Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 060-09-6/2019/4
Ljubljana, 23. 4. 2019
Na podlagi drugega odstavka 4. člena in prvega odstavka 22. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15)
SKLICUJEM
20. sejo Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide, ki bo
v četrtek, 9. 5. 2019, ob 9.00 uri
v sejni dvorani A, v prostorih Občine Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Predlog dnevnega reda:
1. Seznanitev s pilotnim projektom uvajanja dolgotrajne oskrbe – projekt
Integrirana oskrba v občini Krško »MOST«
- Informacije Ministrstva za zdravje v zvezi s pilotnimi projekti na področju
dolgotrajne oskrbe z dne 19. 4. 2019 ste prejeli po elektronski pošti.
***
Članico in člane komisije naprošam, da v primeru vaše zadržanosti v skladu z drugim
odstavkom 24. člena Poslovnika Državnega sveta pooblastite katerega od drugih
državnih svetnic in svetnikov, da vas nadomešča na seji komisije.
- Obrazec pooblastila za nadomeščanje na seji komisije ste prejeli po elektronski
pošti.
***
Vabljene prosim, da svojo prisotnost na seji komisije predhodno najavite sekretarki
komisije mag. Nuši Zupanec po elektronski pošti na nusa.zupanec@ds-rs.si oziroma
na telefon 01 478 9935 ali 031 337 516.
Zaradi velikega števila vabljenih slednje naprošamo, da število prisotnih na seji
omejijo na največ dva predstavnika posamezne organizacije. Navedena omejitev se
ne nanaša na predstavnike pristojnega Ministrstva za zdravje in poimensko
navedene vabljene.
Predsednik komisije
mag. Peter Požun, l.r.
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Vabljeni:
K 1. točki:
- Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta
- Srečko Ocvirk, državni svetnik
- Tone Hrovat, državni svetnik
- Miran Stanko, župan občine Krško
- Melita Čopar, direktorica občinske uprave, Občina Krško
- Andrej Sluga, vodja Oddelka za družbene dejavnost, Občina Krško
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
- Skupnost centrov za socialno delo Slovenije
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije
- Socialna zbornica Slovenije
- Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
- Srebrna nit – Združenje za dostojno starost
- Marina Novak Rabzelj, v. d. direktorice, Center za socialno delo Posavje
- Mirjana Mlakar, pomočnica v. d. direktorice, Center za socialno delo Posavje,
Enota Krško
- Carmen Rajer, vodja pomoči na domu, Center za socialno delo Posavje, Enota
Krško,
- Suzanna Mežnarec Novosel, projektni koordinator projekta Integrirana oskrba v
občini Krško »MOST«
- Sandra Arh, finančnica projekta Integrirana oskrba v občini Krško »MOST«
- Maruša Pečerič, koordinatorica dolgotrajne oskrbe v okviru projekta Integrirana
oskrba v občini Krško »MOST«
- Ani Nuša Masnik, direktorica Doma starejših občanov Krško
- Anica Hribar, direktorica Splošne bolnišnice Brežice
- Andrej Romih, direktor Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec
- Tatjana Fabjančič Pavlič, direktorica Zdravstvenega doma Krško
- Bojan Cizel, predsednik Društva Sožitje Krško
- Vlasta Moškon, predsednica Društva gluhih in naglušnih Posavje
- Nataša Solomun, predsednica Društva Sonček Posavje
- Maja Žagar, predstavnica Slovenskega društva Hospic
- Snežana Resman, predsednica Društva upokojencev Krško
- Darja Čakar, direktorica Zdravstvenega centra Aristotel
- dr. Barbara Smolej Fritz, direktorica Osnovne šole Mihajla Rostoharja
- Polona Radej, zasebna patronažna služba
- Vida Lesjak, predstavnica uporabnikov v lokalnem projektnem svetu
- Tanja Cerjak, predstavnica Splošne bolnišnice Brežice v lokalnem projektnem
svetu
- Mojca Vizlar, predstavnica Rdečega križa Slovenije v lokalnem projektnem svetu
V vednost:
- Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Odbor Državnega zbora za zdravstvo

