Ljubljana, 28. 2. 2020
Zapisnik 2. redne seje Strokovnega tima za razvoj,
ki je bila sredo, 5. 2. 2020 s pričetkom ob 10. uri
v veliki sejni sobi ZDUS v Ljubljani
Prisotni člani: Tomaž Banovec, Erik Hofbauer, Boris Janez Bregant in Roman Rener.
Drugi prisotni: Janez Sušnik, Vera Pečnik, Danilo Škerbinek.
Opravičili so se drugi vabljeni: Jožica Puhar, Stanko Žagar, Črt Kanoni in Lara Valič.
AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ugotovljeno je bilo, da so na seji prisotni vsi člani Strokovnega tima za razvoj.
Uvodoma je Tomaž Banovec v potrditev predlagal dnevni red. Vsebina točk bo verjetno
spremenjena, na kar vpliva nov položaj zaradi odstopa Vlade RS, kar bo odložilo nekaj vsebin
(zakonov, uredb in akcijski načrt strategije dolgožive družbe) in časovnice.
Janez Sušnik je dodal svoj pogled na aktualno politično situacijo. V kolikor bodo predčasne
volitve, so le-te lahko že v aprilu.
Sklep št. 1: Potrdi se dnevni red 2. redne seje Strokovnega tima za razvoj dne 5. 2. 2020:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 9. 12. 2019
Program dela Strokovnega tima za razvoj
Memorandum 2018 in 2020
Prenova dokumenta Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v
letu 2020
6. Razvoj programa Starejši za starejše
7. Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050
8. Stanje priprave in veljavnosti napovedanih gradiv vlade
a) Akcijski načrt izvajanja Strategije dolgožive družbe do 2060
b) Državni program razvojnih politik kot akcijski načrt za izvajanje Strategije razvoja
Slovenije do 2030 in koordinacija med politikami
9. Priprava Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), varstvo okolja,
podnebne spremembe, upokojenci in njihova gospodinjstva v teh programih,
razogličenje ipd.
10. Podnebni sklad in projekti pomembni za starejše
11. Poročilo o stanju razprave o stanovanjski politiki
12. Razno
AD 2 Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 9. 12. 2019
Na zapisnik ni bilo pripomb, spremembe so bile zgolj v izvajanju (spremenjeni roki), kar je
bilo popravljeno iz objektivnih razlogov.

Sklep št. 2: Potrdi se zapisnik 1. redne seje z dne 9. 12. 2019.
AD 3 Program dela Strokovnega tima za razvoj
Program dela Strokovnega tima za razvoj je bil sestavljen iz besedila, ki so ga člani
obravnavali na prvi seji in je usklajen z Memorandumom 2018. Pripombe članov so bile
dane, besedilo je bilo razpravi.
Sklep št. 3:




Tomaž Banovec in Erik Hofbauer naredita redakcijo Programa dela Strokovnega
tima za razvoj.
Programa dela Strokovnega tima za razvoj se posreduje v obravnavo Strokovnemu
svetu ZDUS.
Programa dela Strokovnega tima za razvoj se po obravnavi objavi.

AD 4 Memorandum 2018 in 2020
Besedilo Memoranduma 2018 je bilo v razpravi, s strani članov še ni bilo veliko pripomb.
Tomaž Banovec je izpostavil, da je obveljalo stališče iz Memoranduma 2018 glede
dopolnilnega zavarovanja, ki ni bilo ukinjeno. Meni, da so nekateri spoznali genezo in pomen
tega zavarovanja. Tudi do večjih socialnih reform ni prišlo. Meni tudi, da je bil Memorandum
2018 vsebinsko uporabljen in zlorabljen ter ga še vedno zelo malo poznajo v organih ZDUS.
Dodal je še, da je ostal nerealizirana tudi pobuda za ustanovitev Urada za starejše.
Sklep št. 4:




Memorandum 2018 se določi kot osnovo za Memorandum 2020.
Vodstvo ZDUS pozive vse glavne akterje v ZDUS, da na besedilo veljavnega
memoranduma (Mem18) pošljejo kritike, pripombe in dopolnila.
Strokovni tim za razvoj spremlja politična dogajanja, programe strank in posebej
novo koalicijsko pogodbo ter druge razvoje zaveze in predlaga vodstvu ZDUS
potrebne in možne intervencije.

AD 5 Prenova dokumenta Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v
letu 2020
Erik Hofbauer je predstavil dopolnitve k aktualnim zahtevam ZDUS. Ker je dokument
namenjen širši javnosti, je pomembno, da je prilagojen trenutni situaciji. Me drugim je
izpostavil:





letni dodatek, ki mora biti izplačan skladno s sistemskim zakonom;
čas do uveljavitvi višjega odmernega odstotka za moške za 40 let delovne dobe je
potrebno skrajšati na štiri leta (Tomaž Banovec je ob tem dodal komentar na
revščino, ki jo je potrebno definirati);
spremembe v deležu odhodkov ZPIZ – delež se manjša, število upokojencev pa
povečuje;
vztrajati je potrebno pri izredni uskladitvi pokojnin v odstotkih in ne v nominalnem
znesku;






pojavlja se vprašanje socialnih transferjev (Tomaž Banovec je omenil, da bo za
zapisnik napisal opozorilo glede BDP in revščine);
še vedno je aktualno vprašanje dolgotrajne oskrbe;
opredeliti se je treba tudi do odprave anomalij (varstveni dodatek, dvig pokojnin
najmanj na raven praga revščine);
zahtevati je potrebno ponovno uvedbo seniorske olajšave.

Sklep št. 5:



Erik Hofbauer in Nika Antolašić aktualizirata Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega
položaja upokojencev.
Tomaž Banovec pripravi dodatek o definiciji in uporabi pojma revščine, o pomenu
in uporabnosti BDP in socialnih transferjih vezanih na ta podatka.

AD 6 Razvoj programa Starejši za starejše
Janez Sušnik je povzel bistvo programa starejši za starejše, od tega zakaj je pomemben in
nujen, do tega, kje so njegove pomanjkljivosti in priložnosti. Težava so podatki, ki so prirejeni
ali podvojeni. Program se ne razvija, ves čas delovanja ostaja enak. Vrednost programa je
ocenjena na 410.000 evrov. Država nameni za sofinanciranje programa 230.000 evrov, od
tega sta plačani tudi dve zaposleni strokovni delavki. Prostovoljcev je čedalje manj, mladi
želijo delo opravljati proti plačilu. Skrbi ga izstopanje DU iz programa v PZDU Južno
Primorski. Velika skrb gre v smeri preprečevanja osamljenosti. Problem je pridobivanje
podatkov o starejših občanih nad 69 let na občinah in pridobivanje prostovoljcev. Več
aktivnosti bi moralo biti na lokalni ravni (povezovanja DU in občin). Kako bi dodatno lahko
financirali program, smo se pogovarjali tudi s poslanci V EP.
Vera Pečnik je predstavila program – kako je financiran, kateri organi ga sestavljajo. Kot
glavni problem je izpostavila, da je na terenu vse več starejših in samih nad 69 let in je težko
delovati, če nam občine zavirajo dostop do podatkov o teh osebah. Omenila je, da marsikje
nastajajo nove prostovoljne organizacije, katerih namen in cilji so različni. Mi gojimo pravo
prostovoljstvo.
Roman Rener je izhajajoč iz lokalnega okolja povedal, da občine razpisujejo projekte, a se je
nanje treba znati prijaviti. To znanje terja kar nekaj organizacijskega značaja. EU ima ta
trenutek veliko finančnih sredstev in morali bi imeti projektno pisarno, da bi ta sredstva
črpali.
Nadaljnja razprava je potekala o dolgotrajni oskrbi, ki je več kot nujna, da se jo sprejme in se
zagotovi ustrezna finančna sredstva.
Tomaž Banovec je povzel, da obstaja vprašanje prenove koncepta.
Sklep št. 6: Vera Pečnik, Roman Rener in Boris Janez Bregant uskladijo vsebine in pripravijo
izhodišče za razvoj programa Starejši za starejše.
AD 7 Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050

Danilo Škerbinek je povzel bistvo strategije in kaj vse obsega. Predlagal je ustanovitev
delovne skupine za to področje. Dokument posega na različna področja, tudi na energetiko
in okolje. Omenil je, da se bo kot predstavnik ZDUS udeležil posveta na temo okoljske
problematike, za katerega je pripravil referat in ob tem opozoril na onesnaženost okolja in
kako le-ta sovpada s pojavnostjo zlasti rakavih obolenj.
Tomaž Banovec je opozoril na energijo, kot izjemno pomembno vprašanje. Predlagal je, da
se povežemo z Združenjem nepremičninskih strokovnjakov Fiabci. Opozoril pa ja temeljni cilj
strategije, ki je določanje prostorskih ureditev za starejše in njihovo olajšano mobilnost.
Sklep št. 7:




Erik Hofbauer, Danilo Škerbinek in Tomaž Banovec pripravijo osnutek pripomb
glede na status ZDUS-a in programe, saj se o starejših v Strategiji prostorskega
razvija Slovenije 2050 zelo malo govori.
Dokument naj nato obravnava Strokovni svet ZDUS.

AD 8 Stanje priprave in veljavnosti napovedanih gradiv vlade
Tomaž Banovec je predlagal, da bi veljalo z razpravo počakati na novo vlado.
a) Akcijski načrt izvajanja Strategije dolgožive družbe do 2060
Akcijski načrt je strokovno dobro pripravljen material, ni pa znano, kdo bo nadzoroval
izvajanje le-tega. Gradivo govori o tem, kako se bomo starali, da je vedno več starejših, pa o
migracijah, nič pa o tem, kako bi spodbudili dvig rodnosti.
b) Državni program razvojnih politik kot akcijski načrt za izvajanje Strategije razvoja
Slovenije do 2030 in koordinacija med politikami
Tomaž Banovec meni, da državni program ne bo pripravljen in bo najverjetneje koordinacija
razvojnih politik določena drugemu organu. Morda bi veljalo napisati pismo in se ustrezno
organizirati.
AD 9 Priprava Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), varstvo okolja,
podnebne spremembe, upokojenci in njihova gospodinjstva v teh programih, razogličenje
ipd.
Nacionalni energetski in podnebni načrt mora biti oddan v Bruselj do konca meseca. Gre za
pomembna vprašanja, ki morajo zajeti tudi upokojenska gospodinjstva.
AD 10 Podnebni sklad in projekti pomembni za starejše
Možnosti je veliko, tudi za kandidiranje na razpisih. Veliko bi delali na ozaveščanju in
svetovanju (svetovalnica!).
Sklep št. 8: Tomaž Banovec in Roman Rener pripravita in pošljeta vodstvu ZDUS gradivo, ki
ga bo moč uporabiti za projekte.

AD 11 Poročilo o stanju razprave o stanovanjski politiki
Tomaž Banovec meni, da bo zadeva padla. Pripombe smo poslali. Kot člana Delovne skupine
MOP za stanovanja ga o tem niso nič vprašali. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem
programu predvideva ustanovitev Sveta. Predlaga, da kandidiramo tja svojega predstavnika.
Boris Janez Bregant je predlagal, da se naredi analiza stroška kvadratnega metra.
Sklep št. 9: Stane Žagar in Tomaž Banovec pripravita celovito stanovanjsko poročilo in
uskladita stališča z drugimi, z namenom, da se ga uporabi v ZDUS in na majskih Dnevih
medgeneracijskega sožitja.
AD 12 Razno
Danilo Škerbinek je odprl vprašanja pomena gospodarjenja z vodo in predlagal, da bi se na to
temo sestali.

Seja je bila zaključena ob 12.20 uri.
Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik ZDUS

Tomaž Banovec
Predsednik Strokovnega tima za razvoj

