STROKOVNI SVET

Št. OP-392-2012/10
Ljubljana, 26.10.2012

ZAPISNIK 8. SEJE STROKOVNEGA SVETA ZDUS
v mandatnem obdobju 2011-2015, ki je bila 22.10.2012 ob 10.00 uri
v sejni dvorani Zveze društev upokojencev Slovenije, Ljubljana, Kebetova 9
Prisotni člani Strokovnega sveta ZDUS:
dr. Samo Zupančič, Ana Bilbija, Angelca Žiberna, Ema Tibaut, Jožef Gašperšič, Irena
Levičnik, Valter Drozg, Andrej Gerenčer, Jožica Puhar.
Opravičeno odsotni člani Strokovnega sveta ZDUS:
Frančiška Ćetković, Aldo Ternovec, Tomaž Banovec, Boris J. Bregant.
Ostali prisotni:
dr. Mateja Kožuh Novak, Anton Donko in Slavica Golob.
Sejo je pričel predsednik Strokovnega sveta, dr. Samo Zupančič, ki je pozdravil navzoče in
predlagal spremenjen
DNEVNI RED:
1. Potrditev popravljenega zapisnika 6. seje Strokovnega sveta ZDUS
2. Obravnava in sprejem zapisnika 7. seje Strokovnega sveta ZDUS
3. Ocena uspešnosti 12. Festivala za tretje življenjsko obdobje in pristop Festivalu za leto
2013 (dr. Samo Zupančič)
4. Akcija PEŠEC Javne agencije RS za varnost prometa (dr. Samo Zupančič)
5. Projekt Mreža (dr. Mateja Kožuh Novak)
6. Razno

ad 1/ Potrditev popravljenega zapisnika 6. seje
Strokovnega sveta ZDUS
Na zapisnik 6. seje Strokovnega sveta ni pripomb.
SKLEP: Zapisnik 6. seje Strokovnega sveta ZDUS je sprejet
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ad 2/ Obravnava in sprejem zapisnika 7. seje
Strokovnega sveta ZDUS
Na zapisnik 7. seje Strokovnega sveta ni pripomb.
SKLEP: Zapisnik 7. seje Strokovnega sveta ZDUS je sprejet.
ad 3/ Ocena uspešnosti 12. Festivala za tretje življenjsko
obdobje in pristop Festivalu za leto 2013
V razpravi so sodelovali dr. Samo Zupančič, Angelca Žiberna, Irena Levičnik, Jožica Puhar,
Valter Drozg, dr. Mateja Kožuh Novak, Ema Tibaut, Jožef Gašperšič, Slavica Golob, Anton
Donko in Ana Bilbija.
Podana so bila naslednja mnenja in vtisi:
- Angelca Žiberna: Preveč okroglih miz, dobre vsebine, preveč strokovnih referatov in
premalo prostora za diskusijo, preveč tem, ki ne spadajo na festival. Slišali smo
neenotna mnenja strokovnjakov. Generalno sožitje je stvar vseh generacij. Bila je
dobra zasedba okroglih miz.
- Irena Levičnik: Bila prisotna na petih okroglih mizah. Bilo je dovolj publike.
Prihodnjič naj se več pozornosti posveti voditeljem okroglih miz, izpostavi naj se
programski svet. Premalo prisotnih NVO, prisotni pa morajo biti tako stroka kot
vladni sektor. Pohvali aktivnost mesta Ljubljana. Pohvali natečaje, enako odprti oder.
Ljudje so bili zadovoljni.
- Jožica Puhar: Boljši vtis kot poprej, tudi večja pojavnost medijev, presenečena nad
množico dogodkov. Festival je dosegel svoj namen.
- Valter Drozg: Festival je dober za Ljubljano in okolico, treh dni si mnogi iz raznih
koncev Slovenije ne morejo privoščiti. Zelo mu je bil všeč prvi dan. Zakaj se festival
ne bi vsako leto selil?
- Angelca Žiberna, dr. Samo Zupančič, dr. Mateja Kožuh Novak: Ta ideja je že bila, ni
mogoče realizirati, edino, če bi se izvajali dogodki, ki bi sovpadali s festivalom.
Društva želijo priti v Cankarjev dom kot dom-center kulture.
- Ema Tibaut: Ni bilo nervoze, vse narejeno pravočasno. Kulturne prireditve so bile
polne. Dobro bi bilo prestaviti dogodke na zgodnejšo uro, da se lahko ljudje
pravočasno povežejo z železnico. Poudari, da bi se delno krilo stroške nastopajočim in
poskrbelo za obrok. Likovna razstava ni bila na pravem mestu. Natečaji so dobrodošli.
- Jožef Gašperšič: Postavi vprašanje o pokroviteljih.
- Slavica Golob: Drugi dan je bilo premalo prostora zaradi nepredvideno oddanih
vstopnic. Pojasnilo: Vstopnice so bile vnaprej rezervirane in razdeljene po seznamu
rezervacij.
- Anton Donko: Pripombe na zaprtje zaradi izvedbe ne-slovenske pesmi. SEM je
zadovoljne s sodelovanjem z nami in zamejci. Še vedno je problematična konferenca.
Vlada še ni naredila svojega, nekaj stroškov bomo krili tudi sami.
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Dr. Samo Zupančič: Prebere sporočilo Tomaža Banovca, da je nezadovoljen s
festivalom, da gre za sejem in gre za nastopanje uradnikov. Dr. Zupančič poudari, da
je bil že na prvem sestanku narejen seznam okroglih miz in potencialnih govorcev.
Dr. Mateja Kožuh Novak: Razočarana nad programskim svetom. Na otvoritveni
konferenci morajo najprej govoriti predstavniki starejših, da jih poslušajo in slišijo
tako stroka kot vladni sektor. Drugo leto je leto aktivnega državljana, bi lahko
pripravili konferenco z naslovom Aktivno državljanstvo (lahko povabimo NVO,
sindikate, društva bolnikov, mlade-študente). Festival moramo voditi mi. Tema bi
lahko bila razdeljena na vse tri dni. Pripraviti je treba navodila za govorce/za
prispevke.
Dr. Samo Zupančič: Zaključke je treba predlagati v diskusijo UO.

Dr. Samo Zupančič se je odpovedal vodenju Komisije za strokovni program.
SKLEP: ZDUS pripravi poročilo o dosežkih, zadovoljstvu, ker je sodeloval JSKD.
Napiše se mnenje, kaj pričakujemo od sofinancerja.
Ana Bilbija opomni, da je bil na 7. seji Strokovnega sveta sprejet sklep, da se pripravi
analiza in program za prihodnje leto. Postavit je treba roke.
SKLEP: Proevent d.o.o. naj ZDUS dostavi poročilo o 12. F3ŽO. Strokovni svet naj
prične s pripravami na program (teme, okrogle mize, govorci in ostali sodelujoči).
Anton Donko naj pripravi poročilo.
ad 4/Predlog novega pokojninskega zakona
Prvotna točka je umaknjena z dnevnega reda. Kljub temu so člani podali nekaj informacij.
V razpravi so sodelovali Anton Donko, dr. Mateja Kožuh Novak, Ana Bilbija, dr. Samo
Zupančič in Valter Drozg.
Anton Donko je podal kratko informacijo v zvezi s problematiko 143. člena ZUJF. Povedal je,
da je pravna stroka svetovala, da se na odločbe ZPIZ vlagajo pritožbe z zahtevkom za vračilo
neizplačanega dela pokojnin. ZPIZ naj bi prejel cca. 13.000 pritožb. Zdaj teče obdobje za
vlaganje tožb.
Dr. Mateja Kožuh Novak prisotne seznani, da bo na današnji dan redna seja DZ RS, kjer bo
obravnavan predlog ZUJF-A, ki ga je predlagal SD. Za podporo smo pisno zaprosili DeSUS,
ki je naše mnenje in prošnjo zavrnil.
Ana Bilbija je poudarila, da ZDUS ni naredil nič, da bi ne prišlo do sprejetja takega zakona.
Sedaj pa se zadeva rešuje tako, da se pišejo pritožbe, Ustavno sodišče pa še vedno modro
molči.
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V nadaljevanju je poročala o aktivnostih, ki so bile narejene na nivoju PZDU Dolenjske in
Bele krajine v zvezi s pokojninsko reformo. Stališča in pripombe, ki so bile pri njih sprejete
so priložene zapisniku in so njegov sestavni del.
Kot članica NS v Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja je opozorila na
povečane obveznosti, ki jih predvideva predlog zakona o izvrševanju proračuna za leti 2013
in 2014. Sedanja letna obveznost, določena z zakonom znaša 50 mio. Predlog zakona jo
povečuje na do 120 mio letno, (62. Člen), predlog finančnega načrta ZPIZ predvideva za leto
2013 120 mio, za leto 2014 pa kar 190 mio. Taka dinamika bi v nekaj letih pripeljala do
porabe vseh sredstev.
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP:
Strokovni svet nasprotuje izčrpavanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja d.d. s tem, da bi se po predlogu finančnih načrtov ZPIZ za leto 2013 in 2014
povečalo v letu 2013 na 120 mio €, v letu 2014 pa na 190 mio €. (Zakon o izvrševanju
proračunov RS za leti 2013 in 2014 v 62. členu predvideva povečanje obveznosti, vendar
največ do višine 120.000.000 EUR).
Sedanja zakonska obveznost v višini 50 mio € je dolgoročno vzdržna, večje obremenitve
bi pomenile izčrpavanje. Ker je bila Kapitalska družba ustanovljena za zagotavljanje
dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema predlagamo, da povečana obveznost
ostane obveznost proračuna RS iz naslova 10% prispevka od prodaje državnega
premoženja (predvideno s koalicijsko pogodbo in ZAKONOM O SLOVENSKEM
DRŽAVNEM HOLDINGU).
ad 5/Akcija PEŠEC Javne agencije RS za varnost prometa
dr. Samo Zupančič meni, da naj poročilo pripravi predsednik Komisije za tehnično kulturo,
Andrej Jus, v kolikor je komisija sodelovala pri akciji.
ad 6/Ocena poročila o uresničevanju akcijskega programa
za invalide 2007-2013 v letu 2011
Material je bil poslan elektronsko v celoti, za ZDUS sta aktualni zadnji dve strani. Dr. Mateja
Kožuh Novak pove, da na področju invalidov ni bilo povedano še nič. Angelca Žiberna
vztrajno hodi na ministrstva v zvezi s to tematiko in poudari, da prej v poročilu sploh ni bilo
upokojenih invalidov, zdaj so.
SKLEP: Angelca Žiberna pripravi skrajšano besedilo poročila o uresničevanju
akcijskega programa za invalide 2007-2013 za leto 2011.
ad 7/Projekt Mreža
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Dr. Mateja Kožuh Novak prisotnim pove, da bo na ZDUS 23.10.2012 revizija projekta Mreža
s strani EU sodišča. Projekt se je zaključil 30.9.2012. Projekt je zajemnal izboljšanje
sodelovanja s poslanci, obravnavanih je bilo 11 zakonov in 7 amandmajev, 11 iniciativ, 40
srečanj, 17 okroglih miz na temo zakonov.
Prijavili smo nov projekt z naslovom starejši za razvoj demokracije v Sloveniji, za katerega
čakamo odobritev, teči pa je pričel z 1.10.2012.
ad 8/ Razno
Pod točko razno ni bilo razprav.
Zapisala:
Nika Antolašić

Dr. Samo Zupančič, predsednik Strokovnega sveta
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