STROKOVNI SVET

SKLEPI 12. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2015 - 2019),
dne 14. 2. 2018 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani: Tomaž Banovec, Ana Bilbija, dr. Marjan Česen, Jožef Gašperšič,
Andrej Gerenčer, Emil Hedžet, Jože Kuhelj, Jožica Puhar, Anka Tominšek, mag.
Martin Toth in Marjan Šiftar.
Opravičili člani: Franc Gombač, Karl Jaušovec, Irena Koželj Levičnik, podpredsednica
Mija Pukl in podpredsednica Vera Pečnik.
Odsotna članica: Ana Ostrman.
Ostali prisotni: predsednik ZDUS Janez Sušnik.
Soglasno je bil sprejet
Sklep št. 1: Dopolnjeni dnevni red se potrdi.
Sejo je vodila predsednica sveta Ana Bilbija po dopolnjenem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 11. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
Memorandum ZDUS 2018
Predlog zakona o RDS
Stališče ZDUS do zdravstvene zakonodaje: Zakon o zdravstvenem varstvu
in zavarovanju in Zakon o dolgotrajni oskrbi
Ureditev zavarovanja za prostovoljce
Projekti v sedanjem stanju in v prihodnosti in kadrovske zadeve
Poročilo o delu SS v preteklem letu in program za tekoče leto
Razno:
a) MeKoS (Janez Sušnik)
b) Poziv za podporo Direktive EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim
življenjem staršev in negovalcev (Jožica Puhar)
c) Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v
cestnem prometu (ZPCP) in Uber (Jožef Gašperšič)

Ad. 1
Sklep št. 2: Zapisnik 11. redne seje in poročilo o izvršitvi sklepov se potrdita.
Ad. 2
Sklep št. 3:
 Članom se takoj posreduje zapisnik delovne skupine za Memorandum 2018 z
dne 16. 1. s prilogami.
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 Predsednik Janez Sušnik skliče sestanek skupine za pripravo Memoranduma s
Tomažem Banovcem in Mijo Pukl za uskladitev končnega besedila, ki se čim
prej posreduje članom Strokovnega sveta.
 13. seja Strokovnega sveta se skliče marca, kjer bo prioritetna naloga
potrditev Memoranduma 2018 s predlogom za sprejem na marčevski seji UO
ZDUS.
 Upravni odbor ZDUS se na seji 21. 2. seznani s trenutnim stanjem v zvezi s
pripravo Memoranduma 2018.
Ad. 3
Sklep št. 4: Zveza DUS podpira predlog Zakona o demografskem rezervnem skladu
s tem, da:
 V pismu najprej izrazi nezadovoljstvo, razočaranje in zaskrbljenost, da ni bila v
roku izvedena zahteva Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki
je v 427. členu določil, da se v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona uredi
delovanje in financiranje demografskega sklada. Rok je potekel 31. 12. 2014.
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) je v 79. členu določil, da
se KAD preoblikuje v demografski rezervni sklad, kot ga ureja zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vendar je rok že podaljšal na 31.
12. 2015. Tudi ta rok ni bil spoštovan. V naše zadovoljstvo je Koalicijski
sporazum o sodelovanju v vladi RS za mandatno obdobje 2014-2018 določil,
da bo zakon o ustanovitvi in delovanju sklada sprejet do 30. 06. 2015. Tudi ta
rok je bil očitno določen s figo v žepu.
 V pismu podpore se pohvalno izjasni, da je bilo v osnutku zakona upoštevano
stališče ZDUS o nasprotovanju prenosa sredstev Nepremičninskega sklada
pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. na novoustanovljeno
nepremičninsko družbo v lasti DRS.
 Predlagatelju zakona in drugim poslanskim skupinam se ponovno pošljejo
stališča ZDUS in izpostavi, kaj je v predlogu upoštevano in kaj ni.
 V stališčih je treba poudariti, da ZDUS pričakuje, da bo Zakon o
demografskem rezervnem skladu prioritetno obravnavan v novem
mandatnem obdobju Državnega zbora, v kolikor ne bo prišlo do sprejema v
tekočem mandatnem obdobju.
 Ana Bilbija in Anka Tominšek pripravita dokument, ki se pošlje članom za
pripombe.
Ad. 4
Sklep št. 5: Stališče ZDUS do zdravstvene zakonodaje, to je Zakona o
zdravstvenem varstvu in zavarovanju in Zakon o dolgotrajni oskrbi, se potrdi. ZDUS
pričakuje, da bo to prednostna naloga prihodnje vlade.
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Ad. 5
Sklep št. 6: Strokovni svet se je seznanil s poročilom predsednika o pridobljenih
ponudbah za nezgodno zavarovanje organiziranih prostovoljcev, ki ga zahteva
Zakon o prostovoljstvu in navedbo, da bo zavarovanje urejeno takoj po uskladitvi
ponudbe z Zavarovalnico Triglav v doglednem času. Pridobljene ponudbe se članom
posredujejo z zapisnikom.
Ad. 6
Sklep št. 7: Strokovni svet izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da ZDUS trenutno ne
izvaja nobenega projekta in nad splošnim stanjem s projektno dejavnostjo v ZDUS.
Ad. 7
Sklep št. 8: Obravnava poročila o delu sveta v preteklem letu in program za tekoče
leto se uvrsti na dnevni red prihodnje seje. Člani pripravijo pripombe na poročilo z
oceno minulega dela in predloge za delo v letu 2018.
Ad. 8
Sklep št. 9: Strokovni svet se je seznanil z ustanovitvijo koordinacijskega odbora
Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS). Predsednik Janez Sušnik se je
obvezal, da bo svet redno obveščal o delovanju MeKoS-a.
Sklep št. 10:
 Strokovni svet sprejema iniciativo AGE platform Europe, EURAG in
EUROCARERS za podporo sprejemanju direktive EU o »ravnovesju med
poklicnim in zasebnim življenjem staršev in negovalcev«, ki jo je Evropska
komisija predlagala 27. 4. 2017 in je v razpravi pri Svetu Evropske unije.
 Pismo podpore ZDUS se posreduje odgovornim, ki sodelujejo v razpravah ali so
vključeni v procese odločanja na nacionalnem in nivoju Evropske unije:
MDDSZEM, MZ, MZZ, kabinetu predsednika vlade ter slovenskim poslancem v
Evropskem parlamentu.
 Pismo podpore se objavi v reviji ZDUS Plus in e-medijih ZDUS.
 Vodstvu AGE se pošlje informacija o opravljenih aktivnostih.
Seja Strokovnega sveta se je zaključila ob 12.30.
Zapisala: Dijana Lukić
Strokovna sodelavka I

Ana Bilbija
predsednica Strokovnega sveta

V Ljubljani, 14. 2. 2018
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