STROKOVNI SVET

SKLEPI 4. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2015 - 2019),
dne 28. 10. 2016 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani: Tomaž Banovec, Ana Bilbija, dr. Marjan Česen, Emil Hedžet, Irena
Koželj Levičnik, Jože Kuhelj, Jožica Puhar, Ana Ostrman, Vera Pečnik, Janez Sušnik,
Marjan Šiftar, Anka Tominšek in mag. Martin Toth.
Opravičili člani: Jože Gašperšič, Andrej Gerenčer, Franc Gombač in Karl Jaušovec.
Opravičeni vabljeni: Mija Pukl, državna sekretarka, Amalija Šiftar in Jožef Žnidarič.
Svet je soglasni sprejel naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
2. Obravnava osnutka statuta od 31.08.2016
3. Obravnava dokumenta »Starejši in trg dela v Sloveniji«
4. Razno
Ad. 1
Sklep št. 1: Zapisnik 3. redne seje se dopolni s pripombo, ki jo je posredovala Mija
Pukl. Sklep št. 12 se popravi in se glasi: »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«.
Sklep št. 2: Predlog vodstvu ZDUS, da na predsednika Vlade RS naslovi pisno
vprašanje o trenutnem stanju osnutka Zakona o avtonomnem neodvisnem
rezervnem demografskem skladu.
Sklep št. 3: Irena Koželj Levičnik se v zvezi z njenim podanim predlogom načrta
dela za Komisijo za izobraževanje, publiciteto in informatiko v letu 2017 pogovori s
predsednico komisije Alenko Reissner.
Sklep št. 4: Svet predlaga vodstvu, da se pristopi k čim prejšnji realizaciji že
sprejetega sklepa o predstavitvi programa Starejši za starejše in njegovih rezultatov
poslanskim skupinam. Gradivo je že pripravila vodja programa Rožca Šonc.
Sklep št. 5: Sprejeto je bilo stališče, da se v aktualnih socialno-zdravstvenih
problematikah, (kot so strategije, zakonodaja…), ki jih obravnava Strokovni svet,
spremlja celotna prebivalstvena struktura, s posebnih poudarkom na starejši
populaciji.
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Sklep št. 6: Ana Bilbija, Tomaž Banovec in Anka Ostrman se sestanejo na ZDUS in
za svet, ob pomoči strokovnih delevcev v ZDUS, pripravijo predlog metode dela za
spremljanje stanja projektov ZDUS, tako da se lahko zadeve uredijo in nastavijo v
začetku leta 2017.
Sklep št. 7: Strokovni svet se je seznanil s stališčem vodstva, da bodo aktivnosti na
programu RESje ustrezno izpeljane do konca leta.
Sklep št. 8: Pisna pripomba na Manifest, ki jo je Tomaž Banovec pripravil dne 26.
10. se sprejme in se priloži zapisniku tako, da je njegov sestavni del. Navskrižjem,
ki so se v zvezi z dodatnimi zavarovanji, kot so prostovoljni naložbeni pokojninski
skladi, pojavila v Manifestu, naj se v prihodnje avtorji izogibajo.
Sklep št. 9: Poročilo o izvršitvi sklepov 3. seje se sprejme.
Ad. 2
Sklep št. 10: Večina razpravljavcev se je strinjala, da je v osnutku Statuta od 31.
08. 2016 opredelitev vsebine dela Strokovnega sveta preozka. Strokovni svet naj
ostane posvetovalno telo organov, funkcionarjev in komisij na področjih delovanja
ZDUS poleg tega, da ima posebno vlogo po zakonu o humanitarnih organizacijah.
Ad. 3
Sklep št. 11: Točka se prestavi na prihodnjo sejo, na katero se povabita tudi
državna sekretarka v kabinetu predsednika Vlade Mija Pukl in državni sekretar pri
MDDSZ Peter Pogačar. Prispevek, ki ga je v zvezi z gradivom »Starejši in trg dela«
pripravil Tomaž Banove,c se pošlje tistim , ki ga še niso dobili.
Člani Strokovnega sveta, ki imajo tehnične težave z odpiranjem poslanih
informatiziranih sporočil, naj se takoj obrnejo na strokovnega sodelavca, ki jim je
poslal gradivo.
Seja Strokovnega sveta se je zaključila ob 12.10.
Zapisala: Dijana Lukić
Sodelavka Strokovnega sveta ZDUS

Ana Bilbija
predsednica Strokovnega sveta

V Ljubljani, 28. 10. 2016
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