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

STROKOVNI SVET ZDUS

ZAPISNIK 22. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2011 - 2015),
dne 10. 02. 2015 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni: dr. Mateja Kožuh Novak, Anton Donko, dr. Samo Zupančič, Ana Bilbija,
Tomaž Banovec, Jože Gašperšič, Branka Kastelic, mag. Dunja Obersnel Kveder,
Irena Koželj Levičnik, Jožica Puhar, Toni Rifelj in dr. Martin Toth.
Odsotnost opravičili: Boris Janez Bregant, Frančiška Ćetković, Slavica Golob, Andrej
Gerenčer, mag. Valter Drozg, Anka Ostrman, Mija Pukl, Ema Tibaut in Aldo
Ternovec.
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 21. seje z dne 25. 11. 2014 in sprejem poročila o
izvršitvi sklepov 21. seje
Začetek delovanja Urada za starejše
(seznanitev o imenovanju državne sekretarke in vizija dela)
Poročilo o trenutnem stanju tekočih projektov in prijave 2015
(Alenka Ogrin)
Ustanavljanje demografskega rezervnega sklada (Ana Bilbija)
- pismo ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- obisk pri predsedniku vlade RS,
- delo ZDUS.
Informacija o objavljeni Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020
(Tomaž Banovec)
Prvi koraki Zavoda Živko (Anton Rifelj)
Seznanitev s trenutnim stanjem priprav na Zakon o dolgotrajni oskrbi
(dr. Martin Toth)
Razno

Sejo je vodila podpredsednica Ana Bilbija. Uvodoma je predlagala, da se zaradi
prisotnosti Antona Riflja točka: »Prvi koraki Zavoda Živko« zamenja s točko
»Začetek delovanja Urada za starejše«. Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni
red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 21. seje z dne 25. 11. 2014 in sprejem poročila o
izvršitvi sklepov 21. seje
Prvi koraki Zavoda Živko (Anton Rifelj)
Poročilo o trenutnem stanju tekočih projektov in prijave 2015
(Alenka Ogrin)
Ustanavljanje demografskega rezervnega sklada (Ana Bilbija)
- pismo ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- obisk pri predsedniku vlade RS,
- delo ZDUS.
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5.

Informacija o objavljeni Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020
(Tomaž Banovec)
6. Začetek delovanja Urada za starejše
(seznanitev o imenovanju državne sekretarke in vizija dela)
7. Seznanitev s trenutnim stanjem priprav na Zakon o dolgotrajni oskrbi
(dr. Martin Toth)
8. Razno
Ad. 1
Ker na zapisnik in poročilo o izvedeni sklepih 21. seje ni bilo podanih pripomb, so
prisotni na predlog predsedujoče soglasno sprejeli
Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 21. seje in sprejme poročilo o izvršitvi
sklepov.
Ad. 2
Anton Rifelj je na kratko povzel začetke delovanja Zavoda Živko oziroma Modri
Živko. Lansko leto je s strani Fakultete za farmacijo, na podlagi ugotovitev, da je na
trgu ogromno prehranskih dopolnil brez ustrezno podprtih analiz kakovosti, prišla
pobuda o prodaji preverjenih prehranskih dopolnil (s certifikatom). Na začetni ideji
je pričela delati ožja delovna skupina Komisije za gospodarstvo z Branko Kastelic in
Jožetom Gašperšičem. Fakulteta je predlagala, da ZDUS poišče ustrezno
organizacijsko obliko, ki bi omogočila prodajo svojim članom in drugim, kot
primarno dejavnost pa bi zainteresiranim društvom ponudili brezplačna predavanja
strokovnjakov Fakultete za farmacijo. Na ZDUS so se poenotili, da se ustanovi
Zavod za izobraževanje, usposabljanje, posredovanje in pomoč ljudem v tretjem
življenjskem obdobju. Z imenom so zajeli vse aktivnosti, ki naj bi jih v zavodu
izvajali. Med članstvom je ogromno ljudi, ki lahko po upokojitvi usposabljajo druge
generacije, prenašajo svoja znanja, izkušnje in veščine. Zavod naj bi zbral register
ljudi, ki bi lahko izobraževali ter posredoval pri prodaji prehranskih dopolnil, delu,
izletih, ponudil storitve namenjene zdravju, rekreaciji, organizacijo in vodenje
prireditev. Osnovni namen zavoda je s profitnim delom zagotoviti financiranje zveze
in ostalih dejavnosti. Začetne aktivnosti bodo predavanja in izobraževanja o
prehranskih dopolnilih. Dobavitelji bodo zagotovili nižje cene od tistih, ki so trenutno
na trgu, nekaj izdelkov je celo takšnih, ki jih ne bo mogoče kupiti drugje kot preko
zavoda. Na spletni strani ZDUS bo objavljena brezplačna telefonska številka za
naročanje, plačilo bo urejeno s prevzemom po pošti. Sistem bo pričel delovati s
komisijsko prodajo. Postopoma bo zavod pričel izvajati še ostale registrirane
dejavnosti.
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Tomaž Banovec je opozoril na previdnost pri uporabi izraza »izdelek s certifikatom«
in povprašal, če je pripravljen poslovni načrt zavoda in ali je UO ZDUS seznanjen z
njim.
Branka Kastelic je dodala, da gre za izdelke na katerih fakulteta opravi neodvisno
analizo kakovosti proizvoda in njegovih sestavin. Povedala je, da je poslovni načrt
pristojnost Sveta zavoda (op.a. imenoval ga je UO ZDUS na 26. redni seji z dne 11.
12. 2014), ki ima kot organ upravljanja po aktu o ustanovitvi med drugimi tudi
pristojnost sprejetja poslovnega načrta. Povedala je, da zavod še ni začel z
operativnim delom, ker je v postopku registracije.
Dr. Mateja Kožuh Novak je vprašala, ali bo zavod imel tudi spletno trgovino. Anton
Rifelj je pojasnil, da ocenjujejo, da je za trenutno članstvo primernejša telefonska
prodaja. Jože Gašperšič je dodal, da sta primarni dejavnosti predavanja in stik s
trgom, kasneje pa bo tudi spletna prodaja, saj je za njen zagon potrebno zagotoviti
sredstva od 500 do 1.000 €.
Anton Donko je povedal, da je med članstvom zaznati interes za predavanja, ki
zadevajo zdravje in prehranska dopolnila. Ocenjuje, da je z vzorčnimi predavanji
potrebno začeti čim prej. Pri tem je dr. Mateja Kožuh Novak dodala statističen
podatek: lansko leto se je v društvih do 19 oseb povprečno udeležilo kakšnega
izobraževanja.
Ana Bilbija je povzela, da pogreša poslovni načrt zavoda. Na predlog predsedujoče
so prisotni sprejeli
Sklep št. 2: Strokovni svet se je seznanil z začetnim delom in vsebinami
Zavoda Modri Živko. V prihodnje se želi svet seznanjati s potekom
aktualnih aktivnosti.
Ad. 3
Alenka Ogrin je na kratko povzela trenutno stanje aktivnosti na mednarodnih
projektih. Priloga št. 1 je priložena k zapisniku in je njegov sestavni del.
K projektu iCarer je vodja projekta Jože Gašperšič dodal, da konec meseca
februarja v Bruslju poteka revizija projekta. V projektu je vloga ZDUS-a omejena na
perspektivno končnih uporabnikov, neformalnih oskrbovalcev in osebe za katere
skrbijo. Največ smo prispevali pri definiranju potreb uporabnikov, drugi večji
prispevek pa bo testiranje, ki bo v 30.-tih situacijah potekalo v dveh fazah: prva
faza je namenjena odpravljanju morebitnih tehničnih težav, v drugi pa bomo
preverjali funkcionalnost platforme oziroma njeno uporabnost, koristnost. Težave so
v načrtovanem obsegu nalog. Na revizijskem sestanku bo vodja izpostavil težave in
povedal, da glede na zastavljeno, ni ustreznih virov za kakovostno izvedbo.
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Nadaljevala je Alenka Ogrin z opisom drugih projektov: Digital Timelines, Mostovi,
Innovage in iCareCoops.
Dr. Samo Zupančič je prisotne seznanil, da se je odzval na vabilo Agencije za
varnost v prometu. Priloga št. 2 je priložena k zapisniku in je njegov sestavni del.
Na sestanku so jih seznanili, da je agencija prejela sredstva za izvedbo aktivnosti s
področja varnosti starejših na cesti. Gre za akcije, ki bodo potekale po vsej Sloveniji
in v katerih se pričakuje aktivna udeležba s strani ZDUS. V posameznih krajih v
Sloveniji (začeli bodo v Krškem in Novem mestu) bodo skušali opozoriti na težave,
ki se pojavljajo v zvezi z motorizacijo in gibanjem starejših. Dr. Samo Zupančič
ocenjuje, da bi bilo koristno starejše opozoriti na določene stvari, ki zadevajo
njihove vozniške sposobnosti. Vprašanje je, ali imajo naša društva prostor v teh
krajih, kjer bi lahko organizirali sestanke in aktivnosti. S pomočjo različnih
strokovnjakov v društvih bi bilo potrebno prispevati k informiranju o teh akcijah in
motivirati članstvo k udeležbi. Od ZDUS se pričakuje, da bi članstvo obveščali s
prispevki v ZDUS plus in na spletni strani. Agencija pričakuje, da jo ZDUS v čim
krajšem času obvestijo, kdo bi se lahko operativno vključil v posameznem kraju. Dr.
Samo Zupančič predlaga, da se določi oseba, ki se bo intenzivno vključila pri
vodenju zadev in predlagala agenciji društva, zainteresirana za sodelovanje.
Zaključil je, da mu ni znano, od kod ime projekta (Simbioza).
Dr. Mateja Kožuh Novak je povzela, da ima ZDUS slabe izkušnje s tem, da različni
deležniki poskušajo zaslužiti na račun upokojencev. Prosila je, da se ji posredujejo
kontakti agencije. Dodala je, da ima ZDUS svojo vizijo projekta in aktivnosti s
področja varne vožnje, ki smo jih z Inštitutom medicine, dela, prometa in športa
prijavili na razpis programa Norveški mehanizem, a na žalost ni bil sprejet v
sofinanciranje. Opozorila je, da bi morali biti previdni pri pristopanju k tem projektu.
Predlaga, da se vodstvo ZDUS pogovori z odgovornimi. Meni, da je potrebno
poiskati nove načine, kako posredovati informacije tistim, ki ne pridejo na
izobraževanja v društvih. Dodatno težavo vidi tudi v načinu predavanja starejšim
ljudem. Meni, da lahko upokojeni strokovnjaki, predavatelji dosežejo večjo
učinkovitost pri izobraževanju sovrstnikov.
Tudi Tomaž Banovec je opozoril, da je potrebna previdnost glede projektov, ki
omenjajo Simbiozo. Na podlagi preteklih izkušenj enkratnih projektov (Simbioza –
e-pismena Slovenija in Simbioza giba), se postavlja vprašanje trajnosti takšnih idej.
Jože Gašperšič je prisotne seznanil o ponudbi za sodelovanje v mednarodnem
projektu testiranja vozniških sposobnosti za osebe po kapi. Osebno se bo v začetku
meseca marca udeležil uvodnega srečanja s partnerji v Nottinghamu, kjer bodo
zastavili osnove.
Irena Koželj Levičnik se sprašuje, kakšna študija stoji za tem projektom. Po njenih
izkušnjah so najbolj ogroženi pešci in ne vozniki, zato bi si želela študijo ogroženosti
o tem, kdo je najbolj ogrožen in kdo ogroža varnost v prometu.
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Dr. Mateja Kožuh Novak je dodala, da so po podatkih dr. Majde Zorec Karlovšek,
povzročitelji večjega števila nesreč v prometu prej starejši kot mladi. Dr. Samo
Zupančič se ni strinjal s tem podatkom.
Na predlog predsedujoče so prisotni sprejeli
Sklep št. 3: Dr. Mateja Kožuh Novak in dr. Samo Zupančič razčistita z
Agencijo za varnost v prometu smiselnost izvajanja projekta. Če bo
odgovor pozitiven, se k sprejemu projekta in njegovemu izvajanju pristopi
tako, kot to velja za vse projekte.
Dr. Mateja Kožuh Novak je dodala, da pogreša poročilo o nacionalnih projektih.
Povedala je, da je ZDUS na Sklad Združenih narodov za populacijske/demografske
zadeve vložil idejo za projekt o aktivnem staranju v sodelovanju s starejšimi iz vseh
držav nekdanje Jugoslavije.
Alenka Ogrin je dodala, da so poleg mednarodnih aktualni tudi nacionalni projekti,
kot so AHA.si, svetovalnica za izboljšanje bivanja starejših, Mali princ itd.
Jožica Puhar je predlagala, da se pri izvajanju aktivnosti mednarodnih projektov na
terenu vključijo tudi člani Komisije za mednarodno sodelovanje.
Na predlog predsedujoče so prisotni sprejeli
Sklep št. 4: Strokovni svet priporoča, da se člane Komisije za mednarodno
sodelovanje vključi v izvajanje aktivnosti mednarodnih projektov povsod,
kjer je to možno.
Dr. Samo Zupančič je poudaril, da se pri tem kaže neskladje v delovanju komisij in
Strokovnega sveta, kjer ni pravih povezav. Potrebno je doseči, da se bodo tudi
komisije lotile programskih težav, ki jih zadevajo in zaključke posredovale
Strokovnemu svetu in ne obratno.
Dr. Mateja Kožuh Novak je dodala, da Strokovni svet enkrat letno prejme poročila o
delu komisij za preteklo leto in program dela v prihodnje. Slednje predlaga kot
točko obravnave na naslednji seji.
Tomaž Banovec meni, da bo potrebno določeno pozornost posvetiti poslovniku
sveta. Koristno bi bilo, če bi se gradiva pripravila vnaprej s predlogi sklepov.
Ana Bilbija je predlagala, da člani Strokovnega sveta v doglednem času podajo
pisne pripombe na način priprave poročila o trenutnem stanju aktualnih projektov, z
namenom, da bo gradivo kakovostno pripravljeno in da slednje postane ustaljen
vzorec za poročanje v bodoče.
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Ad. 4
Ana Bilbija je na kratko predstavila spremembe od zadnje obravnave na
Strokovnem svetu. Težave z ustanovitvijo demografskega rezervnega sklada se
nadaljujejo. Po obisku pri ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti in pismu, v katerem je bilo ponujeno sodelovanje pri pripravi zakona,
odgovora še vedno ni. Obisk pri predsedniku vlade se je zaključil z obljubo, da se bo
osebno pogovoril z obema ministroma o trenutnem stanju. Pripravlja se strategija
upravljanja naložb, kjer je omenjen demografski sklad v smislu, da bi upravljanje
ostalo v okviru Slovenskega državnega holdinga. Glede na to, da zakon govori o
ustanovitvi avtonomnega, neodvisnega, rezervnega demografskega sklada, bi ta
avtonomija dejansko morala biti vidna.
Na ZDUS se je danes (10. 02. 2015) sestala delovna skupina v sestavi Anton Rifelj,
Branka Kastelic in Ana Bilbija, ki predlaga naslednje zaključke:
- Kapitalska družba se mora čim prej preoblikovati v neodvisni avtonomni
demografski rezervni sklad, v skladu z ZSDH-1, ki določa, da mora biti sklad
ustanovljen najpozneje do 31. 12. 2015, kar pomeni, da je lahko pripravljen tudi
prej.
- ZDUS zahteva, da se naložba v zavarovalnico Triglav, ki je sedaj v upravljanju
SDH, imetnik delnic pa je ZPIZ, prenese na novoustanovljeni demografski
rezervni sklad.
- 10 odstotkov, ki naj bi se od prodaj državnega premoženja odvajalo od kupnin v
sklad, naj se odvaja neposredno v sklad in ne na poseben račun pri ministrstvu
za finance.
- Zbrana sredstva naj se zaenkrat uporabijo za usklajevanje pokojnin, a največ v
višini letnega donosa.
- Zahtevamo ločeno upravljanje od SDH.
- Kot dodatne vire za polnjenje sklada predlagamo del trošarin, delež od bodočega
davka na nepremičnine in druge vire, ki se jih lahko vključi takoj ali ob
upoštevanju težke finančne situacije pozneje.
- Razmisliti je potrebno tudi o prenosu nekaterega preostalega stvarnega
premoženja države, ki ga sedaj upravlja SDH.
Ana Bilbija je povedala, da bo DeSUS pripravil osnutek zakona, čeprav v praksi pri
vladi zaenkrat ni zaznati naklonjenosti za njegov sprejem.
Tomaž Banovec je pohvalil delovno skupino, ki je pripravila zaključke. Predlagal je,
da naj jih oblikujejo v ciljani obliki, npr. do leta 2020 mora biti v demografskem
rezervnem skladu določena višina sredstev.
Ana Bilibija je prisotne seznanila, da ima Kapitalska družba s 1. 2. 2015 dva nova
nadzornika. To sta Cirila Surina Zajc in dr. Boris Žnidarič, s katerima se sestanejo v
ponedeljek.
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Povedali jima bodo, da ni vseeno, kdaj se bo Kapitalska družba preoblikovala in pri
tem izpostavili pomembnost neodvisnosti demografskega rezervnega sklada.
Njegova ureditev ne sme biti takšna, da bo vsakokratna vlada posegala vanj.
Na predlog predsedujoče so prisotni sprejeli
Sklep št. 5: Strokovni svet podpira zgoraj navedene zaključke in stališča v
zvezi z ustanovitvijo neodvisnega avtonomnega demografskega
rezervnega sklada. Predstavniki ZDUS si morajo prizadevati za
čimprejšnjo ustanovitev sklada, saj je sklad namenjen predvsem bodočim
generacijam upokojencev.
S sprejetimi stališči se seznani tudi državno sekretarko Urada za starejše. Ponovno
je treba navezati stik s sindikati.
Ad. 5
Tomaž Banovec je povedal, da je prebral Strategijo razvoja javne uprave 20152020, ki je zelo kompleksna, z obilico navedenih ukrepov, s katerimi naj bi do leta
2020 dosegli in presegli kakovost državne in javne uprave. Zanimivo je, da so z
metodo SWOT analize navedene vse prednosti izvajanja zadanih ukrepov, slabosti
pa so, da se ti ne izvajajo. V dokumentu upokojenci in starejši niso omenjeni.
Dodatno težavo vidi v tem, da je v celotni strategiji osrednje vprašanje digitalizacija
in da so nejasnosti med pojmi javna uprava in javni sektor.
Tomaž Banovec je predlagal, da z Branko Kastelic pripravita pripombe, ki bi jih še
nekdo pregledal. Poudariti je potrebno, da v strategiji ni zajeta kategorija ljudi, ki jih
zastopa ZDUS. Branka Kastelic meni, da se strategija ne loteva temeljnega
vprašanja na lokalni ravni in sodelovanja pri upravljanju civilne družbe pri javnih
zadevah. Povedala je tudi, da so pripombe, ki jih je pripravil Inštitut za razvoj
vključujoče družbe, zelo dobre in da bo v četrtek 12. 02. 2015 v prostorih CNVOS
potekal posvet o osnutku strategije.
Na predlog Tomaža Banovca in Branke Kastelic so prisotni sprejeli
Sklep št. 6: Tomaž Banovec in Branka Kastelic pripravita pripombe na
osnutek Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020. Podporo bo
zagotovil strokovni sodelavec Milan Zabavnik. ZDUS zagotovi udeležbo
svojega predstavnika na posvetu o osnutku strategije, ki bo 12. 02. 2015
na CNVOS.
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Ad. 6
Ana Bilbija je opravičila odsotnost Mije Pukl, ki je trenutno razporejena v Urad za
zamejce in Slovence po svetu, zadolžena je predvsem za projekte za starejše. Bo
tudi vezni člen pri ustanavljanju demografskega rezervnega sklada.
Branka Kastelic je prisotne seznanila, da sta v stiku z Mijo Pukl glede priprav pravnih
osnov za institucionalizacijo njenega statusa v Uradu za starejše.
Pojavlja se težava ustanovitve urada, ker ni zagotovljenih sredstev. Dr. Mateja
Kožuh Novak je povedala, da je ZDUS na razgovoru s predsednikom vlade ponudil
rešitev z evropskimi sredstvi. Meni, da mora biti Urad za starejše, čigar ustanovitev
je zagotovljena s koalicijskim sporazumom, v sestavi vlade in na tem je potrebno
vztrajati.
Jožica Puhar je poudarila, da mora Mija Pukl pripraviti dokument o ustanovitvi urada
in izvesti pritisk za njegovo realizacijo. Ana Bilbija je opozorila, da je Mija Pukl (op.a.
na 20. seji Strokovnega sveta z dne 16. 10. 2015) prejela predlog vsebinskih nalog
Urada za starejše.
Tomaž Banovec je predlagal, da glede na to, da je Mija Pukl s strani ZDUS že
prejela dovolj gradiva in predlogov, je zdaj čas, da poda svoj vidik nalog, na katerih
mora temeljiti ustanovitev urada.
Na predlog predsedujoče so prisotni sprejeli
Sklep št. 7: ZDUS pričakuje, da se izpelje ustanovitev Urada za starejše,
kot je opredeljeno v koalicijskem sporazumu 2014–2018, ter opredelijo
njegove vsebinske naloge in pristojnosti.
Ad. 7
Dr. Martin Toth je uvodoma povedal, da se od leta 1989, ko je dal pobudo za Zakon
o dolgotrajni oskrbi, ni kaj dosti premaknilo. Pripravljenih je bilo že dvanajst
različnih verzij zakona z različnimi možnimi modeli in pristopi. Opravili so celo dve
študijski potovanji v tujino, kjer so si ogledali modele v Avstriji, Nemčiji in
Luksemburgu, a žal se ne zgodi nič. Zadnja novost je, da je bila novembra 2014
imenovana nova skupina s štirimi podskupinami: ena naj bi pripravila besedilo
zakona, druga preučila model financiranja, tretja način financiranja dejavnosti in
izvajalcev ter četrta, ki bi pripravila dvoletni prehodni režim. Sam je imenovan v
krovno delovno skupino. Ponovno je poudarjeno, da je dokument na katerem bodo
delali, ZDUS-ov verzija Zakona o dolgotrajni oskrbi.
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V začetku priprave zakona je bil finančni primanjkljaj 54 milijonov, sedaj je povišan
na 174 milijonov. Dodatna težava je ideja, ki je v koalicijskemu sporazumu in je
vezana na sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, to je uvedba neke
posebne dajatve. Osnovna težava je torej v pomanjkanju finančnih sredstev,
konceptualno so bolj ali manj usklajeni. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti in Ministrstvo za zdravje nista usklajena, poleg tega se ZZZS
otepa novega zavarovanja. Ni prave volje, zato se stvari ne premikajo. Kako dalje?
Na zadnjem sestanku nove delovne skupine je bilo določeno, da bomo 15. 2. imeli
pripravljen osnutek zakona, ki bo šel v javno obravnavo z enomesečnim rokom za
pripombe.
Dr. Martin Toth meni, da bi ZDUS moral izvesti večji pritisk, saj gre za pomembno
vejo socialne varnosti ljudi.
Ana Bilbija je menila, da bi morali državno sekretarko Mijo Pukl opozoriti na to
nalogo. Dr. Martin Toth meni, da bi morali opozoriti tudi ministrstvo za zdravje, da
gre za urgentno področje sodelovanja. Dr. Mateja Kožuh Novak je povedala, da je
ZDUS pri ministrici za zdravje zaprosil za sestanek.
Na predlog dr. Mateje Kožuh Novak so prisotni sprejeli
Sklep št. 8: ZDUS ministrico za zdravje Milojko Kolar pisno zaprosi za
sprejem, kjer bodo predstavniki opozorili na nujnost sprejetja Zakona o
dolgotrajni oskrbi. Vodstvo ZDUS opozori pristojna ministrstva na nujnost
sodelovanja in državno sekretarko na nujnost rešitve te problematike.
Anton Donko je predlagal, da ZDUS poskuša s pritiski preko evropskih povezav, saj
je Evropska komisija že predhodno vlado zavezala, da mora Slovenija do marca
2015 te zadeve urediti.
Dr. Martin Toth je predlagal tudi sestanek z vodjami koalicijskih strank.
Ad. 8
Irena Koželj Levičnik je povedala, da se je udeležila treh večjih posvetovanj o
strategiji in resoluciji nacionalnega programa o izobraževanju odraslih. V obeh
dokumentih izobraževanje odraslih zajema samo starejše do 65 let. Meni, da bi
morali vzeti v obravnavo to resolucijo ter opozoriti na pomanjkljivosti. Predlaga, da
strokovni svet naroči Komisiji za izobraževanje, da preuči strategijo in resolucijo ter
pripravi stališča, ki bi jih obravnavali na Strokovnem svetu.
Dr. Mateja Kožuh Novak je dodala, da vsaka ZDUS-ova komisija potrebuje
izobraževanja. Predlagala je, da se komisije pozove, da identificirajo teme za katere
menijo, da bi morali dodatno izobraževati članstvo. Opredeliti moramo potrebne
vsebine.
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Na predlog Irene Koželj Levičnik so prisotni sprejeli
Sklep št. 9: Strokovni svet predlaga, da Komisija za izobraževanje in
informiranje preuči Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20) in
poda stališča za obravnavo na Strokovnem svetu.
Na predlog dr. Mateje Kožuh Novak so prisotni sprejeli
Sklep št. 10: ZDUS pozove predsednike komisij, da identificirajo in
predlagajo teme iz svojega področja za katere menijo, da bi bile koristne
za izobraževanje članstva. Zbrani predlogi se bodo sestavili v skupen
dokument o potrebah po izobraževanju.
Branka Kastelic je prisotne seznanila s pobudo za reševanje revščine. Na to temo se
je že sestala manjša delovna skupina, istočasno pa je potekala formalna seja dveh
odborov Državnega zbora (za delo in družino ter finance), kjer je Združena levica
podala podobno pobudo za odpravljanje revščine pod motom »Dokapitalizirali smo
banke, zdaj je čas da dokapitaliziramo ljudi«. Povedala je, da so pristopili k temu
zato, ker se ljudje bojujejo z dolgovi plačevanja vsakdanjih storitev in nimajo
možnosti, da se povežejo v združenje. Na tem odboru je osebno sodelovala in
povedala mnenje, predloge ZDUS, ki so podobni predlogom Združene levice.
Predlagali so odpis dolgov po vzoru Hrvaške in Makedonije, kjer je bilo ugotovljeno,
da so družine na pragu revščine, ker pri njih iz tega naslova že vršijo izvržbe. V
zameno za odpis dolgov bi se podjetjem, ki nudijo storitve (elektrika, ogrevanje),
oprostil DDV. Pobuda ni bila sprejeta. Kako nadaljevati?
Dr. Mateja Kožuh Novak je pripomnila, da se je potrebno sestati s sindikati in
zagroziti z množičnimi protesti.
Tomaž Banovec je pripomnil, da je potrebno govoriti o pragu tveganja revščine.
Branka Kastelic je prisotne obvestila, da se je na ZDUS oblikovala ekspertna
skupina za vprašanje evtanazije, kjer sodelujejo dr. Dušan Keber, dr. Igor Pribac,
Bećir Kečanović in Magdalena Tovornik. Prvi sestanek so imeli 9. 2. 2015, kjer so se
pogovarjali o strategiji naslednjih korakov. V začetku bodo pripravili kratke članke
za objavo na spletni strani ZDUS. Ministrstvu bodo predlagali ustrezen zakon. Tudi
DeSUS bodo obvestili o tem in poskusili pridobiti ostalo civilno družbo. Trenutno
skupina deluje v okviru ZDUS-a, k sodelovanju bodo povabili upokojene
strokovnjake, da pomagajo pri pripravi zakona.
Na vprašanje predsedujoče, če ima ekspertna komisija določen okvir delovanja je
predsednica ZDUS pojasnila, da je pobuda prišla s strani UO ZDUS.
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Dr. Mateja Kožuh Novak je obvestila, da ZDUS prihodnje leto praznuje 70.-to
obletnico delovanja. Pripraviti želijo publikacijo oziroma almanah. Člane je pozvala,
da prispevajo predloge za vsebino in predlagala, da se o tem pogovorijo na
prihodnji seji.

Seja se je zaključila ob 13.00.

Zapisala: Dijana Lukić
Strokovna sodelavka ZDUS

Ana Bilbija
podpredsednica Strokovnega sveta.

V Ljubljani, dne 11. 02. 2015
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Priloga št. 1: Stanje aktivnosti na projektih ZDUS
Priloga št. 2: Simbioza vozniki za večjo varnost v cestnem prometu za starejše
voznike in voznice
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