ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
el. naslov: tajnistvo@zdus-zveza.si; fax: 01/515 29 57
Tel. št. predsednika: 01/62 05 472
Tel. št. tajništva: 01/519 50 86

STROKOVNI SVET ZDUS

SKLEPI 1. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS,
dne 21. 01. 2016, na sedežu ZDUS
Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni red:
1. Aktualna problematika:
- Odprto pismo predsedniku Vlade RS
- Problematika pokojnin
- Ustanovitev avtonomnega neodvisnega rezervnega sklada
- Druga problematika
2. Seznanitev z zapisnikom 25. in 26. seje in sprejem poročila o izvršitvi
sklepov
3. Priprava plana dela za leto 2016
 Osnove za delo:
- 36. člen Statuta
- 17. člen Zakona o humanitarnih organizacijah
- Dokument: Aktivnosti ZDUS v letu 2016, ki je bil sprejet na zboru
članov, dne 15. 12. 2015
- Izvedbeni načrt aktivnosti ZDUS v letu 2016
- Poslovnik o delu Strokovnega sveta
4. Obravnava in sprejem poročila o stanju tekočih projektov na dan 31. 12.
2015
5. Obravnava javnega razpisa MDDSZ za socialno varstvo 2016 – prijava
projekta Nasilje nad starejšimi in programa RESje
6. Razno
Ad. 1
Sklep št. 1: Vodstvo ZDUS na sestanku s predsednikom vlade RS dr. Mirom
Cerarjem glede 70.-te obletnice ZDUS izpostavi vse težave, opisane v odprtem
pismu od 16. 12. 2015, pri čemer še posebej izpostavi nujnost ustanovitve Urada
za starejše pri Vladi RS.
Sklep št. 2: Komisija za bivanjski standard in pokojninsko politiko za prihodnjo sejo
UO ZDUS pripravi gradivo glede problematike pokojnin.
Sklep št. 3: Vodstvo ZDUS naj takoj pristojnemu ministrstvu predlaga, da se v
delovno skupino za pripravo bele knjige o pokojninskem sistemu imenuje eden ali
dva predstavnika ZDUS.
Sklep št. 4: ZDUS do 31. 3. 2016 pričakuje osnutek Zakona o avtonomnem
neodvisnem rezervnem demografskem skladu. Če osnutka do tega datuma ne bo,
bo ZDUS predlagal svojega.
Sklep št. 5: Vodstvo ZDUS za potrebe občnih zborov društev pripravi strnjeno pisno
sporočilo (v obsegu ene strani) o zavzemanjih ZDUS na področju pokojninske
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problematike, sociale in zdravstva, ki se posredujejo za objavo v mesečniku
Vzajemnost in glasilu ZDUS plus.
Sklep št. 6: ZDUS bo nadaljeval s svojimi aktivnosti in okrepil sodelovanje z Zvezo
svobodnih sindikatov Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije,
Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije.
Ad. 2
Sklep št. 7: Strokovni svet ZDUS se je seznanil z zapisnikoma 25. in 26. seje sveta
ter sprejel poročilo o izvršitvi sklepov obeh sej.
Ad. 3
Sklep št. 8: Ana Bilbija in Emil Hedžet pripravita predlog sprememb Poslovnika o
delu Strokovnega sveta ZDUS. Delovni osnutek se posreduje članicam in članom za
obravnavo na prihodnji seji.
Sklep št. 9: Vodstvo ZDUS v sodelovanju s članico Strokovnega sveta Ireno Koželj
Levičnik pripravi načelna stališča in izhodišča za delo na področju izobraževanja
starejših.
Sklep št. 10: Članice in člani Strokovnega sveta ZDUS pošljejo pripombe na
dokument »Izvedbeni načrt aktivnosti ZDUS v letu 2016« Ani Bilbiji, ki bo zbrane
pripombe poslala vodstvu ZDUS.
Ad. 4
Sklep št. 11: Programski svet programa Starejši za starejše je seznanil Strokovni
svet ZDUS s finančnim stanjem programa, ki izkazuje primanjkljaj sredstev v višini
124.000 EUR na letni ravni. Primanjkljaj sredstev je nastal zaradi vključitve 62
novih društev v program na pobudo MDDSZEM, ki je za vstop teh društev zagotovil
sredstva le v letu vstopa.
Sklep št. 12: Strokovni svet ZDUS ocenjuje, da je program Starejši za starejše
bistvenega pomena predvsem za vse starejše in ZDUS kot humanitarno
organizacijo in zadolžuje vodstvo ZDUS in programski svet programa Starejši za
starejše, da zaprosijo za dodatna sredstva FIHO, MDDSZEM in iščejo druge
sponzorje, da se program ohrani.
Sklep št. 13: Vsako vmesno in končno poročilo posameznega projekta ali
programa, ki ga izvaja ZDUS, se posreduje Strokovnemu svet ZDUS v potrditev.
Sklep št. 14: Vodja programa Starejši za starejše pripravi predstavitev programa in
njegove rezultate za poslanske skupine.

2

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
el. naslov: tajnistvo@zdus-zveza.si; fax: 01/515 29 57
Tel. št. predsednika: 01/62 05 472
Tel. št. tajništva: 01/519 50 86

STROKOVNI SVET ZDUS

Sklep št. 15: Za zavrnjene projekte, s katerimi je ZDUS kandidiral na javnih razpisih
in bil zavrnjen, naj se pripravi poročilo o razlogih za zavrnitev.
Ad. 5
Sklep št. 16: Strokovni svet ZDUS soglaša z lastnim 26 % sofinanciranjem
programa RESje – prostovoljska pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem v
vrednosti 7.498,74 EUR, s katerim se ZDUS prijavlja na Javni razpis za
sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016 (program B), ki ga
razpisuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vir
navedenega lastnega sofinanciranja programa so prilivi na tekoči račun za redne
dejavnosti ZDUS.
Ad. 6
Sklep št. 17: Strokovni svet ZDUS se je seznanil s predlogom vodstva ZDUS o
znižanju kilometrine iz 0,37 EUR na 0,32 EUR.
Sklep št. 18: Komisiji za socialne zadeve se takoj pošlje gradivo sprememb, da bo
lahko pravočasno oblikovala pripombe.
Sklep št. 19: Jožica Puhar ima vso podporo pri organizaciji zasedanja generalnega
sveta EURAG, ki bo potekal med 5. in 8. majem v Ljubljani. Podpora se bo iskala
tudi pri Ministrstvu za zunanje zadeve.
Sklep št. 20: Strokovni svet podpira vodstvo ZDUS pri odločitvi, da predlog
projektne pisarne zaenkrat ni sprejemljiv.
Vodstvo ZDUS je mnenja, da projektne pisarne, kot jo predvideva predlog, ne
potrebuje in zadošča delovno mesto, na katerem je zaposlena Alenka Ogrin.
Zaposlena naj za projekte in prijave za vodstvo pripravi kratke povzetke, kolikšen je
izplen in sofinanciranje, kdo je zadolžen za projekt, itd. in v nadaljevanju spremlja
izvajanje posameznega projekta.
Prisotni so se dogovorili, da bodo:
 seje organa predvidoma ob sredah, ob 10. uri,
 vabilo s popolnim gradivom naj bo poslano po e pošti in v pisni obliki,
 kdor želi vabilo le v elektronski obliki naj to sporoči strokovni sodelavki.
Sklepi še niso potrjeni na seji. Na zapisnik so v določenem roku prispele pripombe
mag. Dunje Obersnel Kveder, ki so bile upoštevane. Sklepe dostavljamo vsem
članom Strokovnega sveta in odgovornim za izvršitev oziroma izvrševanje
posameznega sklepa.
Zapisala: Dijana Lukić
Strokovna sodelavka ZDUS

Ana Bilbija
predsednica Strokovnega sveta.
3

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
el. naslov: tajnistvo@zdus-zveza.si; fax: 01/515 29 57
Tel. št. predsednika: 01/62 05 472
Tel. št. tajništva: 01/519 50 86

STROKOVNI SVET ZDUS

DOSTAVLJENO PO E POŠTI:
1. vodstvo ZDUS
2. tajništvo ZDUS
3. predsednica Komisije za bivanjski standard in pokojninsko politiko
4. Vodja programa Starejši za starejše
5. Vodja programa RESje
6. Predsednica Komisije za socialna vprašanja
7. Alenka Ogrin, svetovalka za projektno dejavnost ZDUS
8. Vsem članom
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