ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
el. naslov: zdus@siol.net; fax: 01/515 29 57
Tel. št. predsednice: 01/519 41 17
Tel. št. tajništva: 01/519 50 86

STROKOVNI SVET ZDUS

ZAPISNIK 16. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2011-2015),
dne 11. 03. 2014 ob 10.00 na ZDUS
Prisotni: dr. Samo Zupančič, Ana Bilbija, dr. Mateja Kožuh Novak, Anton Donko,
Slavica Golob, Aldo Ternovec, Boris Janez Bregant, Jožica Puhar, Tomaž Banovec,
Frančiška Ćetković, Irena Koželj Levičnik, Jože Gašperšič, mag. Dunja Obersnel
Kveder, dr. med.
Odsotnost opravičili: Andrej Gerenčer, mag. Valter Drozg in Ema Tibaut.
Prisotne je uvodoma pozdravil dr. Samo Zupančič. Predsednica ZDUS je predlagala,
da se v Strokovni svet ZDUS imenujeta dve novi članici, in sicer mag. Dunja
Obersnel Kveder za področje zdravstvenega varstva starejših in Anka Ostrman za
področje socialnega varstva. Prisotni so soglasno sprejeli:
Sklep 1: Strokovni svet ZDUS je potrdil imenovanje dveh novih članic:
mag. Dunja Obersnel Kveder, dr. med. in Anka Ostrman, univ. dipl.
sociologinja.
Predlagani dnevni red:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 15. seje z dne 10. 12. 2013
Uvodno poročilo o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov,
Priprava poročila Vladi RS o uresničevanju Akcijskega programa za obdobje
2007-2013 za leto 2013, Akcijski program za invalide 2014-2020
(dr. Samo Zupančič).
Poročilo o poslovanju KAD v zadnjih letih in predlogi za v naprej (Ana Bilbija
in Aldo Ternovec)
Material EK »Investing in Health« ter aktivnosti ZDUS
(mag. Dunja Obersnel Kveder)
Vplivi nove koalicijske pogodbe na upokojence (Tomaž Banovec)
Predstavitev projektov, ki jih ZDUS pripravlja (Alenka Ogrin)
Kako bomo sodelovali v projektu AHA (dr. Mateja Kožuh Novak)
9. Predlog sodelovanja z zavodom Y (dr. Mateja Kožuh Novak)
Razno

Ad. 1
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep 1: Zapisnik 15. seje je potrjen.
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Ad. 2
Dr. Samo Zupančič je prisotne seznanil s povzetkom mednarodne konvencije o
pravicah invalidov (priloga 1). Povedal je, da v to konvencijo sodijo težave s
katerimi se soočajo invalidi, a je v njen dokaj malo zapisanega o starejših. Povzel je,
da cilj ni spremeniti omenjeno konvencijo, temveč izluščiti konkretne naloge za
starejše, ki naj bi jih izvedla Slovenija.
V okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (nadalje
MDDSZ) pripravljajo končno poročilo Akcijskega programa za invalide v obdobju
2007 – 2013 in pričakujejo, da bo ZDUS podal pripombe za leto 2013. Sicer je
vlada januarja 2014 že sprejela program za obdobje 2014 – 2020.
Dr. Samo Zupančič je izpostavil, da je problematika invalidov specifična in da po
Angelci Žiberni še ni našel ustrezne osebe na ZDUS, ki bi spremljala to področje.
Predlagal je, da se izbere predstavnika ZDUS, ki se bo vključil v državno Komisijo za
vprašanja invalidov.
Predsednica ZDUS je povedala, da že leta neuspešno poskuša najti strokovnjaka.
Naloga ZDUS strokovnjaka bi bila, da se vključi v razprave s komentarji o pravicah
starejših invalidov.
Irena Koželj Levičnik je opozorila, da ni povsem jasno, katere kategorije zajema
pojem invalid, meni pa, da so to tudi ljudje s posebnimi potrebami. Predsednica
ZDUS je poudarila, da obstaja invalidska komisija, ki se ukvarja s tem vprašanjem,
a je sporno dejstvo, da mora starejši invalid plačati komisijo za ugotovitev statusa.
Opozorila je, da morajo starejši biti upoštevani pri bonitetah.
Jožica Puhar je dodala, da se Komisija na MDDSZ ukvarja s kategoriziranimi invalidi,
da pa je področje, na katerega ZDUS želi opozoriti, nekaj povsem drugega.
Boris Janez Bregant je komentiral 9. člen konvencije, ki se nanaša na Uredbo o
prostorskem redu Slovenije. Ker ima izkušnje na tem področju, je pripravljen
sodelovati pri vprašanjih funkcionalnosti stanovanj in bivalnih prostorov za invalide.
Predsednica ZDUS je povzela, da želi po pokrajinah imeti strokovnjake na področju
bivanjske kulture, ki bodo pomagali pri omenjenih zadevah.
Aldo Ternovec se je vključil v razpravo in opozoril, da obstaja status invalidom
prijazno mesto. Meni, da bi morali najti ta dokument in ga objaviti.
Irena Koželj Levičnik je dodala, da mora Komisija za bivanjski standard nujno
pogledati stanovanjsko zakonodajo in Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih
stavb ter pogledati, kako je z ureditvijo za invalide.
Ana Bilbija se je sklicevala na dve pretekli seji in opozorila, da so o teh zadevah že
razpravljali (15. zapisnik – Ad 4) in naslovili dopis na Komisijo za bivanjski standard,
da naj se povežejo z Ireno Koželj Levičnik, da spregovorijo o problematiki starejših
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stanovalcev v blokih, a se ni nič premaknilo. Ana Bilbija predlaga, da se Strokovni
svet drži izvajanja sklepov potrjenih zapisnikov.
Dr. Samo Zupančič je prosil, da se strokovnjaka imenuje v doglednem čas, in sicer
do junija 2014, saj MDDSZ pričakuje informacije od ZDUS-a, ko bo oblikovano
končno poročilo.
Predsednica ZDUS je prosila članice in člane Strokovnega sveta, da ji pomagajo
poiskati in imenovati strokovnjaka za to področje. Prisotni so sprejeli:
Sklep 2: Čimprej je potrebno imenovati novo osebo za sodelovanje v
delovni skupini v okviru MDDSZ.
Sklep 3: Članice in člani Strokovnega sveta ZDUS se zavzemajo, da Tomaž
Banovec poskuša po pokrajinah organizirati strokovnjake za bivanjsko
kulturo.
Ad. 3
Ana Bilbija je uvodoma povedala, da so včeraj na Komisiji za kadrovske zadeve
sprejeli sklep, da bodo upravnemu odboru ZDUS predlagali sprejem zavezujočega
sklepa, da člani ZDUS, ki so imenovani na funkcijo izven ZDUS, podajo poročila o
svojem delovanju enkrat letno, na primer: januarja.
Nadaljevala je s poročilom o poslovanju Kapitalske družbe invalidskega in
pokojninskega zavarovanja. Meni, da je napačno govoriti o KAD-u v javnosti.
Potrebno je uporabljati celotno ime. KAD je bil ustanovljen leta 1969 z namenom,
da zagotavlja dodatna sredstva za dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema.
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij je prinesel, da mora z letom 2010
Kapitalska družba na letni ravni zagotoviti 50 milijonov evrov sredstev za vzdržnost,
ter da se Kapitalska družba preoblikuje na način, da se iz družbe izloči zavarovalnica
s kapitalom 152.200.000,00 evrov. Slednje je pomenilo, da je le-ta postala
hčerinska družba Kapitalske družbe. V letu 2010 je bilo tudi določeno število članov
nadzornega sveta, kjer sta bila poleg treh predstavnikov države in enega
predstavnika sindikatov, kot predstavnika upokojenskih organizacij imenovana Ana
Bilbija in Aldo Ternovec (31. 01. 2011). Delovanje nadzornega sveta ureja Zakon o
gospodarskih družbah. Poročila o delovanju nadzornega sveta so dostopna na
spletu (op.a. http://www.kapitalska-druzba.si/).
Kapitalska družba je v vseh letih zagotavljala različne zneske za ZPIZ. V letu 2012 v
vrednosti 50 milijonov evrov. V obdobju 2011 – 2013 je družba leta končala z
negativnimi rezultati zaradi slabitev naložb. Konec leta 2011 je država družbo
namensko dokapitalizirala z 90.-timi milijoni, iz teh sredstev je porabljen tudi vložek
v NLB.

3

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
el. naslov: zdus@siol.net; fax: 01/515 29 57
Tel. št. predsednice: 01/519 41 17
Tel. št. tajništva: 01/519 50 86

STROKOVNI SVET ZDUS

Premoženje, ki je v Zavarovalnici Triglav, je bilo z Zakonom o lastninskem
preoblikovanju zavarovalnic, namenjeno upokojenski populaciji in takrat preneseno
v imetništvo KAD-u, ki pa je morala celotno naložbo prenesti na ZPIZ.
Z naložbo trenutno upravlja Slovenski državni holding, pred njo pa je s sredstvi
upravljala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb. V nadzornem svetu Triglava
ZPIZ nima svojega predstavnika. Nadzorni svet je 22. 10. 2012 sprejel sklep, da
nasprotuje izčrpavanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Svet je tudi ugotovil, da je sedanja zakonska obveznost v vrednosti 50
milijonov evrov dolgoročno vzdržna, večje obremenitve pa bi pomenile izčrpavanje.
Ana Bilbija je prisotne tudi seznanila, da so novembra 2013 vladi poslali pripombe k
predlogu novega Zakona o slovenskem državnem holdingu – ZSDH-1: in sicer,
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. naj ostane
hčerinska družba znotraj ZSDH-1 v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah; da
se naložba ZPIZ v Zavarovalnici Triglav, ki je opredeljena kot premoženje ZPIZ, v
roku 6 mesecev prenese na Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega
zavarovanja; v razumnem roku se premoženje, ki ga sestavlja premoženje
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in naložba v
Zavarovalnici Triglav prenese v Demografski rezervni sklad, katerega delovanje in
financiranje mora biti zagotovljeno v roku dveh let od uveljavitve ZPIZ-2. Navedena
stališča so podprli Svobodni sindikati in Desus.
Vse kaže, da bo naložba v Triglavu še naprej v upravljanju Slovenskega državnega
holdinga, vendar le do ustanovitve Demografskega rezervnega sklada, ki je
predviden do 31 .12. 2015.
Ana Bilbija in Aldo Ternovec sta predlagala sprejem sklepov, kjer bi ugotovili, da
ZDUS legitimnih zahtev v postopku sprejemanja ZSDH-1 ne spreminja, saj ni
sprejemljivo, da se določbe sprejetega ZPIZ-2 o ustanovitvi Demografskega
rezervnega sklada ne spoštujejo in zahtevamo, da se le-ta ustanovi vsaj do 1. 7.
2015. Določijo naj se dodatni viri, ki bodo dolgoročno zagotovili stabilnost
pokojninskega sistema.
Aldo Ternovec je dodal, da ZPIZ-2 določa, da se Demografski rezervni sklad oblikuje
v roku dveh let od sprejetja ZPIZ-2. V zakonu ni opredeljeno od kod sredstva. Ko je
nastala razprava o preoblikovanju SOD-a in KAD-a v holding, so videli, da imamo
dva vira, ki so namenjena stabilnosti pokojninskega sistema: sredstva KAD in
sredstva Zavarovalnice Triglav, ki so deponirana pri ZPIZ. Takrat je prišlo do ideje,
da bi ta sredstva bila osnova za oblikovanje Demografskega rezervnega sklada.
Aldo Ternovec opozarja, da ostaja odprto vprašanje, kako zagotoviti nujno potrebne
dodatne vire, da bi ta sklad lahko opravljal svojo funkcijo, saj so spremembe na
pokojninskem področju velike. Stabilnost sistema zahteva novo zakonodajo.
Sindikati predlagajo, da se doda del sredstev iz vodnega prispevka za
hidroelektrarne. ZDUS je predlagal francoski primer: doda naj se davčni stalni vir,
npr. Francozi imajo 2% od nepremičninskega davka.
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Predsednica ZDUS je prisotne seznanila, da je Marijan Papež zatrdil, da ni potrebna
nova pokojninska reforma, ker bo sistem do leta 2020 vzdržen.
Po njeni oceni, Marijan Papež pričakuje, da bo primanjkljaj kril proračun na račun
zmanjševanja prispevkov delodajalcev. Ker pa je proračun prazen, predsednica
ZDUS opozarja, da se moramo pripraviti na padanje pokojnin. Potrebno se je hitro
in množično organizirati, pripraviti strategijo, kako preprečiti padanje pokojnin in se
načrtno lotiti poslancev, ki so pripravljeni kaj storiti v vladi.
Predsednica ZDUS je prosila za odgovor na vprašanje člana upravnega odbora o
imenovanju članov nadzornega sveta KAD. Predsednica ZDUS je pojasnila
prisotnim, da je ZDUS predlagal tri člane: Mirka Miklavčiča kot podpredsednika
ZDUS, Alda Ternovca, ker se je s KAD-om ukvarjal že od leta 2007, Ano Bilbijo pa
kot izkušeno pravnico. Na skupščini KAD-a so potrdili Alda Ternovca in Ano Bilbijo.
Ana Bilbija je odgovorila, da so podatki javni in prosto dostopni na spletni strani
Kapitalske družbe v letnih poročilih. Kot članica nadzornega sveta dela sto odstotno
in je ves čas na razpolago. Pripada ji sejnina in povračilo potnih stroškov. Aldo
Ternovec je dodal, da so pravila igre jasna in opredeljena za vse člane enako, kot za
tiste iz vladnih struktur kot tudi za tiste iz civilnodružbene strukture. Poudaril je, da
je lastnik KAD-a država, zato je vlada tudi potrdila člane.
Boris Janez Bregant se je vključil v razpravo in opozoril, da v Koalicijski pogodbi piše
en sam stavek o pokojninskem sistemu, in sicer: »Trudili se bomo, da bo
pokojninski sistem vzdržen«. Opozarja, da se lahko vzdržnost sistema zagotovi tudi
na način, da se znižajo pokojnine. Meni, da mora ZDUS zavzeti močno stališče in
zahtevati, da se javno pove, kako bodo dosegli vzdržnost pokojninskega sistema.
Aldo Ternovec je dodal, da so bili dogovori o oblikovanju holdinga izjemno težavni.
S podporo ZDUS, Desus-a in sindikatov je uspelo v amandmaje k Zakonu o
državnem holdingu vnesti vprašanje Demografskega rezervnega sklada. A bitka še
ni končana. Ponovno je opozoril, da nas čaka borba za zagotovitev dodatnih virov
za rezervni pokojninski sklad.
Anton Donko je opozoril, da se ponekod v medijih pojavlja definicija, da je
pokojnina socialna kategorija. Poudarja, da je to plačan prispevek in ne socialna
kategorija, in da se je potrebno zoperstaviti takšni neoliberalni struji.
Slavica Golob je pohvalila Ano Bilbija in Alda Ternovca za dobro predstavljeno točko.
Postavila je vprašanje: »Kakšni so izgledi za dodatne vire? Ali bomo uspeli?«
Prisotne je seznanila, da je v Občini Duplek opravila analizo o višini pokojnine, in
pokazalo se je, da je povprečna pokojnina v vrednosti 300 €.
Dr. Samo Zupančič meni, da so kakršne koli ideje o izboljšanju položaja tistih
upokojencev z najnižjimi pokojninami na način, da vzamejo tistim z večjimi
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pokojninami, skrajno nevarne in da sprožajo številne družbene posledice. Med
drugimi se uničuje srednji družbeni sloj.
Tomaž Banovec se je v razpravo vključil in potrdil, da je pokojnina sicer zaslužena
zadeva, a je kot statistična kategorija opredeljena kot izdatek države za socialno
zaščito. Povedal je tudi, da je Slovenija ob 10% BDP ena redkih držav, ki je,
statistično gledano, ohranila socialno državo, kar pa je občutno premalo.
Ana Bilbija je ponovno pozvala k sprejetju sklepov.
Predsednica ZDUS je pozvala, da ni dovolj, da se samo sprejme sklep. Potrebno je
določiti osebo, ki bo poskrbela za njegovo uresničitev. Aldo Ternovec meni, da je
potrebno uradno stališče sporočiti vladi.
Jože Gašperšič je zastavil vprašanje, kako si ZDUS predstavlja, da izpeljemo
politični pritisk? Predsednica ZDUS je omenila več možnosti: sestajanje vodstva
ZDUS s poslanskimi skupinami, pritisk članov z obiskovanjem poslancev v
poslanskih pisarnah (ob medijski podpori) ter PR služba, ki jo ZDUS potrebuje.
Aldo Ternovec je opozoril, da je izjemno pomembna aktivna vloga v Ekonomskosocialnem svetu, kjer so starejši vključeni samo kot gostje. Predsednica ZDUS je
dodala, da obstaja iniciativa, da ZDUS skupaj s študenti ponovno zaprosi za
članstvo v ESS. Sicer pa meni, da je potreben najprej dogovor s sindikati.
Sklep 4: Strokovni svet ZDUS se strinja, da ZDUS legitimnih zahtev v
postopku sprejemanja ZSDH-1 ne spreminja in da mora biti Demografski
rezervni sklad ustanovljen vsaj do 1. 7. 2015. Člani so tudi podprli
delovanje članice Ane Bilbija in člana Alda Ternovca ter prosili, da še
naprej delujeta na tem področju.
Ad. 4
Mag. Dunja Obersnel Kveder je uvodoma predstavila aktivnosti, ki jih vodi Komisija
za zdravstveno varstvo starejših. Na kratko je predstavila nekaj pogledov Svetovne
zdravstvene organizacije na razvoj zdravstvenih sistemov.
V okviru ZDUS se veliko ukvarjajo s tem, kako zagotoviti ustrezen razvoj
zdravstvenega sistema, kako poskrbeti za zdravje ljudi itd. Zavzemajo se za
solidaren in pravičen zdravstveni sistem, dostopno, kakovostno zdravstvo in
krepitev primarnega zdravstvenega varstva. Vsakič ko se je začenjala zdravstvena
reforma, so izvedli številne aktivnosti, ki so zajemala obiske na Ministrstvu za
zdravje, tiskovne konference in okrogle mize ter podajali usmeritve, stališča.
Pogledi Komisije za zdravstveno varstvo starejših ZDUS temeljijo na pogledih
Svetovne zdravstvene organizacije in evropskega komisarja za zdravje, izraženo v
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dokumentu »Investing in Health« (priloga 2) oziroma vlaganje v zdravje (dostopno
le v angleškem jeziku). Komisija za zdravstveno varstvo starejših ZDUS zahteva
pravično financiranje in opozarjajo na nepravičnost zaradi dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja.
Pomembno je, da nosilci zdravstvene dejavnosti ostanejo javni zavodi, medtem ko
so koncesionarji le dopolnilo javnemu zdravstvenemu sistemu, ki mora biti ustrezno
nadzorovano. Dosedanji, dokaj liberalen pristop, ki je zadnjih 20 let nedorečen, je
poln številnih nepravilnosti in korupcijskih tveganj. Nadaljnja liberalizacija, ki jo
predlagajo slovenske zdravniške organizacije, bi dokončno sprožila razpad javnega
zdravstvenega sistema.
V ZDUS opozarjamo, da je stabilnost zdravstvenega sistema že tako ogrožena, da
ni mogoče z manjšimi popravki, ki so predvideni v koalicijski pogodbi, kot so ločitev
javne in zasebne dejavnosti, uvajanje referenčnih ambulant, povečevanje finančne
vzdržnosti z racionalizacijo poslovanja, zaustaviti razpad zdravstvenega sistema
(op. mag. Dunja Obersnel Kveder).
Evropska komisija si s tem dokumentom za cilj postavlja, da vzpostavi pomen
zdravja kot predpogoj za ekonomski napredek in da spodbudi evropske politike, da
vlagajo v zdravje. V dokumentu govorijo o treh področjih vlaganja, ki so:
zdravstveni sistem, človeški kapital in vlaganje v zmanjševanje neenakosti.
Potrebno je zagotoviti univerzalni dostop do zdravstvenega varstva, ki mora biti
ustrezno vzdrževan in financiran, spodbujati primarno varstvo in spodbujati
intersektorsko delovanje, kar pa je na primeru dolgotrajne oskrbe v Sloveniji šibko.
Mag. Dunja Obersnel Kveder ocenjuje, da je dokument pomemben za načrtovalce
zdravstvene politike in priporoča, da ga Ministrstvo za zdravje obravnava.
Tomaž Banovec je opozoril, da se mu zdi sporno, da osnovni dokument na katerega
se vsi sklicujejo, ni preveden v slovenski jezik.
Predsednica ZDUS je opozorila, da je realnost povsem drugačna. Zdravstvo
obvladujejo štirje lobiji (zdravniki, farmacevti, prodajalci opreme in zavarovalnice),
ki preprečujejo, da bi se sprejel kakršen koli zakon v smeri zagotavljanja enakih
možnosti za vse državljane. Opozarja, da je absolutno nujno, da začnemo s
kontinuiranimi pritiski civilne družbe za zadržanje javnega zdravstva. Na tem mestu
je predsednica ZDUS pohvalila delovanje in aktivnosti Komisije za zdravstveno
varstvo, kot ene izmed najbolj učinkovitih ZDUS-ovih komisij. Prisotne je seznanila,
da se je Komisija pridružila akciji zbiranja podpisov za javno zdravstvo.
Nadalje je med članicami in člani potekala razprava o dopolnilnem zdravstvenem
zavarovanju in solidarnem zdravstvenem sistemu.
Jože Gapšeršič je povzel, da je predstavljen dokument in strategija odlično gradivo,
a je potrebno oceniti, kaj lahko Slovenija stori, da izboljša situacijo v zdravstvu.
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Potrebno je definirati probleme in določiti prioritete. Naloga ZDUS je, da se
zorganizira in poenoti v reševanju največje težave, ker vsega se ne da rešiti hkrati.
Mag. Dunja Obersnel Kveder je prosila, da Strokovni svet sprejme sklep.
Sklep 5: Strokovni svet ZDUS podpira pristop in delo Komisije za
zdravstveno varstvo ZDUS. Svet tudi ugotavlja, da ključen dokument, ki je
»Investing in Health«, ni preveden v slovenski jezik. Člani bodo poiskali,
kdo je na Ministrstvu za zdravje pristojen za prevod dokumenta v
slovenski jezik.
Dr. Samo Zupančič je dodal, da je nujno, Strokovni svet redno obveščati o teh
zadevah. Ocenjuje, da je zelo koristno, da so se s tem seznanili in pričakuje, da
bodo tudi v bodoče obveščeni o posameznih zadevah in aktivnostih.
Tomaž Banovec je postavil vprašanje, kdo bo podal pripombe na dokumente.
Predlaga, da se zbere skupina in se o teh zadevah pogovori. Mag. Dunja Obersnel
Kveder je povedala, da se je Komisija za zdravstveno varstvo vedno pripravljena
pogovarjati.
Ad 5: Obrazložitev predloga Predloga sodelovanja med Fakulteto za
farmacijo Univerze v Ljubljani in ZDUS.
Izvedena je bila obrazložitev Predloga sodelovanja med Fakulteto za farmacijo
Univerze v Ljubljani in ZDUS.
Gospa Milojka Kolar in prof. dr. Borut Štrukelj iz Fakultete za farmacijo sta
predstavila pobudo za projekt. Dr. Borut Štrukelj je na kratko predstavil idejo
predloga: Fakulteta za farmacijo ima Katedro za zdravilne rastline, ki že leta
sprejema pobude s terena o potrebi po predavanjih o zdravilnih rastlinah. Po
društvih upokojencev naj bi se organizirala serija predavanj o posameznih
zdravstvenih temah. Izobraževanje bi dopolnili z obveščanjem oziroma spletnim
informiranjem na ZDUS spletni strani, kjer bi člani lahko prebirali zdravstvene
novice in se seznanjali z dejstvi o prehranskih dopolnilih. Zaradi posrednikov na trgu
in v lekarnah z visokimi maržami, bi se v sklopu projekta oblikovalo sodelovanje s
ponudniki prehranskih dopolnil, ki so pripravljeni sodelovati brez posrednikov.
Izkupiček od prodaje bi se stekal v poseben sklad na ZDUS, iz katerega bi deloma
štipendirali mlade raziskovalce Fakultete za farmacijo, deloma bi šlo za režijske
stroške ZDUS. Primarna dejavnost pa bo seveda izobraževanje in predavanja.
Irena Koželj Levičnik, je predlagala, da predlog prouči tudi Komisija za
izobraževanje in informiranje, Komisija za zdravstvo in upravni odbor ZDUS.
Sklep 6: Strokovni svet ZDUS podpira iniciativo Fakultete za farmacijo
Univerze v Ljubljani. Predlaga Upravnemu odboru ZDUS in predsednici
ZDUS, da čim prej izvedeta realizacijo predloga.
8

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
el. naslov: zdus@siol.net; fax: 01/515 29 57
Tel. št. predsednice: 01/519 41 17
Tel. št. tajništva: 01/519 50 86

STROKOVNI SVET ZDUS

Zaradi poznega časa in nesklepčnosti so bile točke dnevnega reda 7, 8, 9 in 10
prenesene na naslednjo sejo Strokovnega sveta.
Splošno: Ana Bilbija je predlagala, da se Strokovni svet sestane vsaj enkrat na
mesec in z ustreznim dnevnim redom. Prisotne je seznanila, da je v zvezi z ZDUS
vložitvijo naznanitve suma kaznivega dejanja zoper osebe, ki so sodelovale pri
pripravi ZUJF-a, državna tožilka zavrgla zadevo. Ana Bilbija predlaga, da se o tem
obvesti tudi tedanjo varuhinjo človekovih pravic, ki je sodelovala z ZDUS.

Seje se je zaključila ob 13.30.
Zapisala: Dijana Lukić
Strokovna sodelavka ZDUS
Dne 13. 03. 2014

dr. Samo Zupančič
predsednik Strokovnega sveta
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Priloga 1: Konvencija o pravicah invalidov – povzetek pripravil dr. Samo Zupančič
Priloga 2: European Comission: Investing in Health
Priloga 2 (a): Izjava za javnost 17. 02. 2014 - ZDUS
Priloga 2 (b): Strateške usmeritve slovenskega zdravstva za izhod iz krize
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