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1 Osnovni podatki o  
Zvezi paraplegikov Slovenije

Ime organizacije: Zveza paraplegikov Slovenije

Skrajšan naziv: ZPS

Sedež družbe: Štihova ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična številka: 5195411

Davčna številka: SI96624116

Glavna dejavnost: invalidsko varstvo

Organizacijska oblika: nevladna organizacija

Status:  — reprezentativnost za paraplegijo in tetraplegijo

 — invalidska organizacija

 — zveza društev, ki v javnem interesu delujejo 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)51 666-723

E-pošta: info@zveza-paraplegikov.si

Spletna stran: www.zveza-paraplegikov.si

Poslovne izkaze Zveze paraplegikov Slovenije za leto 2021 po pogodbi revidira 
Revizijska hiša RIPRO, d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje. Revidirano poročilo je 
pregledal Nadzorni odbor, ki je po Statutu ZPS pristojen za opravljanje notranjega 
pregleda poslovanja Zveze paraplegikov Slovenije. Končno poročilo Nadzornega 
odbora je sestavni del Letnega poročila za leto 2021.

Na Zvezi paraplegikov Slovenije je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 229 
oseb, od tega 222 v dejavnosti Osebna asistenca in 7 na področju delovanja in 
posebnih socialnih programov. 

Na področju delovanja in posebnih socialnih programov ZPS je bilo na dan 31. 
12. 2021 redno zaposlenih 7 oseb, od tega 5 oseb za nedoločen čas in 2 osebi za 
določen čas. Od 7 zaposlenih so bile 3 osebe zaposlene s polnim delovnim časom, 
4 osebe pa skrajšanim delovnim časom (4 ure dnevno). Na podlagi evidenc so v 
letu 2021 prostovoljci v programih ZPS opravili 4.469 prostovoljnih ur.

Na področju dejavnosti Osebna asistenca, ki se izvaja v skladu z Zakonom o 
osebni asistenci (ZOA), je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 222 oseb, od tega 
25 oseb s skrajšanim delovnim časom (7 oseb po 4 ure, 1 oseba za 5 ur, 16 
oseb po 6 ur in 1 oseba za 7 ur). 153 oseb je bilo zaposlenih za nedoločen, 69 
oseb pa za določen čas. Za vodenje, organizacijo, administracijo in usklajevanje 
je skrbelo 10 oseb, ostalih 212 je izvajalo osebno asistenco. Storitve osebne 
asistence je konec leta nudilo še 39 oseb na podlagi podjemnih pogodb ter 13 
samozaposlenih oseb.

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 
zahtevali 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, 
Kopru in Slovenj Gradcu. 
Sedež Zveze paraplegikov 
Slovenije je v Ljubljani.
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2 Poslanstvo

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, dejavnostmi 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 uresničevanju družbenih ciljev,

 — deluje v skladu z določbami Zakona o invalidskih organizacijah, Zakona o 
društvih, Zakona o osebni asistenci, 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.

 

ZPS je reprezentativna 
invalidska organizacija, 

ki predstavlja, varuje 
in uveljavlja pravice ter 

interese paraplegikov  
in tetraplegikov na  

lokalni, nacionalni in 
mednarodni ravni.

Državni svetnik in predsednik ZPS, 
Dane Kastelic, v Državnem  

svetu RS, 15. 9. 2021
Foto: arhiv ZPS
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3 Razvojna vizija

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

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

3. Pridobivanje finančnih sredstev za izvajanje posebnih socialnih programov. 

4. Strokovno svetovanje in informiranje o posledicah paraplegije in tetraplegije.

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

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

7. 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. Lokalnim društvom preko pristojnih ministrstev zagotoviti možnost prijave 
na javni razpis za financiranje programa Prevozi invalidov oz. pridobiti 
ustrezno koncesijo.

Predstavitev čebelarjenja invalidov  
na vozičkih na Češkem, Brno, 23. in  
24. 8. 2021
Foto: arhiv ZPS

Zavzemanje za  
enake možnosti  
oseb z invalidnostjo  
na vseh področjih 
družbenega življenja.
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3.2 KRATKOROČNI CILJI

1. Zagotavljanje socialne in obnovitvene rehabilitacije v kapacitetah Zveze 
paraplegikov Slovenije 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 problematiko.

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

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

7. Organizacija kulturnih in športnih prireditev na domačem in mednarodnem 
področju.

8. Spodbujanje članov k zdravemu načinu življenja in informiranje o različnih 
možnostih in oblikah ohranjanja zdravja.

9. Modifikacija in uskladitev internih aktov Zveze paraplegikov Slovenije z 
zakonodajo.

10. Periodično obnavljanje standarda kakovosti SIQ NVO.

11. Pomoč novim članom pri urejanju bivalnih razmer in zagotavljanje bivališč 
našim članom v bivalnih enotah.

Izvajanje osebne asistence 
in s tem omogočanje 

kakovostnejšega življenja 
članicam in članom, ki živijo 

v domačem okolju izven 
institucionaliziranih ustanov 

za osebno oskrbo.

Prejem donacije podjetja Hofer pred 
pričetkom pohoda po poteh Petra 

Pavla Glavarja za podporo čebelarjem 
invalidom na vozičkih, Komenda – 

Lanšprež, 10. in 11. 9. 2021
Foto: arhiv ZPS
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4 Pravni status

4.1 REPREZENTATIVNA INVALIDSKA ORGANIZACIJA

ZPS je reprezentativna invalidska organizacija na področju paraplegije in 
tetraplegije v Republiki Sloveniji. Je nevladna in neprofitna organizacija s 
človekoljubnimi cilji, ki v javnem interesu deluje z devetimi lokalnimi društvi na 
področju celotne Slovenije.

Kot ustanovna članica Evropske zveze paraplegikov, ustanovljene leta 
2006, smo zelo aktivni in prepoznavni, zato sta nam bili zaupani mesti člana 
upravnega odbora in blagajnika. V Republiki Sloveniji je ZPS vključena v 
Nacionalni svet invalidskih organizacij (NSIOS), Svet za invalide Republike 
Slovenije, ki ga vodi predstavnik ZPS, Socialno zbornico Slovenije in v Fundacijo 
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije (FIHO). Član 
ZPS v Državnem svetu predstavlja interese socialnega in invalidskega varstva 
in je tudi podpredsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in 
invalide. Naša člana zasedata podpredsedniški mesti v Zvezi za šport invalidov 
Slovenije – Slovenskem paralimpijskem komiteju (Zveza ŠIS-SPK), preko 
svojega predstavnika pa aktivno sodelujemo tudi v organih upravljanja ZZZS. 
V teh institucijah skupaj z ostalimi invalidskimi organizacijami ZPS oblikuje 
politiko na področju invalidskega varstva. Od leta 2012 je ZPS tudi članica 
Razvojnega centra CNVOS – Centra za informiranje, sodelovanje 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 koordinira predstavnik ZPS. Od leta 2015 je ZPS na podlagi Zakona o 
prostovoljstvu vpisana tudi v Vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES.

Redna slovesna 2. seja Skupščine 
ZPS, ki jo je na daljavo ob Dnevu 
paraplegikov vodil predsednik 
Skupščine ZPS Peter Robnik,  
Ljubljana, 16. 4. 2021 
Foto: arhiv ZPS

Zveza Paraplegikov 
Slovenije je repre- 
zentativna invalidska 
organizacija na področju 
paraplegije in tetraplegije  
v Republiki Sloveniji. 
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5 Članice in članstvo

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 dokumentacijo, ki je podlaga za izdajo strokovnega mnenja 
pooblaščenega zdravnika URI-Soča asist. Daniela Globokarja. 
ZPS preveri, ali oseba izpolnjuje pogoje za članstvo in o tem poda mnenje 
predsedniku članice ZPS, ki odloči o sprejemu ali zavrnitvi članstva. 
Če oseba izpolnjuje vse pogoje za članstvo, ZPS poda pozitivno mnenje. Na 
podlagi izdanega 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 paraplegikov Slovenije je vključenih pribl. 98 % vseh oseb s poškodbami 
in obolenji hrbtenjače v RS, za kar vodimo nacionalni register. Na dan 31. 12. 
2021 je bilo v članice ZPS včlanjenih 1.093 oseb. 

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

Graf: Število članov po društvih

DP Prekmurja in Prlekije
83; 8 %

DP ljubljanske 
pokrajine
331; 29 %

DP Koroške
32; 3 %

DP Podravja
143; 13 %

DP JZ Štajerske
129; 13 %

DP Gorenjske
116; 10 %

DP severne Primorske
77; 8 %

DP Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja

113; 10 %

DP Istre in Krasa
69; 6 %
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5.2 ČLANSTVO PO DIAGNOZI

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. 

Graf: Članstvo po diagnozi

Graf: Najpogostejši vzroki invalidnosti

neopredeljeno
6 %

prometna
nesreča
30 %

padec
24 %

bolezen
25 %

skok
5 %

drugo
10 %

drugo
5 %

paraplegija
40 %

tetraplegija
15 %

parapareza
21 %

tetrapareza
19 %
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5.3 ČLANSTVO PO SPOLU

5.4 STAROSTNA STRUKTURA

V letu 2021 se je v društva včlanilo 51 novih članov, umrlo je 41 članov, 1 član je 
bil izpisan. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vključitev v društva in neustrezne 
dokumentacije smo zavrnili 14 prosilcev. Povprečna starost članov je bila 56,51 
let, kar je krepko nad slovenskih povprečjem (po zadnjih podatkih Statističnega 
urada RS je bila leta 2021 povprečna starost prebivalstva 43,8 let). 
V letu 2021 je bila najnižja povprečna starost članov v DP Koroške (52 let). 
Povprečna starost članov DP ljubljanske pokrajine in DP Istre in Krasa je bila 
59 let, DP Prekmurja in Prlekije in DP Gorenjske 58 let, DP Podravja in DP JZ 
Štajerske 57 let, DP severne Primorske 55 let ter DP Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja 54 let.  

 
 

DP ljubljanske pokrajine

DP Podravja

DP Koroške

DP JZ Štajerske

DP Gorenjske

DP severne Primorske

DP Istre in Krasa

DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja

DP Prekmurja in Prlekije

starost

društva

48

50

52

54

56

58

60
59 let

52 let

57 let
55 let

54 let

58 let
59 let

58 let
57 let

Graf: Članstvo po spolu

Diagram: Povprečna starost

moški
72 %

ženske
28 %
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6 Področje delovanja

ZPS izvaja posebne socialne programe in dejavnost Osebna asistenca 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 dejavnosti in programov, usmerjenih v zadovoljevanje specifičnih 
potreb posameznih skupin, ki se imenujejo: 

 — Obnovitvena rehabilitacija,

 — Osebna asistenca do 30 ur,

 — Prilagajanje grajenega okolja,

 — Spodbujanje socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov,

 — Izobraževanje in kulturna dejavnost,

 — Šport paraplegikov.

ZPS v skladu z Zakonom o osebni asistenci od 1. 1. 2019 kot izvajalec vpisan 
v register izvajalcev osebne asistence pri MDDSZ izvaja dejavnost Osebna 
asistenca.

ZPS je izvajalka dejavnosti 
Osebna asistenca in 
programov usmerjenih v 
zadovoljevanje specifičnih 
potreb posameznih skupin.

Finalna tekma med DP Celje Thermana 
in DP Kranj-DP Novo mesto na 
državnem prvenstvu v košarki na 
vozičkih, športna dvorana na  
Vranskem, 10. 7. 2021
Foto: arhiv ZPS
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7 Vodenje in upravljanje

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. 
Skupščino Zveze paraplegikov Slovenije vodi Peter ROBNIK, njegova namestnica 
pa je Martina GLAVIČ, posl. sek.

Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in predsednik Upravnega odbora je 
Dane KASTELIC, univ. dipl. inž. met., nadomešča ga podpredsednik Damjan 
HOVNIK, univ. dipl. ekon.
Upravni odbor ZPS sestavljajo predsednik ZPS in predsedniki devetih pokrajinskih 
društev, ki najbolje poznajo delovanje v svojih društvih: Mirjam KANALEC, DP 
ljubljanske pokrajine, Jože OKOREN, DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Boris 
KLEP, DP Podravja, Stanko NOVAK, DP Prekmurja in Prlekije, Matej LEDNIK, 
DP jugozahodne Štajerske, Peter ROBNIK, DP Gorenjske, Damjan HOVNIK, DP 
Koroške, Matej GRUDEN, DP severne Primorske, in Benjamin ŽNIDARŠIČ, 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 pravic članov ter izvajanje posebnih socialnih 
programov. Predsednik nadzornega odbora je Janez HUDEJ, dipl. informatik.
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 dolžnosti, ki izhajajo iz Statuta in drugih 
splošnih aktov ter pogodbe o ustanovitvi ZPS. Komisijo vodi Franc IVENČNIK.
Statutarno komisijo, ki je zadolžena za tolmačenje Statuta, prilagajanje vseh 
aktov ZPS veljavni zakonodaji in medsebojno skladnost aktov ZPS, vodi pravnik 
Borut SEVER.

Predsednik Zveze 
paraplegikov Slovenije 

in predsednik Upravnega 
odbora je Dane 

KASTELIC, univ. dipl. 
inž. met, nadomešča ga 
podpredsednik Damjan 

HOVNIK, univ. dipl. ekon.
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7.1 ORGANIZIRANOST

Zveza paraplegikov Slovenije s sedežem v Ljubljani kot reprezentativna invalidska 
organizacija deluje 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. 
met., 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 2021 na področju delovanja 
in posebnih socialnih programov: nosilka in vodja posebnih socialnih programov 
pri ZPS Urška RENDULIĆ, dipl. psih. (UN) in magistrica socialnega dela, s 
strokovnim izpitom po 69. členu ZSV, ki jo je po odhodu za krajši čas nadomestila 
Barbara PALČEC, univ. dipl. soc. del., s strokovnim izpitom po 69. členu ZSV, njo 
pa Hana ERMENC SENIČAR, univ. dipl. soc. del., s strokovnim izpitom po 69. 
členu ZSV; pogodbeno Marko TUL, univ. dipl. inž. arh., s strokovnim izpitom in 
licenco ZAPS na področju arhitekturnih ovir, zagotavljajo strokovne doktrine dela 
in podpirajo delovanje tudi regijskih društev in drugih invalidskih organizacij. 
Redno zaposleni so bili še: laična delavka Tanja KOVAČIČ, univ. dipl. etno. in 
kult. antrop., Darja KOS, tajnica ZPS; s polovičnim delovnim časom je zaposlen 
Janko ZUPAN, ki vodi program Obnovitvena rehabilitacija in ureja bazo članov 
ZPS; prav tako je s polovičnim delovnim časom zaposlen Žiga BAJDE kot vodja 
počitnikovanja v Domu Semič, počitniških hišicah v Termah Čatež, Domu Pineta, 
koordinator prevozov ter vodja bivalnih enot ZPS.

Redno zaposleni strokovni delavci in sodelavci v letu 2021 na področju 
dejavnosti Osebna asistenca: strokovni vodja za izvajanje osebne asistence 
Špela ŠUŠTERŠIČ, univ. dipl. soc. del., s strokovnim izpitom po 69. členu ZSV; 
svetovalec za pravne in kadrovske zadeve Matej VERBAJS, univ. dipl. pravnik; 
usklajevalka osebne asistence I: Hana ERMENC SENIČAR, univ. dipl. soc. del., 
s strokovnim izpitom po 69. členu ZSV; usklajevalci osebne asistence II: Špela 
GOMEZ PRUSNIK, Matej HROVATIN, Claudia LEBAN, Tanja LUCIN, Tjaša 
SERŠE. Za administracijske, finančne in kadrovske zadeve so skrbele Sandra 
OBREZ, Brigita ERJAVEC ŠKRBINA in Neža BERGANT.

V letu 2021 zaradi slabih epidemioloških razmer ni bil sklican Strokovni svet 
ZPS, ki ga sestavljajo predsednik Strokovnega sveta mag. Franc HOČEVAR, 
namestnik predsednika Strokovnega sveta Jože OKOREN ter člani Sveta mag. 
Cveto URŠIČ, 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, Marko DOBRAVEC, spec. 
travmatolog, Dane KASTELIC, Mirjam 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 je 
kot urednik spletnih strani odgovoren za ažurnost informacij na spletu, pomaga 
mu Lutfi ABDULLAHU, ki ureja tudi Facebook stran Zveze paraplegikov Slovenije, 
Barbara SLAČEK pa ureja revijo Paraplegik in skrbi za postopke notranje presoje 
v zvezi s podaljšanjem standarda kakovosti SIQ za nevladne organizacije.
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7.2 VIRI IN STRUKTURA FINANCIRANJA

Glavni in kontinuirano stabilni vir financiranja delovanja in posebnih socialnih 
programov ZPS in lokalnih društev temelji na sredstvih Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije (FIHO). Pomemben del 
sofinanciranja predvsem rehabilitacijskega programa je Zavod za zdravstveno 
zavarovanje – ZZZS. Nezanemarljiv delež prihodkov imajo tudi donacije in 
sponzorstva ter prispevki uporabnikov, koristnikov naših kapacitet in dejavnosti. 
Vsa druga sredstva ZPS pridobi na podlagi Zakona o osebni asistenci ali 
s konkretnimi projekti na razpisih državnih inštitucij in občin, na razpisih 
strukturnih skladov in s prispevki sponzorjev ali donatorjev.  
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socialni programi
in delovanje
18 %

prihodki 
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Osebna
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8 Poslovno poročilo predsednika ZPS

8.1 AKTIVNOSTI DELOVNIH TELES

V letu 2021 se je Upravni odbor ZPS sestal na 7 rednih in 2 izrednih sejah. 

Udeležba na sejah: 

 — 100-odstotna – ZPS, DP ljubljanske pokrajine (enkrat s pooblastilom Mojca 
BURGER), DP Podravja (enkrat s pooblastilom Barbara SLAČEK, enkrat s 
pooblastilom Janez RAIŠP), DP Prekmurja in Prlekije, DP severne Primorske, 
DP Gorenjske, DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja (devetkrat s pooblastilom 
Martina GLAVIČ), 

 — 89-odstotna (1 izostanek) – DP jugozahodne Štajerske (enkrat s pooblastilom 
Janez HUDEJ, enkrat s pooblastilom Simon GRAČNAR), DP Koroške,

 — 78-odstotna (2 izostanka) – DP Istre in Krasa.

Upravni odbor je sprejel 125 sklepov, ki so bili realizirani ali pa so v postopku 
izvedbe. 

Člani Nadzornega sveta Doma paraplegikov so ZPS kot 100-odstotno lastnico 
povezane družbe zastopali na 6 rednih sejah Nadzornega sveta. Člani Upravnega 
odbora in Skupščine so bili redno seznanjeni s poročili in zapisniki Nadzornega 
sveta Doma paraplegikov. 

V letu 2021 Strokovni svet ni imel sej.

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 21 sklepov, 
ključnih za poslovanje tako ZPS kot njenih organov. 

Skupščina ZPS je v letu 2021 izvedla 2 seji. Prvič v zgodovini Zveze paraplegikov 
Slovenije je 16. 4. 2021 2. redna in slavnostna seja zaradi omejitev in ukrepov 
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 potekala 
preko videokonference. Prisotnih je bilo 24 od 27 članov skupščine, obravnavali 
so 6 točk dnevnega reda in sprejeli 10 sklepov. 3. redna seja Skupščine Zveze 
paraplegikov Slovenije je potekala 27. 5. 2021 v Domu paraplegikov Pacug, 
prisotnih je bilo 24 od 27 članov skupščine. Obravnavali so 5 točk dnevnega reda 
in sprejeli 21 sklepov. Skupaj je bilo na obeh skupščinah v letu 2021 sprejetih 31 
sklepov, ki so izredno pomembni za nadaljnji razvoj in delovanje ZPS in društev 
paraplegikov.

V letu 2021 se je  
Upravni odbor ZPS  
sestal na 7 rednih in  
2 izrednih sejah. 
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8.2 POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI

S posebnimi socialnimi programi smo se prijavljali na različne razpise in v 
sklopu izvajanja programov na podlagi prejetih sredstev poročali sofinancerjem 
Fundaciji invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO, Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje – ZZZS, MDDSZ, drugim državnim institucijam in skladom.
V letu 2021 smo po revidiranih podatkih upravljali s 6.686.300,36 EUR, od tega 
FIHO 379.909,63 EUR za izvajanje vseh posebnih socialnih programov in delovanje 
na državni ravni. V letu 2021 so bili programi s strani FIHO tako financirani v višini 
270.669,61 EUR, delovanje pa v višini 109.240,02 EUR. ZPS je kot reprezentativna 
invalidska organizacija skupaj z društvi kandidirala za sredstva FIHO tudi v 
njihovih imenih in posledično v letu 2021 opravila transferje finančnih sredstev 
na račune društev v višini 407.221,59 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 imela v Letnem poročilu ZPS za leto 2021, ki 
ga posredujemo agenciji AJPES, ZPS konsolidirano bilanco, kar pomeni, da bo 
poslovni izid zmanjšan za zneske transferjev na društva. 

Prihodki za leto 2021 so po revidiranih podatkih skupaj znašali 6.686.300,36 
EUR, odhodki pa 6.656.145,30 EUR. Tako so posledično v letu 2021 prihodki 
višji od odhodkov – po revidiranih podatkih znaša razlika 30.155,06 EUR. Vsa 
finančna sredstva so bila porabljena skladno z razpisnimi pogoji, sprejetimi 
sklepi in akti ZPS.

ZPS izvaja šest posebnih socialnih programov in dejavnost Osebna asistenca v 
skladu z Zakonom o osebni asistenci. 

1. Obnovitvena rehabilitacija

Na podlagi povabila k oddaji vloge za prijavo na javni razpis ZZZS za skupinsko 
obnovitveno rehabilitacijo (SOR) je ZZZS s sklepom Zvezi paraplegikov Slovenije 
odobril 510 mest za paraplegike in tetraplegike in 69 spremljevalcev. ZPS je 
sklepala dogovore z izvajalci, ki so se v letu 2021 odzvali na javno povabilo za 
izvajanje obnovitvene rehabilitacije. V letu 2021 smo obnovitveno rehabilitacijo 
izvajali v Domu paraplegikov, Thermani Laško in Zdravilišču Radenci. Na podlagi 
razpisa in zbranih prijav je bilo na obnovitveno rehabilitacijo v letu 2021 napotenih 
491 paraplegikov in tetraplegikov ter 164 spremljevalcev. Za odobreno kvoto 
smo od sofinancerja obnovitvene rehabilitacije ZZZS prejeli 747.824,81 EUR. 
Na potek obnovitvene rehabilitacije so tudi v letu 2021 vplivali ukrepi, sprejeti 
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. Vsi 
udeleženci so morali za udeležbo na rehabilitaciji izpolnjevati pogoj PCT. Mnogi, 
predvsem ranljivejši tetraplegiki in paraplegiki z respiratornimi težavami, se 
tudi letos niso odločili oddati prijav na rehabilitacijo zaradi strahu pred okužbo. 
V Domu paraplegikov Pacug se je SOR udeležilo največ uporabnikov doslej. 
Rehabilitacija je potekala pretežno v poletnih mesecih, ko je bilo zaznanih manj 
virusnih okužb. Tudi na splošno je bilo v obalno-kraški statistični regiji zaznanih 
najmanj okužb.
Najvišja udeležba je bila v Domu paraplegikov Pacug, kjer se je skupinske 
obnovitvene rehabilitacije udeležilo 46,3 % vseh udeležencev (225 oseb), v 
Zdravilišču Laško 39,3 % (191 udeležencev), najnižja udeležba pa je bila v 
Zdravilišču Radenci, udeležilo se je je 14,4 % udeležencev (70 oseb).

2. Osebna asistenca do 30 ur

S pričetkom izvajanja Zakona o osebni asistenci (ZOA) smo se odločili, da 
vendarle ohranimo posebni socialni program Osebna asistenca, ki smo ga 
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preimenovali v Osebna asistenca do 30 ur. Program je od 1. 1. 2019 namenjen 
tistim, ki ne morejo pridobiti pravice do osebne asistence po ZOA – starejšim 
od 65 let – in tistim, ki potrebujejo pomoč manj kot 30 ur na teden. Nudenje 
fizične pomoči uporabnikom, ki so po uveljavitvi Zakona o osebni asistenci 
ostali brez pomoči druge osebe (niso dosegli praga 30 ur po ZOA, so starejši 
od 65 let in bivajo doma ter zaradi kadrovske in organizacijske stiske izvajalcev 
pomoči na domu ne dobijo pomoči v takem obsegu ali ko jo potrebujejo). Zaradi 
nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja smo pričakovali veliko občasnih 
uporabnikov (potrebuje začasno pomoč druge osebe zaradi bolezni, zloma roke 
ipd.). En zaposleni je vsak dan nudil pomoč več uporabnikom. Trudili smo se, da 
so uporabniki pomoč dobili takrat, ko so jo želeli in potrebovali (to pomeni, da jim 
zaradi kadrovske organizacije ni bilo treba biti že ob 18. uri v postelji ali pa zjutraj 
do 11. ure čakati, da jim nekdo pomaga vstati). Izvajali smo naslednje aktivnosti: 
občasna pomoč pri jutranjem vstajanju (presedanje iz postelje na invalidski 
voziček) in oblačenju ter jutranji osebni higieni, občasna pomoč pri odpravljanju 
v posteljo, priprava na spanje, slačenje ter večerna osebna higiena, spremstvo in 
pomoč pri gibanju ter dejavnostih izven doma (obisk tržnice, trgovine, zdravnika, 
prostočasnih aktivnosti), prevoz (k zdravniku, v trgovino, po opravkih), pomoč pri 
odvajanju, kateterizaciji. 
V času epidemije covid-19 se je povečala potreba uporabnikov po pomoči pri 
nakupu in prinosu osnovnih življenjskih potrebščin, sanitetnega materiala, 
zdravil iz lekarne itd. Zato smo v letu 2021 v večji meri načrtovali tudi nudenje 
omenjene pomoči s pomočjo prostovoljcev. 
Strokovna služba je pred vključitvijo v program ocenila uporabnikove potrebe, 
opravila informativni razgovor in pripravila dogovor o nudenju pomoči, 
individualni načrt ter dokumentacijo za zaposlenega ob zaposlitvi. Z uporabniki 
in asistenti je pripravila načrt za delo, poiskala primeren kader in sestavila urnike 
za izvajanje pomoči. Vodja programa je redno koordiniral delo, reševal morebitne 
konflikte in evalviral zadovoljstvo uporabnikov.

3. Prilagajanje grajenega okolja

Arhitekt Marko Tul je v letu 2021 na različne načine svetoval članom, zunanjim 
uporabnikom, javnim zavodom in drugim. Pri članih je ob obisku na domu pripravil 
nasvete in priporočila glede adaptacij, pripravil je posnetke obstoječega stanja, 
idejne zasnove adaptacij oz. izvedbene načrte z detajli. V sklopu programa se 
je zagotavljala strokovna pomoč v obdobju socialne rehabilitacije, ko se invalidi 
po zaključeni medicinski rehabilitaciji soočajo s težavami zaradi arhitekturnih 
ovir doma in v širšem okolju – v neposredni okolici objektov, vhodov v 
večstanovanjske objekte in podobno. Za recenzijo in svetovanje pri projektiranju 
univerzalne dostopnosti in uporabnosti objektov so ga prosili javni zavodi ter več 
arhitekturnih pisarn, za katere je pripravil predloge izboljšav načrtov. V oktobru je 
arhitekt kot sogovornik in predavatelj sodeloval na dogodku z naslovom Urejanje 
dostopnega okolja za vse v organizaciji Zbornice za arhitekturo in prostor ZAPS, 
ki je bil namenjen članom zbornice. Na predavanju je predstavil najpogostejše 
napake pri načrtovanju površin in prostorov brez ovir. V letu 2021 je v več 
primerih pregledal in podal mnenja, popravke ali nasvete glede posredovanih 
predlogov zakonov, pravilnikov ipd., ki se neposredno nanašajo na grajeno okolje, 
prilagojeno gibalno oviranim osebam. Kot vsako leto je pripravil tudi gradivo za 
različne razpise, ki so povezani z vzdrževanjem in izboljšavami na objektih v lasti 
Zveze paraplegikov Slovenije. 

4. Spodbujanje socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov

V bivalnih enotah ZPS je skozi celo koledarsko leto bivalo 16 različnih 
uporabnikov. Bivalne enote ZPS so namenjene osebam z okvaro hrbtenjače, 
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ki zaradi neprilagojenega domačega okolja potrebujejo prehodno bivanje v 
prilagojenem stanovanju in psihosocialno podporo pri vračanju iz rehabilitacije 
v domače okolje, ter tistim osebam, ki so se že pred časom vrnile v domače 
okolje, vendar potrebujejo bivanje v prehodnih stanovanjih zaradi drugih osebnih 
razlogov, npr. šolanja ali zaposlitve v Ljubljani, družinske stiske, nasilja, neurejenih 
stanovanjskih razmer itd. Med nastanitvijo v bivalni enoti uporabnikom 
pomagamo pri iskanju primernega stalnega stanovanja, prijavah na razpise za 
dodelitev neprofitnih stanovanj, povezovanju z institucijami, urejanju ter blaženju 
stisk itd. 
Uspešni smo bili pri prijavi na Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje 
socialnovarstvenih programov za leto 2021. Za izvajanje razvojnega 
socialnovarstvenega programa Usposabljanje za aktivno in neodvisno življenje, 
ki je namenjen uporabnikom, nastanjenim v bivalnih enotah, smo tako pridobili 
27.600,00 EUR. Ob koncu leta 2021 je ZPS 73 članom, ki živijo v DSO ali drugih 
institucijah, razdelila vsakemu 50,00 EUR. 
V letu 2021 smo sodelovali v projektu SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do 
alkohola, ki se je z aprilom zaključil. Namen projekta, ki ga je vodil Nacionalni 
inštitut za javno zdravje (NIJZ), je zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola v 
slovenski družbi in negativne posledice takšnega pitja za posameznikovo zdravje. 
V sklopu projekta smo se povezovali z drugimi nevladnimi organizacijami, ki so 
vključene v projekt, in delili gradivo s koristnimi informacijami o tveganem in 
škodljivem pitju alkohola.
Počitnikovanja v kapacitetah ZPS se je v letu 2021 v Domu Pineta udeležilo 243 
letovalcev, sezona je trajala 105 dni, zabeleženih je bilo 1.944 nočitev. V domu 
Semič je letovalo 123 uporabnikov. V Hišicah Čatež je letovalo 495 uporabnikov, 
zabeležili smo 2.111 nočitev. Dom paraplegikov Semič in Hišice Čatež so bile na 
voljo celo koledarsko leto, razen v mesecih, v katerih so vejali ukrepi, povezani 
z epidemijo covid-19. Preko Finančne uprave RS smo uspeli zagotoviti in 
registrirati namestitvene kapacitete v hišicah Čatež preko t.i. turističnih bonov 
(vavčerjev), ki jih je državljanom podelila Vlada RS.
Na Info točkah bolnike po okvari hrbtenjače v času medicinske rehabilitacije na 
URI-Soča informiramo in osveščamo o delovanju in programskih aktivnostih 
ZPS in lokalnih društev. V letu 2021 zaradi strogih ukrepov Info točke v prostorih 
URI-Soča nismo organizirali.
V preteklem letu smo vsem zainteresiranim zagotovili izposojo prilagojenega 
osebnega avtomobila Škoda Roomster za pridobitev vozniškega izpita ali 
privajanje na vožnjo v spremenjenih okoliščinah po poškodbi. V letu 2021 je bilo 
vozilo skozi celo leto v izposoji, kar pomeni, da je tovrstna aktivnost potrebna.

5. Izobraževanje in kulturna dejavnost

V sklopu kulturnih dejavnosti smo v letu 2021 izvedli 3 likovne kolonije ter pripravili 
skupinsko razstavo izbranih grafik in osnovnih tehnik slikanja za natečaj Zlata 
paleta 2021 v Delavskem domu v Trbovljah. Uspešni smo bili na Ministrstvu za 
kulturo – MK, ki je priskrbelo sredstva iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
– JSKD – za sofinanciranje izvajanja kulturnih delavnic.
Med 17. in 21. 5. smo v Domu paraplegikov v Semiču izvedli tradicionalno 
likovno kolonijo Semiška vigred 2021. Likovni ustvarjalci so se pod mentorskim 
vodstvom Rassa Causeviga izpopolnjevali v različnih tehnikah: akrilu in olju na 
platnu ter risbi s svinčnikom. Na likovni koloniji je sodelovalo 8 ustvarjalcev, 3 
spremljevalci in mentor.
Tradicionalno likovno kolonijo Istrsko poletje 2021 smo izvedli med 9. in 18. 6. 
v Domu paraplegikov v Pineti pri Novigradu. Pod mentorskim vodstvom Rassa 
Causeviga smo ustvarjali v različnih tehnikah: akril, olje na platno, akvarel, risba s 
svinčnikom in lesorez. Na koloniji je sodelovalo 15 ustvarjalcev, 6 spremljevalcev 
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in mentor. Poleg JSKD je to likovno kolonijo z donacijo podprlo tudi Javno 
podjetje CČN Domžale-Kamnik.
Jeseni smo likovno kolonijo Belokranjska jesen 2021 organizirali med 19. in 
24. 10., zopet pod mentorskim vodstvom Rassa Causeviga. Likovniki so se 
izpopolnjevali v olju in akrilu na platno ter risbi. Nastale so čudovite slikarske 
upodobitve belokranjske pokrajine in tihožitij v celotnem spektru jesenskih 
odtenkov. Na koloniji je ustvarjalo 11 slikarjev.
Z glasilom Paraplegik, ki je v letu 2021 izšlo štirikrat, smo naše člane in širšo 
javnost obveščali o delu Zveze paraplegikov Slovenije, društvih, o razvojih na 
strokovnem področju in o aktualnih dogodkih v letu 2021. Izdanih je bilo 8.000 
izvodov glasila na skupno 260 straneh vsebine. Od tega je bilo 6.715 izvodov 
glasila poslanih po pošti. Glasilo Paraplegik s svojimi prispevki vsebinsko 
oblikujejo strokovnjaki z različnih področij – v letu 2021 smo tako poročali o 
novostih na področju medicinskih in drugih pripomočkov doma in v svetu, o 
novostih in realizaciji rehabilitacijskih programov, poteku kongresov doma in v 
tujini, novostih s področij izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, socialne 
problematike, objavili smo 10 strokovnih člankov in 4 intervjuje. Redno pa smo 
objavljali prispevke o športnih, kulturnih, družabnih in zabavnih dogodkih, o 
katerih je poročalo devet društvenih dopisnikov.
Tudi v letu 2021 smo poskrbeli, da se je oglas Zlomljena vrtnica: ne skači v vodo, 
če nisi prepričan o njeni globini, v poletnih mesecih predvajal na nacionalnih in 
lokalnih televizijskih postajah. 
Facebook stran Zveza paraplegikov Slovenije, ki jo ureja Lutfi ABDULLAHU, je 
imela na dan 31. 12. 2021 1.861 sledilcev, v letu 2021 pa je bilo objavljenih 242 
javnih objav.
V letu 2021 so bili aktivni tudi čebelarji na učnem čebelnjaku, ki stoji na zemljišču 
Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Uspešno čebelarsko zgodbo 
slovenskih čebelarjev paraplegikov in tetraplegikov je slovenska delegacija 23. 
in 24. 8. 2021 na srečanju v Brnu delila s češkimi čebelarji. Prvi dan so pripravili 
delovno srečanje s paraplegiki in predstavniki oblasti Južnomoravskega okraja, 
naslednji dan pa v centru Kocianká pod častnim pokroviteljstvom Radeka 
Vondráčka, predsednika poslanske zbornice parlamenta Češke republike, 
odprli Pilotni projekt čebelarjenja za invalide na vozičkih – Brno. Boštjan Noč, 
predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je predstavil slovensko čebelarstvo in 
sodelovanje ČZS z invalidi, Dane Kastelic je govoril o sodelovanju med ZPS in 
ČZS in kako čebelarstvo pripomore k integraciji invalidov v družbo, dr. Aleksander 
Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota, o tem, kako je na pomoč invalidom 
čebelarjem priskočila občina Murska Sobota, Aleš Bozovičar iz Čebelarske 
zveze Slovenije o priročniku in nakladnih panjih, Dušan Slana, vodja slovenske 
sekcije čebelarjev invalidov, o praktičnih izkušnjah čebelarjev invalidov, Michal 
Odstrčil, direktor ParaCentrum Fenix Brno, pa, kako se bodo čebelarjenja lotili v 
ParaCentrumu v Brnu. V delegaciji je bil tudi predsednik DP Prekmurja in Prlekije, 
Stanko Novak.
Med 10. in 16. 9. je Čebelarska zveza Slovenije organizirala pohod po poteh 
Petra Pavla Glavarja za podporo čebelarjem invalidom na vozičkom. ČZS je po 
zaključku akcije in pohoda ZPS nakazala sredstva v višini 9.900 EUR. Za donacijo 
se je zahvalil tudi predsednik ZPS, Dane Kastelic, ZPS pa je prejeta donacijska 
sredstva prenakazala na DP Prekmurja in Prlekije in dodala še lastna donacijska 
sredstva v višini 520 EUR. V skupni višini 10.420 EUR je donacija zadostovala 
za pokritje stroškov, ki jih je za izgradnjo večnamenskega prostora za potrebe 
čebelarjev invalidov ob društvu prijavilo DP Prekmurja in Prlekije.
Ob mednarodnem dnevu čebel so na spletni strani RTV Dostopno pripravili 
obsežen prispevek o čebelarjenju invalidov na vozičkih, kjer so svoje misli in 
doživetja strnili idejni vodja čebelarjenja invalidov na vozičkih, Andrej Sever, 
predsednik ZPS, Dane Kastelic, predsednik ČZS, Boštjan Noč, in strokovni 
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sodelavec, Aleš Bozovičar, predsednik DP Prekmurja in Prlekije, Stanko Novak, in 
koordinator pri teh dogodkih, Jože Globokar. 
Pisatelj Igor Plohl, član DP Podravje, je tudi v letu 2021 nadaljeval s predstavitvami 
svojih slikanic, ki jih izdaja v sozaložništvu Zveze paraplegikov Slovenije in 
Založbe Pivec. Zaradi ukrepov in priporočil NIJZ predstavitev ni bilo veliko, ker 
šole večinoma niso sprejemale zunanjih gostov. Slikanice je predstavil približno 
530 poslušalcem na šestih lokacijah ter v medijskih nastopih na Radiu Slovenija 
– Val 202, v oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija, na Radiu Maribor ipd. O njem in 
njegovih slikanicah so pisali tudi tiskani in spletni mediji.

6. Šport paraplegikov

Leto 2021 je bilo za šport invalidov ponovno nenavadno leto. Skozi celotno 
obdobje je bilo potrebno prilagajati termine, se usklajevati z izvajalci tekmovanja 
in skrbeti, da so se tekmovanja izpeljala po navodilih NIJZ. Vsa tekmovanja, 
ki so bila načrtovana v času pandemije, smo izvedli v bolj ugodnem času, ko 
so to razmere omogočale. Program športa smo začeli izvajati v maju ter tako 
nadoknadili vsa tekmovanja, ki so bila planirana za tekoče leto.
Pod okriljem ZPS je že 13. leto potekala mednarodna liga v košarki na vozičkih, 
ki je pridobila tudi že mednarodni ugled. V treh dneh smo v Kamniku izpeljali ligo 
ter poskrbeli tudi za televizijski prenos tekem. V letu 2021 je v regionalni ligi NLB 
WHEEL sodelovalo 8 ekip iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Slovenije. 
Izvedli smo 52. Hrovatinov memorial na Ptuju, tokrat ponovno z mednarodno 
udeležbo, in zbor ATV-motoristov v Loški dolini in na Pohorju. 
V sklopu programa Šport paraplegikov smo v letu 2021 organizirali: 5 tekmovanj 
v atletiki, 4 tekmovanja v košarki na vozičkih ter 2 mednarodna turnirja, 4 
tekmovanja v kegljanju, 4 tekmovanja v športnem ribolovu, 4 tekmovanja v 
šahu ter mednarodni turnir v Semiču, 4 tekmovanja v streljanju, 1 tekmovanje 
v plavanju, 2 tekmovanji v ročnem kolesarjenju, 1 tekmovanje v biljardu za 12. 
pokal ZPS. Za Zvezo paraplegikov Slovenije je izvajanje športnih memorialov 
še posebej pomembno, saj se na tak način poklonimo pokojnim začetnikom 
športnih panog za paraplegike in tetraplegike v Sloveniji in velikim podpornikom 
športa paraplegikov. V letu 2021 smo organizirali ali soorganizirali 9 memorialnih 
tekmovanj: Čurčijev, Peršakov memorial (športni ribolov), Memorial Jožeta 
Radeja, Viktorja Brezovnika (šah), 52. Hrovatinov memorial (atletika), Zdovčev, 
Grnjakov in Magdičev memorial (kegljanje) ter Pogačnikov memorial (košarka 
na vozičkih).
V letu 2021 smo nadaljevali pri sodelovanju v akciji Gibalno ovirani gore osvajajo 
(GOGO), ki nagovarja vse gibalno ovirane, da se podajo v gore. V akciji, ki se je v 
letu 2021 pričela maja ter zaključila v oktobru, smo osvojili 10 vrhov. Dogodek je 
ponovno potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, 
Boruta Pahorja. Generalni sponzor akcije je bilo podjetje H-bit s svojo blagovno 
znamko NiceHash. Partnerji akcije so bili: Planinska zveza Slovenije, Sonček 
– Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p., Društvo distrofikov 
Slovenije ter Zveza paraplegikov Slovenije. Podpornik akcije je bil tudi Nacionalni 
svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Ambasadorji akcije so bili Viki 
Grošelj, Jernej Slivnik, Urška Vučak Markež, David Škorjanc, Matej Arh, dr. Evgen 
Bavčar, Tone Kuntner in Lena Gabršček. 
Še naprej smo promovirali šport invalidov in vzpodbujali naše člane preko 
zbornika 50 let športa slovenskih paraplegikov. V obsežnem zborniku, ki je 
izšel leta 2020, je na 150 straneh zbrana celostna podoba razvoja športa 
paraplegikov in tetraplegikov od ustanovitve organizacije naprej. V zborniku 
je skoraj 60 najrazličnejših prispevkov, ki jih dopolnjujejo številne fotografije iz 
bogatega arhiva ZPS in drugih avtorjev. Sestavke so prispevali številni poznavalci 
športa paraplegikov, strokovni sodelavci in športniki paraplegiki. V zborniku 
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so podrobno predstavljeni vsi športi, ki jih gojimo paraplegiki in tetraplegiki, in 
seveda vrhunski šport s paralimpijskimi igrami in dobitniki medalj. Omenjena 
so vsa memorialna tekmovanja, mednarodna in ligaška tekmovanja, številni 
podatki udeležencev in rezultatov s paralimpijskih iger, svetovnih in evropskih 
prvenstev, dobitniki najvišjih športnih priznanj, predstavljeni so vsi predsedniki 
lokalnih društev. Zbornik je resnično bogat vir raznovrstnih informacij široko 
razvejanega športnega življenja paraplegikov in tetraplegikov. Del zbornika je 
namenjen spominu na tiste, ki so najzaslužnejši pri razvoju športa, ki nas je 
združil. Med njimi so: pionir invalidskega športa v Sloveniji, Bojan Hrovatin, pionir 
invalidskega športa v svetovnem merilu, Ludvik Guttman, pobudnik ustanovitve 
naše organizacije, Ivan Peršak, oddelčni zdravnik v URI-SOČA, Rajko Turk in 
športni novinar Henrik Übeleis. Zbornik so pripravili: Gregor Gračner, Janez 
Hudej in Jože Okoren, podprla pa ga je banka NLB, d. d. 

 

8.3 DEJAVNOST OSEBNA ASISTENCA

 
Zveza paraplegikov Slovenije je od 1. 1. 2019 izvajalec osebne asistence, 
vpisan v register izvajalcev pri MDDSZ v skladu z Zakonom o osebni asistenci 
(ZOA). Storitve osebne asistence izvaja kot dejavnost za uporabnike, ki imajo 
z odločbo priznano pravico do osebne asistence. Po ZOA je osebna asistenca 
nabor storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, 
omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. V skladu z ZOA z dejavnostjo 
izvajamo storitve osebne asistence za tiste uporabnike, ki skladno z odločbo 
potrebujejo pomoč najmanj 30 ur tedensko. 
V letu 2021 je pri Zvezi paraplegikov Slovenije osebno asistenco po ZOA 
koristilo 124 različnih uporabnikov, na dan 31. 12. 2021 pa 106 uporabnikov. 
7 uporabnikov je v lanskem letu umrlo, 11 jih je zamenjalo izvajalca osebne 
asistence ali prenehalo koristiti storitve osebne asistence, pridružilo pa se nam 
je 11 novih uporabnikov. 
Storitve osebne asistence so izvajali redno zaposleni osebni asistenti (skozi leto 
več kot 265 različnih oseb, na dan 31. 12. 2021 je bilo zaposlenih 212 osebnih 
asistentov), osebe po podjemni pogodbi (87 različnih oseb, na dan 31. 12. 2021 
50 oseb) in samostojni podjetniki (27 različnih oseb, na dan 31. 12. 2021 14 oseb). 
Dejavnost osebna asistenca je tudi v letu 2021 vodila strokovni vodja za izvajanje 
osebne asistence, Špela ŠUŠTERŠIČ, univ. dipl. soc. del., s strokovnim izpitom 
po 69. členu ZSV, z občasno podporo Hane ERMENC SENIČAR, univ. dipl. soc. 
del., s strokovnim izpitom po 69. členu ZSV. V dejavnosti je zaposlen svetovalec 
za pravne in kadrovske zadeve, Matej VERBAJS, univ. dipl. pravnik. Delo osebnih 
asistentov in izvajanje asistence pri uporabnikih v letu 2021 so usklajevali in 
spremljali usklajevalci osebne asistence Matej HROVATIN, Tjaša SERŠE, Tanja 
LUCIN, Claudia LEBAN in Špela GOMEZ PRUSNIK. Za administracijske, finančne 
in kadrovske zadeve so skrbele Sandra OBREZ, Brigita ERJAVEC ŠKRBINA in 
Neža BERGANT.
Epidemija covid-19 ter omejitve in ukrepi za preprečevanje in obvladovanje 
okužb so močno vplivali na delo v dejavnosti Osebna asistenca. Zaradi strahu 
pred okužbo, izolacij, uveljavljanja višje sile zaradi varstva otrok in odrejenih 
karanten sta organizacija in usklajevanje dela osebnih asistentov predstavljala 
velik izziv. Spremljanje nenehno spreminjajočih se navodil, omejitev in ukrepov, 
vodenje evidenc o izpolnjevanju pogoja PCT za delo, zagotavljanje testov za 
samotestiranje in dodatnega zaščitnega materiala so bile aktivnosti, ki smo 
jih uspešno vključili v delokrog zaposlenih. Nekaterim izjemam navkljub smo z 
uporabniki in osebnimi asistenti v tem negotovem času dobro sodelovali, saj jih 
je večina razumela situacijo in se aktivno trudila, da je delo teklo čim bolj tekoče 
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ter so uporabniki dobili storitve, ki jih potrebujejo.
V letu 2021 smo nadaljevali s sodelovanjem pri aktivnostih za spremembo 
Zakona o osebni asistenci, pri spremembi katerega smo sodelovali že prejšnje 
leto. Ministrstvu smo podali več predlogov in kasneje sodelovali tudi v 
parlamentarnem postopku. Sestali smo se tudi s poslanci in preko Državnega 
sveta podali predloge za spremembe. Predlogi so se nanašali tako na položaj 
osebnih asistentov kot na položaj izvajalcev osebne asistence. 
V letu 2021 smo skupaj s še nekaterimi invalidskimi organizacijami podali tudi 
skupne predloge k nameravanim spremembam Pravilnika o osebni asistenci. 
Predlagali smo predvsem višje plače za osebne asistente. Svoje predloge smo 
ministrstvu še dodatno obrazložili tudi na srečanju in upamo, da bo ministrstvo 
naše predloge upoštevalo v čim večji meri.
V dejavnosti Osebna asistenca smo v letu 2021 upravljali s 5.299.906,05 EUR 
(od tega dohodek MDDSZ 4.960.604,57 EUR, prispevki uporabnikov 175.330,88 
EUR in drugi prihodki 163.970,60 EUR), odhodki, povezani z izvajanjem storitev, 
so znašali 5.299.906,05 EUR.

8.4 DELOVANJE

 
Delovanje izven organizacije: predstavniki ZPS smo se udeležili devetih občnih 
zborov društev, zaradi ukrepov Vlade in navodil NIJZ so le-ti potekali preko različnih 
video komunikacijskih kanalov, vendar smo na povabilo obiskali nekaj društev 
ter jim pomagali pri reševanju različnih težav, ki so se pojavile pri delu. Posebno 
podporo na strokovnem področju so članom društev in vodstvenim delavcem 
nudili tudi strokovni delavci in vodstvo ZPS (Šušteršič, Rendulić, Tul, Kastelic).

V letu 2021 je bilo zaradi priporočil NIJZ in sprejetih ukrepov za preprečevanje 
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 bistveno manj delovnih 
srečanj z zaposlenimi, kjer bi bili prisotni vsi hkrati. Zaradi zagotavljanja pretoka 
informacij smo kljub vsemu izpeljali redne delovne pogovore v obliki kolegijev 
predsednika in strokovnih vodij programov, po potrebi tudi s posameznimi vodji. 
V glavnini je komunikacija potekala preko različnih platform in elektronske pošte. 
V letu 2021 smo na sedežu ZPS nadaljevali tudi s prakso t. i. letnih razgovorov 
z vsemi zaposlenimi, ki se je v preteklih letih izkazala za odličen pristop in je 
že kratkoročno prispevala k izboljšanju razumevanja organizacije in njenega 
poslanstva ter posledično tudi empatije zaposlenih do delodajalca. 

Izvedena je bila notranja presoja vseh posebnih socialnih programov ZPS. 
Zveza paraplegikov Slovenije ima od leta 2013 vzpostavljen in ustrezno 
vzdrževan sistem, ki izpolnjuje zahteve dokumenta NVO – standard kakovosti 
2008. Standard kakovosti NVO je bil organizaciji podeljen za izvajanje 
posebnih socialnih programov za izboljšanje kakovosti življenja paraplegikov in 
tetraplegikov. Barbara Slaček in Dane Kastelic sta leta 2013 opravila certifikacijo 
za notranja presojevalca. Enkrat letno tako izvedeta presojo kakovosti izvajanja 
posebnih socialnih programov, notranjega delovanja in upravljanja s kadri. Leta 
2016 pa je ZPS uspešno prestala tudi zunanjo certifikacijsko presojo, s katero 
je obnovila certifikat standarda kakovosti. Certifikacijska presoja se sicer izvede 
vsako leto, certifikat pa obnovi vsake tri leta.

Ob Dnevu slovenskih paraplegikov in tetraplegikov, tj. 16. 4. 2021, smo 52. 
obletnico organiziranega delovanja obeležili brez vidnih tradicionalnih dogodkov, 
kot je slavnostna Skupščina v Domu paraplegikov Pacug, in spremljajočih 
športnih in kulturnih dogodkov. Smo pa kljub vsemu izkoristili dane razmere in na 
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virtualni seji Skupščine pripravili predavanje doc. dr. Gaje Zager Kocjan, univ. dipl. 
psih., z naslovom Psihološke posledice epidemije covid-19 in ukrepov za njeno 
zajezitev. Prvič v polstoletni zgodovini so slovenski paraplegiki in tetraplegiki 
slavnostni dan ob ukrepih za omejitev širjenja koronavirusne bolezni obeležili v 
domačem okolju. Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic je na 
Prvem programu Radia Slovenije govoril o prioritetah, ki bi jih bilo treba urediti 
na sistemski ravni, da bi bili paraplegiki in tetraplegiki celovito in kakovostno 
vključeni v vse oblike družbenega življenja. Izpostavil je, da bi se morala v 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vpisati pravica 
do obnovitvene rehabilitacije, ki se jo trenutno zagotavlja z vsakoletnim javnim 
razpisom Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Da bi odpravili diskriminacijo 
med invalidi, ki jo je povzročilo sprejetje ZPIZ-2 leta 1993, se v Zvezi paraplegikov 
Slovenije zavzemamo, da se pravica do invalidnine dodeli vsem invalidom z 
določeno telesno okvaro.
 
V letu 2021 smo bili kot polnopravna članica aktivni v Nacionalnem svetu 
invalidskih organizacij Slovenije, kjer je Zveza paraplegikov z Borutom 
SEVERJEM zasedala predsedniško mesto. V Skupščini ter Upravnem odboru 
ZZZS smo sodelovali pri upravljanju Zavoda in hkrati zastopali interese in pravice 
zavarovancev, predvsem pa smo bili aktivni na področju nezmanjševanja pravic 
invalidov, kar je velika težnja nekaterih posameznih akterjev na ZZZS. Sodelovali 
smo tudi na različnih področjih v zvezi z oblikovanjem nacionalne politike 
socialnega varstva v Državnem zboru RS in Državnem svetu RS. Prek Sveta za 
invalide RS, ki ga vodi Dane KASTELIC, smo sodelovali na področju uveljavljanja 
pozitivne zakonodaje za naše člane in spremljali izvajanje uresničevanja 
Konvencije ZN o pravicah invalidov v Sloveniji. 

Preko Državnega sveta smo sodelovali pri sprejemanju sprememb Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J). Predsednik ZPS je kot 
svetnik Državnega sveta podal pobudo, da se ZPIZ-2 spremeni tako, da se 
pravica do invalidnine prizna tudi za telesne okvare, ki nastanejo izven dela, 
kot je to veljalo prej, in da se torej diskriminatorno razlikovanje odpravi. Državni 
svet je pobudo podprl in v Državni zbor vložil predlog sprememb ZPIZ-2. Kljub 
nasprotovanju ministrstva in vlade smo uspeli prepričati poslance, da so 
spremembe potrdili in tako zavarovanim osebam omogočili pravico invalidnine 
za vse telesne okvare, ne glede na to, kje so nastale. 

Preko Državnega sveta smo sodelovali pri sprejemanju sprememb Zakona 
o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu (ZZVZZ-T). Državni 
svet je na pobudo predsednika ZPS v Državni zbor že junija 2020 vložil tudi 
novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki iz 
proceduralnih razlogov še ni prišla na vrsto za obravnavo. Z novelo se želi urediti 
pravico do obnovitvene rehabilitacije invalidov, ki bi tako postala zakonska 
pravica, posledično pa organizacija obnovitvene rehabilitacije ne bi bila odvisna 
od vsakoletnih javnih razpisov Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Državni zbor 
je novelo obravnaval septembra 2021. Novela je bila sprejeta in obnovitvena 
rehabilitacija kot zakonska pravica priznana od 1. 1. 2023; v letu 2022 bo 
izvedena še na podlagi javnega razpisa ZZZS, ZPS pa nadaljuje s sodelovanjem 
pri pripravi pravilnika, ki bo uredil podrobnosti.

V času epidemije smo na MDDSZ naslovili pobudo za večjo vključenost osebne 
asistence v državne interventne ukrepe, saj je bila ta dejavnost večkrat izpuščena 
(npr. pri refundaciji plač, pravice do zaščitnih mask itd.)

Podali smo predloge k osnutku Resolucije o nacionalnem programu socialnega 
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varstva 2021–2030, in sicer smo predlagali, da se v program uvrstijo tudi bivalne 
enote za (gibalno ovirane) invalide, kar je ministrstvo sprejelo in jih vključilo v 
resolucijo.

Sodelovali smo pri pobudi za MOP, da bi se iz sredstev EKO sklada za trajnostno 
mobilnost financiralo tudi nakup električnega pogonskega kolesa za priklop na 
invalidski voziček.

Na MDDSZ smo podali pobudo po spremembi Zakona o izenačevanju možnosti 
invalidov v smeri, da naj proračun za gibalno ovirane invalide poleg prilagoditev 
vozila in sofinanciranja šolanja psa pomočnika sofinancira tudi tehnične 
pripomočke za gibalno ovirane invalide, ki jih ti potrebujejo za premostitev grajenih 
ovir v domačem okolju, oz. za prilagoditve lastnega bivališča (predlagali smo 
sofinanciranje dvižne ploščadi in dvigala) in za povečanje mobilnosti izven doma 
(predlagali smo sofinanciranje električnega pogonskega kolesa za invalidski 
voziček). Gre za ključne tehnične pripomočke, ki so na terenu skoraj nujni.

Pri Varuhu ČP smo sprožili pobudo za oceno ZPIZ-2 glede odmere pokojnin 
za invalide, ki delajo krajši delovni čas in hkrati prejemajo delno nadomestilo. 
Takšni zavarovanci imajo namreč nižjo pokojnino zaradi načina izračuna 
pokojnine, po katerem se jim prihodki iz dela dvakrat znižajo za določen odmerni 
odstotek, medtem ko se drugim zavarovancem, ki niso invalidi in nadomestila 
ne prejemajo, ne znižujejo. Varuh je potrdil, da zakonska rešitev ni ustrezna, a 
postopka proti MDDSZ ni sprožil, ker je slednji napovedal reformo invalidskega 
zavarovanja v prihodnih letih.

V okviru Mednarodnega dneva invalidov, ki se obeležuje 3. 12., so trije predsedniki 
– Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, Igor Zorčič, predsednik Državnega 
zbora, in Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije, na dan 1. 12. 2021 
na Brdu za predstavnike invalidskih organizacij pripravili tradicionalni slovesni 
sprejem ob mednarodnem dnevu invalidov. Zbrane, med katerimi so bili tudi 
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, 
predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca in državni svetnik, Dane Kastelic, sta 
nagovorila predsednik NSIOS, Borut Sever, in predsednica Sveta RS za invalide, 
Mateja Toman. Borut Sever je v nagovoru poudaril: »Diskriminacija invalidov 
se na žalost še vedno kaže na mnogih področjih. V času covid-19 pa so se 
razkrile tudi velike pomanjkljivosti v podpornih sistemih, kakor tudi v sistemu 
zdravstvenega, socialnega varstva in drugje, kjer je treba pospešiti postopke 
deinstitucionalizacije in vzpostavljanja mreže podpornih storitev, predvsem pa 
tudi storitev dolgotrajne oskrbe.«
3. 12. 2021 je v oddaji Studio ob 17.00 na Prvem programu Radia Slovenije 
voditeljica Petra Medved gostila Boruta Severja, predsednika Nacionalnega 
sveta invalidskih organizacij Slovenije, Daneta Kastelica, predsednika Zveze 
paraplegikov Slovenije, in državnega svetnika, Matjaža Juharta, sekretarja Zveze 
društev gluhih in naglušnih Slovenije, in Igorja Miljaveca, podpredsednika Zveze 
društev slepih in slabovidnih Slovenije ter predstavnika nevladnih organizacij 
v svetu vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in 
nevladnih organizacij. Na mednarodni dan invalidov so govorili o številnih ovirah 
in diskriminaciji, s katerimi se invalidi še vedno srečujejo v vsakdanjem življenju.

Na mednarodnem področju je bila ZPS prek NSIOS aktivno vključena v Evropski 
invalidski forum (EDF), kot samostojna članica pa v Evropsko zvezo paraplegikov 
(ESCIF). Zveza paraplegikov Slovenije je ustanovna članica Evropske zveze 
paraplegikov (European Spinal Cord Injury Federation – ESCIF), ki je bila prav tako 
na našo pobudo osnovana leta 2005 in trenutno šteje 32 članic iz 28 evropskih 
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držav. Na delovanje ESCIF je tudi v letu 2021 vplival koronavirus, čeprav so se 
člani upravnega odbora že privadili na okoliščine, povezane z ukrepi za zajezitev 
virusa. Zato so še bolj okrepili delovanje na daljavo preko spletnih orodij, saj 
je tak način delovanja za mednarodno organizacijo, ki združuje posameznike 
in organizacije iz različnih držav, hitrejši in bolj ekonomičen. V letu 2021 so 
izvedli 15 sestankov upravnega odbora preko programske opreme Zoom in dva 
sestanka »v živo«, prvega v Nottwilu med 22. in 25. 8. in drugega med 30. 10 in 
1. 11. v Bratislavi. 
Epidemija je na podlagi potreb postavila tudi nove cilje za ESCIF, zato je ESCIF 
že v letu 2020 začel velik projekt Help Alliance, v okviru katerega je preko 22 
različnih sponzorjev in donatorjev zbral okvirno 250.000 EUR sredstev za 
nakup in distribucijo preko 800.000 zaščitnih mask, ki jih je na osnovi potreb 
poslal svojim članicam oziroma neposredno članom posameznih evropskih 
organizacij, ki združujejo osebe z okvaro hrbtenjače. Projekt se je zaključil v 
začetku leta 2021.
Pomemben del aktivnosti ESCIF je bil usmerjen k večji informiranosti članic 
ESCIF in drugih, zaradi česar so okrepili aktivnosti na spletni strani, Facebooku 
in Instagramu. Prav tako so nadaljevali z obveščanjem preko elektronske pošte, 
preko katere so prejemnikom obvestil poslali štiri pisna obvestila. 
Pomembna novost, ki jo je ESCIF uvedel v letu 2021, so bili forumi. Vodstvo 
ESCIF se je odločilo, da bo ESCIF organiziral 3 do 4 brezplačne Zoom dogodke 
na leto. Ključno pri teh dogodkih je ustvarjanje dodane vrednosti z omogočanjem 
prenosa znanja in izmenjave informacij med vsemi zainteresiranimi za okvaro 
hrbtenjače. Lani je prvi forum predstavil projekt Help Alliance, v okviru drugega 
so Švicarji predstavili rezultate raziskave Zaposlitev oseb z okvaro hrbtenjače 
v 22 državah sveta, tretji forum pa je govoril o finski študiji, ki je obravnavala 
prepoznavanje dejavnikov, povezanih z zdravjem in delovanjem ljudi s poškodbo 
hrbtenjače, njihove izzive z dostopnostjo in medsebojno povezavo teh dejavnikov. 
Večji poudarek je upravni odbor lani namenil tudi povezovanju med članicami, 
predvsem v okviru Ambasador programa. 
Letni kongres s skupščino je potekal od 25. do 27. 8. 2021 v švicarskem 
mestu Nottwil pod naslovom Konvencija o pravicah invalidov. Kongresa sta se 
udeležila Mirjam Kanalec in Borut Sever, ki je tudi aktivno sodeloval na kongresu 
in predstavil senčno poročilo o (ne)izvajanju Konvencije o pravicah invalidov 
in invalidskega varstva v Slovenji, ki ga je Slovenija zagovarjala na Odboru za 
pravice invalidov OZN. Na Skupščini delegatov so obravnavali in potrdili vse 
potrebne formalne zadeve, predvsem pa govorili tudi o potencialnih novih ciljih, 
strategiji in načinu delovanja ESCIF v prihodnjih letih.

Zaradi epidemiološke situacije je bila ZPS v letu 2021 v mednarodnem merilu manj 
aktivna, smo pa s pomočjo moderne tehnologije ohranjali stik z organizacijami 
na področju JV Evrope, kjer že leta svojo organizacijo predstavljamo kot primer 
dobre prakse in inkluzije članov, društev ter nenazadnje tudi ZPS v družbene 
tokove RS. V nekaj primerih pa smo se vseeno udeležili neformalnih srečanj 
v Srbiji, Hrvaški, Črni Gori in BiH, kjer smo izmenjali izkušnje o obvladovanju 
epidemije v invalidskih organizacijah in morebitne posledice za invalide, ki jih 
lahko pusti pandemija.

Aktivno smo urejali spletno stran Zveze paraplegikov Slovenije. Sestavljena je 
iz osmih zavihkov, iz katerih povezave vodijo na 148 podstrani, ki predstavljajo 
celostno dejavnost naše organizacije. Dodatne povezave pa odpirajo še arhiv 
publikacij (glasilo Paraplegik, zborniki, brošure), video predstavitve, fotogalerije, 
dostopne turistične destinacije in turistične rezervacije.
Spletna stran Zveze je bila skozi celo leto 2021 ažurno urejena. V tem času 
smo objavili 224 novic z galerijo fotografij, voščila ob praznikih, v koledarju 
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pa vse napovedi ob pomembnih dogodkih. Ažuriranje spletne strani zahteva 
spremljanje vseh aktivnosti organizacije v vsakem trenutku, še posebej ob 
vikendih, ko potekajo predvsem športna tekmovanja. Zato urednikovanje poteka 
ob spremljanju dogodkov na terenu ali pa od doma. Zaradi koronavirusa so 
odpadle ali bile prestavljene številne aktivnosti, vendar smo v času epidemije 
in po njej na spletni strani ažurno objavljali novice o poteku koronavirusa in 
napotke za njegovo zajezitev. Spletno stran glede na potrebe organizacije redno 
posodabljamo, dopolnjujemo in nadgrajujemo. V letu 2021 smo razširili meni 
dejavnosti Osebna asistenca in dodali novo rubriko s povezavami na zbornike 
in brošure. Z novimi fotografijami in povezavami smo dopolnjevali tudi podstran 
Dostopne destinacije. V sklopu spletne strani so številne povezave na aktualne 
video posnetke in povezavi na dve izredno bogati fotogaleriji z več kot 600 
albumi, več kot 22.700 fotografijami in 2.208.420 ogledi.

V preteklem letu smo spremljali tudi odzive na naše akcije v slovenskem 
medijskem prostoru. Ugotavljamo, da je bila ZPS kot subjekt omenjena 718-krat, 
največ objav je bilo na spletnih straneh, sledijo objave v tiskanih medijih in še v 
drugih občilih. 
 

 

8.5 NALOŽBE IN REZERVNA SREDSTVA FIHO

FIHO je v letu 2021 na državni ravni sofinanciral dve naložbi: obnovo bivalnega 
dela Doma paraplegikov v Pineti pri Novigradu – obnova nadstreška, strehe, 
ometov, lesenega stropa, vodovodnih inštalacij, tlakov in kopalnic (25.726,72 
EUR), in sanacijo dveh kopalnic v Domu paraplegikov v Semiču (9.849,73 EUR).

Na lokalni ravni je FIHO v letu 2021 sofinanciral samooskrbno napravo – sončno 
elektrarno DP Istre in Krasa (16.307,46 EUR). 

Iz rezervnih sredstev FIHO v letu 2021 smo na državni ravni prejeli 1.684,80 EUR 
za sofinanciranje popravila dvigala v Domu paraplegikov v Pineti pri Novigradu. 
Na lokalni ravni je DP ljubljanske pokrajine iz rezervnih sredstev FIHO prejelo 
341,02 EUR za sofinanciranje popravila kombiniranega vozila.
 

Graf: Statistika objav glede 
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8.6 TVEGANJA

Glavna tveganja, ki lahko močno spremenijo poslovanje Zveze paraplegikov 
Slovenije, so:

1. Finančni zlom Loterije in posledična ukinitev fundacije FIHO

Zaradi takšnih posledic bi bili prisiljeni ukiniti tri programe, ki so 100-odstotno 
financirani iz sredstev FIHO. Iz poslovnih razlogov bi bili prisiljeni odpovedati 
pogodbene in mandatne zaposlitve v programih Prilagajanje grajenega okolja, 
Izobraževalna in kulturna dejavnost ter Šport paraplegikov, z izjemo regionalne 
lige. Na področju delovanja bi bilo treba za 70 % zmanjšati celotno poslovanje, 
kar pomeni prekinitev vseh mandatnih pogodb in odpoved zaposlitve eni osebi. 
Skozi program Prilagajanje grajenega okolja bi lahko še naprej zaposlovali enega 
strokovnega delavca, če bi vse njegove storitve zaračunali institucijam, drugim 
organizacijam in posameznikom. Izobraževalne, kulturne in športne dejavnosti 
bi bile neposredno v domeni vsakega posameznega člana.

2. Zadržanje ali spremenjeno izvajanje dejavnosti po Zakonu o osebni 
asistenci

Glede na dejstvo, da je bil sprejem Zakona o osebni asistenci (ZOA) in pričetek 
njegovega izvajanja 1. 1. 2019 pomemben dosežek za samostojno življenje 
slovenskih invalidov, predvidevamo, da grobih posegov glede vsebine v ZOA ne 
bo, saj je zakon skladen tudi s Konvencijo ZN o pravicah invalidov, ki ima status 
mednarodne pogodbe. Pričakujemo pa, da bo MDDSZ nadaljevalo s pripravljanjem 
dodatnih ukrepov in navodil v zvezi z načrtovanim evidentiranjem delovnega časa 
osebnih asistentov in z zniževanjem upravičenih stroškov dejavnosti. 
Za večje izvajalce, kot je Zveza paraplegikov Slovenije, je trenutno največje 
tveganje pomanjkanje kadra, zaradi česar upravičencem ne moremo zagotoviti 
ustrezne pomoči v skladu z ZOA. Drugo tveganje predstavlja omejevanje 
priznanih stroškov s strani MDDSZ, ki vodi v pomanjkanje finančnih sredstev in 
povzroča težave pri izplačevanju pričakovanih višin osebnega dohodka v skladu 
z novim Pravilnikom o osebni asistenci. 

3.  Poroštvo, dano povezani družbi Dom paraplegikov, d. o. o.

Zveza paraplegikov Slovenije je 100-odstotni lastnik družbe Dom paraplegikov, 
d. o. o. Pred odobritvijo soglasja za najem kredita ter solidarno poroštvo pri 
komercialni banki in Eko skladu – Slovenskem 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.
 
Če pride do pesimističnega scenarija, predvidenega tudi v poslovnem načrtu, 
torej da družba posluje z izgubo kljub pozitivnemu denarnemu toku, vendar 
premajhnem za plačevanje vseh tekočih obveznosti, bi morala ZPS 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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Povzetek tveganj:
Glede na prvo navedeno tveganje, ki ga lahko prinese zlom Loterije Slovenije 
ali radikalna sprememba Zakonodaje o igrah na srečo na škodo uporabnikov 
(ZLPLS), bi lahko v prvem obdobju konsolidiranja stanja ogromno paraplegikov 
in tetraplegikov ostalo brez ustreznih programov. V nadaljevanju konsolidacije 
bi bilo treba pripraviti načrt prestrukturiranja na programskem in kadrovskem 
področju. Trenutno razpoložljive vire in materialne stroške bi bilo treba zmanjšati 
za 60 %. Takoj bi bilo treba očistiti nepremičninski in premičninski fond, da bi 
lahko premostili primanjkljaje in tako vsaj delno sofinancirali programe, ki 
predstavljajo osnovo za kakovostna življenja članov. 

V tretjem primeru, če navedeni rešitvi ne bi bili uspešni, bi poslovodstvo ZPS 
organom upravljanja predlagalo bolj radikalne rešitve: po vsej verjetnosti poiskati 
strateškega partnerja s podobno usmeritvijo dela, oddajo kompleksa ali dela 
enote v najem, v najslabšem primeru pa njegovo odprodajo in poplačilo upnikov.

Glede na dejstvo, da smo bili v letu 2021 še vedno podvrženi ukrepom in 
priporočilom odgovornih glede pandemije in glede na trenutni potek, pa je 
poslovodstvo s pravočasno odzivnostjo in pragmatičnostjo zagotovilo v danih 
razmerah optimalno poslovanje strokovnega kadra v zadovoljstvo članstva in 
uporabnikov. Sistemsko delovanje pa je zaradi ukrepov Vlade RS in sprejetih 
protikoronskih paketov, t. i. PKP, na splošno delovalo pozitivno na članstvo in 
organizacijsko strukturo ter omogočalo dokaj nemoteno delovanje brez večjih 
nihanj.

16. kongres Evropske zveze 
paraplegikov, Notwill, 25. do 27. 8. 2021

Foto: arhiv ZPS
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8.7 PORABA SREDSTEV PO PROGRAMIH IN DEJAVNOSTIH

v EUR 

Aktivnost / Financer FIHO
Državni 

propračun
ZZZS

Drugi  
prihodki

Skupaj v letu 
2021

Posebni socialni programi

Obnovitvena in socialna 
rehabilitacija

75.929,60 0,00 747.824,81 30.929,47 854.683,88

Osebna asistenca do 30 ur 7.293,45 0,00 0,00 4.265,19 11.558,64

Prilagajanje grajenega okolja in 
kompenziranje invalidnosti

20.339,01 0,00 0,00 89,60 20.428,61

Izobraževalna in kulturna dejavnost 32.890,68 800,00 0,00 26.769,63 60.460,31

Šport in rekreacija 32.224,37 0,00 0,00 50.006,00 82.230,37

Socialna vključenost 101.992,50 27.600,00 0,00 18.478,21 148.070,71

Skupaj posebni socialni programi 270.669,61 28.400,00 747.824,81 130.538,10 1.177.432,52

Delovanje

Operativni odhodki 25.420,46 0,00 0,00 44.216,90 69.637,36

Osebni prejemki 13.145,74 0,00 0,00 179,20 13.324,94

Upravljanje ter organizacijske in 
strokovne dejavnosti

70.673,82 0,00 0,00 25.170,61 95.844,43

Skupaj delovanje 109.240,02 0,00 0,00 69.566,71 178.806,73

Dejavnost osebna asistenca

Izvajanje storitev 0,00 4.960.604,57 0,00 339.301,48 5.299.906,05

Skupaj financer v letu 2021 379.909,63 4.989.004,57 747.824,81 539.406,29 6.656.145,30
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8.8 POVZETEK

Vsaka misel in asociacija o poslovnem letu 2021 je tako kot v letu 2020 povezana 
z epidemijo nalezljive bolezni covid-19, saj je ta vplivala na delovanje celotne 
družbe. Oblikovanje celotne slike poslovnega leta 2021 in poročanje o njem 
je izjemno zahtevno, saj rezultati, številke in ugotovitve ne sledijo dosedanjim 
trendom. Vplivi različnih dejavnikov niso enoznačni, se med seboj prepletajo in 
onemogočajo relevantne medletne primerjave. 

Zato je še posebej pomembno, da je Zvezi paraplegikov Slovenije tudi v tem 
posebnem letu uspelo zaključiti poslovno leto s presežkom prihodkov nad odhodki 
v višini 30.155,06 EUR. ZPS je tako v kar največjem mogočem obsegu zagotovila 
izvedbo programa in poravnala obveznosti svojim partnerjem, ima pa dokaj nizka 
rezervna sredstva za predvidoma finančno še bolj zahtevno leto 2022. 

Poleg tega je Zveza paraplegikov Slovenije proaktivno sodelovala pri pripravi 
interventne zakonodaje z vidika ohranjanja in zagotavljanja sredstev za 
organizacijo kakor tudi za paraplegike in tetraplegike na različnih nivojih 
njihovega dela (upokojenci, zaposleni, samozaposleni ipd.). V te aktivnosti je bilo 
vloženega ogromno dela zaposlenih brez dodatnih, predvsem nujno potrebnih 
kadrovskih virov.

Razvojne aktivnosti, predstavljene za štiriletno mandatno obdobje, kljub 
navedenim dosežkom zaradi številnih nepredvidenih dodatnih nalog, predvsem 
tistih, povezanih z epidemijo, niso v celoti potekale po načrtovanih časovnicah, 
zato načrtujemo intenzivnejšo izvedbo v letu 2022. 

Velja omeniti tudi hitro, a zelo zahtevno prilagajanje organizacije in informacijske 
infrastrukture službe ZPS zahtevam po spremenjenih načinih dela zaradi 
epidemije. Gre predvsem za vzpostavljanje številnih različnih novih oblik 
komunikacije brez fizičnih stikov z zaposlenimi kakor tudi organi upravljanja ter 
zagotavljanje razmer za delo delavcev ZPS od doma. Organizacija dela je bila v 
letu 2021 še posebej zahtevna tudi zaradi velikega nesorazmerja med omejenimi 
kadrovskimi viri in izrazito povečanimi potrebami zaradi nepredvidenih dodatnih 
nalog. 

Ključne podporne aktivnosti v letu 2021 so se nanašale na izvajanje in razvoj 
informacijskega sistema, saj je bilo treba zagotoviti ustrezno stabilnost in 
varnost sistema tako za notranje kot za zunanje uporabnike v času množičnega 
dela zaposlenih od doma, pozornost pa je bilo treba nameniti tudi povečani 
uporabi digitalnih storitev pri delu. Prizadevanja ZPS so bila preteklo leto 
usmerjena tudi v širjenje in utrjevanje elektronskega poslovanja, izboljševanje 
varnosti informacijskega sistema in njegovega neprekinjenega poslovanja ter 
izboljšanje uporabe podatkov iz zbirk podatkov. Zaradi strateškega pomena 
informacijskega sistema je ZPS v preteklem letu z zelo malimi investicijami 
zadovoljevala potrebe po vzdrževanju informacijske tehnologije. V preteklem 
letu smo okrepili tudi informiranje javnosti, še zlasti s širjenjem informacij preko 
družbenih omrežij in spletne strani ZPS. 

Revidirano poslovno poročilo kaže, da so bili zastavljeni letni cilji v veliki meri 
uspešno uresničeni. Zaradi nenačrtovanih prioritet in spremenjenega načina 
dela zaradi širjenja epidemije covid-19 v letu 2021 so bile naloge, določene v 
Poslovnem planu za leto 2021, ustrezno replanirane oziroma izvedene v skladu 
z možnostmi. Celovit prikaz poslovanja, podrobni podatki in ocene rezultatov po 
posameznih področjih ter dejavnostih Zveze paraplegikov Slovenije v letu 2021 

Revidirano poslovno  
poročilo kaže, da so bili 

zastavljeni letni cilji v veliki 
meri uspešno uresničeni. 

Zaradi nenačrtovanih 
prioritet in spremenjenega 
načina dela zaradi širjenja 

epidemije covid-19 v 
letu 2021 so bile naloge, 

določene v Poslovnem 
planu za leto 2021, ustrezno 

replanirane oziroma 
izvedene v skladu  

z možnostmi.



Letno poročilo za leto 2021 33

pa so razvidni iz vsebine tega letnega poročila.

Dosežki poslovanja Zveze paraplegikov Slovenije in izvajanja sistema 
dejavnosti in programov so rezultat prizadevanj zaposlenih, članov Upravnega 
odbora, Skupščine, Nadzornega odbora ZPS in drugih poslovnih partnerjev. 
Vsem hvala za prispevek, s katerim ste omogočili uresničevanje pravic v 
največjem možnem obsegu, ZPS pa uspešen zaključek poslovnega leta.

 
Zveza paraplegikov Slovenije

Dane KASTELIC
predsednik

7. Klobasarjenje po slovenski Istri,  
30. 5. 2021
Foto: arhiv ZPS

Samostojna razstava Vojka Gašperuta 
– Gašperja v galeriji Instituta Jožef 
Štefan, 5. 7. 2021
Foto: arhiv ZPS
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9 Računovodski izkazi

9.1 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2021

v EUR s centi

Konto Postavka
Oznaka  
za AOP

Znesek

Tekočega leta
Popravek 

prejšnjega leta
Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 30, 31, 32, 60, 61, 
63, 65, 66, 67

SREDSTVA  
(002+032+053)

001 8.176.023,85 8.193.160,70 8.193.160,70

00, 01, 02, 03, 04, 
05, 06, del 07, del 08, 
del 13

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
(003+010+018+019+027)

002 7.356.611,55 7.362.927,52 7.362.927,52

del 00, del 08, del 13
I. Neopredmetena sredstva in 
dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
(004+009)

003 4.393,40 4.875,64 4.875,64

del 00, del 08, del 13 1. Neopredmetena sredstva 004 2.133,99 2.392,07 2.392,07

del 00
2. Dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve

009 2.259,41 2.483,57 2.483,57

del 00, 02, 03, 04, 05, 
del 08, del 13

II. Opredmetena osnovna sredstva 010 1.599.323,93 1.629.992,71 1.629.992,71

01 III. Naložbene nepremičnine 018 0,00 0,00 0,00

06, del 07
IV. Dolgoročne finančne naložbe 
(020+024)

019 5.752.894,22 5.728.059,17  5.728.059,17

06
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen 
posojil

020 5.217.282,98 5.217.282,98 5.217.282,98

del 07 2. Dolgoročna posojila 024 535.611,24 510.776,19 510.776,19

del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 0,00 0,00 0,00

del 07, del 08, 10, 11, 
12, del 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 30, 31, 32, 60, 
61, 63, 65, 66, 67

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
(033+034+040+048+052)

032 818.311,68 829.137,81 829.137,81

67
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za 
prodajo

033 0,00 0,00 0,00

del 13, 30, 31, 32, 60, 
61, 63, 65, 66

II. Zaloge 034 0,00 0,00 0,00

del 07, 17, 18
III. Kratkoročne finančne naložbe 
(041+045)

040 29.753,00 29.753,00 29.753,00

17
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen 
posojil

041 29.753,00 29.753,00 29.753,00



Letno poročilo za leto 2021 35

del 07, 18 2. Kratkoročna posojila 045 0,00 0,00 0,00

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

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 702.116,03 553.378,80 553.378,80

10, 11 V. Denarna sredstva 052 86.442,65 246.006,01 246.006,01

19
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE

053 1.100,62 1.095,37 1.095,37

del 99 Zunajbilančna sredstva 054 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 90, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(056+072+075+085+095)

055 8.176.023,85 8.193.160,70 8.193.160,70

90, 92, 93, 94, 95
A. SKLAD 
(056a+067+301)

056 5.852.272,74 5.822.117,68 5.938.322,23

90, 92, 93 I. Društveni sklad 056a 5.852.272,74 5.822.117,68 5.938.322,23

94 II. Revalorizacijske rezerve 067 0,00 0,00 0,00

95
III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja 
po pošteni vrednosti

301 0,00 0,00 0,00

96
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(073+074)

072 1.164.458,18 1.168.244,25 1.168.244,25

del 96 1. Rezervacije 073 0,00 0,00 0,00

del 96
2. Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

074 1.164.458,18 1.168.244,25 1.168.244,25

del 97, del 98
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(076+080)

075 378.664,30 388.808,99 388.808,99

del 97 I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 378.664,30 388.808,99 388.808,99

del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 080 0,00 0,00 0,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, del 97, del 98

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
(086+087+091)

085 611.430,08 683.437,93 567.233,38

21
I. Obveznosti, vključene v skupine za 
odtujitev

086 0,00 0,00 0,00

27, del 97 II. Kratkoročne finančne obveznosti 087 8.916,80 9.090,25 9.090,25

22, 23, 24, 25, 26, 28, 
del 98

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 091 602.513,28 674.347,68 558.143,13

29
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE

095 169.198,55 130.551,85 130.551,85

del 99 Zunajbilančne obveznosti 096 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Obrazec je predpisala Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.
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9.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021

v EUR s centi

Konto Postavka
Oznaka  
za AOP

Znesek

Tekočega leta
Popravek 

prejšnjega leta
Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 15.381,92 12.284,61 12.284,61

60, del 61, 63
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

121 0,00 0,00 0,00

60, del 61, 63
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

122 0,00 0,00 0,00

79
Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI 
IN LASTNE STORITVE

123 0,00 0,00 0,00

del 76
D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, 
KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, 
KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

124 0,00  0,00

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 6.636.541,67 6.240.410,52 6.356.615,07

60, 61, 63, 76, 79
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA
(110+121-122+123+124+125)

126 6.651.923,59 6.252.695,13 6.368.899,68

40, 41, 43, 44, 47, 48, 
del 70, 72

G. POSLOVNI ODHODKI
(128+139+144+148)

127 6.643.068,56 6.321.808,95 6.321.808,95

40, 41, del 70
I. Stroški blaga, materiala in storitev
(129+130+134)

128 1.756.908,31 1.507.977,67 1.507.977,67

del 70
1. Nabavna vrednost prodanega blaga 
in materiala

129 0,00 0,00 0,00

40 2. Stroški porabljenega materiala 130 81.617,93 113.253,41 113.253,41

41 3. Stroški storitev 134 1.675.290,38 1.394.724,26 1.394.724,26

47
II. Stroški dela
(140 do 143)

139 4.794.075,67 4.720.973,72 4.720.973,72

del 47 1. Stroški plač 140 3.511.843,44 3.375.310,72 3.375.310,72

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 312.967,45 301.683,81 301.683,81

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 256.374,82 247.131,55 247.131,55

del 47 4. Drugi stroški dela 143 712.889,96 796.847,64 796.847,64

43, 72
III. Odpisi vrednosti
(145 do 147)

144 55.569,14 56.805,02 56.805,02

43 1. Amortizacija 145 55.569,14 56.805,02 56.805,02
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del 72
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki 
pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih

146 0,00 0,00 0,00

del 72
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih

147 0,00 0,00 0,00

44, 48 IV. Drugi poslovni odhodki 148 36.515,44 36.052,54 36.052,54

60, 61, 63, 76, 79, 40, 
41, 43, 44, 47, 48, del 
70, 72

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV
(126-127)

151 8.855,03 0,00 47.090,73

60, 61, 63, 76, 79, 40, 
41, 43, 44, 47, 48, del 
70, 72

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV
(127-126)

152 0,00 69.113,82 0,00

77
J. FINANČNI PRIHODKI
(155+160+163)

153 24.854,22 8.316,85 8.316,85

del 77 I. Finančni prihodki iz deležev 155 0,00 0,00 0,00

del 77 II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 24.835,05 8.278,35 8.278,35

del 77
III. Finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev

163 19,17 38,50 38,50

74
K. FINANČNI ODHODKI
(168+169+174)

166 9.376,74 9.611,07 9.611,07

del 74
I. Finančni odhodki iz oslabitve in 
odpisov finančnih naložb

168 0,00 0,00 0,00

del 74
II. Finančni odhodki iz finančnih 
obveznosti

169 0,00 0,00 0,00

del 74
III. Finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti

174 9.376,74 9.611,07 9.611,07

78 L. DRUGI PRIHODKI 178 9.522,55 6.477,96 6.477,96

75 M. DRUGI ODHODKI 181 3.700,00 3.700,00 3.700,00

80
N. PRESEŽEK PRIHODKOV
(151-152+153-166+178-181)

182 30.155,06 0,00 48.574,47

80
O. PRESEŽEK ODHODKOV
(152-151-153+166-178+181)

183 0,00 67.630,08 0,00

del 81 P. DAVEK OD DOHODKOV 184 0,00 0,00 511,16

del 81
R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(182-184)

186 30.155,06 0,00 48.063,31

89
S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(183+184) oz. (184-182)

187 0,00 67.630,08 0,00
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del 80

Š. Kritje odhodkov obravnavanega 
obračunskega obdobja iz presežka 
prihodkov iz prejšnjih obračunskih 
obdobij

187a 0,00 67.630,08 0,00

 

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
NA PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve 
decimalki)

188 210,90 191,47 191,47

 ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 12

Opomba:
*Izračun podatka na AOP 188: število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere 
so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca/(deljeno), s številom 
možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto.
Obrazec je predpisala Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s 
Slovenskim inštitutom za revizijo.

Slovenska paralimpijska odprava na 16. 
poletnih paralimpijskih igrah v Tokiu, 

med njimi štirje tekmovalci člani Zveze 
paraplegikov Slovenije, 9. 8. 2021

Foto: arhiv ZPS

Srebrna in bronasta medalja 
parastrelca Frančka Gorazda Tirška na 

poletnih paralimpijskih igrah v Tokiu, 
24. 8. do 5. 9. 2021

Foto: arhiv ZPS
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9.3 DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021

v EUR s centi

Konto Postavka
Oznaka  

za 
AOP

Znesek

SKUPAJ
OD TEGA: iz opravljanja 

pridobitne dejavnosti

Tekočega 
leta

Popravek 
prejšnjega leta

Prejšnjega leta
Tekočega

leta
Prejšnjega leta

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

76
1. Prihodki od dejavnosti
(401 do 409)

400 6.651.923,59 6.252.695,13 6.368.899,68 15.381,92 12.284,61

del 76

a) dotacije iz Fundacije za 
financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji

401 382.739,37 345.048,14 345.048,14 0,00 0,00

del 76
b) dotacije iz proračunskih in 
drugih javnih sredstev

402 5.952.329,42 5.618.754,74 5.734.959,29 0,00 0,00

del 76
c) dotacije iz drugih fundacij, 
skladov in ustanov

403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

del 76
č) donacije drugih pravnih in 
fizičnih oseb

404 50.590,59 36.050,50 36.050,50 0,00 0,00

del 76
d) prispevki uporabnikov 
posebnih socialnih 
programov

405 229.606,44 225.224,15 225.224,15 0,00 0,00

del 76
e) članarine in prispevki 
članov

406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

del 76
f) prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev

407 15.381,92 12.284,61 12.284,61 15.381,92 12.284,61

del 76
g) prihodki od prodaje 
trgovskega blaga in materiala

408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

del 76
h) ostali prihodki od 
dejavnosti

409 21.275,85 15.332,99 15.332,99 0,00 0,00

del 48
2. Dotacije drugim društvom 
in drugim pravnim osebam

410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obrazec je predpisala Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.
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10 Pojasnila k računovodskim izkazom 
za leto 2021

Računovodski izkazi so izdelani v skladu s splošnimi SRS 2016 in z upoštevanjem 
specifik slovenskega računovodskega standarda 33, ki obravnava računovodske 
rešitve v društvih in invalidskih organizacijah, ter v skladu s Pravilnikom o 
računovodstvu Zveze paraplegikov Slovenije. 

Bilanca stanja je izdelana v skladu s SRS 20.
Izkaz poslovnega izida je izdelan v skladu s SRS 21.

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.

Za vrednotenje 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 preračunane 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 2019, če ni v 
besedilu drugače navedeno. 
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SPREMEMBE RAČUNOVODSKIH USMERITEV V LETU 2021 – OBLIKOVANJE 
KRATKOROČNE REZERVACIJE ZA NEIZKORIŠČEN DOPUST

ZPS je predhodnem letu oblikovala kratkoročno rezervacijo za neizkoriščen 
dopust zaposlenih na podlagi evidence zaposlenih in njihovih dni oz. ur 
neizkoriščenega dopusta, preračunano z vrednostjo urne postavke zaposlenega. 
To računovodsko usmeritev je nadaljevala tudi v letu 2021.

ZPS je glede na višino letnih prihodkov v skladu z Zakonom o revidiranju 
zavezana revidiranju računovodskih izkazov. Na podlagi pogodbe o revidiranju 
je bila opravljena revizija računovodskih izkazov in poslovnega poročila s strani 
družbe za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj Ripro, d. o. o., iz Velenja.
Revizija je potekala v poslovnih prostorih ZPS v dveh delih. V mesecu novembru 
2021 je potekala revizija za obdobje poslovanja od januarja do septembra 2021, 
drugi del revidiranja in zaključek revizije pa je potekal v mesecu marcu 2022.

Ekipe NLB Wheel lige v novi sezoni 
2020-2021, športna dvorana Kamnik, 
11. do 13. 6. 2021
Foto: arhiv ZPS

52. Hrovatinov memorial z  
mednarodno udeležbo, atletski  
stadion Ptuj, 11. 9. 2021
Foto: arhiv ZPS
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11 Pojasnila pomembnejših postavk 
bilance stanja

11.1 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
 ČASOVNE RAZMEJITVE

v EUR

Postavka
Neopredmetena 

dolgoročna sredstva
Dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve

Nabavna oziroma poštena vrednost

Stanje 1. 1. 2021 6.178 2.483

Povečanja 1.254

Zmanjšanja 1.478

Stanje 31. 12. 2021 6.178 2.259

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2021 3.786

Zmanjšanje

Amortizacija 258

Stanje 31. 12. 2021 4.044

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2021 2.392 2.483

Stanje 31. 12. 2021 2.134 2.259

ZPS neopredmetena dolgoročna sredstva ob nabavi ovrednoti po nabavni 
vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena ter stroški, ki jih je mogoče pripisati 
neposredno usposobitvi neopredmetenega dolgoročnega sredstva za uporabo. 
Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi vodi ZPS računalniški program za 
vodenje članstva ZPS in drugo programsko opremo.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve izkazujejo rezervni sklad upravljavca 
družbe Reyan, d.o.o., za pokritje bodočih stroškov iz oblikovanega rezervnega 
sklada.
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11.2 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

v EUR

Postavka Zemljišče Zgradbe
Nepremičnine  

v gradnji

Druge 
naprave in 

oprema

Pravice do
uporabe
sredstev
najemi

Skupaj

Nabavna vrednost

Stanje 1. 1. 2021 19.153 1.367.573 128.088 312.905 413.175 2.240.894

Povečanja 150.169 19.897 26.944 0 197.009

Zmanjšanja 147.985 0 0 147.985

Stanje 31. 12. 2021 19.153 1.517.742 0 339.849 413.175 2.289.919

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2021 344.552 0 243.067 23.281 610.901

Zmanjšanje 0 0 0 0

Amortizacija 41.911 0 25.262 12.520 79.693

Stanje 31. 12. 2021 386.464 0 268.329 35.801 690.595

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2021 19.153 1.023.021 128.088 69.838 389.893 1.629.993

Stanje 31. 12. 2021 19.153 1.131.279 0 71.520 377.372 1.599.324

ZPS opredmetena osnovna sredstva ob nabavi ovrednoti po nabavni vrednosti, 
ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče 
pripisati neposredno usposobitvi osnovnega sredstva za uporabo. 
Večja vlaganja v osnovna sredstva v letu 2021 predstavljajo vlaganja v poslovni 
prostor na Štihovi 14 (137.282 EUR), investicija v objekt Semič (12.887 EUR), 
nakup računalnikov (8.292 EUR), nakup opreme-pohištvo, (10.706 EUR), nakup 
treh ortopedskih stolov (7.212 EUR), nakup ognjevarne omare (734 EUR).  

ZPS je s 1. 1. 2019 začela uporabljati spremembe SRS 1, ki se nanašajo na 
spremenjeno računovodsko obravnavanje najemnin pri najemnikih. V skladu s 
spremenjenim SRS 1 za najeme je ZPS pravico do uporabe sredstev merila v 
znesku, ki je enak obveznosti iz najemne pogodbe in dobo trajanja pogodbe, 
ter uporabila enotno diskontno mero za najeme v vrednosti 2,39 % na dan 1. 1. 
2021. Pravico do uporabe sredstev iz najema je amortizirala in pripoznala kot 
strošek amortizacije, strošek obresti, ki se nanašajo na najeme, pa je izkazan 
med dohodki iz financiranja.

Na dan 31. 12. 2021 ni bilo izkazanih obveznosti za opredmetena osnovna sredstva.

ZPS amortizira osnovna sredstva z metodo enakomernega časovnega 
amortiziranja. Amortizacijske stopnje so:

 — zgradbe 3 %,
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 — oprema, vozila in mehanizacija 20 %,

 — računalniška, strojna in programska oprema 50 %,

 — neopredmetena sredstva 10 % in 50 %.

ZPS je s 1. 1. 2007 ukinila sklad osnovnih sredstev ter za znesek neodpisane 
nabavne vrednosti teh sredstev izkazala dolgoročne pasivne časovne razmejitve. 
Te so se na dan 31. 12. 2021 zmanjšale za obračunano amortizacijo teh sredstev 
v znesku 24.382 EUR.

V letu 2021 so se za namensko prejete donacije za nakup osnovnih sredstev 
oblikovale dolgoročne pasivne časovne razmejitve v znesku 50.079 EUR.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve, oblikovane iz naslova namensko 
prejetih donacij za nakup osnovnih sredstev, so se v letu 2021 na dan 31. 12. 
2021 zmanjšale za obračunano amortizacijo v vrednosti 28.988 EUR. 

ZPS je v letu 2021 opravila popis osnovnih sredstev. Popisna komisija je na 
podlagi poročila pripravila seznam osnovnih sredstev za odpis oz. izločitev iz 
registra osnovnih sredstev. Vsa osnovna sredstva so prosta vseh bremen.

11.3 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

v EUR

Postavka Delnice in deleži
Dolgoročna dana 
posojila – Dom 

paraplegikov

Stanje 1. 1. 2021 5.217.283 510.776

Povečanja 0 24.835

Zmanjšanje 0

Stanje 31. 12. 2021 5.217.283 535.611

Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo 100-odstotni lastniški delež v družbo 
Dom paraplegikov, d. o. o. 

V 8. členu Pogodbe o ustanovitvi Doma paraplegikov, d. o. o., je določeno, da 
lahko po predhodnem sklepu edini družbenik vplača naknadna vplačila. V letu 
2021 se je povečalo posojilo za obračun obresti še za leto 2020 v vrednosti 8.278 
EUR. Zaradi pozitivnega poslovanja Doma paraplegikov, d. o. o., v letu 2021, pa je 
bila odpravljena oslabitev vrednosti dolgoročnih posojil v vrednosti 15.557 EUR.

V postavki dolgoročna dana posojila Dom paraplegikov, d. o. o., je izkazana 
vrednost dolgoročnega posojila. V skladu s sklenjeno posojilno pogodbo z Dom 
paraplegikov, d. o. o., z dne 23. 4. 2010 je odložen rok vračila posojila do pričetka 
delovanja celotnega objekta.
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11.4 KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

v EUR

2021 2020

1. Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 6.234 3.199

2. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 0 0

3. Kratkoročni predujmi – drugi 35.650 0

4. Kratkoročne terjatve za obresti 0 0

5. Druge kratkoročne terjatve 660.232 550.180

Skupaj 702.116 553.379

Izkazane kratkoročne terjatve niso zavarovane z nobenim finančnim 
instrumentom. Popravke vrednosti terjatev ZPS oblikuje posamično na podlagi 
domnev, da terjatev ne bo poravnana ali ne bo poravnana v celoti. Na koncu 
poslovnega leta 2021 je ZPS na podlagi potrjenih IOP do kupcev in drugih 
uskladila stanje terjatev. 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi so nezapadle v vrednosti 2.040 EUR. 

Postavka druge kratkoročne terjatve predstavlja terjatve do ZZZS (141.294 EUR), 
MDDSZ (436.451 EUR), terjatve za refundacijo invalidnin (5.765 EUR), terjatve za 
refundacijo boleznin (47.258 EUR), terjatve do fizičnih oseb iz naslova bivalne 
enote (3.544 EUR), terjatve do fizičnih oseb iz naslova doplačil za program 
Osebna asistenca (15.867 EUR), terjatve za prispevke invalidov nad kvoto (1.565 
EUR), terjatve do Sklada RS za zaposlovanje invalidov (2.663 EUR), terjatve do 
Zavoda RS za zaposlovanje (2.824 EUR), terjatve do FURS - dohodnina (1.579 
EUR)ter druge terjatve (1.422 EUR).

Druge kratkoročne terjatve po zapadlosti:

nezapadle                            659.124 EUR
zapadle nad 30 dni                    150 EUR
zapadle nad 60 dni                    150 EUR
zapadle nad 90 dni                         0 EUR
zapadle nad 180 dni                  808 EUR
zapadle nad 365 dni                      0 EUR  
 
Vse navedene druge kratkoročne terjatve so nezapadle, razen terjatve do fizičnih 
oseb iz naslova bivalne enote, ki so zapadle v vrednosti 808 EUR, in terjatve do 
fizičnih oseb iz naslova doplačil programa Osebna asistenca, ki so zapadle v 
vrednosti 300 EUR. Vse poslovne terjatve so nezavarovane.
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11.5 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

v EUR

2021 2020

1. Kratkoročni depoziti v bankah in drugih 
finančnih organizacijah

29.753 29.753

2. Kratkoročno posojilo 0 0

Skupaj 29.753 29.753

ZPS izkazuje prosto razpoložljiva denarna sredstva pri banki kot kratkoročni 
depozit.

11.6 DENARNA SREDSTVA

v EUR

2021 2020

1. Denarna sredstva na računih 86.443 246.006

Skupaj 86.443 246.006

11.7 KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

v EUR

1. 1. 2021 Povečanje Zmanjšanje 31. 12. 2021

Kratkoročno odlož. 
stroški

1.095 1.101 1.095 1.101

Odloženi stroški oz. odhodki so zneski stroškov, ki bodo v naslednjem 
obračunskem obdobju vplivali na poslovni izid, nanašajo se na odložene stroške 
za zavarovalne premije.



Letno poročilo za leto 2021 47

11.8 DRUŠTVENI SKLAD

v EUR

Presežek 
prihodkov  

2021

Presežek 
prihodkov – 
popravek za  

2020

Dom paraplegikov 
Ustanovni kapital

Dom 
paraplegikov

Sklad za 
določene 
namene

Stanje 1. 1. 2021 958.689 1.074.893 4.118.678 744.751

Povečanje 30.155 0 0 0

Zmanjšanje 0 116.204 0 0

Stanje 31. 12. 2021 988.844 958.689 4.118.678 744.751

Društveni sklad je na dan 31. 12. 2020 izkazoval vrednost 1.074.893 EUR, v letu 
2021 se je zmanjšal v vrednosti 116.204 EUR iz naslova zmanjšanja prihodkov 
MDDSZ, ki se nanašajo na leto 2020, tako da je dejansko stanje na dan 31. 12. 
2020 v vrednosti 958.689 EUR.

Društveni sklad zajema v ZPS nerazporejeni presežek prihodkov iz preteklih let. 
V poslovnem letu 2021 se sklad poveča za ugotovljeni poslovni izid poslovanja, 
to je presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 30.155 EUR.

Postavki Dom paraplegikov, d. o. o., Ustanovni kapital (4.118.678 EUR) in Dom 
paraplegikov, d. o. o., Sklad za določene namene (744.751 EUR), sta se oblikovali 
v prejšnjih letih, v letu 2021 pa ostajata nespremenjeni.

11.9 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

v EUR

2021

1. Prejete donacije za nakup OS (FIHO)

- stanje 1. 1. 2021 45.148

- oblikovane v letu 2021 35.577

- poraba v letu 2021 2.830

- stanje na dan 31. 12. 2021 77.895

2. Prejete donacije za nakup OS (Sklad RS za zap .inv.)

- stanje 1. 1. 2021 5.195

- oblikovane v letu 2021 0

- poraba v letu 2021 2.870

- stanje 31. 12. 2021 2.325
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3. Prejete donacije za nakup OS (odstop. prisp. inval. nad kvoto)

- stanje 1. 1. 2021 17.749

- oblikovane v letu 2021 14.502

- poraba v letu 2021 1.382

- stanje 31. 12. 2021 30.869

4. Prejete donacije za nakup OS (MDDSZ)

- stanje 1. 1. 2021 579.726

- oblikovane v letu 2021 0

- poraba v letu 2021 21.906

- stanje 31. 12. 2021 557.820

5. Prejete donacije za nakup OS (Govejk)

 - stanje 1. 1. 2021 16.440

- oblikovane v letu 2021 0

- poraba v letu 2021 244

- stanje 31. 12. 2021 16.196

6. Prejete donacije za nakup OS (čebelnjak)

 - stanje 1. 1. 2021 7.742

- oblikovane v letu 2021 0

- poraba v letu 2021 251

- stanje 31. 12. 2021 7.491

7. Druge dolgoročne časovne razmejitve (bivši sklad OS)

- stanje 1. 1. 2021 494.615

- oblikovane v letu 2021 0

- poraba v letu 2021 24.382

- stanje na dan 31. 12. 2021 470.233

8. Druge dolgoročne časovne razmejitve (sklad za inv. OS)

- stanje 1. 1. 2021 1.629

 - oblikovane v letu 2021 0

- stanje na dan 31. 12. 2021 1.629
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9. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (prisp. piz. inv. nad kvoto) 

- stanje 1. 1. 2021 0

- oblikovane v letu 2021 20.116

- poraba v letu 2021 20.116

- stanje 31. 12. 2021 0

Skupaj 1.164.458

ZPS je za prejete donacije za nakup osnovnih sredstev v letu 2021 oblikovala 
dolgoročne pasivne časovne razmejitve, ki jih je črpala za pokrivanje 
amortizacijskih stroškov teh sredstev. 

ZPS je s 1. 1. 2007 ukinila sklad osnovnih sredstev ter za znesek neodpisane 
nabavne vrednosti teh sredstev izkazala dolgoročne pasivne časovne razmejitve. 
V letu 2021 so se druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve – bivši sklad OS 
– zmanjšale za obračunano amortizacijo teh sredstev (24.382 EUR).

11.10 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI IZ NAJEMA

v EUR

2021 2020

Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema  
1. 1. 2021

388.809 340.609

Povečanje v letu 2021 0 58.078

Zmanjšanje v letu 2021 9.934 9.878

Stanje na dan 31. 12. 2021 378.664 388.809

Postavka izkazuje vrednost dolgoročnih obveznosti iz najema, vzpostavljenih 
v letu 2019 na osnovi najemnin iz najemnih pogodb in dobe trajanja najema. 
Uporabljena je v letu 2021 predpisana diskontna stopnja za najeme (2,39 %). 
Zmanjšanje se nanaša na tisti del obveznosti, ki je zapadel v plačilo v letu 2021, 
in za tisti del, ki zapade v plačilo v letu 2022 (8.917 EUR).
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11.11 KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

v EUR

2021 2020

Kratkoročne obveznosti 0 384

Kratkoročne obveznosti - najemi 8.917 8.706

Skupaj 8.917 9.090

Kratkoročne finančne obveznosti izkazujejo obveznosti iz naslova najemov, ki 
zapadejo v plačilo v letu 2022 v vrednosti 8.917 EUR.

11.12 KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

v EUR

2021 2020 popravek 2020

1. Kratkoročne 
obveznosti do 
dobaviteljev

1.1 v državi 207.359 65.034 65.034

1.2 v tujini 40 6 6

2. Kratkoročni predujmi 
in varščine

1.950 1.850 1.850

3. Kratkoročne 
obveznosti do 
zaposlenih

368.401 446.681 446.681

4. Obveznosti do 
državnih in drugih 
institucij

10.087 12.231 12.231

5. Druge kratkoročne 
obveznosti

14.676 148.545 32.341

Skupaj 602.513 674.347 558.143

V postavki druge kratkoročne poslovne obveznosti so se za leto 2020 povečale 
obveznosti v vrednosti 116.204 EUR, kot obveznosti do MDDSZ, ki so bile 
ugotovljene v letu 2021.

Kratkoročne obveznosti se ob začetku pripoznanja ovrednotijo z zneski iz 
ustreznih listin o njihovem nastanku. Izkazane obveznosti do dobaviteljev so 
usklajene s potrjenimi IOP na dan 31. 12. 2021. Vse obveznosti do dobaviteljev 
zapadejo v roku 30 dni. 
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev se nanašajo na plačo za december 
2021, ki se izplača v začetku januarja 2022.
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Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij se nanašajo na plačilo 
davkov od podjemnih pogodb.
Druge kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznosti za neto podjemne 
pogodbe (11.695 EUR), obveznosti iz naslova pomoč invalidom (1.360 EUR) in 
druge kratkoročne obveznosti (1.621 EUR).

11.13 KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

v EUR

2021 2020

1. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 2.016 2.016

2. Vnaprej vračunani stroški za neizplačan 
dopust

151.725 127.536

3. Kratkoročno odloženi prihodki 15.457 1.000

Skupaj 169.198 130.552

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve pri ZPS zajemajo računovodsko 
usmeritev, ki se je pričela uporabljati v letu 2020 in se nadaljuje v letu 2021, 
vnaprej vračunane stroške dela iz naslova neizplačanega dopusta v vrednosti 
151.725 EUR ter vnaprej vračunane stroške za revizijo računovodskih izkazov 
za leto 2021 v vrednosti 2.016 EUR na podlagi sklenjene pogodbe o revidiranju v 
vrednosti 3.360 EUR, drugih stroškov revizorja v letu 2021 ni bilo.

Kratkoročno odloženi prihodki so prihodki namensko prejetih donacij za 
mednarodno ligo (5.500 EUR), prihodki namenskih drugih sredstev za 
mednarodno ligo (7.937 EUR) in prihodki namenskih sredstev donacije za 
športni voziček (2.020 EUR).  

Video sestanek s predstavniki ekip 
regionalne NLB Wheel lige, 7. 10. 2021
Foto: arhiv ZPS
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12 Pojasnila pomembnejših postavk - 
izkaz poslovnega izida

12.1 PRIHODKI

1. Čisti prihodki od prodaje

v EUR

2021 2020

1. Čisti prihodki od prodaje 15.382 12.285

Skupaj 15.382 12.285

Čisti prihodki od prodaje zajemajo prihodke od pridobitne dejavnosti na podlagi 
izdanih računov kupcem in na podlagi drugih listin, ki v obračunskem obdobju 
izkazujejo gospodarsko korist, povezano s povečanjem sredstev.

2. Drugi poslovni prihodki

v EUR

2021 2020 popravek 2020

2. Drugi poslovni 
prihodki

6.636.542 6.240.411 6.356.615

Skupaj 6.636.542 6.240.411 6.356.615

Popravek drugih poslovnih prihodkov za leto 2020 se nanaša na zmanjšanje 
prihodkov s strani MDDSZ v vrednosti 116.204 EUR, kar se je ugotovilo v letu 2021.

Prihodki se merijo na podlagi povečanja (prejetih) denarnih sredstev (dotacije, 
prejete od FIHO, državnega proračuna in drugih javnih institucij, vplačane 
donacije pravnih in fizičnih oseb, vplačane članarine, prostovoljni prispevki 
članov, ostali prihodki).

Drugi poslovni prihodki zajemajo prihodke iz nepridobitne dejavnosti in se merijo 
na podlagi povečanja (prejetih) denarnih sredstev in iz naslova dotacij FIHO 
(382.739 EUR), dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev (5.952.330 EUR), 
donacij pravnih in fizičnih oseb (50.591 EUR), prispevkov uporabnikov posebnih 
socialnih programov (229.606 EUR) in drugih poslovnih prihodkov (21.276 
EUR). V okviru proračunskih in drugih javnih sredstev ZPS izkazuje tudi prihodke 
prejetih državnih pomoči za odpravljanje posledic epidemije covid-19 v okviru 
protikoronske zakonodaje iz naslova oprostitve iz naslova nadomestil za višjo silo 
in karantene (13.160 EUR). V sklopu protikoronske zakonodaje za odpravljanja 
posledic covid-19 je tudi odpust najemnin pri najemnikih, vendar takšnih primerov 
ZPS v letu 2021 ni imela, zato iz tega naslova ni evidentiranih prihodkov. 
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3. Finančni prihodki

v EUR

2021 2020

3. Finančni prihodki

3.1 Finančni prihodki iz posojil 24.835 8.278

3.2 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 19 39

Skupaj 24.854 8.317

Finančni prihodki so prejeta denarna sredstva iz naslova obresti, povezana 
z denarnimi sredstvi na vpogled na računih društva pri bankah, iz naslova 
kratkoročnih depozitov v banki in iz naslova dolgoročnega posojila (8.278 EUR) 
ter iz naslova odprave oslabitve vrednosti dolgoročnih posojil – obresti (16.557 
EUR). Priznajo se v obračunskem obdobju, na katerega se nanašajo.

4. Drugi prihodki

v EUR

2021 2020

4. Drugi prihodki

4.1 Drugi prihodki - odškodnine 9.522 6.478

Skupaj 9.522 6.478

Postavka drugi prihodki izkazuje prihodke iz naslova odškodnin (1.142 EUR) in 
druge prihodke (8.380 EUR).

Likovna kolonija Semiška vigred 2021, 
Semič, 17. do 21. 5. 2021
Foto: arhiv ZPS
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12.2 POSLOVNI IN DRUGI ODHODKI

1. Stroški porabljenega materiala

v EUR

2021 2020

Postavko predstavljajo stroški:

Drugi stroški materiala-pot. material 50.300 78.097

Pisarniški material in strokovna literatura 4.286 11.980

Energija 19.448 17.084

Nadomestni deli in drobni inventar 7.584 6.092

Skupaj 81.618 113.253

2. Stroški storitev

v EUR

2021 2020

Postavko predstavljajo stroški:

Vzdrževanje 12.837 24.451

Najemnine 24.528 9.502

Potni stroški članom in fizičnim osebam v 
zvezi z dejavnostjo ZPS

16.976 28.927

Storitve fizičnih oseb 426.347 372.360

Intelektualne storitve 52.174 58.759

Storitve oblikovanja, tiska 24.603 22.986

Bančne storitve in zavarovalne premije 19.322 15.754

Storitve za ohranjanje zdravja, zdravstva, 
terapij

772.119 635.040

Druge storitve 326.384 226.945

Skupaj 1.675.290 1.394.724

Stroški materiala in storitev se razvrščajo po vrstah in v skladu s splošnimi SRS 
2016 in SRS 33. Stroški materiala in storitev se priznavajo na podlagi listin, ki 
dokazujejo upravičenost nastalega stroška v obračunskem obdobju. Zaradi 
pričetka izvajanja dejavnosti osebne asistence na podlagi Zakona o osebni 
asistenci s 1. 1. 2019 so stroški storitev fizičnih oseb visoki, gre za storitve na 
podlagi podjemnih pogodb, ki so sklenjene s fizičnimi osebami, ki opravljajo 
storitve osebne asistence.
Pod postavko druge storitve so knjižene hotelske storitve – program (24.693 
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EUR), storitve Telekoma, Mobitela, Siola, komunikacije (8.873 EUR), storitve 
upravljanja (14.637 EUR), storitve zdravilišč – kopalne karte (23.429 EUR), 
stroški storitev izvajanja osebne asistence s. p. (157.136 EUR), stroški storitev 
izobraževanj (8.807 EUR) in druge storitve (88.809 EUR ).

3. Stroški dela

v EUR

2021 2020

Postavko predstavljajo stroški:

Plače 3.491.009 3.265.461

Plače – vračunani stroški za neplačan 
dopust

20.835 109.850

Stroški pokojninskih zavarovanj 311.123 291.962

Stroški drugih socialnih zavarovanj 254.864 239.167

Stroški pokojninskih in drugih socialnih 
zavarovanj – vračunan neizkoriščen dopust

3.355 17.686

Drugi stroški dela (regres, prevoz, prehrana, 
premija pdpz)

712.890 796.848

Skupaj 4.794.076 4.720.974

Stroški dela so plače, nadomestila plač, ki bremenijo ZPS, dajatve, prejemki in 
povračila, ki pripadajo zaposlencem na podlagi delovnega razmerja, ter dajatve, 
ki se obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo ZPS. Znesek stroškov 
dela se ugotovi v skladu s predpisi, Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva 
in socialnega varstva Slovenije in notranjimi akti, ki se nanašajo na prejemke 
iz delovnega razmerja. Stroški dela se pripoznajo v obračunskem obdobju, 
na katerega se nanašajo. V poslovnem letu 2020 je ZPS vračunala stroške 
plač in prispevke za pokojninsko in druga socialna zavarovanja iz naslova 
neizkoriščenega dopusta kot novo računovodsko usmeritev. Iz tega naslova 
se tudi v letu 2021 izkazuje ta postavka v skupni vrednosti 24.190 EUR. V 
poslovnem letu 2021 je bilo povprečno zaposlenih 211 zaposlencev, od tega iz 
naslova osebne asistence 207 zaposlencev, iz naslova javnih del 1 zaposlenec 
in 3 zaposlenci zaposleni na programih.
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4. Odpisi vrednosti

v EUR

2021 2020

Amortizacija 55.569 56.805

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
kratkoročnih sredstvih

0 0

Skupaj 55.569 56.805

Postavka amortizacije predstavlja amortizacijo opredmetenih osnovnih 
sredstev za vrednost, za katero se zmanjšajo dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve, oblikovane iz prejetih donacij za nakup OS (od 1. 1. 2007) na eni 
strani, na drugi stani pa se za isto vrednost pripoznajo prihodki. Znesek tako 
obračunane amortizacije v letu 2021 znaša 29.482 EUR, amortizacija za 
osnovna sredstva, nabavljena iz lastnih sredstev, bremeni poslovanje ZPS za leto 
2021 v vrednosti 13.566 EUR, obračunana amortizacija od osnovnih sredstev 
iz naslova finančnega najema – najemi stanovanj v vrednosti 12.520 EUR pa 
bremeni lastna sredstva ZPS. Obračunana amortizacija za osnovna sredstva, 
ki so bila nabavljena pred letom 2007, zmanjšuje bivši sklad OS (izkazan med 
dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami) v vrednosti 24.382 EUR.

5. Drugi poslovni odhodki

v EUR

2021 2020

Odhodki za tehnične pripomočke članom 5.884 13.700

Cestnine, parkirnine 68 854

Odhodki za prehrano po programih 72 1.412

Povračila stroškov društvom 520 2.965

Povračila stroškov Domu paraplegikov, d.o.o 0 0

Drugi odhodki 29.971 17.121

Skupaj 36.515 36.052

Drugi odhodki so postavke, ki so navedene, in drugi odhodki, ki zajemajo razne 
neobičajne postavke. V ugotovljenih zneskih se pripoznajo v obračunskem 
obdobju, na katerega se nanašajo. Pripoznajo se tudi v obračunskem obdobju 
ugotovljeni drugi odhodki iz prejšnjih let. Drugi odhodki iz dejavnosti so postavke 
odhodek za članarine doma in v tujini (8.950 EUR), odhodki za donacije drugim 
pravnim osebam (2.000 EUR), odhodki za avtomobile (1.346 EUR) in drugi 
odhodki iz dejavnosti (17.675 EUR). 
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6. Finančni odhodki

v EUR

2021 2020

Finančni odhodki:

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb

0 0

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0

Finančni odhodki iz drugih finančnih 
obveznosti-najemi

9.377 9.611

Skupaj 9.377 9.611

7. Drugi odhodki

v EUR

2021 2020

Donacije društvom 3.700 3.700

Skupaj 3.700 3.700

Postavka izkazuje določena nakazila društvom (brez njihovih računov).

12.3 PROMET IN SALDI S POVEZANIMI OSEBAMI

v EUR

Dom paraplegikov, 
d.o.o.

Stanje 1. 1. 2021 Promet
Stanje 31. 12. 

2021

Naložba v Dom 
paraplegikov -  
ustanovni kapital

4.118.678 0 4.118.678

Naložba v Dom 
paraplegikov - 
naknadna plačila

1.098.605 0 1.098.605

Dolgoročno dano 
posojilo

446.326 0 446.326

Dolgoročno dano 
posojilo - obresti

64.450 24.835 89.285

Izdani računi 0 0 0

Prejeti računi 0 483.674 29.300
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12.4 IZVENBILANČNE POSTAVKE

Izvenbilančne postavke v vrednosti 1.000.000,00 EUR se nanašajo na dano 
poroštvo povezani družbi Dom paraplegikov, d. o. o., za primer neizpolnjevanja 
obveznosti po kreditni pogodbi.

12.5 OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

V obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 
12. 2021 je izkazana obveznost za plačilo iz naslova davka od dohodka pravnih 
oseb. ZPS je v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za obdobje od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2021 kot pridobitne prihodke zajela prihodke na analitičnih 
kontih 7600, 7601, 7681, 7682, 76894, 768940, 768941 in konte skupine 77, 78. 
Na podlagi ugotovljenega deleža prihodkov od pridobitne dejavnosti (4,50 %) od 
vseh prihodkov in od tega sorazmernega dela stroškov od pridobitne dejavnosti 
je ugotovljena davčna osnova v vrednosti 1.114 EUR, ki se je povečala za 
sorazmerni nepriznani del odhodkov v zvezi z zaposlitvijo – dodatno pokojninsko 
zavarovanje zaposlencev v vrednosti 4.021 EUR, tako da je dejanska davčna 
osnova 5.135 EUR. V obračunu se izkazuje popravek prihodkov sredstev MDDSZ 
iz leta 2020 v vrednosti 116.204 EUR, za kar se posledično izkazuje davčna 
izguba v vrednosti 111.069 EUR in se že vplačane akontacije v vrednosti 511 
EUR izkazujejo za vračilo.

12.6 OBSEG PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

v EUR

2021 2020

1. Prihodki od dejavnosti: 266.265 250.542

a. Dotacije od Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS

0 0

b. Dotacije iz proračunskih in drugih javnih 
sredstev

0 0

c. Dotacije iz drugih fundacij, skladov in 
ustanov

0 0

č. Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 0 0

d. Prispevki uporabnikov posebnih socialnih 
programov

0 0

e. Članarine in prispevki članov 0 0

f. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 15.382 12.285

g. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in 
materiala

0 0

h. Ostali prihodki od dejavnosti 250.883 238.257
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2. Donosi od dejavnosti 266.265 250.542

3. Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala

0 0

4. Stroški porabljenega materiala (3.673) (4.711)

5. Stroški storitev (75.388) (58.021)

6. Stroški dela (215.734) (196.392)

7. Odpisi vrednosti (2.501) (2.363)

8. Drugi poslovni odhodki (1.643) (1.500)

9. Skupaj odhodki iz dejavnosti (298.939) (262.987)

10. Finančni prihodki 24.854 8.317

11. Finančni odhodki (422) (400)

12. Drugi prihodki 9.522 6.478

13. Drugi odhodki (166) (154)

14. Davek od dohodkov 0 0

15. Presežek prihodkov 1.114 1.796

16. Presežek odhodkov 0 0

17. Kritje odhodkov obravnavanega 
obračunskega obdobja iz presežka prihodkov 
iz prejšnjih obračunskih obdobij

0 0

Društvo opredeljuje pridobitno in nepridobitno dejavnost glede na določbe 
Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. l. RS 109/07). 
Posredne stroške, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost, se razvršča na 
pridobitno dejavnost ob upoštevanju razmerja med prihodki, doseženimi z 
opravljanjem posamezne dejavnosti v obračunskem obdobju.

 

12.7 DOGODKI PO DATUMU PRIPRAVE BILANCE STANJA

Po datumu izdelave bilance stanja ni bilo dogodkov, zaradi katerih bi bilo treba 
popraviti računovodske izkaze ali njih dogodke posebej razkriti.

Pojasnila pripravila:
Računovodske storitve Perme
Perme Cvetka, s. p.
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13 Poročilo neodvisnega revizorja



Letno poročilo za leto 2021 61



Zveza paraplegikov Slovenije62

14 Poročilo Nadzornega odbora ZPS
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15 Certifikat kakovosti
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