Št. 373-2019/11
Ljubljana, 21. 11. 2019
Zapisnik konstitutivne seje Komisije za socialno in zdravstveno varstvo ZDUS
21. 11. 2019 ob 10. uri v sejni sobi ZDUS v Ljubljani
Prisotni člani komisije: Rosvita Svenšek, Martin Toth, Zvonka Pretnar, Silva Gorjup,
Slavica Krošelj Naumov, Zvonka Pretnar
Ostali: Nika Antolašič; Sabina Črnila, Lara Valič, Janez Sušnik, Vera Pečnik
Opravičili sta se Anka Onič in Marjeta Šibav.
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti
Konstituiranje
Podlage za delo komisije Nika Antolašić
Pregled načrta za delo 2019, naloge po sklepu in dopolnitev načrta dela
Obveščanje javnosti in pretok informacij
Razno

Na dnevni red ni pripomb, je soglasno sprejet.
AD1
Predsednik ugotovi, da sta se zaradi izostanka na seji opravičili dve članici od 7
imenovanih, s petimi prisotnimi člani je komisija sklepčna. Nadalje predsednik
pozdravi prisotne in jih pozove, naj se na kratko predstavijo, kar vsi prisotni tudi
naredijo.
AD2
UO ZDUS je imenoval člane komisije ter predlagal, da se za predsednico imenuje
Rosvita Svenšek, za podpredsednico pa Silvo Gorjup. Vsi člani komisije soglašajo s
sklepom UO ZDUS.
SKLEP 1: Komisije za zdravstveno in socialno varstvo je konstituirana. Predsednica
komisije je Rosvita Svenšek, podpredsednica pa Silva Gorjup.
AD3
Nika Antolašić predstavi pravne podlage za delo komisije in razdelila vsa soglasja in
obrazce, ki so potrebni za delo komisije (odsotni članici bosta vse našteto prejeli po
pošti).
Vse pravne podlage so naložene tudi na spletni strani ZDUS, vsi predloženi dokumenti
so tudi priloga temu zapisniku.
SKLEP 2: Prisotni člani komisije so bili seznanjeni s pravnimi podlagami, pravicami in
nimajo pripomb.

AD 4
Program dela je potreben prenove. Pomembno je, da so člani ZDUS seznanjeni z
delom te pomembne komisije, zato podpredsednica ZDUS predlaga, da se pripravi
pregled in se ga vključi tudi na DMS 2020. Delo komisije je v tem času zelo
pomembno. Podpredsednica ZDUS tudi predlaga, da se naredi plan ločeno za do
konca leta 2019 in za leto 2020.
Nova članica komisije, Slavica Krošelj Naumov, izpostavi problem velikega obsega
dela komisiji, sprašuje se, kako je mogoče tako delo sploh opraviti. Člani komisije se
strinjajo, da so pomisleki glede združitve obeh komisij (za socialo in za zdravstvo, ki sta
v zadnjem mandatu delovali ločeno); čeprav je res, da sta j obe komisiji vsaj v letu
2019 delali kar skupaj, zaradi česar je prišlo do te združitve. Martin Toth pripomni, da
sta področji močno povezani, tudi zakonodaja se prepleta. Vera Pečnik pojasni, da
je novoimenovana komisija tudi zato kadrovsko okrepljena za dva dodatna člana.
Gospod Toth pove, da mu v planu dela manjka »aktivno dajanje pobud«. Komisija se
strinja, da je potrebno plan dela 2020 zares dopolniti v tem smislu. Ga. Pretnar meni,
da je potrebno plan za socialo dopolniti tudi glede dostopa do OP po občinah.
Glede tega ga. Pretnar pove, da občina kot nosilka socialne dejavnosti lahko
zadevo pravno uredi – občine trdijo, da to ni program občine in zato ta ni dolžna
dajati podatkov o osebah, starejšim od 69+.
Ga. Silva Gorjup pove, da se položaj slabša, samo nekatere občine še posredujejo
osebne podatke. Nesprejemljivo je, da RK dobi podatke, program Starejši za starejše
pa ne. Glede te problematike pove podpredsednica ZDUS, da gresta s
predsednikom na MDDSZ k ministrici. Sklene se, da se prosi MDDSZ za ureditev tega
vprašanja.
SKLEP 3: Poslati Zaprosilo za uradno tolmačenje UREDBE (GDPR) s strani MDDSZ, saj
nam v praksi mnenje informacijske pooblaščenke ne zadošča za pridobivanje
potrebnih podatkov.
Po mnenju gospe Silve Gorjup se mora komisija nujno ukvarjati s sistemsko
zakonodajo draginjskega dodatka, tu se vsem dajejo isti zneski, ne preverja se
materialnega stanja, kot to določa zakonodaja. Tudi s to nalogo je treba dopolniti
plan dela komisije za 2020. V primeru neupoštevanja te zahteve predlaga, da gremo
v ustavni spor.
SKLEP 4: Komisija sprejema stališče, da se pri valorizaciji pokojnin upošteva način,
kot ga določa veljavni zakon. Če zakon ne bo spoštovan, bo ZDUS sprožil upravni
spor.
Peticija v zvezi z dolgotrajno oskrbo: Vera Pečnik povzame, kako se je zbiralo podpise
v podporo peticije - društva pri tem niso bila dovolj angažirana.
G. Toth pove, da se večajo sredstva za javni sektor, za področje sociale se nižajo.
Predlaga agresiven pristop. Kmalu bo 30% ljudi potrebovalo pomoč in nego,
razmerje aktivnega prebivalstva in upokojencev bo kmalu 1:1. Razprava se je
dotaknila neracionalnega odnosa države do starih – trenutno čaka na rešitev 11.000
vlog za domsko oskrbo! Najbolj razsipna je prav institucionalna oblika nege, rešitev je
oskrba na domu. Zdaj je ta predraga in neustrezna in časovno ne dovolj izdatna ter
predvsem predraga – 260€ doplačila za 2 uri nege 5 dni na teden.

Kot eno od neizkoriščenih možnosti gospa Gorjup omeni program socialne aktivacija,
ti ljudje bi lahko bili usposobljeni, da bi se upravičil denar, ki ga udeleženci v
programu zdaj prejemajo.
Skupno mnenje komisije je, da so vsi ukrepi države blef. Ga. Pretnar pove, da dom
upokojencev, s katerim sodeluje, razmišlja o vzpostavitvi posebne enote, ki bi bila
lahko v določenem segmentu vezana na dom (npr. hrana, zdravje, psihosocialna
oskrba), sicer pa bi bili njeni stanovalci relativno samostojni. Zanemariti se ne sme niti
vprašanje intimnosti v takem sobivanju, treba je urediti tudi primere, ko kdo zboli, in
vprašanje, kdo ga bo negoval.
Ga. Naumov omenja še druge probleme v domovih multimorbidnost (več različnih
diagnoz pri enem človeku), za obravnavo takih starostnikov je potreben zdravstveni
kader - a ne nujno diplomirane sestre, dovolj bi bili bolničarji. Domovi pa ne morejo
zaposlovati bolničarjev in negovalcev, ker jim tega ne dopuščajo standardi in
normativi – ti pa so stari 30 let in stroka tega ne spremeni. Oskrba starejših bi morala
temeljiti na domači oskrbi in na prostovoljskem delu, to so ukrepi, ki jih je treba
zahtevat. Posebno skrb je treba posvetiti demenci, na tem področju se da narediti še
zelo veliko.
Komisija je soglasna, da je treba vztrajati pri sprejemu Zakona o dolgotrajni oskrbi,
nujno je in zelo pomembno v tem trenutku, leta 2030 lahko pričakujemo eskalacijo
tega problema. Po mnenju prisotnih je bila velika napaka, da je bila obravnava
imenovanega zakona prenesena na MZ. MDDSZ je bilo veliko bolj zainteresirano za
ureditev tega področja.
Predsednica in podpredsednica Komisije za zdravstvo in socialno varstvo bosta
pripravili enotni program dela iz obeh področij, upošteva se predloge in pripombe
vseh članov.
Zahteve upokojencev glede reševanja pereče problematike, pripravi g. Toth.
Predlagati je potrebno ostre ukrepe, kar naj se v te zahteve tudi jasno zapiše.
Komisija je tudi mnenja, da je potrebno k sodelovanju povabiti sindikat upokojencev,
tako bomo bolj učinkoviti in prodorni, saj so njihovi člani v organih in parlamentu.
Člani komisije morajo imeti možnost med sabo tesno sodelovati.
SKLEP 5: Predsednica in podpredsednica pripravita program dela komisije za leto
2020 za obravnavo na naslednji seji.
SKLEP 6: G. Martin Toth pripravi zahteve upokojencev glede reševanja pereče
problematike, da jih po obravnavi pošljemo poslanskim skupinam, Vladi, pristojnim
ministrstvom, javnostim.
SKLEP 7: Strokovna služba pripravi in posreduje seznam vseh kontaktov vsem članom
komisije. Gospe Naumov se vse informacije in vabila z gradivi pošiljajo na e-naslov
od DU Novo mesto (Društvo upokojencev Novo mesto <upokojenci1@t-2.net).
AD 5
Lara Valič, služba za komuniciranje z javnostmi ZDUS, predstavi pojavljanje ZDUS v
javnosti in različne vire informiranja o njegovih dejavnostih in akcijah, povabila k

prijavi na tedenske novičke ZDUS, k prijavi na FB, TW, povabi k deljenju informacij po
lastni socialni mreži. Komisija predlaga oblikovanje skupine za informiranje ZDUS. Lara
Valič pove, da je bila že spomladi ustanovljena delovna skupina za ta namen.
Spletna stran je v prenovi, začela naj bi delati v januarju 2020, trenutno še ni tako
daleč, da bi se določale sprotne vsebine. Ga. Pretnar opozori na neažurnost
dokumentov, ki so objavljeni na spletni strani ZDUS glede poročanja o delu komisij.
Komisija je v celoti mnenja, da je objava zapisnikov nujna in mora biti ažurna,
zadošča pa, da se objavljajo samo sklepi. Lara Valič pove, da potrebno skrbeti, da
se objavi čim več vsebin, zlasti kratki prispevki, na družbenih omrežjih, to ima največ
obiska. Seveda pa je pomembno da so sproti objavljene tudi delovne vsebine mesec dni stare informacije niso za objavo, nikogar ne zanimajo, biti morajo
aktualne. Članica komisije podeli zelo dobro izkušnjo z objavo na FB, poudari, da bi
moral urednik ZDUS+ kazati več samoiniciativnosti in objavljati bolj »žive« stvari.
SKLEP 8: Na spletni strani ZDUS se objavljajo samo sklepi vsake seje.
AD 6
RAZNO:
Dogovorjeno je bilo, da se na naslednji seji Komisija za socialno in zdravstveno
varstvo fotografira in se fotografija objavi na spletni strani ZDUS.
Seja se je zaključila ob 11: 50.
Predsednica komisije za zdravstveno in socialno varstvo
Mag. Rosvita Svenšek, l.r.

Zapisal: Sabina Črnila

