STROKOVNI SVET

SKLEPI 3. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2015 - 2019),
dne 29. 08. 2016 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani: Tomaž Banovec, Ana Bilbija, dr. Marjan Česen, Jože Gašperšič, Andrej
Gerenčer, Irena Koželj Levičnik, Karl Jaušovec, Ana Ostrman, Vera Pečnik, Anka
Tominšek in mag. Martin Toth.
Opravičili: Franc Gombač, Emil Hedžet, Jože Kuhelj, Jožica Puhar, Janez Sušnik in
Marjan Šiftar.
Prisotni vabljeni: Mija Pukl, državna sekretarka in Jožef Žnidarič.
Svet je soglasni sprejel naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov 1. in 2. seje
2. Sprejem poslovnika o delu Strokovnega sveta
3. Obravnava in sprejem poročila o stanju projektov (Alenka Ogrin):
a) vmesna in končna poročila
b) problematika v zvezi s programom RESje
c) analiza vzrokov za zavrnitev naših prijav na razpisane projekte v letošnjem
letu
4. Strategija dolgožive družbe 2017-2025
(Amalija Šiftar in Tomaž Banovec)
5. Obravnava nekaterih gradiv z dnevnega reda prihodnje 8. redne seje UO:
- predloga Statuta,
- manifesta,
- zakonodajne pobude za dvig najnižje pokojnine,
- kriterijev za pripravo razpisa za delovno mesto generalnega sekretarja,
- predloga za ponovno uveljavitev seniorske olajšave.
6. Razno
Ad. 1
Sklep št. 1: Zapisnik 2. redne seje in poročilo o izvršitvi sklepov 1. in 2. seje se
sprejme.
Sklep št. 2: Strokovni svet Upravnemu odboru predlaga, da v zvezi z neizvršenim
sklepom, sprejetim na 1. redni seji (21. 1. 2016): »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.«, zahteva od
predsednika Vlade RS in Državnega zbora RS, da osnutek Zakona o avtonomnem
neodvisnem rezervnem demografskem skladu predloži v javno razpravo, sicer bo
ZDUS realiziral prej navedeni sklep.
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Sklep št. 3: Jože Žnidarič vodstvu ZDUS in predsednici Komisije za izobraževanje,
publiciteto in informatiko predlaga sklic seje do 23. 9., zaradi realizacije sklepa,
sprejetega na 2. redni seji: »Vodstvo ZDUS v sodelovanju s članico Strokovnega
sveta Ireno Koželj Levičnik pripravi načelna stališča in izhodišča za delo na področju
izobraževanja starejših.« Oblikovano gradivo se posreduje Strokovnemu svetu v
obravnavo.
Sklep št. 4: Ob objavi Javnega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti o sofinanciranju socialnovarstvenih programov za 10-letno
obdobje in znanih pogojih za prijavo programa Starejši za starejše na omenjeni
razpis, naj se realizira sklep, sprejet na 1 .redni seji: »Vodja programa Starejši za
starejše pripravi predstavitev programa in njegove rezultate za poslanske
skupine.«
Sklep št. 5: Upravnemu odboru se v skladu s sklepom, sprejetim na 2. redni seji,
dne 9. 05. 2016 predlaga, da na seji 31. 8. sprejme sklep, s katerim se Vlado RS
pozove, da se opredeli do sklepa Skupščine ZPIZ glede izredne uskladitve pokojnin
v višini 0,4 %.
Sklep št. 6: Upravnemu odboru se predlaga imenovanje ekspertne skupine
strokovnjakov: dr. Marjan Česen, mag. Martin Toth, mag. Dunja Obersnel Kveder
in Anka Tominšek, ki bodo pisno opredelili stališča ZDUS do zdravstvene reforme.
Ta stališča se posredujejo Pokrajinskim zvezam v razpravo.
Ad. 2
Sklep št. 7: Upravnemu odboru se predlaga imenovanje ekspertne skupine
strokovnjakov: dr. Marjan Česen, mag. Martin Toth, mag. Dunja Obersnel Kveder
in Anka Tominšek, ki bodo pisno opredelili stališča ZDUS do zdravstvene reforme.
Ta stališča se posredujejo Pokrajinskim zvezam v razpravo.
Ad. 3
Sklep št. 8: Alenka Ogrin takoj pripravi pisno poročilo o stanju projektov v skladu z
navodili, ki jih je Strokovni svet podal na 2. redni seji in ga dostavi članom
Strokovnega sveta.
Sklep št. 9: Alenka Ogrin pripravi opis aktivnosti in finančni načrt za izvedbo
novega projekta »Ne mečmo hrane stran«, s katerim je ZDUS v sodelovanju z
Društvom Ekologi brez meja uspešno kandidiral na Javnem razpisu za
sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti
2016 in 2017.
Sklep št. 10: Stališče Komisije za zdravstveno varstvo in duševno zdravje, ki ga je
v zvezi s programom RESje sprejela na seji 25. 8. se podpre. Strokovni svet se
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zavzema, da vodstvo reši težave v duhu dobrega dialoga in sodelovanja. Ana Bilbija
in Jožef Žnidarič se sestaneta z vodjo programa prof. Ano Cajnko.
Ad. 4
Sklep št. 11: Strokovni svet se je seznanil z aktivnostmi v zvezi s sodelovanjem
strokovnjakov ZDUS pri pripravi strokovnih gradiv za Vladno strategijo dolgožive
družbe. Članice in člani, ki so soglašali s sodelovanjem pri oblikovanju stališč, bodo
sodelovali še naprej, ker po izjavi državne sekretarke Marije Pukl, potrebuje stališča
ZDUS do posameznih vprašanj.
Sklep št. 12: ZDUS, v skladu s pogodbo z Ministrstvom za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti o izvajanju storitev pri pripravi strokovnega gradiva za
Vladno strategijo dolgožive družbe in o uresničevanju Madridskega mednarodnega
načrta o aktivnem staranju, do zadanih rokov (22. 9. 2016 in 10. 10. 2016) le-to
predloži. Aktivnosti vodi Amalija Šiftar, ki je članica skupine, ki jo je imenovala Vlada
RS.
Ad. 5
Sklep št. 13: Strokovni svet se seznani z osnutkom predloga Statuta z dne 26. 8.
2016. Člani bodo aktivno sodelovali pri oblikovanju stališč do ponujenega osnutka.
Sklep št. 14: Manifest, ki bo v obravnavi na 8. redni seji UO dne 31. 8., se dopolni
z mnenjem o vključevanju starejših na trg dela. Dopolnitev pripravi Anka Tominšek.
Sklep št. 15: Zakonodajna pobuda za dvig najnižje pokojnine za 40 let delovne
dobe se podpre s tem, da Upravnemu odboru predlaga, da dodatno konkretizira
nadaljevanje postopka.
Sklep št. 16: Predlog za ponovno uveljavitev seniorske olajšave (70+) se podpre.
Seja Strokovnega sveta se je zaključila ob 13.10.
Zapisala: Dijana Lukić
Sodelavka Strokovnega sveta ZDUS

Ana Bilbija
predsednica Strokovnega sveta

V Ljubljani, 29. 8. 2016
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