STROKOVNI SVET

ZAPISNIK
10. seje Strokovnega sveta, ki je bila v ponedeljek, 21.1.2013 ob 10.00 uri v sejni
sobi ZDUS, Kebetova 9, Ljubljana.
Iz liste prisotnosti je razvidno, da so seji prisostvovali: dr. Samo Zupančič, Ana
Bilbija, Irena Levičnik, Angelca Žiberna, Jože Gašperšič in
dr. Mateja Kožuh Novak in Anton Donko.
DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 9. seje Strokovnega sveta
2. Program dela v letu 2013 (Mateja kožuh Novak)
3. Predlogi ZDUS za teme strokovnega programa Festivala v letu 2013 (Mateja
Kožuh Novak)
4. Stališča do Poročila o uresničevanju akcijskega programa za invalide 20072015 v letu 2011 (Angelica Žiberna)
5. Razno
Ad 1
Svet je soglasno sprejel zapisnik 9. seje Strokovnega sveta.
Ad 2
Osnutek Programa dela je predstavila predsednica ZDUS. Program je priložen k
zapisniku in je njegov sestavni del.
Pri predstavitvi programa je predsednica poudarila, da morajo osebe v društvih, ki
imajo stike s članstvom vedeti več o konkretnih zadevah, kot n.pr. blagajni vzajemne
pomoči. Prisotni so menili, da je od zanimivosti programov društev odvisno tudi
število članstva. Z zanimivim programom lahko pritegnemo tudi intelektualce. Iz
anketnega lista, ki se ga novemu članu ponudi v izpolnitev, se pride do podatkov o
zainteresiranosti posameznika za delo. Glede vsebine dela stanovanjske
posvetovalnice bi bilo dobro vzpostaviti stike z lokalnimi skupnostmi. Predsednica je
obljubila ponoven poizkus povezave s skupnostjo občin.
Zaključek:
Strokovni svet se je seznanil z osnutkom programa dela ZDUS za leto 2012.
Ad 3
Predsednik Strokovnega sveta je povedal, da bo v sredo sestanek kolegija pri g.
Dominkušu. Nujno je, da se sestanka nekdo udeleži, da bo zastopal predloge ZDUS.
Predsednica je poudarila, da je predlog programa, ki ga je pripravila in posredovala
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strokovnemu svetu, ki pa se na predlog ni odzval, posredovan tudi g. Dominkušu.
Predlog predsednice je bil v pisni obliki posredovan prisotnim, ki so ocenili, da je v
osnovi dober. Predlog je priložen k zapisniku in je njegov sestavni del.
Morebitna dopolnila in spremembe bodo dodana. Udeležbe tujih strokovnjakov si ne
bomo mogli privoščiti, ker jim je treba povračati stroške, ni pa ovir za udeležbo naših
evropskih poslancev. Po razpravi so bili soglasno sprejeti naslednji
SKLEPI:
1. Kolegija pri g. Dominkušu se v sredo udeleži dr. Samo Zupančič;
2. Predlogu programa konference se doda stališče, da strokovnjak, ki vodi
okroglo mizo za konkretno temo, povabi k sodelovanju pristojne inštitucije;
3. Na sredinem sestanku dr. Zupančič zastopa stališča ZDUS iz programa;
4. Podpredsednik Donko skliče sestanek naših članov programskega sveta pred
naslednjo sejo tako, da bodo s stališči ZDUS seznanjeni in da jih bodo lahko
zastopali.
Ad 4
Angelca Žiberna je pripravila prispevek v pisni obliki »Staranje z invalidnostjo –
akcijski program«, ki so ga člani prejeli z vabilom.
V razpravi so bili izraženi pomisleki glede velikega števila oseb s statusom invalida in
brez tega statusa. Izražen je bil tudi dvom, da se s to problematiko v zadostni meri
ukvarjajo na lokalnem nivoju. Že ugotovljeni problemi se ne rešujejo, n. pr, kartica za
parkiranje, vgradnja dvigal itd.
Soglasno so bili sprejeti
SKLEPI
1. Angelca Žiberna pripravi osnutek pripomb k Akcijskemu programu RS, dopolni
ga dr. Zupančič;
2. Komisiji za socialne zadeve se posreduje predlog v pisni obliki, ki naj takoj
skuša premakniti problematiko v zvezi s kartico za parkiranje,
3. Komisiji za bivanjski standard se predlaga, da prouči stanovanjsko zakonodajo
v smislu ugotovitve zakonskih ovir za vgradnjo dvigal.
Ad 5
Podpredsednik Donko je predstavil postopek zbiranja 5.000 podpisov za vložitev
volilnega zakona v parlamentarno proceduro. Natančna navodila bodo
posredovana, ko bo ZDUS prejel odločitev iz DZ.

Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana
TRR ZDUS 05100-8010471821, TRR VS 05100-8011760660,
ID št. za DDV: SI57009309, Matična št.: 5147581, Upravna enota Ljubljana, št. Jr026-219/96-BM, 21.07.1997

STROKOVNI SVET

Predsednica je povedala, da bo verjetno treba začeti enak postopek v zvezi z
zakonom o dolgotrajni oskrbi. Vprašanje je tudi kako bo z zdravstveno
zakonodajo.
V razpravi je bilo opozorjeno še na:
 medijske izjave ministra za zdravje in vodilnih v UKC v zvezi z delom vodje
inštituta za genetiko in delom zdravnikov, celo strokovne vodje UKC pri
zasebnikih. Minister je izjavil, da koncesionarjev nihče ne nadzoruje, ker
n.pr. na ministrstvu nimajo dovolj zaposlenih. Čeprav ta trditev ministra
ne more opravičiti se je treba vprašati zakaj koncesionarjev ni nadzorovalo
in jih očitno ne nadzoruje niti Računsko sodišče? Kakšna je izkoriščenost
delovnega časa v UKC, da lahko celo strokovna direktorica dela še pri
zasebnikih?
 konec januarja bo objavljen razpis za direktorja ZPIZ. Kakšno stališče
bodo zastopali naši predstavniki v Svetu?
Pristojni komisiji naj se opozori na obravnavo problematike.
Seja je bila zaključena ob ___ uri.
Zapisala
Ana Bilbija

Predsednik Strokovnega sveta
dr. Samo Zupančič
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