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1. AKTIVNOSTI V LETU 2018
1.1. Izvrševanje predlogov in zahtev iz Memoranduma 2018 in zavez Koalicijske
pogodbe
Funkcionarji ZDUS bodo v sodelovanju s strokovno službo in komisijami tekoče spremljali vse
naloge, ki bodo tekle 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. Pravočasno in
dosledno bomo morali sodelovati pri pripravi predlogov in rešitev. K sodelovanju bomo po
potrebi povabili zunanje strokovnjake in upokojence strokovnjake.
S tovrstnimi aktivnostmi smo pričeli že v letu 2018, in sicer smo na Vlado Republike
Slovenije, resorne ministre, predsednike strank, Državni zbor Republike Slovenije in
poslanske skupine v novembru 2018 naslovili dokument Ukrepi Zveze društev upokojencev
Slovenije, s katerim predlagamo in zahtevamo:
-

da se v sklopu aktivnosti v letu 2018 zagotovi izredno usklajevanje pokojnin, s katerim
bi delno nadomestili negativne učinke interventne zakonodaje, uskladi naj se dodatek
za pomoč in postrežbo, ki ni bil usklajen vse od leta 2013 ter da se od leta 2019
naprej izplača letni dodatek vsem, po sistemskem zakonu določenim upravičencev v
dveh razredih.

-

da se v sklopu aktivnosti v letu 2019 zagotovi redno usklajevanje pokojnin kot to
določa sistemski zakon, na se postopoma zviša odmerni odstotek za 40 let
pokojninske dobe na 63,5 % od pokojninske osnove (zakonodajna pobuda), da se
postopno zviša del vdovske pokojnine (zakonodajna pobuda), da se izplača letni
dodatek vsem, po sistemskem zakonu določenim upravičencem v dveh razredih
(zakonodajna pobuda, ki vključuje tudi predlog za namenitev 1 evra
letno/upokojenca za organizacije upokojencev organizirane na državni ravni), da se
ponovno uvede pogrebnina za vse upravičence v enakem znesku – 530 evrov
(zakonodajna pobuda). Prizadevali si bomo tudi za ustanovitev demografskega
rezervnega sklada in Urada za starejše.
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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.
Posebno pozornost bo treba nameniti naporom za izvedbo zdravstvene reforme, Zakona o
dolgotrajni negi, ustanovitvi demografskega rezervnega sklada, prezreti ne gre niti
napovedanega nepremičninskega davka. Posebej moramo izpostaviti, da smo v letu 2018 v
sodelovanju s Komisijo za zdravstveno varstvo in Ekspertno skupino za zdravje izdali
dokument Izhodišča za reformo zdravstvenega sistema.
1.3. Skrb za aktivno, zdravo in varno staranje članstva v skladu s smernicami Strategije
dolgožive družbe
Skladno s smernicami Strategije dolgožive družbe bomo skušali še naprej usklajevati
programe in aktivnosti, vezane nanje. Vključili se bomo v pripravo predlogov za akcijske
načrte za uresničevanje ciljev strategije.
Tudi sicer bomo poleg obstoječih virov financiranja, iskali tudi nove vire za možnost širitve
programov zdravega, aktivnega in varnega staranja članstva in širše populacije upokojencev
ter okrepili 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 nas mora
dodatno vzpodbuditi k razvoju programa Starejši za starejše. Program bomo tudi v tem letu
širili na nova društva upokojencev, pri čemer bomo morali zaprositi za dodatna sredstva
glavnega financerja, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za
širjenje programa. Potrebno bo pričeti tudi z izvrševanjem finančnih kontrol na terenu za
potrjevanje transparentne porabe dodeljenih namenskih sredstev.
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, bomo morali okrepiti svoje vrste. Za pridobivanje novih
članov smo skupaj odgovorni društva upokojencev, Pokrajinske zveze društev upokojencev in
Zveza društev upokojencev Slovenije, ki bodo z raznovrstnimi aktivnostmi medse privabile
novo članstvo. K temu lahko bistveno prispeva tudi zveza s svojimi akcijami in predlogi na
ravni države. Nujno bo potrebno razmisliti o promociji pred upokojitvenih aktivnosti in
zastaviti nove, prilagojene programe za mlajše upokojence.
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Za promocijo pridobivanja članstva bomo morali izkoristiti vsakoletni dogodek Dan ZDUS, ki
je namenjen druženju, izmenjavi mnenj in dobrih praks ter javni pohvali najboljšim društvom
za posamezno leto. Dan ZDUS bo potekal vsako leto tretjo sredo v mesecu novembru
(naslednji bo 20. novembra 2019).
Posebnost v letu 2018 je bil odstop zveze od neposrednega sodelovanja pri Festivalu za
tretje življenjsko obdobje in pristop k projektu Dnevi medgeneracijskega sožitja. Gre za
nekajdnevni dogodek, ki bo organiziran v mesecu maju (prvič od 14. do 16. maja 2019) in bo
organiziran z Gospodarskim razstaviščem d.o.o. in organizacijami mladih. Vsakokratni
dogodek bo tematsko obarvan in bi izpostavljal najbolj pereče probleme, ki bodo tisti
trenutek zaznani v slovenski družbi.
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. Vsled tega želimo okrepiti vez z aktualnim
članstvom in hkrati privabiti potencialne člane na način uvedbe Dneva odprtih vrat, ki bo na
Zvezi društev upokojencev prvič potekal 1. oktobra 2019. Zbrana mnenja in ideje bomo, v
kolikor bodo skladni z našimi cilji in nalogami, vključili v pripravo vsebinskega letnega načrta
za prihodnje leto. Dobro bi bilo, da bi temu sledila tudi Pokrajinske zveze društev
upokojencev in društva upokojencev.
Omeniti velja tudi volitve in imenovanja v ZDUS za mandatno obdobje 2019-2023. Skladno s
pogoji iz razpisa, ki ga bo določil Upravni odbor ZDUS in Pravilnika o volitvah in imenovanjih v
ZDUS, bodo PZDU evidentirale kandidate za funkcionarje, organe in delovna telesa ZDUS,
volilni Zbor članov bo junija 2019 izvolil funkcionarje, Nadzorni odbor in Častno razsodišče
ZDUS ter ugotovil sestavo Upravnega odbora ZDUS za mandatno obdobje. Upravno odbor
ZDUS bo s sklepi imenoval Strokovni svet in delovna telesa, njihovo sestavo in jim določil
naloge.
1.6. Krepitev aktivnega državljanstva z Vlado Republike Slovenije, ministrstvi,
političnimi strankami, Državnim zborom Republike Slovenije, poslanskimi
skupinami in Državnim svetom Republike Slovenije
Okrepili bomo sodelovanje z odločevalci na vseh ravneh. Ugotoviti bomo morali, na kakšen
način se lahko 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.
1.7. Mednarodno sodelovanje
Več aktivnosti in naporov bomo morali usmeriti v pridobivanje ne le domačih, temveč tudi
mednarodnih projektov, ki bodo skladni c cilji zveze.
Negovali bomo aktivno članstvo v mednarodnih organizacijah AGE Platform, EURAG in
organizaciji Eurocarers, kjer sodelujemo kot pridruženi člani.
1.8. Krepitev sodelovanja v Medgeneracijski koaliciji Slovenije in Seniorskem
koordinacijskem odboru Slovenije
V letu 2018 smo se povezali na dveh področji – z mladimi za področje medgeneracijskega
sodelovanja in sorodnimi organizacijami, ki zastopajo interese starejših.
5

V Medgeneracijsko koalicijo Slovenije smo se povezali z Dijaško organizacijo Slovenije,
Mladinskim svetom Slovenije in Študentsko organizacijo Slovenije, ker smo ugotovili, da to
zahteva 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).
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 do
konca januarja 2019 pripravi strategijo vzdržnosti sklada.
1.10.
Vzdržnost financ na vseh področjih delovanja
Med glavnimi viri financiranja v letu 2019 izpostavljamo članarino, dividende Delfin hotela
ZDUS d.o.o. Izola, dividende Delavske hranilnice d.d., Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, Zavarovalnica Vzajemna
d.v.z., sponzorjev in donatorjev.
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 2019
2.1. Vodenje ZDUS
AKTIVNOST
Kolegij predsednika ZDUS

ČAS IZVAJANJA
januar - december

NOSILEC
Predsednik ZDUS

OPOMBA
2x mesečno (druga
in četrta sreda)

Razširjeni kolegij predsednika ZDUS
Zbor članov ZDUS

Predsednik ZDUS
Predsednik ZDUS

po potrebi
po posebnem vabilu

Predsednik ZDUS in tajnik

po posebnem vabilu

Seje Strokovnega sveta ZDUS

januar - december
junij (volilni!),
december
Redne seje:
februar, april, junij,
september,
november in
december; izredne
in korespondenčne
po potrebi
januar - december

po potrebi

Seje komisij ZDUS

januar - december

Seje posebnih delovnih in ekspertnih skupin

januar - december

Seje Nadzornega odbora ZDUS

januar – december

Seje Častnega razsodišča ZDUS

januar – december

Izobraževanja in delavnice

Po potrebi

Predsednica Strokovnega sveta
ZDUS v dogovoru z vodstvom
predsedniki komisij ZDUS v s
funkcionarji ZDUS, zadolženimi za
posamezna področja
vodje skupin v dogovoru s
funkcionarji ZDUS
Predsednik Nadzornega odbora
ZDUS
Predsednik Častnega razsodišča
ZDUS
Strokovna služba

Seje Upravnega odbora ZDUS

v skladu z načrtom
dela komisij
po potrebi
po posebnem vabilu
po potrebi in
posebnem vabilu
po potrebi
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Skrb za Vzajemni posmrtninski sklad

januar - december

Skrb za delovanje strokovne službe
Delfin hotel ZDUS d.o.o. Izola
skrb za redno polnjene hotela,
skupščina,
nadzor

januar - december

Letni razgovori zaposlenimi

november

Redni letni popis ZDUS

januar

januar - december

Predsednik ZDUS in Upravni
odbor Vzajemnega
posmrtninskega sklada
Predsednik ZDUS in tajnik
Funkcionarji ZDUS,
Upravni odbor ZDUS v vlogi
Skupščine hotela,
Nadzorni svet hotela
Podpredsednica ZDUS zadolžena
za področje kadrovskih zadev
Komisija za popis

po potrebi
po sklepu
predsednika ZDUS

2.2. Prireditve
AKTIVNOST
Priprave in izvedba projekta Dnevi
medgeneracijskega sožitja
Dan odprtih vrat

ČAS IZVAJANJA
Celo leto, dogodek
se izvede od 14.
do. 16.5.2019
1.10.2019

Priprave in izvedba dogodka Dan ZDUS

20.11.2019

Tematski dan v okviru Tedna vseživljenjskega učenja

10.-19.5.2019

Teden ljubiteljske kulture

maj

NOSILEC
Predsednik ZDUS, organi in
delovna telesa projekta,
strokovna služba
Funkcionarji ZDUS, predsedniki
komisij ZDUS
Predsednik ZDUS in strokovna
služba
Komisija za izobraževanje,
publiciteto in informatiko

Komisija za kulturo

OPOMBA
V drugi polovici leta
se pripravlja zasnova
za naslednje leto
Na ZDUS

Prireditve se izvede
v okviru projekta
Dnevi
medgeneracijskega
sožitja
Prireditve se izvede
8

tudi v okviru
projekta Dnevi
medgeneracijskega
sožitja
2.3. Zaščita pravic starejših
AKTIVNOST
Sodelovanje pri pripravi in spremembah zakonov o
starejših
Sodelovanje z vodstvom DZ RS, DS RS, poslanskimi
skupinami, odbori DZ RS in komisijami DS RS
Sodelovanje s strankami
Razgovori s poslanci
Sodelovanje z Vlado RS, vladno zakonodajno službo
in odbori vlade
Sodelovanje z ministrstvi
Sodelovanje z ESS, ZSSS, SUS - ZSSS
Sodelovanje z ZPIZ
Sodelovanje s KAD, d.d. in nadzor nad delovanjem
Aktivno sodelovanje s predstavniki ZDUS v organih
nadzora in upravljanja na ravni države
Sodelovanje z MeKoS in SEKOS
Sodelovanje z zbornicami, ki delujejo v interesu
starejših
Medijska prisotnost na državni in lokalni mediji
Informiranje članstva: vzdrževanje spletne strani
ZDUS in FB strani ZDUS,
zagotavljanje tiska ZDUS Plus in prispevki za revijo

ČAS IZVAJANJA
januar - december

januar - december
januar - december
januar - december

NOSILEC
Funkcionarji ZDUS, komisije in
strokovna služba
Funkcionarji ZDUS, Strokovni svet,
komisije in strokovna služba
Funkcionarji ZDUS
Funkcionarji ZDUS
Funkcionarji ZDUS

januar - december
januar - december
januar - december
januar - december
2-krat letno

Funkcionarji ZDUS
Funkcionarji ZDUS
Funkcionarji ZDUS
Funkcionarji ZDUS
Funkcionarji ZDUS

januar - december
januar - december

Funkcionarji ZDUS
Funkcionarji ZDUS

januar - december

Urednik ZDUS Plus in spletne
strani, Strokovna sodelavka II
Urednik ZDUS Plus in spletne
strani, Strokovna sodelavka II Plus

januar - december

januar - december

OPOMBA
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Vzajemnost
Zagotavljanje računovodske svetovalne dejavnosti
Nadaljevanje sodelovanja v kampanji ADA (OZN)

Vsako sredo od 11.
do 13. ure
januar - december

računovodja
Funkcionarji ZDUS, članica
Strokovnega sveta za področje
mednarodnega sodelovanja,
Strokovna sodelavka I

zaščita pravic
starejših

ČAS IZVAJANJA
januar - december

NOSILEC
Funkcionarji ZDUS, komisije in
strokovna služba

OPOMBA
vsebinsko in
organizacijsko

januar - december

Funkcionarji ZDUS in strokovna
služba

2.4. Skrb za aktivno, zdravo in varno staranje
AKTIVNOST
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,….
Sodelovanje s poslovnimi partnerji, sponzorji in
donatorji finančnih sredstev

2.5. Medsebojna pomoč starejših in prostovoljstvo
AKTIVNOST
Program Starejši za starejše

ČAS IZVAJANJA
kontinuiran

NOSILEC
Podpredsednica ZDUS zadolžena

OPOMBA
nacionalni program
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program
Sodelovanje z MDDSZ in FIHO

januar - december

Sodelovanje z zavarovalnicami in drugimi
potencialnimi partnerji, sponzorji in donatorji

januar - december

za program, vodstvo programa,
strokovna služba programa
Podpredsednica ZDUS zadolžena
za program, vodstvo programa,
strokovna služba programa
Podpredsednica ZDUS zadolžena
za program, vodstvo programa,
strokovna služba programa

2.6. Mednarodno sodelovanje
AKTIVNOST
Članstvo v AGE Platformi

ČAS IZVAJANJA
januar - december

Članstvo v EURAG

januar - december

Pridruženo članstvo v Eurocarers

januar - december

Kampanja ADA

januar - december

NOSILEC
Članica Strokovnega sveta za
področje mednarodnega
sodelovanja
Članica Strokovnega sveta za
področje mednarodnega
sodelovanja
Članica Strokovnega sveta za
področje mednarodnega
sodelovanja
Članica Strokovnega sveta za
področje mednarodnega
sodelovanja, Strokovna sodelavka

OPOMBA
mednarodno
sodelovanje

NOSILEC
Predsednik ZDUS in tajnik
Podpredsednica ZDUS za področje
izvajanja Strategije dolgožive

OPOMBA
Po posebnem vabilu
Po posebnem vabilu

mednarodno
sodelovanje
mednarodno
sodelovanje
mednarodno
sodelovanje,
nacionalna izvedba

2.7. MeKoS in SEKOS
AKTIVNOST
Seje MeKoS
Seje SEKOS

ČAS IZVAJANJA
januar - december
januar - december

11
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3. NAČRT KOLEKTIVNEGA DOPUSTA NA ZVEZI DRUŠTEV UPOKOJENCEV
SLOVENIJE V LETU 2018

Termin

Dežurstvo

Opomba

3.-4.1.2019

Zagotoviti dežurstvo
ene (1) osebe

2 dni

29.-30.4.2019 in
3.5.2019

Zagotoviti dežurstvo
ene (1) osebe

3 dni

1.-12.7.2019

Zagotoviti dežurstvo
ene (1) osebe

10 dni

23.-24.12.2019 in
27.12.2019

Zagotoviti dežurstvo
ene (1) osebe

3 dni

Janez Sušnik
Predsednik ZDUS
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