
 
 

 
 

Vas vljudno vabi na 

PRVI KONGRES DOLGOTRAJNE OSKRBE 
 

Slovenija je na prelomu. Staranje prebivalstva. Vedno več odvisnih oseb od oskrbe drugega. Demografske 

spremembe in gospodarska kriza zaradi katerih še toliko bolj pričakujemo potrebno reformo zdravstvenega 

varstva, pokojninsko reformo in sprejem zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe. 

 

Vabimo vas, da skupaj odgovorimo na ključna izhodišča kongresa: 

 V državah evropske unije že pripravljajo nove reforme zakonodaje s področja dolgotrajne oskrbe. Kje 

je s sprejemom zakonodaje republika Slovenija? 

 Kako lahko kot posamezniki pripomoremo k spremembam na področju skrbi za osebe odvisne od 

drugega? 

 S kakšnimi težavami se soočajo delodajalci in kaj lahko naredimo s spremembo delovne zakonodaje? 

 Zakaj je izvajanje dolgotrajne oskrbe za domačimi zidovi psihični pritisk, domovi za ostarele pa so še 

vedno stigmatizirani kot hiralnice? 

 

Glavni cilji kongresa: 

 Odgovoriti na odprte dileme, ali socialno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo sploh potrebujemo in 

kritično oceniti obstoječe stanje na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter odprta vprašanja 

delovnega prava. 

 

Ciljna publika:  

 Patronažne medicinske sestre, socialni delavci, zdravniki, vodje paliativne oskrbe, psihologi, 
predstavniki društev, invalidi, prostovoljci, predstavniki nevladnih organizacij, predstavniki 
invalidskih organizacij, vodstva domov za ostarele, pravniki, delodajalci, družinski pomočniki, 
izvajalci socialnih storitev, sodniki in mnogi drugi, ki jih področje dolgotrajne oskrbe zanima. 
 

 

 

KJE?: Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana 

KDAJ?: četrtek 24. september 2015 od 8.00 do 16.00 

 



 
 

Program kongresa: 

 
 

 

07.30 - 08.00: Registracija udeležencev 

08.00 - 08.15: Uvodni nagovori:  

 g. Zoran Janković, župan mestne občine Ljubljana,  

 mag. Alenka Oven, direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo 

08.15 - 09.15: DOLGOTRAJNA OSKRBA V SISTEMU SOCIALNE VARNOSTI  

(nosilec sekcije: prof.dr. Grega Strban, redni profesor, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani) 

 prof. dr. Grega Strban, Pravna fakulteta v Ljubljani: Odvisnost od oskrbe drugega kot 
posebno socialo tveganje 

 Samo Fakin, dr. med., direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije: Vloga 
ZZZS pri zagotavljanju zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe  

 Alenka Triller, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Služba za razvoj: 

Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo po predpisih o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju 

09.20 - 10.20: REŠEVANJE ODPRTIH VPRAŠANJ STANOVANJSKE POLITIKE OSEB ODVISNIH OD OSKRBE   

                          DRUGEGA  (nosilec sekcije: Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL) 

 Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana: Bivanjski 
vidik dolgotrajne oskrbe 

 Miha Jarc, direktor podjetja MIJAKS: Nova moderna oblika bivanja starejših-
oskrbovana stanovanja 

 Špela Šušteršič, strokovna sodelavka, Zveza paraplegikov Slovenije: Osebna asistenca 

10.25 - 10.45: Kratek odmor 

10.50 - 11.50: VPLIV SPREMEMBE DELOVNE ZAKONODAJE ZA IZVAJALCE STORITEV DOLGOTRAJNE 

OSKRBE (nosilec sekcije: doc.dr. Luka Tičar, predstojnik katedre za delovno in socialno pravo, Pravna 

fakulteta, Univerza v Ljubljani) 

 doc. dr. Luka Tičar, predstojnik katedre za delovno in socialno pravo, Pravna  fakulteta, 
Univerza v Ljubljani: Vpliv izvajanja neformalne oskrbe na delovnopravni položaj 
izvajalcev  

 Rataj Primož, asistent, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Pravni položaj delavcev 
migrantov na področju zagotavljanja storitev dolgotrajne oskrbe  

 mag. Alenka Oven, direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo: Izvajanje dolgotrajne 

oskrbe v luči neenakosti spolov 

12.00 - 12.40: Odmor za kosilo 

 



 
 

 

 

Prijava: 

Vašo prijavo nam prosimo pošljite po pošti, e-pošti info@dolgotrajna-oskrba.si ali prek spletnega obrazca 

http://dolgotrajna-oskrba.si/izobrazevanje/prijava_na_izobrazevanje/  
 

Kotizacija kongresa in plačilo: 

 110,00 EUR  

 V primeru prijave večjega števila udeležencev iz iste organizacije se upošteva dodaten popust in 

sicer -10% nad dve osebi in -15% za več kot 5 oseb iz iste organizacije. 

 Za študente in upokojence posebna cena kotizacije 30 EUR. 

 

Zaradi zasedbe prostih mest, se prijavite čimprej, zadnji dan za prijavo na kongres je 20.9.2015. Skrajni rok 

za odjavo je štiri dni pred kongresom. Odpoved mora biti pisna, pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali 

administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja Inštituta za dolgotrajno oskrbo in si jih 

lahko ogledate na spletni strani www. dolgotrajna-oskrba.si. 

 

12.45 - 13.45: REFORMA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN DOLGOTRAJNE OSKRBE 

(nosilec sekcije: dr. Dorjan Marušič, mednarodni svetovalec) 

 Janez Lavre, dr. med., direktor bolnišnice Slovenj Gradec: Inovativne obravnave kroničnih 

bolnikov – prihranki z novimi tehnologijami 

 dr. Dorjan Marušič, mednarodni svetovalec: Kako določiti potrebe po zdravstvenih 

storitvah 

 Aleš Mikeln, predsednik uprave Vzajemna: Zdravstvo in dolgotrajna oskrba-kako naprej? 

13.50 - 15.00: OKROGLA MIZA „Evtanazija oseb odvisnih od drugega. Moralno? Pravno? Sporno? 

Nezaslišano?“  

moderatorka: dr. Rosvita Pesek 

sodelujejo:  

 prim. Andrej Možina, dr. med., predsednik Zdravniške zbornice Slovenije 

 doc. dr. Andraž Teršek, ustavni pravnik, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na 

Primorskem 

 viš.pred.mag. Albina Bobnar, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, Katedra za 

zdravstveno nego 

 izr.prof. dr. Friderik Klampfer, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru 

 Maja Ebert Moltana, dr.med., Predsednica Slovenskega združenja paliativne medicine, 

Vodja enote za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem Inštitutu v Ljubljani 

14.55-15.00:  Zaključek 
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Na podlagi prijave vam bomo poslali predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku, lahko pa 

kotizacijo poravnate tudi pred posredovanim predračunom na transakcijski račun Inštituta za dolgotrajno 

oskrbo:  

INŠTITUT ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO 

Mesarska cesta 36, 1000 Ljubljana 

IBAN SI56 0203 3026 0880 436 (NLB d.d.) 

Namen: kotizacija za kongres 2015 

 

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, gradivo prispevkov, kosilo in okrepčilo med odmori. 

 

Parkirišče je za vse udeležence kongresa brezplačno pred hotelom Four Points by Sheraton Mons, Ljubljana. 

 

Za dodatna vprašanja smo na voljo: 

Inštitut za dolgotrajno oskrbo 

Mesarska 36, 1000 Ljubljana  

e-pošta: info@dolgotrajna-oskrba.si 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

INŠTITUT ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO 

mag. Alenka OVEN, direktorica 


