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

ZAPISNIK 18. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2011 - 2015),
dne 11. 06. 2014 ob 10.00 na ZDUS
Prisotni: dr. Mateja Kožuh Novak, Slavica Golob, dr. Samo Zupančič, Tomaž
Banovec, Ana Bilbija, Jože Gašperšič, Andrej Gerenčer, Irena Koželj Levičnik, mag.
Dunja Obersnel Kveder in Jožica Puhar.
Odsotnost opravičili: Anton Donko, Boris Janez Bregant, Frančiška Ćetković, mag.
Valter Drozg, Ema Tibaut, Anka Ostrman in Aldo Ternovec.
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 17. seje z dne 16. 04. 2014
Izvršitev sklepov 17. seje Strokovnega sveta
Stališča Komisije za zdravstveno varstvo starejših ZDUS o najnovejših
spremembah zdravstvenih pravic starejših, ki jih uvaja ZZZS
(mag. Dunja Obersnel Kveder in Andrej Gerenčer)
Mednarodni dan starejših – 1. 10. 2014 – predlog tem
Poročilo o udeležbi na generalni skupščini EURAG v Tirani (Jožica Puhar)
Poročilo o udeležbi na AGM in konferenci EUROCARERS v Helsinkih
(dr. Samo Zupančič)
Razno

Tomaž Banovec je ob predlaganem dnevnem redu predlagal, da se nacionalni
stanovanjski program uvrsti na tretjo točko dnevnega reda.
Ad. 1
Ker ni bilo pripomb na zapisnik 17. seje, ki je potekala 16. 04. 2014, so ga prisotni
soglasno sprejeli.
Sklep 1: Zapisnik 17. seje Strokovnega sveta z dne 16. 04. 2014 se potrdi.
Ad. 2
Dr. Samo Zupančič je zaradi boljše preglednosti in obveščenosti o aktivnostih na
ZDUS predlagal, da strokovna sodelavka ZDUS v bodoče pripravi poročilo o izvršitvi
sklepov predhodne seje in ga posreduje predsedniku pred sejo. Prisotni so sprejeli
Sklep 2: Strokovna sodelavka ZDUS v bodoče dan pred sejo Strokovnega
sveta posreduje predsedniku poročilo o izvršitvi sklepov predhodne seje.
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Ad. 3

Uvodoma je Tomaž Banovec opozoril na nekaj dejstev. Sedem odstotkov ljudi
starejših od 65 let uporablja splet, kar pomeni, da je za obveščenost te populacije
potrebno uporabljati drugačna komunikacijska orodja, kot so na primer tiskana
gradiva in ustna komunikacija. Državo je potrebno politično opozoriti na to, namreč
vse strategije in priporočila se sprejemajo zelo hitro in komunikacija poteka preko
spleta, brez sodelovanja starejših. Tomaž Banovec meni, da se je potrebno bolje
organizirati.
Zadnji paket osmih priporočil Evropske komisije glede proračunskih in reformnih
načrtov Slovenije (glej prilogo 1), ni toliko strog, kot se je pričakovalo. Pomembno
je opozorilo glede proračuna za leto 2015, ki je prva točka v kateri se mora država
popolnoma urediti. Proračunski deficit in povečevanje javnega dolga naj bi
dokončno ustavili, ker je tako zapisano v ustavnem določilu, in sicer da ne smemo
več porabiti kot ustvarimo. Analize kažejo, da je javni sektor relativno pridobival, to
je, izgubil veliko manj kot drugi. Potreben bo dialog s tistimi, ki zagovarjajo porabo
javnih sredstev.
Druga točka, ki se nanaša na proračun 2015 pa je opomba, da je nujna nova
pokojninska reforma. Izjava g. Papeža, generalnega direktorja ZPIZ-a, da lahko
blagajna vzdrži do leta 2020, ob predpostavki, da bo država prispevala vedno več,
se najverjetneje ne bo uresničila.
Slovenija je edina država, ki je v paketu priporočil iz Bruslja dobila pripombo, da je
potrebno okrepiti boj proti korupciji.
Tomaž Banovec je pripravil sklepe (priloga 2) in predlagal, da se v času poletja
oblikuje skupina treh, štirih strokovnjakov, ki bi spremljala tekoče zadeve in z
določenimi pooblastili oblikovala predloge stališč za predsednico.
Dr. Samo Zupančič je izpostavil, da je v strategiji Evropa 2020 veliko dokumentov,
ki jih pri nas nihče ne obravnava, kot je na primer bela knjiga o pokojninah.
Predsednica ZDUS je povedala, da bi morali veliko bolje spremljati evropske
dokumente in meni, da so predlogi Tomaža Banovca le začetek. V tretjem predlogu
(glej prilogo 2) Tomaž Banovec predlaga vodstvu ZDUS, da na ustrezen način
začne razlagati vsebine in cilje teh dokumentov ter pomen v društvih in s tem
okrepi strokovno pripravljenost. Predsednica ZDUS je odgovorila, da če bomo imeli
skupine strokovnjakov o katerih je govoril Tomaž Banovec, imamo osnovo, da
obiskujemo DU in razlagamo te dokumente, pa tudi prek ZDUS plusa in spletne
strani. Na četrti predlog Tomaža Banovca, da vodstvo ZDUS uredi ustrezno
komunikacijo prek spletnih strani in omogoči še druge načine sporočanja (ne samo
splet), je predsednica dodala, da ZDUS nujno potrebuje PR službo in da je na
pokrajinah potrebno vzpostaviti skupine strokovnjakov, ki bodo redno spremljali
pomembne evropske dokumente.
Tomaž Banovec je izpostavil težavo s prevajanjem ogromnih količin dokumentov.
Dr. Samo Zupančič je predlagal, da se pri Agendi 2020 omejimo samo na
dokumente, ki zadevajo starejše. Predsednica ZDUS je dodala, da so pri evropskem
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poslancu Ivu Vajglu dosegli, da imenujejo enega strokovnega sodelavca, ki se bo
ukvarjal samo s področjem starejših, opozarjal ZDUS na ključne zadeve in prevajal
dokumente.
Tomaž Banovec je povedal, da se morajo nevladne seniorske organizacije pripraviti
na partnerstvo, nakar ga je predsednica ZDUS vprašala, ali je mnenja, da se
morajo nevladne seniorske organizacije vključiti v ocene in analize? Tomaž Banovec
se je strinjal.
Jože Gašperšič je izpostavil, da je izredno pomembno, kako ljudi resnično aktivirati.
Težava ni toliko v tem, da poiščemo sposobne ljudi, temveč gre za organizacijski
izziv, kako jih prepričati v sodelovanje. Sprašuje se, kako bomo motivirali ljudi?
Irena Koželj Levičnik je dodala, da kar zadeva komunikacijo s starejšimi, nismo na
prelomnici samo v informacijskem smislu, temveč na prelomnici, kjer bo potrebno
razmišljati o pridobivanju novega članstva in sprožiti akcijo na terenu.
Predsednica ZDUS je mnenja, da bi morali doseči dvoletno mandatno obdobje za
funkcionarje v društvih, saj novi predsednik pomeni nove ideje in novo članstvo.
Glede na dejstvo, da se vse več ljudi upokojuje, pa se članstvo ne polni po
pričakovanjih. Predlaga, da se v prihodnje na seji Strokovnega sveta obravnava
notranji organizacijski sistem ZDUS-a.
Ana Bilbija je povedala, da je potrebno jasno povedati, katerih strokovnjakov
primanjkuje, da jih bodo lahko poiskali. Komisije ZDUS, ki ne opravljajo svojega
dela, pa je potrebno postaviti pred dejstvo in če je temu tako, zamenjati
predsednika.
Prisotni so sprejeli naslednje sklepe
Sklep 3: Delovna telesa v okviru ZDUS-a se podrobneje seznanijo z
Nacionalnim reformnim programom in skrajšano verzijo Agende 2020
(področja, ki zadevajo starejše) in sproti ocenjujejo posledice za
upokojene seniorje na področjih, ki jih pokrivajo ter pripravijo predloge
rešitev za zadeve, ki so pomembne za upokojene seniorje.
Sklep 4: Tomaž Banovec pripravi seznam trenutno najbolj pomembnih
evropskih dokumentov, ki jih mora ZDUS spremljati.
Sklep 5: O Nacionalnem reformnem programu in Agendi 2020 spregovoriti
na naslednji seji KOSOS-a, in na vseh mestih kjer se lahko zagovarjajo
naša stališča (stranke, Državni zbor ipd.)
Sklep 6: Članice in člani Strokovnega sveta, ki se srečajo z dokumentom,
ki bi bil za ZDUS zanimiv, o tem seznani ostale in poskuša oblikovati
manjšo strokovno skupino oziroma novo strokovno mrežo, ki bo tekoče in
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včasih po potrebi analizirala in oblikovala predloge
predsednico, Strokovni svet in druga telesa v ZDUS-u.

stališča

za

Ad. 4
Mag. Dunja Obersnel Kveder je na kratko pojasnila zadnje dogodke v povezavi s
spremembami zdravstvenih pravic za starejše, ki jih uvaja ZZZS. Prišlo je do
kratkega komunikacijskega stika med stroko in zavarovalnico v zvezi z zdraviliškim
zdravljenjem. Zavarovalnica je uvedla sistemska spremembe, ki so jo predstavniki
upokojencev podprli, ker niso uspeli zaznati spremembe v pravicah, kar je bila
nesmotrnost članov. Komisija za zdravstveno varstvo starejših je pripravila
vprašanja za strokovno službo ZZZS, na katera so zahtevali pisni odgovor: kako je
strokovna služba organizirala in pripravila strokovne podlage za spremembo pravil,
predvsem pri starejših bolnikih po operaciji kolka; na osnovi katerih podatkov so
ocenili, da zdraviliško zdravljenje, takoj po odpustu iz bolnišnice pri bolnikih po
operaciji kolka, ni ustrezen postopek; zakaj so predlagali spremembo; kakšno je
strokovno mnenje, ki ga je služba pridobila in od koga, da se je odločila za to
spremembo; koliko je bilo v letu 2013 in po spremembi pravil odobrenih in
zavrnjenih napotitev za zdraviliško zdravljenje po operaciji kolka takoj po odpustu iz
bolnišnice pri bolnikih nad 65 let; kakšni so bili stroški zavarovalnice iz tega naslova
in kakšni so bili predvideni prihranki s spremembami pravil; kakšna so bila
pripravljalna posvetovanja med stroko in bolnišnico, da bi se spremembe pravil
pravilno razumele; ali so preverili kapacitete negovalnih bolnišnic in negovalnih
oddelkov, ki bi morali sprejeti te bolnike v podaljšano zdravljenje, če niso bili
sposobni za odpust domov. Zahtevali so pisni odgovor, a dobili kratko neustrezno
ustno pojasnilo.
Zaradi kasnejši pritiskov so uspeli, da bo zavarovalnica spremenila oziroma
popravila pravila. Na podlagi dogodkov so se v Komisiji za zdravstveno varstvo
starejših odločili, da bodo v bodoče zelo previdni in da bodo zahtevali oziroma
vztrajali na pisnih mnenjih.
Andrej Gerenčer je dodal, da je zaznati neusklajenost med strokovno službo ZZZS
in stroko. Prisotne je tudi seznanil, da ima kot edini predstavnik upokojencev težave
v UO ZZZS, ko zahteva določene stvari in opozarja na nepravilnosti. Predsednica
ZDUS je opozorila, da če zaznajo hude nepravilnosti v delovanju, naj pripravijo
poslansko vprašanje.
Prisotni so sprejeli
Sklep 7: V primeru, da predstavniki upokojencev, ki so v organih ZZZS,
zaznajo težave v delovanju le-teh, pripravijo poslansko vprašanje, ki ga bo
ZDUS posredoval parlamentu.
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Ad. 5
Predsednica ZDUS je člane pozvala, da podajo predlog tem, ki bi se obravnavale v
Državnem zboru, v počastitev mednarodnega dneva starejših, ki bo 01. 10. 2014.
Lansko leto se je ZDUS posvetil vprašanju dolgotrajne oskrbe, posveta pa se je
udeležilo zelo majhno številko starejših. Člani so opozorili, da če ZDUS želi na
posvet privabiti ljubljanske seniorje, mora pripraviti aktualno temo. Po krajši
razpravi je predsednica ZDUS za temo predlagala slovensko zdravstvo s poudarki
na:
 anomalije v zdravstvu,
 uporabniški vidiki,
 zahteve po spremembah, s katerimi naj se seznani parlament,
 modernizacija ZZZS,
 javno in zasebno zdravstvo.
Prisotni so sprejeli:
Sklep 8: Letošnji posvet v počastitev mednarodnega dneva starejših 01.
10. 2014 v Državnem zboru bo obravnaval problematiko slovenskega
zdravstva. Vsebinski del priprave prevzame skupina strokovnjakov
Komisije za zdravstveno varstvo starejših ZDUS.
Ad. 6
Jožica Puhar je prisotne seznanila, da je med 24. in 27. aprilom v Tirani potekalo
zasedanje generalnega sveta Eurag, ki ga je skupaj z mednarodna konferenco o
položaju starejših pripravila albanska organizacija ASAG. Jožica Puhar je sodelovala
s prispevkom o revščini v Sloveniji, kjer je v desetih točkah zapisala in povedala, na
kakšne načine se ZDUS bori proti revščini.
Iz generalnega zasedanja je novost, da imajo dva nova podpredsednika, ker
sedanje vodstvo Eurag-a (predsednik in sekretarka) ne zmore več opravljati tega
dela v celoti.
(op. a. Prispevka Jožice Puhar sta bila objavljena v majski in junijski številki ZDUS
plusa; dostopno na: http://www.zdus-zveza.si/file.php?t=zdusplus&id=27, str. 18
in http://www.zdus-zveza.si/file.php?t=zdusplus&id=28, str. 4-5)
Ad. 7
Dr. Samo Zupančič se je 5. in 6. junija v Helsinkih udeležil letnega zasedanja in
konference mednarodne organizacije Eurocarers (op. a. Prispevek dr. Sama
Zupančiča je objavljen v junijski številki ZDUS plusa, dostopno na:
http://www.zdus-zveza.si/file.php?t=zdusplus&id=28, str. 3).
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V prihodnje si ZDUS obeta intenzivnejše sodelovanje v okviru Eurocarers s
projektom INNOVAGE, ki ga vodi v Sloveniji dr. Samo Zupančič in kjer bo ZDUS
prevzela nekatere nacionalne naloge, ki jih je potrebno pripraviti v slovenskem
jeziku, nekatere skupne naloge z ostalimi partnerji bodo izdelane v angleškem
jeziku. V prihodnjih treh mesecih se je potrebno organizirati in zadolžiti skupine, ki
bodo pripravile podatke o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji, službah in storitvah oskrbe,
potrebe prebivalstva itd. Predsednica ZDUS je vodji projekta predlagala člane, ki
lahko pomagajo pri pripravi podatkov: mag. Martin Toth, Andreja Peternelj, Marija
Miladinovič, Tomaž Banovec.
Prisotni so sprejeli
Sklep 9: Delovna skupina za dolgotrajno oskrbo in Komisija za socialna
vprašanja ZDUS se zadolži za pripravo podatkov o dolgotrajni oskrbi po
navodilih vodje za potrebe projekta INNOVAGE.
Ad. 8
Alenka Ogrin je prisotne seznanila, da so v okviru projekta HELPS in s sodelovanjem
Komisije za bivanjski standard podali pripombe na osnutek Nacionalnega
stanovanjskega programa 2013-2022, ki so bile uspešno upoštevane pri drugem
osnutku.
(op. a. Pripombe so dostopne na: http://www.zdus-zveza.si/docs/SVETOVALNICABIVANJE/ONSP-22-splosno-pripombe-maj-2013.pdf)
Irena Koželj Levičnik je maja v Berlinu sodelovala na posvetu Tvoje mesto za ljudi
vseh generacij. Svoj prispevek bo poslala Strokovnemu svetu. Predsednica ZDUS je
na tem mestu dodala, da se ji zdi pomembna tema za naslednjo sejo, da kritično
presodijo projekt Ljubljana – starosti prijazno mesto.
Predsednica ZDUS je prisotne seznanila, da ZDUS ni več član AGE platforme zaradi
nezmožnosti plačevanja visoke letne članarine in prosila za mnenje o izgubi članstva
v AGE-u. Tomaž Banovec je povedal, da AGE deluje predvsem globalno in da je
relativno malo Evrope zastopano in je mnenja, da izguba članstva ne bo imela
večjega vpliva na ZDUS.
Ana Bilbija je predlagala, da strokovna služba takoj pripravi poročilo o izvršitvi
sklepov 17. seje z dne 16. 04. 2014 in ga pošlje predsedniku (op. a. strokovna
sodelavka je poročilo poslala istega dne – priloga 3).
Seja se je zaključila ob 12.30.
Zapisala: Dijana Lukić
Strokovna sodelavka ZDUS

dr. Samo Zupančič
predsednik Strokovnega sveta
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Ljubljana, 04. 07. 2014
Seznam prilog:
Št. 1 – EU kratka priporočila_Tomaž Banovec
Št. 2 – Predlogi in ugotovitve za Strokovni svet_Tomaž Banovec
Št. 3 – Poročilo o izvršenih sklepih 17. seje z dne 16. 04. 2014
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