STROKOVNI SVET

SKLEPI 15. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2015 - 2019),
dne 11. 9. 2018, ob 10.00 uri, na sedežu ZDUS
Prisotni člani: Ana Bilbija, dr. Marjan Česen, Jožef Gašperšič, Franc Gombač, Emil
Hedžet, Irena Koželj Levičnik, Jože Kuhelj, Ana Ostrman, Jožica Puhar, Anka
Tominšek in mag. Martin Toth.
Ostali prisotni: podpredsednica Vera Pečnik in podpredsednica Mija Pukl.
Opravičili člani: Tomaž Banovec, Andrej Gerenčer, Karl Jaušovec in Marjan Šiftar.
Opravičil: predsednik ZDUS Janez Sušnik.
Sejo je vodila predsednica sveta Ana Bilbija po sprejetem dnevnem redu:
1.
2.
3.

Potrditev zapisnika 14. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
Program dela sveta za leto 2018
Osnutek Pravilnika o prijavi na razpise in izvedbi programov in projektov
(Mija Pukl)
4. Izhodišča za strategijo razvoja sistema zdravstvenega varstva
5. Vključevanje starejših moških v skupnosti
6. Primeri diskriminatornega izvajanja odtegljajev za dodatno zavarovanje
upokojencev
7. Predlog za okroglo mizo o študiji OECD o preoblikovanju obdavčitve dela v
Sloveniji (Janez Sušnik)
8. Lokalne volitve 2018 (Janez Sušnik)
9. Informacija o Kartici za prostovoljce v programu Starejši za starejše
10. Razno: - pretok informacija v krogu ZDUS (Jožica Puhar)
- Penzion servis – informacija (Vera Pečnik)
Ad. 1
Sklep št. 1: Zapisnik 14. redne seje in poročilo o izvršitvi sklepov se potrdita s tem,
da v zvezi z izvršitvijo sklepa št. 5, sprejetega na 14. seji Strokovnega sveta, Irena
Koželj Levičnik, v Strokovnem svetu zadolžena za področje izobraževanja, na 6. seji
Komisije, ki bo v četrtek, 13. 9. 2018, predlaga da:
 Komisija opredeli potrebe starejših po »izobraževanju«, ki vsekakor presega
klasično pojmovanje izobraževanja in ni omejeno samo na izobraževanje
starejših o uporabi novih tehnologij;
 oblikuje stališča Komisije o terminu »izobraževanje« starejših,
 predlaga cilje ZDUS na področju vseživljenjskega učenja starejših in
 pripravi priporočila društvom po vključitvi izobraževalnih aktivnostih v
programe dela društev.
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Ad. 2
Sklep št. 2: Delovna skupina v sestavi Ana Bilbija, Tomaž Banovec, dr. Marjan
Česen in Jožica Puhar dopolni osnutek programa dela sveta za leto 2018. Upošteva
se večina pripomb, ki jih je poslal Tomaž Banovec in pripombe, ki so bile podane na
seji. Dopolnjen osnutek se posredujem članom sveta s 3-dnevnim rokom za oddajo
morebitnih pripomb in dopolnitev.
Ad. 3
Sklep št. 3: Strokovni svet predlaga Komisiji za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve, da pri določanju predloga Pravilnika o postopku prijavljanja na
razpise in načinu izvajanja programov in projektov ter njihovem financiranju ali
sofinanciranju:
 upošteva pripombe, ki jih je v osnutku akta poslal Jože Kuhelj in
 pripombe, podane na seji:
- zapis v 5. členu »strokovna služba ZDUS je dolžna…..« je presplošen.
Mogoče bi bilo umestno navesti delovno mesto ali kako drugače
zagotoviti, da je možno določiti osebo, ki je za spremljavo odgovorna;
- vloga Strokovnega sveta (5. in zadnji odstavek 6. člena ni opredeljena v
skladu z določbami Statuta ZDUS in 17. člena Zakona o humanitarnih
organizacijah);
- odgovornost vodje programa ali projekta, (4. odstavek 7. člena), bi
morala biti določnejše opredeljena;
- zapis o najvišjem odstotku sofinanciranja 15 %, (prvi odstavek 8. člena)
verjetno ni sprejemljiv v taki obliki. Višina bi morala biti odvisna od
vsebine programa oz. projekta;
- pogrešamo opredelitev pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov;
- predlagamo, da se osnutek akta predstavi tudi programskemu svetu
Starejši za starejše.
Sklep št. 4: Strokovni svet predlaga vodstvu ZDUS večji angažma pri navezovanju
stikov s potencialnimi razpisovalci in drugimi organizacijami ter morebitnimi
partnerji za pridobivanje in izvajanje programov in projektov.
Ad. 4
Sklep št. 5: Strokovni svet predlaga UO ZDUS, da se na 23. redni seji seznani z
dokumentom »Izhodišča za strategijo razvoja sistema zdravstvenega varstva« in ga
pošlje v obravnavo PZDU.

2

STROKOVNI SVET

Sklep št. 6: V roku 14 dni se skliče posebna seja Strokovnega sveta na kateri
predstavita svoj pogled na prenovo zdravstvenega sistema dr. Marjan Česen in
mag. Martin Toth. Po predstavitvi bo Strokovni svet zavzel enotno stališče ob
upoštevanju izhodišč Komisije za zdravstveno varstvo in duševno zdravje.
Ad. 5
Sklep št. 7: Vključevanje starejših moških v skupnosti se uvrsti na dnevni red 16.
seje.
Ad. 6
Sklep št. 8: Primeri diskriminatornega izvajanja odtegljajev za dodatno zavarovanje
upokojencev se uvrsti na dnevni red 16. seje.
Ad. 7
Sklep št. 9: Predlog za okroglo mizo o študiji OECD o preoblikovanju obdavčitve
dela v Sloveniji se uvrsti na dnevni red 16. seje.
Ad. 8
Sklep št. 10: Strokovni svet je zavzel stališče, da točka ne sodi v pristojnost dela
Sveta.
Ad. 9
Sklep št. 11: Strokovni svet se je seznanil z ugodnostmi Kartice Dinners za
prostovoljce v programu Starejši za starejše.
Ad. 10
Sklep št. 12: Delovna skupina v sestavi Jožica Puhar, Ana Bilbija, podpredsednica
Mija Pukl, ter strokovna sodelavka (po sklepu kolegija vodstva), se sestane in
pripravi protokol o pretoku informacij v krogu ZDUS.
V skladu z določbami 8. člena Poslovnika o delu Strokovnega sveta bo na jutrišnji
seji UO ZDUS, zaradi zadržanosti predsednice, predstavljal in zastopal stališča
Strokovnega sveta, podpredsednik dr. Marjan Česen.
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Seja Strokovnega sveta se je zaključila ob 12.30.
Zapisala: Dijana Lukić
Strokovna sodelavka

Ana Bilbija
predsednica Strokovnega sveta

V Ljubljani, 11. 9. 2018
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