Strokovni svet ZDUS 2019-2023
Ljubljana, 25. 11. 2019
Zapisnik konstitutivne in 1. redne sejo Strokovnega sveta ZDUS, ki je bila
dne 20. 11. 2019 s pričetkom ob 10. uri na ZDUS
Prisotni člani: mag. Milan Krajnc (predsednik), Anka Tominšek (podpredsednica),
Janko Čakš, Andrej Gerenčer, Jožica Puhar, dr. Jožef Gašperšič, mag. Martin Toth,
Tomaž Banovec, Milan Osterc, Branko Suhadolnik, Alojz Vitežnik, Rožca Šonc,
Primož Hainz, Jožko Čuk in Danilo Škerbinek.
Prisotni drugi vabljeni: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Nika Antolašić (tajnik
ZDUS, delno) in Lara Valič (strokovna sodelavka, odnosi z javnostmi, delno).
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS).
Janez Sušnik je pozdravil prisotne in predlagal potek seje skladno s predlaganim
dnevnim redom.
AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Janez Sušnik je predlagal dopolnjen dnevni red z novo 11.a točko.
Na predlog Janeza Sušnika je bil sprejet
Sklep št. 1: Ugotovi se sklepčnost in potrdi dopolnjen dnevni red
konstitutivne in 1. redne seje Strokovnega sveta ZDUS dne 20. 11. 2019:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Konstituiranje
3. Podlage za delo (statut, pravilniki, poslovnik, prostovoljski
dogovor)
4. Pretok informacij ZDUS
5. Informacija o Generalnem svetu EURAG in Mednarodnem forumu v
Moskvi
6. Poročilo o dogodkih Upravnega sveta AGE
7. Seznanitev s pripombami na predlog Stanovanjskega zakona
8. Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020: strokovni program
9. Informacija o udeležbi na 2. Konferenci pokojninskega in
invalidskega zavarovanja
10. Seznanitev s promocijo koncepta »Gospodarstvo dobrega počutja«
11. Razno
a) Predlog SAB za izredno uskladitev pokojnin
b) Informacija o razgovorih za skupno nalogo Ministrstva za
zunanje zadeve in ZDUS v času slovenskega predsedovanja Svetu
EU v letu 2021
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AD 2 Konstituiranje
Janez Sušnik je člane povabil k predstavitvi.
Mag. Milan Krajnc prihaja iz Črnomlja, delal je predvsem na področju socialnega
varstva, varstva starejših oseb, bil je tudi direktor doma starejših. V prejšnjem
mandatu je bil podpredsednik Komisije za socialna vprašanja ZDUS, dva mandata
tudi v strokovnem svetu ministrstva in Socialne zbornice Slovenije.
Tomaž Banovec, po izobrazbi univ. dipl. geodet, bil je informatik, planer, generalni
direktor Statističnega urada RS, po upokojitvi se je aktivno vključil v ZDUS in druge
organizacije. Specialno področje dela so stanovanja, okolje, zdravje in drugo.
Danilo Škerbinek, diplomant FS (univ. dipl. ing. str.), v sedemdesetih letih
je vodil obratovanje in izgradnjo ključnih energetskih naprav v Združenih
papirnicah Ljubljana, vodil je energetsko sekcijo DIT papirništva in
celuloze, usposablja kadre, ki uporabljajo plin v industrijskih napravah in
ki v komunalnih podjetjih skrbijo za dobavo plina, 12 let je bil predsednik
IO in nato skupščine Interesne skupnosti za nafto in plin, 5 mandatov
izvoljen za tehničnega direktorja podjetja GEOPLIN, sodeloval v pogajanjih
in podpisnik pogodb za dobavo plina iz Alžira in podpisnik transportnih
pogodb za pretok plina preko Tunisa, sredozemskega morja ter Italije do
Slovenije; ukvarja se z športom, 51 let kot prostovoljec aktivni gorski
reševalec, 16 let načeloval slovenski gorski reševalni službi, tri
mandate član predsedstva mednarodne gorske reševalne zveze ICAR in
tri mandate podpredsednik CAA-združenja sedmih planinskih organizacij,
ki deluje na področju Alp Evrope.
Janko Čakš prihaja iz Šmarja pri Jelšah, 6 let je upokojen. Bil je direktor finančne
uprave, delal je tudi na drugih delovnih mestih, je višji finančni svetnik, tudi višji
predavatelj (FKOV Celje). Delovne izkušnje izhajajo iz različnih delovnih mest. Je
tudi član U3ŽO.
Andrej Gerenčer je bil dolgoletni direktor v PTT dejavnosti, bil je predsednik
skupščine in župan občine, tudi poslanec v DZ RS, bil je tudi veleposlanik na
Madžarskem. Aktiven je kot član skupščine ZZZS.
Milan Osterc je po izobrazbi pravnik notranjih zadev, od leta 2000 dela v NVO.
Lansko leto je prejel državno prostovoljsko priznanje. Od leta 2009 dalje sodeluje v
ZDUS predvsem na področju informatike, sedaj tudi kot predsednik Komisije za
izobraževanje, publiciteto in informatiko. Je koordinator mreže transplantiranih
vzhodne Evrope ter predsednik DU Cankova.
Mag. Martin Toth je diplomirani stomatolog. Kariero je posvetil kreaciji in
proučevanju sistemov zdravstva, tudi sedanjega zakona iz leta 1991. Sodeloval v
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različnih državah, svetovalec svetovne banke in svetovne zdravstvene organizacije,
predaval je na mednarodnih konferencah o slovenskem zdravstvenem sistemu.
Pred 11 leti se je upokojil, še danes sodeluje z različnimi institucijami in je med
drugim tudi član skupščine ZZZS.
Dr. Jožef Gašperšič je kariero zaključil 2003. Sicer je končal študij fizike, zaposlil se
je v Švici, kjer je podpiral tehnični laboratorij, nato je delal v zastopstvo IBM za
Jugoslavijo na različnih delovnih mestih, tudi kot sistemski direktor globalnih storitev
za regijo v Evropi, kasneje tudi v ZAE kot menedžer servisnih storitev. Po upokojitvi
je delal na vrsti nalog, svetih za informatiko ter v Strokovnem svetu ZDUS.
Primož Hainz je diplomiran zgodovinar in sociolog, dve leti je učil na delavski
univerzi in Fakulteti za šport, nato je postal aktiven v politiki. Vrsto let je delal v DS
RS, tudi kot sekretar. Po upokojitvi se je pridružil DeSUS. Celo življenje je bil
športnik in vrhunski atlet, dolga leta tudi podpredsednik atletske zveze.
Branko Suhadolnik prihaja iz Žirovnice, po izobrazbi je ekonomist. 40 let je delal v
gospodarstvu v različnih podjetjih in TOZD-ih, tudi kot član uprave in na področjih
trženja, logistike, izvoza. v Iskri je bil član različnih organov. Po upokojitvi je
spoznaval javni sektor, organe občine in bolnišnice. Na ZDUS pa vodi rokodelsko
aktivnost, ki je množična.
Jožica Puhar deluje v ZDUS od leta 2011. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana
sociologinja, ima opravljeno tudi prvo stopnjo pravne fakultete. Aktivna je bila v
politiki kot ministrica za delo v prvi vladi, bila je veleposlanica v Makedoniji in Grčiji.
Delovne izkušnje iz prve vlade so segale na področja sociologije dela, mednarodnih
odnosov, aktivne politike zaposlovanja (eden redkih projektov, ki še vedno deluje in
ga je pripeljala iz Švedske prakse), kolektivne pogodbe, socialni dialog (danes ESS).
Je članica Strokovnega sveta ZDUS, pokriva mednarodno sodelovanje, je članica
organov Age Platform in Eurag ter članica sveta Vlade RS za aktivno staranje in
medgeneracijsko sodelovanje.
Alojz Vitežnik je končal pomorsko akademijo, 15 let je delal na stanovanjskem
področju kot direktor stanovanjskega podjetja, 8 let je bil direktor občinske uprave,
zadnja leta je bil aktiven v ZDUS, 2 mandata je bil predsednik PZDU, 1 mandat tudi
predsednik Nadzornega odbora ZDUS.
Jožko Čuk prihaja s Krasa, po izobrazbi je strojnik in mag. organizacije in
poslovne politike. Delal je v podjetju Vozila Gorica, na Republiškem
komiteju za energetiko, industrijo in gradbeništvo, nato v Saturnusu kot
vodja strojegradnje ter tehnični direktor in direktor Saturnusa. Kasneje je
delal na Gospodarski zbornici Slovenije, vodil tudi inženiring izgradnje
nove stavbe zbornice, zadnja leta pa je bil direktor Goriškega gledališča.
17 let je bil predsednik Slovenskega združenja za kakovost in odličnost.
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Bil je tudi Državni svetnik in predsednik Socialno ekonomskega sveta RS.
Je poročen in oče treh otrok.
Rožca Šonc je po izobrazbi pravnica. Dve leti je delala na gospodarski zvezi v
Novem mestu, 38 let pa v tovarni Krka, od tega je 25 let vodila kadrovsko službo.
Zadnjih 5 let aktivne delovne dobe je vodila projekt Razvoja kadrov z načrtovanjem
kariere vodilnega kadra. Leta 1996 se je upokojila in se na povabilo včlanila v DU in
Občinsko zvezo, ki se je kasneje preoblikovala v PZDU ter prevzela področje sociale.
Je predsednica DU Novo mesto. Za delo na humanitarnem in socialnem področju je
prejela leta 2016 Nagrado občine Novo mesto. Na ZDUS sodeluje od leta 1998, kjer
je operativni vodja programa Starejši za starejše vse od začetka izvajanja programa
(od leta 2004). V letih 2006 in 2010 sta s Tomažem Banovcem vodila svet vlade za
varstvo starejših. 8 let je bila tudi predsednica Nadzornega sveta hotela Delfin, ki je
takrat doživel razvoj in preporod. V zvezi z delom na programu Starejši za starejše
in njegovem prejemu nagrade Državljan Evrope leta 2017, je bila nominirana za
Žensko leta, na lokalni televiziji Vaš kanal pa za osebnost meseca.
Anka Tominšek je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica. Delala je v
politiki in tudi ves čas v stroki. Začela je kot sodnica v Novem mestu, zakonodajnopravni služba parlamenta, 4 mesece v diplomaciji. Delala je na sekretariatu za delo,
strokovno na področju pokojninskega in socialnega varstva, bila je predsednica
sodišča združenega dela, višjega delovnega in socialnega sodišča. Bila je
podpredsednica ljubljanske skupščine, županja občine Šiške. Upokojila se je pred 20
leti in se vključila ZDUS, kjer je 2 mandata vodila pravno komisijo, komisijo za
pokojninsko politiko. Je tudi predstavnica ZDUS v Svetu ZPIZ, katerega je tudi en
mandat vodila.
Na predlog Janeza Sušnika je bil sprejet
Sklep št. 2:

Strokovni svet ZDUS za mandatno obdobje 2019-2023 se je
konstituiral.

Za predsednika Strokovnega sveta ZDUS je izvoljen mag. Milan
Krajnc, za podpredsednico pa Anko Tominšek.
AD 3 Podlage za delo (statut, pravilniki, poslovnik, prostovoljski dogovor)
Milan Krajnc se je uvodoma zahvalil za izvolitev in povedal, da je bil najprej
neprijetno presenečen, ker so PZDU v organ predlagale zgolj 3 člane, ostalo pa je
popolnilo vodstvo ZDUS. Glede na predstavitev je izjemno zadovoljen z naborom
sodelavcev.
Nika Antolašić je v nadaljevanju predstavila podlage za delo Strokovnega sveta
ZDUS:
 Statut ZDUS, sprejet decembra 2016, spremenjen in dopolnjen
februarja 2017 – opredeljuje temeljna načela, namen in cilje
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delovanja ZDUS, včlanitev in prenehanje članstva, pravice in
obveznosti
članstva,
funkcionarje,
organe,
pristojnosti
in
upravljanje, sestavo premoženja ZDUS, Vzajemni posmrtninski
sklad, pridobitno dejavnost, strokovno službo, javnost dela in
obveščanje, prenehanje. V X. poglavju je opredeljeno podrobneje za
Strokovni svet (da je posvetovalno telo Upravnega odbora in Zbora
članov ZDUS in ga sestavljajo strokovnjaki s ključnih področij
delovanja ZDUS ter v skladu c cilji in nalogami, kot izhaja iz statuta
in Zakona o humanitarnih organizacijah; da je mandat 4-letni,;
opredeljuje naloge sveta – problematika upokojencev, uresničevanje
strateških usmeritev ZDUS in nacionalne strategije o kakovostnem
staranju, pripravlja predloge za razvoj posameznih dejavnosti za
uresničevanje humanitarnega poslanstva ZDUS, daje mnenja k
programom in projektom, ki jih izvaja (ali jih bo izvajal) ZDUS; da
njegovo delovanje ureja poslovnik; in da o svojem delu poroča
Upravnemu odboru in Zboru članov ZDUS.
 Poslovnik o delu Strokovnega sveta ZDUS, sprejet septembra
2017 – opredeljuje to kar statut, dodatno še način sklicevanja sej,
da se odloča z večino glasov prisotnih na seji, da je predsednik
sveta vabljen na seje Upravnega odbora ZDUS in tam zastopa
stališča Strokovnega sveta ZDUS, da lahko pri delu sveta sodelujejo
zunanji sodelavci, da je delo članov prostovoljno in praviloma
neplačano in se jim povrnejo potni stroški.
 Poslovnik o delu organov in delovnih teles ZDUS, sprejet junija
2013, spremenjen in dopolnjen maja 2015 – v 2. členu opredeljuje
način sklicevanja, vodenja, poteka in odločanja. V II. poglavju so
podrobneje opredeljena Delovna telesa (komisije – ustanavljanje,
področja, imenovanje, naloge predsednika; ekspertne skupine in
začasna delovna telesa; Upravni odbor in Strokovni svet, ki ima tudi
svoj poslovnik; strokovna služba ZDUS).
 Pravilnik o prostovoljskem delu, sprejet april 2016, spremenjen
in dopolnjen aprila 2017 in oktobra 2018 – pravilnik v III. poglavju
opredeljuje Pravice in obveznosti prostovoljcev v ZDUS (seznanitev
z vsebino prostovoljskega dela, pripadajočimi pravicami, izdajanje
potrdil, nevarnostmi za delo, seznanitev z etičnim kodeksom
(zavezuje vse prostovoljce in prostovoljske organizacije, določa kaj
je prostovoljsko delo, pravice, obveznosti, moralna načela in
vrednote, predstavlja osnovne smernice in minimalne standarde za
prostovoljsko
delo);
usposabljanje,
zagotavljanje
varnosti,
odklonitev dela, varstvo osebnih podatkov. Obveznosti in pravice
prostovoljcev so: izvrševanje obveznosti, usposabljanje, spoštovati
pravila delovanja ZDUS, pravica do potrdila, varovanje osebnih
podatkov, poročanje o opravljenem prostovoljskem delu na
časovnici. ZDUS je dolžna: spoštovati in zagotavljati pravice in
obveznosti prostovoljcev, izvrševati obveznosti, zagotavljati pogoje
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za delo in spoštovanje pravic, izdaja potrdila, zagotavlja sredstva za
dogovorjena povračila, varuje osebne podatke in prostovoljce
nezgodno zavaruje, imamo pa tudi sklenjeno zavarovanje
odgovornosti tretjih oseb.
 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov ZDUS, sprejet maja
2019 – zakonske podlage, kaj je osebni podatek in kaj občutljivi
osebni podatek, kaj pravilnik določa (organizacijske, tehnične in
logistično tehnične postopke in ukrepe z namenom preprečitve
nepooblaščenega uničenja, spremembe, izgube, nepooblaščenega
dostopa, obdelave, uporabe ali posredovanja osebnih podatkov),
varovanje prostorov in računalniške opreme, varovanje sistemske in
aplikativne opreme, obveznosti zunanjih sodelavcev, sprejem in
posredovanje osebnih podatkov, brisanje osebnih podatkov,
ukrepanje ob sumu nepooblaščenega dostopa, odgovornost za
izvajanje ukrepov, evidence obdelave osebnih podatkov in
odgovorne osebe.
V razpravi, v kateri so sodelovali Danilo Škerbinek, Tomaž Banovec, Jožica
Puhar, Janez Sušnik, Anka Tominšek, mag. Milan Krajnc in Primož Hainz je
bilo izpostavljeno:
 kakšen je način pridobivanja vabil in posredovanja le-teh,
 kdo aktivno spremlja dogajanja na različnih področjih,
 da bi moral imeti predsednik ZDUS pristojnost za imenovanje
ekspertnih skupin in ne Upravni odbor ZDUS (zaradi operativnosti),
 da je treba skrbeti za stalno obveščanje in odzivanje, za kar je
potrebno nekoga zadolžiti,
 da se ZDUS-u dogaja krivica, ker je velikokrat izvzeta organizacija iz
raznih dogajanj in bi bilo prav, da se sami angažiramo in pravočasno
odzovemo na določene teme,
 velika vrzel je tudi, ker ne moremo biti del Ekonomsko socialnega
sveta in bi morali najti način za stalno vključenost in sodelovanje,
 se zaradi kontinuitete delovanja organa zaprosi Ano Bilbija, da
zapiše svoja razmišljanja o delovanju novega Strokovnega sveta
ZDUS,
 med podlage za delo sodi tudi dokument Memorandum 2018.
Na predlog mag. Milana Krajnca je bil sprejet
Sklep št. 3:
 Strokovni svet ZDUS se je seznanil s podlagami za delo in
pravicami ter obveznostmi, ki izhajajo iz prostovoljnega
dela in zavarovanja osebnih podatkov.
 Delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS
se predloži stališče, da bi moralo biti imenovanje ekspertnih skupin
v domeni predsednika ZDUS, kar naj se upošteva pri pripravi
sprememb in dopolnitev temeljnega akta ZDUS.
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 Zavzeto je bilo stališče, naj predsednik ZDUS oblikuje ad hoc
skupine za oblikovanje stališč za določene zadeve.
 Kontaktna točka za posredovanje vabil je tajništvo ZDUS, udeležba
pa je odvisna od potreb.
 Strokovni Svet ZDUS predlaga, da vsi ki se vključujejo v razprave
aktualne za starejše in ZDUS kot prvi pripomoček za stališča ZDUS
uporabijo Memorandum 2018.
AD 4 Pretok informacij ZDUS
Lara Valič je pojasnil, da je spletna stran ZDUS v prenovi in načrtujemo, da bo v
začetku leta 2020 ugledala luč. Vse bolj smo aktivni na družbenih omrežjih in
tedenskih novičkah, na katere se lahko prijavijo na spletni strani. Želja je, da bi se
čim bolj obveščali med seboj, okrepili pretok informacij, da smo med seboj dobro
obveščeni in da bi aktivno sodelovali na družbenih omrežjih. Z novo spletno stranjo
bi vsebino želeli zapolniti tudi s strokovni članki. Bo pa še pripravila dokument, ki bo
vsem posredovan naknadno.
Tomaž Banovec je opozoril, da ZDUS še vedno nima pretvornika dokumentov iz pdf
v doc format, da bi bilo dobro uveljaviti neka pravila glede pisanja (tip, velikost črk,
ki so lažje berljiva ter da bi bilo potrebno imeti tudi načela za pisanje prispevkov, ki
morajo biti kratki in jasni (koncept lahko branje).
AD 5 Informacija o Generalnem svetu EURAG in Mednarodnem forumu v
Moskvi
Jožica Puhar je predstavila informacije o delovanju organov Eurag, podrobneje pa
poročilo s seje Generalnega sveta in s konference – Mednarodnega foruma, ki so ju
člani prejeli. Slednji je bila široko zastavljen, s preko 200 udeležencev. V svojem
prispevku na tem dogodku je predstavila izvlečke iz akcijskih programov Strategije
dolgožive družbe na temo izobraževanja ter povezanih funkcij informiranja in
ozaveščanja. Predlagala je, da si preberejo poročilo ruskih kolegov glede socialne
oskrbe. Iz nastopov številnih govornikov je ugotovila, da je veliko razlik med
mestom in okolico. Na strokovni ekskurziji so udeležencem pokazali dom za starejše
osebe, ki deluje na osnovi prenosa premoženja na mesto. Imajo dve različni
možnosti organiziranosti bivanja – samostojno gospodinjstvo ali organizirano s
strani doma. To so možni modeli tudi za naše proučevanje in zgledovanje, ker je v
Sloveniji veliko starejših lastnikov nepremičnin.
Na predlog mag. Milana Krajnca je bil sprejet
Sklep št. 4:
 Sprejme se informacijo o Generalnem svetu EURAG
Mednarodnem forumu v Moskvi ter se jo posreduje
članstvu v informacijo preko spleta in ZDUS Plus.
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Zaključke in priporočila konference o vseživljenjskem
učenju se pošlje Komisiji za izobraževanje, publiciteto in
informatiko.
Jožica Puhar in Milan Osterc se dogovorita na katera
resorna ministrstva in inštitucije izven ZDUS se še naslovi
informacijo.

AD 6 Poročilo o dogodkih Upravnega sveta AGE
Jožica Puhar je predstavila informacije z dogodkov Upravnega sveta Age Platform.
Veliko so se ukvarjali z ustanavljanjem Evropske komisije, kamor bi Age rad spravil
čim več tem s področja starejših in staranja v različne programe in direktorate.
Zapisala je, kaj so v dosedanjih fazah našli v načrtih, koliko je bil Age uspešen in v
katere točke se komisarji usmerjajo. Dan je bil poudarek na pospešek vključevanju
Evropskega parlamenta v reševanje problematik. Za nas je velik uspeh, da so vsi
slovenski poslanci v Evropskem parlamentu podprli ustanovitev med-skupine o
demografskih spremembah in solidarnostjo med generacijami. Prišli so tudi na
sprejem v Evropski parlament in smo kot država pokazali, da si izjemno
prizadevamo, da bi problematika starejših v Evropskem parlamentu prišla do izraza.
Na predlog mag. Milana Krajnca je bil sprejet
Sklep št. 5: Strokovni svet ZDUS se je seznanil s poročilom o dogodkih
Upravnega sveta AGE in tovrstno sodelovanje podpira tudi v prihodnje.
AD 7 Seznanitev s pripombami na predlog Stanovanjskega zakona
Tomaž Banovec je člane seznanil z dokumenti pripomb na stanovanjski zakon, ki je
v javni obravnavi 28. 11. 2019. Pomembno vprašanje se tiče financiranja. Za
nastanitev je namenjenih nič ali malo, medtem ko je za socialno pomoč namenjeno
veliko. Vlada in ministrstva ne znajo ločiti, kaj nastanitev sploh je - to so vse
nastanitve, kjer ljudje bivajo. Te razlike nočejo rešiti in nas ne pripoznajo, tako
imamo v strategiji socialne varnosti izraz nastanitev, v zakonu pa stanovanja brez
nastanitve. Prav tako se morajo urediti definicije. V ZDUS predpostavljamo, da
kolektivna stanovanja v zakonu niso upoštevana. Domovi in druge oblike so
potisnjena k MDDSZ. Bistveno je tudi, da moramo vzpostaviti register stanovanj,
tudi najemnih. Razlogov za to je več: upokojenci živijo v prevelikih stanovanjih, še
vedno so premalo energetsko učinkovita stanovanja. Ključno vprašanje za ZDUS je,
kako bomo zavzemali stališča, saj brez ustrezne svetovalne službe to ne gre.
V razpravi, v kateri so sodelovali mag. Milan Krajnc, Jožko Čuk, Tomaž Banovec,
Anka Tominšek, Primož Hainz, Jožica Puhar in Danilo Škerbinek, je bilo poudarjeno:

da je gradivo dobra podlaga za razpravo v ZDUS in naj se člani do njega
opredelijo,

naj se predsednik ZDUS in predsednik pristojne komisije udeležita posveta
Gospodarske zbornice Slovenije dne 27. 11. 2019,
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da je potrebno povečati najemnost in menjavo stanovanjskih kapacitet,
da se mladi vse preveč selijo v centralizirana okolja,
da je potrebno vzpostaviti register gospodinjstev,
da je treba zavzeti stališče in predlagati pripombe na stanovanjski zakon v
javni obravnavi,
da v Sloveniji ni ustrezne strategije in ne stanovanjske politike,
je potrebno uporabljati termin nastanitev, ki zadeva kolektivne, socialne in
druge oblike nastanitve,
potrebno se je opredeliti do vprašanja oskrbovanih stanovanj in etažnih
lastnin,
postavlja se tudi vprašanje državnih kadrovskih stanovanj, ki jih je potrebno
vzdrževati,
potrebno je formulirati svetovalno službo za starejše, urediti lastništva in
najemništvo ter definicije,

Na predlog mag. Milana Krajnca je bil sprejet
Sklep št. 6:

Strokovni svet ZDUS se je seznanil s poročilom Tomaža Banovca in
ga pooblastil za nadaljnje delo na področju bivanjske problematike.

Gradivo Tomaža Banovca je dobra podlaga za vključevanje v javno
razpravo in za notranjo razpravo v ZDUS.

Člani Strokovnega sveta ZDUS pošljejo pisne pripombe in dopolnila
na Povzetek »Skupnih stališč, pripomb in predlogov okrogle mize o
delovnem osnutku SZ-2« do 23. 11. 2019.

Konference Portorož po Portorožu, ki jo dne 27. 11. 2019
organizira Gospodarska zbornica Slovenije, naj se udeležita
predsednik ZDUS in predsednik Komisije za bivanjski standard pri
ZDUS.
AD 8 Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020: strokovni program
Janez Sušnik je predstavil osnutek programa za Dneve medgeneracijskega sožitja,
ki bodo potekali od 19. do 21. maja 2020. Sicer pa so člani prejeli tudi dokument, ki
opredeljuje teme strokovnega programa, katerega rdeča nit bo stanovanjska
problematika in mobilnost.
Na predlog mag. Milana Krajnca je bil sprejet
Sklep št. 7: Strokovni svet ZDUS se je seznanil z informacijo v zvezi z
Dnevi medgeneracijskega sožitja 2020.
AD 9 Informacija o udeležbi na 2. Konferenci pokojninskega in
invalidskega zavarovanja
Janez Sušnik je poročal o udeležbi na 2. Konferenci pokojninskega in invalidskega
zavarovanja z dne 12. 11. 2019. Na konferenci je zagovarjal stališča ZDUS glede
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letnega dodatka, izrednega usklajevanja, dviga odmernega odstotka in druga
vprašanja, pomembna za starejše. Posebej je zagovarjal argumente ZDUS, da se
sistemsko uredi sofinanciranje rekreativne, športne in kulturne dejavnosti, ki jo je
vrsto let izvajal ZPIZ. Več o predstavljenih stališčih je na voljo v Prilogi 1 tega
zapisnika.
Prisotni so se strinjali, da je ta vprašanja potrebno rešiti s sistemsko zakonodajo.
Na predlog mag. Milana Krajnca je bil sprejet
Sklep št. 8: Strokovni svet ZDUS podpira stališča, ki so bila predstavljena
na 2. Konferenci pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter predlaga
vodstvu ZDUS, naj do prihodnje seje pripravi možne sodne ali pravne poti
za sistemsko ureditev teh vprašanj.
AD 10 Seznanitev s promocijo koncepta »Gospodarstvo dobrega počutja«
Tomaž Banovec je prisotne seznanil s konceptom »Gospodarstvo dobrega počutja«,
ki so ga člani prejeli z gradivom za sejo. Predlogi se lahko posredujejo do 5. 12.
2019.
Jožica Puhar je dodala, da je koncept rezultat ministrske konference v času finskega
predsedovanja Svetu EU in da gre pri objavi s strani Age Platfomr verjetno za
rezultat ene od delovnih skupin Age Platform.
Postavlja se vprašanje, kako bomo pri tem nastopili mi kot država in ali vlada ta
predstavljen koncept sploh pozna.
Na predlog mag. Milana Krajnca je bil sprejet
Sklep št. 9: Strokovni svet ZDUS se je seznanil s promocijo koncepta
»Gospodarstvo dobrega počutja«.
AD 11 Razno
a) Predlog SAB za izredno uskladitev pokojnin
Janez Sušnik je predstavil predlog stranke Alenke Bratušek za izredno uskladitev
pokojnin v decembru 2020 v nominalnem znesku 6,5 evrov mesečno. Opozoril je,
da je pokojnina ekonomska kategorija, njeno redno in izredno usklajevanje pa ureja
sistemski zakon. Sistemski zakon ZPIZ-2 tako določa izredno usklajevanje v
odstotku in ne nominalnem znesku.
Prisotni so se strinjali, da bi drugačno urejanje izrednega usklajevanja, kot je
določeno s ZPIZ-2, rušilo obstoječi pokojninski sistem.
Na predlog mag. Milana Krajnca je bil sprejet
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Sklep št. 10: Strokovni svet ZDUS je zavzel stališče v zvezi s predlogom
SAB za izredno uskladitev pokojnin in sicer:
Zveza društev upokojencev Slovenije kot največja reprezentativna
organizacija civilne družbe zastopa interese starejših, zlasti pa
upokojencev. Med interesi prevladuje zahteva po izboljšanju
gmotnega položaja starejših, predvsem, ko gre za pravice iz
delovne dobe in plačanih prispevkov. Vrsto let opozarjamo na slab
gmotni položaj upokojencev in na povečevanje revščine, hkrati pa
dajemo zahteve, predloge in pobude, ki so usmerjene v reševanje
posamezne problematike, predvsem pa v reševanje socialnih stisk
upokojencev.
Te dni smo tako med drugim priča predlogu izredne uskladitve
pokojnin, ki je tudi sicer ena naših temeljnih zahtev in lahko
bistveno pripomore k izboljšanju gmotnega položaja upokojencev,
a ne na način, kot je bila zdaj predlagana – to je v nominalnem
znesku. Tak način je nesprejemljiv, saj ne sledi sistemski ureditvi,
po kateri je pokojnina ekonomska kategorija, ki je sistemsko
urejena v 105. členu ZPIZ-2 in je njena višina odvisna od dolžine
dobe plačevanja prispevkov ter višine osnov, od katerih so bili le-ti
plačani. Pri tem ne gre prezreti elementov solidarnosti, med
katerimi je najpomembnejši odmera pokojnine od najnižje
pokojninske osnove ter tudi najnižja in zagotovljena pokojnina.
Redna uskladitev po 105. in 106. členu ZPIZ-2 je uskladitev
pokojnin namenjena ohranjanju njihove vrednosti in mora biti
izražena v odstotku, saj lahko v nasprotnem primeru ogrozi
obstoječi pokojninski sistem. Slednje bi le še povečalo tveganje
revščine med starejšimi. Opozoriti pa velja tudi na socialne
dodatke iz proračuna, ki so nižji od praga revščine.
Zahtevamo izvrševanje zakonsko določenih pravic, ki nam,
uživalcem pokojnin, pripadajo na podlagi minulega dela in
plačanih prispevkov. Izredno usklajevanje pa mora biti izraženo v
odstotkih.
Socialni problemi se morajo reševati na drug način in v skladu s
pozitivno zakonodajo o socialnih pravicah ljudi in obveznostih
Republike Slovenije.
AD 11 Razno
b) Informacija o razgovorih za skupno nalogo Ministrstva za zunanje
zadeve in ZDUS v času slovenskega predsedovanja Svetu EU v letu 2021
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Jožica Puhar je podala informacijo, da Slovenija v drugi polovici leta 2021
predsedujemo Evropski uniji. Age Platform si želi, da bi se problematika staranja
družbe vključila v predsedovanje, za kar ima Ministrstvo za zunanje zadeve posluh.
Organizirali bomo srečanje Upravnega sveta Age Platform v Sloveniji. Bo pa to
terjalo kar nekaj našega angažmaja in najbrž tudi stroškov.
Na predlog mag. Milana Krajnca je bil sprejet
Sklep št. 11: Strokovni svet ZDUS se je seznanil z informacijo o
predsedovanju Slovenije Evropski uniji v drugi polovici leta 2021 in
podpira načrtovane aktivnosti v povezavi z vključitvijo problematike
staranja družbe.
Seja je bila zaključena ob 14. uri.
Zapisali:
Nika Antolašić, tajnik ZDUS
Lara Valič, strokovna sodelavka,
odnosi z javnostmi ZDUS

mag. Milan Krajnc
Predsednik Strokovnega sveta ZDUS

12

