
Zapisnik 2. sestanka Delovne skupine za zdravje na daljavo

Datum in lokacija: petek, 19. februar 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 10:00 – 10:45

Prisotni: Stanko Blatnik (IPAK), Neja Samar Brenčič (IZRIIS), Igor Miljavec (MDSSNG), Matija Šuklje (LUGOS) 

in Simon Delakorda (INePA)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 1. sestanka Delovne skupine za zdravje na daljavo z dne 26. januarja 2021

Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

AD2) Vsebinsko in strokovno vodenje delovne skupine ter administrativna podpora

Delovno skupino bo vsebinsko in strokovno vodil Informacijski raziskovalni inštitut za izobraževanje in 

svetovanje (IZRIIS).

Inštitut za elektronsko participacijo bo izvajal administrativno podporo delovni skupini.

AD3) Dostop članov/ic delovne skupine za zdravje na daljavo do spletnega repozitorija NVO-VID

3.1 ) Članom/icam se uredi dostop do spletnega repozitorija v okviru spletnega oblaka NVO-VID, v katerem 

se shranjujejo gradiva in komunikacija delovne skupine. Dostop uredita INePA in Ljudmila.

AD4) Popis delovne skupine za zdravje na daljavo

4.1) Člani/ce delovne skupine popišejo kompetence sodelujočih organizacij na področju zdravja na daljavo.

4.2) Do 1. marca se napiše osnutek vizije in predstavitev aktivnosti delovne skupine v dveh odstavkih, ki ga 

bodo člani/ce delovne skupine dopolnili korespondenčno do naslednjega sestanka.

4.3) Koordinator popisa je IZRIIS.

AD5) Vprašanje upravnemu odboru SDK glede skupine za e-zdravje

5.1) Na naslednjem upravnem odboru Slovenske digitalne koalicije se postavi vprašanje glede predvidene 

vzpostavitve skupine za e-zdravje v okviru koalicije.

5.2) Vprašanje upravnemu odboru postavi IPAK.

AD6) Ustvarjanje projektnih idej za razpise na področju zdravja na daljavo
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6.1) Na naslednjem sestanku delovne skupine bodo člani/ce delovne skupine zapisali projektne ideje za 

prijave na domače in evropske razpise (npr. JR Pametna mesta in skupnosti, Erasmus +).

OSTALE VSEBINE SESTANKA

I. Informacije o aktualnih razpisih

Odprta sta evropski razpis AAL za sofinanciranje IKT projektov na področju aktivnega staranja za leto 2021 

in slovenski razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Člani/ce 

delovne skupine spremljajo aktualne razpise in iskanja projektnih partnerjev ter iščejo možnosti za skupno 

nastopanje na projektih.

II. Naslednji sestanek delovne skupine

Naslednji sestanek delovne skupine za zdravje na daljavo bo potekal v petek, 12. marca 14h prek  

videokonference Arnes VID. Sestanki delovne skupine bodo potekali vsak drugi petek v mesecu ob 14h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 24. februar 2021.
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