Zapisnik 12. seje Strokovnega sveta ZDUS, dne 15.4.2013, ob 10.
uri, na sedežu ZPIZ-a
Prisotni: Samo Zupančič, Mateja Kožuh Novak, Valter Drozg, Andrej
Gerenčer, Aldo Ternovec, Jože Gašperšič, Irena Levičnik, Ana Bilbija,
Slavica Golob, Dunja Obersnel Kveder, Anton Donko in Janja Česnik.
Opravičili: E. Tibaut, Franck Ćetković in J. Puhar.
Sestanek je vodil predsednik komisije Samo Zupančič
AD/1 Obravnava in potrditev zapisnika 11. seje
Ustavili smo se ob prvi točki dnevnega reda – potrditev zapisnika 11. seje.
M. Kožuh Novak ugotavlja, da sklepi seje niso bili izvedeni, zato naproša
predsednika komisije in ostale člane da jih opravijo.
AD/2 Obravnava programa dela za leto 2013
Vsi člani so prejeli program dela ZDUS za leto 2013, ki ga je pripravila M.
Kožuh Novak.
SKLEP: Do naslednjič člani sveta preberejo program in podajo mnenje.
M. Kožuh Novak je v nadaljevanju izpostavila več zadev; pri poslovanju
ZDUS-a se pozna recesija; oglasov in sponzorjev je manj, iz preteklih let
ostajajo neplačani računi in nastal je nepredviden izdatek za pravniško
svetovanje.
Predlaga, da se poda predlog, da vsi člani ki imajo več kot 600,00EUR
pokojnine vložijo 10,00EUR letno v blagajno vzajemne samopomoči.
Diners kartica bi bila tudi rešitev za finančne težave le če bo dosegljiva za
vse. Sedaj jo lahko dobi le upokojenec, ki ima več kot 500,00EUR
pokojnine.
Izpostavila je pomen opolnomočenja članstva. ZDUS mora doseči to, da
se člani začnejo boriti za svoje pravice. To lahko doseže le z osveščanjem
in dobro komunikacijo.
Velik korak je bil narejen pri komunikaciji s PZDU-ji in s predsedniki DU.
Spodbudili smo jih, da aktivno pristopijo k zbiranju podpisov za
spremembo volilnega zakona. Slabo pa poteka komunikacija s članstvom.
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Dober pokazatelj slabe komunikacije in aktivacije članstva je bil projekt
»Aktivno državljanstvo«.
ZDUS je namenila 40.000,00EUR PZDU-jem za projekt. Ene pokrajine so
bile bolj učinkovite, druge manj. Skupaj je bilo opravljenih 156 obiskov.
Kar je slabo in zaskrbljujoče. Sedaj se postavlja vprašanje kako akcijo
peljati naprej z minimalnimi sredstvi.
Predlog, katerega navaja M. Kožuh Novak je izobraževanje: poverjenikov,
računovodkinj, članov turistične sekcije in funkcionarjev.
Želja je, da bi uvedli izobraževanje tudi za kulturno in športno sekcijo,
vendar zaradi finančne stiske letos to ne bo mogoče.
Izpostavljen je bil tudi predlog, da bi uvedli posvet, ki se ukvarja z ročnimi
deli. Izbrane umetnine pa bi uporabili namesto pokalov in priznanj.
M. Kožuh Novak predlaga, da se naše člane še naprej spodbuja, da grejo
do poslancev in da pritisnejo na njih.
Prvi predlog:
1. po pokrajinah narediti sestanek s poslanci.
Pritisk ljudi na poslance je najbolj učinkovit. Kako izpeljati?
- odbor DU se obveže, da bo njihovo članstvo obiskalo poslance
- motivirati izletnike
Predlogi ostalih članov so bili naslednji:
S. Zupančič je mnenja, da so predlogi nekoliko naivni kajti poslanec
posluša svojega šefa, četudi se s stališči poslanske skupine ne bo strinjal.
I. Levičnik: Meni, da bi bilo potrebno aktivno državljanstvo gojiti od
osnovne šole naprej.
A. Ternovec: Moramo se vključiti v pripravo dokumentov.
M. Kožuh Novak pravi, da z ZDUS-ovimi komisijami in ekspertnimi
skupinami dajemo pripombe in sledimo spremembam. Vendar brez
pritiska na poslance ne bomo uspešni.
A. Gerničar : Trenutna situacija je taka, da se odvija strankarska bitka
nenačelne koalicije. Prava učinkovita pot je individualna bitka s poslanci.
Potrebno je doseči članstvo v ekonomsko-socialnem svetu.
A. Donko pravi, da so tudi to že poizkusili vendar so vlogo na svetu
odklonili. M. Kožuh Novak je še dodala, da ne najdemo skupnega jezika s
sindikati, ki pa sicer že imajo znotraj sebe sindikat upokojencev, ki je žal
neučinkovit.
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J. Gašperšič: Predlaga, da bi vplivali s poslanskimi vprašanji.
A. Bilbija: Podpira predlog M. Kožuh Novak in pravi, da moramo aktivno
državljanstvo peljati naprej. Opaža, da je ZUJF prebudil ljudi.
AD/3 Obravnava posledic odločitve Ustavnega sodišča – 143. Člen ZUJF
A. Bilbija pravi, da gremo v 2 smeri:
1. V ZUJF-u se izbrisani nadaljujejo; potrebno je ugotoviti kdo je
odgovoren in ga kazensko in materialno ovaditi.
Predlaga, da se povabi varuhinjo človekovih pravic in izpostavi vprašanje
odgovornosti političnih organov.
SKLEP: M. Kožuh Novak povabi varuhinjo človekovih pravic na pogovor.
Obravnava se posledica odločitve ustavnega sodišča – 143. člena ZUJF-a.
Na sestanku bodo prisotni; A. Donko, B. Kastelic, A. Bilbija, Bebler in M.
Kožuh Novak.
AD/4 – Spremembe pri predpisovanju zdravil
ZZZS je pripravila predlog novega pravilnika o razvrščanju zdravil na listo.
Martin Toth je do predloga pravilnika kritičen saj se bodo določena
zdravila, ki sedaj niso na plačilni listi, dodala.
D. Obersnel Kveder je pravtako skeptična do tega pravilnika. Pravi, da ni
jasnih direktiv kako se bo pravilnik izvajal. Zadeva predvsem bolnišnični
list in terapevtska zdravila.
SKLEP: M. Kožuh Novak povabi k sodelovanju sekcijo upokojenskih
farmacevtov.
SKLEP: Pripravi se povzetek, kako bo vplival sprejet pravilnik na kakovost
življenja starejših.
AD/ 5 in 6 – Zaključek pogovora z ministrico MDDSZ in pogovor s
strankami
A. Donko je poročal, da so se izvedli razgovori z naslednjimi poslanskimi
skupinami: SD, Državna lista, Pozitivna Slovenija, DESUS. V sredo bodo
opravili še sestanek z NSi.
Osnovne teme pogovora so bile; opozarjanje na položaj starejših, Zakon o
dolgotrajni negi, ZUJF, socialna zakonodaja z vključenimi socialnimi
transferji in stanje v domovih upokojencev.
Odziv poslanskih skupin je bil različen. Cilj je bil predvsem ta, da se
izmenjajo mnenja in izrazijo ZDUS-ova pričakovanja.
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A. Ternovec je izpostavil sestanek na MDDSZ. Njegovi vtisi so zelo
pozitivni. Ministrica je bila zelo dobro pripravljena, sestanek je bil
konstruktiven.

AD/7 - Razno:
- M. Kožuh Novak je prisotne člane vprašala, kako vidijo vlogo hotela
Delfin v okviru ZDUS-a, če izvzamemo že to, da imajo člani cenejše
bivanje v hotelu in to, da le-ta financira ZDUS-ove aktivnosti.
- A. Levičnik je članica EURAG-a. Letos se mora pripraviti 7 tem. Eno temo
si izberemo in pripravimo referat na 6 ostalih pa je potrebno napisati svoje
stališče. Za pomoč prosi predsednico.
- F3ŽO:
Zbirajo se teme;
 aktivno državljansko
 evropske perspektive
 kakovost življenja starejših

V enem dnevu lahko potekajo največ tri teme.
- Zupančič: Odpotuje v Bruselj, kjer se bo udeležil demografskega foruma.
Pripravil bo prispevek za ZDUS+.
- 30.9.2013 bodo imeli starejši besedo v parlamentu. A. Donko naproša
vse prisotne, da do naslednje seje razmislijo katere teme izpostaviti.
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