PLAN DELA STROKOVNEGA SVETA ZDUS
ZA LETO 2019
V skladu z drugim odstavkom 7. člena Poslovnika o delu Strokovnega sveta od
13.9.2017 je Strokovni svet na seji, dne 11.9.2018 sprejel okvirni program svojega
delovanja do konca mandatnega obdobja 2015-2019.
Strokovni svet je v skladu z določbami 36. člena Statuta imenoval Upravni odbor
ZDUS s sklepom od 10.11.2015, kot posvetovalno telo Zbora članov in Upravnega
odbora ZDUS, za mandatno obdobje 2015-2019.
Naloge Strokovnega sveta so:
 spremljanje in proučevanje problematike upokojencev in drugih starejših z vidika
uresničevanja strateških usmeritev ZDUS in ciljev nacionalne strategije, ki
zadevajo kakovostno in aktivno staranje,
 priprava strokovnih predlogov za razvoj posameznih dejavnosti in ukrepov za
uresničevanje humanitarnega poslanstva ZDUS,
 posredovanje mnenj k programom in projektom s področja humanitarne
dejavnosti, v državi in mednarodno sodelovanje in njihovo spremljanje.
Strokovni svet v sedanji sestavi skuša slediti vsebinam dela, določenim s Statutom
tako, da obravnava spremembe zakonodaje in druge akte, ki se nanašajo na
populacijo starejših ljudi, se do njih opredeljuje in s pripombami sodeluje v postopkih
njihove obravnave. Obravnava programe in projekte, ki jih izvaja ZDUS ter opozarja
na nujnost njihovega pridobivanja in sodelovanja pri izvajanju. Opozarja na
nereševanje oziroma prepočasno reševanje problematike, ki zadeva starejše osebe,
tako pri izvajanju pokojninskega zakona kot ustanovitvi demografskega sklada,
izobraževanju starejših itd.
Vodstvo ZDUS ustvarja organizacijske in finančne možnosti za delovanje Strokovnega
sveta.
Strokovni svet je na seji, dne 6.03.2019 sprejel

OKVIRNI PROGRAM DELA STROKOVNEGA SVETA V LETU 2019,
ki ga bo Strokovni svet v novi sestavi po volitvah lahko spremenil ali dopolnil, ki
obsega:
1. pripravo in sprejem poročila o delu Strokovnega sveta in o mednarodnem
sodelovanju ZDUS v letu 2018,
2. sodelovanje pri pripravi akcijskega načrta in spremljanju realizacije zahtev iz
Memoranduma 2018,
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3. spremljanje priprave akcijskih načrtov in realizacije ukrepov Strategije dolgožive
družbe in Strategije razvoja Slovenije do leta 2030,
4. spremljanje in preučevanje pobud, oblikovanje stališč ZDUS in priprava pobud ter
predlogov za spremembe obstoječe in sprejem nove zakonodaje ter drugih aktov,
ki se nanašajo na življenje in delo starejših oseb (pokojninska zakonodaja,
zdravstvena
zakonodaja,
dolgotrajna
oskrba,
ustanovitev
rezervnega
demografskega sklada, socialno varstvo, stanovanjska politika, izobraževanje,
okolje in infrastruktura, trg dela itd.).
Delo bo razdeljeno praviloma na področje dela, ki ga člani lahko pokrivamo, za
katerega smo zainteresirani in usposobljeni. Za lažje delo na sestankih bo
predhodno dogovorjeni član pripravil kratek povzetek in predloge stališč za
obravnavo na sestanku. Pričakujemo, da bodo pri obravnavi teme s konkretnega
področja sodelovali člani, ki jih je v organe za njegovo pripravo imenoval ZDUS;
5. razprava in oblikovanje stališč o evtanaziji,
6. ker naloga obravnave poročila Varuha človekovih pravic o ugotovitvah pregleda
stanja v nekaterih domovih za starejše ni bila izvedena v letu 2018, jo je primerno
glede na aktualnost problematike obravnavati v tem letu. Pričakujemo, da bodo pri
obravnavi sodelovali člani organa Varuha, imenovani s strani ZDUS;
7. spremljanje iniciativ in projektov digitalizacije v družbi, posebej relevantnih za
starejšo populacijo;
8. sprotno seznanjanje s potekom sodelovanja in delovanjem v MeKoS,
9. obravnava projektov v katere je vključen ZDUS – slovenskih in mednarodnih
(tekoče in perspektivno) ter redno spremljanje njihovega izvajanja.
PLAN MEDNARODNEGA SODELOVANJA JE PRILOŽEN! – Priloga št. 1
10.

obravnava ureditve zavarovanja prostovoljcev,

11.
obravnava poročil o predstavnikov ZDUS, imenovanih v državne organe in
delovna telesa,
11. obravnava drugih tem, ki jih bo predlagal Zbor članov, Upravni odbor, komisije,
vodstvo ZDUS ali člani Strokovnega sveta.
Pri delu bomo spoštovali sprejeti Poslovnik.
PRILOGA št. 1 – plan mednarodnega sodelovanja za leto 2019.
Ana Bilbija, predsednica Strokovnega sveta
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