STROKOVNI SVET

SKLEPI 2. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2015 - 2019),
dne 09. 05. 2016 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani: Ana Bilbija, Ana Ostrman, Andrej Gerenčer, Marjan Šiftar, Jože
Gašperšič, Jožica Puhar, Jože Kuhelj, Anka Tominšek, Irena Koželj Levičnik, Franc
Gombač, dr. Marjan Česen, Emil Hedžet, Tomaž Banovec.
Opravičila: Karl Jaušovec in mag. Martin Toth.
Prisotni vabljeni: mag. Dunja Obersnel Kveder, predsednica Komisije za zdravstveno
varstvo in duševno zdravje, Vera Pečnik in Janez Sušnik, podpredsednika ZDUS,
Jožef Žnidarič, Mija Pukl, državna sekretarka, Mirko Miklavčič, predsednik PZDU
Južnoprimorske od 3 točke dalje in Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše
od 4. točke dalje.
Svet je soglasni sprejel naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
2. Obravnava in sprejem poročila o stanju projektov (Alenka Ogrin):
a) vmesna in končna poročila v letošnjem letu
b) uporabnost projektov v praksi
c) finančni rezultati na posameznem projektu
d) analiza vzrokov za zavrnitev naših prijav na razpisane projekte v letošnjem
letu
3. Dogovor o delu v naprej (Strategija dolgožive družbe 2017-2025….)
(Amalija Šiftar in Tomaž Banovec)
4. dr. Marjan Česen: Predstavitev njegovega pogleda na potrebne spremembe
v zdravstvu
5. Odziv ZDUS na sklep o imenovanju skupine za pripravo predloga novega
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(mag. Martin Toth)
6. Razno
Ad. 1
SKLEP št. 1: Upravnemu odboru predlagamo, da Vlado RS pozove, da se opredeli
do sklepa Skupščine ZPIZ glede izredne uskladitve pokojnin v višini 0,4 %.
SKLEP št. 2:
1. Strokovni svet oblikuje svoj poslovnik o delu.
2. Ana Bilbija in Emil Hedžet pripravita predlog poslovnika Strokovnega sveta.
Ad. 2
SKLEP št. 3: Alenka Ogrin in Anka Ostrman pripraviti za UO kratko poročilo o
projektih, ki se izvajajo na ZDUS-u vključujoč tudi finančni del. Upošteva se
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navodilo, da se projekti, ki so končani umestijo v en sklop, tisti ki so v teku v drugi
sklop. Pri vsakem projektu mora biti naveden vodja projekta in strokovna služba.
Ad. 3
SKLEP št. 4: Sprejme se naslednji predlog o sodelovanju ZDUS pri oblikovanju
Strategije dolgožive družbe za obdobje 2017 -2025:
SKLEP št. 5: Prilaga se preglednica tematskih sklopov in prošnja za zadolžitve
posameznih strokovnjakov, da pripravijo do vključno 23.5.2016 vsebino največ na
treh straneh in sicer: Kakšno je stanje - pregled; Kje je opora za naše trditve
/projekti in programi ZDSUS/; Kakšen izziv je to; Naši predlogi rešitev oz. ukrepov.
Preglednica tematskih sklopov je kot priloga št. 5, priložena k zapisniku in je njegov
sestavni del.
Vsi materiali se pošljejo na naslov: tajnistvo@zdus-zveza.si. Naša predstavnica v
delovni skupini ga. Amalija Šiftar jih bo predstavila na seji komisije 27.05.2016.
Ad. 4
SKLEP št. 6: Dunja Obersnel skliče sestanek komisije za zdravstveno varstvo in
duševno zdravje - preučili bodo predloge dr. Česna.
Ad. 5
SKLEP št. 7: Podpredsednik Janez Sušnik bo urgiral pri Ministrstvu za zdravje glede
naših članov v delovni skupini za pripravo zakona.
Ad. 6
SKLEP št. 8: Od Ministrstva je treba takoj zahtevati, da v Spremembah in
dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu upošteva našo pripombo k 17. členu
sprememb tako, da bodo strokovni delavci pri izvajanju socialno-varstvenih
programov v nevladnih organizacijah tudi upokojeni strokovnjaki.
Sklepi še niso potrjeni na seji. Sklepe dostavljamo vsem članom Strokovnega sveta
in odgovornim za izvršitev oziroma izvrševanje posameznega sklepa.
Zapisala: Janja Česnik
Strokovna sodelavka
na programu Starejši za starejše

Ana Bilbija
predsednica Strokovnega sveta

V Ljubljani, 23. 5. 2016
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DOSTAVLJENO PO E POŠTI:
1. vodstvo ZDUS
2. tajništvo ZDUS in strokovni sodelavci
3. predsednica Komisije za zdravstveno varstvo in duševno zdravje
4. vodja programa Starejši za starejše
5. predsednik PZDU Južna Primorska
6. Amalija Šiftar
7. Alenka Ogrin, svetovalka za projektno dejavnost ZDUS
8. Vsem članicam in članom
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