
 

 
 

 
 

 

VSEBINSKI NAČRT DELA ZVEZE 
DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

ZA LETO 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 18. 12. 2019       Janez Sušnik 
          Predsednik ZDUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kazalo vsebine 

 
1. AKTIVNOSTI V LETU 2020 ................................................................................................... 3 

1.1. Izvrševanje predlogov in zahtev iz Memoranduma 2018 in zavez Koalicijske 
pogodbe.................................................................................................................................. 3 

1.2. Nadzor človekovih zakonsko in drugače določenih pravic starejših ........................... 4 

1.3. Skrb za aktivno, zdravo in varno staranje članstva v skladu s smernicami Strategije 
dolgožive družbe .................................................................................................................... 5 

1.4. Krepitev pomoči starejšim in organizacija prostovoljstva starejših ............................ 5 

1.5. Zagovarjanje poslanstva Zveze društev upokojencev kot ene največjih civilnih in 
nepolitičnih organizacij v Republiki Sloveniji, pridobivanje članstva in pomembni dogodki 
Zveze društev upokojencev Slovenije .................................................................................... 5 

1.6. Krepitev aktivnega državljanstva z Vlado Republike Slovenije, ministrstvi, političnimi 
strankami, Državnim zborom Republike Slovenije, poslanskimi skupinami in Državnim 
svetom Republike Slovenije in drugimi reprezentativnimi ali sorodnimi organizacijami ...... 6 

1.7. Mednarodno sodelovanje ........................................................................................... 6 

1.8. Krepitev sodelovanja v Medgeneracijski koaliciji Slovenije in Seniorskem 
koordinacijskem odboru Slovenije ......................................................................................... 7 

1.9. Odgovornost za vzdržnost Vzajemnega posmrtninskega sklada ................................ 7 

1.10. Vzdržnost financ na vseh področjih delovanja ........................................................ 7 

2. IZVEDBENI NAČRT AKTIVNOSTI ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE V LETU 2020
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………7 

2.1. Vodenje ZDUS .............................................................................................................. 7 

2.2. Prireditve ..................................................................................................................... 8 

2.3. Zaščita pravic starejših ................................................................................................. 9 

2.4. Skrb za aktivno, zdravo in varno staranje .................................................................. 10 

2.5. Medsebojna pomoč starejših in prostovoljstvo ........................................................ 10 

2.6. Mednarodno sodelovanje ......................................................................................... 11 

2.7. MeKoS in SEKOS ......................................................................................................... 11 

3. NAČRT KOLEKTIVNEGA DOPUSTA NA ZVEZI DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE V LETU 
2020 ...................................................................................................................................... 12 

 
 



 

3 
 

1. AKTIVNOSTI V LETU 2020 

 

1.1. Izvrševanje predlogov in zahtev iz Memoranduma 2018 in zavez Koalicijske 
pogodbe 

Funkcionarji ZDUS bodo v sodelovanju s strokovno službo, organi in delovnimi telesi ZDUS 
redno spremljali vse naloge, ki bodo potekale vzporedno z načrtovalci razvoja v okviru skrbi 
za starejše in posledično nad pripravo zakonodaje, ki posega v delo in življenje starejših, 
posebej na področja gmotnega položaja upokojencev, letnega dodatka, vdovskih in 
družinskih pokojnin, zdravstvenega varstva in zavarovanja, socialnih pravic in bivalnega 
standarda.  

Bivalni standard dobiva pomembno mesto v ZDUS in je treba zato vložiti napore, da se 
ponovno vzpostavi svetovalna služba, ki bo skrbela za reševanje vprašanj starejših v povezavi 
z bivanjsko problematiko, ki je pereča aktualna problematika vseh generacij. 

Pravočasno in dosledno bomo morali sodelovati pri pripravi pobud, predlogov in rešitev. K 
sodelovanju bomo po potrebi povabili zunanje ali upokojene strokovnjake. Za pridobitev 
slednjih bo treba vložiti več napora s ciljem vključitve intelektualcev v naše strukture. 

Sicer večino prej naštetih aktivnostmi izvajamo od leta 2018, ko smo na Vlado Republike 
Slovenije, resorna ministrstva, politične stranke, Državni zbor Republike Slovenije in 
poslanske skupine v novembru 2018 naslovili dokument Ukrepi Zveze društev upokojencev 
Slovenije, s katerim smo izpostavili predloge in zahteve ZDUS na področju izboljšanja 
gmotnega položaja. 

Avgusta 2019 smo tako med drugim vložili pripombe na Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – EVA 2019-2611-00021 v 
javni obravnavi. Pripombe so zajemale predloge za zvišanje odmernega odstotka odmerne 
lestvice, spodbude za ostajanje v zavarovanju, sočasno prejemanje pokojnine in opravljanje 
dela upokojencev, ponovno odmero pokojnine ob utemeljenem razlogu za nov postopek, 
ukrepe za odpravo preteklih negativnih učinkov (redno in izredno usklajevanje pokojnin), 
izplačilo letnega dodatka po sistemskem zakonu, valorizacijo dodatka za pomoč in postrežbo, 
priznanje invalidnine za telesno okvaro pod pogoji do konca leta 2012, povišanje vdovske 
pokojnine in priznanje pravice do vdovske pokojnine ali deleža le-te za vdove, ki zaradi 
vključenosti v delovno razmerje te pravice niso uveljavile, zagotovitev sredstev za 
rekreativno, športno in kulturno dejavnost reprezentativnih organizacij upokojencev in 
invalidov na državni ravni ter postopen dvig starostne meje za upokojitev glede na sprejeto 
evropsko zavezo. 
 
Ker se je od predlogov upoštevala pri nadaljnjem oblikovanju zakona le peščica, smo 
septembra 2019 objavili Zahteve ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v letu 
20202, ki zajemajo ključne zahteve in predloge: 

                                                      
1
 ZDUS (2019a) http://www.zdus-zveza.si/pripombe-k-predlogu-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-

o-pokojninskem-in-invalidskem-zavarovanju 
2
 ZDUS (2019b) http://www.zdus-zveza.si/docs/ZAHTEVE%20ZDUS%20%20V%20LETU%202020_pravi.pdf 

http://www.zdus-zveza.si/pripombe-k-predlogu-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-pokojninskem-in-invalidskem-zavarovanju
http://www.zdus-zveza.si/pripombe-k-predlogu-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-pokojninskem-in-invalidskem-zavarovanju
http://www.zdus-zveza.si/docs/ZAHTEVE%20ZDUS%20%20V%20LETU%202020_pravi.pdf
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 spoštovanje sistemskega zakona in izplačilo letnega dodatka po le-tem, upoštevaje 
izplačilo v dveh razredih in najpozneje v juniju za tekoče leto, 

 razbremenitev obdavčitve letnega dodatka, kot to velja za delovno aktivno 
prebivalstvo, 

 dvig odmernega odstotka odmerne lestvice in cilj, da minimalna pokojnina za 40 
letno delo brez dokupa v letu 2025 preseže mejo revščine, 

 redno usklajevanje pokojnin po sistemskem zakonu in glede na BDP, 

 izredno usklajevanje pokojnin po sistemskem zakonu in glede na BDP ter najpozneje v 
oktobru tekočega leta, 

 upokojencem se mora povrniti tudi neizplačan del od neusklajenih pokojnin, kar je 
povzročila interventna zakonodaja,  

 na področju zdravstva in sociale še ureditev področja dolgotrajne oskrbe (zakon, 
deinstitucionalizacija, zagotovitev kapacitet glede na povpraševanje in potrebe), 
uvedbo pogrebnine za vse upravičence po umrlem v enotnem znesku 530 evrov, 
odpravo anomalij med izplačili varstvenega dodatka in minimalno pokojnino za 40 let 
dela brez dokupa oz., da se v primeru ohranitve zneska varstvenega dodatka 
minimalno pokojnino zviša na 600 evrov. 

 
Prav izredno usklajevanje pokojnin je pomembno predvsem iz razloga vsaj delnega 
nadomestila neizvrševanja rednega usklajevanja pokojnin med leti 2010 in 2016. Upokojenci 
tako utemeljeno pričakujemo, da bo z izrednim usklajevanjem povrnjeno še za 5,7 % 
neusklajenih pokojnin in da bo to realizirano čim prej. 
 
Med zahteve smo umestili tudi obvezo do sofinanciranja dejavnosti reprezentativnih 
organizacij upokojencev in invalidov na državni ravni – predvsem pa varovalnih programov 
v sklopu rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti, bodisi z upokojenskim evrom (nov 4. 
odstavek 95. člena ZPIZ-2), bodisi z novim 142.a členom ZPIZ-2, ki bo sistemsko zagotovil 
potrebna sredstva. 
 
Zahteve smo dodatno utemeljili in jih javno predstavili na novembrski 2. konferenci 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja z vidika pozitivnih zdravstvenih in socialnih 
učinkov na posameznika. 
  

1.2. Nadzor človekovih zakonsko in drugače določenih pravic starejših 

Srečanja s predsedniki političnih strank in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, 
bodo potrebna skozi vse leto, še posebej v času priprave in sprejemanja zakonodaje, ki 
posega na področja dela in življenja starejših. Bdeli bomo nad delom odborov v Državnem 
zboru Republike Slovenije, ko bodo potekale priprave in obravnave zakonodaje in delom 
pristojnih odborov pri razpravah o predlagani zakonodaji pred sprejemom v Državnem zboru 
Republike Slovenije. 

V okviru zaščite človekovih zakonsko in drugače določenih pravic starejših si bomo še bolj 
prizadevali za redno in izredno usklajevanje pokojnin, zagotavljanje letnega dodatka za vse 
upokojence, vrnitev pravice do pogrebnine za vse državljane, vrnitev pravice do seniorske 
olajšave pri dohodnini ter za redno zagotavljanje usklajevanja socialnih prejemkov 
upravičencev. 
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Posebno pozornost bomo namenili več let pričakovani zdravstveni reformi, dolgotrajni 
oskrbi, ustanovitvi demografskega rezervnega sklada. Prezreti ne gre niti že napovedanega 
nepremičninskega davka, ki ga v času sedanje vlade še ne gre pričakovati.  

Zahtevali bomo brezpogojno zagotavljanje pravice do institucionalnega varstva starejših, ki 
se skladno z Zakonom o socialnem varstvu, izvaja kot javna služba in mora biti zagotovljena 
upravičencem v smislu enakomerno razporejene teritorialne mreže izvajalcev in dostopna 
pod enakimi pogoji, vključno s ceno socialno varstvenih storitev, ne glede na status izvajalske 
organizacije. 

1.3. Skrb za aktivno, zdravo in varno staranje članstva v skladu s smernicami Strategije 
dolgožive družbe 

Skladno s smernicami Strategije dolgožive družbe in akcijskimi načrti, ki so v pripravi, bomo 
skušali še naprej usklajevati programe in aktivnosti, vezane nanje.  

Poleg obstoječih virov financiranja bomo morali iskali nove vire za možnost širitve 
programov zdravega, aktivnega in varnega staranja starejših ter okrepiti sodelovanje z 
načrtovalci in izvajalci tovrstne dejavnosti. 

 

1.4. Krepitev pomoči starejšim in organizacija prostovoljstva starejših 

Priznanje Državljan Evrope, ki nam ga je za leto 2017 podelil Evropski parlament za program 
Starejši za starejše, nas mora dodatno spodbuditi k razvoju programa Starejši za starejše. 
Program je potrebno širiti na nova društva upokojencev in uporabnike skladno s potrebami 
in povpraševanjem. Stremeli bomo tudi k transparentni porabi dodeljenih namenskih 
sredstev za izvajanje dejavnosti znotraj tega, za družbo pomembnega programa. 

Program je na trhlih finančnih podlagah, saj je v veliki meri odvisen od sponzorstev in 
donacij, ki nimajo zagotovil o stalnosti financiranja, zato si bomo morali prizadevati tudi za 
to, da bo država v celoti pokrila to humanitarno in socialno varstveno dejavnost, ki je postala 
vzorčni primer dobre prakse skrbi starejših nad starejšimi, med katerimi je pogosta tudi 
osamljenost, ki je tudi velik problem z vidika duševnega zdravja. 

 

1.5. Zagovarjanje poslanstva Zveze društev upokojencev kot ene največjih civilnih in 
nepolitičnih organizacij v Republiki Sloveniji, pridobivanje članstva in pomembni 
dogodki Zveze društev upokojencev Slovenije 

V kolikor želimo biti dovolj slišani, moramo okrepiti svoje vrste. Za pridobivanje novih članov 
smo skupaj odgovorni društva upokojencev, Pokrajinske zveze društev upokojencev in Zveza 
društev upokojencev Slovenije, ki bomo le z raznovrstnimi programi in aktivnostmi medse 
privabile novo članstvo. Potrebno je razmisliti tudi o predupokojitvenih aktivnosti in zastaviti 
nove prilagojene programe za širšo ciljno skupino upokojencev. Novi in mladi upokojenci se 
nam bodo priključili le, če bomo uspeli zadovoljiti njihove interese, za kar pa je potrebna 
ustrezna strategija pridobivanja novih članov, kar manjši delež društev upokojencev že izvaja. 

V maju 2019 smo prvič organizirali samostojno prireditev Dnevi medgeneracijskega sožitja. 
Gre za nekajdnevni dogodek, ki bo organiziran v vsako leto v mesecu maju v sodelovanju s 
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partnerjem MeKoS – Medgeneracijska koalicija Slovenije, ki jo poleg nas tvorijo še članice 
Dijaška organizacija Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Mladinski svet Slovenije 
ter glavnimi pokrovitelji, partnerji in drugimi deležniki. Prva prireditev je obsegala bogat 
strokovni, izobraževalni, kulturni in spremljevalni program. Rdeča nit pa je potekala na temo 
Trg dela in upokojevanje. V letu 2020 bo rdeča nit strokovnega programa stanovanjska 
problematika in mobilnost. Vsakokratni dogodek bo tematsko obarvan in bo izpostavljal 
najbolj pereče probleme, ki bodo tisti trenutek zaznani v slovenski družbi. Prav tako bomo v 
sklopu omenjene prireditve izvedli zdaj že skoraj tradicionalen dogodek Dan ZDUS, kjer 
bomo skupaj s predstavniki vseh pokrajinskih zvez in društev upokojencev krepili naše vezi. 

Okrepiti bo potrebno sodelovanje s Pokrajinskimi zvezami društev upokojencev in izboljšati 
informiranost med zvezami in društvi upokojencev tako, da bodo redno seznanjeni z 
novostmi, zakonodajnimi pobudami in podobno. Potrebna je piar strategija prenosa 
informacij med vsemi nivoji organiziranosti in programom Starejši za starejše, tako glede 
tekočega delovanja kot promocije Dnevov medgeneracijskega sožitja. Nujno je, da delujemo 
z roko v roki in zato mora tudi obveščanje potekati obojestransko in tekoče. 
 

1.6. Krepitev aktivnega državljanstva z Vlado Republike Slovenije, ministrstvi, 
političnimi strankami, Državnim zborom Republike Slovenije, poslanskimi 
skupinami in Državnim svetom Republike Slovenije in drugimi reprezentativnimi ali 
sorodnimi organizacijami 

Okrepili bomo sodelovanje z odločevalci na vseh ravneh. Ugotoviti bomo morali, na kakšen 
način se lahko bolje vključimo v aktivnosti Ekonomsko socialnega sveta, saj le-ta obravnava 
teme, ki zadevajo tudi starejše. Okrepiti bo potrebno tudi sodelovanje z Zvezo svobodnih 
sindikatov Slovenije in Sindikatom upokojencev Slovenije ter drugimi sorodnimi 
organizacijami, med drugim tudi Olimpijskim komitejem Slovenije na področju športa, 
rekreacije in gibalne kulture starejših.  

 

1.7. Mednarodno sodelovanje 

Več aktivnosti in naporov bomo morali usmeriti v pridobivanje ne le domačih, temveč tudi 
mednarodnih projektov, ki bodo skladni z nameni in cilji zveze. 

Negovali bomo aktivno članstvo v mednarodnih organizacijah AGE Platform, EURAG in 
organizaciji Eurocarers ter se vključevali v izvajanje skupnih aktivnosti v njihovem okviru. 
Izvedli bomo akreditacijo ZDUS pri Odprti delovni skupini Združenih narodov za staranje.  

Zveza je na področju športa starejših že okrepila vezi z reprezentativnimi organizacijami 
Srbije, Severne Makedonije in Madžarske ter podpisala protokol o sodelovanju na področju 
športa in zdravja v tretjem življenjskem obdobju. Močne vezi pa že imamo vzpostavljene na 
področju kulture, športa in drugih dejavnosti z zamejskimi društvi in društvi iz držav nekdanje 
skupne države. 
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1.8. Krepitev sodelovanja v Medgeneracijski koaliciji Slovenije in Seniorskem 
koordinacijskem odboru Slovenije 

V letu 2018 smo se povezali na dveh področji – z mladimi na področju medgeneracijskega 
sodelovanja in sorodnimi organizacijami, ki zastopajo interese starejših. 
 
V Medgeneracijsko koalicijo Slovenije smo se povezali z Dijaško organizacijo Slovenije, 
Študentsko organizacijo Slovenije in Mladinskim svetom Slovenije, saj smo ugotovili, da to od 
nas terja trend demografskih sprememb, pospešene digitalizacije in tehnološkega napredka 
in ker smo ugotovili, da bomo le z medgeneracijsko solidarnostjo dosegli blaginjo in dostojno 
življenje v vseh življenjskih obdobjih. Koalicija se prioritetno posveča informiranju in 
ozaveščanju javnosti o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja pri soočanju z 
družbenimi  izzivi, promovira aktivno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko in 
družbeno življenje ter v procese političnega odločanja, skrbi za aktiven prenos znanj in 
izkušenj med generacijami, tako v delovnih procesih kot v širši družbi, oblikuje skupne 
predloge ukrepov, ki bodo zmanjševali socialno neenakost v družbi in drugo.  
 
Iz sorodnih izhodišč smo izhajali pri pobudi za ustanovitev Seniorskega koordinacijskega 
odbora Slovenije, kjer smo se povezali s sorodnimi organizacijami upokojencev in drugimi 
organizacijami, ki zastopajo interese starejših. Poleg zveze, so se članice: Društvo seniorjev  
Slovenije, Sindikat upokojencev KS 90, Sindikat upokojencev Slovenije – ZSSS, Sinteza – KCD – 
Koalicija civilne družbe za prenovo, Združenje seniorjev - strokovnjakov in managerjev in 
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, zavezale, da bodo posebno pozornost  
usmerile na Strategijo dolgožive družbe in področja, pomembna za upokojence in starejše 
(pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, socialna varnost, 
dolgotrajna oskrba, vključenost starejših v družbeno življenje, urejanje in prilagajanje 
bivalnih razmer za starejše, stanovanjska problematika in davčna zakonodaja).  
 
Obema  v letu 2020 predseduje ZDUS. 

1.9. Odgovornost za vzdržnost Vzajemnega posmrtninskega sklada 

Zbor članov ZDUS je dne 18.12.2018 določil, da se ohrani delovanje Vzajemnega 
posmrtninskega sklada in zadolžil Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada, da 
pripravi strategijo vzdržnosti sklada. Slednje je tudi dolžnost Upravnega odbora Vzajemnega 
posmrtninskega sklada, ki bo moral v letu 2020 s pravilnikom bolje urediti delovanje organov 
upravljanja in nadzora Vzajemnega posmrtninskega sklada. 

1.10. Vzdržnost financ na vseh področjih delovanja 

Med glavnimi viri financiranja v letu 2020 izpostavljamo članarino, dividendo Delfin hotela 
ZDUS d.o.o. Izola in Delavske hranilnice d.d., Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, 
Zavarovalnica Vzajemna d.v.z., sponzorjev in donatorjev ter drugih sofinancerjev. 

V zvezi bomo še naprej vodili finančni nadzor nad prejetimi in porabljenimi sredstvi. 
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2. IZVEDBENI NAČRT AKTIVNOSTI ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE V LETU 2020 

2.1. Vodenje ZDUS 

AKTIVNOST ČAS IZVAJANJA NOSILEC OPOMBA 

Kolegij predsednika ZDUS januar - december Predsednik ZDUS 2x mesečno  

Razširjeni kolegij predsednika ZDUS januar - december Predsednik ZDUS po potrebi 

Zbor članov ZDUS junij, december Predsednik ZDUS po posebnem vabilu 

Seje Upravnega odbora ZDUS Redne seje: 
februar, april, junij, 
september, 
november in 
december; izredne 
in korespondenčne 
po potrebi 

Predsednik ZDUS in tajnik po posebnem vabilu 

Seje Strokovnega sveta ZDUS januar - december Predsednik Strokovnega sveta 
ZDUS v dogovoru z vodstvom 

po potrebi, najmanj 
pa 4x letno 

Seje delovnih teles ZDUS januar - december predsedniki komisij ZDUS v 
sodelovanju s funkcionarji ZDUS, 
ki pokrivajo posamezna področja 

v skladu z načrtom 
dela komisij 

Seje Nadzornega odbora ZDUS januar – december Predsednik Nadzornega odbora 
ZDUS 

po posebnem vabilu 

Seje Častnega razsodišča ZDUS januar – december Predsednik Častnega razsodišča 
ZDUS 

po posebnem vabilu 

Izobraževanja in delavnice po potrebi Strokovna služba  po potrebi 

Skrb za Vzajemni posmrtninski sklad januar - december Upravni odbor Vzajemnega 
posmrtninskega sklada 

po posebnem vabilu 

Skrb za delovanje strokovne službe  januar - december Predsednik ZDUS in tajnik redno 
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Delfin hotel ZDUS d.o.o. Izola 
skrb za redno polnjene hotela, 
skupščina, 
nadzor 

 
januar - december 

Funkcionarji ZDUS, 
Upravni odbor ZDUS v vlogi 
Skupščine hotela, 
Nadzorni svet hotela 

po posebnem vabilu 

Letni razgovori zaposlenimi januar - december Tajnik 1x letno 

Redni letni popis ZDUS 6. 1. 2020 Komisija za popis po sklepu 
predsednika ZDUS 

2.2. Prireditve 

AKTIVNOST ČAS IZVAJANJA NOSILEC OPOMBA 

Priprave in izvedba projekta Dnevi 
medgeneracijskega sožitja in dogodka Dan ZDUS 

Celo leto, dogodek 
bo potekal od 19. 
do 21. 5. 2020 

Predsednik ZDUS, Izvršna vodja 
projektov in prireditev, organi in 
delovna telesa projekta, 
strokovna služba 

V drugi polovici leta 
se pripravi zasnova 
za naslednje leto 

Tematski dogodki v okviru Tedna vseživljenjskega 
učenja 

od 19. do 21. 5. 
2020 

Izvršna vodja projektov in 
prireditev, pristojno delovno delo 
ZDUS 

Dogodke se izvede v 
okviru projekta 
Dnevi 
medgeneracijskega 
sožitja 

Teden ljubiteljske kulture od 19. do 21. 5. 
2020 

Izvršna vodja projektov in 
prireditev, Komisija za kulturo 

Dogodke se izvede v 
okviru projekta 
Dnevi 
medgeneracijskega 
sožitja 
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2.3. Zaščita pravic starejših 

AKTIVNOST ČAS IZVAJANJA NOSILEC 

Sodelovanje pri pripravi in spremembah zakonov o starejših januar - december Funkcionarji ZDUS,  organi in delovna 
telesa ZDUS ter strokovna služba 

Sodelovanje z vodstvom DZ RS, DS RS, poslanskimi skupinami, 
odbori DZ RS in komisijami DS RS 

januar - december Funkcionarji ZDUS,  organi in delovna 
telesa ZDUS ter strokovna služba 

Sodelovanje s strankami januar - december Funkcionarji ZDUS 

Razgovori s poslanci januar - december Funkcionarji ZDUS 

Sodelovanje z Vlado RS, vladno zakonodajno službo in odbori 
vlade 

januar - december Funkcionarji ZDUS 

Sodelovanje z ministrstvi januar - december Funkcionarji ZDUS 

Sodelovanje z ESS, ZSSS, SUS – ZSSS in drugimi organizacijami januar - december Funkcionarji ZDUS 

Sodelovanje z ZPIZ januar - december Funkcionarji ZDUS 

Sodelovanje s KAD, d.d. in nadzor nad delovanjem januar - december Imenovani predstavniki ZDUS 

Aktivno sodelovanje s predstavniki ZDUS v organih nadzora in 
upravljanja na ravni države 

2-krat letno Funkcionarji ZDUS 

Sodelovanje z MeKoS in SEKOS januar - december Funkcionarji in tajnik ZDUS 

Sodelovanje z zbornicami, ki delujejo v interesu starejših januar - december Funkcionarji ZDUS 

Medijska prisotnost, informiranje  in promocija januar - december Odnosi z javnostmi 

Zagotavljanje računovodske svetovalne dejavnosti  vsako sredo od 11. do 
13. ure 

računovodja 

Nadaljevanje sodelovanja v kampanji ADA  januar - december Izvršna vodja projektov in prireditev ter 
mednarodno sodelovanje oz. pristojno 
delovno telo 
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2.4. Skrb za aktivno, zdravo in varno staranje 

AKTIVNOST ČAS IZVAJANJA NOSILEC 

Skrb in podpora aktivnemu, zdravemu in varnemu staranju: 
rekreacija (letovanja), šport in gibalna kultura (pokrajinske in 
državne športne igre), izletništvo, 
kultura (pokrajinska srečanja pevskih zborov DU, likovna 
kolonija, državno srečanje pevskih zborov DU, večer pesmi in 
plesa, natečaj voščilnica, literarna in izdajateljska dejavnost), 
tehnična kultura (rokodelske delavnice), 
mednarodno sodelovanje DU (dogodki s področja 
mednarodnega sodelovanja DU), vseživljenjsko učenje in 
izobraževanje, 
aktivacija članstva v vseh pogledih 

januar - december Funkcionarji ZDUS, organi in delovna 
telesa ter PZDU in DU 

Sodelovanje s poslovnimi partnerji, sponzorji in donatorji 
finančnih sredstev 

januar - december Funkcionarji ZDUS in strokovna služba 

2.5. Medsebojna pomoč starejših in prostovoljstvo 

AKTIVNOST ČAS IZVAJANJA NOSILEC OPOMBA 

Program Starejši za starejše kontinuiran 
program 

Podpredsednica ZDUS, vodstvo 
programa, strokovna služba 
programa 

 
 
 
 

nacionalni program 
Sodelovanje z MDDSZ in FIHO januar - december Podpredsednica ZDUS, vodstvo 

programa, strokovna služba 
programa 

Sodelovanje z zavarovalnicami in drugimi 
potencialnimi partnerji, sponzorji in donatorji 

januar - december Podpredsednica ZDUS, vodstvo 
programa, strokovna služba 
programa 
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2.6. Mednarodno sodelovanje 

AKTIVNOST ČAS IZVAJANJA NOSILEC OPOMBA 

Članstvo v AGE Platformi januar - december Mednarodno sodelovanje ZDUS, 
Izvršna vodja projektov in 
prireditev ter pristojno delovno 
telo 

 
 
 
 
 

Zasedanje organov, 
konference, izvedba 

skupnih akcij v 
Sloveniji 

Članstvo v EURAG januar - december Mednarodno sodelovanje ZDUS, 
Izvršna vodja projektov in 
prireditev ter pristojno delovno 
telo 

Pridruženo članstvo v Eurocarers januar - december Izvršna vodja projektov in 
prireditev, mednarodno 
sodelovanje ZDUS  ter pristojno 
delovno telo 

Kampanja ADA januar - december Izvršna vodja projektov in 
prireditev , mednarodno 
sodelovanje ZDUS  ter pristojno 
delovno telo 

2.7. MeKoS in SEKOS 

AKTIVNOST ČAS IZVAJANJA NOSILEC OPOMBA 

Seje MeKoS januar - december Predsednik ZDUS in tajnik Po posebnem vabilu 

Seje SEKOS januar - december Podpredsednica ZDUS in tajnik Po posebnem vabilu 
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3. NAČRT KOLEKTIVNEGA DOPUSTA NA ZVEZI DRUŠTEV UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE V LETU 2020 

 
 

 
Termin 

 
Dežurstvo 

 
Opomba 

petek, 3. 1. 2020 / 1 dan 

torek, 28. 4. do četrtek, 
30. 4. 2020 

Zagotoviti dežurstvo 3 dni 

petek, 26. 6. 2020 / 1 dan 

med ponedeljkom, 6. 7. 
in petkom 14. 8. 2020 

Izkoristiti najmanj 10 dni skupaj 
Zagotoviti dežurstvo 

četrtek, 31. 12. 2020 / 1 dan 

            
 
 


