Strokovni tim za razvoj

Ljubljana, 20. 12. 2019

Zapisnik 1. redne seje Strokovnega tima za razvoj,
ki je bila v ponedeljek, 9. 12. 2019 s pričetkom ob 9. uri v veliki sejni sobi ZDUS
v Ljubljani

Prisotni člani: Tomaž Banovec, Boris Janez Bregant, Erik Hofbauer in Roman Rener.
Prisotni drugi vabljeni: predsednik ZDUS Janez Sušnik, podpredsednica ZDUS Vera
Pečnik in tajnica ZDUS Nika Antolašić.

Janez Sušnik je uvodoma pozdravil prisotne in jih prosil za kratke osebne
predstavitve.
Tomaž Banovec je po izobrazbi inženir geodezije. Z vidika strokovnega dela je
povedal, da je 22 let na področju statistike. Je eden prvih, ki se je ukvarjal v Slovenji
z informatiko. Od leta 2005 je na ZDUS, kjer je zelo aktiven. Kot osnovno za delo je
predlagal Memorandum 2018 in Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki nima akcijskih
načrtov, imamo tudi Strategijo dolgožive družbe, katere akcijski načrti še niso
predstavljeni javnosti.
Boris Janez Bregant je inženir, delal je v jeseniški železarni, zadnjih 12 let kot
direktor. Delal je tudi v tujini. Ko se je vrnil, je bil dva mandata župan Jesenic. Od
upokojitve dalje je včlanjen in tudi predseduje DU Jesenice. Ljubiteljsko se ukvarja s
kulturo in tehniko.
Roman Rener je geodet, bil je 14 let direktor Geodetskega inštituta Slovenije, je član
5 različnih strokovnih društvih. Danes vse temelji na projektih, zato meni, da je le-te
treba pravilno pisati. Če je projekt dovolj močan, ga je mogoče izvajati več let in z več
zaposlenimi. Sodeloval je tudi pri Mreži pisarn za starejše – Zavod Oreli.
Erik Hofbauer je ekonomist, deloval v Metalki in tri obdobja na Gospodarski zbornici
Slovenije, tudi na področju mednarodnega prometa. Na Viator Vektorju je bil
zadolžen za sodelovanje s prej navedeno zbornico. Od leta 2013 je upokojen.

AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Janez Sušnik je poudaril, da je naše izhodišče Memorandum 2018, katerega vsebina
je bila v precejšni meri vnesena tudi v Koalicijsko pogodbo, a je od tega žal malo
uresničeno. Omenil je še krepitev promocije in medijske prepoznavnosti ZDUS. Nato
je predlagal v sprejem predlog dnevnega reda. Tomaž Banovec je dodal, da je poslal
dokument, ki bi ga vzeli za osnovo in predlaga tudi modernizacijo Memoranduma za

leto 2020 ter predlagal, da se dokument obravnava. Gradivo se obravnava pod 6.
točko.
Sklep št. 1:



Strokovni tim za razvoj je sklepčen.
Potrdi se dnevni red 1. seje Strokovnega tima za razvoj dne 9. 12. 2019:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Konstituiranje
3. Razprava o aktualnem stanju s področij, ki zadevajo probleme in
interese starejših
4. Proučitev možnosti mobilizacije upokojencev v Republiki Sloveniji
5. Priprava predlogov za popestritev dejavnosti ZDUS in s tem večje
prepoznavnosti ZDUS
6. Spremljanje izvrševanja Memoranduma 2018
7. Razno

AD 2 Konstituiranje
Sklep št. 2:



Strokovni tim za razvoj se je konstituiral in so njegovi člani: Tomaž
Banovec, Boris Janez Bregant, Erik Hofbauer in Roman Rener.
Člani Strokovnega tima za razvoj so med seboj izvolili za predsednika
Tomaža Banovca in za podpredsednika Erika Hofbauerja.

AD 3 Razprava o aktualnem stanju s področij, ki zadevajo probleme in interese
starejših
Udeleženci so pred srečanjem prejeli gradivo Memorandum 2018, opombe pobude
za delo v 2020…2022. Tomaž Banovec je predlagal, da je to osnova za delo na tej
seji, saj vsebine pokrivajo in identificirajo aktualna stanja, kot večji del izkazanih
interesov starejših. Navzoči so se s predlogom strinjali, tudi ker lahko tako
zmanjšamo potreben čas za pripravo »Programa dela Strokovnega tima za razvoj
za čas do 2022« (državnozborske volitve).
Tomaž Banovec je v nadaljevanju skladno s sistematiko gradiva predstavil izhodišča
za delo Strokovnega tima za razvoj v ZDUS, v funkciji in kakšna so pričakovanja.
Osnovni problem je vladna politika, ki je ta trenutek, vsaj za področje dela starejših in
upokojencev v določeni krizi. To, kar se je zgodilo glede usklajevanja pokojnin, je
porazno. Naš največji skupni izziv so demografsko stanje (prehod), podnebna kriza in
prilagajanje ter ravnanja starejših.
Nadalje je predstavil vsebine usmerjene v ključna vprašanja, npr. potrebna prenova
Memoranduma 2018, proračun RS 2020 2021 s perspektivo do 2022 in naprej
(EU Agenda 2030), razvoj srebrne – seniorske mreže in programa Starejši za
starejše, decentralizacija, hkratna pokojninska in zdravstvena reforma, gmotni
položaj in podobno.

Zato naj bi Dneve medgeneracijskega sožitja v letu 2020, po mnenju Tomaža
Banovca, razširili, poleg stanovanjske tudi z njo povezano problematiko (nastanitev v
celoti).
V razpravi so obravnavali tudi vprašanja dolgotrajne oskrbe, dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, Akcijskega načrta Strategije dolgožive družbe do leta
2060, Resolucije o strategiji nacionalnega stanovanjskega programa do 2025 in
potrebe po ustanovitvi mreže in svetovalne službe, saj je potrebno ljudi izobraziti
in opolnomočiti za javno najemno službo.
Erik Hofbauer je v razpravi dodal, da je veliko zadev, ki jih je treba navezati na
komisije ZDUS, kjer naj se problematika izpostavi, obravnava ter se zavzame enotna
stališča. Spomnil je na zadnji primer tovrstnega zavzemanja na področju izrednega
usklajevanja pokojnin.
Prisotni so razpravljali tudi o novih napovedih na področju rasti prebivalstva in
strukture. Zadnje ugotovitve in napovedi kažejo tudi na zaustavljanje rasti dolžine
pričakovane dobe trajanja življenja v nekaterih državah v svetu (EU napovedi do leta
2100). poleg tega stopajo v ospredje priprave na klimatskih spremembe.
Sklep št. 3: Potrdi se predlog, da je dokument Memorandum 2018, opombe
pobude za delo v 2020…2022 osnova za identifikacijo problemov starejših in za
pripravo Programa dela Strokovnega tima za razvoj za čas do 2022.
AD 4 Proučitev možnosti mobilizacije upokojencev v Republiki Sloveniji
Izpostavljeno je bilo vprašanje uresničevanja zaščite pravic starejših. V ZDUS je
vključena slaba tretjina vseh slovenskih upokojencev, katerih interese zastopamo.
Pomembno je vprašanje delovanja seniorske koordinacije (KOSOS) ter članstvo v
Ekonomsko socialnem svetu. Slednje urejajo posebna pravila. Več na:
http://www.ess.si/ess/ess-si.nsf.
Tomaž Banovec je prosil za kontakte upokojenih strokovnjakov, formalno vključenih v
ZDUS, da se lahko z njimi tudi posvetuje in jim po potrebi pošilja gradiva.
AD 5 Priprava predlogov za popestritev dejavnosti ZDUS in s tem večje
prepoznavnosti ZDUS
(Glej razdeljeno gradivo, dejavnosti bodo še razdelane.)
AD 6 Spremljanje izvrševanja Memoranduma 2018
Velja vse kar je bilo obravnavano pod 3. točko. Naloge v zvezi z Memorandumom
2018 in Memorandumom 2020 so bile obravnavane po sistematiki gradiva, ki je bilo
razdeljeno in obravnavano.
Sklep št. 4: Gradivo Memorandum 2018, opombe pobude za delo v 2020…2022
se dopolni in aktualizira nov naslov Memorandum 2020.
Sklep št. 5: Tomaž Banovec pripravi delovni predlog razdeljenega dopolnila
gradiva kot zabeležko s tega sestanka, kar bo delovna osnova za pripravo
predloga Programa dela Strokovnega tima za razvoj za čas do 2022« ki bo

predložen vodstvu ZDUS-a do 31. januarja 2020.
Hofbauer in Tomaž Banovec.

Predlog pripravita Erik

AD 7 Razno
Pod to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 11.30 uri.

Zapisala:
Nika Antolašić

Tomaž Banovec

Tajnik ZDUS

Predsednik Strokovnega tima za razvoj

