STROKOVNI SVET

SKLEPI 7. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2015 - 2019),
dne 28. 3. 2017 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani: Tomaž Banovec, Ana Bilbija, dr. Marjan Česen, Jože Gašperšič, Franc
Gombač, Emil Hedžet, Ana Ostrman, Jožica Puhar, Vera Pečnik, Anka Tominšek,
mag. Martin Toth in Jožef Žnidarič.
Opravičili člani: Irena Koželj Levičnik, Karl Jaušovec, Janez Sušnik in Marjan Šiftar.
Prisotni vabljeni: Alenka Ogrin pri 3. točki, državna sekretarka Mija Pukl, Amalija
Šiftar pri 5. točki, mag. Peter Pustatičnik in Elena Nikolavčič pri 3. točki (Telekom
Slovenije).
Predsednica je predlagala, da se dnevni red dopolni s točko o demografskem
rezervnem skladu.
Sejo je vodila predsednica sveta Ana Bilbija po dopolnjenem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 6. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
Demografski rezervni sklad
Stanje programov in projektov (Alenka Ogrin)
Uveljavljanja novega Statuta (Anka Tominšek)
Delovni osnutek Strategije dolgožive družbe (9. 3. 2017) (Amalija Šiftar)
Sprememba zdravstvene zakonodaje - stališča ZDUS
Izobraževanje odraslih - osnutek Zakona o izobraževanju odraslih
- stališča ZDUS
Sodelovanje na F3ŽO 2017 (Ana Ostrman)
Razno

Ad. 1
Sklep št. 1: Predsedniku ZDUS se predlaga, da čim prej imenuje delovno skupino za
delo na novem Memorandumu Vladi RS o stališčih, načinu in vsebini bodočega
sodelovanja in o najresnejših vprašanjih glede na težave, s katerimi se srečujemo
starejši v slovenski družbi.
Sklep št. 2: Zapisnik 6. redne seje in poročilo o izvršitvi sklepov se potrdita.
Ad. 2
Sklep št. 3: Že sprejeta stališča:

1

STROKOVNI SVET

- da se Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.
preoblikuje v neodvisni avtonomni demografski rezervni sklad,
- da se naložba v zavarovalnico Triglav, ki je v upravljanju SDH, imetnik delnic pa
je ZPIZ, prenese na novoustanovljeni demografski rezervni sklad,
- da sredstva od prodaj državnega premoženja v višini 10 % odvaja neposredno v
sklad in ne na poseben račun pri ministrstvu za finance,
- da je upravljanje ločeno od SDH,
- da se zbrana sredstva zaenkrat uporabijo za usklajevanje pokojnin, a največ v
višini letnega donosa,
- kot dodatne vire za polnjenje sklada je bil predlagan del trošarin, delež od
bodočega davka na nepremičnine in druge vire, ki se jih lahko vključi takoj ali ob
upoštevanju finančne situacije pozneje. Razmisliti je potrebno tudi o prenosu
nekaterega preostalega stvarnega premoženja države, ki ga sedaj upravlja SDH,
se dopolni s stališčem:
- ZDUS odločno nasprotuje prenosu sredstev Nepremičninskega sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja na demografski rezervni sklad in
- da se Finančnemu ministrstvu predlaga, osnutek zakona takoj po pripravi dostavi tudi
ZDUS.

Sklep št. 4: Svet predlaga, da pristojna komisija ZDUS skupaj s članom Nadzornega
sveta obravnava poslovanje Nepremičninskega sklada in zavzame stališča do
doseženih rezultatov.
Ad. 3
Sklep št. 5: Svet se je seznanil s trenutnim stanjem prijav projektov na aktualne
razpise. Poročilo, ki ga je pripravila Alenka Ogrin, se nemudoma pošlje članom.
Sklep št. 6: Vodstvo ZDUS Telekomu Slovenije sporoči pripravljenost za nadaljnje
sodelovanje pri storitvi e-oskrba. Predsedniku ZDUS se predlaga, da se predstavitev
Telekomove storitve e-oskrba uvrsti na dnevni red naslednje seje UO ZDUS.
Ad. 4
Sklep št. 7 V skladu s tretjim odstavkom 10. člena veljavnega statuta vodstvo
ZDUS čim prej pripravi načrt izvajanja postopka za urejanje novega načina
včlanjevanja v ZDUS, z enotnim obrazcem pristopne izjave.
Ad. 5
Sklep št. 8: Pripombe na delovni osnutek Strategije dolgožive družbe se v pisni
obliki posredujejo sodelavki Dijani Lukić do ponedeljka, 3. 4. Zbrane prispele
pripombe bo posredovala Amaliji Šiftar.
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Ad. 6
Sklep št. 9: Člani sveta, kjer imajo možnost, predstavljajo in zagovarjajo stališča
ZDUS, oblikovana v Pripombah ZDUS k Predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1).
Sklep št. 10: Vodstvu ZDUS se predlaga, da se na Ministrstvu za zdravje zahteva
podaljšanje javne obravnave besedila Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju.
Sklep št. 11: Predsedniku ZDUS se predlaga, da omogoči sklic posebnega sestanka,
kjer bi strokovnjaki ZDUS razpravljali in poenotili stališča ZDUS o javnem
zdravstvenem sistemu.
Ad. 7
Sklep št. 12: Pripombe na Predlog Zakona o izobraževanju odraslih, ki jih je
pripravila Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko se 28. 3. posredujejo
članom sveta z rokom za oddajo do petka, 31. 3. čas za oddajo pripomb.
Ad. 8
Sklep št. 13: Člani do petka, 14. 4. sodelavki Dijani Lukić posredujejo predloge
vsebin za okrogle mize na 17. Festivalu za 3. življenjsko obdobje (naziv okrogle
mize, predlogi razpravljavcev in predlog moderatorja), ki bo potekal od 26. do 28.
9. Zbrani predlogi se 14. 4. posredujejo Anki Ostrman, predsednici Komisije za
strokovni program Festivala.
Ad. 9
Sklep št. 14: Vodstvu ZDUS se predlaga, da pri državni sekretarki Miji Pukl preveri
možnosti za ustanovitev Nacionalnega sveta za starejše.
Sklep št. 15: Vodstvo ZDUS se opozori, da se letos izteče mandat članom
Skupščine ZZZS in da je Skupščina na seji dne 15. 3. 2017 sprejela Sklep o razpisu
volitev za člane skupščine Zavoda, ki bodo 3. 10. 2017.
Seja Strokovnega sveta se je zaključila ob 14.00.
Zapisala: Dijana Lukić
Sodelavka Strokovnega sveta ZDUS

Ana Bilbija
predsednica Strokovnega sveta

V Ljubljani, 28. 3. 2017
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