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STROKOVNI SVET ZDUS

ZAPISNIK 23. seje STROKOVNEGA SVETA ZDUS
(mandatno obdobje 2011 - 2015),
dne 13. 03. 2015 ob 10.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni: dr. Mateja Kožuh Novak, Anton Donko, Ana Bilbija, Tomaž Banovec, Boris
Janez Bregant, Frančiška Ćetković, Slavica Golob, Jože Gašperšič, mag. Dunja
Obersnel Kveder, Irena Koželj Levičnik, Ema Tibaut in Milan Zabavnik.
Seji je prisostvovala tudi državna sekretarka Mija Pukl.
Odsotnost opravičili: mag. Valter Drozg, Andrej Gerenčer, Anka Ostrman, Jožica
Puhar, Aldo Ternovec in dr. Samo Zupančič.
Sejo je vodila podpredsednica Strokovnega sveta ZDUS, Ana Bilbija, ki je navzočim
predlagala sledeči dnevni red:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 22. seje z dne 10. 02. 2015 in sprejem poročila o
izvršitvi sklepov
- Ustanovitev demografskega sklada (Ana Bilbija)
- Pripombe na Osnutek strategije razvoja javne uprave 2015-2020
(Tomaž Banovec, Branka Kastelic)
- Ustanovitev Urada za starejše (Marija Pukl)
- Nacionalni program izobraževanja odraslih v RS, 2013-2020 (Lada Zei)
Strategija upravljanja kapitalskih naložb (Ana Bilbija)
Zakon o fiskalnem pravilu (Ana Bilbija)
Nacionalni stanovanjski program 2015-2025, četrta verzija
(Tomaž Banovec)
Program dela ZDUS in finančni načrt 2015 (dr. Mateja Kožuh Novak)
Vizija razvoja ZDUS (Anton Donko)
Razno (profil ZDUS na socialnem omrežju Facebook)

Glede na časovne prilagoditve posameznih članov so člani predlagali, da bodo
obravnavane točke dnevnega reda prav vse, da pa bodo glede na vrsto
navezovanja vsebin določeni komentarji ali razlaga prilagojena redosledu in
povezovanju vsebin. Pod 7. točko bi obravnavali še osnutek zakona o
zavarovalništvu.
Predlagan dnevni red je bil potrjen soglasno.
Ad. 1
Ker na zapisnik 22. seje, z dne 10. 2. 2015 ni bilo pripomb, so prisotni na predlog
predsedujoče soglasno sprejeli
Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 22. seje in sprejme poročilo o izvršitvi
sklepov.
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Pri točki ustanovitev demografskega sklada je Ana Bilbija poročala o dogajanjih v
zvezi z ustanovitvijo sklada. Povedala je, da se bodo v ponedeljek, 16. 3. 2015
najprej sestali s predstavniki DeSUS in sindikati zaradi uskladitve stališč glede
demografskega sklada. Ob 11. uri pa je že dogovorjen sestanek z ministrico za
delo. Potrebno je ugotoviti če in kdo bo začel s pripravo zakona.
Pojasnila je tudi ozadje članka v Večeru, na katerega je opozorila Frančiška
Četković, kjer je govora o prenosu premoženja PDP-ja na SDH, še v času, ko sta
bila z Aldom Ternovcem člana NS KAD. Povedala je, da je pri sprejemu odločitve
prišlo do preglasovanja s strani predstavnikov države. Opozorila je še na članek o
demografskem skladu v časopisu Delo, z dne 11. 3. 2015 – »Financiranje
demografskega sklada, še neznanka«.
Pripombe na osnutek strategije javne uprave – pri tej predstavitvi je g. Banovec
podal svojo analizo stanja in predstavil tudi obširen dokument pripomb na ta
osnutek. Priloga št. 1 je priložena k zapisniku in je njegov sestavni del. Obenem je
poudaril, da je bil ta dokument pisan za KOSOS. Uvod, ki je malo širši, se velikokrat
po njegovem mnenju zadeve zgolj zapisujejo, nikjer pa se ne izvajajo. V samem
dokumentu (Strategija javne uprave) je veliko napak, najbolj v oči bode definicija
starejših (meja 65 let). Veliko je tudi zelo neverjetnih podatkov, saj naj bi po tem
dokumentu kar 340.000 Slovencev izobraževali za e-javno upravo, kar je kljub
vsem upokojencem prenizka številka. V kolikor želi e-javna uprava zaživeti, pa
potrebuje vsak ta posameznik najmanj 60 evrov na mesec (internet, računalnik,
tiskalnik, programska oprema, …), kar pomeni na dolgi rok, je ta e-uprava za elito.
Po mnenju Tomaža Banovca je najbolj pomembno in strnjeno na koncu
dokumenta, štirje predlogi (priloga 1: T. Banovec; Osnutek strategije razvoja javne
uprave 2015 – 2020, str. 4), ki bi morali biti izvedeni in podani na ustrezne naslove.
Smiselno bi bilo razmisliti o pomoči upokojencem v obliki servisov, do katerih bi
imeli starejši enostaven dostop do interneta, kakor tudi do vseh informacij javne
uprave. Zanimiva zadeva vezana na davke pa je uvajanje evidence javnih in
državnih premoženj, kljub temu da še ni dodelane metode vrednotenja le-teh.
Posebej ta zadeva neposredno prizadene tudi upokojence kot lastnike nepremičnin
in tako padejo v tem delu pod javno upravo. Vse sklepe, ki so objavljeni, bi po
njegovem mnenju bilo potrebno objaviti na spletni strani ZDUS, poslati ustreznemu
ministrstvu (MJU), predsedniku vlade in komisijam ZDUS, ki jih ta stvar neposredno
zadeva (izobraževanje). Po predstavitvi in ob pozivu članom po razpravi (le te ni
bilo), so člani soglasno sprejeli
Sklep št. 2: ZDUS sprejema začasno analizo Tomaža Banovca in jo
pošlje svojim društvom v branje in možno dopolnjevanje iz
konkretnih pristojnosti društev.
Sklep št. 3: ZDUS predlaga, da se društva podrobneje seznanijo s
to in drugimi strategijami in posebej opozarja na pomanjkanje
ustreznega komuniciranja in pomoči nevladnim seniorskim
organizacijam.
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Sklep št. 4: ZDUS bo, če bo izkazan interes društev in sorodnih
organizacij, sklical poseben posvet v zvezi s to in drugimi
državnimi strategijami, ki zadevajo bodoče življenje generacije
55+, vmes pa bo s svojimi strokovnjaki tekoče in aktivno spremljal
dogodke, povezane s tem dokumentom.
Vlada naj pripravi predlog strategije razvoja za obdobje desetih let.
Obrazložitev: javne uprave so se v razvitih in učinkovitejših sistemih
spreminjale 10 let - konkretno francoska. Za dobro delovanje JU je
potrebno urediti vse osnovne baze podatkov in povezanost ter dostopnost
do teh baz pooblaščenim javnim uslužbencem. Zdaj je še vedno potreben
prikaz vseh mogočih dokazil za javne institucije - npr. poleg osebnega
dokumenta, davčne št., potrdila o državljanstvu ipd...
Sklep št. 5: To gradivo se dopolnjeno z razpravo uredi in pošlje
predlagatelju in namesti na spletno stran ZDUS-a. Za realizacijo bo
poskrbel Tomaž Banovec.
Pri točki Ustanovitev urada za starejše je Mija Pukl v svoji pisni
predstavitvi še podrobno ustno pojasnila namen ustanovitve urada za
starejše, ki še vedno ni zaživel kot samostojna enota. Priloga št. 2 je
priložena k zapisniku in je njegov sestavni del.
V gradivu, ki ga je predstavila, je poudarila predvsem smernice in pomen
interesa varstva starejših, ki ga ima vlada, ter področja varstva starejših
na mnogih področjih delovanja države. V dokumentu so navedene
konkretne aktivnosti delovanja, pristojnosti, kakor tudi delovna področja.
Po njenem mnenju sta najpomembnejša akta »Zakon o javnem interesu
za področje starejših« in »Nacionalni program«. Vsa gradiva in pobude, ki
bodo nastajale v omenjenem uradu naj bi vključevala gradiva in pobude
DeSUS in ZDUS. Organizacijska shema, ki je predstavljena na koncu
dokumenta, je po njenem mnenju zgolj osnova. Poimenovanje izhaja iz
plačnega sistema.
Po njeni predstavitvi se je razvila razprava, v kateri so sodelovali Ana
Bilbija, Irena Levičnik, Mija Pukl, Tomaž Banovec, Boris Janez Bregant,
Jože Gašperšič, mag. Dunja Obersnel Kveder in Slavica Golob. Debata je
šla v smeri, da morajo vsi dokumenti v nadaljevanju biti ustrezno
terminološko podkrepljeni in naj se za to uporablja enoznačna in jasno
definirana terminologija pojmov: starejši, odrasli, opolnomočenje,
kompetence, sektor … Njihova ustrezna raba v besedilih naj onemogoča
večpomensko tolmačenje samega besedila. To naj bo neke vrste
varovalka pred oblikami različnega razumevanja besedil, sklepov, aktov
itd. Obenem je razprava pripeljala do spoznanja, da je potrebno za dosego
ciljev starejših, uporabiti prav vse povezave, tudi poslance v evropskem
parlamentu (Ivo Vajgl). Njihovo delo je potrebno redno spremljati, jih
obveščati in opominjati na njihovo pomoč za doseganje pravic slovenskih
upokojencev, tudi v Bruslju.
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Mija Pukl je predlagala, da strokovnjaki ZDUS predlagajo spremembe in
dopolnitve njenega gradiva. V nadaljevanju je prisotne člane seznanila s
temami, ki bodo predstavljene na sestanku z ministrico na MDDSZ, v
ponedeljek 16. 3. 2015:
- priprava strategije dolgožive družbe,
- priprava Zakona o dolgotrajni oskrbi,
- operativni program za črpanje EU sredstev,
- Festival za 3. življenjsko obdobje.
Njen interes je, da se vse zadeve uspešno izpeljejo.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
Sklep št. 6: Pripombe na gradivo »Ustanovitev urada za starejše«
pošljejo člani Strokovnega sveta v roku 10 dni, strokovni sodelavki
Dijani Lukić. Ko bodo pripombe zbrane, jih bomo povezali in
uskladili ter do 23. 3. 2015 dostavili ge. Puklovi.
Tomaž Banovec je predlagal, da naj se ob vseh teh besednih zvezah in
definicijah še predlaga in sprejme termin »opolnomočenje inštitucij«, kar
pomeni opolnomočenje uradov ali tudi ZDUS. To je stvar funkcionalnega
opolnomočenja. Predlagal je tudi sprejetje »Strategije upravljanja
dolgožive družbe«, obstaja pa problem, da ta strategija mora temeljiti že
dovolj zgodaj v življenju posameznika, uvod v seznanjanje s temi
zadevami bi bilo dobro izvajati že v šolah. Boris Janez Bregant je v
celotnem dokumentu pogrešal področje »varnost starejših«.
Jožef Gašperšič je predstavil delo projektov na ZDUS, ki se tičejo vseh
starejših v Sloveniji in obenem pozdravil čimprejšnjo ustanovitev urada.
Obenem pa je poudaril, da bi morali kot ZDUS podrobno predstaviti svojo
strategijo in programe ki jih izvajamo in vprašati urad, kaj od vsega tega
se vklaplja v program in kje nam lahko vladne službe še pomagajo
razvijati in uresničevati naše poslanstvo.
Soglasno so bili sprejeti naslednji
Sklep št. 7: V prihodnje, za doseganje večje učinkovitosti in
medsebojnega sodelovanja pri pridobivanju EU projektov za
starejše, Strokovni svet povabi na sejo poslanca, Iva Vajgla.
Sklep št. 8: Mija Pukl pošlje tekst »Ustanovitev urada za starejše«
v elektronski obliki vsem članom sveta, da bodo v gradivo lahko
vnašali dopolnitve in strokovnemu sodelavcu ZDUS, Milanu
Zabavniku, zaradi evidence gradiv.
V zvezi z Nacionalnim programom izobraževanja odraslih v RS 2013 –
2020, je Ana Bilbija prebrala besedilo Lade Zei, ki je priložen k zapisniku
kot priloga št. 3 in je njegov sestavni del.
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V razpravi so sodelovali Tomaž Banovec, Irena Koželj Levičnik, Jože
Gašperšič in Ema Tibaut. Tomaž Banovec je predlagal, da bi morali v
vrhovih politike in povsod na nivojih odločanja resno razmisliti, ali je še
smiselno postavljanje meje za starejše pri 65 letih, saj je dandanašnji ta
starost zelo lahko dosegljiva. Obenem pa bi morali imeti programe
izobraževanja zastavljene tako, da bi si ljudje vseh starostnih obdobij
pridobivali veščine in ne samo znanja. Irena Koželj Levičnik se je strinjala
in dodala, da bi potrebovali tudi več praktičnega sodelovanja med
generacijami, ki bi prineslo veliko obojim, prav tako bi morale ustanove, ki
imajo v svoji strategiji izobraževanja starejših, bolje sodelovati in se
povezovati.
Jože Gašperšič pa je predlagal, da naj se najprej ugotovijo potrebe, potem
se glede na te izdela program. V tem morajo biti na prvem mestu
navedeni viri za izvajanje programa in na koncu sledi izvedba.
Ema Tibaut je pozvala prisotne v debati, da bi bilo dobro o tem povprašati
najprej članstvo na PZDU, saj je potreba po izobraževanju lahko prav
specifična za vsako pokrajino.
Na predlog predsedujoče so prisotni soglasno sprejeli
Sklep št. 9: Resolucija se ponovno uvrsti na dnevni red
Strokovnega sveta. Glede na to, da velja od leta 2013 dalje, naj
strokovne službe ugotovijo, če je bila že izdelana kakšna analiza
ali poročilo o njenem izvajanju.
Ad.2
O osnutku dokumenta Strategija upravljanja kapitalskih naložb je poročala
predsedujoča. Povedala je, da v prvi verziji ni bilo o demografskem skladu
nič napisano. Sedaj je v gradivu obravnavana Kapitalska družba, ki se bo
preoblikovala v demografski sklad, vendar je treba besedilo še izboljšati.
Verjame, da bo napredek dosežen ob skupnem nastopu Urada za starejše,
sindikati in ZDUS.
Tomaž Banovec je postavil vprašanje, ali se da dobiti gradiva v branje.
Obenem je izrazil pomisleke o možnosti ustanovitve sklada v sedanjem
trenutku. Delili naj bi se samo presežki, ki pa jih ni
Na koncu točke se je Ana Bilbija obvezala, da bodo vsi prisotni dobili
želeno gradivo.
Ad. 3
Zakon o fiskalnem pravilu je po besedah Ane Bilbije slabo in nejasno
napisan. Sklicuje se na evropsko zakonodajo, ki jo ne obvladajo in ne
obvladamo. Primerjalnih izračunov ni, posega pa v obe blagajni tako v
zdravstveno kot pokojninsko. Lahko, da so v nevarnosti tudi sredstva
KAD. Tričlanski fiskalni svet bo imel veliko veljavo. Potrebno se je
opredeliti do vprašanj:
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Ali bomo mirno prenašali morebitno zniževanje pokojnin?
Ali bomo kar tiho, če se pokojnine tudi v naprej ne bodo usklajevale?
Kako zaščititi naložbe KAD in Triglav?
V debati so sodelovali Frančiška Četković, Boris Janez Bregant, Tomaž
Banovec, Jože Gašperšič, Ana Bilbija, Anton Donko in Dunja Obersnel
Kveder.
Po obširni razpravi je bil soglasno sprejet
Sklep št. 10: Strokovni svet zahteva, da se od pripravljavcev
zakona zahteva jasno opredelitev:
 da se pokojnine ne bodo zniževale,
 da se bodo pokojnine v prihodnjem letu usklajevale v
skladu s sedaj veljavno zakonodajo,
 da se zaščiti in ne posega v premoženje KAD in pozneje
demografskega sklada.
Skupaj z vodstvom ZDUS moramo iskati somišljenike za naše
legitimne zahteve.
Ad. 4
Nacionalni stanovanjski program 2015 – 2025 – četrta verzija katero je v
pisnem gradivu članom predstavil Tomaž Banovec in ga še ustno
obrazložil. Priloga št. 4 je priložena k zapisniku in je njegov sestavni del.
Po predstavitvi so v razpravi sodelovali Boris Janez Bregant, Ana Bilbija,
Tomaž Banovec, Frančiška Četković in Jože Gašperšič. S strani
razpravljavcev je bilo dodatno povedano, da se pri nas glede na dohodke,
ki jih imajo upokojenci, ne moremo ravno držati pravila treh tretjin delitev
stroškov, kjer je 1/3 sredstev prehrana, 1/3 sredstev bivalni stroški in 1/3
ostale potrebe posameznika. V Sloveniji je anomalija tudi glede lastniških
in najemnih stanovanj, v svetu je to razmerje 20/80, pri nas pa je ravno
obratno 80% lastniških in 20% najemnih stanovanj. Pod bivanjski stroški
so tako ob davščinah še energija, vzdrževanje in moderniziranje. Sedaj ni
več bistveno kolikšna kvadratura je po osebi, zdaj je potreba po
dostopnosti do stanovanj za starejše pred ostalimi, obenem pa kvaliteta
bivalnih enot. V kolikor ni možno več graditi novih stanovanjskih enot za
starejše, je potrebno razmisliti o smotrni preureditvi obstoječih.
Ideja DU Jesenice: če je nekdo pred 20 leti lahko prišel do stanovanja za
ceno 5.000,00 evrov in ga je v tem času lepo vzdrževal, naj ga zdaj
ponudi stanovanjskemu skladu za 10.000,00 evrov, sam pa gre v bolj
primerno stanovanje. S tem bi na lokalnem nivoju prišli do stanovanj,
obenem pa bi upokojencem zagotovili primernejša stanovanja. To bi
moralo biti vse brez prisile, obenem pa je potreben čas, da ljudje take
ideje premislijo in sprejmejo za svoje. Že z majhnimi koraki po
preurejanju v stanovanjih upokojencev, pomenijo dejansko veliko pomoč
za bivanje.
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Po razpravi so člani soglasno sprejeli
Sklep št. 11: Strokovna prispevka, ki jih je oblikoval in napisal član
Strokovnega sveta ZDUS, naj se ustrezno opremita z vsemi
uradnimi podpisi vodstva ZDUS, ter pošljeta na pristojna
ministrstva. Za izvedbo naloge je zadolžen strokovni sodelavec
ZDUS, Milan Zabavnik, v sodelovanju z avtorjem teh dokumentov,
Tomažem Banovcem.
Ad. 5
Program dela ZDUS in finančni načrt 2015 je predstavila predsednica
ZDUS, dr. Mateja Kožuh Novak. Predsednica je prisotne pozdravila in
prisotnim razložila da bo vizijo programa dela v prihodnje predstavil Anton
Donko. Glede finančnega načrta za leto 2015 je dejala, da je zelo podoben
lanskemu, s to razliko, da bo letos potrebno iz sredstev ZDUS zagotoviti
še več sredstev ob začetku delovanja Zavoda modri Živko, kar pomeni, da
bo potrebno za najmanj enega delavca zagotoviti plačo iz virov ZDUS.
Obenem je poudarila, da je potrebno razmisliti, kako bi še promovirali
sklad VS, ki je kljub nekaj novih članov v večjem upadu. Tako je njen
predlog v tem, da se nekaj sredstev iz obresti na vsoto, nameni za
promocijo sklada VS, če ne se skladu ne obetajo dobri časi. Pred dvema
letoma je bila s strani ZDUS organizirana prva delavnica ročnih del, katero
bi bilo dobro v prihodnje nadaljevati, obenem pa najti načine, kako bi
lahko izdelke vseh delavnic tudi uspešno prodajali. Z novim vodstvom se
bo zamenjala tudi sestava vseh organov ZDUS, kar pomeni spremembo
tudi vseh teles, ki so sedaj v funkciji posvetovalnih organov predsednice
ZDUS. Glede na napovedi o gospodarski rasti, ki je po njenih besedah za
letos v višini 3% BDP, kar bo potrebno opozoriti na usklajevanje tudi glede
pokojnin. Glede članstva v prihodnje bo potrebno, tako kot je bilo do
sedaj, ohranjati reden stik in obenem zagotavljati, da se del sredstev in
morebitnih dobičkov od profitnih dejavnosti deli po strukturi navzdol za
socialne programe, šport, rekreacijo, kulturo,… Njena ideja, ki jo je dobila
pred kratkim, vključuje ples in učenje plesa za starejše, tako bi v
prihodnje morali razmišljati v smeri krepitve plesnih tečajev (Zavod). Urad
za starejše je prav tako zelo pomembna zadeva za dogovore z vlado v tej
smeri in za kompetentne sogovornike na drugi strani. Pomembno je tudi,
da se vsi zavedajo, da v kolikor ne bo projektov in denarja iz tega naslova
za starejše in zaposlene na ZDUS, v prihodnje več ne bo take oblike
ZDUS. Zato so v prihodnje vedno bolj pomembni projekti, s kakšnimi se
ukvarjata Alenka Reissner in Jože Gašperšič, kjer so upokojenci kot končni
uporabniki novih IT naprav. Obenem naj bo tudi v prihodnje pomembno
izvrševanje pritiska na poslance v njihovem lokalnem okolju, saj je tudi to
edina opcija da se nekaj doseže in premakne v politiki na bolje. Tako bo
potrebno še naprej zagotoviti obiskovanje poslancev v njihovih pisarnah in
opozarjanje na pomanjkljivosti, zakonodajo in vplivati na njihovo mnenje,
da enkrat pridejo iz krempljev kapitala in lobijev in začutijo podporo ljudi.
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V ZDUS Plus bo v novi številki izšla informacija o možnosti dela za
upokojence preko Zavoda modri Živko in kako naj bi bilo s sistemom
vrednotnic. Pod to točko ni bilo razprave.
Člani Strokovnega sveta so sprejeli informacijo o finančnem načrtu, glede
odločitve ali potrditve pa so se izrekli, da tega ne morejo storiti.
Ad. 6
O viziji razvoja ZDUS je spregovoril podpredsednik ZDUS, Anton Donko.
Po njegovih besedah je v prihodnje še pričakovati negotovost, saj je
stanje glede pokojnin vedno bolj pod vprašajem in v primežu novega
pisanja zakonodaje.
Veliko problemov bo v prihodnje tudi za starejše prostovoljce, saj je pri
projektih celoten sistem financiranja izrazito nenaklonjen takšni obliki dela
ali pomoči. Hud pritisk in problem glede zagotavljanja sredstev za vse
oblike dejavnosti, s katerimi se zdaj ukvarja ZDUS, bo v prihodnje še
večji, v kolikor ne bo Zavod zaživel v zamišljenem obsegu. Obenem pa je
potrebno čim prej razmišljati tudi o nabavi in ponudbi sredstev za 4.
življenjsko obdobje, podobno kot so nas opozarjali Japonci že pred skoraj
desetletjem. Prav tako je potrebno imeti v uvidu, da bo velik del sredstev,
ki so sedaj prihajala iz hotela Delfin in so bila v veliki meri namenjena za
delovanje ZDUS, bodo z novim davkom na nepremičnine nekoliko
okrnjena, koliko, še ne ve nihče. Prav tako je poudaril pomen aktivov in
klubov, ki bodo v UO ZDUS morali biti enakopravno zastopani s
predstavnikom, kar pomeni da bo v prihodnje njihov predstavnik član UO.
Obenem pa je iz pokrajin, ki so zdaj že čutiti težnje po nekaterih
drobljenjih na še manjše enote, kar je pa potrebno nekako zajeziti, saj
nadaljnje drobljenje ne prinaša nič drugega kot zgolj drobljenje še tistih
nekaj skromnih sredstev. Predal je članom tudi informacijo, da so mu na
zadnjem sestanku s predstavniki SD le-ti zagotovili, da F3ŽO letos bo.
Po koncu njegove predstavitve je predsedujoča odprla razpravo za dve
temi in sicer:
- 12.000 evrov iz sklada VS za promocijo sklada,
- program dela za ZDUS jutri.
Razpravljavci v teh temah so bili: Tomaž Banovec, dr. Mateja Kožuh
Novak, Jože Gašperšič, Irena Koželj Levičnik, Boris Janez Bregant, Ema
Tibaut in Ana Bilbija.
Po končani razpravi so soglasno sprejeli
Sklep št. 12: Člani Strokovnega sveta podpirajo program dela in
predlagajo UO ZDUS, da ga potrdi in dodela, v kolikor je potrebno.
Ad. 7
Pod to točko so člani Strokovnega sveta sprejeli informacijo v zvezi z
zakonom o zavarovalništvu, kjer je predsednica povedala članom
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Strokovnega sveta, da ministrica za zdravje potrebuje podporo civilne
družbe pri prizadevanju, da se iz zavarovalniškega sistema izloči
zdravstveno zavarovanje. Predsednica Komisije za zdravstveno varstvo
ZDUS mag. Dunja Obersnel Kveder je povedala, da je stališče te komisije
ministrici že posredovano.
Zaradi ugotovljenih nejasnosti je bil predlagan in soglasno sprejet
Sklep št. 13: Predsednica ZDUS naj se sestane z ministrico za
zdravje in ugotovi, kaj bi bilo dobro še storiti v zvezi z zakonom.
Razprava o Facebook
Strokovnega sveta.

profilu

ZDUS

se

preloži

na

naslednjo

sejo

Seja je bila končana ob 13.55 uri.
Milan Zabavnik
Strokovni sodelavec ZDUS

Ana Bilbija
podpredsednica Strokovnega sveta

V Ljubljani, dne 17. 03. 2015
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Priloga št. 1: Pregled dokumenta in prva ocena ter predlogi »Osnutek strategije
razvoja javne uprave 2015 – 2020«, Tomaž Banovec (11. 2. 2015)
Priloga št. 2: Ustanovitev Urada za starejše – Mija Pukl, delovno gradivo feb. 2015
Priloga št. 3: Nacionalni program izobraževanja Lada Zei
Priloga št. 4: Predlog pripomb in dopolnil k gradivu Nacionalni stanovanjski program
do 2025 Osnutek Direktorat za prostor Ljubljana marec 2015 (45 strani), Tomaž
Banovec
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