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Nagovor predsednika
stranke na 10. kongresu
Spoštovane članice
in člani stranke DeSUS,
dragi prijatelji!
Zahvaljujem se vam, da ste mi ponovno zaupali mandat za vodenje naše stranke DeSUS.
Lansko leto smo obeležili 25 let stranke in se
s tem potrdili kot ena od klasičnih političnih
strank, ki deluje v slovenskem političnem
prostoru od vsega začetka, to je od nastanka
slovenske države.
Bodimo ponosni na našo zgodovino, tradicijo
ter uspehe, ki smo jih v tem času dosegli. Od
stranke, ki ji na začetku nihče ni pripisoval
daljšega delovanja, do stranke, ki predstavlja pomembno politično silo v slovenskem
političnem prostoru. Danes vsem sporočamo,
da smo tu in da tu ostajamo še naprej!
Še naprej bomo branili pravice starejših in upokojencev. Še naprej bomo branili
pridobitve socialne države. Še naprej bomo branili javno zdravstvo in javno
šolstvo. Še naprej se bomo borili za ohranitev državnega premoženja!
Še več, z našim programom gremo naprej! Zavedamo se, da brez uspešnega
gospodarstva, brez stalne gospodarske rasti, brez zaposlovanja mladih in tudi
starejših od 50 let, ne bo uspešne Slovenije. Zavedamo se, da brez vlaganj v
znanje, inovacije ter brez izgradnje velikih infrastrukturnih projektov, v prihodnje ne bo mogoče zagotavljati glavnih ciljev našega programa. To pa je uspešna
Slovenija za vse državljane, za mlade in starejše.

Nespodobno je, da nekdo, ki pošteno dela in prispeva k dobičku podjetja, životari iz meseca v mesec. In
naša dolžnost je, da to spremenimo - za POŠTENO
DELO, POŠTENA PLAČA in tudi POŠTENA POKOJNINA!
Skupaj s številnimi aktivnimi gospodarstveniki in
strokovnjaki iz različnih znanstveno-raziskovalnih
institucij smo pripravili nov gospodarski program.
Njihovo znanje in izkušnje predstavljajo dodano
vrednost za stranko DeSUS! S to novo gospodarsko
dimenzijo ne bomo več samo stranka, ki brani svoja
stališča, temveč postajamo stranka, ki aktivno odgovarja na sodobne izzive.

Še naprej bomo branili pravice
starejših in upokojencev. Še naprej
bomo branili pridobitve socialne
države. Še naprej bomo branili
javno zdravstvo in javno šolstvo.
Cilji našega gospodarskega programa so več novih
domačih in tujih investicij, bolj prijazno poslovno
ter bolj enostavno davčno okolje, večja zaposlenost
za vse, zlasti pa nova kvalitetna delovna mesta za
mlade in tudi starejše!
Prav tako opozarjam, da bo potrebno v naslednjem
obdobju več storiti za boljše črpanje evropskih sredstev. Ne smemo dovoliti, da nam ta, skorajda edina,
razvojna sredstva ostanejo v Bruslju. Ta sredstva
moramo nameniti za mlade, inovativne podjetnike
– za tako imenovana start-up podjetja, za zaposlovanje, za enakomeren regionalni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje, za projekte vseživljenjskega
učenja ter programe, ki jih izvaja ZDUS, kot je projekt »Starejši za starejše«.

Volitve na 10. kongresu
Novice Desus, april 2017

Slovenija ima pomembne razvojne možnosti in
prednosti, kot so njena geostrateška lega, omenim naj tudi strateška naravna vira prihodnosti, to
sta VODA in LES. Premalo pozornosti namenjamo
tudi področju pridelave zdrave hrane in celotni oskrbovalni verigi s hrano. Zelo pomembno je tudi
področje energetike, zato podpiramo energetsko
samooskrbo državljanov, temelječo na izrabi lokalnih obnovljivih virov energije!

Druge stranke večinoma obljubljajo, kaj bodo vse naredile za
upokojence, a to zgolj v času volilne kampanje. Potem, ko so
volitve mimo, pa jih upokojenci ne zanimajo več. V DeSUS-u je to
povsem drugače, saj se vsak dan trudimo, da bi upokojenci imeli
lepšo starost in to naši upokojenci vsak dan bolj cenijo!

sobljenosti, zagotavlja naši družbi konkurenčne prednosti. Če
želimo preprečiti še večje razlike med ozko skupino bogatih
državljanov in ostalimi državljani, moramo vzpostaviti okolje, ki
bo pravičneje nagrajevalo naše strokovnjake iz različnih področij,
od učiteljev, inženirjev, zdravnikov, uradnikov do mladih raziskovalcev. Vzpostaviti moramo poslovno okolje, ki bo onemogočilo
nerazumljive dobičke lastnikom kapitala.

Stranka DeSUS mora včasih poslušati zanimive teze in sicer, ko
naši politični sopotniki podtikajo, da zaradi upokojencev ves
čas izsiljujemo vlado. To seveda ni res, gre za zlobna podtikan- Ne glede na nekatere neprijetnosti, ki so posledica političnih naja, stranka DeSUS nikoli nikogar ne izsiljuje, od vsake vlade pa padov na stranko, se bomo z vsemi močmi in še bolj zavzeto borili
za višje pokojnine, za regres, za javno
pričakujemo, da izpolnjuje koalicijske
zdravstvo, za javno šolstvo! Borili se
zaveze. Izkušnje nam kažejo, da se je
bomo skupaj z našimi upokojenci, ki
žal treba tudi znotraj koalicije boriti
Borili se bomo tudi za to, da bodo
so gradili to našo Slovenijo, gradili toza uresničevanje podpisanih koalicijupokojenci uživali sadove svojega
varne, vrtce, šole, ceste, da bodo imeli
skih zavez. Je to po vašem mnenju
minulega dela preko Demografskega pravične pokojnine. Borili se bomo
res izsiljevanje?
proti prodaji najbolj uspešnih slovensklada, ki bo upravljal z državnim
Spomnil bi rad, da nekateri posaskih državnih podjetij.
premoženjem.
mezniki še danes zlorabljajo mojo izŠe več, borili se bomo tudi za to, da
javo, ki sem jo dal pred mnogimi leti.
bodo naši upokojenci uživali sadove
Gre za mojo izjavo izpred 10 let, da
naj bi obljubil tisoč evrov pokojnine vsem tistim, ki bodo voli- svojega minulega dela – preko Demografskega sklada, ki bo upli stranko DeSUS. Očitno to laž pogosto ponavljajo, ker nimajo ravljal z državnim premoženjem, ki so ga ustvarili naši upokonobenih drugih resnih očitkov na delo stranke DeSUS. Kaj sem jenci!
takrat v resnici povedal, nič drugega kot to, da bi vsak upokoPrav tako moramo dokončno razčistiti kdo je kriv za nastalo
jenec lahko imel 1000 evrov pokojnine, če ne bi tajkuni pokradli
bančno luknjo. Politika ni naredila dovolj, da bi se odkrilo vse
večjega dela državnega premoženja in to tistega premoženja, ki
vzroke za nastalo bančno luknjo. Stranka DeSUS bo zato pripravila
so ga ustvarili naši upokojenci.
predlog o javni preiskavi v bankah, v katero bo potrebno vključiti
tudi ugledne in izkušene tuje strokovnjake. Dejstvo je, da pri preiskovanju bančnega kriminala ni nobenih rezultatov. Od bankirjev
še nihče ni odgovarjal za nepravilnosti, zato stranka DeSUS ne bo
podprla nobene državne finančne pomoči bankam več!

Spoštovani,
danes je stranka DeSUS, po 26. letih njenega delovanja, tretja
najmočnejša parlamentarna stranka. Prepričan sem, da bi bili
preminuli ustanovitelji naše stranke ponosni na naše dosežke.
Vaše ponovno zaupanje razumem kot veliko odgovornost za nadaljnjo delo v stranki, da jo popeljem naprej.
V preteklosti smo že dokazali, da smo državotvorna stranka, saj
se nismo branili odgovornosti v vladah tudi takrat, ko je kazalo,
da ne bomo zmogli premagati finančne krize, ko so se vlade menjavale kar po tekočem traku. Stranka DeSUS se ni bala ne dobrih,
ne slabih časov. Vedno pa smo bili, ne glede na okoliščine, tisti, ki
smo si upali prevzeti breme odgovornosti, hkrati pa smo vedno
dosledno zagovarjali svoj program.
Karl Erjavec v pogovoru z bivšim generalnim sekretarjem stranke Pavlom Brglezom

Ne glede na vse očitke sem vesel in ponosen, da smo končno v
tej vladi uspeli ponovno uvesti usklajevanje pokojnin, samo za
lansko leto smo jih trikrat usklajevali in to zato, ker je stranka
DeSUS v koalicijski pogodbi zahtevala usklajevanje pokojnin, če
bo gospodarska rast višja od 2,5 %. Mi smo v gospodarsko rast
verjeli in uspeli. Verjeli smo v potencial in sposobnosti slovenskega gospodarstva, slovenskega delavca, slovenskega kmeta –
slovenskih ljudi.
V stranki DeSUS bomo še naprej močno podpirali slovensko
podjetništvo, obrtništvo in kmetijstvo. Uvesti je potrebno še boljše
pogoje za delo gospodarstvenikov, obrtnikov in kmetov, poenostaviti moramo davčni sistem. Uvesti moramo davčni pavšal za samostojne podjetnike in obrtnike. Z ustreznim poslovnim okoljem
moramo zavarovati srednji razred, ki v naši družbi izginja. To
je tista družbena skupina, ki zaradi svoje strokovnosti in uspo2

Pred nami je še dobro leto do rednih parlamentarnih volitev in v
stranki DeSUS želimo končati reden mandat naše vlade. Napoved
uvoda v volilno kampanjo, ne pomeni začetka politične nestabilnosti ali rušenja koalicije, temveč pomeni začetek vseh potrebnih
priprav za čim boljši volilni rezultat na parlamentarnih volitvah.
Zato vas pozivam, da v svojih občinskih organizacijah začnete s
temeljitimi pripravami. V športnem žargonu bi rekel, da je nastopil čas za bazične priprave, ki so za vsakega športnika ključne, če
cilja na vrhunske rezultate.

DeSUS za vse generacije, za gospodarstvo
v funkciji človekovega dostojanstva!
Hvala za zaupanje!
Karl V. Erjavec
Novice Desus, april 2017

Z nadgrajenim
programom odločno
naprej
Že kar nekaj časa je preteklo od zadnjega izida Novic
DeSUS. Pred vami je nova
štiriinosemdesetka, v kateri objavljamo poudarke
iz volilnega govora predsednika Karla Erjavca, s
katerim je nastopil na 10.
kongresu stranke DeSUS.
Predstavljamo vam podpredsednike stranke in
predsednika Sveta DeSUS.
Objavljamo kadrovsko sestavo Sveta (najvišji organ stranke
med dvema kongresoma) in Izvršnega odbora DeSUS ter
nekaj utrinkov iz 10. kongresa.
Seznanjamo vas z aktualnimi informacijami s področja zdravstva, ki je v tem času izjemno aktualno, saj so v razpravi in pripravi temeljni zakoni zdravstvenega sistema. V stranki DeSUS
morajo biti – vodstvo stranke, Izvršni odbor in Svet - pozorni
na spremembe na tem, za upokojence izjemno pomembnem
področju. Vsak predlog sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti ter o zdravstvenem varstvu in zavarovanju je potrebno natančno proučiti in se na spremembe ustrezno odzvati.
O pomenu sprememb piše Tomaž Gantar, podpredsednik
DeSUS, poslanec DZ in predsednik odbora za zdravstvo v
Državnem zboru RS.
Ministrica za okolje in prostor, Irena Majcen predstavlja spremembe sedanjega stanovanjskega zakona, posebej pa poudarja vpliv spreminjajoče se demografske strukture prebivalstva
na stanovanjsko politiko. Ministrstvo se aktivno vključuje tudi
v problematiko spreminjajočih se demografskim razmerij v
družbi, zato so začeli s pripravo projekta Oblikovanja podlag
za organiziranje starejših v stanovanjske skupnosti, s čemer bi
prispevali k racionalnejši uporabi predimenzioniranih stanovanjskih površin v lasti starejše populacije.
Minister za kulturo Anton Peršak v prispevku izpostavlja
problematiko na področju medijev, ki po njegovem mnenju
niso v skladju z družbenim razvojem.
Naši poslanci so v tem mandatu postavili že veliko poslanskih vprašanj, ki jih naslavljajo na predsednika vlade in pristojna ministrstva. V tej številki vas seznanjamo z vprašanjem
o ustanovitvi demografskega sklada in o potrebnih ukrepih za
odpravo revščine med upokojenci.
Na zadnji strani vas seznanjamo z resnimi demografskimi izzivi, ki bodo terjali veliko aktivnosti in sprememb na različnih
področjih in sistemih, kot tudi v razumevanju, spremembi
miselnosti in ravnanjih nas vseh.
Vaša urednica,
Mija Pukl

Novice Desus, april 2017

Iz sedeža stranke
Spoštovane članice in člani stranke DeSUS,
jubilejni 10. kongres stranke
DeSUS je za nami. Delegati so
izvolili kolektivne in individualne organe stranke, sprejeli
spremembe statuta, predlagali spremembe in dopolnitve
temeljnega programa stranke
in z izvolitvijo predsednika
stranke, potrdili tudi njegov
volilni program.
Skladno z usmeritvami kongresa, potekajo aktivnosti
konstituiranja izvoljenih organov in delovnih teles stranke. Naj
omenim, da smo s spremembami statuta dobili tako nov organ
- Vodstvo stranke – kot tudi dva nova odbora - Odbor za gospodarstvo in Odbor za Socialo in zdravstvo. Na prvi seji Sveta
stranke je bila imenovana tudi Komisija za kadrovska in organizacijska vprašanja, ki pripravlja predloge kandidatov za komisije
in delovna telesa stranke DeSUS.
Povedati moram tudi to, da je bila celostna podoba 10. kongresa
med udeleženci in strokovno javnostjo dobro sprejeta, zato smo
se na vodstvu odločili in pristopili k celoviti prenovi naše celostne grafične podobe, spletne strani in tudi naše glasilo je, kot
vidite, nekoliko spremenilo svojo podobo.
Na kongresu smo napovedali tudi začetek predvolilnih aktivnosti, saj nas prihodnje leto čakajo dvojne volitve, državnozborske
in lokalne. V ta namen smo občinske, območne in pokrajinske
odbore zaprosili, da nam do sredine maja, posredujejo imena
evidentiranih kandidatov. Pričakujemo tudi informacije organov
stranke o problemih na lokalni ravni, na podlagi katerih bomo
v stranki imenovali odbor, ki bo pripravil analizo odgovorov
ter pripravil rešitve. Specifične probleme vsake občine bomo
poskušali reševati korak za korakom.
Kot sem že omenil, smo s kongresom pravzaprav pričeli volilno
kampanjo. Na sedežu stranke pripravljamo obiske pokrajinskih
organizacij, na katerih bo predsednik predstavil program stranke
našim članom. Načrtujemo, da bomo do jeseni obiskali vseh 10
pokrajin. Razmišljamo tudi o tem, da bi na državni ravni organizirali nekaj problemskih konferenc s področja zdravstva, pokojninskega sistema, sociale in gospodarstva.
Spoštovane članice in člani stranke DeSUS, pred nami je veliko
nalog in aktivnosti, ki jih je potrebno v tem predvolilnem času
skrbno načrtovati in dobro opraviti. Od našega dela, priprave
programov in izbora dobrih kandidatov, bo odvisen tudi rezultat, ki ga bomo dosegli tako na volitvah poslank in poslancev v
Državni zbor, kot tudi na lokalnih volitvah za župane in občinske
svetnike.
Prepričan sem, da skupaj to zmoremo. V naprej se zahvaljujem za
vaše sodelovanje in vas lepo pozdravljam!
Vaš Branko Simonovič,
generalni sekretar DeSUS
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Predstavitev podpredsednikov
Tomaž Gantar

podpredsednik DeSUS
Tudi danes bi se odločil za Desus - ker si prizadevamo za pravično
in pošteno družbo, za učinkovit, kakovosten in široko dostopen
zdravstveni sistem, za javni šolski sistem in za vse tiste, ki so
v naši družbi najbolj ogroženi. Vedno bomo zagovarjali starejšo
generacijo, upokojence, a tudi mlado generacijo, ki ostaja po
napornem šolanju vedno pogosteje brez dela in brez pravih
možnosti. Iz stranke, ki je zahtevala več socialne države in boljše
pokojnine, se razvijamo v stranko, ki zna ponuditi tudi rešitve.
Veseli me, da smo vedno bolj odprta stranka, ki povezuje izkušnje
starejše generacije z novimi idejami in energijo mlajše generacije. Zavedamo se, da lahko izpolnimo svoje cilje le z uspešnim,
razvojno naravnanim in konkurenčnim gospodarstvom in v ta
namen pripravljamo program - v dobro vseh nas in ne le peščice.
Vem, da smo lahko v bodoče še boljši - to je naša zaveza. Verjamem, da skupaj to zmoremo in kot podpredsednik se že veselim
novih izzivov. Vsem hvala za ponovno zaupanje!

Jelka Kolmanič

podpredsednica DeSUS

V izjemno čast mi je, da ste mi na kongresu izrekli zaupanje za
zasedbo tako odgovorne funkcije, kot je mesto podpredsednice
stranke. Sem univerzitetna diplomirana ekonomistka, rojena
na Oplotnici, a že več kot petdeset let ponosna Mariborčanka,
kjer sem tudi podpredsednica našega mestnega odbora. Članica
DeSUS-a sem na povabilo kolegov iz mariborskega DeSUS-a
postala leta 2003, danes pa zastopam DeSUS tudi v mestnem
svetu, kjer predsedujem odboru za finance. Blizu mi je ljubiteljska
kultura, pa tudi šport. Skozi kariero sem opravljala tudi različne
funkcije, od predsednice mladine, pa tja do predsednice sindikata, kulturnega društva in še kaj.
Kot podpredsednica stranke DeSUS se bom zavzemala za ohranitev že pridobljenih pravic upokojencev, dostojne pokojnine,
zadostne bivanjske kapacitete starostnikov, dostojno tretje
življenjsko obdobje, izboljšanje položaja starejše populacije, javno zdravstvo in na sploh za uresničitev našega dobro zastavljenega programa.

Jožef Žnidarič

podpredsednik DeSUS
Sem človek dejanj, timskega dela - prvo pomislim, razmislim in šele potem povem. Sem upokojenec in že 15 let aktiven
član stranke DeSUS. Nadaljnjo vizijo delovanja stranke vidim
v še večjem povezovanju z nevladnim sektorjem ter skrbi za
najrevnejše sloje ljudi. Veliko pozornost bom, poleg upokojencev, namenjal tudi mladim in njihovem zaposlovanju, socialnim temam, zanima pa me tudi področje zdravstva, sploh v luči
pereče zdravstvene reforme. Do sedaj sem bil predsednik OO
Sevnica in član pokrajinskega odbora za Dolenjsko, Belo krajino
in Posavje; izkušnje sem pridobival tudi v lokalni samoupravi, saj
sem bil svetnik in podžupan Sevnice. Še vedno sem aktiven član
ožjega vodstva ZDUS na področju kulture, koordinator programa
o demenci, predsednik pokrajinske zveze društev upokojencev
Posavja, član Zveze borcev za vrednote NOB in podporni član
izgnancev. Vsem se še enkrat zahvaljujem za visoko podporo, ki
ste mi jo zaupali na kongresu, se vidimo na terenu!
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Novice Desus, april 2017

Utrinki iz 10. kongresa
Na 10. kongresu stranke so delegati izvolili nove individualne in kolektivne organe, sprejeli spremembe statuta stranke in z volilnim
programom Karla Erjavca, novoizvoljenega predsednika stranke DeSUS, nadgradili temeljni program stranke.
Na kongresu je bila zelo dobra udeležba delegatov, ki so v svojih razpravah izpostavljali probleme tako na lokalnem kot na državnem
nivoju. Posebno pozornost so razpravljavci namenili pokojninam, zdravstvenemu področju, socialni varnosti, medgeneracijskemu
sodelovanju, dotaknili so se tudi vprašanj, ki tarejo mlajšo generacijo in zaposlene. Izpostavljena so bila vprašanja in predlogi v zvezi
z nadaljnjim razvojem Slovenije na gospodarskem in drugih vitalnih področjih.

Poudarki iz nadgradnje programa stranke DeSUS
Kot novo paradigmo odziva ekonomske
politike na izzive globalizacije je smiselno
redefinirati vlogo države pri varovanju tistih,
ki z globalizacijo izgubljajo.

Predlog o določitvi minimalne pokojnine ne
zagotavlja zadostne zaščite upokojencev,
predvsem ni pravičen do upokojenk in
upokojencev, ki so v preteklosti dokupovali
delovno dobo.

Nova delovna mesta bomo ustvarjali v:
•
•
•
•
•

Logistiki
Energetiki
Visoko tehnoloških podjetjih
Tradicionalnih industrijah
Kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji

S socialnim podjetništvom do novih
delovnih mest in ustvarjanje cenovno
dostopnih socialno varstvenih storitev
za starejše.

Gospodarstvo v funkciji človekovega dostojanstva!
Ustanovitev Demografskega sklada, katerega prvi cilj bo združevanje premoženja
za podporo pokojninski blagajni.

Novice Desus, april 2017

Razvoj tehnologije je nezadržen in nepredvidljiv,
demografske spremembe so očitne. Vse to
zahteva izvajanje ukrepov ustvarjanja starejšim
prilagojenih delovnih mest.
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Zlatko Božič

predsednik Sveta stranke DeSUS
Otroštvo sem preživel v
Kočevju, osnovno šolo pa
sem obiskoval v Ljubljani,
kjer sem končal tudi trgovsko šolo. Od leta 1955 sem
bil desetletje aktiven član Nogometnega kluba Olimpija,
bolje poznan pod vzdevkom
Plevel, bil pa sem tudi mladinski državni reprezentant.
Kot nogometaš in športni
funkcionar sem bil aktiven
tudi v vrsti drugih nogometnih klubov. Po končani aktivni športni karieri sem deloval
v Nogometni zvezi Slovenije
ter se bolj posvetil družini.
Poklicno pot sem začel v Slovenija avto, kjer sem ob delu končal
srednjo ekonomsko šolo, nazadnje pa sem opravljal naloge vodje
delovne enote za malo in veleprodajo za območje celotne bivše
države. Prosti čas rad namenjam delovanju v različnih društvih,
zlasti v turističnemu društvu, v Rdečemu križu ter še posebej
v društvu upokojencev. Rad imam naravo, zato sem še danes
strasten gobar in zeliščar. V stranko DeSUS sem vstopil z željo
in prepričanjem, da svoje znanje in izkušnje lahko namenim
prizadevanjem za boljše življenje upokojencev in vseh generacij nasploh. Kot predsednik Sveta DeSUS si bom prizadeval za
uresničevanje programa stranke, se zavzemal za zagotavljanje
pravic vseh generacij, zlasti starejših. Poseben poudarek bom dal
zaposlovanju in gospodarstvu, ključno se mi zdi zlasti medsebojno sodelovanje ter izvajanje programskih usmeritev sprejetih
na 10. kongresu DeSUS. Vsem se zahvaljujem za zaupanje, obljubim vam, da si bom prizadeval zaupane naloge tudi izpolniti.

Novoizvoljeni organi stranke
Člani Sveta stranke DeSUS
Priimek in ime člana

Pokrajina

Groznik Božidar

Dolenjska

Bezjak Vlado
Misja Štefan
Božič Zlatko

Jesenko Breda

Kupljenik Miroslav

Pengov Bitenc Andrej
Preskar Anton

Tegeltija Nedeljko
Ule Maček Anica

Vehovec Valentina

Kotnik Poropat Marjana
Majcen Irena

Matjašič Drago

Premzl Vilibald
Rodeš Peter
Ujčič Janez

Berki Robert

Hvalec Anton

Kocbek Drago

Varnica Božidar

Vrbnjak Veronika
Dolenc Branko
Dugulin Aleš

Plešnik Janko
Predsednik Sveta stranke DeSUS

Zlatko Božič

Namestnik predsednika Sveta stranke DeSUS

Štefan Misja

Člani Sveta so na podlagi funkcije:
• predsednik stranke – Karl Viktor Erjavec;
• podpredsedniki stranke – Tomaž Gantar, Jelka
Kolmanič, Jožef Žnidarič;
• generalni sekretar stranke – Branko Simonovič;
• predsedniki pokrajinskih odborov;
• poslanci Državnega zbora in Evropskega parlamenta,
ministri in državni sekretarji ter drugi nosilci javnih
funkcij, ki so člani stranke.
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Razgoršek Borut Nejc
Meglič Janez

Osredkar Nina
Rozman Jožef
Ileršič Sabina

Maslo Bezer Milica
Rebec Vesna
Čokl Brigita

Hlačar Jožef

Korošec Srečko
Pikl Matjaž

Preskar Jože
Recko Alojz

Sonja Stergar

Uratnik Miran

Dolenjska
Dolenjska
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Podravje
Podravje
Podravje
Podravje
Podravje
Podravje
Pomurje
Pomurje
Pomurje

Ptuj-Ormož
Ptuj-Ormož
S Primorska
S Primorska
Koroška
Koroška
Gorenjska
Gorenjska
Gorenjska
J Primorska
J Primorska
J Primorska
Celje
Celje
Celje
Celje
Celje
Celje
Celje
Celje
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Člani Izvršnega odbora stranke DeSUS
Priimek in ime člana

Pokrajina

Cankar Zdravko

Gorenjska

Bilbija Ana

Habjan Peter Marjan
Markočič Danilo
Kavtičnik Jani
Kumer Emil

Dolenjska
Celje

J Primorska
Podravje
Ptuj-Ormož

Rituper Jožef

Pomurje

Vidrih Drago

S Primorska

Tomažič Herman
Vrenčur Milena

Koroška
Robert Berki

Ljubljana

Člani Izvršnega odbora so na podlagi funkcije:
• predsednik stranke – Karl Viktor Erjavec;
• podpredsedniki stranke – Tomaž Gantar, Jelka
Kolmanič, Jožef Žnidarič;
• generalni sekretar stranke – Branko Simonovič;
• vodja poslanske skupine – Franc Jurša;
• ministri, ki so člani stranke.

Mag. Stanka Premuš

Dr. Vasja Klavora, častni član stranke DeSUS

Saša Geržina in Karl V. Erjavec

ZAHVALA
Vsem dosedanjim članom individualnih in
kolektivnih organov stranke se zahvaljujemo
za dobro in zavzeto delo v prejšnjem mandatu.
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Novo izvoljenim v Svet in Izvršni odbor stranke,
predsedniku, podpredsednikom in imenovanim
v komisije ter odbore, pa želimo uspešno delo!
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Tomaž Gantar, poslanec Državnega zbora RS

Bomo za zdravstvo res plačevali manj?
Ena najbolj vročih tem
v tem letu bo zagotovo
zdravstvena
reforma,
ki smo jo vsi nestrpno
pričakovali, saj skoraj ni
dneva, ko ne bi brali o
hudih težavah v slovenskem zdravstvu, o nedopustno dolgih čakalnih
dobah, stiskah bolnikov,
stavki zdravnikov in
obremenjenosti zdravstvenega osebja.
Več kot leto dni smo
opozarjali ministrico naj
pohiti z zakonodajo,
ki bi izboljšala organiziranost in financiranje
zdravstvenega sistema,
in ko so ključne rešitve
le ugledale luč sveta, lahko rečemo, da smo bili razočarani. Iz
predlogov ni videti, da bi bili v ospredju bolniki, izboljšanje
zdravstvenega sistema ter njegove učinkovitosti, kot tudi ne
nujna dolgoročna finančna vzdržnost zdravstva. Najbolj pa nas
skrbi zavajajoče predstavljanje zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju v delu, ki obljublja da bo 80%
prebivalstva plačevalo nižje prispevke za zdravstvo. Drži, v kolikor upoštevamo zgolj premije sedanjih dopolnilnih zavarovanj,
povsem odprto pa je vprašanje nadstandardnih storitev, ki jih
predvideva predlog zakona. Bomo za učinkovitejša nova zdravila,
materiale in sodobno zdravljenje doplačevali nadstandard?! Si
bodo premožnejši plačevali dodatno nadstandardno zavarovanje
in se na ta način izognili dolgim čakalnim vrstam, ki jih predlog
zakona prav v nobeni točki ne rešuje? Verjamemo, da dostop do
kvalitetne zdravstvene oskrbe ne sme biti odvisen od globine
naše denarnice!

nadomestilo plačevali glede na predlanske zaslužke. Še vedno pa
ni znano za koliko se bodo s takšnim načinom zbiranja sredstev
povečali administrativni stroški države.
Ko smo lani sprejemali resolucijo zdravstvenega varstva do leta
2025, ki tudi v bodoče predvideva učinkovito, solidarno in kakovostno javno zdravstvo, smo z optimizmom pričakovali reformne
zakone, a na mizo smo dobili reformo, ki zanesljivo ne pomeni
izboljšanja javnega zdravstvenega sistema. Analiza Svetovne
zdravstvene organizacije je pokazala, da so temelji našega
javnega zdravstvenega sistema dobri, da je na njih treba graditi,
zagotoviti boljše financiranje iz več virov ter poskrbeti za boljše
vodenje in organizacijo, zato smo bili domala začudeni, da predlagane rešitve ne sledijo izsledkom analize, ki jo je naročilo in
predstavilo ministrstvo samo. Namesto da bi okrepili pozitivne
aspekte našega javnozdravstvenega sistema, se modernizirali,
danes stopamo korak nazaj in uvajamo državno zdravstvo, v
katerem ostajajo odgovornosti in pristojnosti ključnih akterjev
- Ministrstva za zdravje in ZZZS povsem nejasne in zabrisane.
Podpiramo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki
ga predlog nadomešča z bolj solidarnim obveznim zdravstvenim
nadomestilom, a ker je predlog pripravljen nedomišljeno, vse
skupaj bolj spominja na nov davek. Odpirajo se mnoga vprašanja
- tako v civilni kot strokovni javnosti, zato bi moralo ministrstvo podaljšati javno razpravo. Pripomb in nedorečenosti je v
predlogu, ključnem za dobro delovanje zdravstvenega sistema,
enostavno preveč, da bi šel zakon v sedanji obliki v nadaljnji
postopek sprejemanja.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
uvaja tudi nekaj dobrih rešitev; na primer zavarovanje za vse
otroke, a hkrati ukinja zavarovanje po zakoncu, kar bo mnogim
podražilo izdatke za zdravstvo. Podpiramo rešitev, da se zviša
prispevna stopnja za upokojence, a je ministrstvo to breme naprtilo pokojninski blagajni in ne proračunu, kar je za nas nesprejemljivo. Bolniški stalež naj bi se omejil na eno leto, kar je absolutno prekratko obdobje za
okrevanje po najtežjih boleznih.
Ali bo sedanja košarica pravic v resnici osPo letu dni staleža se predvideva
Podpiramo
ukinitev
dopolnilnega
tala nespremenjena, kot obljublja ministrica?
začetek postopka za invalidzdravstvenega zavarovanja, ki ga
Malo verjetno glede na predlog zakona, ki
sko upokojitev, kar bi, skupaj
prosto dopušča ministru in ZZZS, da kadarpredlog nadomešča z bolj soliz drugimi ukrepi, pokojninsko
koli posežeta v pravice in standarde zdravdarnim obveznim zdravstvenim
blagajno po ocenah ZPIZ obrestvenih storitev. V primeru pomanjkanja demenilo za celih 100 milijonov
nadomestilom,
a
ker
je
predlog
narja v zdravstvu bomo zaradi tega kaj hitro
pripravljen nedomišljeno, vse sku- evrov. V predlogu zakona je še
potrebovali dodatno prostovoljno zdravsvrsta nedomišljenih predlogov,
tveno zavarovanje - seveda kdor si ga bo ob
paj bolj spominja na nov davek.
kot so izločitev drugega mnenja
obveznih prispevkih lahko še privoščil. Boiz košarice pravic; ne kritje zdravjimo se, da na predlagan način ustvarjamo
ljenja zapletov, ki so nastali izven
drugorazredne državljane, na kar ne bomo pristali.
javnega zdravstvenega sistema; izključitev pravice za zdravljenje
Vse kaže, da bo v bodoče z obveznim zdravstvenim nadomesti- bolezni, ki izhajajo iz opustitve obveznega cepljenja.
lom obremenjenih tudi pol milijona državljanov več kot jih danes
V Sloveniji potrebujemo učinkovito zdravstveno reformo, vendar
plačuje dohodnino, kar pomeni, da bodo novo obvezno zavaroje za to potrebnega veliko dialoga in sodelovanja, tako znotraj
vanje plačevali tudi tisti z najnižjimi dohodki. Po novem naj bi
koalicije, kot tudi z ostalo strokovno in zainteresirano javnostjo.
za zdravstvo od 20 do 75 EUR plačevali vsi, odvisno od višine
Pomanjkanje časa v zadnjem letu mandata te vlade ne more biti
naših dohodkov, a v te se bodo štele celo pokojninske rente, divirazlog za sprejem slabih in nedodelanih rešitev. Zdravje je in osdende, pobrane najemnine, kilometrine, nadomestila za malico in
taja v vrhu naših prioritet, zato bomo napravili vse, da bo naše
prevoz do službe, skratka vsi bruto prejemki. Ob tem je potrebno
zdravstvo tudi v bodoče učinkovito, varno in vsem široko dostopše dodati, da bo novo zdravstveno dajatev izračunaval FURS, pono, brez nedopustno dolgih čakalnih dob.
dobno kot danes dohodnino, kar pomeni, da bomo zdravstveno
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Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor

Pravica do stanovanja je ena temeljnih
človekovih pravic
Ministrstvo za okolje in prostor skrbi za uresničevanje stanovanjske politike v Sloveniji, ki terja nekatere spremembe obstoječega
stanovanjskega zakona. Ta bo tako v največji možni meri
upošteval predloge tako strokovne kot širše javnosti ter etažnih
lastnikov, ki se jih stanovanjska problematika dotika. V tem okviru bo podrobno proučena možnost povečanja nadzora nad delom upravnikov, s čimer se bo do določene mere povečala transparentnost in jasnost poslovanja upravnikov. Kriminalnih dejanj
ta zakon še vedno ne bo mogel preprečevati, pa tudi v razmerja
med etažnimi lastniki in upravniki ne bo mogel posegati, saj so
ta urejena s pogodbo med upravnikom in etažnim lastnikom, nesoglasja pa se rešujejo po sodnih poteh.
Obstoječi zakon sicer nudi celo vrsto varovalk, ki jih etažni lastniki lahko uporabijo: nadzor dela upravnika, nadzor prek nadzornega odbora ali na zborih etažnih lastnikov, z vpogledom
v pogodbe, knjigovodske listine in v stanje rezervnega sklada
večstanovanjske stavbe. V primeru kršitev določil stanovanjskega zakona, lahko etažni lastniki podajo prijavo na Stanovanjsko
inšpekcijo, ki bo ukrepala v okviru svojih pristojnosti.
Upoštevajoč demografske in druge spremembe, značilne za
Slovenijo in z namenom iskanja primernih rešitev za odpravljanje stanovanjske revščine starejše populacije, ki v Sloveniji
strmo narašča, bo MOP ustanovil delovno skupino za starejše, ki
bo pripravila pilotni projekt stanovanjske skupnosti za starejše.

Možnosti sobivanja starejših so se namreč na primerih dobrih
praks iz tujine pokazale kot smiselne z več vidikov, prioritetna
naloga delovne skupine pa bo pripraviti najprimernejšo obliko
skupnosti za naše okolje.
Vabimo vas, da pri oblikovanju stanovanjskih politik aktivno
sodelujete z vprašanji in predlogi. Kontakt: gp.mop@gov.si.

Anton Peršak, minister za kulturo

Kultura in mediji v koraku z razvojem
neuskladljivi, še bolj pa z javnim interesom. Dokument naslavlja
težave v zvezi z informiranjem, izobraževanjem in posredovanjem kulturnih ter zabavnih vsebin, ki so posledica dveh procesov
v zadnjih dveh desetletjih. Prvi je ponesrečena tranzicija iz medijev v družbeni lasti, ki grozi s popolno komercializacijo področja,
drugi pa bliskovita digitalizacija.
Medijska strategija za prihodnje desetletje podaja rešitve za
izboljšanje splošne informiranosti prebivalcev v vseh delih
Slovenije, za ureditev položaja novinarjev in za izenačitev pogojev slovenskih ponudnikov medijskih vsebin s tujimi, ki v novih
tehnoloških pogojih lahko prodajajo oglase v Sloveniji. Poleg
tega strategija predlaga še ukrepe za depolitizacijo odločanja
na RTV Slovenija ter poleg radia in TV uvedbo enakovredne
tretje, digitalne platforme – z velikim poudarkom na kulturnih in
izobraževalnih vsebinah v javnem interesu.

Ministrstvo za kulturo sredi marca oddaja na koalicijo in na vlado
Strategijo Republike Slovenije na področju medijev 2017-2025,
katere priprava je bila pričakovano naporna. To je posledica
številnih nasprotujočih si interesov, ki so že med seboj praktično
Novice Desus, april 2017

Poleg tega je v zaključni fazi tudi nov Zakon o Prešernovi nagradi, ki se s prilagojenimi pravili za sestavo strokovnih komisij prav
tako prilagaja razvoju umetnosti zadnjega četrt stoletja. Kot zanimivost lahko dodamo, da je bil dosedanji Zakon o Prešernovi nagradi eden prvih, ki jih je leta 1991 v samostojni Sloveniji sprejel
tedanji parlament.
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Nagovor Janeza Sušnika, predsednika Zveze
društev upokojencev Slovenije na 10. kongresu
stranke DeSUS
Janez Sušnik je poudaril dobro sodelovanje s stranko DeSUS, izpostavil pa je, da si želi pri pomembnih vprašanjih, več usklajenega delovanja. Izpostavil je projekt Starejši za starejše, ki ga preko
društev upokojencev vodijo že več let in predstavlja pomembno
podporo mnogim upokojencem in upokojenkam, ki živijo sami
in imajo nizke pokojnine. V projekt je vključenih več kot 300
društev in čez 3.600 prostovoljk in prostovoljcev. Prizadevajo si
vzpostaviti sistem rednega sofinanciranja programa iz sredstev
za financiranje programov iz proračuna. Predlagal je ukinitev
omejitev po ZUJF in redno usklajevanje pokojnin ter dodatek za
rekreacijo za vse upokojence.

Projekt Starejši za starejše - državljan Evrope?
»Humanitarno-socialni program Starejši za starejše koordinira in
prek svojih lokalnih društev izvaja Zveza društev upokojencev
Slovenije.
Program Starejši za starejše je izjemen primer dobre prakse prostovoljstva na področju podpore neodvisnemu življenju starejših
ljudi, ki želijo čim dlje ostati v svojih domovih in živeti neodvisno
oziroma ob pomoči drugih pri opravljanju vsakodnevnih opravil.
Program Starejši za starejše poglablja razumevanje in sodelovanje med generacijami ter spodbuja razvoj sodelovalne kulture.
Zasnovan je tako, da strokovno usposobljeni prostovoljci skupaj
z različnimi strokovnimi službami v lokalnem okolju izvajajo
pomoč tistim starejšim, ki jo najbolj potrebujejo.
Po podatkih ZDUS so prostovoljci v 11. letih opravili okoli 6,5 milijona ur prostovoljnega dela ali več kot 700.000 obiskov starejših
oz. so pomagali skoraj 160.000 ljudem, starejšim od 69 let.
Program odseva pomembne skupne evropske vrednote - prostovoljstvo, humanost, solidarnost, povezanost, medsebojno razumevanje in sočutje. Leta 2015 smo ga že predstavili v Evropskem
parlamentu in je bil deležen velikega zanimanja javnosti.
Podelitev nagrade Državljan Evrope programu Starejši za starejše
bi imela vseevropski simbolni pomen, saj je dolgoživa družba realno dejstvo že danes.«
Vsako leto Evropski parlament na predlog poslancev podeli nagrado Državljan Evrope.
Ivo Vajgl, evropski poslanec DeSUS-a, je pripravil utemeljen predlog, da v letošnjem letu Evropski parlament podeli nagrado projektu Starejši za starejše. K so-podpisu oziroma so-predlagateljstvu je povabil tudi ostale slovenske evropske poslance. Predlog
Iva Vajgla je podprl in so-podpisal evropski poslanec Igor Šoltes.
Ostale slovenske evroposlanke in poslanci so podprli druge predloge za nagrado državljan Evrope.
V utemeljitvi za podelitev nagrade Državljan Evrope 2017 je
zapisano:
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Podelitev nagrade enkratnemu in edinstvenemu programu, ki
starejšim s pomočjo njihovih vrstnikov pomaga, da dlje ostanejo
v svojem domačem okolju bi pomenila pomemben preskok v razumevanju vloge starejših v družbi. Nagrada Evropskega parlamenta bi jasno podprla sporočilo, da starejši niso samo pomoči
potrebni ter da starejši lahko pomoč tudi nudijo. Nudenje pomoči
na generacijskem, prostovoljnem in solidarnostnem temelju ter
temelju človečnosti pa seveda predstavlja unikaten vzor vsem
mlajšim generacijam ter tudi spodbudo za medgeneracijsko
spoštovanje in sodelovanje.
Damjan Stanonik, pisarna EP Iva Vajgla
Novice Desus, april 2017

Iz Državnega zbora RS

Poslanska vprašanja
Franc Jurša je v Državnem zboru postavil vprašanje:

Kdaj bomo dobili Urad za starejše?

Vodja poslanske skupine Franc Jurša je na ministrico za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anjo Kopač Mrak,
v okviru rednih poslanskih vprašanj naslovil naslednje vprašanje:
»Za boljše medgeneracijsko sodelovanje bomo po vzorcu Urada
za mladino oblikovali tudi Urad za starejše, s poudarkom na vsebinah, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje generacij.
Urad bo sodeloval pri pripravi ukrepov, katerih namen bo ustvarjanje razmer za delovanje starejših, prilagajanje demografskim
spremembam ter zagotavljanje aktivnega in zdravega staranja,
vse v duhu medsebojnega sodelovanja in razumevanja.«
Spoštovana gospa ministrica, verjamem, da poznate citirano
uvodno besedilo, ki je zapisano v koalicijski pogodbi te vladne
strukture.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar je v Državnem zboru postavila
vprašanje:

Za odpravo revščine med starejšimi!

Mag. Julijana Bizjak Mlakar je v okviru rednih poslanski vprašanj
na ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
dr. Anjo Kopač Mrak, naslovila naslednje poslansko vprašanje v
zvezi z odpravo revščine med starejšimi:
»V imenu poslanske skupine DeSUS sem predsedniku vlade, nato
pa še tudi vam, zastavila vprašanje, kako in kdaj boste poskrbeli za odpravo revščine med starejšimi. Z doslej načrtovanimi
ukrepi - tudi z nedavnimi spremembami na področju varstvenega
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dodatka in z načrtovanim dvigom mesečne pokojnine za polno
delovno dobo na 500 evrov - se problem revščine ne bo rešil.
S predlogi ukrepov iz Bele knjige se bo revščina med starejšimi
še naprej povečevala. Ne s strani predsednika Vlade in tudi ne s
strani Vašega ministrstva doslej ni bilo zadovoljivih odgovorov
oz. predlogov, ki bi presekali sedanjo agonijo starejših od 55 let,
ki so bodisi nezaposleni ali pa prejemajo dohodke ali pokojnine,
s katerimi ne zmorejo dostojno živeti.
Zato sem vam - v izogib revščini med starejšimi - predlagala
nekaj ukrepov, in sicer:
• Zvišanje pokojnin na raven, ki bi jo pokojnine dosegle, če preteklih zamrznitev ne bi bilo;
• Uzakonitev dostojne minimalne plače, s katerimi se da
preživeti družino, da zaposleni po upokojitvi ne bi zdrsnili v
revščino;
• Uzakonitev dostojne minimalne pokojnine;
• Postopno povečanje prispevkov delodajalcev na raven, kot jo
za pokojnine plačujemo delojemalci;
• Uvedba brezplačnega obveznega zavarovanja za dolgotrajno nego in ukinitev doplačil za zdravstvene storitve manj
premožnih, saj je za socialno državo nesprejemljivo, da lahko
bolezen pahne posameznika v revščino;
• Spodbude starejšim za delovno aktivnost po upokojitvi.
Na svoja ustna oz. pisna vprašanja in pobude doslej nisem prejela zadovoljivih odgovorov. Zato vas sprašujem, kako in do kdaj
boste poskrbeli za učinkovitejšo odpravo revščine med starejšimi.
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Mija Pukl, vodja vladne delovne skupine za pripravo Strategije dolgožive družbe

Veliki izzivi zaradi demografskih sprememb
Vlada je lansko leto imenovala delovno skupino za pripravo Strategije dolgožive družbe. Imenovana sem bila za vodjo
te delovne skupine, ki je opravila precejšnje delo in upam, da bomo uspešno izpeljali zaupano nam nalogo. Sedaj je
dokument pripravljen, sredi aprila se bo začela javna razprava in potem sprejem na vladi. Tako bomo dobili strategijo,
ki iz vidika demografskih sprememb, opozarja na nujnost sprejema nove družbene paradigme v odnosu do starejše
populacije na vseh področjih.

Danes izpostavljamo vprašanja kako se v družbi spopasti z
novimi informacijsko komunikacijskimi tehnologijami (IKT)
Demografska gibanja so dejstvo, razvoj tehnologije je dejstvo. Od
nas pa je odvisno kako se bomo na državni in lokalni ravni ter
na ravni posameznega državljana, lotili ukrepanja ob teh izzivih.
Tehnologija je šla vedno svojo pot, ne oziraje se na družbene
razmere in posledice.
V zadnjih 30. letih se je zgodil neverjeten napredek, zato smo
danes soočeni s primeri, ko se posamezniki, predvsem starejši
niso prilagodili in osvojili novih tehnoloških pridobitev in so zategadelj pogosto izključeni.
V Sloveniji je razširjenost in uporaba IKT med starejšimi in za
starejše še precej nizka. To je predvsem posledica pomanjkanja
strateškega načrtovanja, v premajhnem med-sektorskem in interdisciplinarnem povezovanju, nezadostnem financiranju in
slabi informiranost predvsem starejših samih.
Mobilnost, informiranost in vključenost v družbo za polno
kvaliteto življenja, ustrezno socialno vključenost ter dobro
zdravje morajo biti dostopni posameznikom v vseh starostnih
obdobjih. Praviloma ljudje želijo svobodno, varno in samostojno
živeti in se gibati v svojem okolju. Poleg dostopa do življenjsko
pomembnih storitev in ustanov so prav tako pomembni tudi socialni stiki in vključenost v lokalno okolje in družbo.

• Zagotoviti večjo digitalno pismenost z vseživljenjskim pridobivanjem e-znanja in informiranostjo o razvoju novih tehnologij;
• Omogočiti večjo cenovno dostopnost in uporabnost naprav in
storitev za vse sloje prebivalstva;
• Spodbujati razvoj naprav in rešitev, ki morajo biti prilagojene
potrebam in tehničnim zmožnostim starejših;
• S pomočjo IKT tehnologij zagotoviti starejšim sodelovanje v
družbi brez diskriminacije;
• Razvoj novih e-zdravstvenih in e-socialnih storitev, ki v ospredje postavljajo zdravega posameznika;
• S pomočjo novih tehnologij izboljšati kakovost, učinkovitost
in dostopnost zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe ter
spodbujanje razvoja novih rešitev in naprav za neodvisno
življenje starejših;
• Zagotoviti večje vključevanje lokalnih skupnosti v spodbujanje in povečevanje vseh vrst kapacitet za rabo IKT.

Tehnologija IKT omogoča lažji dostop do informacij, sredstev
javnega obveščanja, različnih vsebin in storitev.
Z uporabo in pomočjo tehnologije IKT lahko ohranimo stroškovno
učinkovitost v zdravstvu in socialnem varstvu. Z IKT si posameznik lahko zagotovi dostop do boljših in cenejših zdravstvenih
storitev. Izboljša lahko vključenost v družbo za aktivno in zdravo
starost. Zaradi tega je še toliko bolj potrebno spodbujati starejše
k uporabi teh pripomočkov. Ne samo starejšim, tudi invalidom bi lahko omogočili dostop in enakopravno uporabo novih
tehnologij.
Za dober odziv na izzive sodobne družbe na področju sodobnih
informacijsko komunikacijskih tehnologij bi morali:
• Zagotoviti večjo geografsko dostopnost tehnologij IKT, vsebin
in storitev;
• Zagotoviti prilagojeno usposabljanje starejših, ciljano za oba
spola;
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