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Sodelujoèe organizacije si prizadevajo delovati v naslednjih 
smereh:
• pospešujejo zagotavljanje e-storitev za seniorje (55+);
• spremljajo razpolo�ljive e-storitve za seniorje;
• spodbujajo zagotavljanje splošne blaginje staranja z 
    izobra�evanjem za uporabo e-storitev;
• spodbujajo interes otrok in mladih za pomoè pri uporabi
    e-tehnologij z medgeneracijskimi programi vzajemne 
    podpore;
• sodelujejo pri oblikovanju in razširjanju uporabe Ka�ipota
    storitev za seniorje (55+);
• podpirajo e-sodelovanje s podobnimi omre�ji v bli�njih  
    dr�avah.

Uvodna beseda urednika

Sodelujoèe organizacije Obèine Trebnje, Obèine Mirna, Obèine 
Šentrupert in Obèine Mokronog

Sodelujoèe organizacije Republike Slovenije
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Beseda uredništva

Dr. Jo�e Grièar

Zaslu�ni profesor
Univerze v Mariboru

Programski koordinator
slovenske pobude za

èezmejno e-sodelovanje
v e-regiji

Kontaktna oseba
Active Aging Networks

Joze.Gricar@UM.si

Èlani omre�ja slovenskega sveta za zagotavljanje e-storitev za seniorje
(55+) (http://eregion.eu/6-6-2018-slovenia-council-eservices-provisi-
on-elderly-55) pomagajo razviti zavest o potrebah in mo�nostih 
uporabe e-tehnologij pri ponujanju in uporabi storitev za seniorje.
Sodelujejo pri e-vkljuèevanju v aktivno staranje in razvijanju srebrne 
ekonomije. V ta namen so oblikovali in izdali prvo številko revije 
Ka�ipot storitev za seniorje (55+) - vodnik za odrasle otroke (55+), ki 
skrbijo za svoje starše (75+).
Ka�ipot storitev za seniorje (55+) olajša pridobivanje informacij iz 
zanesljivih virov za vse starejše, njihove odrasle otroke in vse, ki 
pomagajo seniorjem v Sloveniji. Podatki v Ka�ipotu pomagajo najti 
podatke, ki so objavljeni na spletnih straneh tistih organizacij, ki 
storitve seniorjem nudijo in podatke zbirajo, vzdr�ujejo in zagotav-
ljajo. Dodatne podatke je mogoèe pridobiti pri teh organizacijah po 
telefonu ali po e-pošti.



Sodelujoče organizacije

Zdravstveni dom Trebnje
Mag. Vera Rozman, univ.dipl.ekon, direktorica
rozman.vera@zd-tr.si

CIK, Center za izobra�evanje in kulturo Trebnje 
Patricija Pavliè , direktorica
patricija.pavlic@ciktrebnje.si

Obèina  Trebnje
Alojzij Kastelic, �upan
info@trebnje.si

Obèina Mokronog - Trebelno
Anton Maver, univ. dipl. soc. ped., �upan
zupan@mokronog-trebelno.si

Obèina Mirna
Dušan Skerbiš, �upan
obcina@mirna.si

Obèina Šentrupert
Andrej Martin Kostelec, �upan
andrej.kostelec@sentrupert.si

Komunala Trebnje
Franci Starbek, direktor
franci.starbek@komunala-trebnje.si

DSO Trebnje
Petra Kušar Stojakoviè, direktorica
info@dso-trebnje.si

CSD Trebnje
Andreja Selšek, direktorica
gpcsd.treb@gov.si
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Sodelujoče organizacije

Knji�nica Pavla Golie Trebnje
Andreja Plenièar, direktorica

andreja.plenicar@kpgt.si

RKS Trebnje
Katja Strmole

trebnje.ozrk@siol.net

Telekom E-oskrba
Miha Marolt

info@telekom.si

Nacionalni inštitut za javno zdravje,
info@NIJZ.si

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – ZRSZ



Zdravstveni dom Trebnje
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Zdravstveni dom Trebnje je ustanovljen z namenom izvajanja 
osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega prepreèevanje bolezni in 
poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, 
zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski naèin v 
poslovnih prostorih ZD in na terenu obmoèja obèin Trebnje, Mokro-
nog – Trebelno, Šentrupert in Mirna in za druge ljudi, ki potrebujejo 
zdravstveno pomoè. Ustanoviteljice ZD Trebnje so Obèina Trebnje, 
Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mokronog. Izvaja torej diagno-
stiko terapijo, rehabilitacijo, preventivo, nujno medicinsko pomoè in 
24 urno zdravstveno varstvo.

ZD (skupaj s koncesionarji zobozdravniki) s svojimi 130 zaposlenimi 
zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 21.000 prebivalcev. 

2Omejeno podroèje se razprostira na 317 km  površine. V ZD je trenu-
tno 102 zaposlenih.

Temeljno usmeritev ZD je ostati kljuèna in nosilna zdravstvena usta-
nova na primarnem nivoji in zagotavljati uporabnikom kakovostno 
in varno zdravstveno oskrbo pacientom v sodelovanju z vsemi 
subjekti v procesu prepreèevanja obolevnosti, vzdr�evanja zdravja in 
zdravljenja bolnih in poškodovanih, izvajanja diagnostike in terapije, 
izvajati uèinkovito nujno medicinsko pomoè, zagotavljati znanja in 
spretnosti za izboljšanje kakovosti �ivljenja, prepreèevanja nastanka 
bolezni in izboljševanja zdravja ter sodelovati v oblikovanju javno 
zdravstvene politike z nalogo koordinacije vseh subjektov na primar-
nem nivoju v lokalni skupnosti. 

Vizija: Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno 
�ivljenje našim obèanom ter so osnova za zdravo dru�beno in 
naravno okolje. S svojim delovanjem �elimo graditi dobre, dolgoroène 
odnose z uporabniki naših storitev, ki bodo temelj vzajemnega 
zaupanja, sodelovanja in spoštovanja.

Podroèje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma
a) Osnovno in specialistièno zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v
    • splošnih ambulantah,
    • referenènih ambulantah
    • otroško šolskem dispanzerju,
    • dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa,
    • dispanzerju za �ene,
    • ambulanti psihiatrije 
    • odvisnost od prepovedanih substanc (za zapore Dob)



    • fizioterapiji in delovni terapiji,
    • dispanzerju za mentalno zdravje (logoped,psiholog),
    • patrona�ni slu�bi,
    • laboratoriju.
b) Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v
    • zobozdravstveni ambulanti za odrasle,
    • zobozdravstveni ambulanti za mladino,
c) Reševalno slu�bo
    • nujni reševalni prevozi,
    • nenujni reševalni prevozi,
    • prevozi na in z  dialize,
    • prevozi bolnikov na obsevanja in kemoterapijo na Onkološki  
       inštitut Ljubljana
d) Izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in 
     nujne medicinske pomoèi
e) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov - Center za krepitev
    zdravja
    • za odraslo populacijo, 
    • programa zdravstvene  vzgoje za otroke in šolsko mladino,
    • programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter 
    • programa šole za starše.
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Dodatne informacijeZD ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih 
lokacijah in sicer:

Sede� zdravstvenega doma, Goliev trg 3, Trebnje 
Telefon: 07 3481 740 
E-pošta: info@zd-tr.si   

Zdravstvena postaja Mokronog, Paradi�  14, Mokronog
Telefon: 07 34 98 180
E-pošta: ambulanta.mokronog@zd-tr.si

Zdravstvena postaja Mirna, Cesta na Fu�ine 10, Mirna
Telefon: 07 34 35 250
E-pošta: ambulanta.mira@zd-tr.si

Ambulanta v Domu starejših obèanov Trebnje, Stari trg, Trebnje
Telefon: 07 34 62 141
E-pošta: ambulanta.dso@zd-tr.si

Spletni naslov: www.zd-tr.si



CIK,

center za izobraževanje in kulturo Trebnje 
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Obèina Trebnje je leta 1959 ustanovila Ljudsko univerzo, ki se je leta 
1977 preimenovala v Center za izobra�evanje in kulturo Trebnje (CIK 
Trebnje). Razvijanju in pospeševanju izobra�evanja odraslih v 
lokalnem okolju se je èez dve leti prikljuèila knji�nièna dejavnost, za 
nekaj let dejavnost osnovnega glasbenega izobra�evanja, leta 1994 pa 
tudi galerijska dejavnost v obliki Galerije likovnih samorastnikov 
Trebnje.

Sede� zavoda je v Trebnjem, kjer delujemo v sodobno opremljenih 
uènih prostorih. V �elji, da izobra�evanje pribli�amo slehernemu 
posamezniku, izvajamo dejavnost tudi v krajih obèine Trebnje, 
Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Grosuplje in širše.

Danes razvijamo in izvajamo celovito ponudbo izobra�evalnih 
programov za pridobitev izobrazbe ter programov strokovnega in 
splošnega izobra�evanja in usposabljanja:
– program osnovne šole za odrasle,
– programi srednjega poklicnega in strokovnega izobra�evanja
– jezikovni teèaji in slovenšèina za tujce
– teèaji raèunalništva
– usposabljanja s podroèja raèunovodstva in knjigovodstva
– izobra�evanja s podroèja zdravstva, sociale in osebne rasti
– programi za izboljšanje pismenosti in dvig poklicnih in splošnih  
   kompetenc razliènih ciljnih skupin
– uèni programi za starejše odrasle v obliki dejavnosti Univerze za 
   tretje �ivljenjsko obdobje in Veègeneracijskega centra Marela
– študijski kro�ki.

Našo dejavnost dopolnjujemo tudi s svetovalno in drugimi dejavno-
stmi, ki sodijo v podporo in pomoè odraslim pri uèenju in samostoj-
nemu uèenju. S pomoèjo namensko oblikovanih programov in 
projektov razvijamo in spodbujamo uèenje in strokovna rast razliènih 
ciljnih in starostnih skupin (prebivalci pode�elja s pode�elja, 
pripadniki romske skupnosti, osebe s posebnimi potrebami, 
brezposelni, aktivni, mladi, starejši odrasli…).



CIK Trebnje je tudi vodilni partner Lokalne akcijske skupine Suhe 
krajine, Temenice in Krke (LAS STIK), ki je namenjena spodbujanju 
trajnostnega razvoja z zdru�evanjem razliènih lokalnih akterjev in 
izvajanju skupnih projektov na pode�elju.

DEJAVNO STARANJE V LOKALNEM OKOLJU 
(Univerza za tretje �ivljenjsko obdobje Trebnje, Center medgeneracij-
skega uèenja Trebnje in Veègeneracijski center MARELA)

Univerza za tretje �ivljenjsko obdobje Trebnje je namenjena izobra-
�evanju, razvoju in aktivaciji starejših v lokalnem okolju. Ustanov-
ljena je bila 7. marca 1998, od takrat pa se v njenih klopeh letno 
izobra�uje skoraj 200 èlanic in èlanov. Ti svoje znanje obnavljajo, 
nadgrajujejo in osvajajo nova na delavnicah, študijskih kro�kih in 
strokovnih ekskurzijah. Dejavnost Univerze za tretje �ivljenjsko 
obdobje Trebnje strokovno vodi upravni odbor, ki od leta 2009 šteje 7 
èlanov: predstavnik èlanov iz obèine Šentrupert, predstavnik èlanov 
iz obèine Mokronog-Trebelno, predstavnik èlanov iz obèine Mirna ter 
4 predstavniki èlanov iz obèine Trebnje, od tega ena zaposlena na CIK 
Trebnje.

V sklopu dejavnosti Univerze za tretje �ivljenjsko obdobje smo �e 
pred leti zaèeli z razvojem, promocijo in izvedbo dejavnosti 
medgeneracijskega sodelovanja in uèenja ter leta 2013 ustanovili 
Center medgeneracijskega uèenja Trebnje. V sklopu te aktivnosti 
razliène delavnice, kro�ki ali obse�nejši teèaji, v krajih obèin Mirna, 
Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje. Skupaj z razliènimi part-
nerji pripravljamo vsebine s podroèja uèenja, aktivnega pre�ivljanja 
prostega èasa, svetovanja in povezovanja razliènih ciljnih skupin 
(mladi, aktivni, brezposelni, prebivalci pode�elja, priseljenci, Romi, 
starejši zaposleni, osebe s posebnimi potrebami, upokojenci …) in 
predavanja na temo medèloveških odnosov, kulturne dedišèine, 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, razliène ustvarjalnice in 
druge delavnice za spodbujanje roènih spretnosti, uvajanja aktualnih
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Dodatne informacijeNaslov: CIK Trebnje, 
Kidrièeva ulica 2, 8210 Trebnje 
Telefon: 07 34 82 100
Spletni naslov:: www.ciktrebnje.si
E-naslov: info@ciktrebnje.si



Dodatne informacije
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druge delavnice za spodbujanje roènih spretnosti, uvajanja aktualnih 
znanj, prenosa vešèin med generacijami in aktivnega pre�ivljanja 
prostega èasa. 

Center medgeneracijskega uèenja Trebnje smo leta 2017 nadgradili z 
Veègeneracijskim centrom Dolenjske in Bele krajine (VGC) Marela. 
Namen VGC Marele je dru�enje, ohranjanje in širjenje socialne mre�e 
ter zadovoljevanje potreb razliènih ranljivih skupin, dru�in ter 
posameznih dru�inskih èlanov v vseh �ivljenjskih obdobjih. Cilji so 
dvig kakovosti �ivljenja, spodbujanje socialnega vkljuèevanja, 
dostopnost do kakovostnih in raznovrstnih vsebin, opolnomoèenje z 
znanji in vešèinami za samostojno in kvalitetno �ivljenje, informiranje 
in svetovanje, medsebojno dru�enje in sreèevanje. Aktivnosti potekajo 
na lokacijah v vseh štirih obèinah Mokronog-Trebelno, Šentrupert, 
Mirna in Trebnje in sicer v krajevnih knji�nicah ter na CIK Trebnje. 
Izvajajo se brezplaène aktivnosti, namenjene socialnemu vkljuèevan-
ju, izobra�evanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezo-
vanju. Aktivnosti so zasnovane na èim bolj pester, zanimiv in naraven 
naèin pridobivanja uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in 
znanj za potrebe dela in vsakdanjega �ivljenja. 
 
V sodelovanju z razliènimi partnerji iz lokalnega in širšega okolja se 
izvedejo razliène delavnice za razvijanje socialnih vešèin, s podroèja 
aktivnega in zdravega staranja, za ohranjanje telesnega in duševnega 
zdravja, za pridobitev novih vešèin in kompetenc, za kvalitetno 
pre�ivljanje prostega èasa, uène pomoèi, uèenja slovenšèine, 
raèunalništva in poèitniškega varstva.

Naslov: CIK Trebnje, 
Kidrièeva ulica 2, 8210 Trebnje 
Telefon: 07 34 82 100
Spletni naslov:: www.ciktrebnje.si
E-naslov: info@ciktrebnje.si

kontaktna oseba: Martina Podlesnik
Telefon: 07 34 82 109, 031 745 044
E-pošta: martina.podlesnik@ciktrebnje.si



Občina Trebnje

Projekti/programi za starejše v obèini TREBNJE, ki jih sofinancira 
Obèina Trebnje

PROSTOFER 

Kontakt: 080 10 10

S projektom Obèina Trebnje omogoèa brezplaène storitve prevoza 
upokojencev, invalidov ter starejših socialno šibkih obèanov iz 
Obèine Trebnje z namenom izboljšanja mobilnosti ter zagotavljanja 
veèje socialno vkljuèenosti upokojencev, starejših in invalidov, 
socialno šibkim, ki nimajo lastnega prevoza oziroma imajo omejen 
dostop do mobilnosti. Obèina za izvajanje prevozov zagotavlja vozilo. 

ENKRATNA DENARNA POMOÈ OBÈINE

Kontakt: Obèina Trebnje 
Telefon: 07 34 81 100, 
E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si

Na podlagi odloka o enkratni denarni pomoèi lahko denarno pomoè 
pridobi tudi starejši obèan, èe prejema dohodke ni�je od cenzusa 
doloèenega z odlokom. Denarna pomoè letno znaša 270 EUR.  

DRUŠTVA UPOKOJENCEV

Na obmoèju Obèine Trebnje delujejo tri društva upokojencev: 
- Društvo upokojencev Trebnje 
  Telefon: 064 177 067, 
  E-naslov: seniortrebnje@gmail.com
- Društvo upokojencev Veliki Gaber  
  Telefon: 041 528 913, 
  E-pošta: jozi.strempfelj@gmail.com
- Društvo upokojencev Velika Loka
  Telefon: 031 268 726, 
  E-pošta: marjan.rozman458@gmail.com

Društva upokojencev obiskujejo starejše in organizirajo dru�enja, 
sreèanja, predavanja, izlete, pohode, športne aktivnosti (petanke, 
kegljanje, šah, streljanje, pikado, pohodništvo) ter medgeneracijska 
dru�enja. Krepitev solidarnosti, humanitarnosti in predvsem skrb za 
èloveka, za bli�nje ter zagotavlja socialno vkljuèenost starejših in 
ranljivih skupin in aktivno pre�ivljanje prostega èasa. Društva imajo 
tudi organizirane pevske sekcije, folklore, literarne skupine.
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STAREJŠI ZA STAREJŠE

Program izvajata v sodelovanju dva društva na obmoèju Obèine 
Trebnje: 

Društvo upokojencev Trebnje 
Telefon:  064 177 067, 
E-pošta: seniortrebnje@gmail.com

Društvo upokojencev Veliki Gaber
Telefon:  041 528 913, 
E-pošta: jozi.strempfelj@gmail.com

Cilj programa je ugotoviti kakovost �ivljenja in potrebe starejših po 
pomoèi in  z organizirano pomoèjo omogoèiti èim daljše �ivljenje v 
domaèem okolju ter povezati javne in nevladne organizacije v skrbi za 
starejše. Prostovoljci lokalnega društva veèkrat letno obišèejo 
sokrajane starejše od 69 let in jih  povprašajo kako �ivijo, kakšne so 
potrebe, zdravje… Z obiski zagotavljajo socialni stik, ugotavlja se 
potrebe starejših ter starejše pove�e oziroma usmeri na zdravstveno 
slu�bo, rdeèi kri�, socialno slu�bo, dom starejših. 

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO VESELA JESEN

Telefon:  041 292 497
E-pošta: anica.miklic@gmail.com

V društvu delujejo skupine za samopomoè z namenom prepreèevanja 
osamljenosti in socialne izkljuèenosti starejših. Izvajajo se tedenska 
sreèanja, po razliènih krajih v obèini in tudi v domu starejših obèanov. 
Prostovoljke, èlanice društva izvajajo individualne pogovore, obisk 
bolnih, kot tudi skupinska dru�enja.

DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE 1944-1945

Telefon:  051 698 896, 
E-pošta: gkaplan.tr@gmail.com

Program dela je povezovanje starejše populacije, ki je v èasu vojne 
pretrpela izgnanstvo, begunstvo, prisilno delo in se zavzemati za 
pravice in jim pomagati pri premagovanju zdravstvenih te�av oziroma 
pridobivanju pravic iz naslova Zakona o �rtvah vojnega nasilja.



OZARA SLOVENIJA

Telefon: 07 39 42 661 
E-pošta: zlata.dragan@ozara.si

V Trebnjem deluje pisarna za svetovanje osebam s te�avami v 
duševnem zdravju. Zagotavlja se individualno pomoè, svetovanje, 
pomoè dru�ini in svojcem, tedenska sreèanja in razne delavnice s 
podroèja duševnega zdravja. Vse te dejavnosti so namenjene, da se 
posameznika usmeri k reševanju te�av in boljšemu poèutju in kot 
podpora za samostojno �ivljenje.

DRUŠTVO INVALIDOV TREBNJE

Telefon: 041 354 348
E-pošta: starictone@siol.net

Društvo izvaja sreèanja, športne aktivnosti, pomoè pri nabavi 
ortopedskih pripomoèkov, sofinanciranje letovanj, zdraviliška 
zdravljenja, pomoè socialno šibkim èlanom, ki potrebujejo pomoè.
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Občina Mokronog-Trebelno
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Projekti/programi za starejše v obèini MOKRONOG-TREBELNO

PROSTOFER 

Telefon: 080 10 10

S projektom Obèina Mokronog-Trebelno omogoèa brezplaène 
storitve prevoza upokojencev, invalidov ter starejših socialno šibkih 
obèanov iz obèine z namenom izboljšanja mobilnosti ter zago-
tavljanja veèje socialno vkljuèenosti osebam, ki nimajo lastnega 
prevoza oziroma imajo omejen dostop do mobilnosti. Obèina za 
izvajanje prevozov zagotavlja vozilo. 

ENKRATNA DENARNA POMOÈ OBÈINE

Kontakt: Obèina Mokronog-Trebelno
Telefon: 07 34 98 266,
E-pošta: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si

Na podlagi Odloka o obèinskih denarnih pomoèeh iz sredstev 
proraèuna Obèine Mokronog-Trebelno lahko denarno pomoè 
pridobi tudi starejši obèan, èe prejema dohodke ni�je od cenzusa 
doloèenega z odlokom. Denarna pomoè letno znaša 250 EUR.  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  MOKRONOG-TREBELNO

Kontakt: Milica Korošec
Telefon: 041 455 033, 
E-pošta: mokronogtreb@gmail.com

Društvo upokojencev  izvaja številne aktivnosti za starejše (izleti in 
rekreacija, šport, kultura in izobra�evanje, sociala, pohodništvo, 
vrtièkarstvo, rokodelske delavnice) ter medgeneracijska dru�enja v 
sodelovanju z vrtcem Mokrono�ci in OŠ Mokronog. 
Izvajajo tudi projekt Starejši za starejše. Cilj programa je ugotoviti 
kakovost �ivljenja in potrebe starejših po pomoèi in  z organizirano 
pomoèjo omogoèiti èim daljše �ivljenje v domaèem okolju ter povezati 
javne in nevladne organizacije v skrbi za starejše. Prostovoljci 
lokalnega društva veèkrat letno obišèejo sokrajane starejše od 69 let in 
jih  povprašajo kako �ivijo, kakšne so potrebe, zdravje… 



Z obiski zagotavljajo socialni stik, ugotavlja se potrebe starejših ter 
starejše pove�e oziroma usmeri na zdravstveno slu�bo, rdeèi kri�, 
socialno slu�bo, dom starejših. 

OZARA SLOVENIJA

Kontakt: Zlata Dragan
Teleon:  07 39 42 661,
E-pošta: zlata.dragan@ozara.si

V Mokronogu deluje mobilna enota pisarne za svetovanje osebam s 
te�avami v duševnem zdravju. Zagotavlja se individualno pomoè, 
svetovanje, pomoè dru�ini in svojcem. Vse te dejavnosti so 
namenjene, da se posameznika usmeri k reševanju te�av in boljšemu 
poèutju in kot podpora za samostojno �ivljenje.

RKS, OZ TREBNJE

Kontakt: Katja Strmole
Telefon: 041 769 153   
E-pošta: trebnje.ozrk@siol.net

Na obmoèju obèine delujejo 4 KO RK katerih glavno poslanstvo je 
delitev prehrambenih paketov in pomoè posamezniku v stiski.

KO RK MOKRONOG, Irena Hoèevar 031 280 839
KO RK ORNUŠKA VAS, Milena Korošec 031 805 949
KO RK ÈU�NJA VAS, Marija Gregorèiè 041 415 963
KO RK TREBELNO, Mojca Kogovšek 041 670 349

ŠPORTNO DRUŠTVO MOKRONOG

Kontakt: Lea Zgonc 
Telefon: 040 433 471

Športno društvo Mokronog izvaja organizirano vadbo za starejše pod 
strokovnim vodstvom. 
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Sofinancirani projekti in programi za starejše – Obèina Mirna 

BREZPLAÈNI PREVOZI ZA STAREJŠE – PROSTOFER

Telefon: 080 10 10

Prostofer (prostovoljni šofer) je trajnostni projekt, s katerim Obèina 
Mirna omogoèa brezplaène storitve prevoza upokojencev, invalidov 
ter starejših socialno šibkih ob�anov iz obèine Mirna z namenom 
izboljšanja mobilnosti ter zagotavljanja veèje socialno vkljuèenosti 
upokojencev, starejših in invalidov, socialno šibkim, ki nimajo 
lastnega prevoza oziroma imajo omejen dostop do mobilnosti. 
Obèina za izvajanje prevozov zagotavlja vozilo. Tisti, ki potrebujejo 
prevoz, poklièejo na klicni center na telefonsko številko 080 10 10. 
Šoferji so starejši aktivni vozniki, ki radi priskoèijo na pomoè in 
prihajajo iz Društva upokojencev Mirna.  

DRUŠTVO UPOKOJENCEV MIRNA 
 
Kontakt: Barica Kraljevski – predsednica društva
Telefon: 051 684 747
E-pošta: du.mirna@gmail.com

Društvo upokojencev Mirna je aktivno na podroèju sociale, kulture in 
športa, in sicer z najrazliènejšimi programi: z mešanim pevskim 
zborom, s kegljanjem, pikadom, balinanjem, ruskim kegljanjem, 
strelstvom, ribolovom, orientacijskim pohodništvom, petanko, 
šahom, programom Starejši za starejše, socialno – zdravstvenim 
programom. Organizirajo razna dru�enja, sreèanja, predavanja, izlete 
in pohode. Omogoèajo aktivno pre�ivljanje prostega èasa, s èimer se 
krepi solidarnosti, skrb za èloveka ter zagotavlja socialno vkljuèenost. 
Društvo upokojencev Mirna izvaja tudi projekt »Starejši za starejše«. 
Starejši prostovoljci obišèejo starejše od 69 let v obèini Mirna, jih 
povprašajo, kako �ivijo in jim poskušajo organizirati pomoè, èe jo 
potrebujejo. S tem �elijo ugotoviti kakovost �ivljenja in potrebe 
starejših po pomoèi, s èimer se omogoèa èim daljše �ivljenje v 
domaèem okolju. Prostovoljci društva upokojencev veèkrat obišèejo 
starejše sokrajane, s tem zagotavljajo socialni stik in v primeru, da 
potrebujejo pomoè, pove�ejo s pristojnimi institucijami: patrona�no 
slu�bo zdravstvenega doma, rdeèi kri�em, �upnijsko karitas, domom 
starejših obèanov. 



MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO VESELA JESEN

Kontakt: Anica Mikliè – predsednica društva
Telefon: 041 292 497
Epošta: miklic@gmail.com 
 
V društvu delujejo skupine za samopomoè z namenom prepreèevanja 
osamljenosti in socialne izkljuèenosti starejših. Na Mirni deluje 
skupina starih za samopomoè Sloga, ki je ena od 11 skupin v okviru 
Medgeneracijskega društva Vesela jesen. Prostovoljke, èlanice društva 
izvajajo individualne pogovore, obisk bolnih, kot tudi skupinska 
dru�enja. To je prilo�nost za dru�enja, ki ga sooblikujejo tisti, ki 
skupino obiskujejo. 

RDEÈI KRI� SLOVENIJE - OBMOÈNO ZDRU�ENJE TREBNJE, 
�UPNIJSKA KARITAS MIRNA, ENKRATNA DENARNA POMOÈ 
OBÈINE MIRNA – materialna pomoè socialno ogro�enim posamez-
nikom in dru�inam

Rdeèi kri�, Obmoèno zdru�enje Trebnje
Telefon: 041 769 153
E-pošta: trebnje.ozrk@siol.net

�upnijska Karitas Mirna
Telefon: 07 30 47 073

Obèina Mirna
Telefon: 07 30 47 153
E-pošta: obcina@mirna.si

Navedene institucije nudijo tudi materialno pomoè socialno 
ogro�enim posameznikom in dru�inam, ki so v stiski. Rdeèi kri�, 
Obmoèno zdru�enje Trebnje in �upnijska Karitas med drugim 
organizirata tudi sreèanja starejših oziroma starejše obišèejo v 
domovih za starejše. Na podlagi odloka o enkratni denarni pomoèi v 
obèini Mirna lahko denarno pomoè pridobi tudi starejši obèan, èe 
prejema dohodke ni�je od cenzusa, doloèenega z odlokom.  
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Projekti/programi za starejše v obèini ŠENTRUPERT, ki jih 
sofinancira Obèina Šentrupert

ENKRATNA DENARNA POMOÈ OBÈINE

Kontakt: Obèina Šentrupert
Telefon: 07 34 34 600
E-pošta: obcina@sentrupert.si

Na podlagi Odloka o obèinskih denarnih pomoèeh iz sredstev 
proraèuna Obèine Šentrupert lahko denarno pomoè pridobi tudi 
starejši obèan, èe prejema dohodke ni�je od cenzusa doloèenega z 
odlokom. Denarna pomoè letno znaša 300 EUR.  

HUMANITARNA MATERIALNA POMOÈ OBÈINE

Kontakt: Obèina Šentrupert
Telefon: 07 34 34 600
E-pošta: obcina@sentrupert.si

Obèina zagotavlja tudi materialno pomoè v obliki paketov (hrana, 
prašek in podobno), ki je na voljo dru�inam in posameznikom v 
stiski.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV  ŠENTRUPERT 

Kontakt: Peter Pavlin
E-pošta: peterpavlin777@gmail.com

Društvo upokojencev izvaja številne aktivnosti za starejše (podroèje 
športa: pohodništvo, strelstvo, šah, pikado; podroèje kulture: pevski 
zbor, podroèje sociale: humanitarna pomoè, prostovoljstvo) ter 
medgeneracijska dru�enja v sodelovanju z vrtcem èebelica in OŠ dr. 
Pavla Lunaèka Šentrupert. 
Prostovoljci društva pomagajo z dostavo humanitarnih paketov, 
veèkrat letno pa obišèejo sokrajane starejše od 69 let in jih  povprašajo 
kako �ivijo, kakšne so potrebe, zdravje… Z obiski zagotavljajo socialni 
stik, ugotavlja se potrebe starejših ter starejše pove�e oziroma usmeri 
na zdravstveno slu�bo, rdeèi kri�, socialno slu�bo, dom starejših. 



DEJAVNOSTI KOMUNALE TREBNJE D.O.O. ZA STAREJŠE

1. SPOROÈANJE STANJE VODOMERA

Kontakt: 07 348 12 60, info@komunala-trebnje.si

V izogib visokim poraèunom vode lahko stranka meseèno spremlja 
porabo vode in sporoèa stanje vodomera. To lahko stori do 20. v 
mesecu na veè naèinov, in sicer po elektronski pošti info@komunala-
trebnje.si, preko elektronskega obrazca »Sporoèanje stanja porabe«, 
preko »E-portala« na spletni strani podjetja ali na telefonsko številko 
07 348 12 60.

2. NAROÈILO NA E-RAÈUN

Kontakt: e-racuni@komunala-trebnje.si

Na prejemanje e-raèuna se stranka naroèi z izpolnitvijo »Vloge za 
izdajo e-raèuna«, ki se nahaja na spletni strani podjetja, in 
posredovanjem elektronskega naslova za prejemanje e-raèuna. Vloga 
se pošlje na elektronski naslov e-racuni@komunala-trebje.si in èe 
naslednji mesec stranka prejme njen e-raèun. 

3. SPOROÈANJE SPREMEMB ZA PRAVILEN OBRAÈUN

Kontakt: info@komunala-trebnje.si

S pravoèasnim sporoèanjem sprememb stranka poskrbi, da meseèno 
dobi pravilen obraèun komunalnih storitev. Vlogo za sporoèanje 
sprememb podatkov uporabnika, ki se nahaja na spletni strani, z 
ustreznimi dokazili stranka lahko odda pisno, osebno na sede�u 
podjetja ali preko elektronskega naslova info@komunala-trebnje.si. 
 
4. ODVOZ GREZNIÈNIH VSEBIN

Kontakt: 07 348 12 70, janez.zaletel@komunala-trebnje.si

Odvoz grezniènih vsebin lahko stranka naroèi na telefonski številki 07 
348 12 70 ali po elektronski pošti janez.zaletel@komunala-trebnje.si. 
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5. NAROÈILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV

Kontakt: 07 348 12 60, tajništvo podjetja

Naroèilo za odvoz kosovih odpadkov se odda v tajništvu podjetja na 
telefonski številki 07 348 12 60. Odvoz kosovnih odpadkov se izvede 
v roku 14 dni, o toènem terminu izvedbe se stranko predhodno 
obvesti. Odvoz kosovnih odpadkov na klic je za kosovne odpadke iz 
gospodinjstev brezplaèen.

6.  IZVAJANJE POGREBNE SLU�BE

Kontakt: 07 348 12 74, sonja.kirm@komunala-trebnje.si
De�urna telefonska številka: 041 399 707

Na de�urni telefonski številki 041 399 707 podjetje izvaja 24 urno 
de�urno slu�bo, ki zajema prevzem in prevoz pokojnika od kraja 
smrti do hladilnih prostorov. Na �eljo stranke podjetje z uspo-
sobljenimi delavci izvede tudi celotno izvedbo pogrebne slovesnosti.

7. ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Kontakt: 07 348 18 20

Stranke lahko odpadke kadarkoli pripeljejo na Zbirni center 
Globoko.
Delovni èas: od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure in v soboto od 8. 
do 12. ure. 

8. OSTALE POMEMBNE DE�URNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

Oskrba s pitno vodo:  031 626 360
Vzdr�evanje cest in javnih površin: 031 609 557
Sistem daljinskega ogrevanja: 041 379 854 
Odvajanje in èišèenje odpadnih voda: 041 628 502  



Predstavitev vsebin, ki jih ponuja DSO Trebnje tudi zunanjim 
obiskovalcem in skupnosti 

DEMENCI PRIJAZNA TOÈKA 
V Dso Trebnje demenci prijazna toèka deluje od maja 2018. Njen 
glavni namen je oblikovanje demenci prijaznega okolja, saj v takšnem 
okolju osebe z demenco lahko �ivijo kakovostno in samostojno, 
prispevajo k skupnosti, �ivijo varno, dobijo podporo, pomoè in 
razumevanje, ohranjajo svojo socialno mre�o, dostopajo do storitev, 
ki so jih vajene in jih potrebujejo (trgovine, bolnišnice, banke, 
parki…). Demenci prijazna toèka nudi informacije, pomoè in 
usmeritev osebam z demenco in njihovim svojcem. Cilji vzpostavitve 
mre�e Demenci prijaznih toèk so, zagotovitev aktivne vkljuèenosti 
oseb z demenco v lokalno skupnost in boljšo ozavešèenost o demenci 
v lokalnem okolju, vkljuèiti �e obstojeèe prostore in storitve v 
lokalnem okolju, da bo omogoèena osebam z demenco prijazna 
uporaba in usposobiti uslu�bence za nudenje informacij o demenci in 
pomoèi osebam z demenco in njihovim svojcem.

ALZHEIMER CAFE SREÈANJA
Alzheimer Cafe predvidoma poteka vsak drugi mesec in ga 
organiziramo v sodelovanju s Spominèico – Alzheimer Slovenija. 
Skozi vsebino posameznega Cafe-ja tako svojcem stanovalcem kot 
zunanjim obiskovalcem in obèanom ponujamo razliène zunanje 
predavatelje in strokovnjake, ki imajo znanje in izkušnje s podroèja 
dela z osebami z demenco in njihovimi svojci, raznolike teme 
povezane z demenco ter prostor za izmenjavo medsebojnih izkušenj 
in dru�enje. Sreèanja potekajo v zeleni dvorani v obliki kavarniškega 
vzdušja. 

PROSTOVOLJNO DELO
Dom Starejših obèanov �e dolga leta izvaja projekt »Dru�abništvo« 
(projekt prijavimo na javni razpis iz podroèja socialnega varstva 
Obèine Trebnje) v okviru katerega v Dom prihajajo prostovoljci iz 
razliènih osnovnih in srednjih šol. Poleg prostovoljcev uèencev in 
dijakov je vsako leto vkljuèenih vedno veè odraslih (brezposelne 
osebe) in starejših prostovoljk (mlajše upokojenke), poleg 
prostovoljk, ki so voditeljice skupin. Cilji, ki jih skozi prostovoljno 
delo zasledujemo so medsebojno dru�enje,  pridobivanje socialnih 
vešèin, vzpostavljanje zaupanja, razvijanje pozitivne samopodobe, 
uresnièevanje svojih interesov, izra�anje svojih èustev, sprejemanje 
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sebe ter drugih in izmenjava pogleda na �ivljenje in mo�nosti za 
aktivno udele�bo v dru�bi, zmanjševanje socialne izkljuèenosti ter 
prijetno pre�ivljanje prostega èasa.

Prostovoljstvo v našem domu poteka v obliki individualnega dru�enja 
(pogovor v sobi, sprehodi, igranje dru�abnih iger, branje knjig, revij in 
dnevnih èasopisov) ali kot vodenje skupin za samopomoè ali drugih 
organiziranih skupinskih dogodkov (pustovanje, tombola, kmeèke 
igre). Veseli smo vsakega prostovoljca, ki se odloèi za ta korak ter se pri 
svojem delu trudimo, da smo jim v pomoè in oporo. Vse informacije 
so na voljo v socialni slu�bi Doma. 

POMOÈ DRU�INI NA DOMU
Pomoè dru�ini na domu je namenjena upravièencem, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge pogoje za �ivljenje v svojem bivalnem 
okolju, vendar se zaradi starosti, invalidnosti ali kroniène bolezni ne 
morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za razliène oblike 
organizirane praktiène pomoèi in opravil, s katerimi se upravièencem 
vsaj za doloèen èas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v 
zavodu, v drugi dru�ini ali v drugi organizirani obliki. Storitev se 
prilagodi potrebam posameznega upravièenca, obsega pa pomoè pri 
temeljnih dnevnih opravilih (pomoè pri oblaèenju ali slaèenju, pomoè 
pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih �ivljenjskih potreb, 
vzdr�evanje in nega osebnih ortopedskih pripomoèkov), 
gospodinjsko pomoè (prinašanje enega pripravljenega obroka ali 
nabava �ivil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene 
posode, osnovno èišèenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem 
smeti, postiljanje in osnovno vzdrèevanje spalnega prostora), pomoè 
pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mre�e z 
okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravièenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravièenca ter priprava upravièenca na institucionalno 
varstvo).

Upravièenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale 
psihofiziène sposobnosti omogoèajo, da z obèasno organizirano 
pomoèjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno poèutje in 
lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za 
doloèen èas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi 
dru�ini ali v drugi organizirani obliki. Torej to so lahko osebe starejše 
od 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso 
sposobne za popolnoma samostojno �ivljenje, osebe s statusom 



invalida po zakonu o dru�benem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb, druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do  
tuje pomoèi in nege za opravljanje veèine �ivljenjskih funkcij, 
kronièno bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, hudo bolni 
otrok ali otrok s te�ko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju. 

Kontaktne številke: 07/34 62 132 ali 051/ 400 703 
E-mail: pnd@dso-trebnje.si 

DNEVNI CENTER
Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva namenjena 
posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne institucionalne 
oskrbe in si �elijo oz. potrebujejo pomoè, nadzor ali organizirano 
obliko bivanja le za doloèeno število ur dnevno. Dom starejših 
obèanov Trebnje trenutno izvaja projekt Gradnja dnevnega centra, za 
katerega je pridobil namenska sredstva EU in slovenske udele�be na 
javnem razpisu Ministrstva za delo, dru�ino, socialne zadeve in enake 
mo�nosti za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno 
izvajanju dnevnih oblik varstva za osebe starejših od 65 let. Dnevni 
center se bo s svojo vsebino odprl predvidoma v letu 2022 in bo 12 
uporabnikom ponujal dnevno varstvo in druge aktivnosti z namenom 
spodbujanja socialne vkljuèenosti starejših in zmanjševanja 
neenakosti glede zdravstvenega stanja. Namenjen bo tistim, ki del 
dneva te�ko pre�ivijo sami v domaèem okolju, vsem ki si �elijo 
dru�enja in aktivnega pre�ivljanja v domaèem okolju in seveda tistim, 
ki v odsotnosti domaèih potrebujejo nego in oskrbo ali nadzor zaradi 
te�av z demenco. 

KONTAKTNI PODATKI DOMA STAREJŠIH OBÈANOV TREBNJE 
Dom starejših obèanov Trebnje
Stari trg 63, 8210 Trebnje
info@dso-trebnje.si
http://www.dso-trebnje.si/

SOCIALNA SLU�BA
Barbara Lorbek:  07/3462-194, 041-400 739 (ponedeljek- petek)
e-mail: barbara.lorbek@dso-trebnje.si 
Taja Borštnar: 07/3462-171, 051-400-727 (ponedeljek-sreda)
e-mail: taja.borstnar@dso-trebnje.si
Anita Kukman Brudar: 07/3462 -195 (sreda-petek)
e-mail: socialna.sluzba@dso-trebnje.si 
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POMOÈ DRU�INI NA DOMU 
Vodja pomoèi na domu, Mateja Kozlevèar
Telefon: 07/3462-132, 051-400-727
e-mail: pnd@dso-trebnje.si 

RECEPCIJA   
Telefon: 07/3462-100

TAJNIŠTVO
Telefon: 07/3462-131
e-mail: info@dso-trebnje.si
 

E-oskrba Telekoma Slovenije omogoèa hiter in enostaven klic v 
primerih, ko potrebujete pomoè ter 24-urno povezavo z asistenènim 
centrom, v katerem vam bodo pomagali.

�elja veèine starejših je èim dlje ostati v domaèem okolju in odhod v 
institucionalno oskrbo je za marsikoga bolj izhod v sili kot realna 
�elja. Samostojno �ivljenje pa zaradi zdravstvenih te�av, ki so v tretjem 
�ivljenjskem obdobju �al tudi prisotne, predstavlja izziv, pri katerem 
je obèutek varnosti še zlasti pomemben. 

Primer gospe, ki �e veè let uporablja E-oskrbo in �e veèkrat je prišlo do 
situacije, ko je pomoè nujno potrebovala: prviè ob nesreènem padcu, 
katerega posledica je bil izpah kolka, drugiè ob nenadnem dvigu 
krvnega tlaka, ko so jo morali odpeljati v bolnišnico zaradi suma 
mo�ganske kapi in tretjiè ob infarktu. V takšnih primerih se je vedno 
lahko zanesla na E-oskrbo, tako da še naprej ostaja v domaèem okolju,  
sicer pa bi po vsej verjetnosti potrebovala oskrbo v domu za starejše. 
Osebje v asistenènem centru se odzove takoj, ko poklièejo, prav tako 
hitro pride pomoè na dom, èe je to potrebno. Zaradi E-oskrbe gredo 
starejši brez skrbi spat ali v kopalnico; okoli vratu namreè nosijo 
obesek z gumbom, s pomoèjo katerega lahko z enim samim pritiskom 
poklièejo na pomoè. 

Èe bi si tudi vi radi zagotovili varnost na daljavo, lahko:
- obišèete spletno stran www.telekom.si/e-oskrba,
- obišèete pooblašèeno prodajno mesto Telekoma Slovenije na  
  Gubèevi cesti 23 v Trebnjem, 
- poklièete gospoda Miho Marolta na tel. 031 710 700.

E-oskrba Telekoma Slovenije



UVELJAVLJANJE PRAVIC NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO

Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina Enota Trebnje poslu-
je na naslovu Goliev trg 11, Trebnje (v poštni stavbi v 2. nadstropju). 
Kontakt CSD-ja: Kontakt: 07/3481-570, email: gpcsd.treb@gov.si; 

Starejši uporabniki se na centru za socialno delo lahko sreèujejo z 
razliènimi storitvami in postopki.

SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 
Nudi de�urni strokovni delavec po razporedu. Kontakt: 07/3481-570, 
email: gpcsd.treb@gov.si;

   - Storitev prve socialne pomoèi
    (vsakdo, ki se znajde v socialni stiski lahko zaprosi za pomoè pri  
    prepoznavanje stiske in skupno iskanje rešitve preko usmerjenega 
    razgovora. De�urni strokovni delavec je na razpolago ves poslovni 
    èas);

   - Storitev podpore �rtvi kaznivega dejanja
    (nudenje strokovne podpore in svetovanja osebi, ki jim je bila s 
    kaznivim dejanjem neposredno povzroèena kakršna koli škoda. 
    Storitev izvaja strokovni delavec po razporedu);

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Obravnavajo strokovni delavci glede na priimek vlagatelja:
• Od A do Hl – Katja Radelj 
    kontakt: 07/3481-579, katja.radelj@gov.si,
• Od Ho do Ml -  Klavdija Buèar Trdina
    kontakt: 07/3481-576, klavdija.bucar-trdina@gov.si,
• Od Mo do Šm – Vesna Borin 
    kontakt: 07/3481-581, vesna.borin@gov.si,
• Šn do � – Andreja Erazem 
    kontakt: 07/3481-575, andreja.erazem@gov.si.

   - Denarna socialna pomoè
    (meseèni prejemek, namenjen osebam oz. dru�inam, ki si 
    materialne varnosti ne morejo sami zagotoviti zaradi okolišèin, na 
    katere sami ne morejo vplivati);
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   - Varstveni dodatek
    (meseèni prejemek, namenjen osebam, ki so trajno nezaposljive ali 
    trajno nezmo�ne za delo, ter nezaposlenim �enskam nad 63 let oz. 
    moškim nad 65 let, ob izpolnjevanju dohodninskega in drugih 
    pogojev)

   - Izredna denarna socialna pomoè
    (obèasen prejemek, namenjen osebam oz. dru�inam, ki imajo 
    izredne stroške, ki so vezani na pre�ivljanje in jih brez lastne krivde 
    ne morejo pokriti s svojimi dohodki);

   - Pogrebnina
    (enkratni denarni prejemek, katerega lahko dru�inski èlan umrlega 
    uveljavlja kot pomoè pri kritju stroškov pogreba, ob izpolnjevanju 
    dohodkovnega pogoja);

   - Posmrtnina 
    (enkratni denarni prejemek za dru�inskega èlana umrlega svojca, 
    ob izpolnjevanju dohodninskega pogoja);

   - Uveljavljanje oprostitve plaèila socialno varstvenih storitev
    (Socialno varstvene storitve oskrba v domu za starejše, nudenje 
    pomoèi na domu, uveljavljanje pravice do dru�inskega pomoènika 
    so plaèljive. V kolikor upravièenec do storitve in zavezanci nimajo  
    dovolj sredstev ali pa se ne morejo sporazumeti o plaèilu, o višini 
    plaèila in oprostitvi doloèi CSD na vlogo upravièenca);
    Kontakt Andreja Erazem: 07/3481-575, andreja.erazem@gov.si

OSTALI POSTOPKI

   - Pravica do izbire dru�inskega pomoènika
    Kontakt Andreja Erazem: 07/3481-575, andreja.erazem@gov.si
    (namenjena polnoletnim invalidnim osebam, ki potrebujejo pomoè 
    dru�inskega pomoènika pri opravljanju vseh osnovnih �ivljenjskih 
    potreb);

   - Naloge za prepreèevanje nasilja v dru�ini
    Kontakt: Antonija Ajdiè: 07/3481-578, toncka.jarc@gov.si ali 
    Helena Krošl: 07/3481-583, helena.krosl@gov.si
    (ko oseba s strani dru�inskih èlanov do�ivlja nasilje. Nasilje v 
    dru�ini je uporaba vsakega fiziènega, spolnega, psihiènega ali 
    ekonomskega nasilja enega dru�inskega èlana napram drugemu.);



   - Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanja
    Kontakt Andreja Selšek:07/3481-571, andreja.selsek1@gov.si
    (obravnava storilcev ob in po nastopu kazni, pomoè pri izdelavi 
    naèrta za obsojenca, ki mu bo omogoèil , da se po prestani kazni 
    dejavno vkljuèi v svoje prejšnje socialno okolje);

   - Pravica do osebne asistence
    Kontakt: Helena Krošl: 07/3481-583, helena.krosl@gov.si
    (uveljavljajo lahko osebe do 65. leta starosti, ki zaradi invalidnosti 
    potrebujejo pomoè pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih 
    sam zaradi invalidnosti ne more izvajati doma ali izven doma);

   - Komunikacijski dodatek
    Helena Krošl: 07/3481-583, helena.krosl@gov.si
    (pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi in gluhoslepi osebi, ki 
    potrebuje osebno asistenco kot pomoè pri komunikaciji ali 
    spremstvu. Namesto korišèenja osebne asistence lahko izbere 
    komunikaciski dodatek – denarno nadomestilo v višini dodatka za 
    pomoè in postre�bo);

   - Pravica gluhe osebe do tolmaèa
    Kontakt Andreja Selšek:07/3481-571, andreja.selsek1@gov.si
    (Gluhe osebe ima pravico do dodelitve vavèerjev za znakovni jezik. 
    Vavèerji so plaèilno sredstvo za stroške tolmaèenja.);

   - Obravnava v skupnosti
    Kontakt Andreja Erazem: 07/3481-575, andreja.erazem@gov.si
    (delo z uporabniki s te�avami v duševnem zdravju);

   - Krizne intervencije
    Kontakt: 07/3481-570, gpcsd.treb@gov.si – delavec po razporedu
    (Z metodami socialnega dela nudenje pomoèi posamezniku, ki 
    zaradi stiske ali te�ave ogro�ajo sebe ali druge).
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DEJAVNOSTI V KNJI�NICI PAVLA GOLIE TREBNJE,
NAMENJENE STAREJŠIM

Dol�nost knji�nice je zadovoljevati informacijske, kulturne, izobra-
�evalne in razvedrilne potrebe uporabnikov in èlanov. Za starejšo 
populacijo si prizadevamo, da nekako ostajajo v dobri bralni kondiciji 
in v stiku z lokalnim dogajanjem. Organiziramo razliène dejavnosti, 
predavanja, delavnice in sreèanja, kjer spodbujamo bralno pismenost 
in hkrati poveèujemo spominsko sposobnost starejših. V knji�nici 
gradivo oznaèujemo z razliènimi barvnimi tapetami in piktogrami, s 
posebno nalepko oznaèujemo gradivo, ki je napisano z veèjimi 
èrkami, primerno za slabovidne. Vsako leto pripravimo bralno 
znaèko za odrasle Bralna potepanja. Kdor bralno znaèko uspešno 
zakljuèi dobi priznanje in praktièno nagrado. Vroèe poletne dneve si 
lahko bralci krajšajo s poletnim bralnim izzivom. 

Knji�nica Pavla Golie Trebnje svojo vlogo v kulturnem prostoru 
oblikuje z literarnimi veèeri, potopisnimi veèeri, prireditvami domo-
znanskega pomena in raznimi tematskimi sreèanji ali predavanji. 
Posebno pozornost namenjamo domaèinom, katerih delo je zanimivo 
za širšo javnost. Krajani, ki si doma krajšajo èas z razliènimi 
dejavnostmi, kot npr. kvaèkanje, pletenje, vezenje, klekljanje, 
obdelava lesa in kovin … jih povabimo, da predstavijo svoje izdelke 
tudi ostalim obiskovalcem knji�nice. Izdelke postavimo na meseèno 
razstavo Ustvarjalne roke naših krajev. 

Vsako leto organiziramo dneve zbiranja spominov. Knji�nica na ta 
dan prebivalce svojega obmoèja pozove, da v domoznansko zbirko 
prispevajo gradivo na temo, ki bi lahko bogatilo arhivsko zgodbo 
kraja. Knji�nièarji se odpravimo v domove krajanov, kjer poslikamo 
predmete. Gradivo objavimo na spletnem portalu slovenske kulturne 
dedišèine Kamra. V letu 2021 smo otvorili svojo bukvarno, kjer si 
lahko vsakdo kupi rabljeno knjigo po simbolni ceni. 

V ustaljene dejavnosti knji�nice pa vkljuèujemo tudi promoviranje 
zdravja, gibanja in športa skozi ustrezno literaturo in predavanja. 
Bralce �elimo motivirati in aktivirati za nadaljnje športne aktivnosti. Z 
omenjenim programom �elimo promovirati zdravje kot vrednoto in 
poveèati mo�nosti vplivanja na izboljšanje zdravja, prispevati k dvigu 
kakovosti �ivljenja ob�anov z ozavešèanjem o zdravem naèinu 
�ivljenja, z razliènimi delavnicami krepiti zavedanje o zdravi prehrani 

Knjižnica Pavla Golie Trebnje



in gibanju znotraj dru�ine z medgeneracijskim dru�enjem. Seveda 
hkrati pa zagotavljati gradivo na temo zdravega �ivljenjskega sloga. V 
knji�nici se zavedamo, da je miselna telovadba ravno prav tako 
pomembna za zdravje kot fizièna, zato nekajkrat na leto organiziramo 
Miselni zajtrk za upokojence. Z udele�enci poklepetamo in hkrati 
prevetrimo spomin z zabavnim reševanjem preprostih miselnih 
zagonetk. 

Med naše dejavnosti sodi obiske VDC v knji�nici. V Domu starejših 
obèanov Trebnje organiziramo bralne urice. O prebranem besedilu 
nato kramljamo in se spominjali lepih trenutkov iz otroštva. 

Vsi tisti, ki radi berejo in se o prebrani knjigi �elijo pogovarjati, so 
enkrat na mesec vabljeni na bralni klub. Med seboj delimo obèutke in 
misli ter o�ivljamo spomine. Na sreèanjih delimo ljubezen do knjig.

Kontakt: 
Knji�nica Pavla Golie Trebnje
Kidrièeva ulica 2,
8210 Trebnje
tel.: 07 34 82 111
e- mail: info@kpgt.si

Spremljate nas na: https://www.tre.sik.si/
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Območno združenje RK TREBNJE  

OBMOÈNO ZDRU�ENJE RKS TREBNJE je organizacija, ki pomaga 
pri prepreèevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zašèiti �ivljenja in zdravja, 
krepitvi gibanja za zdravo �ivljenje ter zagotavljanju spoštovanja 
èlovekovih pravic.

Obmoèno zdru�enje RK TREBNJE  deluje na obmoèju obèin:
· Obèine Trebnje
· Obèine Mirna
· Obèine Šentrupert
· Obèine Mokronog-Trebelno 

Zdru�ujemo 1980 èlanov  v 15 krajevnih organizacijah, kjer deluje veè 
kot 146 prostovoljcev. Poudarek našega dela je skrb za najranljivejše 
prebivalce, med katere sodijo tudi starejši. Po krajevnih organizacijah 
organiziramo zdravstvena predavanja in skupaj z našimi strokovnimi 
sodelavci izvajamo brezplaène meritve krvnega tlaka, sladkorja, 
holesterola in svetujemo o zdravem naèinu �ivljenja.  

Starejšim, ki te�ko pre�ivijo s svojimi dohodki, lahko pomagamo s 
prehranskimi in higienskimi paketi ter pri plaèilu polo�nic. Po posa-
meznih krajevnih organizacijah organiziramo sreèanja starejših 
krajanov nad 75 let in jih obišèemo ob praznovanju 90  rojstnega dne. 
Ob novem letu na domu obišèemo vse starejše nad 80 let in jih 
skromno obdarimo ter malo poklepetamo, saj si �elimo, da se ne bi 
nihèe poèutil osamljenega. V vseh štirih obèinah tako naši prostovoljci 
vsako leto obišèejo veè kot 1200 starejših obèanov.

Èe potrebujete našo pomoè se lahko vsak dan oglasite v pisarni RK, ki 
se nahaja v prvem nadstropju gasilskega doma Trebnje ali pa poklièete 
sekretarko na telefonsko številko 041 769 153. Vsakemu bomo 
skušali pomagati v okviru naših mo�nosti.

Dodatne informacije OBMOÈNO ZDRU�ENJE RKS TREBNJE 
Naslov: Rimska c. 33, 8210 TREBNJE
Telefon: 041 769 153
E-naslov: trebnje.ozrk@siol.net



Državni portal eUprava

Portal eUprava je osrednji dr�avni portal z e-storitvami za dr�avljane 
Slovenije. Na portalu eUprava (https://e-uprava.gov.si) je objavljenih 
mnogo koristnih informacij in opisov postopkov, s katerimi se 
dr�avljani sreèujejo v vsakdanjem �ivljenju. Informacije o postopkih 
so zbrane v vsebinsko zaokro�enih podroèjih, ki spremljajo vse 
pomembnejše dogodke v �ivljenju posameznika od rojstva, preko 
šolanja in zaposlitve, do upokojitve. Opisi posameznih storitev so 
oblikovani tako, da uporabnike na razumljiv in pregleden naèin 
vodijo skozi postopke, ki jih je treba opraviti pri enem ali veè organih 
javne uprave. Kjer je mo�no, je opisu dodan tudi obrazec ali mo�nost 
elektronske izvedbe postopka. Uporabnikom, ki se na portal 
registrirajo, pa je omogoèeno tudi elektronsko oddajanje vlog in 
vpogled v podatke, ki jih o njem hranijo razlièni dr�avni organi. 
Dr�avljani lahko opravljajo vse te e-storitve doma in jim ni treba 
obiskati dr�avnih organov.

Prijava v portal oz. prijava v Mojo eUpravo omogoèa veè vpogledov v 
podatke, spremljanje statusa oddanih vlog, poleg tega pa tudi 
naroèanje na obvešèanje o pomembnih dogodkih in naroèanje na 
obvešèanje o poteku osebnih dokumentov.

Med vsebinami je veèina namenjena splošni javnosti, torej vsem 
dr�avljanom ne glede na starost, nekatere med njimi pa so za starejše 
uporabnike še posebej zanimive. Med njimi izpostavljamo: 
• vpogled v podatke o lastnih nepremièninah
• naroèanje na obvešèanje o poteku osebnih dokumentov
• vpogled v število kazenskih toèk v prometu

Med ostalimi vsebinami na portalu eUprava pa:
• napoved dogodkov - letni koledar (https://e-uprava.gov.si/ 
    aktualno/napovednik.html)
• vrednotnica za osebno dopolnilno delo (https://e-uprava.gov.si/
    podrocja/delo-upokojitev/delo/osebno-dopolnilno-delo.html)
• status varuha predšolskih otrok na domu (https://e-uprava.
    gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/vrtci-varovanje-
    otrok/status-varuha-predsolskih-otrok-na-domu.html)
• osebni dokumenti, digitalno potrdilo (https://e-uprava.gov.si/
    podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti.
    html)
• upokojitev (https://e-uprava.gov.si/podrocja/delo-upokojitev/
    upokojitev.html)
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• naroèanje na zdravstvene storitve (https://e-uprava.gov.si/  
    podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/narocanje-na-zdravstvene-
    storitve.html)
• društva, prireditve, javni shodi (https://e-uprava.gov.si/podrocja/
    drzava-druzba/drustva-javne-prireditve.html)
• aktualne prireditve in shodi (https://e-uprava.gov.si/aktualno/
    prireditve-in-shodi)
• vodièi (https://e-uprava.gov.si/pomoc-kontakt/vodici.html)
• eDemokracija (https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-  
    demokracija.html)

Portal je prilagojen ljudem s posebnimi potrebami – slepim in 
slabovidnim uporabnikom, uporabnikom z disleksijo, gluhim in 
naglušnim. Za izpolnitev teh zahtev je projektna skupina sodelovala z 
Društvom slepih in slabovidnih ter Zdru�enjem gluhih in naglušnih 
Slovenije.

Ker ima Slovenija dve priznani narodni manjšini, je tudi portal 
prilagojen njima. Nekatere splošne informacije in nekatere storitve, 
odvisno od ureditve in aktualnosti manjšine, so prevedene v 
italijanšèino in mad�aršèino.

Portal je prilagojen tudi uporabi na mobilnih napravah.

mag. Tatjana Mizori Zupan & mag. Alenka Koporc
Naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tr�aška 21,
1000 Ljubljana
Spletni naslov: http://www.mju.gov.si
Telefon: 01 478 83 30
E-naslov: gp.mju@gov.si



Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS

ZZZS je nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja v 
Republiki Sloveniji in ima status javnega zavoda s sede�em v 
Ljubljani. ZZZS posluje na 10 obmoènih enotah in 45 izpostavah na 
obmoèju celotne dr�ave.

Osnovno poslanstvo ZZZS je z zbranimi sredstvi omogoèiti zavaro-
vanim osebam kakovostno uresnièevanje pravic ter enake mo�nosti 
dostopa do zdravstvenih storitev in drugih pravic iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.

Obvezno zdravstveno zavarovanje se izvaja po naèelih socialne pravi-
ènosti in solidarnosti med zdravimi in bolnimi, starimi in mladimi, 
premo�nimi in revnimi, plaèilo prispevka pa je vezano na vir, ki zava-
rovancu zagotavlja osnovno socialno varnost (zaposlitev, pokojnina, 
samostojna dejavnost, invalidnine, lastna sredstva, dru�bene po-
moèi).

Urejenost obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je 
mogoèe preveriti na spletni strani: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/ 
portal/portali/azos/e_storitve_zzzs/status_zavarovanja ali prek mo-
bilnega telefona tako, da pošljete SMS-sporoèilo na telefonsko številko 
031 771 009. Vsebina SMS-sporoèila: ZZ ter ZZZS-številka, ki je zapi-
sana na kartici zdravstvenega zavarovanja (npr. SMS za osebo z ZZZS- 
številko 032822732 je ZZ032822732).

Pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je 
potrebno predlo�iti kartico zdravstvenega zavarovanja. Kartico 
brezplaèno prejme vsakdo, ko si prviè uredi obvezno zdravstveno 
zavarovanje. Samo v izjemnih primerih, ko gre za nujno zdravljenje in 
nujno medicinsko pomoè, je mogoèe zdravstvene storitve uveljavljati 
brez kartice zdravstvenega zavarovanja. Nujnost zdravstvene storitve 
presoja zdravnik, ki zdravstveno storitev izvede.

V primeru izgubljene ali okvarjene kartice oziroma oziroma ob 
spremembi vidnih podatkov na njej (npr. priimek) je mogoèe novo 
kartico naroèiti osebno pri ZZZS ali elektronsko prek spletne strani 
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzz
s/narocanje_kzz. Dodatne informacije glede kartice zdravstvenega 
zavarovanja zagotavlja slu�ba za poslovanje s karticami po e-pošti 
kzz_sluzba@zzzs.si ali na telefonski številki: 01 307 7466 (pon., tor., 
èet. in pet. od 7.00 do 15.00 ter sre. od 7.00 do 17.00).
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Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za katere se namenja
sredstva, zbrana z obveznim plaèevanjem prispevkov, zajemajo pra-
vice do zdravstvenih storitev in do nekaterih denarnih nadomestil 
(nadomestila plaèe, potnih stroškov).

Pravice do zdravstvenih storitev obsegajo storitve v osnovni zdrav-
stveni dejavnosti, storitve v zobozdravstveni dejavnosti, zdravstvene 
storitve v doloèenih socialnih zavodih, storitve v specialistièno ambu-
lantni, bolnišnièni in terciarni dejavnosti.

Med pravice do zdravstvenih storitev štejemo še pravico do zdravi-
liškega zdravljenja, obnovitvene rehabilitacije, prevoza z reševalnimi 
in drugimi vozili, zdravljenja v tujini, pravico do zdravil in �ivil za 
posebne zdravstvene namene na recept in medicinskih pripomoèkov.

Seznam zdravnikov, ki si jih zavarovane osebe lahko izberejo za oseb-
nega zdravnika (osebnega zdravnika splošne medicine, osebnega 
zobozdravnika in osebnega ginekologa), je objavljen na spletni strani 
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/ioz/. Iskalnik 
po vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki imajo sklenjeno pogod-
bo z ZZZS, je objavljen na spletni strani http://www.zzzs.si/Izvajalci.

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in naèin njihovega 
uveljavljanja natanèneje doloèajo Pravila obveznega zdravstvenega 
zavarovanja: http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/o/5580D0 
555F5A1FEAC1256CFB003BB45C.

Splošne informacije o posameznih pravicah iz obveznega zdravstve-
nega zavarovanja se nahajajo tudi na spletni strani: https://zavaro 
vanec.zzzs.si.

Tujci, ki niso vkljuèeni v zdravstveno zavarovanje v Republiki Slo-
veniji, imajo pravico do nujnih oz. potrebnih zdravstvenih storitev, za 
katera se plaèilo zagotovi v skladu z evropskim pravnim redom, med-
narodnimi sporazumi ali iz dr�avnega proraèuna.

Zavarovane osebe imajo med zaèasnim bivanjem v tujini (na zaseb-
nem ali slu�benem potovanju, v èasu, ko delajo v tujini, na 
strokovnem izpopolnjevanju ali študiju v tujini) zagotovljene pravice 
do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev. Pravice do 
zdravstvenih storitev v tujini lahko uveljavljajo z evropsko kartico 
zdravstvenega zavarovanja v dr�avah èlanicah EU in EGP ter Švici, 
Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Èrni gori, Makedoniji ter Srbiji, in 
sicer pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, 
dr�avne zdravstvene mre�e.



V ostalih dr�avah, za katere ne velja evropski pravni red oziroma ni bil 
sklenjen meddr�avni sporazum o socialnem zavarovanju, pa imajo 
zavarovane osebe pravico do nujnih zdravstvenih storitev, vendar 
morajo le-te plaèati in po vrnitvi v domovino pri ZZZS vlo�iti zahtevo 
za povraèilo stroškov. V upravièenih primerih se povraèilo opravi v 
višini povpreène cene zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji. 

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja je mogoèe naroèiti na 
spletni strani: htps://www.zzzs.si ali SMS-sporoèilom na telefonsko 
številko: 031 771 009. Vsebina SMS sporoèila: EUKZZ ter ZZZS 
številka (npr. SMS za osebo z ZZZS-številko 032822732 je: EUKZZ 
032822732) ali osebno na obmoènih enotah in izpostavah ZZZS.

Dodatne informacije glede zdravljenja v tujini zagotavlja Nacionalna 
kontaktna toèka za èezmejno zdravstveno varstvo po e-pošti 
kontakt@nkt-z.si ali na telefonski številki: 01 307 72 22 (pon., tor., 
èet.: od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00; sre. od 9.00 do 12.00 in od 
13.00 do 16.00 ter pet. od 9.00 do 13.00).

Zdravila in �ivila za posebne zdravstvene namene, ki se lahko predpi-
sujejo na zeleni receptni obrazec v breme obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, so razvršèena na pozitivno ali vmesno listo. Neraz-
vršèena zdravila so zdravila, ki jih zdravstveno zavarovanje ne krije in 
so v celoti samoplaèniška. Ta se predpisujejo na beli, samoplaèniški 
receptni obrazec.

Podatke o zdravilih in morebitnih doplaèilih za predpisano zdravilo 
ter podatek o dostopnosti zdravil brez doplaèil je mogoèe dobiti v 
centralni bazi zdravil: http://www.cbz.si/cbz/bazazdr2.nsf/Search/
$searchForm?SearchView. 

Medicinski pripomoèki so sredstva, potrebna za zdravljenje ali 
medicinsko rehabilitacijo. Seznam dobaviteljev medicinskih 
pripomoèkov v Republiki Slovenije je objavljen na spletni strani:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/mtp/mp_sezn
am_dobaviteljev/.
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Dodatne informacijeNaslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Direkcija, Miklošièeva cesta 24, 1507 Ljubljana, 
Telefon: 01 307 72 00 
Spletni naslov: www.zzzs.si, E-naslov: DI@ZZZS.SI
Telefonske številke in e-naslovi vseh obmoènih enot in izpostav:
https://www.zzzs.si/zzzs/imenik.nsf/fs/imenik?open
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Osnovno poslanstvo Nacionalnega inštituta za javno zdravje je 
naèrtovanje, izvajanje in koordiniranje aktivnosti na podroèju varova-
nja in izboljševanja zdravja prebivalcev ter kakovosti njihovega 
�ivljenja, prav tako pa tudi prepoznavanje vzrokov in razširjenosti 
zdravstvenih problemov ter naèrtovanje in uveljavljanje uèinkovitih 
ukrepov za njihovo omejevanje.
Kljuèni cilj delovanja NIJZ je izboljšanje zdravja posameznika in 
skupnosti ter zmanjšanje neenakosti v zdravju.
Temelji javnozdravstvenega delovanja NIJZ in obmoènih enot NIJZ
so:
• poznavanje zdravstvenega stanja populacije in populacijskih
    skupin ter za zdravje pomembnih podatkov (zbiranje in 
    spremljanje, raziskovanje),
• prepoznavanje (novih) dejavnikov tveganja in varovalnih
    dejavnikov za zdravje,
• prepoznavanje potreb prebivalstvenih skupin, zlasti ranljivih
    skupin,
• razvoj, testiranje, implementacija, evalvacija programov
    (ter pristopov in orodij) krepitve zdravja, prepreèevanja in
    zgodnjega odkrivanja bolezni,
• upravljanje in koordinacija programov na dr�avni, regijski in
    lokalni ravni,
• medsektorsko, interdisciplinarno delovanje (zdravje v vse
    politike),
• udejanjanje promocije zdravja kot najbolj širokega pristopa v
    javnem zdravju,
• opolnomoèenje posameznika in skupnosti za ohranjanje in
    krepitev zdravja.

Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ

Dodatne informacije Naslov: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Spletni naslov: http://www.nijz.si
E-naslov: info@nijz.si
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Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – ZRSZ

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena kljuènih ustanov na 
trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki 
deluje enotno po vsej dr�avi, s sede�em v Ljubljani. Ima 12 obmoènih 
slu�b in 58 uradov za delo, 12 kariernih središè in veè kot 30 kariernih 
kotièkov za iskalce zaposlitve ter 12 pisarn za delodajalce.
Dejavnosti ZRSZ so usmerjene predvsem v pomoè brezposelnim in 
drugim iskalcem zaposlitve, da se zaposlijo, ter delodajalcem, da 
pridobijo kandidate za zaposlitev. V ta namen ZRSZ zagotavlja zapo-
slitveno svetovanje in posredovanje zaposlitev (tudi v okviru evropske
mre�e Eures), vse�ivljenjsko karierno orientacijo (razvoj kariere), 
izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja (usposabljanje in 
izobra�evanje, javna dela in spodbude za zaposlitev), denarna 
nadomestila in izvajanje zavarovanja za brezposelnost, zaposlovanje 
in delo tujcev, pripravo analitiènih in drugih strokovnih gradiv ter 
informacije o trgu dela.

Starejši, ki so ostali brez zaposlitve, lahko po prijavi pri zavodu za 
zaposlovanje uveljavljajo pravico do denarnega nadomestila za 
brezposelnost. Omenjeno lahko opravijo tudi elektronsko na splet-
nem portalu: PoišèiDelo.si, kjer se najprej registrirajo. Osebni 
svetovalci ali svetovalke jim zagotavljajo zaposlitveno svetovanje (z 
napotitvijo k delodajalcem in posredovanjem v zaposlitev), pri èemer 
lahko komunikacija delno poteka na portalu PoišèiDelo.si. Priporo-
èeno je, da starejši brezposelni redno spremljajo prosta delovna mesta 
tudi sami z uporabo iskalnika na spletni ali mobilni strani.Ravno tako 
so lahko dele�ni svetovanja pri nadaljnjem kariernem raz-voju (do 
izpolnitve pogojev za upokojitev). Pri tem jim spletno mesto eSveto-
vanje ponuja vrsto pripomoèkov za samostojno vodenje kariere (med 
njimi vprašalnike za prepoznavanje in oceno osebnostnih last-nosti, 
sposobnosti in vrednot, prevladujoèih poklicnih interesov in odnosa 
do dela). Hkrati pridobijo številne koristne informacije in usmeritve 
za uspešno iskanje zaposlitve, ki so jim na voljo tudi v objavljenih 
publikacijah. Preverijo lahko, v katero smer je zanje smi-selno še 
nadgraditi pridobljeno znanje in izkušnje glede na poklicne potrebe 
delodajalcev, pri èemer se lahko oprejo tudi na uporabnikom prijazen 
raèunalniški program Kam in kako.

Vešèine uspešnega iskanja zaposlitve lahko starejši brezposelni 
okrepijo z obiskom zanimivih delavnic v kariernih središèih po vsej 
Sloveniji. Njihovo ponudbo najdejo v iskalniku po dogodkih na sple-
tni in mobilni strani zavoda. 
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Tam jim je dostopen tudi pregled progra-mov aktivne politike 
zaposlovanja. Starejši brezposelni se lahko vkljuèujejo v vse 
programe, pri katerih izpolnjujejo pogoje za vklju-èitev (še posebej v 
programe, ki so namenjeni izkljuèno starejšim).
Programi aktivne politike zaposlovanja omogoèajo starejšim brezpo-
selnim, da z neformalnimi izobra�evanji in usposabljanji pridobijo 
znanja in vešèine, po katerih povprašujejo delodajalci. Med njimi sta 
tudi nadgradnja raèunalniške pismenosti in uporabe raèunalnika na 
doloèenih poklicnih podroèjih. Kot razkrivajo razmere v gospodar-
stvu, pomanjkanje kadrov postaja èedalje pomembnejši omejitveni 
dejavnik poslovanja podjetij. Pri tem upadanje števila delovno 
sposobnih in narašèanje dele�a starejših narekujeta potrebo, da 
aktivno pritegnemo k sodelovanju starejše, ki predstavljajo 
nepogrešljiv èloveški potencial.

Dodatne informacije Naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – ZRSZ
Ro�na dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana
Telefon: 080 20 55 (brezplaèno)
Spletni naslov: www.ess.gov.si
E-naslov: kontaktni.center@ess.gov.si
Mobilna spletna stran: http://m.ess.gov.si
Portal za iskalce zaposlitve: www.poiscidelo.si
Spletno mesto eSvetovanje: https://esvetovanje.ess.gov.si
Facebook: www.facebook.com/zavodRSzazaposlovanje
You Tube: www.youtube.com/user/ZavodZaZaposlovanje
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zrsz-ess-info-point



Za uresnièevanje pravic posameznikov glede njihovih osebnih podat-
kov (na primer premo�enjski podatki, davèni podatki, banèni 
podatki, zdravstveni podatki, statusni podatki in video, zvoèni ter 
fotografski posnetki ipd.) ter za spoštovanje predpisanih obveznosti 
upravljavcev, ki te podatke kakorkoli obdelujejo, mora nekdo skrbeti. 
Pri nas v Sloveniji je za to pristojen poseben dr�avni organ informa-
cijski pooblašèenec. 

Èe se zgodi, da nek upravljavec osebnih podatkov (na primer ZPIZ, 
banka, zavarovalnica, mobilni operater, policija, društvo, zdravstvena 
ustanova, obèina ipd.) z osebnimi podatki nekaj poène, pa tega ne bi 
smel, ker za to nima zakonske podlage ali nima posameznikove 
privolitve (na primer osebne podatke pošlje neupravièeni osebi ali 
pomembne podatke namerno unièi ipd.), se lahko zoper takega 
upravljavca izvede inšpekcijski nadzor. Enako velja, èe upravljavec ne 
skrbi dovolj za varnost osebnih podatkov, ki jih sicer zakonito vodi 
(na primer zaradi neustrezne raèunalniške zašèite so osebni podatki 
na voljo nepooblašèenim osebam ali pa se osebni podatki spremenijo 
tako, da niso veè uporabni za namen, za katerega se sicer vodijo). Do 
uvedbe takega nadzora pogosto pride, kadar informacijski pooblaš-
èenec prejme prijavo o domnevno nezakonitem ravnanju z osebnimi 
podatki. Inšpekcijska prijava se lahko vlo�i tudi s pomoèjo obrazca, ki 
je dostopen na spletni strani informacijskega pooblašèenca.

Posamezniki imajo tudi nekatere posebne pravice, ki se uveljavljajo na 
njihovo zahtevo (to so na primer zahteva za seznanitev z lastnimi 
osebnimi podatki ali z lastno zdravstveno dokumentacijo, zahteva za 
izbris osebnih podatkov, za katere ni veè pravne podlage za njihovo 
vodenje, ugovor zoper uporabo podatkov v tr�ne namene, zahteva za 
popravek ali dopolnitev netoènih ali nepopolnih podatkov). Èe 
upravljavec posamezniku tako zahtevo zavrne ali nanjo sploh ne 
odgovori, lahko posameznik vlo�i prito�bo pri informacijskem 
pooblašèencu, ta pa v prito�benem postopku odloèi o tem, ali bi moral 
upravljavec upoštevati posameznikovo zahtevo. Vzorèni obrazci 
zahtev in prito�b (loèeno tudi za podroèje pacientovih pravic) so 
dostopni na spletni strani informacijskega pooblašèenca.

Kadar se komurkoli pojavljajo vprašanja in dileme glede varstva 
osebnih podatkov (na primer ali in pod kakšnimi pogoji je doloèeno 
ravnanje dopustno), informacijski pooblašèenec nudi tudi svetovanje 
tako po telefonu kot tudi v pisni obliki v obliki izdajanja kratkih 
mnenj. V okviru svetovalne funkcije je bila na primer prav za starejšo 
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populacijo pripravljena tudi brošura Vi odloèate o svojih podatkih. V 
njej so na preprost in slikovit naèin predstavljeni razlièni �ivljenjski 
dogodki (npr. v zdravstvu, pri neposrednem tr�enju, pri nakupo-
vanju, pri obisku banke in zavarovalnice, pri udejstvovanju na 
internetu, v zvezi z epidemijo covida-19) ter z njimi povezane pravice 
posameznikov, ki se tièejo njihovih osebnih podatkov. V brošuri je 
zato na voljo tudi mnogo praktiènih nasvetov za uveljavljanje teh 
pravic in poenostavljenih temeljnih pravil, ki lahko posamezniku 
olajšajo sooèanje z velikimi upravljavci njihovih podatkov. 

Informacijski pooblašèenec ima še eno posebno pristojnost - odlo-
èanje o prito�bah, kadar organi javnega sektorja (na primer javni 
zavodi, obèine, dr�avni organi) nekomu, ki zaprosi za javne doku-
mente, zavrnejo dostop do takih dokumentov (na primer dokumenti, 
iz katerih izhaja poraba javnih sredstev). Z namenom prikaza prakse 
na podroèju uresnièevanja pravice do dostopa do informacij javnega 
znaèaja so na spletni strani informacijskega pooblašèenca objavljene 
številne izdane odloèbe. Objavljeni so tudi obrazci, ki so lahko v 
pomoè pri uveljavljanju te pravice.

Zgornja predstavitev je bila pripravljena s strani informacijskega 
pooblašèenca v okviru projekta iDecide, ki ga financira Evropska 
unija v okviru Programa pravice, enakost in dr�avljanstvo 2014-2020. 

Dodatne informacije Naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblašèenec
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
Spletni naslov: www.ip-rs.si 
E-naslov glavne pisarne: gp.ip@ip-rs.si


