STROKOVNI SVET

Št. OP-450-2012/11
Ljubljana, 21.11.2012

Zapisnik 9. seje Strokovnega sveta ZDUS, ki je bila 11.12.2012 ob 10h na ZDUS

Prisotni: dr. Samo Zupančič, Aldo Ternovec, Angelca Žiberna, Tomaž Banovec, Jožef
Gašperšič, Irena Levičnik, Boris Janez Bregant, Jožica Puhar, dr. Mateja Kožuh Novak,
Slavica Golob, Branka Kastelic in Nika Antolašić.
Opravičeno odsotni: Frančiška Ćetković, Ema Tibaut, Ana Bilbija, Valter Drozg, Andrej
Gerenčer in Anton Donko.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 8. seje Strokovnega sveta
2. Zaključki Programskega sveta festivala v letu 2012 in priprave na festival v letu 2013 (S.
Zupančič)
3. Bivalna kultura starejših, informacija Helps (T. Banovec)
4. Informacija o iniciativi Modri servis (J. Gašperšič)
5. Hospic (A. Ternovec)
6. Zakon o trgu dela (B. Kastelic)
7. Razno

je soglasno sprejet.
Ad1
Pripomb na zapisnik ni.
SKLEP: Zapisnik 8. seje Strokovnega sveta je sprejet.
Dr. Zupančič opozori na realizacijo sklepov zapisnika 8. seje sveta. Ponovno se pozove
predsednika Komisije za tehnično kulturo, Andreja Jusa, da pripravi poročilo o Akciji
Pešec. Angelca Žiberna pa naj na prihodnji seji predstavi poročilo API 2007-2013.

Ad2
V razpravi so sodelovali: dr. Samo Zupančič, Irena Levičnik, Boris Janez Bregant, Aldo
Ternovec, dr. Mateja Kožuh Novak, Angelca Žiberna, Jožef Gašperšič, Jožica Puhar in
Tomaž Banovec.
Med razpravo je bilo podanih več predlogov, nekaj kritik in možnih rešitev za izboljšanje
Festivala. V prihodnjem letu bi bilo dobro, da bi se na Festivalu predstavile občine in
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predstavile svoje aktivnosti za starejše. Za začetek bi bilo potrebno dobiti informacije s strani
DU, kaj pravzaprav njihove občine delajo za starejše. Potrebno je pričeti s pripravami na
Festival 2013. Naj se na občine pošlje poziv, kaj lahko nudijo (projekti, dejavnosti) lokalno.
Dr. Mateja Kožuh Novak da predlog, da se pozove PZDU, da vsaka napiše kaj so letos
naredili v tej smeri, da dobimo smernice za naprej. Člani so predhodno prejeli še predlog
Programa Festivala 2013, ki ga je pripravila dr. Mateja Kožuh Novak.
Razprava se je v nadaljevanju prevesila na temo EU dokumentov. Predlaga se, da bi vsak
prevzel en dokument in ga v letu 2013 razdelal in pripravil kratko poročilo, da bi bili sploh
seznanjeni z dokumenti obveznimi za Slovenijo. Angelca Žiberna je omenila analizo posveta
z Brda, Irena Levičnik pa vezano na to povedala, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport pripravilo Strategijo Izobraževanja odraslih do 65. leta. Nujno bi bilo treba
sklicati pristojno Komisijo ZDUS, da to tematiko natančno obravnava in pristojnemu
ministrstvu posreduje svoje pripombe in dopolnitve. Strategija je na voljo na spletni strani
ministrstva.
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_mednarodno_sodelova
nje/razvoj_izobrazevanja/strategija_iu2020/
Aldo Ternovec meni, da bi nekdo moral imeti pregled nad vsemi dokumenti, ki so obvezujoči
za Slovenijo. Treba se je posvetiti 1. Oktobru, osnutku strategije izobraževanja odraslih,
državnim in mednarodnim dokumentom. Jožica Puhar opomni, da, če bi Vlada sprejela vsaj
70% ukrepov, bi veliko naredila na področju starejših. Dr. Mateja Kožuh Novak pove, da je
prevedla Dunajsko deklaracijo in je bil prispevek objavljen v novembrski številki ZDUS Plus
na strani 10. Opomni še, da ni deklaracije, ki bi govorila o zaščiti pravic starejših (starost se
kot diskriminatorni element pojavi le pri migrantih in ženskah).
SKLEP št. 1: Zaprosi se Bojano Cvahte za pregled dokumentov.
V nadaljevanju se je vrnila tematika Festivala. Dr. Samo Zupančič je povedal, da je Komisija
za strokovni program razpuščena in naj se predlaga morebitne člane. To je potrebno storiti
čim prej, da se Komisija lahko sestane in prične z delom. UO ZDUS naj predlaga
predstavnike ZDUS v Komisijo. Aldo Ternovec poudari, da se že na prvem dnevu postavi
izziv in ne na zaključku.
SKLEP št. 2: ZDUS naj predlaga kdo bo v Komisiji za strokovni program.
SKLEP št. 3: Sprejme se poročilo O Festivalu 2012, ki ga je pripravila Komisija.

Ad3
Tomaž Banovec predstavi projekt, ki izhaja iz alternativnih oblik bivanja. Financiran je iz
evropskih sredstev. Formalno projekt traja od leta 2011 do 2014. Na projektu sta zaposleni 2
osebi za določen čas, eden je zadolžen za informiranje in komuniciranje, drugi pa za spletno
stran in dežurstvo v svetovalnici. Pri prvi otvoritvi je bil dober medijski odziv. Predstavi se
eden od zaposlenih na projektu, dr. Urban Boljka. Projekt je pilotski in je trenutno regijski.
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Za enkrat so prejeli cca. 10 klicev, bilo je nekaj osebnih stikov. Kasneje bi poskusili s širitvijo
na pokrajine.
Nastala je pobuda o sodelovanju Svetovalnice z Branko Kastelic, ki bi lahko nudila pravne
nasvete.
Ob tej priložnosti je Irena Levičnik povedala, da na bivalno kulturo v veliki meri vplivajo tudi
upravniki in bi bilo treba nekaj ukreniti tudi na tem področju.
SKLEP št. 1: Sprejme se poročilo, ki ga je pripravil Tomaž Banovec.
SKLEP št. 2: Potrebno je rešiti odprta vprašanja (pravna in glede prilagoditev
stanovanj starejšim ter glede vzdrževanja gospodinjstev).

Ad4
Jožef Gašperšič predstavi pobudo za ustanovitev socialnega podjetja.
1. Kje so razlogi? Uporaba podatkov pridobljenih v projektu Starejši in starejše, rešiti potrebe
upokojenih in sposobnih oseb za delo, rešitev financ ZDUS – potreba po dodatnih virih.
2. Koncept: Nov gospodarski subjekt – socialno podjetje neprofitne dejavnosti: ustanovitelj in
lastnik je ZDUS, dejavnost (potrebe, ponudbe izvajalcev, plačilnih storitev), širjenje storitev
na druge subjekte (ne samo na naše upokojence), prosti trg.
3. Kako se organizirati? Osebni stik, klicno središče, klicni center - projektna pisarna.
4. IKT: Vsi imajo baze podatkov; način dela kot na študentskem servisu.
5. Zakon o urejanju trga dela.

SKLEP št. 1: V januarju 2013 se pripravi pravni okvir.
S
KLEP št. 2: V februarju 2013 se opravijo obiski in predstavitve na OZ DU.
Tomaž Banovec predlaga, da se do prihodnje seje obvesti člane o nadaljnjih korakih.
SKLEP št. 3: Strokovni svet podpre idejo o Modrem servisu. Potrebno bo urediti
pravno in davčno problematiko. Na prihodnji seji sveta se poroča o nadaljnjih
aktivnostih.
Ad5
Aldo Ternovec predstavi problematiko Hospica. Sprašuje ali bomo vsi umrli dostojno,
častitljivo. Poudari, da se trenutno ukvarjajo z 19 posteljami, ki jih premore Hospic, ne pa
z vsemi tistimi v domovih za starejše in bolnišnicah. V Sloveniji na primer večina ljudi
umre v bolnišnicah. Tako so pravzaprav bolnišnice hospici. Gre bolj za socialni kot pa za
zdravstveni problem.
SKLEP: Sprejme se informacijo o Hospici in paliativni oskrbi na splošno, ki jo je
podal Aldo Ternovec. Vsem članom sveta pa se posreduje Državni program
paliativne oskrbe iz leta 2010.
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Zaradi pomanjkanja časa nista bili obravnavi zadnji dve točki dnevnega reda. Dr. Mateja
Kožuh Novak poda še nekaj informacij: UO ZDUS bo odločil ali vložimo v parlament v
obravnavo predlog volilnega zakona, finančno stanje ZDUS je slabo, nismo dobili
nadaljevanje projekta Aktivno državljanstvo, prejeli smo tretjino prispevkov za knjigo, ki
naj bi izšla konec leta. Poklicati je potrebno tiste, ki prispevka še niso poslali na ZDUS.
Seja je bila zaključena ob 13,40 uri.
Zapisala Nika Antolašić

Dr. Samo Zupančič
predsednik Strokovnega sveta
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