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IZVEDBENI NAČRT AKTIVNOSTI ZDUS V LETU 2017 

 
Zap. št. AKTIVNOST ČAS IZVAJANJA NOSILEC OPOMBA 
 Vodenje zveze    

 1 Kolegij vodstva januar – julij in 
september - 
december 

predsednik  vsak drugi ponedeljek 
v mesecu 

 2 Razširjeni kolegij januar - december predsednik  po potrebi 

 3 Redne, izredne in korespondenčne seje UO ZDUS Redne seje: februar, 
april, junij, 
september, november 
in december; 
Izredne in 
korespondenčne seje: 
po potrebi 

vodstvo in strokovna služba po posebnem vabilu 

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

po potrebi 

 5 Seje strokovnih komisij ZDUS  januar - december predsedniki strokovnih komisij  v skladu z letnim 
načrtom komisije in 
po potrebi 

 6 Seje ekspertnih in delovnih skupin ZDUS januar - december vodje skupin v dogovoru z vodstvom po potrebi 

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

 8 Seje Nadzornega odbora ZDUS januar - december predsednik Nadzornega odbora ZDUS po posebnem vabilu 



 

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

10 Delovna srečanja z vodstvi PZDU in DU januar - december vodstvo po potrebi in v 
dogovoru s PZDU 

11 Izobraževanje blagajnikov in računovodij PZDU in DU november- december 
in po potrebi januar – 
marec 2018 

Izbor na podlagi razpisa po potrebi in v 
dogovoru s PZDU 

 Večje prireditve    

12 Priprave na 17. Festival za 3. življenjsko obdobje januar – september vodstvo in strokovna služba, vse PZDU  

13 Izvedba 17. Festivala za 3. življenjsko obdobje 26. - 28. september vodstvo in strokovna služba, vse PZDU  

14 Prisotnost na prireditvah in srečanjih v PZDU januar - december vodstvo vključno obletnice DU 

 Zaščita pravic starejših    

15 Sodelovanje pri pripravi in spremembah zakonov o 
starejših 

januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

 

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

januar - december Vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

 

17 Sodelovanje s strankami januar - december vodstvo  

18 Razgovori s poslanci januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

 

19 Sodelovanje z vlado, vladno zakon. službo in odbori vlade januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

 

20 Sodelovanje z ministrstvi, predvsem pristojnimi za 
starejše 

januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

 

21 Sodelovanje na sejah ESS januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

 

22 Sodelovanje z ZPIZ januar - december Vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

 



 

23 Sodelovanje s KAD  januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

 

24 Sodelovanje s sindikati, MSS in splošno z organizacijami s 
podobnimi interesi 

januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

 

25 Sodelovanje z zbornicami,  ki  delujejo v interesu 
starejših 

januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

 

26 Medijska prisotnost - državni in lokalni mediji januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

(PR) 

27 Informiranje članstva: 
vzdrževanje spletne strani, 
informiranje po spletu in e-pošti, 
informiranje preko ZDUS Plus in revije Vzajemnost 

 
januar - december 

vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

(PR) 

28 Zagotavljanje svetovalne dejavnosti članom (pravo, 
zdravstvo) 

januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

 

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

 

30 Nadaljevanje dela na pripravi konvencije OZN   »ADA« april – zdravje, junij – 
nasilje nad starejšimi, 
oktober – pravice 
starejših 

vodstvo, strokovna služba in strokovni 
svet 

Anja Šonc 

 Skrb za aktivno zdravo in varno staranje    

31 Skrb in podpora aktivnemu, zdravemu in varnemu 
staranju: 
rekreacija (letovanja), šport in gibalna kultura 
(pokrajinske in državne športne igre) ter izletništvo, 
kultura (pokrajinska srečanja pevskih zborov DU, likovna 
kolonija, državno srečanje pevskih zborov DU, večer 
pesmi in plesa, natečaj voščilnica, literarna in 
izdajateljska dejavnost) in tehnična kultura (rokodelske 

 
 
januar - december 

vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

vsebinsko in 
organizacijsko 



 

delavnice), 
mednarodno sodelovanje DU (dogodki s področja 
mednarodnega sodelovanja DU), vseživljenjsko učenje in 
izobraževanje, 
aktivacija članstva v vseh pogledih, … 

32 Sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

Janez Matoh 

33 Sodelovanje z Erste card (Diners), sponzorji in donatorji 
finančnih sredstev 

januar - december vodstvo, strokovna služba in 
strokovne komisije 

 

 Medsebojna pomoč starejših in prostovoljstvo    

34 Program Starejši za višjo kakovost življenja doma – 
Starejši za starejše 

kontinuiran program vodstvo programa, vodstvo ZDUS, 
koordinatorka Irena Zajec 

Nacionalni program 

35 Sodelovanje s FIHO januar - december vodstvo programa Starejši za starejše, 
vodstvo ZDUS 

 

36 Sodelovanje z zavarovalnicami obveznega in 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 

januar - december vodstvo ZDUS, vodstvo programa SzS  

 Projektno delovanje    

37 Program RESje 2004 -  vodja Milka Cizelj, koordinatorka Anja 
Šonc 

Jožef Žnidarič 

38 Projekt Mostovi 9/2014 – 8/2017 vodja Anton Jezernik, koordinatorka 
Anja Šonc 

Mednarodni projekt – 
Erasmus+ 

39 Projekt kooperative (iCare Coops) 3/2015 – 12/2017 vodja Alenka Reissner, koordinatorka 
Alenka Ogrin 

Mednarodni projekt – 
AAL 

40 Discover55 3/2016 – 8/2017 koordinatorka Alenka Ogrin Mednarodni projekt _ 
Cosme 

41 Ne meč´mo hrane stran 9/2016 – 9/2017 koordinatorka Dijana Lukić Ministrstvo za okolje 
in prostor 

45 Članstvo v EURAG Celo leto 2016 vodja Jožica Puhar, koordinatorka 
Alenka Ogrin 

Mednarodno 
sodelovanje 



 

46 Članstvo v AGE Platformi Celo leto 2017 Marjan Sedmak, Jožica Puhar, 
koordinatorka Alenka Ogrin 

Mednarodno 
sodelovanje 

47 Članstvo v Eurocarers (pridruženo) Celo leto 2017 koordinatorka Alenka Ogrin Mednarodno 
sodelovanje 

48 Pobuda ADA (kampanja o pravicah starejših) Celo leto 2017 Koordinatorka Anja Šonc Mednarodno 
sodelovanje, 
nacionalna izvedba 

 Ostalo    

49 Skrb za Vzajemni posmrtninski sklad januar - december vodstvo, UO ZDUS in UO VPS Dijana Lukić 

50 Skrb za delovanje strokovne službe ZDUS januar - december vodstvo, UO ZDUS  

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

 
januar - december 

 
vodstvo, 
UO ZDUS v vlogi skupščine, 
nadzorni svet hotela 

 

52 Letni razgovori zaposlenimi november podpredsednica Vera Pečnik  

53 Letni popis sredstev ZDUS januar Komisija po posebni odredbi Ugotovitveni sklep 
predsednika izdan do 
najpozneje 31. 10. 

54 Sodelovanje s tujino in zamejstvom januar - december vodstvo, Jožica Puhar 
 

Alenka Ogrin 

55 Dogodki po posebnih povabilih januar - december vodstvo in UO ZDUS 
 

 

 
Ljubljana, 9. 2. 2017          Predsednik ZDUS 
            Janez Sušnik  


