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Ljubljana, 29. 11. 2017 

VSEBINSKI NAČRT DELA ZDUS ZA LETO 2018 

 
 
Zveza društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju: ZDUS) bo aktivnosti usmerila v 
naslednje najpomembnejše naloge in naprej: 

1. Gmotni položaj upokojencev, pokojnine, zdravstveno varstvo in zavarovanje, socialne 
pravice in bivalni standard. 

2. Stalni nadzor človekovih zakonsko in drugače zakonsko določenih pravic starejših. 

3. Memorandum ZDUS za leto 2018 (vsebinsko je bil predstavljen na F3ŽO, sledi čistopis). 

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

5. Krepitev pomoči starejšim in organizacija prostovoljstva starejših. 

6. Upravičiti je treba naše poslanstvo kot eno največjih civilnih neodvisnih družb v 
Republiki Sloveniji. 

7. Krepitev aktivnega državljanstva s poslanskimi skupinami in resornimi ministrstvi in 
Vlado Republike Slovenije. 

8. Odgovornost za vzdržnost Vzajemnega posmrtninskega sklada. 

9. Vzdržnost financ na vseh področjih delovanja. 

 

Vodstvo ZDUS bo s strokovnimi službami in komisijami tekoče spremljalo vse naloge, ki 
bodo vzporedno delovale z načrtovalci razvoja v skrbi za starejše in posledično nad pripravo 
zakonodaje, ki posega v delo in življenje starejših. Navedeno bo od nas zahtevalo pravočasno 
in dosledno delo pri pripravi predlogov in rešitev, tako s strani strokovne službe in strokovnih 
komisij, kot s strani strokovnjakov ZDUS za posamezna področja. 

 

Obiski pri poslancih Državnega zbora Republike Slovenije, poslanskih skupinah, po potrebi 
tudi pri predsednikih strank, bodo stalnica našega dela skozi vse leto, še posebej v času 
priprave in sprejemanja zakonodaje, ki posega na področja dela in življenja starejših. 
Posebno skrb pri tem bomo posvečali delu odborov v Državnem zboru Republike Slovenije 
pri pripravi zakonodaje in delu pristojnih odborov pri razpravah o predlagani zakonodaji pred 
sprejemom v Državnem zboru Republike Slovenije. 

 

Na področju 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, vrnitvi pravice do seniorske 
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olajšave pri dohodnini ter redno zagotavljanje usklajevanja drugih upravičenih socialnih 
prejemkov, zato predlagamo:  

 da se zagotovi, da se od leta 2018 naprej pokojnine redno usklajujejo tako, kot to 
določa sistemski zakon; 

 da se v letu 2018 in naslednjih letih ob nadaljevanju gospodarske rasti, skupaj z 
uskladitvijo pokojnin, ki jo na tej podlagi omogoča sistemski zakon, izvede tudi 
uskladitve, s katerimi bi vsaj deloma nadomestili negativne učinke interventne 
zakonodaje, ki je od leta 2010 naprej po predhodnih ocenah vplivala na znižanje 
ravni pokojnin za 12,6%  od tega 8 odstotkov neusklajenih oz. neizplačanih; 

 uveljavi naj se spremembe lestvice za odmero starostnih (s tem pa tudi predčasnih 
in invalidskih) pokojnin, določene v ZPIZ-2, tako, da bi uživalcem zagotavljala za 40 
let pokojninske dobe pokojnino najmanj v višini 62,5 odstotkov od pokojninske 
osnove (sedaj za moške 57,25 odstotkov, za ženske 63,5 odstotkov, nato od leta 
2020 naprej 61,5 odstotkov do leta 2022, po izteku prehodnega obdobja pa 60,25 
odstotkov); 

 postopno naj se zvišuje lestvica od sedanjih 57,25 odstotkov za moške, 63,5 za 
ženske tako, da se v letu 2023 obe poenotita na 62,5 odstotkov od pokojninske 
osnove. 

 ZDUS pričakuje in zahteva, da se tako v letu 2018, kot tudi v naslednjih letih, letni 
dodatek izplača vsem v sistemskem zakonu določenim upravičencem v rokih in pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon; 

 da bodo do pogrebnine upravičeni družinski člani ali druge osebe zadolžene za 
pokop pokojnika in ne glede na njihov socialni položaj prejmejo 500,00 evrov za 
pogrebne stroške (velja za vse enako); 

 da se ohrani posmrtnina, do katere so upravičenci upravičeni do denarne socialne 
pomoči ali varstvenega dodatka v višini 288,81 EUR v enkratnem znesku. 

 

ZDUS si bo še naprej prizadevala, da se zdravstvena reforma izpelje še v tem mandatu Vlade 
Republike Slovenije, kar pomeni, da mora biti sprejeta v prvih treh mesecih leta 2018. 

 

Še posebej pozorno bomo spremljali dokončanje, oblikovanje in sprejetje Zakona o 
dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci, vključno s finančnim vidikom podpore načrtovanih 
aktivnosti, ki bodo izhajale iz zakonskih določil in podzakonskih aktov. Na predlog zakona 
smo sicer v letu 2017 dali pripombe. 

 

Osnutka avtonomnega rezervnega demografskega sklada nismo dočakali in smo prepričani, 
da v času delovanja te Vlade in Državnega zbora Republike Slovenije sklad ne bo imel 
zakonske podlage, kar je velika škoda, saj smo se v ZDUS zelo potrdili, da bi posebno pri 
reorganizaciji KAD-a in z dodatnimi viri posvetili posebno pozornost vzdržnosti sklada za 
bodoče rodove. 

 

Ob dejstvu, da so upokojenci lastniki velikega števila nepremičnin, bo v letu 2018 po vsej 
verjetnosti zopet dan v razpravo Zakon o davku na nepremične, ki ne sme biti naravnan 
tako, da bo predstavljal dodatno breme upokojencem, predvsem tistim z najnižjimi prejemki 
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ali da bodo, kot posledica tega zakona, upokojenci zaradi osebnih stisk in nizkih prejemkov 
svoje nepremičnine izgubili in posledično postali breme državi. 

 

Še naprej bomo krepili sodelovanje z Državnim zborom in Državnim svetom Republike 
Slovenije, Ekonomsko socialnim svetom Republike Slovenije in sindikati. Potrebno je 
nadaljevati sodelovanje s sorodnimi organizacijami za starejše, kot tudi z Mladinskim svetom 
Slovenije, Študentsko organizacijo Slovenije, Dijaško organizacijo Slovenije in drugimi 
organizacijami v cilju medgeneracijske povezanosti in medsebojne solidarnosti.  

 

Na področju mednarodnega sodelovanja bomo nadaljevali z delom: 

 v letu 2017 se zaključujejo vsi mednarodni projekti in si želimo pridobivati več 
novih projektov v skladu z osnovnimi in trajnimi nalogami ZDUS; 

 v mednarodnih povezavah (EURAG, AGE Platform in pridruženo v Eurocarers); 

 za članstvo v navedenih povezavah je treba negovati samo tiste subjekte, ki 
bodo koristni za naše perspektivno nastopanje in zastopanje v korist 
upokojencev v Republiki Sloveniji. 

 

Na področju zdravega, aktivnega in varnega staranja in v povezavi s Strategijo dolgožive 
družbe, bomo sodelovali in se usklajevali v programih in aktivnostih na teh področjih. Ob že 
obstoječih virih, bomo iskali tudi nove vire sredstev za možnost širitve programov zdravega, 
aktivnega in varnega staranja med članstvom in širše, sodelovali bomo tudi z načrtovalci in 
izvajalci tovrstne dejavnosti. 

 

18. Festival za tretje življenjsko obdobje bo moral vsaj delno spremeniti svoj program, 
posebno na predstavitvi določenih programov okroglih miz in drugega izobraževalnega 
programa tako, da bo dal več poudarka na medgeneracijsko sodelovanje. Festival bo kot vsa 
leta podprt z našimi dogodki na področju kulture in ustvarjalnosti ter izobraževalnimi 
vsebinami za potrebe starejših. 

 

Izobraževanje in informiranje funkcionarjev društev: 

V letu 2018 bomo izvedli: 

 izobraževanje blagajnikov in funkcionarjev DU o spremenjeni zakonodaji na področju 
finančnega poslovanja in drugih področjih, v skladu s potrebami in pobudami DU in 
PZDU; 

 delavnice in različne oblike ustvarjalnosti (na primer rokodelske in likovne) bodo 
organizirane v skladu s programom pristojnih strokovnih komisij. 
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Pridobivanje članstva  

Za pridobivanje novih članov so odgovorna DU, PZDU in ZDUS, ki s svojimi aktivnostmi 
privabljajo članstvo. ZDUS lahko bistveno prispeva s svojimi akcijami in predlogi na ravni 
Republike Slovenije in s svojo aktivnostjo dodatno spodbudi v včlanjevanje v DU. Če bo na 
terenu prišlo do potrebe po izdaji posebne brošure o delovanju in predstavitvi dejavnosti, se 
taka brošura lahko s pomočjo ZDUS-a izda. Sicer pa je potrebno na tem področju zastaviti 
nove, bolj vabljive programe za mlajše upokojence. 

 

ZDUS je pristopil k boljši informiranosti javnosti in članov. Imamo službo za odnose z 
javnostmi. Njen namen je, da bi v sistemu javnega obveščanja bilo širše prebivalstvo boljše 
obveščeno o delu v ZDUS do DU. Prav tako bo večja obveščenost članstva zagotovljena preko 
13 dopisnikov PZDU. 

 

Področje medsebojne pomoči in prostovoljstva starejših 

V letu 2017 je ZDUS za program Starejši za starejše prejel nagrado Državljan Evrope, ki jo 
podeljuje Evropski parlament. Tako priznanje nas mora le še dodatno spodbuditi k razvoju in 
nadaljevanju omenjenega programa. 

Program ima tudi v letu 2018 potrebe za nadaljnjo širitev z novimi DU, vendar bo v ta namen 
neizogibna finančna pomoč države. MDDSZEM postavlja pogoje glede financiranja in 
postavlja se vprašanje, ali država potrebuje tovrstne projekte s 3.500 prostovoljci v več kot 
300 DU po vsej Sloveniji. V programu bi moralo priti do korektur, ki bi zadevo poenostavile. 
Uvesti bo potrebno tudi kontrolo nad izvajanjem programa in pravilne porabe pridobljenih 
finančnih sredstev v DU. 

 

ZDUS si bo še naprej prizadevala, da se bo javljala na razpise tistih projektov, ki bi obogatili 
področja, ki obravnavajo upokojence in starejše na sploh, pri čemer se lahko posluži zunanjih 
izvajalcev za prijavo zahtevnejših projektov. 

 

Za Vzajemni posmrtninski sklad, katerega poslovanje ni potekalo v skladu z vzdržnostjo na 
finančnem področju, bo potrebno poleg začasnega predloga, ki ga bo obravnaval Zbor članov 
ZDUS v decembru 2017, nadaljevati in iskati še druge možnosti v letu 2018. Skušali bomo, da 
se sklad prenese izven ZDUS. V letu 2017 tega nismo uspeli urediti. 

 

Finančna sredstva: 

Za leto 2018 ZDUS predvideva naslednje finančne vire za delovanje in izvedbo vseh 
aktivnosti:  

 članarina, 

 dividende Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola, 

 dividende Delavske hranilnice d.d., 

 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
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 Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 

 Zavarovalnica Vzajemna d.v.z. in 

 drugi donatorji in sponzorji. 
 

Tekoče poslovanje ZDUS ni ogroženo. Program Starejši za starejše je potrebno stalno 
dokapitalizirati, na osnovi analize pa tudi pripraviti finančno učinkovitost. V okviru programa 
si bomo še naprej prizadevali za zavarovanje prostovoljcev. 

 

ZDUS bo še naprej vodila strog finančni nadzor nad prejetimi in porabljenimi sredstvi, v korist 
doseganja zastavljenih ciljev v ZDUS v letu 2018.  

 
 
Nika Antolašić,      Janez Sušnik, 
Poslovna tajnica      Predsednik ZDUS
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IZVEDBENI NAČRT AKTIVNOSTI ZDUS V LETU 2018 
Zap.št. AKTIVNOST ČAS IZVAJANJA NOSILEC OPOMBA 

Vodenje zveze 

 Kolegij vodstva januar – julij, 
september - 
december 

 2x mesečno (druga 
in četrta sreda) 

 Razširjeni kolegij januar - december predsednik  po potrebi 

 Zbor članov ZDUS junij, december vodstvo in strokovna služba po posebnem vabilu 

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

predsednik in poslovna tajnica po posebnem vabilu 

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

po potrebi 

 Seje strokovnih komisij januar - december predsedniki strokovnih komisij v 
dogovoru z vodstvom 

v skladu z načrtom 
dela komisij 

 Seje posebnih delovnih in ekspertnih skupin pri 
strokovnih komisijah 

januar - december vodje skupin v dogovoru z 
vodstvom 

po potrebi 

 Seje Nadzornega odbora ZDUS januar – december predsednik nadzornega odbora po posebnem vabilu 

 Seje Častnega razsodišča ZDUS januar – december predsednik častnega razsodišča po potrebi in 
posebnem vabilu 

 Izobraževanja in delavnice Po potrebi Strokovna služba  po potrebi 

Večje prireditve 

 Priprave na 18. Festival za tretje življenjsko obdobje januar – 
september 

vodstvo in strokovna služba  
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 Izvedba 18. Festivala za tretje življenjsko obdobje 1.-3. oktober vodstvo in strokovna služba  

 Prisotnost na prireditvah in srečanjih v PZDU in DU januar - december vodstvo po potrebi, vključno 
70 let DU 

Zaščita pravic starejših 

 Sodelovanje pri pripravi in spremembah zakonov o 
starejših 

januar - december vodstvo, strokovne komisije in 
strokovna služba 

 

 Sodelovanje z vodstvom DZ, DS, poslanskimi 
skupinami, odbori DZ in komisijama DS v Republiki 
Sloveniji 

januar - december vodstvo, Strokovni svet, strokovne 
komisije in strokovna služba 

 

 Sodelovanje s strankami januar - december vodstvo  

 Razgovori s poslanci januar - december vodstvo  

 Sodelovanje z vlado, vladno zakon. službo in odbori 
vlade 

januar - december vodstvo  

 Sodelovanje z ministrstvi pristojnimi za starejše januar - december vodstvo  

 Sodelovanje na sejah ESS januar - december vodstvo  

 Sodelovanje s ZPIZ januar - december vodstvo  

 Sodelovanje z KAD in nadzor nad delovanjem januar - december vodstvo  

 Sodelovanje s sindikati, MSS, ŠOS, DOS, STA, radio 
študent 

januar - december vodstvo  

 Sodelovanje z Zbornicami, ki delujejo v interesu 
starejših 

januar - december vodstvo  

 Medijska prisotnost na državni in lokalni mediji januar - december vodstvo, služba za odnose z 
javnostmi 

 

 Informiranje članstva: 
vzdrževanje spletne strani, 
zagotavljanje informacij DU po spletu, 
zagotavljanje tiska ZDUS Plus in »Vzajemnost« 

 
januar - december 

vodstvo, služba za odnose z 
javnostmi, urednik ZDUS Plus 

 

 Zagotavljanje svetovalne dejavnosti članom (pravo, 
zdravstvo, računovodstvo) 

januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije in drugi 

 

 Sprejem strank na obravnavo glede pravic starejših januar - december vodstvo, strokovne komisije in po potrebi 
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strokovna služba 

 Nadaljevanje dela v okviru kampanje ADA (OZN) januar - december vodstvo, Strokovni svet in 
strokovna služba  

zaščita pravic 
starejših 

Skrb za aktivno zdravo in varno staranje 

 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 vodstvo, strokovne komisije in 
strokovna služba 

vsebinsko in 
organizacijsko 

 Sodelovanje s poslovnimi partnerji, sponzorji in 
donatorji finančnih sredstev 

januar - december vodstvo, strokovne komisije in 
strokovna služba 

 

Medsebojna pomoč starejših in prostovoljstvo 

 Program Starejši za višjo kakovost življenja doma – 
Starejši za starejše 

kontinuiran 
program 

vodstvo programa, vodstvo ZDUS, 
strokovna služba programa 

nacionalni program 

 Sodelovanje z MDDSZEM in FIHO januar - december vodstvo programa, vodstvo ZDUS  

 Sodelovanje z zavarovalnicami in drugimi 
potencialnimi partnerji, sponzorji in donatorji 

januar - december vodstvo programa, vodstvo ZDUS  

Projektno delovanje, članstvo v mednarodnih organizacijah 

 Članstvo v EURAG januar - december članica Strokovnega sveta za 
področje mednarodnega 
sodelovanja 

mednarodno 
sodelovanje 

 Članstvo v AGE Platformi januar - december članica Strokovnega sveta za mednarodno 
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področje mednarodnega 
sodelovanja 

sodelovanje 

 Pridruženo članstvo v Eurocarers januar - december članica Strokovnega sveta za 
področje mednarodnega 
sodelovanja 

mednarodno 
sodelovanje 

 Kampanja ADA januar - december strokovna služba  mednarodno 
sodelovanje, 
nacionalna izvedba 

 Tematski dan v okviru Tedna vseživljenjskega učenja maj vodstvo, Komisija za 
izobraževanje, publiciteto in 
informatiko, strokovna služba 

sodelovanje z 
drugimi 
organizacijami 

Ostalo 

 Skrb za Vzajemni posmrtninski sklad januar - december vodstvo, komisija sklada  

 Skrb za delovanje strokovne službe  januar - december vodstvo  

 Delfin hotel ZDUS d.o.o. Izola 
skrb za redno polnjene hotela, 
skupščina, 
nadzor 

 
januar - december 

 
vodstvo, 
Upravni odbor ZDUS v vlogi 
Skupščine hotela, 
nadzorni svet hotela 

 

 Letni razgovori zaposlenimi november Podpredsednica za področje 
kadrovskih zadev 

po potrebi 

 Letni popis sredstev ZDUS januar Komisija za popis po sklepu 
predsednika 

 Sodelovanje s tujino in zamejstvom januar - december vodstvo, Strokovni svet in 
strokovna služba 
 

 

 Dogodki po posebnih povabilih januar - december vodstvo  
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KOLEKTIVNI DOPUST V LETU 2018 

 
Predlagani so naslednji termini za kolektivni dopust strokovne službe ZDUS v letu 2018: 
 

Zap. št. Termin Dežurstvo Opomba 

1. 30. 4. 2018 in 3. - 4. 
5. 2018 

Zagotoviti dežurstvo 
ene (1) osebe 

3 dni 

2. 6. – 20. 8. 2018 Zagotoviti dežurstvo 
ene (1) osebe 

10 dni (praznik ni 
vključen) 

3. 24. 12. 2018 in 27. – 
31. 12. 2018 

Zagotoviti dežurstvo 
ene (1) osebe 

4 dni 

            
 

Janez Sušnik, 
predsednik ZDUS 

 
 


