Zapisnik
14. seje Strokovnega sveta ZDUS, dne 27. 9. 2013, ob 10. uri, na sedežu ZDUS.
Prisotni: Jože Gašperšič, Irena Levičnik, Ana Bilbija, Boris Janez Bregant, jožica Puhar, Ana
Bilbija
Prisotni in vabljeni: Mateja Kožuh Novak in Anton Donko
Opravičili: Samo Zupančič, Aldo Ternovec, Frančiška Ćetković, Valter Drozg, Tomaž
Banovec, Andrej Gerenčer, Ema Tibaut
Sestanek je vodila podpredsednica komisije Ana Bilbija
Predlagane teme in uvodničarji:
1. potrditev zapisnika prejšnje seje in poročilo o izvedbi sklepov,
2. poročilo o aktivnostih v zvezi s Konvencijo Združenih narodov za pravice starejših
(poročevalka Jožica Puhar),
3. dan starejših v parlamentu (poročevalka dr. Mateja Kožuh Novak),
4. poročilo o obiskovanju poslancev (poročevalka dr. Mateja Kožuh Novak),
5. zagotovitev nadaljnjih finančnih virov za delovanje ZDUS-ove svetovalnice za
izboljšanje bivanja starejših (poročevalec Urban Boljka),
6. Zakon o KAD
7. informacije o finančnem stanju,
8. predlogi novih projektov.

AD/1
SKLEP: Potrdi se zapisnik 13. seje Strokovnega sveta.
AD/1.1
Dr. Mateja Kožuh Novak poroča o izvršitvi sklepov. Navaja težave s 13. Festivalom za tretje
življenjsko obdobje.
SKLEP: O nadaljnjem sodelovanju s festivalom se ZDUS odloči po festivalu.
AD/2
Jožica Puhar predstavi proces sprejemanje Konvencije OZN o pravicah starejših. Navaja, da
države članice zavzemajo različna stališča do konvencije. Slovenija je zelo aktivna, za kar je
odgovoren tudi ZDUS. Dr. Mateja Kožuh Novak je na predstavitvi v New Yorku pustila odličen
vtis.
SKLEP: Tekst, ki ga je pripravila gospa Puhar je primeren za predstavitev. Strokovni svet
podpira nadaljnje aktivnosti ZDUS-a pri naporih, da se konvencija sprejme in kasneje
ratificira. Strokovni svet vztraja, da vsi državni organi, ki imajo na tem področju pristojnosti,
odigrajo aktivno vlogo pri sprejemanju konvencije.
AD/3
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Dr. Mateja Kožuh Novak predstavi »Dan starejših v parlamentu«. Predstavi nastopajoče in
teme, ki jih bodo predstavili.
AD/4
Dr. Mateja Kožuh Novak predstavi, kako poteka projekt obiskovanja poslancev. Na projektu
je potrebno delati naprej, poslance je potrebno prepričati, da je zelo pomembno, da hodijo v
svoje poslanske pisarne, da ostanejo v stiku s svojimi volivci, na poslance pa je potrebno
izvajati tudi medijski pritisk.
SKLEP: Obiskovanje poslancev se poglobljeno nadaljuje, ljudi je potrebno bolj
aktivirati, organizirati in jih prepričati, da mora postati komunikacija del
vsakdanjega življenja upokojencev.
AD/5
Urban Boljka predstavi dosedanje delovanje ZDUS-ove svetovalnice za izboljšanje bivanja
starejših nekatere ideje nadaljnjega financiranja. Dr. Mateja Kožuh Novak predstavi idejo, da
naj bi mestne občine pomagale pri nadaljnjem financiranju. Organizirati je potrebno sestanek
na Združenju občin Slovenije ali Skupnosti občin Slovenije z mislijo na nadaljnjo regionalno
širitev svetovalnice. Bolje je potrebno izkoristiti tudi sistem informiranja članstva ZDUS o
svetovalnici prek društev.
SKLEP: Idejo o širitvi svetovalnice predstavimo mestnim občinam in županom na
sestanku 24. 10. v prostorih ZDUS.
AD/6
Ana Bilbija predstavi dogajanje v zvezi s KAD-om. Izpostavi, da smo izkoristili vse poti, ki
smo jih lahko.
SKLEP: Strokovni svet se je seznanil s stanjem v KAD.
AD/7
Dr. Mateja Kožuh Novak predstavi finančno stanje ZDUS, ki ga ocenjuje kot dokaj slabo, saj
je potrebno varčevati na vsakem koraku, tudi pri sestajanju ZDUS-ovih komisij. Kljub temu
pa je potrebno zagotoviti delovanje vsaj tistih organov ZDUS-a, ki so nujno potrebni za
spremljanje in reagiranje na zakone, ki lahko poslabšajo položaj upokojencev.
SKLEP: Strokovni svet se je seznanil s finančnim stanjem.
AD/8
Dr. Mateja Kožuh Novak predstavi nekatere načrtovane projekte, g. Gašperšič pa predstavi
projekt I-carer in nekatere težave, povezane s pridobivanjem strokovnjakov, ki bi sodelovali.
SKLEP: Strokovni svet se je seznanil z novimi projekti, pri čemer pa niso znane še
vse finančne obveznosti ZDUS-a. ko bodo te znane, se nemudoma obvesti
strokovni svet.
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