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 20. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2011 - 2015),
dne 16. 10. 2014 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni: dr. Mateja Kožuh Novak, Ana Bilbija, Anton Donko, Jože Gašperšič, Andrej
Gerenčer, Irena Koželj Levičnik in Jožica Puhar.
Prisotni vabljeni: Nevenka Dobljekar, Branka Kastelic, Emil Milan Pintar in Mija Pukl.
Odsotnost opravičili: dr. Samo Zupančič, Tomaž Banovec, Boris Janez Bregant,
Frančiška Ćetković, mag. Valter Drozg, Slavica Golob, mag. Dunja Obersnel Kveder,
Anka Ostrman in Aldo Ternovec.
Odsotna: Ema Tibaut.
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 19. seje z dne 03. 09. 2014
Izvršitev sklepov 19. seje Strokovnega sveta
14. Festival za tretje življenjsko obdobje (Anton Donko)
Demografski rezervni sklad (Ana Bilbija)
Urad za starejše RS – vizija (dr. Mateja Kožuh Novak, Mija Pukl)
Malo delo upokojencev (Branka Kastelic)
Problem legalizacije črnih gradenj upokojencev (Emil Pintar)
Aktivno staranje AHA (Tomaž Banovec, dr. Mateja Kožuh Novak)
Kreativne delavnice predsednikov društev in aktivov upokojencev
(dr. Mateja Kožuh Novak, Anton Donko)
10. Tekoči in prijavljeni projekti ZDUS (dr. Mateja Kožuh Novak, Alenka Ogrin)
11. Razno
Sejo je vodila podpredsednica Ana Bilbija. Na predlog predsednice ZDUS je bila na
dnevni red uvrščena dodatna točka dnevnega reda: »Kako bomo ubranili
pokojnine?«. Zaradi prisotnosti gospe Mije Pukl pri točki: »Urad za starejše RS –
vizija« in Emila Milana Pintarja pri točki: »problem legalizacije črnih gradenj
upokojencev«, sta bili točki na predlog podpredsednice, zaradi racionalne porabe
njihovega časa, uvrščeni na začetek seje. Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni
red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kako bomo ubranili pokojnine?
Urad za starejše RS – vizija (dr. Mateja Kožuh Novak)
Problem legalizacije črnih gradenj upokojencev (Emil Pintar)
Potrditev zapisnika 19. seje z dne 03. 09. 2014
Izvršitev sklepov 19. seje Strokovnega sveta
14. Festival za tretje življenjsko obdobje (Anton Donko)
Demografski rezervni sklad (Ana Bilbija)
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8. Malo delo upokojencev (Branka Kastelic)
9. Aktivno staranje AHA (dr. Mateja Kožuh Novak)
10. Kreativne delavnice predsednikov društev in aktivov upokojencev
(dr. Mateja Kožuh Novak, Anton Donko)
11. Tekoči in prijavljeni projekti ZDUS (dr. Mateja Kožuh Novak, Alenka Ogrin)
12. Razno
Ad. 1
Zaradi rebalansa proračuna za leto 2014 in 2015 ter poročila ministra za finance
Dušana Mramorja v Bruselj, v katerem mora poročati o predvidenem zmanjšanju
primanjkljaja in rezih v javna sredstva, je bojazen, da bo vlada poskusila poseči v
letni dodatek upokojencev. Predsednica ZDUS je predlaga, da se oblikuje
promocijski načrt, kako pomagati stranki Desus in predsedniku Karlu Erjavcu, da se
ubranijo pokojnine.
Branka Kastelic je opozorila, da je med ukrepi za zmanjšanje primanjkljaja v
proračunu predvidena tudi nova pokojninska reforma.
Jožica Puhar meni, da bi bilo potrebno stranko Desus prepričati, da regres ne
postavlja kot točko spora, zaradi česar se lahko postavi pod vprašaj obstoj koalicije.
Bolj odločno se je potrebno upreti, da ne pride do morebitne nove pokojninske
reforme, ki bo imela dolgotrajnejše posledice.
Branka Kastelic se zaveda pomena regresa za upokojence z nizkimi pokojninami, a
meni, da ne bi bilo dobro postaviti sodelovanje v koaliciji pod vprašaj zaradi regresa.
Zavedati se moramo, da ustava zagotavlja pravico do pokojnine, regres kot tak pa
ni ustavna kategorija in Slovenija je ena izmed redkih, če ne celo edina evropska
država, ki ima regres oziroma sredstva iz pokojninskega sklada za namen regresa.
Potrebno se je boriti za pokojnine, da ostanejo takšne kot so.
Predsednica ZDUS je postavila vprašanje: »Kako bomo stopili pred ljudi, če ne
bomo dobili regresa?« Sprašuje se, kako bodo ljudje preživeli. Opozorila je, da se
pojavljajo tudi razmišljanja o znižanju najvišjih pokojnin. Potrebno je podpreti
stališča stranke Desus in graditi na taktiki.
Ana Bilbija meni, da ni primerno, da se kar v naprej odpovemo letnemu dodatku.
Poudarila je, da o letnem dodatku ne smemo govoriti kot o socialnem transferju, saj
gre za del pokojnine. Meni, da se mora predsednica ZDUS pogovoriti s Karlom
Erjavcem, ki se ne sme odpovedati letnemu dodatku, kot tudi ne izstopiti iz vlade.
Ključno je poudariti, koliko so upokojenci v zadnjih nekaj letih prispevali v proračun.
Slednje je izračunljivo in je podatek, ki se mora vedno znova poudarjati, kjer koli je
priložnost.
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Jožica Puhar je pripomnila, da je iz gradiva, ki ga je pripravila za mednarodno
konferenco o staranju v Tirani (glej prilogo št. 1 k vabilu na 18. sejo Strokovnega
sveta, z dne 11. 06. 2014), razvidno, da pokojnine v Sloveniji padajo zadnjih sedem
let.
Anton Donko je opozoril, da moramo govoriti o pokojninah in prejemkih, kar letni
dodatek je. Ana Bilbija je opozorila, da po njenem vedenju letni dodatek ni
prejemek. V zakon so ga vnesli namesto povišanja pokojnin (op. Ana Bilbija: v času
vlade Toneta Ropa). Branka Kastelic je dodala, da se je potrebno ravnati po Zakonu
o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 in njegovi opredelitvi.
Predsednica ZDUS je opozorila, da je letni dodatek le začetek zniževanja pokojnin.
Prisotni so na predlog predsedujoče soglasno sprejeli
Sklep št. 1: ZDUS ugotavlja, da pokojnine zadnjih sedem let v Sloveniji
padajo. Prepričani smo, da so pokojnine in drugi prejemki (letni dodatek)
zasluženi in pripadajo upokojencem. Naših pokojnin in drugih prejemkov
ne damo.
Na tej točki so se člani dogovorili, da Branka Kastelic ugotovi, če je izraz »prejemki«
pravilen ali ne. Branka Kastelic je na osnovi zadolžitve Strokovnega sveta
posredovala naslednjo informacijo glede opredelitve letnega dodatka:
»Izraz letni dodatek izhaja iz naslednjih pravnih podlag:
95. člen ZPIZ 2, ki generalno v 1. odst. določa višji in nižji znesek letnega dodatka.
V 4. odstavku pa je določeno, da se znesek letnega dodatka določi v zakonu, ki
ureja izvrševanje proračuna. Konkretno za leti 2014 in 2015 v 67. členu
(ZIPRS1415). V slednjem členu so določeni enaki zneski, ki jih je določal ZUJF.«
Ad. 2
Predsednica ZDUS je predstavila svoje videnje nalog Urada za starejše pri Vladi RS.
Priloga št. 1 je priložena k zapisniku in je njegov sestavni del. Prisotne člane je
pozvala, da si vzamejo čas in preučijo dokument ter predloge oziroma komentarje
sporočijo na ZDUS. Kot eno ključnih nalog Urada navaja vodenje in koordinacija
KOSOS-a, ki je koordinacija seniorskih organizacij Slovenije. Meni, da ima KOSOS,
kjer sodelujejo nevladne organizacije s seniorji političnih strank, še neizkoriščen
potencial. Druga pomembna zadeva so evropski projekti. ZDUS je edina
samopomočna mreža starejših in pokriva četrtino prebivalstva v Sloveniji. Pred
kratkim so ZDUS-ov projekt zavrnili v programu spodbujanja dela nevladnih
organizacij. Prednostna naloga Urada za starejše bo, da na ministrstvih preveri
razloge za takšne zavrnitve in predstavi teme, kjer ZDUS potrebuje projekte zaradi
ljudi. Potrebno bo tudi spremljati zakone in zakonodajo, ki zadeva starejše.
Predvsem je potrebno EU dopovedati, da razpis, ki je narejen za humanitarne

3

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

organizacije, ne more biti enak tistemu za samopomočne organizacije. Distribucija
sredstev mora biti drugačna.
Mija Pukl se je zahvalila za podporo s strani ZDUS. Povedala je, da je njen cilj
postaviti in zastaviti Urad, ki bo delal za tako številčno populacijo kot so starejši, ki v
nobenih aktih do sedaj niso v celoti obravnavani. Za ustanovitev Urada bodo sicer
potrebni še ustrezni postopki, določitev pristojnosti, progama, vsebine in finančna
sredstva, kar bo izredno težko. Potrebno bo najprej pripraviti Zakon o javnim
interesu za področje starejših in na tej podlagi tudi nacionalni program. Na kratko je
komentirala naloge Urada, kot jih je predstavila predsednica ZDUS. Upa, da bo
sodelovanje dosledno in usklajeno. Glede bojazni, da bo vpliv stranke Desus na
delovanje Urada premočen pa je odgovorila, da bo Urad namenjen vsem
upokojencem, vsej starejši populaciji. Delo v Uradu ne bo politično delo, temveč
strokovno delo in za vse starejše.
Emil Milan Pintar je predlagal, da se med naloge Urada na drugo mesto uvrsti
točka: koordinacija in spodbujanje raziskav in strokovnih analiz o položaju in
kvaliteti življenja generacije 65+. To je že predlagal v pisni obliki na osnutek, ki ga
je poslala predsednica ZDUS. Na voljo so samo delne raziskave vprašanj starejših,
celovite slike populacije pa ni. Gre za podatke, ki bodo ključni tudi v razpravah o
pokojninskem sistemu.
Ana Bilbija je povedala, da je obširne pripombe v pisni obliki posredovala Rožca
Šonc, ki ima s tega področja bogate izkušnje. Predlagala je, da se že posredovane
pripombe vnese v osnovni dokument, ki ga je pripravila predsednica in določi rok za
pripombe.
Jožica Puhar je prisotne seznanila, da je bila zadnja celovita raziskava opravljena
pred desetimi leti s strani Ekonomskega inštituta. Močno podpira idejo o celovitejših
raziskavah o vseh področjih življenja starejše generacije.
Irena Koželj Levičnik je komentirala, da glede na to, da bo Urad po vsebini dela
zajemal vsa področja življenja starejših, pričakuje, da bo Urad vplival tudi na
strategije določenih ministrstev, ki v svojih dokumentih ne obravnavajo starejše
nad 65 let, kot je primer z Ministrstvom za izobraževanje, ki ne predvideva
izobraževanja starejših. Urad mora opozoriti na takšne pomanjkljivosti.
Prisotni so na predlog predsedujoče sprejeli
Sklep št. 2: ZDUS čim prej posreduje članicam in članom Strokovnega
sveta z že posredovanimi pripombami dopolnjeno verzijo dokumenta
Predlog nalog Urada za starejše pri Vladi RS. Pripombe je treba
posredovati v roku 10 dni.
Na predlog predsednice ZDUS je bil soglasno sprejet
Sklep št. 3: Mija Pukl se vabi na seje Strokovnega sveta ZDUS.
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Ad. 3
Emil Milan Pintar je pripravil pisno informacijo. Priložena je k zapisniku kot priloga,
št. 2 in jer njegov sestavni del. Problematiko je na kratko povzel še ustno. Povedal
je, da statistike inšpekcijskih služb govorijo o nekaj več kot 8.000 primerih t.i. črnih
gradenj, kar je relativno malo glede na sosednje države. Pri tem strokovnjaki
opozarjajo, da je število večje kot kažejo uradni podatki. Glavni razlog težav ni
število primerov, temveč eklatantne kršitve, ki so si jih privoščili vidni ljudje, kot je
na primer Marko Jaklič. Celotno težavo so poimenovali nedovoljene gradnje, a v
98% ne gre za nedovoljene gradnje. Za 95 % črnih gradenj je odgovorna nerealna
in neustrezna zakonodaja. Glavni razlogi za to so: neurejeni geodetski podatki,
težavno pridobivanje številnih soglasij, nepošteni zahtevki za komunalni prispevek
in birokratiziranost javnih služb. Težava je tudi v tem, da je večina črnih gradenj
vpisana na upokojence. Pri rabi termina črna gradnja Emil Milan Pintar govori o 98
% gradenj, ki so nepopolna soglasja za izdajo dovoljenj in ne o 2 % nedovoljenih
gradenj na varovanih območjih.
Ker je v pripravi nov zakon o legalizaciji črnih gradenj, Koalicija civilne družbe
Sinteza organizira o prej navedeni tematiki okroglo mizo, dne 22. 10. 2014.
Sodelovali bodo nekateri vidni strokovnjaki, kot so mag. Sabina Jereb iz Ministrstva
za okolje in prostor, ki je nosilka zakona, Marko Baša in mag. Jože Dular.
Emil Milan Pintar je pozval ZDUS, da sprejme stališča v zvezi s tem in jih posreduje
poslancem, predvsem poslancem stranke Desus ter poskuša doseči, da Ministrstvo
za okolje in prostor ne bo pod vplivom stroke.
Prisotni so na predlog predsedujoče soglasno sprejeli
Sklep št. 4: Strokovni svet se je seznanil z ugotovitvami v zvezi s
problematiko t.i. »črnih gradenj«. Gradivo je potrebno posredovati vsem
članom.
Vodstvo ZDUS zagotovi udeležbo na okrogli mizi, v sredo 22. 10. 2014.
Stališča o problematiki bo Strokovni svet sprejel na naslednji seji, da bodo lahko
predstavljena poslancem na projektu aktivnega državljanstva.
Ad. 4
Pripombe na zapisnik 19. seje z dne 03. 09. 2014 je pisno podala Jožica Puhar, in
sicer: pri točki 4 na šesti strani se na koncu opozorila Jožice Puhar dopišete ..., »če
ni že vključen v nov zakon o vladi«. Na sedmi strani se v oceni Jožice Puhar izraz
»pretrgati« nadomesti z izrazom »razrahljati«. V tretji vrstici se dopolni besedna
fraza: »delamo z njimi naprej«, kar se nanaša na stranko Desus. Pripombe so bile
upoštevane in zapisnik je bil ustrezno dopolnjen.
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Prisotni so soglasno sprejeli
Sklep št. 5: Zapisnik 19. seje Strokovnega sveta z dne 03. 09. 2014 se
potrdi.
Ad. 5
Predsednica ZDUS je povzela poročilo o realizaciji sklepov 19. seje (glej prilogo 3) in
sprejete sklepe v letu 2014 (glej prilogo 4). Po razpravi so prisotni na predlog
predsedujoče soglasno sprejeli:
Sklep št. 6: Izdelati je potrebno seznam neizvršenih sklepov sprejetih v
letu 2014 in jih realizirati.
Ad. 6
Anton Donko je prisotnim razdelil osnutek poročila o izvedbi 14. Festivala za tretje
življenjsko obdobje, ki je samo za interno uporabo. Osnutek je priložen k zapisniku
kot priloga, št. 5 in je njegov sestavni del.
Po mnenju Antona Donka je izredno pomembna vizija za naprej. Letošnji festival je
ZDUS pripravljal v izjemno težkih organizacijskih in finančnih okoliščinah. ZDUS je
bil izpostavljeni pritisku, da zmanjša svoje aktivnosti. Težava so neporavnane
finančne obveznosti do organizatorja za predhodni dve leti. Zagovarja vizijo, da se
organizacija festivala uredi po vzoru na druga ministrstva, ki imajo domicil nad
določenimi dogodki. Ministrstvo mora postati koordinator dogodka. Programski svet
Festivala je sprejel naslednje roke: do 01. 12. 2014 mora ZDUS biti obveščen, ali
15. Festival bo ali ne, do 01. 08. 2015 pa je končni rok, ko so še možne manjše
organizacijske spremembe. Anton Donko se tudi zavzema za spremembo sestave
Programskega sveta F3ŽO, ki bi učinkoviteje deloval v manjšem številu.
Branka Kastelic je predlagala, da Festival za tretje življenjsko obdobje postane
naloga Urada za starejše. Predsednica ZDUS je povedala, da je Festival v
dokumentu o viziji Urada umeščeno pod točko 14.
Mija Pukl je predlagala, da se z aktivnostmi v povezavi s Festivalom prične takoj, še
preden bo Urad formalno ustanovljen, saj bo to tudi pomembna postavka v
finančnem načrtu Urada.
Prisotni so na predlog predsedujoče soglasno sprejeli
Sklep št. 7: Strokovni svet ZDUS predlaga, da Urad za starejše oz. ga. Pukl
takoj začne s postopki ureditve pokroviteljstva Festivala.
Na predlog predsednice ZDUS je bil soglasno sprejet
Sklep št. 8: Po prejemu končnega poročila o izvedbi 14. F3ŽO Strokovni
svet ZDUS obravnava koncept Festivala za tretje življenjsko obdobje.
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Ad. 7
Gradivo za to točko dnevnega reda sta pripravila člana nadzornega sveta Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. Ana Bilbija in Aldo Ternovec.
Prisotni so ga prejeli na sami seji. Gradivo je priloženo k zapisniku in je njegov
sestavni del kot priloga št. 6.
Uvodno besedo je podala Ana Bilbija. Po razpravi, v kateri je podpredsednica vse
prisotne povabila k dopolnitvi gradiva na način, da ji predloge posredujejo na epošto, so bili na njen predlog soglasno sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 9: ZDUS zahteva, da se obljuba o ustanovitvi demografskega
rezervnega sklada realizira do dogovorjenega roka, to je do 30. 06. 2015
tako, da bo z zakonom zagotovljeno, da bodo sredstva sklada služila za
dolgoročno stabilnost pokojninskega sistema.
Sklep št. 10: ZDUS bo aktivno sodeloval pri pripravi zakona o rezervnem
demografskem skladu. Sodelovanje pri projektu bo predlagal tudi KOSOSu
in sindikatom. Pri tem ne sme manjkati ZPIZ s strokovnimi službami in
organi.
Sklep št. 11: Za pripravo tez zakona in potrebnih materialov se oblikuje
ekspertna skupina, ki jo bo vodila Ana Bilbija. K sodelovanju naj povabi
strokovnjake ZDUS za to področje. Skupina naj po oblikovanju takoj začne
z delom.
Sklep št. 12: Upravo KAD se zaprosi za predstavitev gradiva s predlogi za
oblikovanje demografskega sklada takoj, ko bodo imeli pripravljenega.
Anton Donko je opozoril, da mora ekspertna skupina posebno pozornost nameniti
promociji sklada na vseh ministrstvih, uradih in med mladimi.
Ad. 8
Branka Kastelic je podala zadnje informacije o delu upokojencev, samostojnih
podjetnikov. Na to temo je bil v sodelovanju z Obrtno zbornico pripravljen predlog,
da se prehodno obdobje zakona podaljša še za eno leto, sicer bi bili s 1. 1. 2014 vsi
upokojenci, ki imajo obrt, soočeni z dvema možnostima: ali dati pokojnino zamrzniti
in delati naprej ali zapreti svojo dejavnost. Pri samostojnih podjetnikih je več
kategorij: tisti, ki so neposredno z dnem upokojitve nadaljevali s svojim s.p., tisti, ki
so se upokojili po tem datumu pa bi to želeli opravljali, a ne morejo in tisti upokojeni
samostojni podjetniki, ki jim jemljejo pokojnine za nazaj. O vsem tem je razpravljal
Ekonomsko-socialni svet dne 03. 10. 2014. Ministrica dr. Anja Mrak Kopač je
obljubila abolicijo za tiste upokojence, ki morajo vračati pokojnino in prispevke.
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Branka Kastelic je povedala, da se bo enoletno prehodno obdobje izkoristilo na
način, da se poišče ustrezna sistemska rešitev. Kar zadeva malo delo upokojencev
je veliko vprašanj, načeloma je urejeno dopolnilno občasno delo upokojencev.
Jože Gašperšič je predlagal, da ZDUS doseže sprotno obveščanje s strani
ministrstva. V projektu AHA je delo upokojencev poseben segment obravnave.
Ad. 9
Predsednica ZDUS je prisotne seznanila s tekočimi aktivnostmi na projektu AHA, ki
je priprava strategije aktivnega in zdravega staranja oziroma strategije dolgožive
družbe. ZDUS sodeluje na dveh tematskih področjih: priprava strategije dolgotrajne
oskrbe, ki jo vodi Boris Koprivnikar ter aktivno in zdravo staranje, ki ga vodi dr.
Voljč.
Jože Gašperšič je dodal, da gre za pripravo izhodišč za ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, na osnovi katerih bo pripravljena strategija. V osnovi je naloga
razdeljena na dva dela: en sklop je aktivno in zdravo staranje, drugi pa delo po
upokojitvi in neposredno pred upokojitvijo po 55.-tem letu starosti. ZDUS sodeluje v
prvem delu.
Prisotni so na predlog predsedujoče soglasno sprejeli
Sklep št. 13: Strokovni svet ZDUS se je seznanil z aktivnostmi na projektu
AHA. V bodoče bo Strokovni svet obveščen o poteku projekta.
Ad. 10
Predsednica ZDUS je povzela, da se prihodnje leto zaključuje mandatno obdobje
sedanjega vodstva in da so odprta vprašanja, ki jih ne želi pustiti za novo vodstvo.
Zato se je oblikovala ideja o kreativnih delavnicah za predsednike DU, aktivov in
klubov. Predviden strošek izvedbe tridnevnih delavnic v hotelu Delfin in v Rogaški
Slatini je 69.000 EUR. Odzivi iz društev so različni. Delavnice se bodo pričele 2. 11.
in zaključile 3. 12. 2014. Predstavljeno bo pet tematskih sklopov: kaj je pomembno
za vodenje DU, kakšne so informacijske povezave do vrha ZDUS, sklad vzajemne
pomoči (rešitev sklada), humanitarna dejavnost društev (Starejši za starejše), kako
pridobivati sredstva za delovanje in kako pridobiti nove generacije upokojencev.
Predsednica ZDUS je pripravila časovno in vsebinsko opredelitev delavnic. Vsebina
je priložena k zapisniku kot priloga št. 7 in je sestavni del zapisnika.
Prisotni so na predlog predsedujoče soglasno sprejeli
Sklep št. 14: Strokovni svet ZDUS se je seznanil z aktivnostmi v zvezi z
izvedbo kreativnih delavnic za predsednike društev, aktivov in klubov.
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Ad. 11
Nevenka Dobljekar, ki je bila povabljena na sejo kot vodja projekta MATURE – Naj
bo učenje odraslih koristno, pomembno in mikavno je prisotne pozvala, da si več o
projektu preberejo na spletni strani ZDUS, kjer so vsa gradiva, informacije in
dosežki projekta. Enako velja za ostale aktualne projekte, ki jih izvaja ZDUS.
Predsednica ZDUS je pripravila informacijo o prijavljenih projektih ZDUS: projekt
Nazdravje – Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju
zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih. Gradivo je priloženo
k zapisniku kot priloga št. 8 in projekt Starejši, varni na cesti, priloga št. 9. Rezultati
razpisov še niso znani.
Ad. 12
Predsednica ZDUS je povedala, da je Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
pripravila vprašalnik »10 razlogov zakaj osebno izpolniti vprašalnik ZDUS - temeljna
telesna kultura, rekreacija, šport« brez vedenja ZDUS (priloga št. 10). Zaradi
vprašanja raziskovalnih metod in pravilne obdelave podatkov je predsednica ZDUS
predlagala naslednji sklep, ki je bil soglasno sprejet:
Sklep št. 15: Delovna telesa in organi ZDUS morajo v primeru priprave
vprašalnikov, anket ali katerih koli drugih obrazcev, predlog le-tega
predložiti Strokovnemu svetu, da ga člani potrdijo, preden se posreduje
članstvu.
Ana Bilbija predlaga, da se brez pisnega gradiva, v bodoče ne uvrsti na dnevni red
nobena točka. Predlaga tudi, da se seje časovno omejijo na dve uri, kar je izvedljivo
le, če so gradiva pripravljena vnaprej in pravočasno posredovana članom, da se na
sejo lahko pripravijo.
Anton Donko je predlagal, da se ZDUS posveti tudi vprašanju, kaj lahko dolgoročno
naredimo za vzdržnost pokojnin in kaj v praksi pomeni problematika obrnjene
hipoteke.
Alenka Ogrin je prosila, da se na prihodnji seji med prvimi točkami dnevnega reda
obravnava določitev prioritetnih področij bodočih projektov v ZDUS, ker je bila točka
že dvakrat na dnevnem redu preteklih sej, a zaradi pomanjkanja časa še ni bila
obravnavana.
Predsedujoča je zagotovila, da bo na prihodnji seji to storjeno.
Seja se je zaključila ob 12.30.
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Zapisala: Dijana Lukić
Strokovna sodelavka ZDUS
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Ana Bilbija
podpredsednica Strokovnega sveta

V Ljubljani, dne 17. 10. 2014
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Priloga št. 1: Naloge Urada za starejše pri Vladi RS – osnutek dr. Mateja Kožuh
Novak
Priloga št. 2: Nedovoljene ali črne gradnje – Emil Milan Pintar
Priloga št. 3: Poročilo o realizaciji sklepov 19. seje Strokovnega sveta (03. 09. 2014)
Priloga št. 4: Poročilo o realizaciji sprejetih sklepov Strokovnega sveta v letu 2014
Priloga št. 5:
Priloga št. 6: Ustanovitev rezervnega demografskega sklada – Ana Bilbija in Aldo
Ternovec
Priloga št. 7: Kreativna delavnice predsednikov – tretja verzija z dne 15. 10. 2014
Priloga št. 8: Projekt Nazdravje – Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v
zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih
Priloga št. 9: Projekt Starejši, varni na cesti
Priloga št. 10: Deset razlogov zakaj osebno izpolniti vprašalnik ZDUS - temeljna
telesna kultura, rekreacija, šport – Janez Matoh
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