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STROKOVNI SVET ZDUS

ZAPISNIK 17. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2011 - 2015),
dne 16. 04. 2014 ob 10.00 na ZDUS
Prisotni: Anton Donko, Slavica Golob, dr. Samo Zupančič, Jožica Puhar, Tomaž
Banovec, Irena Koželj Levičnik, Jože Gašperšič, mag. Dunja Obersnel Kveder,
Andrej Gerenčer, Anka Ostrman in Ema Tibaut.
Odsotnost opravičili: dr. Mateja Kožuh Novak in Ana Bilbija.
Odsotni: Aldo Ternovec, Boris Janez Bregant, Frančiška Ćetković, mag. Valter
Drozg.
Opomba: Zaradi zadržanosti dr. Sama Zupančiča, je vodenje seje do točke 4
dnevnega reda prevzel Jože Gašperšič.
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 16. seje z dne 11. 03. 2014
Izvršitev sklepov 16. seje Strokovnega sveta
Projekti, ki se izvajajo v okviru ZDUS (Alenka Ogrin)
Vpliv nove koalicijske pogodbe na upokojence (Tomaž Banovec)
Predlog sodelovanja z Zavodom Y (dr. Mateja Kožuh Novak)
Fiskalno pravilo (Anton Donko)
Razno

Uvodoma je Jože Gašperšič prisotne povprašal za pripombe na predlagani dnevni
red. Anton Donko je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne točka 6, ker se na
predvidenem sestanku z Desus o tej temi ni razpravljalo in ker je Ana Bilbija, ki bi
lahko več povedala o tej temi, odsotna.
Tomaž Banovec je povedal, da je za sejo pripravil povzetek osnutka Nacionalnega
reformnega programa 2014 – 2015, ki ga je Vlada sprejela. Meni, da mora ZDUS
do slednjega oblikovati enotno stališče, zato je postavil vprašanje: Ali bomo v celoti
pogledali ta program, ali v posameznih delih?
Ob slednjem je Anton Donko predlagal, da se točka 4 in 6 združita, s čimer so se
prisotni strinjali.
Ad. 1
Jože Gašperšič je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 16. seje, ki je
potekala 11. 03. 2014. Tomaž Banovec je opozoril, da se na predhodni seji niso
sporazumeli glede tega, kako se vodi delež sredstev, ki jih plačujemo za dopolnilo
zdravstveno zavarovanje in ali je dopolnilno zdravstveno zavarovanje javno in zakaj
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je statistično vodeno kot zasebno zavarovanje. Prisotnim je predstavil dokument priloga 1.
Prisotni so soglasno sprejeli:
Sklep 1: Zapisnik 16. seje Strokovnega sveta z dne 11. 03. 2014 se potrdi.
Ad. 2
Točka ni bila obravnavana.
Opomba: Izvršitev sklepov 16. seje Strokovnega sveta bo v obravnavi na prihodnji
seji.
Ad. 3
Alenka Ogrin je članom predstavila aktualne ZDUS-ove projekte (s kratkim
povzetkom aktivnosti do zaključka posameznega projekta), projekte, na katere se
je ZDUS prijavil v prvi polovici letošnjega leta in katerih objavo rezultatov še
čakamo. Prav tako je prisotne seznanila z novo finančno perspektivo 2014 – 2020
in izpostavila nekatere pomisleke, kar zadeve prioritete ZDUS-a v morebitnih
mednarodnih partnerstvih (priloga 2).
Jože Gašperšič je na tem mestu poudaril, da je za ZDUS pomembno, da imamo
zdrave projekte. Za projekt AHA.si, ki je nacionalni projekt priprave strategije
aktivnega staranja, je opozoril, da je precej nedorečenih organizacijskih zadev in da
je potrebno natančno opredeliti naloge in vloge posameznikov, ki so vključeni v
projekt. Tomaž Banovec je tudi dodal, da se poleg nedorečenosti s strani ZDUS, na
sestanku na MDDSZ niso dogovorili, ali bo raziskava, ki jo bodo opravili, podlaga za
strategijo varnega staranja in da je zelo pomembno, da le-to dobimo čim prej, saj
bo ta strategija podlaga za uveljavljanje nekaterih socialnih pravic.
Alenka Ogrin je prisotne opozorila na reorganizacijo programa Vseživljenjskega
učenja, ki se je preoblikoval v program Erasmus+, kjer starejši niso več v ospredju,
ampak sodijo v področje izobraževanja odraslih. Opozorila je na zmanjšano
financiranje in drugačna, manj zahtevna, nova pravila finančnega poročanja.
Anton Donko je na tem mestu vprašal: Ali to pomeni, da bo ZDUS lažje pridobil
partnerje, na primer iz Hrvaške in Makedonije? Nakar je Alenka Ogrin odgovorila,
da vidi težavo predvsem v zagotavljanju sofinanciranja s strani ZDUS. Povedala je
tudi, da si lahko več obetamo od drugih razpisov. K razpravi o prihodnji
mednarodnih partnerstvih je dodala, da je potrebno opredeliti ZDUS-ove prioritete
in povedala, da so projekti zelo pomembni, saj ZDUS na ta način gradi
prepoznavnost v mednarodnem in nacionalnem prostoru. Predlaga, da Strokovni
svet izdela splošna priporočila o prednostnih projektih.

2

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
el. naslov: zdus@siol.net; fax: 01/515 29 57
Tel. št. predsednice: 01/519 41 17
Tel. št. tajništva: 01/519 50 86

STROKOVNI SVET ZDUS

Jože Gašperšič se sprašuje, ali morda ZDUS potrebuje strategijo in kako je s
sofinanciranjem? Meni da je potrebna strategija o projektni dejavnosti in njeni
prihodnosti, ter da je potrebno gledati dolgoročno in ZDUS-ova prizadevanja za
novimi projekti še dodatno okrepiti, saj ZDUS potrebuje raziskovalno-razvojno
dejavnost. Meni, da je potrebno iskati nove projekte in izhajati iz problemov in
priložnosti. Ponovno je izpostavil potrebo po organiziranju inštituta.
Irena Koželj Levičnik se strinja, da ZDUS potrebuje dolgoročno strategijo, saj se
postavlja vprašanje, kaj s projekti po njihovem zaključku? Kako implementirati
rezultate?
Tomaž Banovec je dodal, da ne gre toliko za strategijo, kot bolj za SWOT analizo, s
katero bi se pokazalo, katera so prednostna področja za ZDUS. Bistvo vidi v tem, da
imajo nekateri nacionalni projekti politično podporo (na primer Simbioza), zato
meni, da ZDUS potrebuje velike nacionalne projekte.
Jožica Puhar je predlagala oblikovanje ožje skupine, ki bo napisala usmeritve, saj
potrebujemo sistematizacijo prednostnih področij.
Anton Donko je prisotne seznanil, da bo predsednica ZDUS na prihodnjem srečanju
OECD poskušala vplivati na financiranje bolj »mehkih« programov, kjer ZDUS vidi
priložnost. Prav tako je poudaril, da se mu zdi pomembno, da se za DU izpeljejo
letna izobraževanja o pridobivanju sredstev in prijavah na razpise. Nujno je vlagati v
kadre. Alenka Ogrin je na tem mestu dodala, da že obstaja iniciativa in načrt, da se
predlagana izobraževanja izvedejo po posameznih PZDU-jih do konca leta.
Prisotni so sprejeli:
Sklep 2: V sklopu Strokovnega sveta se oblikuje delovna skupina za
pripravo izhodiščne strategije prednostnih projektnih dejavnosti ZDUS. V
skupino so bili predlagani: Jože Gašperšič, Irena Koželj Levičnik, Tomaž
Banovec in Alenka Ogrin. Rok za pripravo strategije je 31. 5. 2014, do
takrat bo delovna skupina pripravila osnutek izhodišč za predstavitev
Strokovnemu svetu.
Na tem mestu je vodenje seje prevzel dr. Samo Zupančič.
Ad. 4
Tomaž Banovec je na kratko povzel prispevek, ki ga je pripravil za sejo in se nanaša
na povzetek besedila Nacionalnega reformnega programa 2014 – 2015 (priloga 3).
Celotno besedilo še ni na voljo. Poudaril je, da gre v bistvu za način uresničevanja
koalicijske pogodbe in da so pogajanja pred nami. V dokumentu je zapisano, da so
vidni učinki pokojninske reforme in reforme trga dela in da je v pripravi
racionalizacija zdravstvenega sistema. Učinki so sicer res vidni, a se ob enem
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napovedujejo spremembe, kar pomeni, da reformi nista uspeli. Povedal je tudi, da
mora nekdo prebrati celoten program, ko bo ta na voljo.
Andrej Gerenčer se je zahvalil Tomažu Banovcu za pripravljen prispevek in dodal,
da ga moti, da se premalo govori o zdravstvu, ki je ne nazadnje tudi pomemben
element za boljše gospodarjenje. Meni, da je takoj za pokojninsko, nujna
zdravstvena reforma in nato reforma trga dela, v tem vrstnem redu. Nakar je
Tomaž Banovec dodal, da so ravno reforme velikih sistemov, kot je zdravstveni, z
javnimi sredstvi problematične, zaradi primanjkljaja sektorja države.
Jože Gašperšič je na tem mestu dodal, da se razprava vedno posveča pomanjkanju
sredstev in da po njegovem mnenju družba premalo razmišlja v smeri
racionalizacije in povečanja učinkovitosti.
Slavica Golob je zastavila vprašanje: »Kaj nam bo prinesla še ena pokojninska
reforma?« Anton Donko je povedal, da je pokojninska reforma edina, ki lahko vpliva
na pokojnine in da se boji, da se bo slednje tudi zgodilo.
Tomaž Banovec je predlagal dva sklepa, ki sta bila soglasno sprejeta:
Sklep 3: ZDUS pridobi polno besedilo Nacionalnega reformnega programa
in se vključi v razpravo v Ekonomsko socialnem svetu.
Sklep 4: Nacionalni reformni program 2014 - 2015 obravnava Komisija za
gospodarstvo na prihodnji seji in o tem poroča Upravnemu odboru ZDUS.
Anton Donko je prisotne povprašal, kako naj dosežejo, da se ZDUS vključi v
razpravo v Ekonomsko socialnem svetu, kjer lahko trenutno sodelujejo zgolj kot
opazovalci, a nimajo besede. Potekala je razprava o možnih rešitvah, kjer se je
izkazalo, da bi se lahko s pomočjo sindikatov vključili v razpravo.
Ad. 5
Tomaž Banovec je opozoril, da je točka o sodelovanju z Zavodom Y že tretjič na
dnevnem redu in da ni nobenih premikov. Anton Donko je predlagal, da Jože
Gašperšič pojasni, kakšen je nov predlog sodelovanja. Jože Gašperšič je prisotne
seznanil, da si Zavod Y želi sodelovanja z ZDUS v treh projektih, ki so:
izobraževanje starejših na šolah, model socialnega podjetništva - mojstri in
medgeneracijski centri. Povedal je tudi, da je predsednica ZDUS zavzela stališče, da
so predlogi nepopolni in niso natančno finančno ovrednoteni. Želi si dodelanih
predlogov.
Anton Donko je dodal, da je na terenu in po raznih občnih zborih dobil informacijo,
da imajo na nekaterih šolah učitelje, ki so zadolženi za sodelovanje s starejšimi in
da bi lahko preko njih organizirali izobraževalne računalniške tečaje.
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Jože Gašperšič je še dodal, da je ZDUS prepočasen v odgovoru na možnosti
sodelovanja z Zavodom Y. Tomaž Banovec predlaga, da se odgovori na pobudo in
diplomatsko zavrne ponudbo za sodelovanje z obrazložitvijo, da ima ZDUS
alternativno idejo, ki so jo zastavili še preden je projekt Simbioza zaživel.
Irena Levičnik Koželj je povedala, da tudi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje
potekajo računalniški tečaji, ki se jih sama udeležuje. Meni tudi, da bi ZDUS moral
poglobiti sodelovanje z U3ŽO in graditi na dobrih odnosih.
Slavica Golob je komentirala, da je sama bila udeležena v projektu Simbioza, a da
je to absolutno premalo in izobraževanje ni kakovostno izpeljano.
Dr. Samo Zupančič je predlagal, da predsednica ustrezno odgovori na pobudo o
sodelovanju. Prisotni so sprejeli:
Sklep 5: Predsednica ZDUS zavrne pobudo za sodelovanje z Zavodom Y z
obrazložitvijo, da ima ZDUS alternativno idejo, kako naj bi potekalo
računalniško opismenjevanje starejših.
Ad. 6
Fiskalno pravilo ni bilo obravnavano.
Ad. 7
Tomaž Banovec je predlagal, da sklep o imenovanju dveh novih članic v Strokovni
svet potrdi tudi Upravni odbor ter da se pripravi formalni akt oziroma nov sklep o
imenovanju, kjer bi bila tudi bolj natančno opredeljena strokovna področja, ki jih
posamezne članice in člani pokrivajo. Andrej Gerenčer je prosil, da se vnese
popravek, da je zadolžen za zdravstveno področje, ker je član upravnega odbora
ZZZS.
Jožica Puhar je prisotne seznanila, da bo v prihodnjem mesecu v Tirani potekal svet
EURAG-a, kjer bodo prednostno obravnavali problematiko revščine. Prispevek, ki ga
bo Jožica Puhar predstavila na svetu, bo posredovala članom. Na kratko je povzela
glavne točke o katerih bo spregovorila, kar zadeva stanje v Sloveniji: po
osamosvojitvi se je ekonomska situacija začela zaostrovati, kopiči se število
brezposelnih in revnih starejših. Predstavila bo svoj pogled na to, zakaj prihaja do
revščine danes, kako vidi socialno državo, dobrodelstvo v Sloveniji, kako in s
kakšnimi ukrepi se ZDUS bori proti revščini starejših itd.
Irena Koželj Levičnik je dodala, da se bo 11. maja v Berlinu udeležila posveta na
temo »Moje mesto za ljudi vseh starosti«. Prispevek, ki ga bo predstavila, bo tudi
pripravila za Strokovni svet.
5

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
el. naslov: zdus@siol.net; fax: 01/515 29 57
Tel. št. predsednice: 01/519 41 17
Tel. št. tajništva: 01/519 50 86

STROKOVNI SVET ZDUS

Anka Ostrman je opozorila, da ZDUS slabo sodeluje z mediji oziroma ne sodeluje
sploh, saj se veliko stvari dogaja mimo ZDUS-ove vednosti. Predlaga, da se na
naslednji seji obravnava tudi vprašanje sodelovanja z mediji.
Andrej Gerenčer je za prihodnjo sejo predlagal, da Svet obravnava tudi dva
dokumenta, ki ju pripravlja Komisija za zdravstveno varstvo starejših (Strateške
usmeritve slovenskega zdravstva za izhod iz krize).

Seje se je zaključila ob 12.30.

Zapisala: Dijana Lukić
Strokovna sodelavka ZDUS
dne 17. 04. 2014

dr. Samo Zupančič
predsednik Strokovnega sveta
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Priloga 1: Izdatki za zdravstvo v BDP, javna in zasebna potrošnja, EU-27, 2005
Priloga 2: Pregled ZDUS-ovih projektov v letu 2014_Alenka Ogrin
Priloga 3: Nacionalni reformni program 2014 – 2015_Tomaž Banovec
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