Zapisnik 13. seje Strokovnega sveta ZDUS, dne 3.6.2013, ob 10.
uri, na sedežu ZDUS-a
Prisotni: Samo Zupančič, Aldo Ternovec, Ema Tibaut, Tomaž Banovec,
Jože Gašperšič, Irena Levičnik, Ana Bilbija, Valter Drozg, Mateja Kožuh
Novak in Andrej Gerenčer.
Opravičili: Franck Ćetković, Jožica Puhar in Boris Janez Bregant
Sestanek je vodil predsednik komisije Samo Zupančič
M. Kožuh Novak je predlagala naslednje:
10.6.2013 je dan boja proti nasilju. ZDUS bo organiziral v Državnem svetu
okroglo mizo o pravicah starejših v Sloveniji.
Predlagane teme in uvodničarji:
Spoštovanje ustavnih pravic starejših - prof. dr. Kristan
Starejši kot statistična kategorija v Sloveniji - Tomaž Banovec
Spoštovanje človekovih pravic bolnih in onemoglih – D. Obersnel, M. Toth,
S. Golob
ZUJF-Anton Donko
Spoštovanje pravic prebivalcev domov za starejše - Aldo Ternovec
Spoštovanje pravic do dela v pokoju in informatika – J. Gašperšič
Mednarodna zveza negovalcev - Samo Zupančič
Spoštovanje pravic starejših prostovoljcev - Rožca Šonc
Pravice na področju skrbi za zdravje (preventivni programi) –?
Vsak bo imel 15 minut časa za svojo predstavitev. Okrogla miza se mora
zaključiti najkasneje ob 14:30.
SKLEP: Do četrtka zvečer pošlje vsak svoje ključne teze in kratke
predloge, kako naprej v varstvu pravic starejših na A4 listu, Mateji
Kožuh Novak na e-mail; atejakozuh@siol.net.
Povabili bomo poslance, ministre, vodilne zdravstvenih domov in
organizacije starejših in bolnikov. Zaključke okrogle mize, v čem so kršene
pravice starejših, bomo poslali vladi.

AD/1 Potrditev zapisnika 11. seje strokovnega sveta in sprejem
poročila o izvršitvi sklepov
AD/2 Obravnava in sprejem zapisnika 12. seje Strokovnega sveta
Obe točki dnevnega reda sta bili sprejeti brez pripomb.
AD/3 Priprava strokovnega programa F3ŽO
Vsi prisotni člani SS so bili mnenja, da mora biti na vseh okroglih mizah
prisoten tudi ZDUS-ov predstavnik.
SKLEP: Do naslednje seje, vsak član pripravi predlog kandidatov za
moderatorje okroglih miz.
M. Kožuh Novak je še predlagala, da S. Zupančič ponovno pogleda
seznam, ki ga je v novembru lani pripravila in predlagane moderatorje
pokliče. Hkrati naj pokliče tudi Sedmaka in spodbudi, da na 3. dan
festivala pripelje člane DU iz Ljubljane.
E. Tibaut je izrazila željo, da se na okroglo mizo doda tema;
medgeneracijsko sodelovanje. Direktor javnega sklada za kulturne
dejavnosti, g. Igor Teršar bo pripravil nekaj točk.
M. Kožuh Novak je še predlaga, da plenarne razprave vodijo novinarji. Ta
praksa se je izkazala kot dobra.
AD/4 Obravnava programa dela za leto 2013
Člani SS niso imeli pripomb na predlog programa.
M. Kožuh Novak je izpostavila nekaj perečih točk:
- Znižati moramo potne stroške, kar pomeni da bodo predvsem komisije
delovale v okrnjeni obliki.
- Želeli bi, da se izvede izobraževanje na področju kulture in športa ter
hkrati, da se uvede izobraževanje kreativcev. Žal pa obstoja možnost, da
bo morala ta aktivnost počakati.
- Pomembno je, da povečamo število članstva; na leto imamo 4% upada
(9.000 članov). Iz tega razloga je zelo pomembno izobraževanje
poverjenikov. Saj so oni tisti, ki so najpogosteje v kontaktu z ljudmi in se
z njimi pogovarjajo.
Predlog je, da se v letošnjem letu oblikuje skupina ljudi (50 oseb;
predsedniki in tajnice DU) in se izvede izobraževanje. Žal pa obstoja

verjetnost, da bo morala tudi ta dejavnost počakati, saj ne bo dovolj
sredstev.
S. Zupančič je še dodal, da je potrebno bolj natančno analizirati kaj se
dogaja s članstvom ZDUS-a.
- DINERS kartica je bila veliko upanje za dodaten vir prihodka vendar je
bila z napako sprejeta. Ker kartica ni bila vsakomur dostopna je bila v
tistem trenutku diskreditirana. Uspeli smo zbrati 1700 članov, kar pomeni
da smo zbrali 1.700,00EUR.
Tako M. Kožuh Novak kot A. Ternovec sta mnenja, da je bila ZDUS-u
narejena velika moralna škoda, saj članstvo ne zaupa več vodstvu ZDUS-a.
J. Gašperšič pa je mnenja, da ZDUS-a ne sme biti sram. Dopuščeno mora
biti, da se kdaj sprejmejo slabe odločitve. Pomembno je, da se je vodstvo
ZDUS-a iz tega nekaj naučilo.
- predlog, da izboljšamo finančno stanje ZDUS-a je ta, da se poveča
zasedenost hotela iz 75% na 90%. Podatek, da je lani letovalo članstvo iz
le nekaj več kot 100 DU pove, da lahko z dobro promocijo po DU
dosežemo zastavljen cilj. Z dodatnimi sredstvi iz hotela Delfin bi lahko
financirali delovanje PZDU-jev in izobraževanj.
Ta rešitev bi bila dolgoročno najboljša! K temu se pridružuje tudi J.
Gašperšič saj pravi, da je potrebno najti svoje vire, ki bodo neodvisni od
države.
S. Zupančič je mnenja, da mora hotel Delfin razširiti svojo dejavnost.
Hotel bi lahko postal kulturno središče, kjer bi se lahko odvijali tudi pevski
zbori. V primernem času bi lahko organizirali športne prireditve.
A. Ternovec predlaga, da hotel Delfin organizira letoviški brezplačni
avtobus, ki bi pobiral letovalce po celi Sloveniji in jih pripeljal do hotela ter
domov.
- S. Zupančič predlaga, da bi preko IT tehnologije izvedli seje in na ta
način prihranili pri potnih stroških.
M. Kožuh Novak pravi, da se trudijo, da bi omenjeno idejo tudi realizirali.
V kratkem bo devet oseb (kulturnikov) preizkusilo delo preko Skayp-a.
T. Banovec le opozarja, da najprej tehnologijo preizkusimo na ravni
vodstva in kasneje uvedemo po pokrajinah.

AD/5 Spremembe Statuta ZDUS
Izpostavljeni sta bili dve vprašanji;
- zakaj se črta delovno mesto tajnika
- 8. ter 11. člen – aktivi in klubi na državni ravni.
M. Kožuh Novak je razložila, da morajo DU kot so npr. Pošta Slovenije,
Telekom, vojska, policija in podobni nekam spadati in so jih zato uvrstili
pod državno raven.
T. Banovec je le dodal, da terminološko bi bolje ustrezala termina
področna/območna raven.
M. Kožuh Novak pravi, da so delovno mesto tajnika ukinili, ker ZDUS ne
zmore financirati plače delavca.
T. Banovec pravi, da ZDUS potrebuje tajnika. M. Kožuh Novak se sicer
strinja z njim vendar še dodaja, da trenutno rešujejo zagato tako, da si
delo razdelijo Anton Donko, poslovna tajnica Nika Antolašić in Kožuhova.
AD/6 Novosti v zvezi z Vzajemno
M. Kožuh Novak poroča, da je v Vzajemni novo vodstvo, v večini iz
Štajerske regije (70% nadomestnih kandidatov je iz Maribora in Ptuja).
Poudarila je še, da so zavarovalnice preteklo leto naredile za 90 MIO
dobička in iz tega razloga moramo začeti razmišljati o ukinitvi dodatnega
dopolnilnega zavarovanja. Hkrati še dodaja, da se boji, da nadzora o
porabi sredstev spet ne bo. Vodstvo je prevzela podjetniška skupina, ki bo
vsekakor delala s profitom.
Poslala je pismo vodstvu uprave v katerem piše, da pričakuje da bo
nadzor efektiven.
Poslala je še predlog, da vsaka skupina glasuje za svojega predstavnika v
nadzornem svetu.
S. Župančič je še dodal, da je že od samega začetka sporno to, da se je
javni sektor predal v privatne roke. Sistem z Vzajemno je bil že v začetku
zgrešen in se bo moral prej ali slej ukiniti.

Zapisnik pripravila: Janja Česnik

