STROKOVNI SVET

Št. OP-286-2012/8
Ljubljana, 24.8.2012

ZAPISNIK 6. SEJE STROKOVNEGA SVETA ZDUS
v mandatnem obdobju 2011-2015, ki je bila 23.08.2012 ob 10.00 uri
v sejni dvorani Zveze društev upokojencev Slovenije, Ljubljana, Kebetova 9
(5. seja Strokovnega sveta je bila izpuščena)
Prisotni člani Strokovnega sveta ZDUS:
dr. Samo Zupančič, Ema Tibaut, ing. Tomaž Banovec, Jožef Gašperšič, Irena Levičnik, Ana
Bilbija, Jožica Puhar, Boris Janez Bregant, Frančiška Ćetković, Valter Drozg, Boris Janez
Bregant.
Opravičeno odsotni člani Strokovnega sveta ZDUS:
Aldo Ternovec, Angelca Žiberna, Andrej Gerenčer
Ostali prisotni:
Dr. Mateja Kožuh Novak, Anton Donko, Mirko Miklavčič in Slavica Golob
Sejo je začel predsednik Strokovnega sveta, dr. Samo Zupančič, ki je pozdravil navzoče in
predlagal spremenjeno zaporedje seje in spremenjen dnevni red, ki je bil soglasno sprejet:
DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje Strokovnega sveta ZDUS
2. Osnutek strokovnega programa 12. Festivala za tretje življenjsko obdobje (dr. Samo
Zupančič)
3. Projekt Nacionalnega stanovanjskega programa do 2021 (ing. Tomaž Banovec)
4. Ponujeni mednarodni projekti (Izgradnja modela aktivnega staranja v BiH, projekt
HELPS, projekt Doživljenjsko izobraževanje – dr. Mateja kožuh Novak)
5. Razno

ad 1:
Na zapisnik 4. seje ni bilo podanih nobenih pripomb.
Sklep št. 1: Strokovni svet je sprejel zapisnik 4. seje Strokovnega sveta.
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ad 2:
dr. Samo Zupančič je v uvodu na kratko predstavil program in povedal, da je na posamezne
verzije programa poizkušal dobiti pripombe in predloge ZDUS. Teme pa so bile okvirno že
začrtane, znano je bilo kdo je zadolžen za določene točke in da jih je nekaj že podalo svoje
soglasje. Na dan otvoritve, dan prostovoljstva, je potrebno poiskati morebitno zamenjavo
govorca za g. Sedmaka, ki je sporočil, da ne bo sodeloval.
V nadaljnji razpravi so sodelovali dr. Mateja Kožuh Novak, ing. Tomaž Banovec, Jožef
Gašperšič, Ana Bilbija, Slavica Golob, Irena Levičnik, Jožica Puhar, Frančiška Ćetković in
dr. Samo Zupančič. Predsednica je poudarila, da nas organizator še vedno ne upošteva dovolj,
da je program neustrezno sestavljen, da mora biti Festival namenjen 3. življenjskemu obdobju
ne glede na proklamirano medgeneracijsko sožitje. Nikjer niso jasno določeni problemi, ki
težijo starejše. Na otvoritvi bi morali najprej nastopati starejši-strokovnjaki, da predstavijo
uradnim osebam probleme starejših. T. Banovec predlaga, da se govori o trenutno aktualnih
temah, npr. socialni strategiji, strategiji starejših in novem zakonu ZPIZ-3 kot tudi o Agendi
2020.
Sklep št. 1: Takoj je treba pripraviti ustrezne pripombe na program za letošnji festival
in jih posredovati do petka dr. Zupančiču.
Sklep št. 2: Po končanem festivalu je potrebno opraviti analizo in v mesecu januarju
2013 pravočasno pripraviti program za prihodnji festival, vsebino in morebitne
sodelujoče strokovnjake ter program predstaviti organizatorju.
Sklep št. 3: Letos naj se predsednico ZDUS vključi, kjer je mogoče s predstavitvijo
težav, s katerimi se srečujejo starejši.

ad 3 :
Člani sprejmejo material ing. Tomaža Banovca, ki je tudi predstavil izsledke projekta, ki jih je
treba prenesti na društva upokojencev. V sklopu projekta HELPS bo s 1. Oktobrom 2012
začela na ZDUS delovati svetovalnica za izboljšanje bivanja starejših. Šlo bo za pomoč
starejšim in njihovim družinam za iskanje najboljše rešitve v zvezi z bivanjem. Uporabljeni
bosta dve obliki komunikacije – osebna in neosebna (telefon, splet). Preko spleta bo
poskrbljeno za ustrezno obveščanje javnosti o aktivnostih. Nudene bodo informacije s
področja oskrbe na domu, o razpoložljivosti mest v domovih za starejše, o ponudbi namenskih
in oskrbovanih stanovanj za starejše, o možnostih menjave stanovanj, informacije o obratni
hipoteki, svetovanja o manjših adaptacijah za izboljšanje bivanja doma, o dnevnih centrih
aktivnosti, o projektu Starejši za starejše in o drugih aktivnostih. Povedal je, da so vse
strategije v državi ustavljene, tudi stanovanjska strategija do leta 2020.
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Sledila je obsežna diskusija o dogodkih in pričakovanjih, ki zadevajo položaj upokojenih
starejših oseb. Predvsem gre za to, koliko starejših oseb je lastnikov stanovanj (okrog 90%) in
kako pripraviti državo v menjavo lastniških stanovanj za druge oblike bivanja/sofinanciranja
bivanja in v omogočanje neprofitnega najemanja stanovanj. Problematiko je treba prenesti
tudi na lokalni nivo.
Predsednik Mirko Miklavčič j opozoril, da je bilo na začetku pogajanj za državni holding, za
prenos predlagano tudi premoženje Nepremičninskega sklada.
Sprejeti so bili naslednji
sklepi:
1. Po prepričanju Strokovnega sveta g. Banovec zasluži pohvalo za izvedbo tako
pomembnega projekta, ki bo lahko koristil našim in prihodnjim generacijam;
2. z ugotovitvami projekta je treba seznanjati članstvo na najrazličnejše načine;
3. v društvih upokojencev bi bilo dobro projekt predstaviti s predavanji;
4. ZPIZ se pisno opozori, da mora še posebej paziti kaj se dogaja z
Nepremičninskim skladom, da ne bi prišlo do prenosa sredstev na drug subjekt.

ad 4:
Predsednica je podala informacijo o prijavi projektov v letu 2012, mednarodnih partnerstvih
in projektih v izvajanju. Seznam je priložen k zapisniku in je njegov sestavni del.
V projekt Doživljenjsko izobraževanje MATURE bo ZDUS sodeloval s sedmimi tujimi
partnerji. Gre predvsem za izvajanje izobraževanj in delavnic, preko katerih se bo poiskalo
starejše, ki se iz raznih razlogov tovrstnih izobraževanj ne udeležujejo. ZDUS bo izobraževal
mentorje, izvedel izobraževalne delavnice, udeležil se bo mednarodnega srečanja parterjev v
Ljubljani, sodeloval pri izdelavi priročnika, ipd.
Imamo ponudbo za Projekt Izgradnja sistema aktivnega staranja v BiH, kjer gre za prenos
znanj in izkušenj projekta Aktivno državljanstvo v drugo okolje.
Sklep: Strokovni svet se je seznanil s predstavitvijo projektov. O aktivnostih in novostih
je potrebno informirati tudi DU.
ad 5:
Dr. Mateja Kožuh Novak je člane sveta seznanila s predikcijo odhodkov in prihodkov. Zaradi
zmanjšanja financiranja s strani ZPIZ, donatorjev in manj oglasov, izpadel je prihodek od
F3ŽO, zato bo na ZDUS-u potrebno krčiti potne stroške, poseči bo treba v komisije.
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Člane se predsednica seznanila še z idejo za izdajo knjige ob letu aktivnega staranja
(pridobljen je že financer) in prosi člane za njihove prispevke in morebitne dodatne predloge.
Sklep: Sprejme se predlog za pripravo knjige. Do 1. oktobra 2012 je treba dostaviti
prispevke.
V nadaljevanju je podpredsednik Mirko Miklavčič Svet seznanil s situacijo v zvezi s terjatvijo
do Zavarovalnice Vzajemna in trenutnimi aktivnostmi.
Zapisala:
Nika Antolašić
Poslovna tajnica ZDUS

dr. Samo Zupančič
Predsednik Strokovnega sveta
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