Zapisnik
15. seje Strokovnega sveta ZDUS, dne 10. 12. 2013, ob 10. uri, na sedežu ZDUS.
Prisotni: dr. Samo Zupančič, Jože Gašperšič, Ana Bilbija, Boris Janez Bregant, Jožica Puhar
Prisotni in vabljeni: Mateja Kožuh Novak.
Opravičili: Aldo Ternovec, Frančiška Ćetković, Valter Drozg, Andrej Gerenčer, Ema Tibaut,
Anton Donko
Sestanek je vodil predsednik komisije dr. Samo Zupančič
Predlagane teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

potrditev zapisnika 14. seje in poročilo o izvedbi sklepov te seje,
predlog za sodelovanje z zavodom Ypsilon – projekt Simbioza,
določitev novega predstavnika ZDUS v Komisiji za strokovni program,
obravnavo poročila Komisije za bivanjski standard,
prikaz dogajanja, pomembnega za ZDUS v letošnji jeseni,
predstavitev novih projektov.

AD/1
Ga. Puhar vnovič poroča o trenutnem stanju glede Konvencije o pravicah starejših (OZN),
ugotavlja, da je institut zunanjega eksperta, zelo dobra stvar. O tem je potrebno obvestiti
nevladne organizacije, ki jih ta tematika zanima. Trenutno potekajo aktivnosti za nadaljnjo
promocijo Konvencije. Članice EU o Konveciji še niso uskladile stališč. ZDUS je pri tem
aktiven, ministrstvo za zunanje zadeve zelo podpira ta prizadevanja.
Po pravilih mednarodne organizacije AGE, katere predsednik je g. Sedmak, se članico, ki dve
leti ne plača članarine, izključi. Trenutno še ni jasno, ali bo ta sankcija doletela ZDUS za
neplačevanje članarine.
SKLEP: ZDUS nadaljuje s svojimi napori v zvezi s konvencijo. Potrdi se zapisnik
14. seje Strokovnega sveta.
AD/2
Poroča dr. Mateja Kožuh Novak. Pred tremi leti je gospod Vaupotič (Zavod Ypsilon) predlagal
sodelovanje pri računalniškem izobraževanju starejših, vendar pod pogoji, ki jih ZDUS ni
mogel sprejeti. Nekatera društva so v projektu Simbioza sodelovala, nekatera ne. Navedena
so še nekatere vsem znane kritike projekta, ki se v največji meri nanašajo na pomanjkljivost
kontinuitete izobraževanja.
Drugi člani strokovnega sveta izpostavijo še, da ni problem samo v nepoznavanju interneta,
ampak vsebinsko in kako poslovati z državo – e-pismenost. To se bo še posebej pokazalo pri
davku na nepremičnine. ZDUS bo moral tudi tu pri izobraževanju starejših odigrati
pomembno vlogo.

SKLEP: ZDUS je načeloma pripravljen sodelovati z vsakim, ki zna komunicirati s
starejšimi in upošteva njihove potrebe, in ki ZDUS-u predstavi konkreten predlog
sodelovanja.
AD/3
Anton Donko naj začasno nadomešča predstavnika ZDUS v Komisiji za strokovni program
Festivala. Udeležuje se naj sestankov.
SKLEP: Čimprej naj se določi uradnega ZDUS-ovega predstavnika za v Komisiji
Festivala.
AD/4
Točko 4. se odloži na prihodnjo sejo strokovnega sveta. Do takrat se ugotovi, kaj gospa
Levičnik, ki je predlagateljica te točke dnevnega reda, razume pod »kakovost življenja v
stanovanjskih blokih«.
Sledila je kritika delovanja komisije za bivanjski standard. Kritika se nanaša na neaktivnost
komisije, vsebino obravnavanih tem in njeno sestavo.
SKLEP: Komisijo za bivanjski standard se na novo sestavi. Vsaka pokrajina v
komisijo imenuje enega strokovnjaka.
AD/5
Dr. Mateja Kožuh Novak predstavi finančno stanje ZDUS. Še vedno je potrebno strogo
varčevanje. ZDUS mora ostati pomemben in upoštevanja vreden igralec v družbi. V prihodnje
bo potrebno večje napore vlagati v uvedbo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je v obravnavi.
SKLEP: Zagotoviti je potrebno delovanje vseh organov ZDUS-a, ki so nujno
potrebni za spremljanje in reagiranje na predloge zakonov in ukrepe, ki lahko
poslabšajo položaj upokojencev. O proračunu ZDUS bo strokovni svet obveščen
januarja.
AD/6
Dr. Mateja Kožuh Novak predstavi nekatere načrtovane projekte Tomaž Banovec predstavi
neformalni osnutek Partnerskega sporazuma med Slovenijo in evropsko komisijo za obdobje
2014 – 2020. Pripombe nanj sta pripravila dr. Zupančič in Banovec. Rok za oddajo pripomb
je 13. 12. 2013.
SKLEP: Strokovni svet se je seznanil z novimi projekti. Sekretar strokovnega
sveta pošlje pripombe na neformalni osnutek Partnerskega sporazuma med
Slovenijo in evropsko komisijo na ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
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