STROKOVNI SVET

SKLEPI 9. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2015 - 2019),
dne 19. 6. 2017 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani: Tomaž Banovec, Ana Bilbija, dr. Marjan Česen, Jožef Gašperšič,
Andrej Gerenčer, Franc Gombač, Karl Jaušovec, Irena Koželj Levičnik, Mija Pukl (od
Ad. 2), Jožica Puhar, Janez Sušnik, Anka Tominšek, mag. Martin Toth, Ana Ostrman
(pri Ad. 1) in Marjan Šiftar.
Opravičili člani: Emil Hedžet in Jože Kuhelj.
Sejo je vodila predsednica sveta Ana Bilbija po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.

Potrditev zapisnika 8. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
Predlog Zakona o demografskem rezervnem skladu
Razno

Ad. 1
Sklep št. 1: Zapisnik 8. redne seje in poročilo o izvršitvi sklepov, z dodatnimi
obrazložitvami podanimi na seji, se potrdita.
Ad. 2
Sklep št. 2: Anka Tominšek s strokovno sodelavko pripravita končno verzijo
dokumenta »Stališča in pripombe Zveze društev upokojencev Slovenije do predloga
Zakona o demografskem rezervnem skladu (EVA 2015-1611-0070)«.
Sklep št. 3: Sklepi 8. redne seje z dokumentom iz prvega odstavka se članom
pošljejo 28. 7. Člani do ponedeljka, 31. 7. do 8.00 strokovni sodelavki in predsednici
Strokovnega sveta posredujejo pisne pripombe na dokument »Stališča in pripombe
Zveze društev upokojencev Slovenije do predloga Zakona o demografskem
rezervnem skladu (EVA 2015-1611-0070)«. Po uskladitvi besedila strokovna
sodelavka dokument dostavi zaradi odsotnosti na e pošto predsedniku ZDUS in
podpredsednici Mariji Pukl. Usklajen dokument pošlje: ministrstvu za finance,
predsedniku RS, predsedniku Vlade RS in poslanskim skupinam
Ad. 3
Sklep št. 4: Svet predlaga vodstvu ZDUS, da:
- svojim angažiranim strokovnjakom predstavi cilje in vsebino gradiva
Strategije dolgožive družbe in predlaga tudi sodelovanje posameznikov z
ministrstvi;

1

STROKOVNI SVET

- se ob tem uporabi dosedanja lastna strokovna gradiva ter jih medsebojno
uskladi, če to še niso;
- se ob tem upošteva sprejeta proračunska izhodišča in obljube za leti 2018 in
2019;
- določi ekipo in osebo, ki bo koordinirala tako delo;
- se časovno določi rok za oddajo prvih prispevkov do 1. 9. 2017;
- vodstvo ZDUS organizira in pripravi program dela in po potrebi ustrezen
posvet sodelujočih.
Seja Strokovnega sveta se je zaključila ob 12.50.
Zapisala: Dijana Lukić
Sodelavka Strokovnega sveta ZDUS

Ana Bilbija
predsednica Strokovnega sveta

V Ljubljani, 27. 7. 2017
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