ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
el. naslov: tajnistvo@zdus-zveza.si; fax: 01/515 29 57
Tel. št. predsednika: 01/62 05 472
Tel. št. tajništva: 01/519 50 86

STROKOVNI SVET ZDUS

ZAPISNIK 26. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2011 - 2015),
dne 25. 09. 2015 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani: Anton Donko, Frančiška Ćetković, Jože Gašperšič, mag. Valter Drozg,
Jožica Puhar in Ema Tibaut.
Prisotni vabljeni: Vera Pečnik in Rožca Šonc.
Odsotnost opravičili: Tomaž Banovec, Ana Bilbija, Boris Janez Bregant, Andrej
Gerenčer, mag. Dunja Obersnel Kveder, Irena Koželj Levičnik, dr. Mateja Kožuh
Novak, Anka Ostrman, Janez Sušnik, Aldo Ternovec in dr. Samo Zupančič.

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.

Potrditev zapisnika 25. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
Sklepi konstitutivne seje Upravnega odbora in delo v naslednjem
mandatnem obdobju
Razno

Sejo je vodil predsednik ZDUS Anton Donko.
Ad. 1
Na zapisnik in poročilo o izvršitvi sklepov ni bilo podanih pripomb. Prisotni so na
predlog predsedujočega soglasno sprejeli
Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 25. seje in sprejme poročilo o izvršitvi
sklepov.

Ad. 2
Predsednik ZDUS Anton Donko je prisotne seznanil s predlogi za izvedbo
korespondenčne seje Upravnega odbora ZDUS, ki jih je pripravila Ana Bilbija.
Priloga št. 1 je priložena k zapisniku in je njegov sestavni del. Glede na pogovor z
državno sekretarko Mijo Pukl je potrebno točko 2 dopolniti in zahtevati ustanovitev
nacionalnega sveta za vprašanja starejših, ker za ustanovitev Urada za starejše ni
politične volje in pripravljenosti.
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Pri točki 4 je Anton Donko prisotne povprašal, ali obstajajo pogoji za izredno
uskladitev pokojnin, na kar je Frančiška Ćetković zatrdila, da vsi zakonski pogoji so,
vendar obstajajo zadržki s strani ministra za finance.
Mag. Valter Drozg je izpostavil, da je pomembno spregovoriti tudi o ukinjeni davčni
olajšavi za starost po 65. letu, ki je znižala dobršen del prejete pokojnine. Anton
Donko je pripomnil, da bi morali dodati še zahtevo po vrnitvi posmrtnin.
Prisotni so na predlog predsedujočega podprli sklepe, ki jih je pripravila Ana Bilbija
za korespondenčno sejo UO ZDUS.
V nadaljevanju je predsednik ZDUS povzel vsebino 1. redne seje UO ZDUS, ki je
potekala v ponedeljek, 21. 9. na sedežu ZDUS. Zapisnik je v pripravi in bo kmalu
dostopen na spletni strani ZDUS. Prisotne je seznanil, da je bil podan predlog
dopolnitve akta o sistematizaciji delovnih mest in izpostavil problematiko
pomanjkanja sredstev in priložnosti za kandidiranje na evropskih razpisih v zadnjih
letih. Nadalje je pojasnil, da je novo vodstvo ZDUS racionaliziralo delo in zastavilo
aktivnosti delovanja zveze v prihodnjem obdobju. Prisotni so prejeli organigram
ZDUS. Po novi razporeditvi se je število komisij in članov zmanjšalo, nekatere
komisije pa so se zaradi sorodnosti resorskih tem, ki jih pokrivajo, združile. Komisija
za mednarodno sodelovanje se kot taka ukine, za aktivnosti na tem področju pa
bosta zadolženi Jožica Puhar in Alenka Ogrin. Frančiška Ćetković je na tem mestu
izpostavila, da je bil predlog, da se združita Komisija za socialna vprašanja in
Komisija za zdravstveno varstvo starejših, kar pa se ni upoštevalo. Anton Donko je
pojasnil, da sta se združili Komisija za zdravstveno varstvo starejših in Komisija za
duševno zdravje, da pa se bosta na teme, ki zadevajo tako Komisijo za socialna
vprašanja kot Komisijo za zdravstveno varstvo starejših, lahko sestajale skupaj.
Priloga št. 2 je priložena zapisniku in je njegov sestavni del.
Anton Donko je na kratko povzel finančno stanje na programu Starejši za starejše
ter pojasnil, da se bodo zaradi finančne stiske ustavila vsa načrtovana
izobraževanja, kot so bila izobraževanja poverjenikov in kreativne delavnice s
predsedniki društev. Z Rožco Šonc sta pojasnila tudi načrtovane investicije v hotelu
Delfin v prihodnjem obdobju.
Anton Donko je na UO ZDUS povzel, kaj je bilo narejeno v treh mesecih novega
vodstva in zastavil prioritete v naslednjem tromesečju, ki so: program Starejši za
starejše, Zavod Modri Živko in obeležitev 70.-letnice delovanja ZDUS prihodnje leto.
Za slednje je več predlogov in možnosti, in sicer bodisi da se organizira
vseslovensko srečanje upokojencev bodisi svečana akademija. Na tem mestu je
Jožica Puhar dodala, da ne glede na obliko, mora ta jubilej imeti sporočilno moč.
Rožca Šonc je dodala, da bo to priložnost, da se izpostavijo težave, s katerimi se
soočajo starejši. Ob visokem jubileju je predvidena tudi izdaja monografije.
Anton Donko je prisotne seznanil, da bo ZDUS podal izjavo glede begunske krize in
da se bo v prihodnje potrebno posvetiti tudi Skladu vzajemne samopomoči.
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Ad. 3
Na tej točki je Rožca Šonc prisotne seznanila, da je v načrtu prodajna konferenca v
hotelu Delfin, na katero so vabljeni organizatorji letovanj.
Jožica Puhar je prisotnim podala informacijo, da je v začetku septembra na
Minsitrstvu za zunanje zadeve potekalo srečanje z nevladnimi organizacijami na
temo človekovih pravic. Priloga št. 3 je priložena zapisniku in je njegov sestavni del.
Jožici Puhar se zdi pomembno, da bo Slovenija na mednarodni dan starejših (1.
oktober) s strani Ministrstva za zunanje zadeve podala izjavo za javnost, s katero bo
podprla vso skrb za lepo starost. Pomembno je tudi to, da bo Slovenija imela nastop
na zasedanju Generalne skupščine OZN, kjer bo vrh razpravljal na temo pravic
žensk. Potekajo tudi priprave za sprejem Konvencije o pravicah starejših, pri čemer
je pomembno poudariti, da je Slovenija edina v Evropski uniji, ki sprejem le-te
aktivno podpira, saj gre za edini mednarodno obvezujoč akt, ki ureja področje
pravic starejših.
Jožica Puhar je povedala, da bi morali skupaj z Direktoratom za mednarodno
razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč pri Ministrstvu za zunanje zadeve
pristopiti k organizaciji dogodka v sklopu letošnjega Evropskega leta za razvoj.
Nadalje je povzela zadnje aktivnosti EURAG-a, ki je posredoval pripravljene sklepne
izjave Generalne skupščine platforme AGE (EURAG je član platforme AGE), ki so jih
člani tudi prejeli. Priloga št. 4 je priložena zapisniku in je njegov sestavni del. Jožica
Puhar je prosila člane, v kolikor imajo kakšne pripombe in predloge za dopolnitev,
da jih posredujejo (v slovenskem jeziku) Jožici Puhar in Alenki Ogrin, najkasneje
do 5. oktobra 2015. Meni, da je dobro, da se ZDUS poskusi vključiti v to
razpravo, ker je članstvo EURAG-a zelo aktivno in imajo širok domet. Prisotne je
tudi seznanila, da je EURAG sprejel odločitev, da naslednjo sejo Generalnega sveta
(leta 2016) organizira ZDUS v Sloveniji. Do konca leta bo znan osnutek programa,
kot tudi finančna situacija.
Anton Donko je prisotne obvestil, da bo 30. septembra v sklopu 15. F3ŽO potekala
mednarodna konferenca na temo strategij staranja. Iz civilno-družbenih organizacij
so potrdili prihod predstavniki iz držav: Avstrije, Italije, Bosne in Hercegovine,
Albanije, Črne gore, Makedonije, Bolgarije in Madžarske.
Frančiška Ćetković je predsednika ZDUS seznanila z dvema člankoma v časniku
Večer, ki podajata zavajujoče izjave na temo usklajevanja pokojnin. Prilogi št. 5 in 6
sta priloženi zapisniku in sta njegov sestavni del.

Seja sveta 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 28. 09. 2015
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Priloga št. 1: Predlogi za izvedbo korespondenčne seje (Ana Bilbija)
Priloga št. 2: Organigram ZDUS 2015
Priloga št. 3: Sklepi Generalne skupščine platforme AGE (Jožica Puhar)
Priloga št. 4: Informacija s srečanja na MZZ (Jožica Puhar)
Priloga št. 5: Pokojnine višje januarja (Večer, 24. .9 2015)
Priloga št. 6: Erjavec: DeSUS pričakuje zagotovila za usklajevanje pokojnin glede na
pričakovano rast v letu 2015 (Večer, 9. 9. 2015)
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