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Organizacija slovenskih paraplegikov je bila ustanovljena 16. 4. 1969 v Ljubljani. 

Imenovala se je Sekcija paraplegikov in tetraplegikov Slovenije. Vse večje potrebe 

in razvoj programov so kmalu zahtevale reorganizacijo in 20. 11. 1973 je bilo 

ustanovljeno Društvo paraplegikov Slovenije. Toda že šest let kasneje – 20. 11. 

1979 – je zaradi izredne aktivnosti slovenskih paraplegikov in njihove želje po 

organiziranosti po pokrajinah društvo preraslo v Zvezo paraplegikov Slovenije z 

devetimi deželnimi društvi. Društva imajo svoje sedeže v Ljubljani, Mariboru, 

Celju, Kranju, Novem mestu, Murski Soboti, Novi Gorici, Piranu in Slovenj Gradcu. 

Sedež Zveze paraplegikov Slovenije je v Ljubljani.
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ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE 
ŠTIHOVA ULICA 14 
1000 LJUBLJANA 

Ime organizacije: Zveza paraplegikov Slovenije

Skrajšan naziv: ZPS

Sedež družbe: Štihova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična številka: 5195411

Davčna številka: 96624116

Glavna dejavnost: invalidsko varstvo

Organizacijska oblika: nevladna organizacija

Status: - reprezentativnost za paraplegijo in tetraplegijo

 - invalidska organizacija

 - zveza društev, ki v javnem interesu  
  deluje-jo na področju socialnega varstva

Odgovorna oseba: Dane Kastelic - predsednik

Telefon: +386 (0)1 432-71-38

Faks: +386 (0)1 432-72-52

Mobitel: +386 (0)51 618-803

E-pošta: info@zveza-paraplegikov.si

Spletna stran: www.zveza-paraplegikov.si

Poslovne izkaze Zveze paraplegikov Slovenije za leto 2015 po pogodbi revidira Revizijska hiša 
RIPRO, d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje, po pogodbeni ceni 3.416,00 EUR, notranjo kontrolo je 
opravil Nadzorni odbor, ki spremlja tekoče poslovanje ZPS. 
Na Zvezi paraplegikov Slovenije je bilo na dan 31. 12. 2015 skupaj zaposlenih 57 oseb, od tega 18 
za nedoločen čas in 4 s skrajšanim delovnim časom (dve osebi 4 ure in dve osebi 6 ur), vse z 
ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje dela. 
49 oseb je bilo zaposlenih v sklopu programa osebna asistenca, njihovo zaposlitev je na podlagi 
Javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje 
invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Te osebe so nudile osebno asistenco članom ter v manjšem obsegu 
pomoč članom na društvih v skladu s cilji izvajanja osebne asistence in razpisnimi pogoji. Dve 
strokovni delavki sta bili za vodenje in koordinacijo programa osebna asistenca zaposleni na podlagi 
javnega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje 
programov socialnega varstva za obdobje sofinanciranja od leta 2014 do 2018. 
Na podlagi evidenc so v letu 2015 prostovoljci v programih ZPS opravili 1862 prostovoljnih ur.

1 Osnovni podatki o Zvezi paraplegikov Slovenije
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2 Poslanstvo

ZPS je reprezentativna invalidska organizacija, ki predstavlja, varuje in uveljavlja pravice in 
interese paraplegikov in tetraplegikov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Zveza paraplegikov Slovenije

- je krovna nacionalna invalidska organizacija, ki strokovno sodeluje pri oblikovanju posebnih 
socialnih programov in s sofinanciranjem društev omogoča njihovo izvajanje,

- sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov in predlaga sprejem predpisov in ukrepov predvsem 
na področju invalidskega in socialnega varstva,

- poskuša v okviru svojih pristojnosti posameznikom pomagati pri soočanju z invalidnostjo ter 
zagotoviti udejanjanje njihovih pravic in dolžnosti kot državljanov RS,

- želi s svojimi posebnimi socialnimi programi in neposrednimi storitvami za posameznike članom 
omogočati aktivno življenje v družbi,

- stremi k nediskriminatornemu delovanju ter k integraciji v sistem in prakso v vseh mogočih 
oblikah,

- se v svojem delovanju odziva na izzive in aktualne potrebe članov in znatno prispeva k uresni-
čevanju družbenih ciljev,

- deluje v skladu z določbami Zakona o invalidskih organizacijah, Zakona o društvih, Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o socialnem varstvu, Zakona o dohodnini, Kolektivne 
pogodbe za javni sektor, Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije in ostalih pripadajočih in z zakonom predpisanih aktov.

Smučarski kamp na Rogli. Foto: arhiv ZPS



8

- Zavzemanje za enake možnosti oseb z invalidnostjo na vseh področjih družbenega življenja.

- Sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter tistimi organizacijami, ki pomembno 
prispevajo k izboljšanju samostojnega življenja paraplegikov in tetraplegikov. 

- Pridobivanje finančnih sredstev za izvajanje posebnih socialnih programov. 

- Strokovno svetovanje in informiranje o posledicah paraplegije in tetraplegije.

- Sodelovanje z zvezami in društvi s podobno strukturo članstva na mednarodnem področju.

- Opozarjanje na probleme, ki jih invalidnost prinaša, in zagotavljanje pomoči ali podpore pri 
reševanju problemov.

- Strokovni svet Zveze paraplegikov Slovenije podaja strokovna mnenja in predloge s področja 
invalidskega, zdravstvenega in socialnega varstva.

3.1	Dolgoročni	cilji
1. Izvajanje posebnih socialnih programov ter zagotavljanje razvojnih možnosti programov.
2. Zagotavljanje možnosti samostojnejšega življenja težje gibalno oviranim članom in nečla-

nom skozi izvajanje osebne asistence in aktivno sodelovanje pri pripravi zakona, ki bo 
urejal izvajanje osebne asistence.

3. Zaključek gradnje Doma paraplegikov v Pacugu, najsodobnejšega centra za paraplegike 
in tetraplegike, kjer bomo lahko ohranjevali njihovo zdravje in izvajali obnovitveno in soci-
alno rehabilitacijo.

4. Lokalnim društvom pomagati pri zaposlovanju administratorjev na sedežih društev.
5. Prek MDDSZ v sklopu posebnih socialnih programov zagotoviti možnost prijave na razpis 

za sofinanciranje programa Prevozi invalidov.

3 Razvojna vizija

Sprejem pri predsedniku RS, Borutu Pahorju, ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. 12. 2015. Foto: arhiv ZPS
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3.2	Kratkoročni	cilji
1. Zagotavljanje socialne in obnovitvene rehabilitacije v kapacitetah Zveze paraplegikov Slo-

venije za članice in člane.
2. Izvajanje osebne asistence in s tem omogočanje kakovostnejšega življenja članicam in 

članom, ki živijo v domačem okolju izven institucionaliziranih ustanov za osebno oskrbo.
3. Strokovna in laična pomoč članom pri urejanju njihovih življenj, predvsem na področju 

socialnega varstva in ohranjanja psihofizičnih sposobnosti.
4. Izobraževanja na področju zdravstva, socialnega varstva in ortopedskih pripomočkov ter 

sodelovanje z medicinsko in socialno stroko na vseh področjih v zvezi z zadevno proble-
matiko.

5. Zagotavljanje strokovne pomoči članicam in članom pri odpravljanju grajenih ovir ter sve-
tovanje o univerzalno dostopnem grajenem okolju.

6. Izvajanje prevozov članov in nečlanov s prilagojenimi vozili v bližnje in oddaljene kraje in 
podajanje predlogov za nove tehnološke rešitve na področju avtomobilske industrije za 
doseganje maksimalne mobilnosti z uporabo osebnega vozila in s tem zagotavljanje večje 
samostojnosti.

7. Informiranje in osveščanje javnosti ter spodbujanje sprememb v korist invalidov z organi-
ziranjem okroglih miz in posvetov ter z obveščanjem medijev ter objavljanjem na spletu in 
v reviji Paraplegik. Tisk in založniška dejavnost za literarna dela, ki jih ustvarijo naši člani.

8. Organizacija kulturnih in športnih prireditev na domačem in mednarodnem področju.
9. Spodbujanje članov k zdravemu načinu življenja in informiranje o različnih možnostih in 

oblikah ohranjanja zdravja.
10. Modifikacija in uskladitev internih aktov Zveze paraplegikov Slovenije z zakonodajo.
11. Obnovitev standarda kakovosti SIQ NVO.
12. Pomoč novim članom pri urejanju bivalnih razmer in zagotavljanje bivališč našim članom 

v bivalnih enotah v času študija.
13. Zagotavljanje ustreznih prostorov društvom za delovanje na podlagi načela enakopravno-

sti in specifičnih potreb paraplegikov in tetraplegikov. 

46. spominsko tekmovanje prof. Bojana Hrovatina v Radovljici, 12. 9. 2015. Foto: arhiv ZPS
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4.1	Reprezentativna	invalidska	organizacija
ZPS je reprezentativna invalidska organizacija na področju paraplegije in tetraplegije v Republiki Slo-
veniji. Je nevladna in neprofitna organizacija s človekoljubnimi cilji, ki v javnem interesu deluje z deve-
timi lokalnimi društvi na področju celotne Slovenije.

Kot ustanovna članica Evropske zveze paraplegikov, ustanovljene leta 2006, v vodstvu katere ZPS 
zaseda mesto blagajnika, je aktivna tudi v evropskem prostoru. V Republiki Sloveniji je ZPS vključena 
v Nacionalni svet invalidskih organizacij (NSIOS), v katerem zaseda podpredsedniško mesto, Svet za 
invalide Republike Slovenije, ki ga vodi predstavnik ZPS, Socialno zbornico Slovenije in v Fundacijo za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije (FIHO), v kateri je predstavnica ZPS pred-
sednica invalidske komisije. V teh institucijah skupaj z ostalimi invalidskimi organizacijami ZPS obliku-
je politiko na področju invalidskega varstva. Od 
leta 2012 je ZPS tudi članica Razvojnega cen-
tra CNVOS – Centra za informiranje, sodelova-
nje in razvoj nevladnih organizacij. ZPS je bila v 
letu 2013 pobudnica in organizatorka prvega 
kongresa članic združenja Zvez paraplegikov 
na področju Jugovzhodne Evrope, ki ga koor-
dinira predstavnik ZPS. Od leta 2015 je ZPS na 
podlagi Zakona o prostovoljstvu vpisana tudi v 
Vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES.

5.1	Člani	(kdo,	koliko,	obveznosti	in	pravice)
Nacionalno reprezentativno invalidsko organizacijo ZPS sestavljajo članice in člani, ki so včlanjeni v 
devet članic ZPS (društva).

Članstvo v društvih je prostovoljno in urejeno s Statutom društva in ZPS.

Oseba, ki želi postati član društva, mora poslati pristopno izjavo in k njej priložiti medicinsko dokumen-
tacijo, ki je podlaga za izdajo strokovnega mnenja pooblaščenega zdravnika URI – Soča, asist. Dani-
ela Globokarja. ZPS preveri, ali oseba izpolnjuje pogoje za članstvo in o tem poda mnenje predsedni-
ku članice ZPS, ki odloči o sprejemu ali zavrnitvi članstva. Če oseba izpolnjuje vse pogoje za članstvo, 
ZPS poda pozitivno mnenje. Na podlagi izdane-
ga mnenja zdravnika in pozitivnega mnenja ZPS 
predsednik društva na osnovi statuta društva 
sprejme sklep o potrditvi članstva, o katerem se 
seznani tudi Upravni odbor ZPS.

Ob vpisu se kandidat zaveže, da bo deloval v 
skladu s Statutom društva in ZPS. V Zvezo para-
plegikov Slovenije je vključenih pribl. 99 % vseh 
oseb s poškodbami in obolenji hrbtenjače v RS, 
za kar vodimo nacionalni register. Na dan 31. 12. 
2015 je bilo v članice ZPS včlanjenih 1049 oseb.

5 Članice in članstvo

4 Pravni status

DPLP 30 % 

DPP 14 % 

DPJZŠ 13 % DPG 10 % 

DPPP 7 % 

DPIK 6 % 

DPK 3 % 

DPDBKP
 10 % 

DPSP
 7 % 

Sprejem delegacije Sveta za invalide RS pri predsedniku 
državnega zbora dr. Milanu Brglezu, 17. 2. 2015.  

Foto: arhiv ZPS
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Najpogostejši vzroki invalidnosti - 
paraplegije (ohromelost spodnjih udov) 
in tetraplegije (ohromelost vseh udov) 
so: 
- prometne nesreče,
- padci z višine (z dreves, stavb, z 

zmajem, s padalom), 
- obolenja hrbtenjače.

Najpogostejši vzroki smrti pa so 
obolenja urotrakta, infekcije in hude 
oblike preležanin.

V letu 2015 se je v društva včlanilo 45 
novih članov s povprečno starostjo 56 
let, umrlo je 33 članov, 8 članov pa je 
bilo iz društev izpisanih. Zaradi 
neizpolnjevanja pogojev za vključitev v 
društva in neustrezne dokumentacije 
smo zavrnili 6 prosilcev. Povprečna 
starost članov je bila 54 let – povprečna 
starost moških 53, žensk pa 57 let. V 
DP Koroške je povprečna starost članov 
s 46 leti najnižja, v DP ljubljanske 
pokrajine in DP Prekmurja in Prlekije pa 
s 56 let najvišja. V ostalih društvih je bila 
povprečna starost članov naslednja: 
DP  jugozahodne Štajerske 55 let, DP 
Istre in Krasa 54 let, DP Gorenjske 54 
let, DP Podravja 54 let, DP severne 
Primorske 52 let, DP Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja 52 let.

5.2	Članstvo	po	diagnozi

5.3	Članstvo	po	spolu

5.4	Starostna	struktura

paraplegija 
43 %

tetraplegija 18 %parapareza 17 %

tetrapareza
15 %

drugo 7 %

skok 4 %

drugo 12 %

ni odgovora 8 %

prometna 
nesreča 32 %

padec 24 %

bolezen 20 %

moški 72 %

ženski 28 %

Najpogostejši vzroki invalidnosti

60

50

40

30

DPLP DPPP DPJZŠ DPIK DPG DPP DPSP DPDBKP DPK

60

50

40

30

le
ta

le
ta

56.44

Povprečje društva Povprečje ZPS

55.61 55.04 54.22 54.03 53.96 52.28 52.18 45.72

54.43
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6 Področje delovanja

Prvi krog košarkarske lige ZPS – SOČA OPREMA, Šoštanj, 18. 10. 2015. Foto: arhiv ZPS

ZPS izvaja posebne socialne programe ter načrtuje in izvaja aktivnosti, ki jih državni organi in 
javne službe za paraplegike, tetraplegike in njihove družinske člane ter nenazadnje tudi za 
širšo družbo ne izvajajo.

ZPS je izvajalka programov, 
usmerjenih v zadovoljevanje spe-
cifičnih potreb posameznih sku-
pin, ki se imenujejo:

- Obnovitvena in socialna re-
habilitacija

- Osebna asistenca
- Prilagajanje grajenega oko-

lja in kompenziranje invali-
dnosti

-	Izobraževanje	 in	 kulturna	
dejavnost

- Šport paraplegikov
Udeleženci obnovitvene rehabilitacije v Domu paraplegikov v Pacugu 

med vajami z žogo. Foto: arhiv ZPS
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7 Vodenje in upravljanje

Člani in članice 
Zveze paraplegikov Slovenije

SKUPŠČINA ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE 
(27 članov)

Delovna telesa
in komisije

Disciplinsko
razsodišče

Nadzorni odbor

Posebni 
socialni programi

Delovanje Strokovna
služba

Popred-
sednik

PREDSEDNIK

DP
LJ

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

DP
JZŠ

DP
SŠ

DP
DBKP

DP
G

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

DP
PP

DP
SP

DP
IK

DP
K

Upravni odbor Zveze paraplegikov Slovenije (10 članov) Strokovni svet

Dom paraplegikov

Nadzorni svet

Zvezo paraplegikov Slovenije upravlja Skupščina ZPS, ki je najvišji organ, sestavljajo pa jo po trije 
predstavniki vsakega društva. Skupščina sprejme delovni program in finančni načrt, srednjeročne 
razvojne plane, potrjuje poročila o delu, voli druge organe upravljanja in sprejema najpomembnejše 
odločitve – Skupščina torej določa celostno strategijo razvoja in delovanja organizacije. 

Leta 2012 so potekale volitve v organe ZPS za naslednje štiriletno mandatno obdobje. V manda-
tnem obdobju 2012 do 2016 Skupščino ZPS znova vodi Mirjam KANALEC, univ. dipl. mat., za 
njenega namestnika pa je bil izvoljen Boris KLEP.

Na volilni skupščini je bil za štiriletno mandatno obdobje izvoljen tudi Upravni odbor, organ upravlja-
nja Skupščine, ki opravlja s Statutom ZPS določene naloge. Skozi volitve je bil s soglasno podporo 
predstavnikov vseh devetih društev paraplegikov za predsednika Zveze paraplegikov Slovenije in 
predsednika Upravnega odbora izvoljen Dane KASTELIC, univ. dipl. inž. met.

Upravni odbor ZPS sestavljajo predsednik ZPS in predsedniki devetih pokrajinskih društev, ki najbo-
lje poznajo delovanje v svojih društvih: Gregor	GRAČNER, DP ljubljanske pokrajine, Jože OKO-
REN, DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Alfred LASETZKY, DP Podravja, Stanko NOVAK, 
DP Prekmurja in Prlekije, Janez HUDEJ, DP jugozahodne Štajerske, Peter ROBNIK, DP Gorenj-
ske, Damjan HOVNIK, DP Koroške, Boris LIPICER, DP severne Primorske, in Željko	GECI, DP 
Istre in Krasa.

Nadzorni odbor spremlja delo organov in finančno-materialno poslovanje ZPS ter nadzira izvajanje 
Statuta in drugih aktov ZPS ter sklepov organov. Odgovoren je tudi za uveljavljanje in varstvo pra-
vic članov ter izvajanje posebnih socialnih programov. Predsednik nadzornega odbora je Robert 
ŽEROVNIK.
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Disciplinska komisija je pristojna za izrekanje disciplinskih ukrepov v primeru kršitev Statuta in drugih 
splošnih aktov ZPS, torej kadar člani, člani organov ZPS, delavci ali funkcionarji kršijo svoje dol-
žnosti, ki izhajajo iz Statuta in drugih splošnih aktov ter pogodbe o ustanovitvi ZPS. Komisijo vodi 
Benjamin	KRČ.

7.1 Organiziranost
Zveza paraplegikov Slovenije s sedežem v Ljubljani kot reprezentativna invalidska organizacija delu-
je nacionalno, sestavljajo jo regijska društva paraplegikov, ki so urejena po enakem organizacijskem 
načelu in pokrivajo celotno ozemlje Republike Slovenije. S tako organizacijsko obliko ZPS je pokrito 
celotno območje Republike Slovenije in vključuje vse slovenske paraplegike in tetraplegike.

Zvezo paraplegikov Slovenije vodi predsednik Dane KASTELIC, univ. dipl. inž., ki je za svoje delo 
odgovoren Skupščini in Upravnemu odboru. Organizira in spremlja izvajanje delovnega programa 
in finančnega načrta ZPS in v skladu s Statutom in sklepi upravnega odbora upravlja ZPS. Pri delu 
mu na področju organizacije pomaga podpredsednik Damjan HOVNIK, univ. dipl. ekon., ki po 
pooblastilu predsednika ZPS organizacijo zastopa in predstavlja doma in v tujini.

Redno zaposleni strokovni delavci in sodelavci v letu 2015: nosilka in vodja posebnih socialnih pro-
gramov pri ZPS Špela	ŠUŠTERŠIČ, univ. dipl. soc. del., s strokovnim izpitom po 69. členu ZSV; 
strokovna delavka Hana ERMENC, univ. dipl. soc. del., s strokovnim izpitom po 69. členu ZSV, kot 
pomoč na področju osebne asistence, vodi in ureja centralni register članov in sodeluje v nekaterih 
projektih; strokovna sodelavka Barbara	SLAČEK, dipl. poslovni sekretar, s strokovnim izpitom na 
socialnem področju po 70. členu ZSV, zaposlena za polovičen delovni čas, odgovorna za postopke 
v zvezi s podaljšanjem standarda kakovosti SIQ za nevladne organizacije in kot urednica glasila 

6. redna in slavnostna seja Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, Dom paraplegikov Pacug, 16. 4. 2015.  
Foto: arhiv ZPS
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Paraplegik za obveščanje članov; ter Matjaž	PLANINC, univ. dipl. inž. arh., s strokovnim izpitom in 
licenco ZAPS na področju arhitekturnih ovir, zagotavljajo strokovne doktrine dela in podpirajo delo-
vanje tudi regijskih društev in drugih invalidskih organizacij. ZPS opravlja računovodska dela za Dom 
paraplegikov in društva paraplegikov iz Ljubljane, Kopra in Nove Gorice. Kot računovodja z ustre-
zno višješolsko izobrazbo to delo opravlja Veronika	STARIČ, zaposlena za polovičen delovni čas. 
Redno zaposleni so še: Darja KOS, tajnica ZPS, Tatjana PODLOGAR, pomoč v računovodstvu 
in knjigovodstvu, s polovičnim delovnim časom je zaposlen Janko ZUPAN in vodi program obno-
vitvene rehabilitacije in počitniške hišice v Termah Čatež, prav tako je s polovičnim delovnim časom 
zaposlen Žiga	BAJDE kot vodja počitnikovanja v Domu Semič in Pineta in vodja bivalnih enot ZPS.

V letu 2015 je bil sklican tudi Strokovni svet ZPS, ki ga sestavljajo predsednik Strokovnega sveta 
mag. Franc	HOČEVAR, namestnik predsednika Strokovnega sveta Jože	OKOREN ter člani 
Sveta mag. Cveto	URŠIČ, dr. Luj	ŠPROHAR, mag. Robert CUGELJ, prim. Matjaž	ŠOLINC, 
asist. Borut	GUBINA, spec. urolog, asist. Daniel GLOBOKAR, spec. fiziater, asist. Nataša 
PUZIĆ, spec. fiziater, asist. doc. dr. Metka	MOHARIČ, spec. fiziater, Dane KASTELIC, Mir-
jam KANALEC in Špela	ŠUŠTERŠIČ. Strokovni svet podaja mnenja in predloge predsedniku 
in organom ZPS.

Vse druge programe in aktivnosti vodijo invalidi sami, in sicer: Gregor	GRAČNER vodi področje 
športa in rekreacije ter regionalno ligo v košarki NLB Wheel, Metod ZAKOTNIK je odgovoren za 
področje kulturnih dejavnosti, Jože	GLOBOKAR pa je kot urednik spletnih strani odgovoren za 
ažurnost informacij na spletu.

7.2	Viri	in	struktura	financiranja
Glavni in stabilni vir financiranja ZPS temelji na sredstvih Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij Slovenije (FIHO). Vsa druga sredstva ZPS pridobi s konkretnimi projekti 
na razpisih državnih inštitucij in občin, na razpisih strukturnih skladov in s prispevki sponzorjev ali 
donatorjev. 

FIHO 32 % 

ZZZS 34 % 

MDDSZ 24 % 

drugi �nancerji 10 % 
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8 Poslovno poročilo predsednika ZPS

8.1 Aktivnosti delovnih teles
V letu 2015 se je Upravni odbor ZPS sestal na sedmih rednih sejah. 

Udeležba na sejah: 

100-odstotna - DP ljubljanske pokrajine, DP Podravja, DP jugozahodne Štajerske, DP Koroške, 
DP Prekmurja in Prlekije, DP severne Primorske, DP Istre in Krasa (dvakrat s pooblastilom Srečko 
PETKOVŠEK), DP Dolenjske, Bele Krajine in Posavja, (šestkrat s pooblastilom Mirko SINTIČ, 
enkrat s pooblastilom Primož JERALIČ), 

85,7-odstotna - (1 izostanek) - DP Gorenjske.

Upravni odbor je sprejel skupaj 133 sklepov, ki so bili realizirani ali pa so v postopku izvedbe. 

Na vsaki seji Upravnega odbora so člani kot upravljavci lastnine ZPS velik poudarek namenili 
Domu paraplegikov. Gradbeni odbor, ki je tekoče operativno spremljal gradnjo in usklajeval 
tehnične rešitve s strokovnjaki, se je v letu 2015 sestal na 11 rednih in 3 izrednih sejah, na katerih 
je vodil pogovore z izvajalci o najoptimalnejših rešitvah glede na projektno dokumentacijo in 
razpoložljiva finančna sredstva. Pooblaščeni nadzornik gradnje nastanitvenega dela Matjaž 
Planinc pa je skrbel za koordinacijo med izvajalci in kakovost ter ustrezne rešitve gradbenih del. 
Naši trije predstavniki v Nadzornem svetu Doma paraplegikov so ZPS kot 100-odstotno lastnico 
družbe zastopali na devetih rednih in na eni izredni seji. Člani Upravnega odbora in Skupščine so 
bili redno seznanjeni s poročili z zapisniki Nadzornega sveta Doma paraplegikov. 

V letu 2015 je pod vodstvom mag. Franceta Hočevarja Strokovni svet opravil eno sejo, na kateri 
so prisotni obravnavali problematiko para- in tetraplegikov na področju uroloških težav ter odprtje 
triažne ambulante na KO za urologijo UKC Ljubljana. 

Nadzorni odbor (NO), ki po statutu opravlja notranjo kontrolo poslovanja ZPS, se je sestal 
na 4 rednih sejah, na katerih je spremljal delo ZPS in sprejel 20 sklepov, ključnih za poslovanje 
tako ZPS kot njenih organov. Po pregledu poslovanja za leto 2015 je NO sprejel sklep, s 
katerim ugotavlja, da pri pregledu ni bilo zaznanih nobenih nepravilnosti v poslovanju ZPS, 
vsa dokumentacija pa je urejena v skladu s standardi in predpisi v Republiki Sloveniji. 
Ugotavlja tudi, da je bilo poslovanje ZPS v letu 2015 v skladu s slovenskim računovodskim 
standardom SRS – 33, ki obravnava računovodske rešitve v društvih in invalidskih 
organizacijah, ter da ZPS deluje v skladu z Zakonom o društvih (ZoD). 

Skupščina ZPS se je sestala na 3 sejah, 1 izredni in 2 rednih, kjer je sprejela Program dela za leto 
2015 in Letno poročilo za leto 2014. Na izredni seji je Skupščina sprejela sklep o izdaji poroštva 
povezani družbi Dom paraplegikov pri najemu komercialnega kredita za dokončanje nastanitvenega 
dela Doma paraplegikov Pacug. Na sejah Skupščine je bilo sprejetih 51 sklepov, ki so izredno 
pomembni za nadaljnji razvoj in delovanje ZPS in društev paraplegikov. 

8.2	Posebni	socialni	programi
S posebnimi socialnimi programi smo se prijavljali na različne razpise in v sklopu izvajanja progra-
mov na podlagi prejetih sredstev poročali sofinancerjem Fundaciji invalidskih in humanitarnih organi-
zacij - FIHO, državni proračun: Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve – MDDSZ in Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje – ZZZS, ter občinski proračun: različne občine. 

V letu 2015 smo po revidiranih podatkih upravljali s 1.979.060,76 EUR, od tega FIHO 628.346,84 EUR 
za izvajanje vseh posebnih socialnih programov in delovanje na državni, vključno s sredstvi iz na-
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slova dofinanciranja. V septembru 2015 je Svet FIHO zaradi dobrega poslovanja Loterije Slovenije 
in posledično večjega priliva koncesijskih sredstev sprejel sklep o dofinanciranju programov in de-
lovanja na državni ter naložb na lokalni ravni. ZPS je iz naslova dofinanciranja prejela za programe 
skupaj 23.513,71 EUR, za delovanje pa 11.372,31 EUR. V letu 2015 so bili programi s strani 
FIHO tako financirani v višini 489.458,03 EUR, delovanje pa v višini 138.888,81 EUR. ZPS je kot 
reprezentativna invalidska organizacija skupaj z društvi kandidirala za sredstva FIHO tudi v njihovih 
imenih in posledično v letu 2015 opravila transferje finančnih sredstev na račune društev v višini 
401.141,81 EUR. Teh sredstev po zahtevi direktorja FIHO (dopis FIHO, štev.: 162/2014 z dne 17. 
2. 2014) ni dovoljeno evidentirati kot prihodek ali odhodek ZPS. Zato bo v Letnem poročilu ZPS za 
leto 2015, ki ga posredujemo agenciji AJPES, Zveza imela konsolidirano bilanco, kar pomeni, da bo 
poslovni izid zmanjšan za znesek transferja na društva. 

Na podlagi povabila k oddaji vloge za prijavo na javni razpis ZZZS za skupinsko obnovitveno reha-
bilitacijo (SOR) je ZZZS s sklepom Zvezi paraplegikov Slovenije odobril 510 mest za paraplegike in 
tetraplegike in 69 spremljevalcev. Za odobreno kvoto smo od sofinancerja obnovitvene rehabilitacije 
prejeli 667.700,67 EUR. Komisija za obnovitveno rehabilitacijo je na treh sejah na podlagi Pravilnika 
OR in v neopredeljenih primerih z vodstvi društev najpotrebnejšim udeležencem dodelila spremlje-
valca. ZPS je sklepala dogovore z izvajalci, ki so se v letu 2015 odzvali na javno povabilo za izvajanje 
obnovitvene rehabilitacije. Na podlagi razpisa in zbranih prijav je bilo na obnovitveno rehabilitacijo od 
konca marca do 31. 12. 2015 napotenih 511 paraplegikov in tetraplegikov ter 74 spremljevalcev. 
Za presežek kvote udeležencev smo sredstva zagotovili iz programa obnovitvene in socialne reha-
bilitacije, ki ga delno financira FIHO, del sredstev pa je lastnih. Ta vir sredstev je pokril tudi stroške 
socialne rehabilitacije v Domu paraplegikov in triaže za vse udeležence, ki jo po pogodbi opravlja 
zavod URI	–	Soča,	zdravnik fiziater prim. mag. Rajmond ŠAVRIN, dr. med., spec. FRM. Sodelujoči 
v skupinski obnovitveni rehabilitaciji niso bili udeleženi z lastno participacijo, razen v primeru Term 
Čatež, Topolšica in Zreče, kjer so glede na storilnost in kakovost v primerjavi z ostalimi izvajalci sku-
pinske obnovitvene rehabilitacije prekomerno povišali cene, ter v primeru Thermane Laško, kjer pa 
so morali spremljevalci doplačati le v primeru odločitve za polni penzion.

Za program osebna asistenca smo na podlagi razpisa MDDSZ za sofinanciranje programov social-
nega varstva v letu 2014 in razpisa ZZZS za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delov-
nem mestu v letu 2015 in 2016 pridobili dodatna sredstva višini 61.662,48 EUR. ZPS je leta 2014 
kandidirala na javnem razpisu MDDSZ za sofinanciranje programov za samostojno oz. samostojnej-
še življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 s skupno kvoto 50 zaposlitev na državni 
ravni in v letu 2015 tako uspešno pridobila 416.742,95 EUR sredstev za sofinanciranje plač osebnih 
asistentov. Žal s tem zneskom v celoti ne pokrivamo stroška plač zaposlenih, zato smo v letu 2015 
nadaljevali z aktivnim nagovarjanjem občin k sofinanciranju programa in tako poskrbeli za njegovo 
stabilnejše izvajanje. Tekom leta se je povečalo število izvajalcev osebne asistence, in sicer s 47 na 
56 različnih osebnih asistentov, ki so nudili asistenco 130 uporabnikom. Osebni asistenti so bili na 
podlagi razpisa MDDSZ za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življen-
je invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 zaposleni tako za nedoločen kot za določen čas.

Glavnino programa osebna asistenca (strokovno vodenje programa in izvajanje storitev) je financi-
ralo MDDSZ s finančnimi sredstvi v skupni višini 475.121,22 EUR. ZPS je sredstva pridobila še iz 
občinski proračunov, razpisa ZZZS in sklada za zaposlovanje invalidov. 

19. 11. 2015 je skrbnica pogodbe o sofinanciranju programa socialnega varstva z MDDSZ opravila 
ogled izvajanja programa Osebna asistenca v letu 2015. Pri ogledu ni bilo ugotovljenih nepravilnos-
ti, skrbnica se je v razgovoru seznanila s podrobnostmi izvajanja programa ter s stisko ZPS glede 
sofinanciranja programa in omejitve širjenja izvajalcev ter posledično omejitve vključitve novih upo-
rabnikov v program.

Uspešni smo bili tudi na ministrstvu za kulturo – MK, ki je priskrbelo sredstva iz javnega sklada za 
kulturne dejavnosti – JSKD – za sofinanciranje izvajanja kulturnih delavnic. 
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Prihodki za leto 2015 so po revidiranih podatkih 
znašali skupaj 1.979.060,76 EUR, odhodki pa 
1.956.913,22 EUR. Razliko ostalih prihodkov je s 
svojimi aktivnostmi zagotovila tudi ZPS – tako je 
bil presežek prihodkov nad odhodki za leto 2015 
po nerevidiranih podatkih enak 22.147,54 EUR. 
Vsa finančna sredstva so bila porabljena skladno 
z razpisnimi pogoji, sprejetimi sklepi in akti ZPS. 

Ob koncu leta 2015 je ZPS 96 članom, ki ži-
vijo v DSO ali drugih institucijah, razdelila po 
50,00 EUR. 

V sklopu kulturne dejavnosti smo izvedli 11 li-
kovnih delavnic in 4 likovne kolonije. Na njih je 
sodelovalo 128 udeležencev, od tega 22 čla-
nov likovne sekcije ZPS, 9 članov drugih likovnih 
društev, 56 osnovnošolcev, 14 varovancev, 15 
vrtčevskih otrok in 12 spremljevalcev. Dela umet-
nikov so bila razstavljena na desetih skupinskih in 
sedmih samostojnih razstavah. Naši kulturniki so 
prejeli mnogo priznanj, med drugim tudi tri certifi-
kate na natečaju za Zlato paleto. 

Prek glasila Paraplegik, ki je izšel štirikrat v letu, 
smo naše člane in širšo javnost obveščali o no-
vostih v ZPS, društvih, na strokovnem področju 
in o aktualnih dogodkih iz leta 2015. Paraplegi-
ka s prispevki vsebinsko oblikujejo strokovnjaki z 
različnih področij – v letu 2015 smo tako poročali 
o novostih na področju ortopedskih in drugih pri-
pomočkov doma in v svetu, o novostih in realiza-
ciji rehabilitacijskih programov, poteku kongresov doma in v tujini, novostih s področij izobraževanja, 
usposabljanja, zaposlovanja, socialne problematike itd. V Paraplegiku smo redno objavljali prispev-
ke o športnih, kulturnih, družabnih in zabavnih ter drugih zanimivostih na našem področju. 

Spletna stran je bila obiskana skoraj 106.000-krat. Na njej smo ažurno in natančno informirali obis-
kovalce o vseh aktivnostih ZPS in društev ter drugih vladnih in nevladnih organizacij, ki pomembno 
vplivajo na življenja paraplegikov. 

Šport in rekreacija sta pomemben sestavni del zdravega življenja, zato v sklopu programa organizi-
ramo različne športne panoge, ki spodbujajo k aktivnemu preživljanju prostega časa in hkrati omo-
gočajo razvoj vrhunskih športnikov. V domačem in mednarodnem merilu so predstavniki društev in 
ekip, ki sodelujejo v regionalni ligi (RL), na dveh sejah poskrbeli za izvedbo posameznih izvedbenih 
projektov. Tako je pod okriljem ZPS že osmo leto potekala mednarodna liga v košarki na vozičkih, ki 
je pridobila tudi že mednarodni ugled. V letu 2015 je v regionalni ligi sodelovalo pet ekip iz Avstrije, 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Italije in Slovenije.

V okviru razvejane dejavnosti smo v letu 2015 opravili evalvacijo med športniki, v kateri je sodelovalo 
117 članov, od tega 104 moških in 13 žensk, povprečna starost vprašanih je bila 47,6 let. Med njimi 
se s 15 panogami, ki so jim na voljo v okviru programa Zveze paraplegikov Slovenije, rekreativno uk-
varja 39 članov, tekmovalno 11, 47 pa se jih ukvarja tako s tekmovalnim kot rekreativnim športom. 
Na vprašanje, kako zadovoljni so s svojimi dosežki in kaj jim pomeni udejstvovanje na športnem 
področju, so vsi odgovorili pozitivno, zato povprečna ocena (od 1 do 5) zadovoljstva z lastnimi/

Prvo srečanje ročnih kolesarjev, 30. 5. 2015,  
Kranjska Gora. Foto: arhiv ZPS

Kulturne dejavnosti ZPS. Foto: arhiv ZPS
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ekipnimi dosežki na domačih in mednarodnih tekmovanjih znaša 3,9.

Evalvacija zadovoljstva med uporabniki programa Šport in rekreacija paraplegikov: 

Izvedli smo tudi:

5 tekmovanj v atletiki, 6 domačih, 4 mednaro-
dna in 5 regionalnih ligaških tekmovanj v košarki 
na vozičkih, 6 tekmovanj v kegljanju na vozičku, 
4 tekmovanja v športnem ribolovu, 6 tekmovanj 
v šahu, 4 tekmovanja v streljanju s puško in pi-
štolo, 1 tekmovanje v spretnostni vožnji z oseb-
nimi vozili, 1 mednarodno tekmovanje v curlin-
gu, 5 tekmovanj ročnih kolesarjev, 1 tekmovanje 
v biljardu in 1 tekmovanje v smučanju, 1 tekmo-
vanje v tenisu in 1 tekmovanje v smučanju na 
vodi. Vključenim smo tako omogočili preizkuša-
nje njihovih sposobnosti v tujem in mednaro-
dnem merilu.

8.3 Delovanje
Delovanje izven organizacije: predstavniki ZPS smo se udeležili devetih občnih zborov društev in 
na povabilo obiskali glavnino društev ter jim pomagali pri reševanju različnih težav, ki so se poja-
vile pri delu. Posebno podporo na strokovnem področju so članom društev in vodstvenim delav-
cem nudili tudi strokovni delavci in vodstvo ZPS (Planinc, Šušteršič, Ermenc, Kanalec, Hovnik in 
Kastelic).

46. spominsko tekmovanje prof. Bojana Hrovatina v 
Radovljici, 12. 9. 2015. Foto: arhiv ZPS
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Športna aktivnost nekaterih upo-
rabnikov programa Šport in rekrea-
cija paraplegikov:

Športne panoge, s katerimi se ukvarjajo nekateri upo-
rabniki programa Šport in rekreacija paraplegikov:
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Zaradi neposrednega pretoka informacij in poslovnega odnosa do zaposlenih smo izvedli deset 
sestankov z delovno skupnostjo, in sicer vsak prvi ali drugi ponedeljek v mesecu. Ker se zaveda-
mo, da je dobro vzdušje in medsebojno zaupanje predpogoj za uspešno delo dobrega kolektiva, 
smo izvedli tudi dve enodnevni in eno dvodnevno motivacijsko srečanje. V letu 2015 smo na se-
dežu ZPS nadaljevali tudi s prakso t.i. letnih razgovorov z vsemi zaposlenimi, ki se je po izvedeni 
analizi izkazala za odličen pristop in je že kratkoročno prispevala k izboljšanju razumevanja orga-
nizacije in njenega poslanstva ter posledično tudi empatije posameznega zaposlenega do delo-
dajalca. V letu 2015 smo ponovno opravili tudi redno zunanjo presojo za podaljšanje standarda 
kakovosti SIQ za nevladne organizacije (presojo je po kriterijih Slovenskega inštituta za kakovost 
in meroslovje izvedel pooblaščeni presojevalec). Certifikat smo pridobili leta 2013 pod štev. N – 
018 in ima ob vsakoletnem preverjanju veljavo do 31. 5. 2016. V sklopu notranje presoje in izve-
denega vprašalnika o motivacijskih faktorjih med zaposlenimi v letu 2015 smo podatke primerja-
li s tistimi iz leta 2014 in na splošno ugotovili naslednje: na vsebinskem področju je zaposlenim 
postalo pomembnejše zadovoljstvo uporabnikov, menijo, da lahko svojo izobrazbo bolj uveljavijo, 
da so začeli izkoriščati lastne potenciale in da jim je dana možnost stalnega učenja, da so posta-
li bolj kreativni in da jim je všeč usmerjenost v delo z uporabniki, so pa na žalost izrazili, da izgu-
bljajo občutek kompetentnosti pri delu. V odnosih v kolektivu je stanje v primerjavi z lanskim letom 
ostalo razmeroma enako, nekateri zaposleni so navajali le, da bi si želeli malo več medsebojnega 
zaupanja. Izboljšali so se zgolj odnosi izven delovnega časa, česar pa presojevalci ne morejo pri-
pisati delodajalcu. Na področju zagotavljanja računalniške in druge opreme so z njo enako zado-
voljni kot pred leti. Na področju plačil se je zadovoljstvo še malce izboljšalo. Na splošno kazalniki 
nakazujejo, da se stanje izboljšuje, da se dviga zadovoljstvo kadra v organizaciji, da se na delov-
nem mestu počutijo dobro, se pa žal opazi upadanje zaupanja v vodstvo. Zaposleni pa so izrazi-
li tudi željo, da bi bili večkrat pohvaljeni za delo, ki ga dobro opravijo, ter da bi imeli možnost na-
predovanja.

Ob slovenskem Dnevu para-
plegikov 16. aprila smo v 
Domu paraplegikov izvedli 
slavnostno sejo Skupščine. 
Praznični dan je spremljala 
razstava in predstavitev slika-
nja z usti, šahovski turnir, na 
katerem se je pomerilo 24 ša-
histov iz pokrajinskih društev 
Zveze, ter predstavitev dejav-
nosti socialnega podjetništva 
»Invalid za invalida« in ogled 
nastanitvenega objekta v tretji 
podaljšani fazi. 

Strokovna delavka ZPS Špela 
Šušteršič je pripravila okroglo 
mizo z naslovom »Izzivi para-
plegije – Osebna asistenca za 
tetraplegike in paraplegike ter 
njena prihodnost.« S svojimi stališči in pogledi so na okrogli mizi sodelovali predstavnica MDDSZ, 
Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Tanja DULAR, predstavnik Socialne 
zbornice Slovenije Brane BUT, predsednik NSIOS Boris ŠUŠTARŠIČ in uporabnik osebne asi-
stence Peter PLANINŠEK.

Ob obeleževanju 46-letnice delovanja ZPS so si vsi udeleženci lahko ogledali tudi gradnjo novega 
nastanitvenega objekta, ki je bil takrat v tretji podaljšani fazi. Gradnjo je s številnimi informacijami 

Ogledovanje ponudbe skuterjev programa IZI Doma paraplegikov.  
Foto: arhiv ZPS
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in podatki zainteresiranim predstavil poobla-
ščeni nadzornik gradnje Matjaž PLANINC.

Aktivno smo sodelovali v Svetu FIHO in nje-
nih komisijah, kjer smo sooblikovali nacional-
no politiko financiranja invalidskih organizacij. 
Mirjam KANALEC je predsednica Komisije za 
ocenjevanje in pripravo predlogov za razpo-
reditev sredstev FIHO invalidskim organizaci-
jam. Kot polnopravna članica smo bili aktivni 
v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij 
Slovenije, kjer ZPS zaseda podpredsedniško 
mesto. V Skupščini ter Upravnem odboru 
ZZZS smo sodelovali pri upravljanju Zavoda 
in hkrati zastopali interese in pravice zavaro-
vancev, predvsem pa smo bili aktivni na po-
dročju nezmanjševanja pravic invalidov, kar je 

velika težnja nekaterih posameznih akterjev na ZZZS v tem času gospodarske krize. 

Sodelovali smo tudi na različnih področjih v zvezi z oblikovanjem nacionalne politike socialne-
ga varstva v Državnem zboru RS in Državnem svetu. Prek Sveta za invalide RS, ki ga vodi naš 
predstavnik, smo sodelovali na področju uveljavljanja pozitivne zakonodaje za naše člane. ZPS 
ima predstavnika tudi v skupinah za pripravo Zakona o osebni asistenci, Pravilnika o delovanju 
socialnovarstvenih programov, Pravilnika o psih pomočnikih in Pravilnika o tehničnih pripomočkih. 
Strokovna vodja programa Osebna asistenca je sodelovala na Mednarodni konferenci o deinstitu-
cionalizaciji v Ljubljani ter na Prvem kongresu dolgotrajne oskrbe, ki se je pod okriljem Inštituta za 
dolgotrajno oskrbo prav tako odvijal v Ljubljani. V letu 2015 je delovna mentorica ZPS sodelovala 
s Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru pri projektu Raziskave in razvoj funkcionalnih oblačil 
za paraplegike, ki so ga študentke izvajale v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov 
»Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Na mednarodnem področju je bila ZPS prek NSIOS aktivno vključena v Evropski invalidski forum 
(EDF), kot samostojna članica pa v Evropsko zvezo paraplegikov (ESCIF). Zaradi naše dejavnosti 
v evropskem prostoru in v jugovzhodni Evropi imamo v petčlanskem Upravnem odboru ESCIF 
svojega predstavnika Janeza TRDINO, ki opravlja delo zakladnika, aktivno pa sodelujemo tudi 
na vsakoletnih rednih Skupščinah ESCIF. Našo delegacijo vodi Mirjam KANALEC. V letu 2015 je 
potekal 10. Kongres ESCIF v Brnu na Češkem, tema pa je bila »Zaposlovanje oseb s poškodbo 
hrbtenjače«. Kongresa so se udeležili Metka TERŽAN, Daniel GLOBOKAR (oba iz URI Soča) ter 
Jani TRDINA in Mirjam KANALEC. Poleg tega v okviru ESCIF-a poteka dvoletni projekt »Uspešna 
integracija po poškodbi hrbtenjače«, ki se bo zaključil v letu 2016. Pri projektu sodelujejo številni 
predstavniki zvez paraplegikov evropskih držav, med njimi tudi Barbara SLAČEK, Jani TRDINA 
in Mirjam KANALEC. Tridnevno delovno srečanje vseh petih delovnih skupin, ki delujejo v okvi-
ru projekta, je bilo septembra 2015 v Nottwilu v Švici in so se ga udeležili tudi vsi trije slovenski 
predstavniki.

ZPS je v mednarodnem merilu aktivna tudi v organih Sveta Evrope in Evropske Komisije. V okviru 
skupine High Level Group smo se udeležili mednarodne konference v Rigi, ki jo je organizirala vla-
da Republike Latvije, ki je leta 2015 predsedovala EU. Glavni cilj konference je bil implementacija 
Konvencije o pravicah invalidov. Aktivno smo sodelovali na raznih simpozijih in okroglih mizah na 
področju JV Evrope, kjer smo svojo organizacijo predstavili kot primer dobre prakse in inkluzije 
članov, društev in nenazadnje tudi ZPS v družbene tokove RS. V letu 2015 smo imeli več uradnih 
stikov z obiski Zveze paraplegikov Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine in Črne gore. Kot uradni 
predstavniki smo sodelovali na mednarodnem športnem tekmovanju v srbskem Boru, kjer je po-
tekalo tudi srečanje z državnim sekretarjem njihovega resornega ministrstva in izmenjava stališč. 
Podobno sodelovanje je potekalo tudi s paraplegiki Federacije Bosne in Hercegovine.  

Za kolege iz vojnih območij Ukrajine smo prek ambasade in humanitarnih organizacij, ki opravljajo 
transport na krizno območje, organizirali zbiranje invalidskih vozičkov in sanitetnega materiala, ki 
ga kolegi v Ukrajini zaradi vojnih razmer nujno potrebujejo. Ker se zavedamo, da so brez ustreznih 

Izzivi paraplegije – Osebna asistenca za tetraplegike in 
paraplegike ter njena prihodnost. Foto: arhiv ZPS
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medicinskih pripomočkov ogrožena življenja, smo skupaj z donatorji zbrali za več kot  5.000,00 
EUR različnega materiala.

V preteklem letu smo spremljali tudi odzive na naše akcije v slovenskem medijskem prostoru. 
Ugotavljamo, da je bila ZPS kot subjekt omenjena 751-krat, in sicer vedno s pozitivno konotaci-
jo, kar je nadvse ohrabrujoče. To potrjuje naše napore in je zagotovilo, da so naše poslanstvo in 
dejavnosti zastavljeni pravilno. Največ objav je bilo na internetnih straneh, sledijo objave v tiskanih 
medijih in še v drugih občilih.

Spletna stran Zveze paraplegikov Slovenije je bila v letu 2015 obiskana 105.861-krat, na dan jo 
je obiskalo povprečno 117 različnih oseb. 

Tiskani mediji (48 %) 364

TV (5 %) 34

Radio (3 %) 25
Tiskovne 
agencije
(3 %) 25

Internet (41 %) 306

Gradnja nastanitvenega dela Doma paraplegikov v 
Pacugu. Foto: arhiv ZPS

Upravni odbor ZPS v prostorih Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine. Foto: arhiv ZPS

Grafični prikaz statistike objav po tipu medija  
za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015:
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Statistika obiska spletne strani po mesecih:

Mesec Različnih	 
obiskovalcev Št. obiskov Strani Zadetkov Promet

Jan 2015 4,272 8,462 1,600,849 2,845,070 70.09 GB

Feb 2015 4,302 8,125 652,705 811,145 32.69 GB

Mar 2015 4,946 9,109 730,073 918,147 37.17 GB

Apr 2015 4,635 8,354 656,949 833,420 32.97 GB

Maj 2015 4,913 8,992 645,561 859,477 30.91 GB

Jun 2015 4,505 8,817 862,605 1,211,484 41.45 GB

Jul 2015 4,483 8,071 498,119 593,278 24.57 GB

Avg 2015 4,640 8,810 477,246 569,676 22.90 GB

Sep 2015 4,962 9,320 548,906 649,372 27.24 GB

Okt 2015 5,128 9,588 585,213 684,204 28.38 GB

Nov 2015 5,187 9,198 538,577 638,338 27.24 GB

Dec 2015 4,986 9,015 526,657 619,790 25.82 GB

Skupaj 56,959 105,861 8,323,460 11,233,401 401.43 GB

8.4	Naložbe
FIHO je v letu 2015 s 36.000,00 EUR sofinanciral izgradnjo III. gradbene faze nastanitvenega objek-
ta Doma paraplegikov v Pacugu (izvedba armirano-betonskih del, zidarskih in tesarskih del), z la-
stnimi sredstvi smo to investicijo financirali še v višini 21.388,77 EUR, skupaj je vrednost naložbe 
ZPS 57.388,77 EUR. DP ljubljanske pokrajine je za naložbe v osnovna sredstva s strani FIHO pre-
jelo 27.000,00 EUR za nakup kombiniranega vozila, DP severne Primorske pa 12.000,00 za dokon-
čanje delovnih prostorov. 

V septembru 2015 je Svet FIHO zaradi dobrega poslovanja Loterije Slovenije in posledično večjega 
priliva koncesijskih sredstev sprejel sklep o dofinanciranju programov in delovanja na državni ter 
naložb na lokalni ravni. Za naložbe na lokalni ravni je DP severne Primorske prejelo 14.800,00 EUR 
za dokončanje delovnih prostorov, DP Podravja pa 20.000,00 EUR za nakup kombiniranega vozila.

Zaradi nepredvidenih hujših okvar smo iz rezervnega sklada FIHO prejeli še 15.257,50 EUR. S temi in 
lastnimi sredstvi smo financirali nakup novega dvigala v Domu paraplegikov v Pineti, ker je bilo staro 
po strokovnem mnenju pooblaščenega serviserja zaradi poškodb neuporabno in življenjsko nevarno 
za uporabo. Nakup novega dvigala se je izkazal za najbolj racionalno rešitev. Iz rezervnega sklada 
FIHO smo prejeli še 2.629,38 EUR, od tega 402,42 EUR za popravilo prilagojenega kombiniranega 
vozila DP Podravje, 750,58 EUR za popravilo prilagojenega kombiniranega vozila DP Istre in Krasa ter 
1.476,38 EUR, ki jih je za isti namen prejelo DP jugozahodne Štajerske. Vsa prejeta sredstva smo 
takoj preusmerili na društva paraplegikov, ki so upravičenost do sredstev dokazala z vlogo.
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2015
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8.5 Tveganja
Glavna tveganja, ki lahko močno spremenijo poslovanje Zveze paraplegikov Slovenije, so:

Finančni	zlom	Loterije	in	posledično	ukinitev	fundacije	FIHO
Zaradi takšnih posledic bi bili prisiljeni ukiniti tri programe, ki so 100-odstotno financirani iz sred-
stev FIHO, za 30 % bi bilo potrebno zmanjšati program osebne asistence, kar bi posledično zara-
di zmanjšanja števila osebnih asistentov in uporabnikov pomenilo tudi zaprtje enega strokovnega 
delovnega mesta. Posledično bi bili prisiljeni iz poslovnih razlogov odpovedati redne in mandatne 
zaposlitve na programih Prilagajanje grajenega okolja in kompenziranje invalidnosti, Izobraževalna 
in kulturna dejavnost ter Šport paraplegikov, z izjemo regionalne lige. Na področju delovanja bi 
bilo treba za 80 % zmanjšati celotno poslovanje, kar pomeni prekinitev vseh mandatnih pogodb in 
odpoved zaposlitve dvema osebama. Posledično bi to pomenilo tudi ukinitev brezplačnih računo-
vodskih storitev društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine, Istre in Krasa, severne Primorske in 
Domu paraplegikov. Vsa tajniška in knjigovodska dela ter letovanja bi morala prevzeti ena oseba.

Kratkoročna delna rešitev na področju osebne asistence bi bila, da sofinanciranje prevzamejo obči-
ne in uporabniki ali da se število uporabnikov in asistentov zmanjša. Rešitev bi bila tudi sprejetje Za-
kona o osebni asistenci. Skozi program Prilagajanje grajenega okolja bi lahko še naprej zaposlovali 
enega strokovnega delavca, če bi vse njegove storitve zaračunali institucijam, drugim organizacijam 
in posameznikom. Izobraževalna, kulturna in športna dejavnost bi bila neposredno v domeni vsa-
kega posameznega člana. Računovodske storitve bi lahko še vedno izvajali v primeru, da bi se vse 
storitve fakturirale naročnikom.

Neuspešna	kandidatura	za	sredstva	ZZZS	za	obnovitveno	
rehabilitacijo
Takšnega izpada prihodka ne moremo nemudoma nadomestiti z drugimi sredstvi. V tem primeru bi 
510 članov ostalo brez skupinske obnovitvene rehabilitacije, kar bi imelo ogromen negativen učinek 
na zdravje paraplegikov in tetraplegikov. Prisiljeni bi bili ukiniti tudi delovno mesto vodje OR. 

Poroštvo,	dano	povezani	družbi	Dom	paraplegikov,	d.	o.	o.
Zveza paraplegikov Slovenije je 100-odstotni lastnik družbe Dom paraplegikov, d. o. o. Pred odob-
ritvijo soglasja za najem kredita ter solidarno poroštvo pri komercialni banki in Eko skladu – Slo-
venskem okoljskem javnem skladu – smo kot odgovorni lastniki v sodelovanju z zunanjo institucijo 
pripravili temeljito analizo v naslednji treh segmentih:

1. finančna analiza stanja podjetja Dom paraplegikov, d. o. o.,

2. finančna ocena investicije, 

3. analiza prejetih bančnih ponudb za dolgoročno financiranje investicije.

Na	podlagi	teh	treh	izhodiščnih	ocen	smo	z	vso	skrbnostjo	pripravili	
Poslovni	strateški	načrt	za	obdobje	2015–2019.
Iz njega je razvidno, da družba po optimističnem in realističnem scenariju lahko samostojno posluje 
in servisira vse tekoče obveznosti ter obveznosti iz naslova kreditnih obveznosti do komercialnih 
bank in Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. 

V primeru, da pride do pesimističnega scenarija, predvidenega tudi v poslovnem načrtu, torej da 
družba posluje z bilančno izgubo kljub pozitivnemu denarnemu toku, vendar premajhnem za plače-
vanje vseh tekočih obveznosti, bi morala Zveza kot lastnica delno servisirati odplačevanje kreditov. 
V tem primeru bi kot lastniki prek Nadzornega sveta od poslovodstva zahtevali takojšnje sprejetje 
ustreznih rešitev, kot sta prestrukturiranje in zaprosilo za reprogramiranje kreditov. 
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Glede na prvi dve navedeni tveganji, ki ju lah-
ko prinese zlom Loterije Slovenije in izrazita 
zdravstvena reforma s ciljem krčenja pravic 
zavarovancev, bi lahko v prvem obdobju kon-
solidiranja stanja ogromno paraplegikov in te-
traplegikov ostalo brez ustreznih programov. V 
nadaljevanju konsolidacije bi bilo treba pripraviti 
načrt prestrukturiranja na programskem in ka-
drovskem področju. Trenutno razpoložljive vire 
in materialne stroške bi bilo treba zmanjšati za 
40 %. Takoj bi bilo treba očistiti nepremičninski 
in premičninski fond, da bi lahko premostili pri-
manjkljaje in tako vsaj delno sofinancirali pro-
grame, ki predstavljajo osnovo za kakovostna 
življenja članov. Obnovitvena rehabilitacija in 
osebna asistenca sta namreč primarnega značaja. 

V tretjem primeru, če navedeni rešitvi ne bi bili uspešni, bi poslovodstvo Zveze organom upravljanja 
predlagalo bolj radikalne rešitve: po vsej verjetnosti oddajo kompleksa v najem, v najslabšem pri-
meru pa njegovo odprodajo in poplačilo upnikov. 

8.6	Poraba	sredstev	po	programih

Seja Upravnega odbora ZPS v prostorih DP Podravja. 
Foto: arhiv ZPS

 FINANCER

POSEBNI
SOCIALNI PROGRAM

FIHO DRŽAVNI	
PRORAČUN ZZZS DRUGI 

PRIHODKI

SKUPAJ POSEBNI 
SOCIALNI 

PROGRAMI V LETU 
2015

OBNOVITVENA IN SOCIALNA  
REHABILITACIJA 146.161,58 0,00 667.700,67 21.968,51 835.830,76

OSEBNA ASISTENCA 191.500,49 475.121,22 3.284,21 64.034,98 733.940,90

PRILAGAJANJE GRAJENEGA 
OKOLJA IN KOMPENZIRANJE  
INVALIDNOSTI

66.867,85 0,00 0,00 16.829,76 83.697,61

IZOBRAŽEVALNA IN KULTURNA 
DEJAVNOST 48.664,68 0,00 0,00 28.241,58 76.906,26

ŠPORT	IN	REKREACIJA 36.263,43 0,00 0,00 15.318,38 51.581,81

SKUPAJ POSEBNI SOCIALNI 
PROGRAMI 489.458,03 475.121,22 670.984,88 146.393,21 1.781.957,34

DELOVANJE V LETU 2015 DELOVANJE V LETU 
2015

OPERATIVNI ODHODKI 44.287,99 0,00 0,00 24.452,66 68.740,65

OSEBNI PREJEMKI 33.125,68 0,00 0,00 896,64 34.022,32

UPRAVLJANJE TER  
ORGANIZACIJSKE IN  
STROKOVNE DEJAVNOSTI

61.475,14 0,00 0,00 10.717,77 72.192,91

SKUPAJ DELOVANJE 138.888.81 0,00 0,00 36.067,07 174.955,88

SKUPAJ FINANCER V LETU 2015 628.346,84 475.121,22 670.984,88 182.460,28 1.956.913,22
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8.7 Povzetek
Z zadovoljstvom lahko preteklo poslovno leto ocenim za uspešno. Zveza paraplegikov Slovenije 
je finančno poslovanje z vidika primerjave odhodkov in prihodkov z letom 2014 sicer zaključila 
nekoliko slabše, vendar je bilo poslovanje še vedno daleč nad pozitivno ničlo, saj smo imeli prese-
žek prihodkov nad odhodki v višini 22.147,54 EUR. Takšen poslovni rezultat še vedno zagotavlja 
dobro finančno stabilnost in izpolnjevanje vseh obveznosti do poslovnih partnerjev ter hkrati ne-
moteno izvajanje posebnih socialnih programov in delovanja ZPS. Prihodkovna stran je omogo-
čala določena povečanja financiranja posameznih posebnih socialnih programov – Izobraževalna 
in kulturna dejavnost ter Šport paraplegikov. Na podlagi evidenc so v programih in delovanju ZPS 
sodelujoči prostovoljci opravili 1862 prostovoljnih ur. 

Leto 2015 je bilo v primerjavi z letom 2014 dokaj uspešno z vidika izpolnjevanja obveznosti FIHO 
do naše organizacije, saj Fundacija ni imela likvidnostnih težav. V septembru je namreč sprejela 
sklep o dofinanciranju. ZPS je vsa sredstva namenila za sofinanciranje posebnih socialnih progra-
mov, medtem ko so se društva odločila za naložbe. Poslovodstvo ZPS niti približno ni dovolilo, da 
bi kakšen izpad zamajal izvajanje posebnih socialnih programov. Z dodatnimi aktivnostmi je vod-
stvo ZPS pridobilo za 53.820,14 EUR donacij in drugih prihodkov od dejavnosti ter še 64.518,15 
EUR prihodkov iz prispevkov uporabnikov. Vse ostale predvidene aktivnosti po programih so se 
na državni ravni izvedle neokrnjeno. 

V zaključni oceni lahko zapišem, da smo v letu 2015 uspešno sledili temeljnim usmeritvam in 
izpolnili cilje poslovanja. Finančni rezultat je omogočil določena povečanja in širitve programov. 
Povečanje sredstev na računu je bilo tudi pogoj za oblikovanje rezerviranih sredstev za dokapita-
lizacijo povezane gospodarske družbe z namenom dograditve nastanitvenega dela, pripomoglo 
pa bo tudi k uspešnemu poslovanju v prihodnosti.

Končna	ocena	poslovodstva	Zveze	paraplegikov	Slovenije	je,	da	smo	v	danih	pogojih	v	
letu	2015	poslovali	dobro.

Za dobro opravljeno delo se vsem sodelavkam in sodelavcem v 
strokovni	službi,	članicam	in	članom	organov	upravljanja,	pred-
stavnikom	ministrstev,	zunanjih	strokovnih	institucij	in	drugim	
poslovnim	partnerjem	iskreno	zahvaljujem.	S	sodelovanjem	in	
skupnim	prizadevanjem	 smo	poskrbeli	 za	 uspešen	 zaključek	
poslovnega leta 2015.

Zveza paraplegikov Slovenije
Dane KASTELIC

P R E D S E D N I K
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Izobraževanje uporabnikov programa Osebna asistenca, Pineta, 2015. Foto: arhiv ZPS

Gradnja bivalnega dela Doma paraplegikov v Pacugu, 2015. Foto: arhiv ZPS
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9 Računovodski izkazi

Konto Postavka oznaka 
za AOP

Znesek 
tekočega	leta

Znesek 
prejšnjega leta

1 2 3 4 5

Sredstva (002+009+015) 001 6.647.218 6.640.443

A.	Dolgoročna	sredstva	(003	do	008 002 6.215.771 6.090.530

00, del 08, 
del 13

I.    Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne  
     časovne razmejitve

003 5.637 4.823

02, 03, 04, 
05, del 08, 

del 13
II.   Opredmetena osnovna sredstva 004 680.967 660.689

01, del 08,  
del 13

III.  Naložbene nepremičnine 005 0 0

del 06, del 07 IV.  Dolgoročne finančne naložbe 006 5.529.167 5.425.018

del 08 V.  Dolgoročne poslovne terjatve 007 0 0

09 VI. Odložene terjatve za davek 008 0 0

B.	KRATKOROČNA	SREDSTVA	(010	do	014) 009 430.185 548.550

67 I.    Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 010 0 0

30, 31, 32, 
60, 61, 62, 
63, 65, 66

II.   Zaloge 011 0 0

del 06, del 07, 
17, 18

III.  Kratkoročne finančne naložbe 012 340.821 381.552

del 08, 12, del 
13, 14, 15, 16

IV.  Kretkoročne poslovne terjatve 013 62.631 72.947

10, 11 V.  Denarna sredstva 014 26.733 94.051

19 C.	KRATKOROČNE	AKTIVNE	ČASOVNE	RAZMEJITVE 015 1.262 1.363

del 99 Zunajbilančna	sredstva 016 1.000.000 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(018+021+022+026+031) 017 6.647.218 6.640.443

A. SKLAD (019 do 020) 018 5.528.973 5.506.826

90, 92, 93 I.    Društveni sklad 019 5.528.973 5.506.826

95 II.   Presežek iz prevrednotenja 020 0 0

96 B.	REZERVACIJE	IN	DOLGOROČNE	PASIVNE	 
					ČASOVNE	RAZMEJITVE 021 961.464 945.110

C.	DOLGOROČNE	OBVEZNOSTI	(023	do	025) 022 0 3.846

del 97 I.    Dolgoročne finančne obveznosti 023 0 3.846

del 98 II.   Dolgoročne poslovne obveznosti 024 0 0

del 98 III.  Odložene obveznosti za davek 025 0 0

Č.	KRATKOROČNE	OBVEZNOSTI	(027	do	030) 026 127.533 157.887

21 I.    Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev 027 0 0

27, del 97 II.   Kratkoročne finančne obveznosti 028 4.340 6.669

9.1	 Bilanca	stanja	na	dan	31.	12.	2015	

v EUR (brez centov)

22, 23, 24, 
25, 26, del 28, 

del 98
III.   Kratkoročne poslovne obveznosti 029 123.193 151.218

del 28, del 98 IV.   Kratkoročni dolgovi od članov 030 0 0

29 D.	KRATKOROČNE	PASIVNE	ČASOVNE	RAZMEJITVE 031 29.248 26.774

del 99 					Zunajbilančne	obveznosti 032 1.000.000 0
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9.2	 Izkaz	poslovnega	izida	 
	 za	obdobje	od	1.	1.	2015	do	31.	12.	2015

v EUR (brez centov)

1 2 3 4 5 6 (del4) 7 (del 5)

76 1.    Prihodki od dejavnosti (051 do 058) 050 1.968.338 1.965.048 15.977 12.036

a)    Dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih  
       in humanitarnih organizacij v RS

051 628.347 612.741 0 0

b)   Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 052 1.225.595 1.198.046 0 0

c)   Dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 053 0 0 0 0

č)   Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 054 17.700 42.801 0 0

d)   Prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 055 62.321 82.289 0 0

e)   Članarine in prispevki članov 056 0 0 0 0

f)    Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 057 15.977 12.036 15.977 12.036

g)   Ostali prihodki od dejavnosti 058 18.398 17.135 0 0

2.   Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane  
      proizvodnje

059 0 0 0 0

3.   Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane  
      proizvodnje

060 0 0 0 0

79 4.   Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 061 0 0 0 0

5.   Donosi od dejavnosti (050+059-060+061) 062 1.968.338 1.965.048 15.977 12.036

40,
del 70

6.   Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga  
      (064-065+066)

063 33.431 45.438 271 277

      a) Nabavna vrednost nabavljenega materiala in trgovskega blaga 064 33.431 45.438 271 277

      b) Povečanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga 065 0 0 0 0

      c) Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga 066 0 0 0 0

41 7.   Stroški storitev 067 1.055.537 965.862 8.550 5.891

47 8.   Stroški dela 068 810.780 822.393 6.567 5.017

del 48 9.   Dotacije drugim pravnim osebam 069 0 0 0 0

43, 72 10. Odpisi vrednosti 070 15.755 17.201 127 105

44,
del 48

11. Drugi odhodki iz dejavnosti 071 35.792 48.794 290 298

11.a Skupaj odhodki iz dejavnosti (063+067+068+069+070+071) 072 1.951.295 1.899.688 15.805 11.588

77 12. Finančni prihodki 073 10.722 13.013 0 0

74 13. Finančni odhodki 074 818 452 7 3

78 14. Drugi prihodki 075 0 1.756 0 0

75 15. Drugi odhodki 076 4.800 6.074 39 37

del 81 16. Davek od dohodkov 077 0 0 0 0

del 81 17. Odloženi davki 078 0 0 0 0

del 81
18. Čisti presežek prihodkov  
      (062-072+073-074+075-076-077-078)

079 22.147 73.603 126 408

89
19. Čisti presežek odhodkov 
      (072-062-073+074-075+076+077+078)

080 0 0 0 0

del 80
20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja  
      iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij

081 0 0 0 0

*POVPREČNO	ŠTEVILO	ZAPOSLENCEV	NA	PODLAGI	DE-
LOVNIH	UR	V	OBRAČUNSKEM	OBDOBJU	(na	dve	decimalki) 082 54,57 51,57 0,45 0,32

**ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 083 12 12 12 12

Konto
Ozna-
ka za 
AOP

Skupaj
Od tega iz opra-
vljanja pridobitne 

dejavnosti
Tekočega	

leta
Tekoče-
ga leta

Prejšnjega 
leta

Prejšnje-
ga leta

Postavka

Znesek
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Računovodski izkazi so izdelani v skladu s splošnimi računovodskimi standardi SRS in SRS 33 za 
društva ter v skladu s pravilnikom o računovodstvu Zveze paraplegikov Slovenije. 

- Bilanca stanja je izdelana v skladu s SRS 33.5.

- Izkaz poslovnega izida je izdelan v skladu s SRS 33.8.

Pri sestavljanju računovodskih izkazov so bile upoštevane temeljne računovodske predpostavke:

- nastanek poslovnega dogodka,

- časovna neomejenost delovanja.

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem celotnega računovodstva so:

- razumljivost,

- ustreznost, 

- zanesljivost in

- primerljivost.

Pri vrednotenju postavk v letnih računovodskih izkazih so upoštevana naslednja splošna pravila:

- metode vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne spreminjajo iz leta v leto,

- odhodki in prihodki so upoštevani na glede na plačilo,

- postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev so vrednotene posamično,

- vse računovodske postavke, ki so izražene v tuji valuti, so na dan bilance stanja preračuna-
ne po srednjem tečaju Banke Slovenije,

- začetna bilanca stanja se ujema s končno bilanco stanja prejšnjega poslovnega leta. 

Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov se nanašajo na leto 2015, če ni v besedilu drugače 
navedeno. Postavke so primerljive z letom 2014, ker v obračunskem letu 2015 ni bilo sprememb 
pri računovodskih usmeritvah.

ZPS je glede na višino letnih prihodkov v skladu z Zakonom o revidiranju zavezana revidiranju ra-
čunovodskih izkazov. Na podlagi pogodbe o revidiranju je bila opravljena revizija računovodskih 
izkazov in poslovnega poročila s strani podjetja RIPRO, Družbe za revizijo, podjetniško svetovanje 
in razvoj, d.o.o., iz Velenja.

Revizija je potekala v poslovnih prostorih ZPS v dveh delih. V mesecu novembru 2015 je potekala 
revizija za obdobje poslovanja od januarja do septembra 2015, drugi del revidiranja in zaključek 
revizije pa je potekal v mesecu marcu 2016.

10 Pojasnila k računovodskim izkazom  
 za leto 2015

Pripravila:

Računovodske	storitve	Perme
Perme Cvetka, s. p.
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Kulturna dejavnost ZPS. Foto: arhiv ZPS

Naši košarkarji, 2015. Foto: arhiv ZPS
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11 Poročilo neodvisnega revizorja
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12 Poročilo nadzornega odbora ZPS
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www.zveza-paraplegikov.si


