STROKOVNI SVET

SKLEPI 6. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2015 - 2019),
dne 30. 1. 2017 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani: Tomaž Banovec, Ana Bilbija, dr. Marjan Česen, Jože Gašperšič, Franc
Gombač, Emil Hedžet, Irena Koželj Levičnik, Karl Jaušovec, Ana Ostrman, Jožica
Puhar, Vera Pečnik, Janez Sušnik, mag. Martin Toth in Jožef Žnidarič.
Opravičili člani: Andrej Gerenčer, Jože Kuhelj, Marjan Šiftar in Anka Tominšek.
Opravičili vabljeni: mag. Dunja Obersnel Kveder in državna sekretarka Mija Pukl.
Prisotni vabljeni: Tadej Muha (pri točki 6).
Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
2. Poročilo o delu Strokovnega sveta v letu 2016 in dogovor o delu za tekoče
leto (poročilo priloženo)
3. Sprejem poslovnika o delu Strokovnega sveta (osnutek priložen)
4. Obravnava osnutka Pravilnika o pripravi in izvajanju projektov (osnutek
priložen)
5. Obravnava in sprejem poročila o stanju projektov (Alenka Ogrin)
a) vmesna in končna poročila
b) analiza vzrokov za zavrnitev naših prijav na razpisane projekte v lanskem
letu
7. Vključitev v obravnavo zdravstvene zakonodaje
8. Obravnava predloga za ustanovitev zavoda
9. Razno
Ad. 1
Sklep št. 1: Zapisnik 5. redne seje in poročilo o izvršitvi sklepov 5. seje se sprejme
s tem, da se dopolni s pripombo Tomaža Banovca, da je skupina, ki je pripravila
pripombe k dokumentu Starejši in trg dela v Sloveniji, uporabila njegove pripombe
in tega ni posebej navedla v dokumentu.
Ad. 2
Sklep št. 2: Ana Bilbija pripravi osnutek poročila o delu sveta za leto 2016, ki se
posreduje članom za pripombe. Končno poročilo se posreduje vodstvu ZDUS.
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Ad. 3
Sklep št. 3: Osnutek Poslovnika o delu Strokovnega sveta se z dopolnitvami, ki so
bile podane na seji, posreduje Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve ZDUS v nadaljnjo obravnavo.
Ad. 4
Sklep št. 4: Osnutek Pravilnika o pripravi in izvajanju programov in projektov se z
dopolnitvami, ki so bile podane na seji, posreduje Komisiji za kadrovske,
organizacijske in statutarne zadeve ZDUS v nadaljnjo obravnavo. Člani Sveta, ki
bodo še imeli pripombe na osnutek, naj jih v pisni obliki posredujejo Komisiji.
Ad. 5
Sklep št. 5: Člani sveta preučijo gradivo v zvezi z ustanovitvijo Zavoda Zlata mreža,
ki so ga prejeli na seji. Predsednik ZDUS pozove društva upokojencev, ki so
vključena v Zlato mrežo, o rezultatih sodelovanja oziroma njihovih izkušnjah.
Ad. 6
Sklep št. 6: Ko bo znano stališče koalicije do Predloga Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, se sestane ekspertna skupina za zdravje
(imenovana s sklepom št. 17 na 8. redni seji UO ZDUS, 31. 8. 2016). Skupino
skliče podpredsednica Vera Pečnik.
Ad. 7
Sklep št. 7: Člani so se seznanili s tekočimi projekti in vzroki za zavrnitev prijav na
razpise v lanskem letu.
Ad. 8
Sklep št. 8: Članom se v preučitev posreduje Memorandum.
Seja Strokovnega sveta se je zaključila ob 13.00.
Zapisala: Dijana Lukić
Sodelavka Strokovnega sveta ZDUS

Ana Bilbija
predsednica Strokovnega sveta

V Ljubljani, 30. 1. 2017
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