Zapisnik 11. seje Strokovnega sveta ZDUS, dne 18.2.2013, ob 10. uri, na sedežu ZDUS.

Prisotni:T. Banovec, A. Bilbija, F.Ćetković, V. Drozg, J. Gašperšič, S. Golob,M. Kožuh Novak, E.Tibaut
Opravičeno odsotni dr.S. Zupančič, A. Ternovec, J. Puhar, B. Bregant, A. Gerenčer in A. Donko.
V odsotnosti predsednika je sestanek vodila podpredsednica, A.Bilbija.
Prisotni so enotno potrdili predlagani dnevni red.
Pred začetkom seje so prisotni z minuto molka počastili spomin na članico Strokovnega sveta g.
Angelco Žiberna
Ustavili smo se ob prvi točki dnevnega reda – potrditev zapisnika 10.seje. Člani SS so bili začudeni nad
ostrim protestom predsednika SS nad zapisnikom, ki so ga dobili. Osnutek se lahko spremeni in
dopolni na sami seji.
1.Sklep:
1. Pripombe predsednika na 3. Točko dnevnega reda, ki jih je članom posredoval 17.2.2013 so
priložene k zapisniku in so njegov sestavni del;
2. Gradivo, ki ga je dne ______2013 članom posredoval Tomaž Banovec so priložene k
zapisniku in so njegov sestavni del;
3. Potrdi se zapisnik 10.seje.
Ob obravnavi protesta predsednika SS glede zapisnika smo se pogovorili tudi o kritičnem pismu, ki ga
je predsednik SS poslal Upravnemu odboru ZDUS-a glede organizacije kongresa na festivalu 2012.
Ugotovili smo, da je bila problematika festivala kot točka dnevnega reda vseh treh zadnjih sestankov
UO ZDUS, da pa obravnava te točke ni prišla nikoli na vrsto zaradi drugih, bolj aktualnih tem. Na dveh
teh sejah je bil S.Zupančič tudi prisoten. V samem pismu je zaznana dilema o vlogi ZDUS-a pri
organizaciji konference na festivalu. M.Kožuh je ponovila svojo tezo, da je festival enkratna prilika v
tekočem letu, ko bi morali starejši (ne samo člani ZDUS) načrtovalcem razvoja in strokovnjakom
povedati, kaj potrebujejo, s čim niso zadovoljni in kje so pripravljeni sodelovati za izboljšavo razmer
na področju kakovosti življenja starejših.
Ob tem je T.Banovec opozoril, da trenutno nastajajo v slovenskem prostoru tri strategije, v nastajanje
katerih bi se starejši morali vključiti. To so Strategija aktivnega staranja, Razvoj Slovenije do leta 2020
in Stanovanjska strategija. SS je poslal predlog obravnave Nacionalnega stanovanjskega programa do
leta 2022 na ZDUS-u, dobil ni nobenega odgovora. Prav tako je opozoril na razmetavanje sredstev,
namenjenih zdravstvenemu varstvu. F.Ćetković je povedala, da je Komisija za zdravstvo pred nekaj
leti že poslala Bo poizkušala najti odgovor in ga prinesti na naslednjo sejo SS. Opozorila je na zadnjo
skupno sejo Komisije ZDUS za socialne zadeve in Zdravstvene komisije, na kateri, je upala, se bodo
pogovorili o reševanju problematike zdravstvene nege v domovih. Nad sestankom je bila razočarana,
ker niso prišli do nikakršnih zaključkov.
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A.Bilbija je opozorila, da bi bilo treba narediti analizo naših pripomb na različne zakone in pripraviti
kritično oceno naše uspešnosti na tem področju. Opozorila je tudi, da imamo v telesih zunaj ZDUS-a
vrsto predstavnikov, za katere ne vemo kako zastopajo naša stališča, ker ne dobimo informacij o
njihovem delovanju. Po vsakem sestanku zunaj ZDUS-a bi morali napisati kratko poročilo, o čem so
razpravljali in kaj so dosegli.
Opozorila je tudi, da bi morali enkrat letno dobiti poročilo o delu komisij ZDUS-a in njihov program za
leto naprej. M.Kožuh je povedala, da ta poročila in programi obstajajo. Posredovali jih bodo članom
SS v pregled. Sklepi in opozorila, ki so bili sprejeti na prejšnji seji, niso izvršeni.
2.Sklep: upravni odbor bo jutri obravnaval problematiko Festivala. Do seje je treba pridobiti
stališče sedanjih članov Komisije za strokovni program, če bodo v njem še sodelovali tako, da bo
lahko UO sprejel potrebne sklepe.
3. na naslednjo sejo SS bomo uvrstili Nacionalni stanovanjski program do leta 2022. Do tedaj naj
člani SS pošljejo pripombe na besedilo, ki ga je posredoval T.Banovec.
4.Sklep: vodstvo ZDUS-a naj pripravi poročilo o zakonih, ki smo jih spremljali na ZDUS-u v preteklih
letih in o učinku naših pripomb in ga posreduje SS v obravnavo.
5.Sklep: na naslednji seji SS bomo obravnavali letna poročila komisij ZDUS in njihov letni program
za leto 2013.
6.Sklep:
 vodstvo ZDUS-a naj pripravi pregled naših članov v telesih zunaj ZDUS-a. Na naslednjem
sestanku SS naj predstavi njihovo delo;
 novinar in ___ naj pripravita obrazec, ki ga bomo izpolnjevali po udeležbah na sestankih
izven ZDUS.
2. Ob 2.točki dnevnega reda ( Obravnava programa dela in finančnega načrta za leto 2013) se je
M.Kožuh opravičila, ker so člani ponovno dobili osnutek programa, ki so ga dobili že na prejšnji seji.
Cel mesec je čakala na pripombe in dopolnila. Dobila ni nobenega, ne od članov UO ne od članov SS.
Prav tako ni od članov UO dobila nobenega predloga, kako zapreti finančni predračun za leto 2013, ki
je neuravnotežen zato, ker smo se na izredni seji Skupščine hotela Delfin v novembru 2012
dogovorili, da bo hotel zagotovil ZDUS-u v letu 2012 dodatnih 80.000 €, da bomo leto zagotovili
pozitivno, zato pa bomo zahtevek za leto 2013 za to vsoto znižali. V predlogu predračuna, narejenega
po tem dogovoru, prihaja do manjka 50.000 €. Zaenkrat ni vodstvo ZDUS-a dobilo nobenega
predloga, kje najti manjkajoča sredstva.
6.Sklep: člani SS v 10 dneh pošljejo more bitne pripombe na osnutek letnega programa ZDUS-a.
3. Člani SS so dobili kratka poročila o izvajanju projektov v ZDUS-u v letu 2012. M.Kožuh je povedala,
da ima veliko težav pri opravičevanju potrebnosti po projektih na Upravnem odboru ZDUS. Projekte
potrebujemo v ZDUS iz več razlogov:
-

-

Da s projekti pokrijemo potrebe na določenih področjih, ki so osnovno poslanstvo ZDUS
(aktivno državljanstvo, medsebojna pomoč, preprečevanje nasilja nad starejšimi,
spoznavanje novih tehnologij, vseživljenjsko izobraževanje, medgeneracijsko sožitje..)
Da smo si s pomočjo projektov zagotovili profesionalni kader, ki poleg projekta servisira tudi
komisije in druga delovna telesa ZDUS,
Da s pomočjo projektov krepimo mednarodno sodelovanje in
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-

Da sledimo napredku na področju staranja prebivalstva .
Večinoma si vsebin ne moremo izmišljati sami, določijo jih financerji. Zadnji dve leti smo
postali v evropskem okolju znani kot dobri partnerji, zato dobivamo veliko ponudb za
sodelovanje. Nekatere projekte je moč in nujno izvajati s pritegnitvijo terena, drugi so bolj
poizkusne narave, kar moti članstvo v pokrajinah. Načelo ZDUS-a, ki ga je vpeljalo novo
vodstvo, je, da morajo dosledno voditi projekt upokojeni strokovnjaki, da pokažemo mlajšim
generacijam, da še nismo za odpis. Je pa problem, ker je treba v mednarodnih projektih
obvladati angleščino, ki je veliko upokojenih strokovnjakov ne zna.
Ko imaš kader zaposlen, je pa seveda treba skrbeti tudi zanj, zato iščemo projekte tudi z
namenom, da lahko obdržimo zaposlen kader.
T.Banovec je opozoril, da je že pred leti predlagal, da se sprejme pravilnik o obliki zapisov
ZDUS-a. Predlaga, da obravnavamo predlog na naslednji seji in pravilnik sprejmemo.
7. Sklep: člani SS so se seznanili z izvajanjem projektov. O novih projektih bo tekla razprava
na eni od prihodnjih sej.
8.sklep: komisija za informatiko naj pripravi predlog pravilnika o pisanju dokumentov na
ZDUS-u in ga na naslednji seji predstavi članom SS.

4. Predsednica ZDUS je predstavila informacijo o izvedenih in planiranih izobraževanjih. V letu 2013
bomo poizkusili izvesti izobraževanja na področjih vodenja društev, blagajniškega poslovanja društev
in vodenja izletov. Izobraževalni program, ki ga vodimo zadnja tri leta, se je pokazal za zelo
uporabnega, povpraševanja po novih izobraževanjih je kar nekaj. Koliko izobraževanj bomo uspeli
speljati, je odvisno na eni strani od povpraševanja in na drugi strani od sredstev, ki jih bomo za to
delo imeli.
M.Kožuh je predstavila prve rezultate zbiranja podpisov za Zakon o spremembi Zakona o volitvah v
Državni zbor.
Glede Pravilnika o delovnih razmerjih ZDUS so člani SS menili, da ta sodi v potrditev na UO ZDUS:
Sestanek je bil zaključen ob 11.30 uri.
Po zaključku sestanka je prof.dr.Gojko Stanič predstavil poglede Slovenskega razvojnega sveta na
trenutno politično situacijo in na možnosti reševanja. Prosil je, da bi strokovnjaki ZDUS-a pripravili
pripombe na skico deklaracije, ki jo je poslal.
Sklep: člani SS bodo z zapisnikom te seje dobili tudi predlog deklaracije Slovenskega razvojnega sveta
s prošnjo, da pošljejo svoje pripombe.
Sestanek se je zaključil ob 12.30

Zapisala M.Kožuh
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