STROKOVNI SVET

SKLEPI 8. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2015 - 2019),
dne 19. 6. 2017 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani: Tomaž Banovec, Ana Bilbija, Franc Gombač, Emil Hedžet, Jože Kuhelj,
Jožica Puhar, Janez Sušnik, Anka Tominšek, mag. Martin Toth in Jožef Žnidarič (od
Ad 4. dalje).
Prisotni vabljeni: Alenka Ogrin pri 3. točki in Amalija Šiftar pri 6. Točki.
Opravičili člani: dr. Marjan Česen, Jožef Gašperšič, Ana Ostrman, Andrej Gerenčer in
Marjan Šiftar.
Odsotni člani: Karl Jaušovec in Irena Koželj Levičnik.
Sejo je vodila predsednica sveta Ana Bilbija po naslednjem dnevnem redu:
1. Potrditev zapisnika 7. seje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov
2. Obravnava pripomb Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve na osnutek Poslovnika
3. Stanje programov in projektov
4. Obravnava osnutka stališč ekspertne skupine za zdravstvo
5. Aktualno pri 17F3ŽO (Ana Ostrman)
6. Obravnava osnutka Strategije dolgožive družbe (Amalija Šiftar)
7. Obravnava Razvojnega programa Zavoda ZPIZ za obdobje 2017-2021
8. ZDUS PLUS - programske usmeritve
9. Razno
Ad. 1
Sklep št. 1: Zapisnik 7. redne seje in poročilo o izvršitvi sklepov se potrdita.
Ad. 2
Sklep št. 2: Osnutek Poslovnika o delu Strokovnega sveta se v 6. členu v 3.
odstavku tretjega stavka spremeni in se glasi: »Strokovni sodelavec sestavi predlog
zapisnika, …«. Osmi člen se spremeni v prvem odstavku in se glasi: »Predsednik
Sveta je vabljen na seje organov ZDUS in je obveščen o sejah komisij.«
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Ad. 3
Sklep št. 3: Vodstvu ZDUS Strokovni svet predlaga, da na organih ZDUS razpravlja
o konceptu in vsebini projektnega dela na podlagi Zakona o humanitarnih
organizacijah in kot izhaja iz opredelitve poslanstva Strokovnega sveta ZDUS.
Sklep št. 4:
 Svet se je seznanil s trenutnim stanjem programov in projektov ZDUS.
 Predsedniku ZDUS Strokovni svet predlaga imenovanje skupine treh članov
za morebitno dopolnitev Pravilnika o pripravi in izvajanju programov in
projektov glede na pripombe Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve. Za članico se predlaga Anko Ostrman.
Sklep št. 5: Strokovni svet ugotavlja, da še vedno ni realiziran sklep iz leta 2016, da
se program Starejši za starejše predstavi poslanskim skupinam. Ker je gradivo
Rožca Šonc že pripravila vodstvu ZDUS predlaga, da pristopi k realizaciji sklepa,
sprejetega na 1. seji dne 21. 1. 2016 in ponovno na 4. seji dne 28. 10. 2016, ki se
glasi: »Svet predlaga vodstvu, da se pristopi k čim prejšnji realizaciji že sprejetega
sklepa o predstavitvi programa Starejši za starejše in njegovih rezultatov
poslanskim skupinam. Gradivo je že pripravila vodja programa Rožca Šonc.«
Ad. 4
Sklep št. 6: Svet predlaga Upravnemu odboru ZDUS, da dokument »Stališča in
predlogi za spremembe v sistemu zdravstvenega varstva« sprejme kot poenoteno
stališče ZDUS pri sprejemanju sprememb v sistemu zdravstvenega varstva.
Ad. 5
Sklep št. 7: Ana Ostrman članom posreduje zaključke 2. seje Programskega sveta
F3ŽO z dne 19. 6. 2017. Člani, ki bodo imeli pripombe, naj jih čim prej posredujejo
strokovni sodelavki.
Ad. 6
Sklep št. 8: Člani sveta so se seznanili in soglašajo s pripombami na osnutek
Strategije dolgožive družbe, ki jih je zbrane predstavila Amalija Šiftar.
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Ad. 7
Sklep št. 9:
 Člani so se seznanili z Razvojnim programom Zavoda ZPIZ za obdobje 20172021.
 Vodstvo ZDUS se opozori, da članom v Svetu Zavoda poteče mandat.
Ad. 8
Sklep št. 10:
 Svet predlaga vodstvu ZDUS, da temeljito preuči pripombe na »Poslovni
model revije ZDUS Plus«, ki jih je pripravila Komisija za izobraževanje,
publiciteto in informatiko.
 Do dokumenta naj se opredelijo tudi Pokrajinske zveze.
Seja Strokovnega sveta se je zaključila ob 13.10.
Zapisala: Dijana Lukić
Sodelavka Strokovnega sveta ZDUS

Ana Bilbija
predsednica Strokovnega sveta

V Ljubljani, 19. 6. 2017
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