STROKOVNI SVET

Št. OP-313-2012/8
Ljubljana, 12.9.2012

ZAPISNIK 7. SEJE STROKOVNEGA SVETA ZDUS
v mandatnem obdobju 2011-2015, ki je bila 10.9.2012 ob 10.00 uri
v sejni dvorani Zveze društev upokojencev Slovenije, Ljubljana, Kebetova 9
Prisotni člani Strokovnega sveta ZDUS:
dr. Samo Zupančič, Frančiška Ćetković, Aldo Ternovec, Angelca Žiberna, Tomaž Banovec,
Jožef Gašperšič, Irena Levičnik, Ana Bilbija, Valter Drozg.
Opravičeno odsotni člani Strokovnega sveta ZDUS:
Ema Tibaut, Boris Janez Bregant, Andrej Gerenčer, Jožica Puhar.
Ostali prisotni:
dr. Mateja Kožuh Novak, Anton Donko, Mirko Miklavčič in Slavica Golob.
Sejo je pričel predsednik Strokovnega sveta, dr. Samo Zupančič, ki je pozdravil navzoče in za
uvod prebral komentar iz bloga Financ, ki žaljivo govori o upokojencih. Predlagal je
dopolnjen dnevni red, ki je bil soglasno sprejet:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obravnava in sprejem zapisnika 6. seje Strokovnega sveta ZDUS
Predlogi za novo pokojninsko reformo (dr. Mateja Kožuh Novak)
Bodoče sodelovanje z Zavarovalnico Vzajemna d.v.z. (Mirko Miklavčič)
Problematika domskega varstva (Aldo Ternovec)
Festival za 3. življenjsko obdobje
Razno

ad 1:
Na zapisnik 6. seje Strokovnega sveta so bile podane pripombe in dopolnitve s strani Ane
Bilbija. Na podlagi podanih pripomb in dopolnitev se pripravi čistopis zapisnika 6. seje.
Tomaž Banovec v nadaljevanju opozori na poročanje o realizaciji sklepov s prejšnjih sej.
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Sklep št. 1: Pripravi se čistopis zapisnika 6. seje strokovnega sveta, k tč. 5 se priloži
tabelarični prikaz projektov ZDUS. Zapisnik je v taki obliki soglasno sprejet.
Sklep št. 2: V bodoče je potrebno poročati o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Sveta.

ad 2:
V razpravi so sodelovali dr. Mateja Kožuh Novak, Mirko Miklavčič, Tomaž Banovec, dr.
Samo Zupančič, Frančiška Ćetković in Valter Drozg.
Predsednica ZDUS je na grobo predstavila pokojninsko reformo in katerih skupin naj bi se
dotaknila za očiščenje blagajne. Poudarila je, da gre tu že za vprašanje racionalnosti. Mirko
Miklavčič je poročal o zadnji seji ESS, kjer so predstavili obrise predlagane reforme.
Partnerji, delodajalci in sindikati so prosili za vsaj 2 tedna časa, da proučijo vse možnosti in
pripravijo temu primerne izračune. Začetek razprave o pripombah bo potekal v ožjih delovnih
skupinah, na ESS pa bi čez en mesec že razpravljali o pripombah. Reforma naj bi začela
veljati že s 1.1.2013. Potrebno jo je temeljito proučiti brez naglice, da ne bodo potrebni še
hitri popravki. Tudi ZDUS bi moral oblikovati stališča. Mirko Miklavčič je še poudaril
morebiten naval upokojevanja zaradi nižjega povprečja. Frančiška Ćetković je predlagala, da
naj svoja stališča predlaga tudi Strokovni svet.
Valter Drozg je Svet obvestil, da se prihodnji dan DeSUS sestane z ministrom, g. Vizjakom v
zvezi z ZPIZ-3. Pojasnil je zakaj niso podprli reforme prejšnje vlade. Razlog je bil predvsem
v tem, da niso uspeli doseči komunikacije s strani prejšnjega ministra, g. Svetlika.
Ker je osnutek zakona že na voljo je treba po mnenju čim prej sklicati sejo Komisije za
pokojninsko politiko. Predsednica je še predlagala, da bi se kot predstavniki civilne družbe
sestali s sindikati in poskusimo z njimi sodelovati kolikor se da.
Predlagala je tudi, da bi pripravili posvet o problemih pokojninske reforme sklopu Komisije
za pokojninsko politiko in Komisije za gospodarstvo.
Sklep št. 1: Članom Sveta se posreduje predlog ZPIZ-3, ki ga je na zadnji seji
obravnaval ESS.
Sklep št. 2: Komisiji za pokojninsko politiko predlagamo čimprejšnjo obravnavo ZPIZ3, da se lahko pripravi posvet skupaj s Komisijo za gospodarstvo, da bodo lahko
oblikovana stališča ZDUS. ZDUS naj pripravi stališča po temeljiti proučitvi predloga.

ad 3 :
Mirko Miklavčič je članom Sveta posredoval kronološki in finančni pregled nad akcijo
Zavarovalnica Vzajemna d.v.z. V nadaljnji razpravi so sodelovali Mirko Miklavčič, dr.
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Mateja Kožuh Novak, dr. Samo Zupančič, Tomaž Banovec, Frančiška Ćetković, Valter
Drozg, Ana Bilbija, Irena Levičnik, Aldo Ternovec.
Mirko Miklavčič je Svet seznanil z zaključkom mediacije. Na izbiro sta bili dve opciji:
nadaljevanje sodnega spora ali mediacija, ki jo je ponudila Uprava Vzajemne. Na mediaciji je
bilo dogovorjeno, da Vzajemna zagotovi plačilo stroškov vodenja skupščine v znesku 4.500€.
s strani ZDUS sta podpisan pogodbi za oglaševanje za naslednji dve leti v skupnem znesku
31.200€ in pogodba za sponzorstvo projekta Starejši za starejše v znesku 4.590€.
Dogovorjeno je bilo še plačilo raznih drugih računov v skupnem znesku 7.000€. Tako je
akcija Vzajemna v celoti finančno pokrita iz raznih virov in ne iz sredstev Zveze.
Tomaž Banovec je v nadaljevanju predlagal, da bi morali imenovati nekoga, ki bi spremljal,
aktivnosti Vzajemne. Predsednik Sveta je predlagal, da to delo nadaljuje Mirko Miklavčič, ki
zadevo že dobro pozna. Gospod Miklavčič je to sodelovanje odklonil.
V nadaljevanju se je razvila debata okrog dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, glede
katerega mora ZDUS pripraviti ustrezno stališče. Člani so v nadaljevanju poudarili, da imamo
poleg Vzajemne še zavarovalnici Triglav in Generali in da smo pripravljeni sodelovati z
vsemi.
Sklep št. 1: Stališče, ki ga je imel ZDUS do produkta in Vzajemne naj se zamrzne.
Sklep št. 2: Strokovni svet priporoča UO ZDUS, da ponovno obravnava do sedaj
sprejeta načelna izhodišča do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Strokovni svet
meni, da načelno stališče ne izključuje sodelovanja z izvajalci zdravstvenih in drugih
zavarovanj.
Sklep št. 3: Spremljanje poslovanja Zavarovalnice vzajemna d.v.z. naj izvajata Komisija
za zdravstveno varstvo in Komisija za gospodarstvo.

ad 4:
V razpravi so sodelovali Aldo Ternovec, dr. Mateja Kožuh Novak, dr. Samo Zupančič in
Angelca Žiberna.
Aldo Ternovec je predstavil problematiko institucionalnega varstva starejših. Domsko varstvo
je le del ukrepov varstva starejših. V resoluciji je opredeljeno, da institucionalno varstvo
zajema 5% starejših od 65 let. Povedal je, da so se vsebine potreb/oskrbe spremenile. Danes
domovi niso več stanovanjski, ampak pretežno negovalni. Sprejem poteka v glavnem iz
bolnišnic, zahtevana je večinoma 24 urna nega. Problem nastane vsebinsko, saj domovi niso
usposobljeni prostorsko, kadrovsko, po filozofiji dela idr. Pomembno je tudi zagotavljanje
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osnovnih človekovih pravic, kjer je pomembna vloga varuha človekovih pravic (gre predvsem
za dementne osebe).
Izpostavi še problematiko cen, te so sestavljene iz soc.-varstvenih storitev, ki so v večini
samoplačniške in plačila zdravstvene nege, ki jo plača ZZZS. Delež plačila zdravtvene nege
že dalj časa pada, zato se sredstva prelivajo v samoplačniško storitev. Predstavi še kriterije za
oblikovanje cen, ti so razvidni iz gradiva, ki ga je pripravil.
Predsednica je opozorila, da je bil ukinjen KAS, preko katerega smo uspešno kandidirali svoje
predstavnike, strokovnjake (10) v Svete domov.
Po končani razpravi je predsednik Sveta prosil g. Ternovca za sodelovanje na okrogli mizi na
F3ŽO, kjer bi obširneje predstavil tematiko institucionalnega varstva.
ad 5:
Dr. Samo Zupančič je predstavil strokovni program F3ŽO. Svet se strinja, da bi moderatorji
morali izbrati sodelujoče. Pomembno je, da se priskrbi ciljno publiko.
Predsednica je Svet obvestila, da ne pristane na vodenje okrogle mize. Po mnenju Ane Bilbija
tako ravnanje ni dobro.
ad 6:
Dr. Samo Zupančič seznani člane z informacijo o akciji Javne agencije Republike Slovenije
za varnost prometa – PEŠEC. Ker upokojenci sodijo v najranljivejšo skupino udeležencev, je
akcija aktualna tudi za nas. Jesenski del akcije bo potekal v prvi polovici oktobra, aktivnosti
pa se bodo nadaljevale še čez zimski del, ko so pešci najbolj ogroženi.
Sklep: Svet se strinja s sodelovanjem pri akciji PEŠEC.
Zapisala:
Nika Antolašić
Poslovna tajnica ZDUS

dr. Samo Zupančič
Predsednik Strokovnega sveta
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