
Zapisnik 6. sestanka Delovne skupine za zdravje na daljavo

Datum in lokacija: petek, 9. julij 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 14:00 – 15:00

Prisotni: predsedujoča Neja Samar Brenčič (IZRIIS) in zapisnikar Simon Delakorda (INePA).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 5. sestanka Delovne skupine za zdravje na daljavo z dne 11. junija 2021

1.1) Neja (IZRIIS) je sporočila dopolnitve zapisnika. Udeleženca sestanka sta potrdila dopolnjen zapisnik.

AD2) Sodelovanje v delovni skupini za zdravje pri Strateškem svetu za digitalizacijo. 

2.1) Na sestanku Mreže NVO-VID s Strateškim svetom za digitalizacijo je bil s strani sveta izražen interes za 

sodelovanje na področju e-zdravja. Delovna skupina za zdravje na daljavo predlaga vključitev IZRIIS v 

delovno skupino za zdravje pri strateškem svetu. Sodelovanje IZRIIS v delovni skupini sveta ne bo 

predstavljalo Mreže NVO-VID ali nevladnega sektorja kot takega.

AD3) Tehnična podpora delovni skupini 

Simon (INePA) je zaradi prevzema drugih podpornih aktivnosti v okviru mreže NVO-VID predlagal 

zamenjavo pri zagotavljanju tehnične podpore delovni skupini za zdravje na daljavo. 

3.1) Tehnično podporo, ki se nanaša na sklicevanje sestankov, pripravo dnevnih redov in zapisnikov delovne

skupine, od septembra dalje prevzema IZRIIS.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

Priprava predlogov na področju zdravja na daljavo za Strateški svet za digitalizacijo in Slovensko digitalno

koalicijo (IZRIIS)

Neja (IZRIIS) je pripravil predloge in jih predstavila na sestanku Mreže NVO-VID s Strateškim svetom za 

digitalizacijo. Predlogi so bili posredovani delovni skupini za zdravje pri strateškem svetu.

RAZNO

Udeležba na posvetu SAZU "Digitalni razvoj Slovenije: perspektive, problemi in rešitve" (15. junij 2021) 

(IZRIIS)
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Neja (IZRIIS) se je kot predstavnica Mreže NVO-VID udeležila posveta, vendar zaradi slabe časovne izvedbe 

programa s strani organizatorjev ni nastopila kot prijavljena razpravljavka.

Predlog za konferenco eGOV "Človek v središču digitalne preobrazbe javne uprave" v okviru slovenskega 

predsedovanja EU (IZRIIS)

IZRIIS je pripravil predlog prispevka za konferenco eGOV z naslovom "Upravljavski, etični in uporabniški 

vidik digitalnih storitev e-uprave".

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 10. septembra ob 14h prek videokonference Arnes

VID.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Ljubljana, Logatec, 10. julij 2021.
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