistrica.

Vsak ponedeljek od 10 do 12 ure.

Občina Spodnji Duplek.

Uradne ure

Kraj (naslov)
Poslanska pisarna Brežice, Cesta
prvih borcev 24 a, 8250 Brežice;
Poslanska pisarna Sevnica, Glavni
trg 11, Sevnica

POSAVSKA PZDU
Ime in priimek

Posl. stranka

Občina

Telefon

Mobitel

Andrej Vizjak

SDS

Brežice

01/478 95 30

Vsak ponedeljek od 9. do 12. ure
(Brežice); vsak prvi in tretji ponedeljek
od 15. do 18.00 ure (Sevnica).

Franc Bogovič

SLS

Koprivnica (Krško)

07/498 1201

Vsak ponedeljek.

Občina Krško.

Uradne ure

Kraj (naslov)

POMURSKA PZDU
Ime in priimek

Posl. stranka

Občina

Telefon

Vsak ponedeljek od 9. do 11.30 ure;
031/646 534
po dogovoru tudi drug termin.
Vsak ponedeljek od 17. do 20. ure
(Gornja Radgona); po predhodnem
dogovoru Lenart in Slovenske gorice.

Franc Jurša

DeSUS

Branoslavci

Anton Kampuš

SD

Gornja Radgona

Laszlo Göncz

Poslanska
skupina ital. in
madž. narodne
skupnosti (NS)

Dolga vas

Ni podatkov.

Miran Györek

SNS

Murska Sobota

Vsak ponedeljek med 17. in 19. uro.

Radovan Žerjav

SLS

Murska Sobota
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02/584 16 60

Mobitel

051/617 151 Vsak ponedeljek od 8. do 11. ure.

Hotel Jeruzalem, Glavni trg 15,
Ljutomer.
Poslanski pisarni v Gornji Radgoni
in v Lenartu in Slovenskih goricah.

Poslanska pisarna, Trg zmage 8,
Murska Sobota.
Občina Lendava

SPODNJEPODRAVSKA PZDU
Ime in priimek

Posl. stranka

Občina

Franc Pukšič

SLS

Destrnik

Telefon

Dejan Levanič

SD

Ptuj

Vili Trofenik

Zares

Velika Nedelja

01/478 96 22

Branko Marinič

SDS

Videm pri Ptuju

01/478 95 30

Mobitel

Uradne ure

Kraj (naslov)

Ni podatkov.
Vsak prvi in drugi ponedeljek v
Poslanska pisarna, Mestni trg,
mesecu od 10. do 12. ure.
mestna občina Ptuj.
Prvi, drugi in tretji ponedeljek v
mesecu od 15. do 16. ure ter tretjo,
četrto in peto soboto od 9. do 10. ure. Vrazova 5, Ormož.
Enkrat na mesec še v Lendavi, MS in
G. Radgoni.
Občina Kidričevo, prostori OO SDS
Vsak ponedeljek od 17. do 19. ure.
v Lovrencu na Dravskem polju 7.

ZASAVSKA PZDU
Ime in priimek

Posl. stranka

Občina

Telefon

Miran Jerič

LDS

Hrastnik

03/565 43 50

Joško Godec

DeSUS

Litija

Uradne ure

SLS

Zgornji Log

Aleksander Zorn

SDS

Litija

01/478 95 46

Bogdan Barovič

SNS

Trbovlje

03/562 69 41

Melita Župevc

SD

Trbovlje

01/478 96 38

ZDUS Ljubljana
Kebetova 9
1000 Ljubljana
info@zdus-zveza.si

Kraj (naslov)
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.

Ni podatkov.

Gvido Kres

PZDU GORENJSKE
C. Staneta Žagarja 19 a
4000 Kranj
pzdu.gorenjske@gmail.com

Mobitel

Vsak ponedeljek od 10. do 13. ure
051/443 413 (Litija); vsak ponedeljek od 8. do 10.
ure (Šmartno pri Litiji).
Vsak drugi in tretji ponedeljek od 15.
do 17. ure.
Vsak ponedeljek med 17. in 19. uro;
vsako sredo med 8. in 10. uro.
Po predhodnem dogovoru

Litija.
Občini Litija in Šmartno pri Litiji.
Kmetijska zadruga Litija, Valvazorjev
trg 3, Litija.
Poslanska pisarna, Ulica 1. junija
4, Trbovlje.
Poslanska pisarna Trbovlje.

DU GORJE
Spodnje Gorje 208
4247 Zgornje Gorje

PRIJAVNICA POKLJUKA
za srečanje upokojencev Slovenije 30. junija 2011 v Športnem centru Triglav na Pokljuki
Prijavljamo udeležbo na letnem srečanju upokojencev dne 30. junija 2011 na Pokljuki:
Naslov društva: _______________________________________________________________________________
Tel. in GSM kontaktne osebe: ___________________________________________________________________
Ime kontaktne osebe: _ ________________________________________________________________________
E-pošta: _____________________________________________________________________________________
• Prijavnico pošljite na enega teh treh naslovov.
• Prijava velja samo ob plačilu kotizacije v višini 8 evrov za topli obrok in ureditev prireditvenega prostora.
• Kotizacijo nakažite na transakcijski račun DU Gorje, Gorenjska banka, d. d., Kranj 0700 0000 0399 439,
davčna številka DU Gorje 55523927.
• Kotizacija plačana dne: __________________________
• Veljaven je ta obrazec.

Informacije na tel. štev.: PZDU Gorenjske 041/764 239 (Janez Šolar) oz. DU Gorje 031/681 096 (Danica Mandeljc).
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Deset korakov projekta
Aktivno državljanstvo
Prvi korak
ZDUS pripravi pregled nastajajoče zakonodaje (v vladnih službah
in državnem zboru), pripravi izbor zakonov, ki neposredno
zadevajo upokojensko populacijo ali so zaradi splošnega
družbenega pomena pomembni tudi za nas; za te zakonske projekte pripravi potrebna opozorila, časovno dinamiko
pričakovanega sprejemanja ter predlog stališč ZDUS.
Opomba: Ta faza je dogovorjena in, že poteka, treba pa jo je
sistematizirati.
Drugi korak
ZDUS in PZDU pripravijo aktive ekspertov (7 do 15 članov). Vanje
povabijo strokovnjake - upokojence (ekonomiste, zdravnike,
pravnike, sociologe, arhitekte, nekdanje direktorje itd). Če v
določeni pokrajini delujejo sorodna društva (npr. zveze seniorjev
ipd.), lahko po oceni smiselnosti vključijo v aktive tudi člane ali
organizirajo aktive v sodelovanju ali v dogovoru z njimi. Predsedniki PZDU določijo vodjo aktiva (lahko ga člani aktiva izberejo
tudi sami), posredujejo ZDUS ali PZDU seznam članov aktiva ter
komunikacijske podatke vodje aktiva.
Opomba: Ekspertni aktivi so v nekaterih pokrajinah že ustanovljeni, v drugih pa se je izoblikovalo njihovo jedro. Ocenjujemo, da
bi bila lahko ta faza projekta končana v maju.
Tretji korak
ZDUS oz. PZDU in vodje aktiva enkrat na mesec (praviloma med
1. in 5. v mesecu) pošljejo predlog izbora zakonskih projektov in
predlog stališč do predlaganih rešitev, prav tako pa te predloge
objavi ZDUS na svoji spletni strani in zainteresirane zaprosi za
dopolnila.
Četrti korak
Ekspertni aktivi dopolnijo izbor in predlagana stališča, jih po
potrebi spremenijo ter pripombe in predloge posredujejo ZDUS in
njegovim komisijam, lahko pa jih objavijo tudi na spletni strani in
predlagajo elektronsko usklajevanje. Bržčas bi bilo smotrno, da bi
se člani aktiva dogovorili tudi za sistematično spremljanje medijev
in stališč lokalnih predstavnikov oblasti do teh vprašanj.
Peti korak
ZDUS poskrbi za uskladitev vseh pripomb in predlogov ter za
oblikovanje (z razpravo v komisijah, ad hoc delovnih skupinah ali v
upravnem odboru ZDUS) skupnega stališča ZDUS. Hkrati oceni,
ali je potrebno nadaljnje preverjanje tega stališča na javnih stro-

Obiskujte strani www.zdus-zveza.si
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kovnih razpravah, konferencah, simpozijih itd. in kako bo teklo
obveščanje javnosti o stališčih ZDUS (tiskovne konference itd).
Šesti korak
ZDUS tako oblikovana stališča objavi v glasilu ZDUS plus, jih
posreduje PZDU in vodjem aktivov ter se odloči, ali je smotrno in
potrebno s temi stališči seznaniti ne le neposredne pripravljavce
in predlagatelje posameznega zakona, temveč tudi poslanske
pisarne in vodje poslanskih skupin posameznih strank.
Sedmi korak
ZDUS od poslanskih skupin v državnem zboru zbere podatke o
poslanskih pisarnah, njihove naslove, komunikacijske podatke, urnike
dela itd. in jih posreduje PZDU (ter že izbranim vodjem aktivov).
Opomba: Ta del naloge je končan, podatke smo pridobili in jih
posredovali PZDU, objavljeni pa bodo tudi v majski številki biltena
ZDUS plus. Podatki so v nekaterih primerih pomanjkljivi, zato smo
že zaprosili za popravke in dopolnitve..
Osmi korak
Aktiv v sodelovanju s predsednikom PZDU organizira večje število
(…) posameznikov, ki bodo v naslednjih dneh obiskali poslanca
v njegovi pisarni in ga seznanili s stališči ZDUS do posameznega
vprašanja ali zakona ter o argumentih zanje. Ta obisk poslanca
je treba evidentirati, v nekaterih primerih ga bo treba tudi vnaprej
napovedati (v takem primeru bo ZDUS nudil operativno pomoč),
vsebino pogovora s poslancem in stališča ZDUS pa kombinirati
z lokalnimi temami (1 + 1). Priglasitev pogovora bo opravljena na
posebnem obrazcu, ki ga PZDU posreduje tudi ZDUS. Pogovor
s poslancem lahko opravi član aktiva ali dogovorjeni posameznik,
še pogosteje pa se boste verjetno odločili za delegacijo dveh ali
treh strokovnjakov.
Deveti korak
O opravljenih kontaktih s poslancem (ali neuspešnih poskusih) bo
vodja ekspertnega aktiva poročal tudi ZDUS in na kratko ocenil
uspešnost kontakta. Da bi zmanjšali obremenitev, bomo tudi to
poročilo sistematizirali.
Deseti korak
ZDUS v tem projektu zagotavlja dvosmeren pretok informacij, iz
katerega ne bo vidno zgolj število in vsebina komuniciranja predstavnikov upokojencev s poslanci, temveč bodo prikazani tudi
podatki o neuspelih poskusih takega komuniciranja ter o vzrokih
za neuspeh, denimo na naši strani v obliki premajhne aktivnosti in
vztrajnosti, pri poslancih pa zaradi njihove premajhne odzivnosti
ali prezaposlenosti. Iz teh informacij bo mogoče povzeti tudi
realno sliko prisotnosti posameznega poslanca v svojem volilnem okrožju in komuniciranja z volivci. To pa bo že pomembna
informacija o delu poslanca, ki bo še kako koristna v predvolilnih
aktivnostih, ki jih že začenjajo politične stranke.

Kako do poslancev
državnega zbora?
Da bi se začeli redno pogovarjati s poslanci državnega zbora po njihovih
poslanskih pisarnah v državi, smo se obrnili na poslanske skupine s
prošnjo, da nam sporočijo podatke o urniku in naslovih in nas sprejmejo
na pogovor, da jim razložimo cilje našega projekta.
Prvič smo se obrnili na vse poslanske skupine 8. aprila 2011 po
elektronski pošti, naslednjič smo jim pisali 13. aprila 2011.
• Iz poslanske skupine DeSUS nam je 13. aprila 2011 odgovorila
Romana Prunk, da še isti teden sestanek ni mogoč, naslednji teden
pa je seja državnega zbora. Pojasnili so nam, da še usklajujejo prost
termin, datuma še nismo dobili in jih bomo spet poklicali te dni.
• S poslansko skupino Socialnih demokratov (SD) smo se srečali
10. maja. Sprejela nas je celotna poslanska skupina in strankin
podmladek. Projekt so sprejeli kot inovacijo za krepitev sodelovanja
predstavnikov parlamenta s civilno družbo. Pri takih projektih nas bodo
podpirali tudi v prihodnje.
• Istega dne smo poklicali tudi v poslansko pisarno Slovenske
demokratske stranke (SDS),vendar nismo dobili odgovorne osebe.
15. aprila 2011 so nas poklicali iz poslanske pisarne in nam sporočili,
da se bodo glede sestanka odločili v torek, 19. aprila. Vnovič smo jih
poklicali 21. aprila 2011. Predstavnica Prezljeva nam je pojasnila, da
pravkar preučujejo protikorupcijsko zakonodajo in da nas bo klicala po
praznikih. Doslej nas še niso poklicali, zato jih bomo spet poklicali.
• Sestanek med ZDUS in stranko ZARES je bil na njihovo željo 20. aprila
2011. Obvestili smo jih o projektu Aktivno državljanstvo in da bodo naši
člani, ki se bodo želeli sestati z njihovimi poslanci v poslanskih pisarnah,
poslance obvestili vnaprej. Povedali so nam, da delujejo vse poslanske

pisarne praviloma ob ponedeljkih, izjema je le prvi ponedeljek v mesecu.
• Istega dne smo poklicali še Slovensko nacionalno stranko (SNS),
vendar se nam ni nihče javil. Vnovič smo jih klicali 21. aprila 2011,
vendar se spet ni nihče javil, zato smo jim 28. aprila 2011 po pošti
poslali pismo. Do danes še nismo dobili odgovora.
• Tega dne smo poklicali tudi poslansko skupino Slovenske ljudske
stranke (SLS) in dobili odgovor, da nam bodo odgovorili v najkrajšem
času na naš e-mail. Vnovič smo jih poklicali 21. aprila 2011 in se
dogovorili za sestanek, ki je bil 4. aprila 2011. Pogovarjali smo se s
poslancema Gvidom Kresom in Janezom Ribičem.
• Iz poslanske skupine Liberalne demokratske stranke Slovenije (LDS)
nam je 14. aprila 2011 predstavnica Petrušičeva dogovorila sestanek
s poslansko skupino za 20. april 2011. Sprejel nas je vodja poslanske
skupine Borut Sajovic. Skupina je sprejela našo pobudo, da se bodo
poslanci odzivali na naša pisma.
• Predstavnica obeh manjšinskih poslancev Jamnikova nam je 19.
aprila 2011 sporočila, da poslanca nimata zadržkov in nas vprašala, ali
smo vpisani v register lobistov. Odgovorili smo, da nismo lobisti in da
ne lobiramo, ker smo del civilne družbe, ki se želi pogovarjati s poslanci.
S poslancema smo se sestali 4. maja 2011. Oba sta izrazila dvom, ali
je naš obisk skladen z zakonom o lobiranju (!), sicer pa podpirata našo
pobudo.
• Iz pisarne nepovezanih poslancev smo 12. aprila 2011 po e-pošti
dobili odgovor, da se 22. aprila 2011 srečamo s poslancem Francem
Žnidaršičem. Bil vesel naše pobude in povedal je, da je v svoji poslanski
pisarni vedno dostopen.
info.zdus

Evidenčni list prostovoljke(ca) in opravljenega dela
(skladno z določili 23. člena zakona o prostovoljstvu (Zprost), UL RS št. 10/18. 2. 2011).
1 Naziv in sedež prostovoljske organizacij _________________________________________________________________________
2 Datum vzpostavitve evidenčnega lista ___________________________________________________________________________
3 Ime in priimek prostovoljca ____________________________________________________________________________________
4 Vsebinsko delo ______________________________________________________________________________________________
5 Datum rojstva _______________________________________________________________________________________________
6 Datum pisnega ali ustnega dogovora _ __________________________________________________________________________
7 Vrsta in obseg povračila dogovorjenih stroškov ___________________________________________________________________
8 Datum izplačila ______________________________________________________________________________________________
9 Časovno obdobje opravljenega prostovoljnega dela________________________________________________________________
10 Kraj opravljenega dela_________________________________________________________________________________________
11 Datum izdaje potrdila o opravljenem prostovoljnem delu _ __________________________________________________________
12 V kateri organizaciji je bilo opravljeno delo _ ______________________________________________________________________
13 Vrsta opravljenega dela _______________________________________________________________________________________
14 Področje prostovoljskega dela po seznamu ______________________________________________________________________
15	Znanja in spretnosti, ki jih prostovoljec pridobi z usposabljanjem za prostovoljsko delo ali s prostovoljnim delom ____________
16 Št. opravljenih prostovoljskih ur po vrsti in področju prostovoljnega dela ______________________________________________
Ime in funkcija odgovorne osebe
_ _________________________________________________
19

Obvestila ZDUS
Projekt Zdrava prehrana
za starejše

Razpis za sofinanciranje med
narodnih aktivnosti DU v 2011

Projekt, za katerega je ZDUS pridobil sredstva na razpisu fundacije
Louis Bonduelle, se izteka. V prvem delu projekta je nastala knjižica
nasvetov o tem, kako na hiter in poceni način kuhati zase, da bi
telo ostalo krepko, možgani gibki in življenje polno optimizma. Tako
kot je za starejšega prijetnejše bivanje doma kot v domu, je tudi
hrana, skuhana v domačih loncih, okusnejša od tiste, ki jo ponujajo
v restavracijah.
Da je kuhanje lahko zabava, kreacija ali celo umetnost, spoznavajo
upokojenci vsak torek in četrtek na predavanju najbolj znane TV
kuharice v Sloveniji Emilije Pavlič.
Predsednice in predsedniki pokrajinskih zvez so v marcu dobili
plakate in obvestilo o dogodku, društva upokojencev pa so morala
prijaviti datum, ko so se namenila sprejeti v goste trojico žensk,
opremljenih s fotoaparatom, knjižicami, lonci, strgalcem, zelenjavo,
moko, kvasom in celo prenosnim štedilnikom.
Zdaj, po štirih obiskih v štirih pokrajinah, je že mogoče reči, da je
dogodek več kot uspel. Tiste in tisti, ki se potrudijo in dopoldan
pridejo v svoje društvo upokojencev, odhajajo po poldrugi uri
predavanja nasmejani in polni novih spoznanj in idej. Kot pravi
Emilija, glavna oseba tega dogajanja na terenu, je znanje šlo naprej,
recepti pa so ostali zadaj, tako da jih je treba osvežiti in spremeniti.
Kdo bi si bil pred 50 leti mislil, da je mogoče svežo in zdravo
zelenjavo imeti na krožniku vsak dan in brezplačno, samo skloniti se
je treba in nabrati - regrat, koprive ... In kdo bi si mislil, da je mogoče
narediti kruh brez gnetenja! Emilija mimogrede nauči poslušalce
tudi očistiti ribo kosti in na koncu vsak obiskovalec poskusi Emilijine
kruhke, ki so se spekli v namiznem pekaču.
Ko iz zadnje vrste gledam, kaj se dogaja med poslušalkami
in poslušalci, vidim, da nekatere pridejo nekako slabovoljne in
našpičene. Taka drža je zdaj zelo v modi, še manekenke se morajo
na modni pisti držati nakako užaljeno, jezno, skratka neprijazno. No,
take, ki pridejo poslušat Emilijo, ne zdržijo dolgo in se že čez deset
minut prijetno zabavajo, se smehljajo in hahljajo, ko jo poslušajo
in gledajo. Emilija namreč kaže in razlaga, razmišlja o življenju, pa
o plastiki in dobrih čevljih, deli nauke babicam, nonam in starim
mamam, med katerimi je zagotovo najpomembnejši: poskrbite
najprej zase! Imejte se radi, cenite se, potem je res veselje živeti
poleg vas.
Dobra volja, ki se razleze med poslušalkami, se očitno nadaljuje tudi
pozneje, na medmrežju se vsi spet najdejo na posnetkih, vloženih
na Youtube in v albumih fotografij, naloženih na stran ZDUS na
Facebooku. Oglejte si jih in se zabavajte tudi vi.
Čisto po tihem vam na koncu izdam skrivnost: dve pokrajini se
še nista prijavili in na koncu naše turneje je ostal za rezervo še en
termin. Pa saj veste, kdor prvi pride, prvi melje. Poskusiti ni greh,
velja za tri društva, ki imajo interes, Milan Zabavnik na ZDUS pa
vam bo povedal več.

Komisija za mednarodne odnose ZDUS je na seji 12. aprila 2011
sprejela sklep o razpisu sofinanciranja dela projektov mednarodnega
sodelovanja društev upokojencev.
Višina sredstev je določena v proračunu ZDUS in je 5.000 evrov. Za
sofinanciranje lahko zaprosijo društva, ki so že ali pa še bodo v letu
2011 izvajala projekte mednarodnega sodelovanja.
Prednost bodo imeli projekti sodelovanja:
• s slovenskimi društvi upokojencev v zamejstvu na področju
sociale, kulture, športa in drugih področij;
• s socialnimi vsebinami in vsebinami, ki krepijo vlogo starejših
v družbi;
• z društvi upokojencev v državah zahodnega Balkana, zlasti
z organizacijami, ki povezujejo Slovence v teh državah in
• projekti, pri katerih bo sodelovalo več društev upokojencev.
V vlogi napišite kakšna bo obliko mednarodnega sodelovanja gre,
predvideni datum, kraj, vsebinski opis in realno ocenjena sredstva
(odhodki in prihodki).
Društva pošljite vloge svoji PZDU, ta pa bo zbrane prijavnice,
opremljene z mnenjem PZDU, poslala komisiji za mednarodne
odnose ZDUS.
Komisija bo upoštevala le prijave, ki bodo prispele na ZDUS do 10.
junija 2011.
Komisija bo vloge obravnavala na seji v sredini meseca junija 2011
in objavila rezultate do konca meseca junija 2011.
Komisija ZDUS za mednarodno sodelovanje
Aldo Ternovec

Lada Zei
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Srečanje pevskih zborov DU 2011
Komisija za kulturo ZDUS si že nekaj let prizadeva, da bi sistematično
uredila to področje, zato smo sklenili, da s smernicami, ki vam jih
posredujemo, in z vašim sodelovanjem to tudi dosežemo.
Taka srečanja organizirajo PZDU, (lahko pa organizacijo zaupajo
DU), če sta izpolnjena naslednja pogoja:
• da se na srečanje prijavi 6 ali več pevskih zborov DU;
• da upokojenski zbor, ki je registriran samostojno, lahko nastopa
na srečanju, če je član zveze.
Srečanje lahko organizirata dve ali več zvez skupaj, če ena sama
ne izpolnjuje pogojev za samostojno srečanje ali če se tako odločijo
zveze.
V tem primeru dobi finančna sredstva zveza, kjer je bilo izvedeno
srečanje.
Organizator 10 dni pred izvedbo srečanja pošlje na ZDUS vabilo in
program. Na srečanju izberemo PZ, ki bo sodeloval na državnem
srečanju PZ. Izbor opravijo selektor in prisotni član komisije za
kulturo ZDUS ter predstavnik organizatorja.
Seveda se lahko PZDU odloči tudi drugače in sama izbere
selektorja.
V minulem letu smo vam posredovali seznam selektorjev.

Pomembno: Prizadevajmo si, da PZ pomladimo, če želimo, da bo
zbor obstal.
Predlagamo, da lahko sodelujejo v zboru tudi mlajši pevci, vendar
morajo biti v manjšini (do 20 odstotkov).
Pokrajinska srečanja bodo opravljena do konca junija.

Potne stroške za državno srečanje pokrije ZDUS.
Zbor prav tako prejme bon za prehrano.
Pomembno: Na državnem srečanju lahko PZ sodeluje le dvakrat
zapored in največ 3-krat v desetih letih.
Ema Tibaut, predsednica komisije za kulturo

Financiranje srečanja
Vsaka zveza, ki je izvedla pokrajinsko srečanje, ima pravico do
sofinanciranja stroškov, vendar mora izpolniti naslednje zahteve
ZDUS:
• V 14 dneh mora poslati ZDUS - komisiji za kulturo:
• pisno poročilo o izvedbi srečanja: poročilo na obrazcu, ki ga
prilagamo in program srečanja PZ;
• fotokopije računov za stroške, povezane z izvedbo srečanja.
Datumi računov se morajo ujemati z datumom izvedbe prireditve.
Računi morajo izkazovati namensko porabo sredstev za izvedbo
srečanja.
Ker so finančna sredstva pri ZDUS omejena, naj PZDU tudi sami
poiščejo donatorje ali sofinancerje srečanj.

Poročilo o delu komisije ZDUS za
mednarodne odnose v letu 2010

Državno srečanje pevskih zborov DU
Na državnem srečanju PZ sodeluje po en zbor, ki je bil izbran na
pokrajinskem srečanju.
Če sta dve pokrajini imeli skupno srečanje, bosta na državno
srečanje poslali 1 zbor, ki bo zastopal obe pokrajini.
Po končanem pokrajinskem srečanju PZ pokrajinska zveza sporoči
ZDUS ime in naslov zbora za državno srečanje, zborovodjo in tel.
štev. kontaktne osebe (glej obrazec).

Komisija se je sestala trikrat, 8. aprila, 18. junija in 9. septembra 2010.
Komisijo sestavljajo Aldo Ternovec kot predsednik, Irena Levičnik,
Franc Gombač, Ester Pleša, Jožef Strmec, Franc Tamše, Mimica
Kidrič, Anka Ostrman, Franc Koderman pa kot člani.
Podpora delu komisije: Alenka Ogrin.
Na sejah so člani obravnavali:
• poročila o mednarodnem sodelovanju v povezavah EURAG,
AGE, Socialwerk, Sloga in drugih enkratnih mednarodnih dogodkih
v tujini, ki so se jih udeležili predstavniki ZDUS dr. Mateja Kožuh
Novak, Irena Levičnik, Lada Zei in drugi;
• informacijo o plačevanju članarine za 2010 za EURAG in AGE;
• poročila o mednarodnih projektih, v katerih sodeluje ZDUS: LARA,
SETIP;
• prijava projekta Starosta Mali princ na razpis Urada RS za zamejce
in Slovence po svetu;
• izvedba razpisa za mednarodno sodelovanje društev upokojencev
prek pokrajinskih zvez, odločanje o delitvi sredstev;
• mednarodno sodelovanje ZDUS z državami zahodnega Balkana;
• dejavnosti komisije na Festivalu za tretje življenjsko obdobje;

Prijavnica za pokrajinsko srečanje pevskih zborov DU
Izpolni komisija za kulturo
Pokrajinsko srečanje : ____________________________________________________________________________________________
Kraj in čas: _____________________________________________________________________________________________________
Število sodelujočih PZ: ____________________________________________________________________________________________
Število pevcev: __________________________________________________________________________________________________
Kdo je bil prisoten z ZDUS: ________________________________________________________________________________________
Selektor: _ ______________________________________________________________________________________________________
Na državno srečanje se je uvrstil: ___________________________________________________________________________________
Pesmi, ki jih bo zbor zapel na srečanju (dve pesmi s podatki):
1. _ ____________________________________________________________________________________________________________
2. _ ____________________________________________________________________________________________________________
Število nastopajočih: _ ____________________________________________________________________________________________
Zborovodja : ____________________________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba : ______________________________________ tel.štev.: _________________________________________________
Obvezne priloge: uspehi PZ – delovanje _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Kraj in datum: ___________________________________

Podpis predsednika PZDU:_________________________________
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• člani komisije so tudi sodelovali v mednarodnih aktivnostih
Festivala za tretje življenjsko obdobje ter v skupnih dogodkih z
zamejci itd.
Pripravila: Alenka Ogrin

Pripravljalna dela za Kartico
ugodnosti končana!

Kartica ugodnosti Diners Club International je pripravljena. Kartica
je pomembna za lastnika in za društvo zavoljo več razlogov:
• kdor izpolni pristopnico, dobi kartico brezplačno, prvo članarino
plača šele v letu 2012;
• na kartici je znak ZDUS, kar pomeni, da je to prepoznavna
upokojenska kartica. Če jo bo lastnik pokazal, ne bo treba
dokazovati upokojenskega statusa z odrezkom pokojnine;
• kartica bo omogočila cenejše nakupe kadarkoli na več kot 7.800
prodajnih mestih v Sloveniji;
• s kartico je mogoče kupovati tudi na kredit z nekajmesečnim
odplačilom.
Diners je pripravljen skleniti dogovor o popustih tudi z lokalnimi
trgovinami, obrtniki, podjetji, ki jih lahko pritegnete v društvih in
pokrajinskih zvezah.
Provizija od uporabe kartice (od nakupov) bo pomagala društvom,
pokrajinskim zvezam in ZDUS k izvedbi drugih programov za članstvo.
V mesecu maju bomo skupaj s podjetjem Diners Club International
izdali posebno številko ZDUS plusa s podrobnejšimi navodili za
potencialne uporabnike kartice.
info.zdus

Z 28. seje UO ZDUS
Nova pokojninska zakonodaja: Gost seje, minister za delo, družino
in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik s sodelavci je povedal, da bodo
pokojnine po novi pokojninski zakonodaji višje, in sicer za minimalno
plačo 440,90 evra (zdaj je 435,40 evra). Do leta 2020 se bo dvignila na
526,90 evra, kar je za 434,40 evra na leto več ali 27,50 evra na mesec.
Do leta 2020 se bo po novi zakonodaji dvignila pokojnin na 697,80 evra,
kar je 1036,80 evra na leto več. Člani kolegija so vnovič potrdili, da UO
ZDUS podpira novo pokojninsko zakonodajo. Od predsednice ZDUS
so zahtevali, da na tiskovni konferenci v imenu upravnega odbora javno
pove, da se ne strinjamo s politiko DESUS, kar je na tiskovni konferenci
predsednica še istega dne tudi storila.
Popravka zapisnika: V nadaljevanju seje je predsednik PZDU
Koroške Janez Gologranc opozoril, da v zapisniku prejšnje seje ni
napisan sklep, da si bomo v letu 2011 prizadevali izboljšati materialne
in kadrovske razmere v PZDU. Predsednica nadzornega sveta je
opozorila še na neprimeren stavek v zapisniku zbora članov in ki zadeva
njo. Predsednica se ji je opravičila v imenu strokovne službe ZDUS.
Letna poročila komisij: Člani UO so dobili tudi skrajšana letna
poročila vseh komisij. Predsednica ZDUS je poudarila, da so komisije
možgani upokojenske organizacije. Nekateri razpravljavci so menili, da
bi bilo mogoče nekatere komisije združiti, da so nekatere prevelike in da
komisija ZDUS za šport in rekreacijo prepozno objavlja svoje odločitve
o organizatorjih državnih srečanj. Nekaterim članom UO tudi ni bilo ni
jasno, za komu so namenjena sredstva, ki jih deli komisija ZDUS za
mednarodna sodelovanja. Po mnenju Anke Tominšek bi morali imeti
tudi statutarno komisijo.
Junija volijo le tisti s plačano članarino. Člani UO so s sklicem seje
dobili izračun članov volilnega občnega zbora ZDUS glede na število
društev, ki so v letu 2010 plačala članarino. Član UO iz osrednjeslovenske
22

(ljubljanske) PZDU je menil, da tak izračun ne ustreza, drugi pa niso imeli
pripomb. S tem je število delegatov za volilni občni zbor junija letos,
izračunano na temelju plačane članarine, veljavno.
Pokljuka. Srečanje bo 30.junija. Pristojbina za udeležbo mora biti
plačana vnaprej, in sicer po 8 evrov na upokojenca, ob toplem obroku
pa so v ta znesek všteti tudi organizacijski stroški (ansambel, ozvočenje,
šotori).
info.zdus

Naloge iz zakona
o prostovoljstvu
Zakon daje posebno priznanje prostovoljskemu delu, kar bi
moralo v prihodnje prostovoljskim društvom zagotoviti tudi
finančne spodbude. Zakonodajalec skuša urediti to področje
tako, da se bo morala prostovoljska organizacija prijaviti v
register prostovoljskih organizacij. Prosimo vse predsednike
DU, da čimprej pošljejo prijavo na ministrstvo za javno upravo,
kopijo pa na ZDUS. Prijava mora vsebovati:
• matično številko pravne osebe (društva),
• ime in sedež pravne osebe,
• statusno obliko pravne osebe (društvo je pravna oseba
zasebnega prava),
• osebne podatke zakonitega zastopnika (predsednika društva),
• dejavnost pravne osebe (to boste našli v svojem statutu, ne
pozabite pa dodati humanitarne dejavnosti, če je še ni v statutu),
• izjavo, določeno z zakonom o društvih, da so nepridobitna
organizacija, da osnovna dejavnost društva ni v nasprotju
z označitvijo prostovoljstva, določeno v 2. členu zakona o
prostovoljstvu (v dejavnostih društva se prostovoljsko delo
opravlja v splošno korist),
• da bo društvo vzpostavilo in vzdrževalo register prostovoljcev.
Evidenčnega lista prostovoljca, ki ga predvideva zakon,
ministrstvo za javno upravo še ni objavilo,
• da bo društvo sklenilo pisni dogovor z vsakim prostovoljcem
in prostovoljko, ki dobi kakršnokoli nagrado za svoje delo ali
plačilo materialnih stroškov. Zakon dopušča tudi ustni dogovor,
predlagamo pa, da društvo zaradi morebitne finančne kontrole
podpiše dogovor z vsemi funkcionarji društva in s poverjeniki
2. člen zakona o prostovoljstvu
1. Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna
aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in
izkušnjami pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja
posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne,
humane in enakopravne družbe.
2. Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi,
spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega
učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri
reševanju problemov posameznikov in družbe.
ter prostovoljkami v projektu Starejši za starejše.
Gospodarska komisija ZDUS še išče najboljšega ponudnika
za nezgodno zavarovanja prostovoljcev. Zavarovanje bomo
poskušali skleniti kolektivno. O postopkih vas bomo sproti
obveščali v ZDUS plusu.
info.zdus

Pred glasovanjem
o pokojninski reformi
dobro razmislite!
Vse sprejete rešitve zasledujejo dva ključna cilja: dolgoročno
finančno stabilnost sistema ter dostojne pokojnine za vse generacije
in pravično porazdelitev bremen.

Zavarovanci. Z novo ureditvijo se širi možen krog zavarovancev, vključenih v obvezno zavarovanje, kar bo lahko prispevalo
k izboljšanju razmerja med zavarovanci in upokojenci. To razmerje
se poslabšuje (lani je bilo 1 : 1,6, pred desetimi leti pa še 1 : 1,7).
Večje število zavarovancev bo vplivalo na krepitev temeljnega vira
financiranja zavarovanja, to je sredstev iz prispevkov.
Pravice. Zakon ponovno uvaja pravico do predčasne pokojnine,
širi možnost uveljavljanja pravice do delne pokojnine, ob nespremenjenem obsegu dela omogoča sočasno uživanje dela predčasne oz.
starostne pokojnine (20 odstotkov) in plače. Pravici do državne pokojnine in invalidnine za telesno okvaro se ohranjata le za obstoječe
upravičence, medtem ko ju na novo ne bo več mogoče pridobiti.
Varstveni dodatek ni več pravica iz tega sistema, temveč se ureja v
sistemu zagotavljanja socialno varstvenih pravic.
Pogoji za pridobitev pravic. Na novo so določeni pogoji
za pridobitev pravice do starostne, vdovske in družinske pokojnine,
medtem ko se pogoji za pridobitev pravice do invalidske pokojnine
ne spreminjajo. Za pridobitev pravice do starostne pokojnine morata biti tudi po novem izpolnjena oba pogoja, predpisana starost
in zavarovalna oz. pokojninska doba. Dolgoživa družba zahteva
podaljševanje delovne aktivnosti starejšega prebivalstva. Zato se
starost za oba spola postopno povečuje na 65 let. Za moške ta starost sicer že velja, če so dopolnili najmanj 15 let zavarovalne dobe,
za ženske pa se bo izenačila v letu 2014.
V prehodnem obdobju se bo možno upokojiti tudi pri nižji starosti ob
dopolnitvi najmanj 40 let pokojninske dobe moški oz. 38 let ženske
pri vsako leto višji starosti. Ta naj bi v letu 2011 bila 60 let za moške
in 58 let za ženske, nato pa naj bi se vsako leto zvišala za 6 mesecev, dokler ne bo dosežena starost 65 let.
Zavarovanci z daljšo pokojninsko dobo (moški 43 let, ženske 41 let)
se bodo lahko upokojili pri nižji starosti (če bodo dopolnili 60 let starosti moški oz. 58 let ženske). V času trajanja prehodnega obdobja
pa bo upokojitev možna pri nižji starosti in krajši pokojninski dobi,
ki se seveda postopno povečujeta. V tem primeru se za izpolnitev
pogojev ne upošteva dokupljena pokojninska doba.
Starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine pa se lahko v
določenih primerih zniža zaradi skrbi za otroke in služenja vojaškega
roka.
Uveljavitev pravice do predčasne pokojnine, za katero morata biti
prav tako izpolnjena oba pogoja, starost (60 let za oba spola oz.

nižja v prehodnem obdobju) in pokojninska doba (40 let moški, 38
let ženske), pa ima za posledico trajno znižanje pokojnine. To je odvisno od števila manjkajočih mesecev do starosti 65 let in bo lahko, glede na to, da znaša zmanjšanje 0,3 odstotka za vsak mesec,
znašalo največ 18 odstotkov.

Višina pokojnine. Višino pokojnine tudi v novi ureditvi pogojujejo plače oz. zavarovalne osnove iz določenega obdobja pred
upokojitvijo in dolžina pokojninske dobe. Obdobje, iz katerega se
upoštevajo plače oz. zavarovalne osnove, se postopoma podaljšuje
od sedanjih 18 na 30 let, z izločitvijo treh najslabših let. Pri izračunu
pokojninske osnove pa se bodo upoštevali ugodnejši valorizacijski
količniki od sedanjih, saj na njihovo višino ne vplivajo gibanja pokojnin. Ugodneje pa je vrednotena tudi pokojninska doba. Za 40 oz.
38 let se bo pokojnina odmerila v višini 80 odstotkov (po veljavnem
zakonu, če bo ta še naprej veljal, pa po izteku prehodnega obdobja
v višini 72,5 odstotka).

Usklajevanje pokojnin.

Po novi ureditvi se za uskladitev upoštevajo gibanja plač in cen življenjskih stroškov v razmerju
60 : 40, od leta 2015 pa 70 : 30 v korist plač. Pomembna je varovalka, po kateri uskladitev ne more biti nižja od rasti cen življenjskih
stroškov. Uskladitev je enkrat na leto in sicer meseca februarja in
je za razliko od sedanje ureditve enotna za vse upravičence.
Različna višina uskladitev, pogojena s 151. členom veljavnega zakona v začetku posameznega leta, je odpravljena. Ta sprememba v
povezavi z drugačnim vrednotenjem pokojninske dobe naj bi vplivala na ugodnejše razmerje med povprečno pokojnino in plačo.

Plačilo prispevkov. Nova ureditev prinaša pomembne spremembe. Onemogoča odpis, odlog in obročno plačilo prispevkov
za obvezno zavarovanje, delodajalce pa spodbuja k zaposlovanju
tako mlajših kot tudi starejših delavcev z manjšo obveznostjo plačila
prispevkov.
Stališča komisije ZDUS za pokojninsko politiko. Spremembe na tem področju so nujne. O tem ni dvoma.
Stališča se razlikujejo le glede posameznih rešitev. Menimo, da je
treba zakon na referendumu podpreti, saj so sprejete rešitve, ki
jim je bila posvečena posebna pozornost, dolgoročno zasnovane.
Prepričani smo, da boste iz njihovega prikaza spoznali, da so v sedanjih razmerah sprejemljive.
Pomembno je, da tudi novi ZPIZ-2 ohranja obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (t. i. prvi steber), ki temelji na medgeneracijski
solidarnosti ter načelu vzajemnosti.
info.zdus
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sreËo je lepo deliti.

Pametno je imeti dobro zavarovan avto.
POPUST VELJA ZA ZAVAROVANCE, STARE 33 LET IN VE», PRI ZAVAROVANJU AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI IN ZAVAROVANJU VOZNIKA ZA
©KODO ZARADI TELESNIH PO©KODB, IN SICER ZA OSEBNA VOZILA V LASTI IN UPORABI FIZI»NIH OSEB. VE» INFORMACIJ NA AVTO.TRIGLAV.SI.

