KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO
(Mandatno obdobje 2019-2023)
Ljubljana, 24. 6. 2020
Številka: 132 - 2020/06

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO
VARSTVO, KI JE BILA V SREDO, 24. 6. 2020, S PRIČETKOM OB 12.15 V VELIKI
SEJNI SOBI ZDUS
Prisotni člani: Rosvita Svenšek, Martin Toth
Opravičeno odsotni člani: Slavica Krošelj Naumov, Silva Gorjup, Zvonka
Pretnar, Marjeta Šibav, Anka Onič
Prisotni drugi vabljeni: Janez Sušnik (del časa), Vera Pečnik, Sabina Črnila
Opravičeno odsotni drugi vabljeni: /
Uvodoma je predsednica komisije pozdravila prisotne in ugotovila, da komisija zaradi
opravičene odsotnosti petih članic ni sklepčna, zato se bo sprejete sklepe
obravnavalo in potrdilo korespondenčno.
Mag. Rosvita Svenšek je v potrditev predlagala dnevni red 4. redne seje:
Sklep št. 1: Potrdi se dnevni red 4. redne seje Komisije za zdravstveno in socialno
varstvo dne 24. 6. 2020:
1. Zapisnik 3. redne seje z dne 12. 5. 2020
2. Obravnava delovnega gradiva osnutka Zakona o dolgotrajni oskrbi in
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo
3. Razno
Ad 1 Zapisnik 3. redne seje z dne 12. 5. 2020
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep št. 2: Potrdi se zapisnik 3. redne seje Komisije za zdravstveno in socialno
varstvo z dne 12. 5. 2020.
Ad 2 Obravnava delovnega gradiva osnutka Zakona o dolgotrajni oskrbi in
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

V razpravi o tej točki so sodelovali Janez Sušnik, Martin Toth, Rosvita Svenšek in
Vera Pečnik. Članici Slavica Krošelj Naumov in Zvonka Pretnar sta za razpravo k
drugi točki dnevnega reda poslali svoje komentarje in pripombe (priloga).
Komisija potrjuje delovno gradivo, ki naj služi kot strokovna podlaga za nadaljnje
delo. Besedilo je bilo poslano na Ministrstvo za zdravje, kjer bo kot pripomoček za
delo služilo ožji ministrovi delovni skupini, kamor je bil kot zastopnik ZDUS imenoval
tudi mag. Martin Toth, član Komisije za zdravstveno in socialno varstvo pri ZDUS.
Pred sejo sta odsotni članici predsednici komisije poslali nekaj pripomb na delovno
gradivo, poslano ob sklicu 4. seje. Podane pripombe so smiselne in se bodo
upoštevale v končni redakciji predloga osnutka zakona. Že sedaj pa se na ustrezno
mesto v besedilu vključi navedba: »Prispevna stopnja vključuje tudi sredstva za
preventivno delo in organizacijo prostovoljstva.«
Predsednik Sušnik predlaga, da se o oddanem delovnem gradivu in imenovanju
Martina Totha za člana delovne skupine pripravi objava za STA in se o tem posebej
obvesti vse PZDU in DU.
Sklep št. 3: Komisija potrdi besedilo delovnega osnutka za pripravo Zakona o
dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.
Sklep št. 4: podane komentarje in pripombe članov komisije se upošteva pri pripravi
osnutka gradiva za obravnavo.
Sklep št. 5: Že sedaj pa se na ustrezno mesto v besedilu delovnega gradiva vključi
navedba: »Prispevna stopnja vključuje tudi sredstva za preventivno delo in
organizacijo prostovoljstva.«
Sklep št. 6: Urednik revije ZDUS Plus, Črt Kanoni, pripravi objavo za STA, v kateri
poudari vlogo ZDUS pri pripravi delovnega gradiva za Zakon o dolgotrajni oskrbi in
imenovanje mag. Martina Totha za člana ožje delovne skupine za pripravo tega
zakona.
Sklep št. 7:
Z vsebino sklepa št. 6 se seznani vse PZDU in DU.

AD 3 Razno
Pod to točko ni bilo obravnavane teme.
Seja je bila zaključena ob 12.55.

Zapisala:
Sabina Črnila
Strokovna delavka
programa Starejši za starejše
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