ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
el. naslov: tajnistvo@zdus-zveza.si; fax: 01/515 29 57
Tel. št. predsednice: 01/62 05 4717
Tel. št. tajništva: 01/519 50 86

STROKOVNI SVET ZDUS

ZAPISNIK 21. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2011 - 2015),
dne 25. 11. 2014 ob s pričetkom ob 12.30 uri, na sedežu ZDUS
Prisotni: dr. Mateja Kožuh Novak, Anton Donko, Ana Bilbija, Frančiška Ćetković,
mag. Dunja Obersnel Kveder, Irena Koželj Levičnik in Jožica Puhar.
Odsotnost opravičili: Tomaž Banovec, Boris Janez Bregant, Jože Gašperšič, Andrej
Gerenčer, mag. Valter Drozg, Slavica Golob, Anka Ostrman, Ema Tibaut, Aldo
Ternovec in dr. Samo Zupančič.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 20. seje z dne 16. 10. 2014 in sprejem poročila o
izvršitvi sklepov 20. seje
2. Določitev prioritetnih področij bodočih projektov v ZDUS
(Jože Gašperšič, Alenka Ogrin)
3. Razno
Sejo je vodila podpredsednica Ana Bilbija.
Ad. 1
Ana Bilbija je opozorila, da člani še niso prejeli dopolnjeno verzijo dokumenta
predlog nalog Urada za starejše pri Vladi RS. Predsednica ZDUS ga bo dopolnila s
predlogi, ki sta jih posredovala Rožca Šonc in Emil Milan Pintar. Dopolnjena verzija
se nemudoma posreduje članom.
Predsednica ZDUS je prosila strokovno sodelavko, da ostale strokovne sodelavce
ZDUS, ki sodelujejo s komisijami ZDUS, seznani s sklepom št. 15, sprejetim na 20.
seji. Predsednice in predsednike komisij bo vodstvo ZDUS z istim seznanil na prvi
januarski seji leta 2015.
Ker na zapisnik ni bilo podanih pripomb so prisotni na predlog predsedujoče
soglasno sprejeli
Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 20. seje in sprejme poročilo o izvršitvi
sklepov.
Ad. 2
Alenka Ogrin, svetovalka za projektno dejavnost na ZDUS, je predstavila osnutek
smernic oziroma parametrov kot pripomoček za izbiro bodočih projektov ZDUS, ki
ga je pripravila po posvetu z Jožetom Gašperšičem. Osnutek, priloga št. 1, je
priložen k zapisniku in je njegov sestavni del. Pripravljen je bil z namenom, da bi
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ZDUS imel izhodišča za lažje odločanje o sodelovanju v evropskih in nacionalnih
projektih.
Predsednica ZDUS je predlagala, da se dokument uvodoma dopolni s prioritetnimi
temami oziroma področji: aktivno in zdravo staranje, aktivno državljanstvo,
demenca, medsebojna humanitarna pomoč, dolgotrajna oskrba, medgeneracijsko
sodelovanje in bivalna kultura.
Predsednica ZDUS je še pojasnila, da so do sedaj bile razmere takšne, da se je
ZDUS poskušal prilagoditi razpisu in da so ZDUS vabili k sodelovanju. Predlagala je,
da v primeru prispelega predloga za sodelovanje v projektu, strokovna sodelavka
pripravi povzetek s ključnimi informacijami o projektu in ga posreduje članom
Strokovnega sveta, da izrazijo svoje mnenje. Na ta način bomo prišli do skupne
odločitve o sodelovanju. Predsednica ZDUS vztraja, da projekte vodijo upokojeni
strokovnjaki, ki znajo angleško ali nemško. Povedala je tudi, da do sedaj ni bilo
potrebe po selekcioniranju projektov.
Alenka Ogrin je opozorila, da se je potrebno preudarno odločati o sodelovanju in
imeti v mislih predvsem koristi sodelovanja za članstvo ZDUS.
Ana Bilbija se strinja, da se osnutek predstavljenega dokumenta dopolni s temami,
ki jih je izpostavila predsednica ZDUS. Predlagala je, da se predlagane smernice
uporabijo na konkretnem primeru projekta, da se ugotovi, če so v pomoč pri
odločanju.
Dogovorjeno je bilo,
 da se ob prvem predlogu za partnerstvo oziroma sodelovanje v projektu, za
člane Strokovnega sveta pripravi gradivo v skladu s smernicami z navedbo
finančne participacije, itd.
 Strokovni svet bo najmanj enkrat letno obravnaval tudi poročilo o projektnih
aktivnostih in dosežkih.
 Za januarsko sejo sveta naj se pripravijo poročila o trenutnem stanju za
tekoče projekte. Pisno poročilo se pošlje skupaj z vabilom na sejo.
Ad. 3
Predsednica ZDUS je želela, da se člani pogovorijo o neuspehu v zvezi s predlogom
zakona o spremembi zakona o volitvah v državni zbor. Povedala je, da Desus
izrecno nikoli ni potrdil, ali bo podprl predlog ali ne. Ker si želi transparentnega
odnosa in sodelovanja z Desus, meni, da mora stranka spoštovati strokovnjake
ZDUS, ki so pripravili predlog in v primeru, da se ne strinjajo s predlogi, slednje tudi
obrazložiti in povedati protiargumente.
Ana Bilbija je predlagala, da se vodstvo ZDUS sestane s predsednikom Desus z
namenom, da se pogovorijo o problematiki in s kratko analizo ugotovijo, kje so bile
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storjene napake, da se ne ponovijo na primeru ustanavljanja Demografskega
rezervnega sklada.
Predsednica ZDUS je prisotne seznanila z informacijo, da načrtovani Urad za
starejše ne bo pri vladi RS, ampak v okviru Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve. V razpravi je Jožica Puhar navedla razloge, zaradi katerih mora ZDUS
vztrajati, da bo urad ustanovljen pri vladi.
Anton Donko je prisotne seznanil s člankom v časopisu Delu, ki je bil objavljen v
petek, 21. 11. 2014 z naslovom Ni zlato vse, kar se (s podpisi) sveti, ki na
neprimeren način naslavlja pobudo ZDUS.
Ana Bilbija je prisotne seznanila z obvestilom dr. Sama Zupančiča, v katerem se
odpoveduje funkciji predsednika Strokovnega sveta ZDUS, a ostaja njegov član. Dr.
Samo Zupančič se vsem članom in članicam zahvaljuje za uspešno sodelovanje in
predlaga, da vodenje sveta prevzame Ana Bilbija.
Ana Bilbija je predlagala, da do poteka mandata opravlja delo kot podpredsednica,
če predsedniku zdravstveno stanje tega ne bo dopuščalo. Prisotni so se s predlogom
strinjali.
Seja se je zaključila ob 13.30.

Zapisala: Dijana Lukić
Strokovna sodelavka ZDUS

Ana Bilbija
podpredsednica Strokovnega sveta

V Ljubljani, dne 26. 11. 2014
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Priloga št. 1: Parametri za projektne prioritete, dopolnjena verzija z dne 25. 11.
2014
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