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Organizacija slovenskih paraplegikov je bila ustanovljena  
16. 4. 1969 v Ljubljani. Imenovala se je Sekcija paraplegikov in 

tetraplegikov Slovenije. Vse večje potrebe in razvoj programov so 
kmalu 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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1 Osnovni podatki o Zvezi paraplegikov Slovenije

ZVEZA PARAPLEGIKOV 
SLOVENIJE,  
Štihova ulica 14,  
1000 Ljubljana

Ime organizacije: Zveza paraplegikov Slovenije

Skrajšan naziv: ZPS

Sedež družbe: Štihova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična številka: 5195411

Davčna številka: 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)51 618 803

E-pošta: info@zveza-paraplegikov.si

Spletna stran: www.zveza-paraplegikov.si

Poslovne izkaze Zveze paraplegikov Slovenije za leto 2018 po pogodbi revidira Revizijska 
hiša RIPRO, d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje, po pogodbeni ceni 3.904,00 EUR, notranjo 
kontrolo je opravil Nadzorni odbor, ki spremlja tekoče poslovanje ZPS. 

Na Zvezi paraplegikov Slovenije je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 77 oseb.

V programu osebne asistence je bilo zaposlenih 68 oseb, od tega 11 oseb s skrajšanim 
delovnim časom (7 oseb po 4 ure in 4 osebe po 6 ur). Njihovo zaposlitev je na podlagi 
Javnega razpisa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše 
življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 sofinanciralo Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Te osebe so nudile osebno asistenco članom 
ter v manjšem obsegu pomoč članom na društvih v skladu s cilji izvajanja osebne 
asistence in razpisnimi pogoji.

Pri ZPS je bilo redno za nedoločen čas zaposlenih 9 oseb, od tega 3 osebe s skrajšanim 
delovnim časom (4 ure dnevno). Dve strokovni delavki sta bili za vodenje in koordinacijo 
programa Osebna asistenca zaposleni na podlagi javnega razpisa Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje programov socialnega 
varstva za obdobje sofinanciranja od leta 2014 do 2018.

Na podlagi evidenc so v letu 2018 prostovoljci v programih ZPS opravili 2.676 prostovoljnih 
ur. 
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Zveza paraplegikov Slovenije

- je krovna nacionalna invalidska organizacija, ki strokovno sodeluje pri oblikovanju po-
sebnih 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 invalidno-
stjo ter zagotoviti udejanjanje njihovih pravic in dolžnosti kot državljanov RS,

- želi s svojimi posebnimi socialnimi programi in neposrednimi storitvami za posamezni-
ke 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, Za-
kona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona o socialnem varstvu, Zakona o dohodni-
ni, Kolektivne pogodbe za javni sektor, Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije in ostalih pripadajočih in z zakonom predpisanih aktov.

2 Poslanstvo

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

Slovesna seja Skupščine ZPS, Dan paraplegikov, Center varne vožnje AMZS, Vransko, 16. april 2018  
Foto: arhiv ZPS
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1. Zavzemanje za enake možnosti oseb z invalidnostjo na vseh področjih družbe-
nega življenja.

2. Sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter tistimi 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 mednaro-
dnem 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 pre-
dloge s področja invalidskega, zdravstvenega in socialnega varstva.

3.1 Dolgoročni cilji
1. Izvajanje posebnih socialnih programov ter zagotavljanje razvojnih možnosti 

programov.

2. Zaključek gradnje Doma paraplegikov v Pacugu, najsodobnejšega centra za 
paraplegike in tetraplegike, kjer bomo lahko ohranjevali njihovo zdravje in iz-
vajali obnovitveno in socialno rehabilitacijo.

3. Lokalnim društvom pomagati pri zaposlovanju administratorjev na sedežih 
društev.

4. Prek MDDSZ v sklopu posebnih socialnih programov zagotoviti možnost prija-
ve na razpis za sofinanciranje programa Prevozi invalidov.

3 Razvojna vizija



9

10. smučarski kamp na Rogli, 23. do 25. januar 2018
Foto: arhiv ZPS

3.2 Kratkoročni cilji
1. Zagotavljanje socialne in obnovitvene rehabilitacije v kapacitetah Zveze para-

plegikov Slovenije za članice in člane.

2. Izvajanje osebne asistence in s tem omogočanje kakovostnejšega življenja čla-
nicam 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 pripo-
močkov 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. Izvajanje prevozov članov in nečlanov s prilagojenimi vozili v bližnje in oddalje-
ne kraje in podajanje predlogov za nove tehnološke rešitve na področju avto-
mobilske industrije za doseganje maksimalne mobilnosti z uporabo osebnih 
vozil in s tem zagotavljanje večje samostojnosti.

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

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

9. Spodbujanje članov k zdravemu načinu življenja in informiranje o različnih mo-
žnostih in oblikah ohranjanja zdravja.

10. Modifikacija in uskladitev internih aktov Zveze paraplegikov Slovenije z zako-
nodajo.

11. Obnovitev standarda kakovosti SIQ NVO.

12. Pomoč novim članom pri urejanju bivalnih razmer in zagotavljanje bivališč na-
šim članom v bivalnih enotah v času študija.

13. Zagotavljanje ustreznih prostorov društvom za delovanje na podlagi načela 
enakopravnosti in specifičnih potreb paraplegikov in tetraplegikov.
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4 Pravni status

4.1 Reprezentativna invalidska organizacija
 ZPS je reprezentativna invalidska organizacija na področju paraplegije in tetra-

plegije v Republiki Sloveniji. Je nevladna in neprofitna organizacija s človeko-
ljubnimi cilji, ki v javnem interesu deluje z devetimi lokalnimi društvi na podro-
čju celotne Slovenije.

 Kot ustanovna članica Evropske zveze paraplegikov, ustanovljene leta 2006, v 
vodstvu katere je ZPS v letu 2018 zasedala mesto blagajnika, je aktivna tudi v 
evropskem prostoru. V Republiki Sloveniji je ZPS vključena v Nacionalni svet 
invalidskih organizacij (NSIOS), v katerem zaseda podpredsedniško mesto, 
Svet za invalide Republike Slovenije, ki ga vodi predstavnik ZPS, Socialno zbor-
nico Slovenije in v Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij Slovenije (FIHO), v kateri je bila v letu 2018 predstavnica ZPS predsedni-
ca invalidske komisije. V teh institucijah skupaj z ostalimi invalidskimi organi-
zacijami ZPS oblikuje politiko na področju invalidskega varstva. Od leta 2012 je 
ZPS tudi članica Razvojnega centra CNVOS – Centra za informiranje, sodelova-
nje in razvoj nevladnih organizacij. ZPS je bila v letu 2013 pobudnica in organi-
zatorka prvega kongresa članic združenja Zvez paraplegikov na področju Ju-
govzhodne Evrope, ki ga koordinira predstavnik ZPS. Od leta 2015 je ZPS na 
podlagi Zakona o prostovoljstvu vpisana tudi v Vpisnik prostovoljskih organiza-
cij pri AJPES.

Sedmi tradicionalni izlet z motorji Parawing, vŠkofja Loka, 2. junij 2018 
Foto: arhiv ZPS
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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 prosto-
voljno in urejeno s Statutom društva in ZPS. 

 Oseba, ki želi postati član društva, mora poslati pristopno izjavo in k njej prilo-
žiti medicinsko dokumentacijo, ki je podlaga za izdajo strokovnega mnenja po-
oblaščenega 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 zdravni-
ka 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 poškodba-
mi in obolenji hrbtenjače v RS, za kar vodimo nacionalni register. Na dan 31. 
12. 2018 je bilo v članice ZPS včlanjenih 1.055 oseb.  

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. 

Število članov po društvih

Članstvo po diagnozi

DP LP 29 % 

DP P 13 % 

DP JZŠ 13 % DP G 10 % 

DP PP 8 % 

DP IK 6 % 

DP K 3 % 

DP DBKP 10 % 

DP SP 8 % 

paraplegija 41 %

tetraplegija 17 %parapareza 19 %

tetrapareza
17 %

drugo 7 %

Najpogostejši vzroki invalidnosti

skok 5 %

drugo 11 %

neopredeljeno 6 %
prometna 
nesreča 32 %

padec 24 %bolezen 23 %
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5.3 Članstvo po spolu

5.4 Starostna struktura
 V letu 2018 se je v društva včlanilo 55 novih članov, umrlo je 37 članov, 4 člani 

so bili izpisani. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vključitev v društva in neu-
strezne dokumentacije smo zavrnili 11 prosilcev. Povprečna starost članov je 
bila 54,53 let, kar je krepko nad slovenskih povprečjem (po zadnjih podatkih 
Statističnega urada RS je bila leta 2018 povprečna starost prebivalstva 43,3 
leta). 

Hitrostna vožnja na 49. memorialu prof. Bojana Hrovatina, 8. september 2018
Foto: arhiv ZPS

ženske 28 %

moški 72 %
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 ZPS izvaja posebne socialne programe ter načrtuje in izvaja aktivnosti, ki jih 
državni organi in javne službe za paraplegike, tetraplegike in njihove družinske 
člane ter nenazadnje tudi za širšo družbo ne izvajajo. 

6 Področje delovanja

ZPS je izvajalka programov, usmerje-
nih v zadovoljevanje specifičnih po-
treb posameznih skupin, ki se imenu-
jejo: 

1. Obnovitvena rehabilitacija

2. Osebna asistenca

3. Prilagajanje grajenega okolja

4. Spodbujanje socialne vključenosti 
in samostojnega življenja invali-
dov

5. Izobraževanje in kulturna dejav-
nost

6. Šport paraplegikov

 V letu 2018 je bila najnižja povprečna starost članov v DP Koroške (47 let). Pov-
prečna starost članov DP ljubljanske pokrajine je bila 58 let, DP Prekmurja in 
Prlekije ter DP Istre in Krasa 57 let, DP Podravja in DP JZ Štajerske 56 let, DP 
Gorenjske 55 let, DP severne Primorske 53 let ter DP Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja 52 let. 
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7 Vodenje in upravljanje

Člani in članice 
Zveze paraplegikov Slovenije

SKUPŠČINA ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE 
(27 članov)

Delovna telesa
in komisije

Disciplinsko
razsodišče

Nadzorni odbor

Posebni 
socialni programi

Delovanje Strokovna
služba

Popred-
sednik

PREDSEDNIK

DP
LJ

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

DP
JZŠ

DP
SŠ

DP
DBKP

DP
G

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

UO
(3 člani)

DP
PP

DP
SP

DP
IK

DP
K

Upravni odbor Zveze paraplegikov Slovenije (10 članov) Strokovni svet

Dom paraplegikov

Nadzorni svet

 Zvezo paraplegikov Slovenije upravlja Skupščina ZPS, ki je najvišji organ, se-
stavljajo pa jo po trije predstavniki vsakega društva. Skupščina sprejme delov-
ni 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. 

 V mandatnem obdobju 2016 do 2020 Skupščino ZPS vodi Mirjam KANALEC, 
univ. dipl. mat., njena 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 pokrajin-
skih društev, ki najbolje poznajo delovanje v svojih društvih: Mirjam KANALEC, 
DP ljubljanske pokrajine, Jože OKOREN, DP Dolenjske, Bele krajine in Posav-
ja, Boris KLEP, DP Podravja, Stanko NOVAK, DP Prekmurja in Prlekije, Janez 
HUDEJ, DP jugozahodne Štajerske, Peter ROBNIK, DP Gorenjske, Damjan 
HOVNIK, DP Koroške, Matej GRUDEN, DP severne Primorske, in Željko GECI, 
DP Istre in Krasa.

 Nadzorni odbor spremlja delo organov in finančno-materialno poslovanje ZPS 
ter nadzira izvajanje Statuta in drugih aktov ZPS ter sklepov organov. Odgovo-
ren je tudi za uveljavljanje in varstvo pravic članov ter izvajanje posebnih soci-
alnih programov. Predsednica nadzornega odbora je Ivana GORNIK.

 Disciplinska komisija je pristojna za izrekanje disciplinskih ukrepov v prime-
ru kršitev Statuta in drugih splošnih aktov ZPS, torej kadar člani, člani orga-
nov ZPS, delavci ali funkcionarji kršijo svoje dolžnosti, ki izhajajo iz Statuta in 
drugih splošnih aktov ter pogodbe o ustanovitvi ZPS. Komisijo vodi Bojan 
LUKEŽIČ.

 Statutarno komisijo, ki je zadolžena za tolmačenje Statuta, prilagajanje vseh 
aktov ZPS veljavni zakonodaji in medsebojno skladnost aktov ZPS, je v letu 
2018 vodila Barbara SLAČEK.

Sestanek s predstavniki ekip lige NLB Wheel,  
Ljubljana, 4. september 2018

Foto: arhiv ZPS
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7.1 Organiziranost
 Zveza paraplegikov Slovenije s sedežem v Ljubljani kot reprezentativna invalid-

ska organizacija deluje nacionalno, sestavljajo jo regijska društva paraplegi-
kov, ki so urejena po enakem organizacijskem načelu in pokrivajo celotno oze-
mlje Republike Slovenije. S tako organizacijsko obliko ZPS je pokrito celotno 
območje Republike Slovenije in vključuje vse slovenske paraplegike in tetra-
plegike.

 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 tu-
jini.

 Redno zaposleni strokovni delavci in sodelavci v letu 2018: nosilka in vodja 
posebnih socialnih programov pri ZPS Špela ŠUŠTERŠIČ, univ. dipl. soc. del., 
s strokovnim izpitom po 69. členu ZSV; strokovna delavka Hana ERMENC, univ. 
dipl. soc. del., s strokovnim izpitom po 69. členu ZSV; ter pogodbeno Marko 
TUL, univ. dipl. inž. arh., s strokovnim izpitom in licenco ZAPS na področju ar-
hitekturnih ovir, zagotavljajo strokovne doktrine dela in podpirajo delovanje 
tudi regijskih društev in drugih invalidskih organizacij. ZPS opravlja računo-
vodska dela za Dom paraplegikov in društva paraplegikov iz Ljubljane, Kopra in 
Nove Gorice. Kot računovodja z ustrezno višješolsko izobrazbo to delo opravlja 
Veronika STARIČ, zaposlena za polovičen delovni čas. Redno zaposleni so še: 
Darja KOS, tajnica ZPS, Tatjana PODLOGAR, pomoč v računovodstvu in knjigo-
vodstvu, s polovičnim delovnim časom je zaposlen Janko ZUPAN, ki vodi pro-
gram Obnovitvena rehabilitacija in ureja bazo članov ZPS, prav tako je s polo-
vičnim 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.

 V letu 2018 je bil sklican tudi Strokovni svet ZPS, ki ga sestavljajo predsednik 
Strokovnega sveta mag. Franc HOČEVAR, namestnik predsednika Strokovne-
ga sveta Jože OKOREN ter člani Sveta mag. Cveto URŠIČ, mag. Robert CU-
GELJ, 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 GRAČ-
NER vodi področje športa in rekreacije ter regionalno ligo v košarki NLB Whe-
el, Metod ZAKOTNIK je odgovoren za področje kulturnih dejavnosti, Jože GLO-
BOKAR je kot urednik spletnih strani odgovoren za ažurnost informacij na 
spletu, Barbara SLAČEK pa ureja revijo Paraplegik in skrbi za postopke notra-
nje presoje v zvezi s podaljšanjem standarda kakovosti SIQ za nevladne orga-
nizacije.

7.2 Viri in struktura financiranja
 

 Glavni in stabilni vir financiranja ZPS temelji na sredstvih Fundacije za financi-
ranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije (FIHO). Vsa druga sred-
stva ZPS pridobi s konkretnimi projekti na razpisih državnih inštitucij in občin, 
na razpisih strukturnih skladov in s prispevki sponzorjev ali donatorjev.

Drugi financerji 15 % 

MDDSZ 27 % 

ZZZS 30 % 

FIHO 28 % 

Preizkus Toyote z avtomatskim menjalnikom 
in ročico BDF. v Centru varne vožnje AMZS na 

Vranskem, 16. april 2018 
Foto: arhiv ZPS
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8.1 Aktivnosti delovnih teles
 V letu 2018 se je Upravni odbor ZPS sestal na 5 rednih, 2 izrednih in 2 dopisnih 

sejah.

 Udeležba na sejah:

 - 100-odstotna – DP Koroške, DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja  
 (dvakrat s pooblastilom Martina GLAVIČ, enkrat s pooblastilom  
 Mirko SINTIČ), DP Gorenjske, DP severne Primorske, DP Istre in  
 Krasa (petkrat s pooblastilom Slavko BRAČIČ),

 - 90-odstotna (1 izostanek) – ZPS, DP ljubljanske pokrajine,  
 DP Prekmurja in Prlekije,

 - 80-odstotna (2 izostanka) – DP Podravja (trikrat s pooblastilom  
 Alfred LASETZKY, enkrat s pooblastilom Barbara SLAČEK),  
 DP jugozahodne Štajerske.

 Upravni odbor je sprejel 140 sklepov, ki so bili realizirani ali pa so v postopku 
izvedbe. 

 Na vsaki seji Upravnega odbora so člani kot upravljavci lastnine ZPS velik po-
udarek namenili Domu paraplegikov. 

 Naši trije predstavniki v Nadzornem svetu Doma paraplegikov so ZPS kot 
100-odstotno lastnico povezane družbe zastopali na 4 rednih sejah Nadzorne-
ga sveta. Sklicanih pa je bilo 6 dopisnih sej, od teh so bile štiri povezane z re-
ševanjem likvidnostnih težav družbe na začetku leta, dve pa s sporazumnim 
prenehanjem delovnega razmerja direktorice Jane Rožaj in začasnim imeno-
vanjem odgovorne osebe Urše Prešern. Izvedena je bila tudi 1. izredna seja, 
namenjena kandidacijskim postopkom in izboru direktorja družbe Marka Fer-
luge, ki je svoje delo nastopil 1. januarja 2019. Člani Upravnega odbora in 
Skupščine so bili redno seznanjeni s poročili in zapisniki Nadzornega sveta 
Doma paraplegikov.

 V letu 2018 je pod vodstvom mag. Franceta Hočevarja Strokovni svet opravil 
eno sejo, na kateri so prisotni obravnavali raziskavo ZPS o stanju preležanin 
med člani in odgovore, prejete s strani splošnih bolnišnic in drugih inštitucij, ki 
obravnavajo člane ZPS ter Ministrstva za zdravje, o načinih preprečevanja pre-
ležanin v Sloveniji ter predstavili stališča za pripravo programa za nadaljnje 
zdravljenje in rehabilitacijo oseb z najtežjimi oblikami poškodb hrbtenjače.

 Nadzorni odbor (NO), ki po Statutu opravlja notranjo kontrolo po-
slovanja ZPS, se je sestal na 4 rednih sejah, na katerih je spre-
mljal delo ZPS in sprejel 18 sklepov, ključnih za poslovanje tako 
ZPS kot njenih organov. Po pregledu poslovanja za leto 2018 je 
NO sprejel sklep, s katerim ugotavlja, da pri pregledu ni bilo za-
znanih nobenih nepravilnosti v poslovanju ZPS, vsa dokumentaci-
ja pa je urejena v skladu s standardi in predpisi v Republiki Slove-
niji. Ugotavlja tudi, da je bilo poslovanje ZPS v letu 2018 v skladu 
s slovenskim računovodskim standardom SRS – 33, ki obravnava 
računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah, ter 
da ZPS deluje v skladu z Zakonom o društvih (ZoD).

 Skupščina ZPS se je sestala na 2 rednih sejah, na katerih je sprejela Program 
dela za leto 2018 in Letno poročilo za leto 2017. Na sejah Skupščine je bilo 
sprejetih 37 sklepov, ki so izredno pomembni za nadaljnji razvoj in delovanje 
ZPS in društev paraplegikov.

8 Poslovno poročilo predsednika ZPS

Slikarja, člana VDMFK, ki slikata z usti
Foto: arhiv ZPS

Zastave držav udeleženk na Hrovatinovem memorialu, 
atletski stadion Kladivar v Celju, 8. september 2018 

Foto: arhiv ZPS
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Srečanje osebnih asistentov, 
gostišče Livada, 24. januar 2018 

Foto: arhiv ZPS

8.2 Posebni socialni programi 
 S posebnimi socialnimi programi smo se prijavljali na različne razpise in v sklo-

pu izvajanja programov na podlagi prejetih sredstev poročali sofinancerjem Fun-
daciji invalidskih in humanitarnih organizacij ¬– FIHO, državni proračun: Ministr-
stvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ in Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje – ZZZS, ter občinski proračun – različne občine. 

 V letu 2018 smo po nerevidiranih podatkih upravljali z 2.275.808,39 EUR, od tega 
FIHO 611.618,77 EUR za izvajanje vseh posebnih socialnih programov in delova-
nje na državni ravni. V letu 2018 so bili programi s strani FIHO tako financirani v 
višini 470.528,09 EUR, delovanje pa v višini 141.090,68 EUR. ZPS je kot reprezen-
tativna invalidska organizacija skupaj z društvi kandidirala za sredstva FIHO tudi 
v njihovih imenih in posledično v letu 2018 opravila transferje finančnih sredstev 
na račune društev v višini 352.058,67 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 2018, ki 
ga posredujemo agenciji AJPES, ZPS konsolidirano bilanco, kar pomeni, da bo 
poslovni izid zmanjšan za znesek transferja na društva. 

 Prihodki za leto 2018 so po nerevidiranih podatkih znašali skupaj 2.275.808,39 EUR, 
odhodki pa 2.230.765,24 EUR. Tako so posledično v letu 2018 prihodki višji od od-
hodkov – po nerevidiranih podatkih razlika znaša 45.043,15 EUR. Vsa finančna sred-
stva so bila porabljena skladno z razpisnimi pogoji, sprejetimi sklepi in akti ZPS. 

 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. Za odobre-
no kvoto smo od sofinancerja obnovitvene rehabilitacije prejeli 682.022,90 EUR. 
Komisija za obnovitveno rehabilitacijo je na eni seji na podlagi Pravilnika OR in v 
neopredeljenih primerih na podlagi mnenja vodstev društev najpotrebnejšim 
udeležencem dodelila spremljevalca. ZPS je sklepala dogovore z izvajalci, ki so 
se v letu 2018 odzvali na javno povabilo za izvajanje obnovitvene rehabilitacije. V 
letu 2018 smo obnovitveno rehabilitacijo izvajali v Domu paraplegikov, Thermani 
Laško, Zdravilišču Radenci in Termah Zreče. Na podlagi razpisa in zbranih prijav 
je bilo na obnovitveno rehabilitacijo v letu 2018 napotenih 507 paraplegikov in 
tetraplegikov ter 90 spremljevalcev. Za presežek kvote udeležencev smo sred-
stva zagotovili iz programa Obnovitvena rehabilitacija, ki ga delno financira FIHO. 
Ta vir sredstev je pokril tudi stroške triaže za vse udeležence, ki jo po pogodbi 
opravlja zavod URI-Soča, zdravnik fiziater prim. mag. Rajmond ŠAVRIN, dr. 
med., spec. FRM. Sodelujoči v skupinski obnovitveni rehabilitaciji niso bili udele-
ženi z lastno participacijo, razen v primeru Thermane Laško, kjer so morali ude-
leženci doplačati oskrbo na negovalnem oddelku, spremljevalci pa bivanje v 
zdravilišču, in v primeru Term Zreče, kjer so bivanje v termah morali doplačati 
udeleženci in spremljevalci. Najvišja udeležba je bila v Zdravilišču Laško, kjer se 
je skupinske obnovitvene rehabilitacije udeležilo 46,2 % vseh udeležencev, naj-
nižja udeležba pa je bila v Termah Zreče, udeležilo se je je 4,3 % udeležencev.

 Za program Osebna asistenca smo na podlagi razpisa MDDSZ za sofinanciranje 
programov socialnega varstva (2014–2018) in javnega razpisa MDDSZ za sofinan-
ciranje programov za samostojno oz. samostojnejše življenje invalidov (2015–
2018) v letu 2018 uspešno pridobili 59.400,00 EUR za financiranje plač strokovnih 
delavcev ter 557.778,32 EUR za sofinanciranje plač osebnih asistentov.

 Žal s tem zneskom v celoti ne pokrivamo stroška plač zaposlenih, zato smo tudi 
v letu 2018 nadaljevali z aktivnim nagovarjanjem občin k sofinanciranju progra-
ma in tako poskrbeli za njegovo stabilnejše izvajanje. Tekom leta je osebno asi-
stenco izvajalo 80 različnih osebnih asistentov, ki so nudili osebno asistenco 99 
različnim (stalnim in občasnim) uporabnikom. Osebni asistenti so bili na podlagi 
razpisa MDDSZ za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostoj-
nejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 zaposleni tako za 
nedoločen kot za določen čas.

 Glavnino programa osebna asistenca (strokovno vodenje programa in izvajanje 
storitev) je financiralo MDDSZ s finančnimi sredstvi v skupni višini 617.178,32 
EUR. ZPS je sredstva pridobila še iz občinskih proračunov, od ZRSZ ipd.

Na obnovitveni rehabilitaciji v Laškem, sezona 2018 
Foto: arhiv ZPS
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 V letu 2016 smo v okviru programa Osebna asistenca pričeli z izvajanjem inova-
tivne namestitve gibalno oviranih oseb. V sodelovanju z URI-Soča smo soustva-
rili model bivalne enote s 24-urno navzočnostjo osebnih asistentk in s tem pri-
pomogli k deinstitucionalizaciji in krepitvi moči gibalno oviranih oseb. Leta 2018 
so v bivalni enoti bivali trije različni uporabniki, prvi 12 mesec, drugi 11 mesecev 
in tretji 1 mesec.

 Uspešni smo bili tudi na Ministrstvu za kulturo – MK, ki je priskrbelo sredstva iz 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti – JSKD – za sofinanciranje izvajanja kul-
turnih delavnic.

 Ob koncu leta 2018 je ZPS 89 članom, ki živijo v DSO ali drugih institucijah, raz-
delila vsakemu 50,00 EUR. 

 V sklopu kulturnih dejavnosti smo v letu 2018 izvedli 3 večdnevne likovne koloni-
je. Na pomladanski šestdnevni koloniji v Semiču so likovniki pod mentorstvom 
Jožeta Potokarja – Cvrča ustvarjali in upodabljali likovna dela za počastitev sve-
tovnega dneva čebel, obiskali so jih tudi malčki iz semiškega vrtca. Poleti so na 
desetdnevni koloniji Istrsko poletje člani Likovne sekcije ZPS v Pineti ustvarjali z 
mentorjem Rassom Causevigom. Njihova dela so si ogledali tudi osnovnošolci iz 
Škofje Loke. Na koloniji Belokranjska jesen v Semiču so se likovniki šest dni iz-
popolnjevali v slikarskih tehnikah akril in olje na platnu ter v rezbarstvu. 

 Decembra so člani Likovne sekcije ZPS na likovni delavnici v prostorih ZPS 
ustvarjali v pastelu, olju in akrilu na platnu ter risali.

 Člani likovne sekcije in bralne skupine ZPS pa so sodelovali tudi na delavnicah in 
recitalih Društva animatorjev Norma 7.

 Prek glasila Paraplegik, ki je v letu 2018 izšel 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 2018. Izdanih je bilo 7.200 
izvodov glasila na skupno 304 straneh vsebine. Od tega je bilo 6.828 izvodov gla-
sila poslanih po pošti. Glasilo Paraplegik s svojimi prispevki vsebinsko oblikujejo 
strokovnjaki z različnih področij – v letu 2018 smo tako poročali o novostih na 
področju ortopedskih in drugih pripomočkov doma in v svetu, o novostih in reali-
zaciji rehabilitacijskih programov, poteku kongresov doma in v tujini, novostih s 
področij izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, socialne problematike itd. 
Redno pa smo objavljali prispevke o športnih, kulturnih, družabnih in zabavnih 
dogodkih, o katerih je poročalo devet društvenih dopisnikov. 

 Facebook stran Zveza paraplegikov Slovenije je imela na dan 31. 12. 2018 1.120 
sledilcev, v letu 2018 pa je bilo objavljenih 240 javnih objav.

 Šport in rekreacija sta pomemben sestavni del zdravega življenja, zato v sklopu 
programa organiziramo različne športne panoge, ki spodbujajo k aktivnemu 
preživljanju prostega časa in hkrati omogočajo razvoj vrhunskih športnikov. V 
domačem in mednarodnem merilu so predstavniki društev in ekip, ki sodelujejo 
v regionalni ligi (RL), na dveh sejah poskrbeli za izvedbo posameznih izvedbenih 
projektov. Tako je pod okriljem ZPS že deseto leto potekala mednarodna liga v 
košarki na vozičkih, ki je pridobila tudi že mednarodni ugled. V letu 2018 je v re-
gionalni ligi NLB WHEEL sodelovalo osem ekip iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Bosne 
in Hercegovine in Slovenije. V letu 2018 smo organizirali 10. smučarski kamp na 
Rogli z veliko udeležbo ter tako pripravili slavnostno proslavo ob jubileju, 4. klo-
basarjenje v Loški dolini, 49. Hrovatinov memorial v Celju, zbor ATV-motoristov 
na severnem Primorskem ter v Beli krajini.

 V sklopu programa Šport paraplegikov smo v letu 2018 organizirali: 5 tekmovanj 
v atletiki, 14 tekmovanj v košarki na vozičkih, 5 tekmovanj v kegljanju, 5 tekmo-
vanj v športnem ribolovu, 1 tekmovanje v namiznem tenisu, 1 tekmovanje v teni-
su, 5 tekmovanj v šahu, 4 tekmovanja v streljanju, 1 tekmovanje v spretnostni 
vožnji z osebnimi vozili, 1 tekmovanje v plavanju, 5 tekmovanj v ročnem kolesar-
jenju, 1 tekmovanje v biljardu za 9. pokal ZPS, 1 tekmovanje v smučanju na vodi 
ter na snegu. Za Zvezo paraplegikov Slovenije je posebno pomembno izvajanje 
športnih memorialov, saj se na tak način poklonimo pokojnim začetnikom špor-
tnih panog za paraplegike in tetraplegike v Sloveniji in velikim podpornikom 
športa paraplegikov. V letu 2018 smo organizirali ali soorganizirali 8 memorial-
nih tekmovanj: Čurčijev memorial (športni ribolov), Memorial Jožeta Radeja 

Evropsko prvenstvo v paraplesu na Poljskem,  
Nino Batagelj in Sara Štirn, 16. in 17. junij 2018  

Foto: arhiv ZPS

Skupina, ki je postavila nov mejnik v svetu  
čebelarstva invalidov, 24. februar 2018 

Foto: arhiv ZPS



19

Udeleženci 13. kongresa ESCIF v Pragi,  
8. do 10. avgust 2018

Foto: arhiv ZPS

Ročni kolesarji, Maraton Franja, 8. junij 2018  
Foto: arhiv ZPS

(šah), 49. Hrovatinov memorial (atletika), Zdovčev, Grnjakov in Magdičev memo-
rial (kegljanje), 38. Pogačnikov memorial, ki je hkrati že 22. v mednarodnem 
merilu (košarka na vozičkih) in večdnevni mednarodni Parabasket turnir (košar-
ka na vozičkih).

 S terenskim delom in skozi obiske pri članih smo ugotovili, da člani po zaključe-
ni medicinski rehabilitaciji in vrnitvi v domače okolje nimajo prave podpore pri 
soočanju z invalidnostjo in novim načinom življenja v svojih lokalnih skupnostih. 
Zato smo jim nudili podporno okolje za bivanje v sklopu programa Spodbujanje 
socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov. 

 Počitnikovanja v kapacitetah Zveze se je v Domu Pineta udeležilo 196 letovalcev, 
sezona je trajala 101 dan, zabeleženih je bilo 1.856 nočitev. V domu Semič, ki je 
obratoval celo koledarsko leto, smo zabeležili 2.245 nočitev in 243 uporabnikov. V 
bivalnih enotah ZPS je skozi celo koledarsko leto bivalo 15 različnih uporabnikov. 

 Hišice Čatež so bile na voljo za najem skozi vse leto, v njih je letovalo 480 uporab-
nikov. 

 Posamezne Info točke, ki jo organiziramo vsak zadnji četrtek v mesecu v prosto-
rih URI-Soča, se je vsakič udeležilo približno 10 bolnikov. 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 preteklem letu smo vsem zainteresiranim zagotovili izposojo prilagojenega 
osebnega avtomobila Škoda Roomster za pridobitev vozniškega izpita ali prila-
gajanje na vožnjo v spremenjenih okoliščinah po poškodbi. S kombiniranim vozi-
lom smo izvajali prilagojene prevoze, največkrat v Domu paraplegikov, po potre-
bi pa smo ga posodili lokalnim društvom ob pripravi večjih dogodkov in ob okva-
ri njihovih vozil, ki jih je glede na star vozni park društev iz leta v leto več. V letu 
2018 smo s kombiniranim vozilom opravili 17.307 kilometrov.

 Arhitekt Marko TUL je v lanskem letu na različne načine svetoval članom in zu-
nanjim uporabnikom. Pripravil jim je posnetke obstoječega stanja, idejne zasno-
ve sanacij oz. izvedbene načrte z detajli. V sklopu programa smo nudili strokovno 
pomoč v obdobju socialne rehabilitacije, ko se invalidi po zaključeni medicinski 
rehabilitaciji soočajo s težavami arhitekturnih ovir doma in v širšem okolju. Za 
recenzijo in svetovanje pri projektiranju dostopnosti in uporabnosti objektov sta 
prosili 2 arhitekturni pisarni. S Planinsko zvezo Slovenije smo pripravili gradiva 
za predavanja o dostopnosti planinskih koč. Z Zavodom Dostop smo sodelovali 
pri pripravi ocen univerzalne dostopnosti in uporabnosti zdravstvenih domov.

 Zveza paraplegikov Slovenije je v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije 25. 
aprila 2018 slovesno odprla učni čebelnjak z osmimi panji, prilagojen za delo 
oseb na invalidskih vozičkih. Učni čebelnjak služi izpopolnjevanju čebelarjev na 
vozičkih za delo s čebelami, pobudnik združenja čebelarjev na vozičkih pa je bil 
Andrej SEVER. Sredstva za postavitev čebelnjaka je zbrala Čebelarska zveza Slo-
venije, načrt zanj pa je v sodelovanju z arhitektom ZPS Matjažem PLANINCEM 
pripravil arhitekt prof. Borut JUVANEC. Čebelnjak je svetovna posebnost, ki je 
konstrukcijsko prilagojen današnjim sodobnim razmeram, njegova kompozicija 
pa ustreza značilnostim pravega slovenskega čebelnjaka. V dolžino meri 382 cm, 
v širino pa 312 cm, v njem pa je osem panjev. Opremljen je z vsemi osnovnimi 
pripomočki za sodobno čebelarjenje, čebelnjak pa je v celoti prilagojen čebelar-
jem na invalidskih vozičkih. Čebelnjak, ki ga je izdelalo tesarstvo Drago Črešnjo-
vec s. p. iz Lendave, za komunalno ureditev pa je poskrbela Mestna občina Mur-
ska Sobota, stoji v neposredni bližini DP Prekmurja in Prlekije sredi cvetoče 
ravnice in nudi obilo paše za čebele. Prekmursko društvo ima tudi največ čebe-
larjev na invalidskih vozičkih, ki bodo ob strokovni pomoči pomurskih čebelarjev 
lahko vzorno skrbeli za svoje čebelje družine. Slovesno odprtje čebelnjaka je 
vodila Valerija ŠÖMEN, prisotnim so dobrodošlico izrekli predsednik DP Prek-
murja in Prlekije Stanko NOVAK ter govorci predsednik Čebelarske sekcije inva-
lidov na vozičkih in drugih invalidov Ljubo JANEŽIČ, predsednik Čebelarske zve-
ze Slovenije Boštjan NOČ, predsednik ZPS Dane KASTELIC, župan Mestne obči-
ne Murska Sobota dr. Aleksander JEVŠEK, direktorica direktorata za invalide pri 
MDDSZ Dragica BAC ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. 
Dejan ŽIDAN.
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8.3 Delovanje
 Delovanje izven organizacije: predstavniki ZPS smo se udeležili devetih občnih 

zborov društev in na povabilo obiskali glavnino društev ter jim pomagali pri re-
ševanju različnih težav, ki so se pojavile pri delu. Posebno podporo na strokov-
nem področju so članom društev in vodstvenim delavcem nudili tudi strokovni 
delavci in vodstvo ZPS (Šušteršič, Ermenc, Tul, Kanalec, Hovnik in Kastelic).

 Zaradi neposrednega pretoka informacij in poslovnega odnosa do zaposlenih 
smo izvedli enajst sestankov z delovno skupnostjo, in sicer vsak prvi ali drugi 
torek v mesecu. Ker se zavedamo, da sta dobro vzdušje in medsebojno zaupa-
nje predpogoj za uspešno delo dobrega kolektiva, smo izvedli tri enodnevna 
motivacijska srečanja. V letu 2018 smo na sedežu ZPS nadaljevali tudi s prakso 
t. i. letnih razgovorov z vsemi zaposlenimi, ki se je po izvedeni analizi izkazala za 
odličen pristop in je že kratkoročno prispevala k izboljšanju razumevanja orga-
nizacije in njenega poslanstva ter posledično tudi empatije zaposlenih do delo-
dajalca. 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 tetraple-
gikov. 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.

 Zveza paraplegikov Slovenije je 16. aprila 2018 v Centru varne vožnje AMZS na 
Vranskem praznovala 49. letnico ustanovitve organizacije. Obletnico so soobli-
kovale: slovesna seja Skupščine Zveze, okrogla miza, novinarska konferenca, 
predstavitev hibridnih vozil Toyota z vgrajeno ročico BDF. za ročno upravljanje in 
adrenalinska terenska vožnja s Toyotinimi in lastnimi vozili. Skupščino je vodila 
predsednica Mirjam KANALEC, delegate in predsednike vseh devetih pokrajin-
skih društev je nagovoril predsednik ZPS Dane KASTELIC. Ustanovni član ta-
kratne Sekcije paraplegikov in tetraplegikov Tine GORENC je s predstavitvijo 
dogodkov skoraj šest desetletij življenja s paraplegijo prikazal znatne razlike 
med takratnim in sedanjim življenjem paraplegikov in tetraplegikov.

 Tema tokratne okrogle mize je bila Mobilnost za vse, vodila jo je strokovna de-
lavka ZPS Špela ŠUŠTERŠIČ, sooblikovali pa višji svetovalec Vojmir DRAŠLER z 
Ministrstva za infrastrukturo, Jože HRIBAR iz Javne agencije RS za varnost pro-
meta (AVP), Franci ZAJC iz AMZS in uporabnik Janez HUDEJ iz DP jugozahodne 
Štajerske. Govorili so o mobilnosti, ki je izrednega pomena za gibalno ovirane 
invalide, in težavah z uveljavljanjem sofinanciranja prilagoditve vozila, ki ga 
upravičencem od leta 2014 določa Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilago-
ditvi vozila. 

 Na novinarski konferenci dogodka je moderator Primož TIRINGAR, direktor To-
yota Slovenija, ob sodelovanju z direktorjem Brend7 (ročica BDF.) Dominikom 
GRBCEM in predsednikom ZPS Danetom KASTELICEM povedal, da so se pri 
Toyoti kot partnerji zavezali, da bodo voznikom invalidom prvi omogočili testira-
nje njihovih vozil z vgrajeno ročico BDF. za ročno upravljanje. S preizkusom vo-
zila pred nakupom imajo torej tudi invalidi enake možnosti in pravice kot drugi 
kupci. 

 Na poligonu AMZS je pod nadzorom inštruktorja Braneta LEGANA sledil prikaz 
elementov varne vožnje. Skoraj 60 naših voznikov je lahko z inštruktorjem svoje 
sposobnosti na poligonu preizkusilo s svojimi vozili, nekateri pa so preizkusili 
tudi Toyotino hibridno vozilo Auris z vgrajeno ročico BDF. 

 V letu 2018 smo aktivno sodelovali v Svetu FIHO in komisijah FIHO, kjer smo 
sooblikovali nacionalno politiko financiranja invalidskih organizacij. Mirjam KA-
NALEC je predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razpo-
reditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam. Kot polnopravna članica smo 

Predstavniki ZPS pri predsedniku  
Državnega zbora, 24. oktober 2018 

Foto: arhiv ZPS

Preizkus varne vožnje, Dan paraplegikov,  
Center varne vožnje AMZS, Vransko, 16. april 2018 

Foto: arhiv ZPS
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bili aktivni v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije, kjer je Zveza 
paraplegikov zasedala podpredsedniško mesto. V Skupščini ter Upravnem od-
boru ZZZS smo sodelovali pri upravljanju Zavoda in hkrati zastopali interese in 
pravice zavarovancev, predvsem pa smo bili aktivni na področju nezmanjševa-
nja 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. Prek Sveta 
za invalide RS, ki ga vodi Dane KASTELIC, smo sodelovali na področju uvelja-
vljanja pozitivne zakonodaje za naše člane. ZPS je imela predstavnici tudi v sku-
pinah za pripravo podzakonskih aktov Zakona o osebni asistenci.

 Predstavniki ZPS smo se 24. oktobra 2018 udeležili sprejema pri predsedniku 
Državnega zbora RS mag. Dejanu ŽIDANU. Predstavili smo mu delovanje orga-
nizacije, strokovna delavka Špela ŠUŠTERŠIČ pa mu je opisala pomen pričetka 
izvajanja Zakona o osebni asistenci za naše člane in njihove svojce. Naši pred-
stavniki so spregovorili tudi o odprtem vprašanju ureditve oz. prilagoditve bival-
nega okolja invalidov ter arhitekturno urejenega dostopa do bivalnega okolja, 
predsednik DZ RS pa nas je podprl pri reševanju omenjenih težav.

 V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju so ob Mednarodnem dnevu invalidov 
3. decembra predsednik RS Borut PAHOR, predsednik Državnega zbora RS 
mag. Dejan ŽIDAN in predsednik Vlade RS Marjan ŠAREC dne 30. novembra 
2018 pripravili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij Slovenije, na ka-
terem so bili prisotni tudi naši predstavniki. V letu 2018 je invalide povezoval 
slogan »Skupaj gremo naprej«, ki obeležuje enotnost in slogo v delovanju vseh 
življenjsko-družbenih procesih v sodelovanju z ljudmi, institucijami in skupaj z 
državo. Ob tej priložnosti je predsednik RS Borut PAHOR povedal, da leta 2018 
mineva deset let od pristopa naše države h Konvenciji o pravicah invalidov in da 
bo država sledila glavnemu sporočilu konvencije, naj se o invalidih ne odloča 
brez invalidov in da mora oblast na vseh ravneh posvetiti potrebno skrbnost. V 
nadaljevanju se je zahvalil predsedniku Sveta za invalide RS Danetu KASTELI-
CU za pobudo za srečanje pred sprejemom, kjer so se predstavniki Sveta s 
predsednikom posvetovali o aktualnih zadevah. Predsednik Sveta za invalide RS 
Dane KASTELIC je v obsežnem in tudi kritičnem nagovoru pripomnil, da sloven-
ske invalide obkroža veliko predpisov in deklarativnega balasta, medtem ko in-
validi v invalidskih organizacijah postajamo resno zaskrbljeni, ker se sredstva, 
namenjena socialno-varstvenim programom, zmanjšujejo, po drugi strani pa 
država vedno več obveznosti prelaga na invalidske organizacije.

 Na mednarodnem področju je bila ZPS prek NSIOS aktivno vključena v Evropski 
invalidski forum (EDF), kot samostojna članica pa v Evropsko zvezo paraplegi-
kov (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 31 članic iz 28 evrop-
skih držav. Zaradi naše dejavnosti v evropskem prostoru in v jugovzhodni Evropi 
smo imeli v petčlanskem Upravnem odboru ESCIF svojega predstavnika Janeza 
TRDINO, ki je opravljal delo blagajnika, aktivno pa sodelujemo tudi na vsakole-
tnih rednih Skupščinah ESCIF. Lanski 14. kongres ESCIF je potekal od 8. do 10. 
avgusta 2018 v Pragi. Zanimivega kongresa, katerega glavna tema je bila Vr-
stniška pomoč – Edinstven vir (Peer support – A unique resource), so se udele-
žili predstavniki iz devetnajstih evropskih držav, med njimi tudi predstavnik ZPS 
in član Upravnega odbora ESCIF Jani TRDINA. V okviru kongresa je potekala 
tudi letna volilna Skupščina za tri mesta v Upravnem odboru ESCIF. Zaradi za-
pletov, ki so bili posledica zdravstvenih in osebnih ovir posameznikov, se je 
Skupščina ESCIF odločila, da do novega kongresa organizacijo vodita dva pod-
predsednika z enakimi kompetencami. Izvoljena sta bila Nuutti HILTUNEN (Fin-
ska) in Jani TRDINA (Slovenija). Na žalost nas je nato 28. oktobra 2018 pretresla 
žalostna novica o smrti Janija TRDINE, prvega direktorja Doma paraplegikov v 
Pacugu, ki bo vsem, ki smo ga poznali, pustil v življenju neizbrisljiv pečat.

 ZPS je v mednarodnem merilu aktivna tudi v organih Sveta Evrope in Evropske 
Komisije. Aktivno smo sodelovali na raznih simpozijih in okroglih mizah na po-
dročju JV Evrope, kjer smo svojo organizacijo predstavili kot primer dobre pra-

Svetovno prvenstvo v curlingu na invalidskih  
vozičkih na Finskem, 9. do 15. november 2018  

Foto: arhiv ZPS

Sprejem ob mednarodnem dnevu invalidov  
na Brdu, 30. november 2018 

Foto: arhiv ZPS
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kse in inkluzije članov, društev ter nenazadnje tudi ZPS v družbene tokove RS. 
Organizacija Nacionalni savez osoba sa invaliditetom Mobilnost Makedonija je 
13. in 14. aprila 2018 na Ohridu organizirala strokovno dvodnevno srečanje na 
temo Zdravljenje in rehabilitacija ljudi z okvaro hrbtenjače, kjer so s prispevkom 
sodelovali tudi predsednik ZPS Dane KASTELIC in strokovni sodelavec ZPS ter 
zdravnik URI-Soča Daniel GLOBOKAR. V tematski delavnici so sodelovali tudi 
zdravniki specialisti fiziatri ter terapevti iz regijskih makedonskih bolnic Skopja 
in Bitole. Slovenska predstavnika sta sodelovala tudi na okrogli mizi, ki jo je v 
sklopu dogodka organizirala Mobilnost Makedonija in predstavila izkušnje re-
habilitacije in delovanja ZPS. S predavanjem je na dogodku sodeloval tudi aka-
demik prof. Mile MIĆUNOVIĆ, specialist urolog zdravnik iz Rehabilitacijskega 
Centra v Skopju. Prispevki in predlogi udeležencev iz Slovenije so bili odlično 
sprejeti, zato so organizatorji dali pobudo za aktivnejše strokovno sodelovanje v 
bližnji prihodnosti.

 Za obveščanje članov in širše javnosti uporabljamo spletno stran, ki je vsako-
dnevno posodobljena. Spletna stran je pestra, zanimiva, pregledna in ažurno 
urejena. V 15 naslovnih menijih je 129 podstrani. V dveh fotogalerijah je bilo v 
letu 2018 objavljenih 599 albumov z več kot 22.000 fotografijami. Na spletni 
strani, ki si jo je v letu 2018 ogledalo 99.2014 obiskovalcev, smo objavili 225 
novic in približno 10 napovedi dogodkov, v novicah pa 582 fotografij. V letu 2018 
smo stran dopolnili z nekaj novimi povezavami na druge spletne strani.

 Statistika obiska spletne strani po mesecih:

Mesec Različnih  
obiskovalcev Št. obiskov Strani Zadetkov Promet

Jan 2018 3.734 15.804 207.401 260.605 7.94 GB

Feb 2018 4.140 6.375 110.303 196.932 7.95 GB

Mar 2018 4.676 7.436 148.456 254.016 10.67 GB

Apr 2018 4.002 6.496 146.330 249.869 8.75 GB

Maj 2018 4.931 7.629 138.957 250.395 10.57 GB

Jun 2018 4.324 7.384 134.755 236.855 8.84 GB

Jul 2018 4.071 7.314 134.050 228.212 9.37 GB

Avg 2018 3.989 6.930 120.104 211.282 9.02 GB

Sep 2018 3.647 6.722 117.845 221.460 9.50 GB

Okt 2018 4.556 10.681 161.937 272.624 13.48 GB

Nov 2018 4.866 8.494 145.311 277.142 12.09 GB

Dec 2018 4.243 7.949 131.787 244.078 11.69 GB

Skupaj 51.179 99.214 1.697.236 2.903.470 119.87 GB

 V preteklem letu smo spremljali tudi odzive na naše akcije v slovenskem medi-
jskem prostoru. Ugotavljamo, da je bila ZPS kot subjekt omenjena 705-krat, 
največ objav je bilo na internetnih straneh, sledijo objave v tiskanih medijih in 
še v drugih občilih.
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8.4 Naložbe in rezervna sredstva FIHO
 V letu 2018 nismo s strani FIHO prejeli nobenih finančnih sredstev za naložbe. 

 Smo pa na podlagi ustrezno pripravljenih vlog za nepredvidene stroške, okvare 
in povzročeno škodo iz rezervnih sredstev FIHO prejeli 55.193,64 EUR. Od te 
vrednosti smo na državni ravni prejeli 42.341,41 EUR, ki smo jih namenili za 
sofinanciranje stroškov dela in regresa za 59 osebnih asistentov. Za društva 
smo iz rezervnih sredstev FIHO prejeli 12.852,23 EUR, za sofinanciranje stro-
škov dela in regresa osebnih asistentov, nakupa opreme in popravila kombini-
ranih vozil.

 V letu 2019 je FIHO s Sklepom št. 791-IO4/2018 zagotovil finančna sredstva za 
poplačilo kreditnih obveznosti DP Gorenjske iz naslova naložb v višini 27.000,00 
EUR. 

8.5 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, za 30 % bi bilo treba zmanjšati program Osebna 
asistenca, kar bi zaradi zmanjšanja števila osebnih asistentov in uporabnikov 
pomenilo tudi zaprtje enega strokovnega delovnega mesta. Iz poslovnih razlo-
gov bi bili prisiljeni odpovedati redne in mandatne zaposlitve v programih Pri-
lagajanje grajenega okolja, Izobraževalna in kulturna dejavnost ter Šport para-
plegikov, z izjemo regionalne lige. Na področju delovanja bi bilo treba za 80 % 
zmanjšati celotno poslovanje, kar pomeni prekinitev vseh mandatnih pogodb in 
odpoved zaposlitve dvema osebama. Posledično bi to pomenilo tudi ukinitev 
brezplačnih računovodskih storitev društvom paraplegikov ljubljanske pokra-
jine, Istre in Krasa, severne Primorske in Domu paraplegikov. Vsa tajniška in 
knjigovodska dela ter letovanja bi morala prevzeti ena oseba.

 Kratkoročna delna rešitev na področju osebne asistence bi bila, da sofinanci-
ranje prevzamejo občine in uporabniki ali da se število uporabnikov in asisten-
tov zmanjša. Rešitev bi bila tudi uveljavitev Zakona o osebni asistenci. Skozi 
program Prilagajanje grajenega okolja bi lahko še naprej zaposlovali enega 
strokovnega delavca, če bi vse njegove storitve zaračunali institucijam, drugim 
organizacijam in posameznikom. Izobraževalne, kulturne in športne dejavnosti 
bi bile neposredno v domeni vsakega posameznega člana. Računovodske sto-
ritve bi lahko še vedno izvajali v primeru, da bi se vse storitve fakturirale naroč-
nikom.

2. Neuspešna kandidatura za sredstva ZZZS za obnovitveno rehabilitacijo

 Takšnega izpada prihodka ne moremo nemudoma nadomestiti z drugimi sred-
stvi. V tem primeru bi 510 članov ostalo brez skupinske obnovitvene rehabilitacije, 
kar bi imelo ogromen negativen učinek na zdravje paraplegikov in tetraplegikov. 
Prisiljeni bi bili ukiniti tudi delovno mesto vodje OR. 

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 teme-
ljito analizo v naslednji treh segmentih:

Delovni posvet športnih referentov, 10. oktober 2018 
Foto: arhiv ZPS
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1. finančna analiza stanja podjetja Dom paraplegikov, d. o. o.,

2. finančna ocena investicije, 

3. analiza prejetih bančnih ponudb za dolgoročno financiranje investicije.

 Na podlagi teh treh izhodiščnih ocen smo z vso skrbnostjo pripravili Poslovni 
strateški načrt za obdobje 2015–2019. 

 Iz njega je razvidno, da lahko družba po optimističnem in realističnem scena-
riju samostojno posluje in servisira vse tekoče obveznosti ter obveznosti iz na-
slova kreditnih obveznosti do komercialnih bank in Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada. 

 Če pride do pesimističnega scenarija, predvidenega tudi v poslovnem načrtu, 
torej da družba posluje z bilančno 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. 

 Povzetek tveganj:

 Glede na prvi dve navedeni tveganji, ki ju lahko prineseta zlom Loterije Slove-
nije in zdravstvena reforma s ciljem krčenja pravic zavarovancev (ZZVZZ-1), bi 
lahko v prvem obdobju konsolidiranja stanja ogromno paraplegikov in tetra-
plegikov ostalo brez ustreznih programov. V nadaljevanju konsolidacije bi bilo 
treba pripraviti načrt prestrukturiranja na programskem in kadrovskem po-
dročju. Trenutno razpoložljive vire in materialne stroške bi bilo treba zmanjša-
ti za 40 %. 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. Obnovitvena rehabilitacija 
in osebna asistenca sta namreč primarnega značaja. 

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

POSEBNI SOCIALNI PROGRAM FIHO DRŽAVNI 
PRORAČUN ZZZS DRUGI PRIHODKI

SKUPAJ POSEBNI 
SOCIALNI PROGRAMI V 

LETU 2018

OBNOVITVENA IN SOCIALNA REHABILITACIJA 74.062,60 7.170,95 682.022,90 137,94 763.394,39

OSEBNA ASISTENCA 261.578,68 734.315,53 0,00 66.740,19 1.062.634,40

PRILAGAJANJE GRAJENEGA OKOLJA IN 
KOMPENZIRANJE INVALIDNOSTI 25.199,78 0,00 0,00 0,00 25.199,78

IZOBRAŽEVALNA IN KULTURNA DEJAVNOST 31.528,10 1.183,38 0,00 7.823,27 40.534,75

ŠPORT IN REKREACIJA 33.179,78 0,00 0,00 26.471,71 59.651,49

SOCIALNA VKLJUČENOST 87.320,56 0,00 0,00     26.632,97 113.953,53

SKUPAJ POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI 512.869,50 742.669,86 682.022,90 127.806,08 2.065.368,34

DELOVANJE V LETU 2018         DELOVANJE V LETU 2018

OPERATIVNI ODHODKI 53.010,85 0,00 0,00 24.168,29 77.179,14

OSEBNI PREJEMKI 25.833,06 0,00 0,00 137,93 25.970,99

UPRAVLJANJE TER ORGANIZACIJSKE IN 
STROKOVNE DEJAVNOSTI 62.246,77 0,00 0,00 0,00 62.246,77

SKUPAJ DELOVANJE 141.090,68 0,00 0,00 24.306,22 165.396,90

SKUPAJ FINANCER V LETU 2018 653.960,18 742.669,86 682.022,90 152.112,30 2.230.765,24

Ogled smučarskih poletov v Planici, 24. marec 2018 
Foto: arhiv ZPS

v EURv EURv EURv EURv EUR



26

8.7 Povzetek
 Leto 2018 je bilo v primerjavi z letom 2017 bolj uspešno, saj smo imeli prese-

žek prihodkov nad odhodki. Poslovodstvo ZPS niti približno ni dovolilo, da bi 
kakšen izpad zamajal izvajanje posebnih socialnih programov. Z dodatnimi 
aktivnostmi je vodstvo ZPS pridobilo 74.963,58 EUR donacij, sponzorstev in 
drugih prihodkov od dejavnosti, brez kotizacij, ter še 106.965,31 EUR prihod-
kov iz prispevkov uporabnikov. Vse predvidene aktivnosti po programih so se 
na državni ravni izvedle neokrnjeno. Presežek prihodkov nad odhodki je bil v 
višini 45.043,15 EUR. ZPS je poslovanje zaključila z 2.230.765,24 EUR odhod-
kov in 2.275.808,39 EUR prihodkov. Takšen poslovni rezultat je zagotavljal 
stabilnost in izpolnjevanje vseh obveznosti do poslovnih partnerjev ter hkrati 
nemoteno izvajanje posebnih socialnih programov in delovanja Zveze para-
plegikov Slovenije. 

 V zaključni oceni lahko zapišem, da smo v letu 2018 uspešno sledili temelj-
nim usmeritvam in izpolnili cilje poslovanja. 

 Končna ocena poslovodstva Zveze paraplegikov Slovenije je, da smo v danih 
pogojih v letu 2018 poslovali dobro in zagotovili nemoteno izvajanje pro-
grama.

 Za dobro opravljeno delo se vsem sodelavkam in sodelavcem v stro-
kovni službi, članicam in članom organov upravljanja, predstavnikom 
ministrstev, zunanjih strokovnih institucij in drugim poslovnim par-
tnerjem iskreno zahvaljujem. S sodelovanjem in skupnimi prizadeva-
nji smo poskrbeli za uspešen zaključek poslovnega leta 2018.

Zveza paraplegikov Slovenije
Dane KASTELIC

P R E D S E D N I K
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9.1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018
v EUR (s centi)

9 Računovodski izkazi

Konto Postavka Oznaka za 
AOP

Znesek teko-
čega leta

Znesek prejšn-
jega 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 6.691.978,17 6.645.901,17

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

A. DOLGOROČNA SREDSTVA  
     (003+010+018+019+027) 002 6.352.399,59 6.368.818,40

del 00, del 08, del 13 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne  
   aktivne časovne razmejitve (004+009) 003 6.350,72 4.876,92

del 00, del 08, del 13 1. Neopredmetena sredstva 004 1.108,27 600,00

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 5.242,45 4.276,92

del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13 II. Opredmetena osnovna sredstva 010 650.229,03 668.121,64

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

06, del 07 IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 019 5.695.819,84 5.695.819,84

06 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 020 5.217.282,98 5.217.282,98

 del 07 2. Dolgoročna posojila 024 478.536,86 478.536,86

del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 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) 032 338.073,89 275.918,26

67 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 0,00 0,00

del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66 II. Zaloge 034 0,00 0,00

del 07, 17, 18 III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 040 77.153,00 252.296,95

17 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 041 50.153,00 25.296,95

del 07, 18 2. Kratkoročna posojila 045 27.000 27.000

del 08, 12, del 13, 14, 15, 16 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 204.442,72 209.593,03

10, 11 V. Denarna sredstva 052 56.478,17 14.028,28

19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE  
     RAZMEJITVE 053 1.504,69 1.164,51

del 99 Zunajbilančna sredstva 054 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 6.691.978,17 6.645.901,17

90, 92, 93, 94, 95 A. SKLAD (056a+067+301) 056 5.515.971,39 5.470.928,24

90, 92, 93 I. Društveni sklad 056a 5.515.971,39 5.470.928,24

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

95 III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja  
    po pošteni vrednosti 301 0,00 0,00

96 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE  
     ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 072 890.772,29 905.780,59

del 96 1. Rezervacije 073 285.830,14 285.830,14

del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 604.942,15 619.950,45

del 97, del 98 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080) 075 0,00 0,00

del 97 I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 0,00 0,00

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

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, del 98 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 085 254.289,20 252.665,11

21 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 0,00 0,00

27, del 97 II. Kratkoročne finančne obveznosti 087 634,00 0,00

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 091 253.655,20 252.665,11

29 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE  
     RAZMEJITVE 095 30.945,29 16.527,23

del 99 Zunajbilančne obveznosti 096 1.000.000 1.000.000

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. 2018 DO 31. 12. 2018
v EUR (s centi)

Konto Postavka Oznaka 
za AOP

Znesek teko-
čega leta

Znesek prejšn-
jega leta

1 2 3 4 5

del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 22.565,18 22.740,69

60, del 61, 63 B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE  
     PROIZVODNJE 121 0,00 0,00

60, del 61, 63 C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE  
     PROIZVODNJE 122 0,00 0,00

79 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 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 2.244.120,85 2.248.796,78

60, 61, 63, 76, 79 F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125) 126 2.266.686,03 2.271.537,47

40, 41, 43, 44, 47, 48, del 
70, 72 G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 2.226.315,24 2.298.650,81

40, 41, del 70 I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 1.110.923,45 1.135.270,59

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0,00 0,00

40 2. Stroški porabljenega materiala 130 33.492,54 34.843,50

41 3. Stroški storitev 134 1.077.430,91 1.100.427,09

47 II. Stroški dela (140 do 143) 139 1.066.517,89 1.107.601,13

del 47 1. Stroški plač 140 770.153,93 790.999,67

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 68.680,94 71.396,54

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 56.261,64 58.486,19

del 47 4. Drugi stroški dela 143 171.421,38 186.718,73

43, 72 III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 19.339,45 19.332,21

43 1. Amortizacija 145 19.339,45 19.222,67

del 72 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih  
    in opredmetenih osnovnih sredstvih 146 0,00 0,00

del 72 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 0,00 109,54

44, 48 IV. Drugi poslovni odhodki 148 29.534,45 36.446,88

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 
43, 44, 47, 48, del 70, 72 H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127) 151 40.370,79 0

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 
43, 44, 47, 48, del 70, 72 I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126) 152 0,00 27.113,34

77 J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 17,68 8.295,00

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

del 77 II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 0,00 8.278,45

del 77 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 17,68 16,55

74 K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 0,00 0,00

del 74 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 0,00 0,00

del 74 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 169 0,00 0,00

del 74 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 0,00 0,00

78 L. DRUGI PRIHODKI 178 9.104,68 2.099,18

75 M. DRUGI ODHODKI 181 4.450,00 4.550,00

80 N. PRESEŽEK PRIHODKOV (151-152+153-166+178-181) 182 45.043,15 0,00

80 O. PRESEŽEK ODHODKOV (152-151-153+166-178+181) 183 0,00 21.269,16

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

del 81 R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184) 186 45.043,15 0,00

89 S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA  
     (183+184) oz. (184-182) 187 0,00 21.269,16

del 80 Š. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka  
     prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij 187a 0,00 21.269,16

* POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR  
   V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) 188 69,45 71,82

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12

Opomba: *Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposlenci 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.
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9.3 Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida za obdobje od  
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

v EUR (s centi)

Obrazec je predpisala Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

76 1. Prihodki od dejavnosti (401 do 409) 400 2.266.686,03 2.271.537,47 22.565,18 22.740,69

del 76 a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij v Republiki Sloveniji 401 656.224,22 620.640,79 0,00 0,00

del 76 b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 402 1.435.337,92 1.448.162,20 0,00 0,00

del 76 c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 403 0,00 0,00 0,00 0,00

del 76 č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 404 40.060,25 61.397,92 0,00 0,00

del 76 d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 405 96.965,31 102.458,51 0,00 0

del 76 e) članarine in prispevki članov 406 0,00 0,00 0,00 0,00

del 76 f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev 407 22.565,18 22.740,69 22.565,18 22.740,69

del 76 g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala 408 0,00 0,00 0,00 0,00

del 76 h) ostali prihodki od dejavnosti 409 15.533,15 16.137,36 0,00 0,00

del 48 2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam 410 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Tekočega 
leta

Prejšnjega 
leta

Tekočega 
leta

Prejšnjega 
leta

Konto Postavka Oznaka za 
AOP

Znesek

SKUPAJ OD TEGA: iz opravljanja 
pridobitne dejavnosti

Inkluzijski pohod na Planino nad Vrhniko, 14. junij 2018 
Foto: arhiv ZPS
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10 Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2018

 Računovodski izkazi so izdelani v skladu s splošnimi SRS 2016 in z upoštevanjem 
specifik slovenskega računovodskega standarda 33, ki obravnava računovodske re-
šitve v društvih in invalidskih organizacijah, ter v skladu s Pravilnikom o računovod-
stvu 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 splo-
šna 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 2018, če ni v bese-
dilu drugače navedeno. 

 ZPS je glede na višino letnih prihodkov v skladu z Zakonom o revidiranju zavezana 
revidiranju računovodskih izkazov. Na podlagi pogodbe o revidiranju je bila opravlje-
na 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 2018 
je potekala revizija za obdobje poslovanja od januarja do septembra 2018, drugi del 
revidiranja in zaključek revizije pa je potekal v mesecu marcu 2019.
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11 Pojasnila pomembnejših postavk bilance stanja

11.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktiv-
ne časovne razmejitve

v  EUR

Postavka Neopredmetena  
dolgoročna sredstva

Dolgoročne aktivne  
časovne razmejitve

Nabavna oziroma poštena vrednost

Stanje 1. 1. 2018 3.597 4.277

Povečanja 781 965

Zmanjšanja

Stanje 31. 12. 2018 4.378 5.242

Popravek vrednosti

Stanje 1. 1. 2018 2.997

Zmanjšanje

Amortizacija 273

Stanje 31. 12. 2018 3.270

Neodpisana vrednost

Stanje 1. 1. 2018 600 4.277

Stanje 31. 12. 2018 1.108 5.242

 ZPS neopredmetena dolgoročna sredstva ob nabavi ovrednoti po nabavni vre-
dnosti, ki jo sestavljajo nakupna cena ter stroški, ki jih je mogoče pripisati ne-
posredno za usposobitev neopredmetenega dolgoročnega sredstva za upora-
bo. Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi vodi ZPS računalniški pro-
gram 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.

11.2 Opredmetena osnovna sredstva
v EUR

Postavka Zemljišče Zgradbe Nepremičnine 
v gradnji 

Druge naprave 
in oprema

Nabavna vrednost      

Stanje 1. 1. 2018 19.153 891.532 256.915

Povečanja 8.370 3.370

Zmanjšanja  

Stanje 31. 12. 2018 19.153 899.902 260.285

Popravek vrednosti      

Stanje 1. 1. 2018   276.335   223.144

Zmanjšanje    

Amortizacija   12.923   16.709

Stanje 31. 12. 2018   289.258   239.853

Neodpisana vrednost    

Stanje 1. 1. 2018 19.153 615.197 33.771

Stanje 31. 12. 2018 19.153 610.644 20.432
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 ZPS opredmetena osnovna sredstva ob nabavi ovrednoti po nabavni vrednosti, 
ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pri-
pisati neposredno za usposobitev osnovnega sredstva za uporabo. 

 Večja vlaganja v osnovna sredstva v letu 2018 predstavljajo čebelnjak (8.370 
EUR), računalniški program (781 EUR), nakup računalnikov (2.676 EUR), na-
kup televizijskega sprejemnika (230 EUR), nakup zamrzovalne skrinje (306 
EUR), nakup kopalniške omare (158 EUR).

 Na dan 31. 12. 2018 ni bilo izkazanih obveznosti za opredmetena osnovna sred-
stva.

 ZPS amortizira osnovna sredstva z metodo enakomernega časovnega amorti-
ziranja.

 Amortizacijske stopnje so:
 - zgradbe 1,3 %,
 - 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 razmeji-
tve. Te so se na dan 31. 12. 2018 zmanjšale za obračunano amortizacijo teh 
sredstev v znesku 10.566 EUR.

 V letu 2018 so se za namensko prejete donacije za nakup osnovnih sredstev 
oblikovale dolgoročne pasivne časovne razmejitve v znesku 8.370 EUR.

 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve, oblikovane iz naslova namensko pre-
jetih donacij za nakup osnovnih sredstev, so se v letu 2018 zmanjšale za obra-
čunano amortizacijo na dan 31. 12. 2018 v vrednosti 12.813 EUR. 

 ZPS je v letu 2018 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 posoji-
la - Dom paraplegikov

Stanje 1. 1. 2018 5.217.283 478.537

Povečanja 0 0

Stanje 31. 12. 2018 5.217.283 478.537 

 Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo 100-odstotni lastniški delež v druž-
bo 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. Pove-
čanja v letu 2018 ni bilo.

 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 pričet-
ka delovanja celotnega objekta.



33

11.4 Kratkoročne poslovne terjatve

V EUR 2018 2017

1. Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 960 280

2. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 0 0

3. Kratkoročni predujmi – drugi 0 0

4. Kratkoročne terjatve za obresti 0 0

5. Druge kratkoročne terjatve 203.483 209.313

SKUPAJ 204.443 209.593

 Izkazane kratkoročne terjatve niso zavarovane z nobenim finančnim instrumen-
tom. Popravke vrednosti terjatev ZPS oblikuje posamično na podlagi domnev, da 
terjatev ne bo poravnana ali ne bo v celoti poravnana. Na koncu poslovnega leta 
2018 je ZPS na podlagi potrjenih IOP do kupcev in drugih uskladila stanje terjatev. 

 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi so nezapadle v vrednosti 960 EUR. 

 Postavka druge kratkoročne terjatve predstavlja terjatve do ZZZS (125.621 EUR), 
MDDSZ (53.714 EUR), terjatve za refundacijo invalidnin (3.280 EUR), terjatve za 
refundacijo boleznin (7.123 EUR), terjatve do fizičnih oseb iz naslova bivalne eno-
te (3.769 EUR), terjatve do fizičnih oseb in društev iz naslova doplačil za program 
Osebna asistenca (2.567 EUR), terjatve za prispevke invalidov nad kvoto (776 
EUR), terjatve do Sklada RS za zaposlovanje invalidov (506 EUR), terjatve do občin 
(5.205 EUR), terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje (785 EUR) ter druge terjatve 
(137 EUR).

 Druge kratkoročne terjatve po zapadlosti:

nezapadle 200.897 EUR

zapadle nad 30 dni 570 EUR  

zapadle nad 60 dni 442 EUR

zapadle nad 90 dni 634 EUR

zapadle nad 180 dni 840 EUR

zapadle nad 365 dni 100 EUR

 Vse navedene druge kratkoročne terjatve so nezapadle, razen terjatve do fizič-
nih oseb iz naslova bivalne enote, ki so zapadle v vrednosti 539 EUR, in terjatve 
do fizičnih oseb iz naslova doplačil programa Osebna asistenca in za povračilo 
stroškov pri programu Obnovitvena rehabilitacija, ki so zapadle v vrednosti 
1.910 EUR, in druge kratkoročne terjatve, zapadle v vrednosti 137 EUR. Vse 
poslovne terjatve so nezavarovane.
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11.5 Kratkoročne finančne naložbe

V EUR 2018 2017

1. Kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih organiza-
cijah 50.153 25.297

2. Kratkoročno posojilo 27.000 27.000

SKUPAJ 77.153 52.297

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

11.6 Denarna sredstva

V EUR 2018 2017

1. Denarna sredstva na računih 56.478 14.028

SKUPAJ 56.478 14.028

11.7 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

V EUR 1.1.2018 Povečanje Zmanjšanje 31.12.2018

Kratkoročno odlož. stroški 1.164 1.506 1.164 1.506

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

11.8 Društveni sklad

V EUR Presežek  
prihodkov

Dom paraplegi-
kov Ustanovni 

kapital

Dom paraplegikov 
Sklad za določene 

namene

Stanje 1. 1. 2018 607.499 4.118.678 744.751

Povečanje 45.043 0 0

Zmanjšanje 0 0 0

Stanje 31. 12. 2018 652.542 4.118.678 744.751

 Društveni sklad zajema v ZPS nerazporejeni presežek prihodkov iz preteklih 
let. V poslovnem letu 2018 se sklad poveča za ugotovljeni poslovni izid poslova-
nja, to je presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 45.043 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 obliko-
vali v prejšnjih letih, v letu 2018 pa ostajata nespremenjeni.
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11.9 Rezervacije

V EUR 2018 2017

Rezervacije 285.830 285.830

 Postavka Rezervacije izkazuje dolgoročno rezervacijo v Dom paraplegikov,  
d. o. o., kot rezervirana sredstva za sofinanciranje vlaganj v Dom paraplegikov, 
d. o. o.

Otvoritev učnega čebelnjaka v Murski Soboti, 25. april 2018 
Foto: arhiv ZPS
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11.10 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

V EUR 2018

1. Prejete donacije za nakup OS (FIHO)

    - stanje 1. 1. 2018 34.692

    - oblikovane v letu 2018 0

    - poraba v letu 2018 1.944

    - stanje na dan 31. 12. 2018 32.748

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

    - stanje 1. 1. 2018 16.957

    - oblikovanje v letu 2018 0

    - poraba v letu 2018 7.334

    - stanje 31. 12. 2018 9.623

3. Prejete donacije za nakup OS (odstop. prisp. inval. nad kvoto)

    - stanje 1. 1. 2018 8.886

    - oblikovanje v letu 2018 0

    - poraba v letu 2018 2.540

    - stanje 31. 12. 2018 6.346

4. Prejete donacije za nakup OS (MDDSZ projekt IZI-ESS)

    - stanje 1. 1. 2018 764

    - oblikovane v letu 2018 0

    - poraba v letu 2018 764

    - stanje 31. 12. 2018 0

5. Prejete donacije za nakup OS Govejk

    - stanje 1. 1. 2018 16.895

    - oblikovanje v letu 2018 0

    - poraba v letu 2018 106

    - stanje 31. 12. 2018 16.789

6. Prejete donacije za nakup OS (čebelnjak)

    - stanje 1. 1. 2018 0

    - oblikovane v letu 2018 8.370

    - poraba v letu 2018 126

    - stanje na dan 31. 12. 2018 8.244

7. Druge dolgoročne časovne razmejitve (bivši sklad OS)

    - stanje 1. 1. 2018 540.129

    -oblikovanje v letu 2018 0

    - poraba v letu 2018 10.566

    - stanje na dan 31. 12. 2018 529.563

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

    - stanje 1. 1. 2018 1.629

    - oblikovane v letu 2018 0

    - stanje na dan 31. 12. 2018 1.629

9. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (prisp. piz. inv. nad kvoto) 

    - stanje 1. 1. 2018 0

    - oblikovane v letu 2018 10.959

    - poraba v letu 2018 10.959

    - stanje na dan 31. 12. 2018 0

SKUPAJ 604.942

 ZPS je za prejete donacije za nakup osnovnih sredstev v letu 2018 oblikovala 
dolgoročne pasivne časovne razmejitve, ki jih je črpala za pokrivanje amortiza-
cijskih stroškov teh sredstev.
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 ZPS je s 1. 1. 2007 ukinila sklad osnovnih sredstev ter za znesek neodpisane 
nabavne vrednosti teh sredstev izkazala dolgoročne pasivne časovne razmeji-
tve. V letu 2018 so se druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve – bivši 
sklad OS – zmanjšale za obračunano amortizacijo teh sredstev (10.566 EUR).

11.11 Kratkoročne finančne obveznosti
V EUR 2018 2017

1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 634 0

SKUPAJ 634 0

 Kratkoročne finančne obveznosti izkazujejo obveznost za obročno poplačilo 
obveznosti do podjetja za telekomunikacije

11.12 Kratkoročne poslovne obveznosti
V EUR 2018 2017

1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

    1.1 v državi 147.417 167.753

    1.2 v tujini 19 7

2. Kratkoročni predujmi in varščine 1.850 1.600

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 93.818 81.682

4. Obveznosti do državnih in drugih institucij 322 56

5. Druge kratkoročne obveznosti 10.229 1.567

SKUPAJ 253.655 252.665

 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. 2018. Vse obveznosti do dobaviteljev 
zapadejo v roku 30 dni. 

 Kratkoročne obveznosti do zaposlencev se nanašajo na plačo za december 
2018, ki se izplača v začetku januarja 2019.

 Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij se nanašajo na plačilo 
davkov od avtorskih honorarjev (322 EUR).

 Druge kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznosti do članov za povrači-
la potnih stroškov (1.259 EUR), obveznosti za neto avtorske honorarje (639 
EUR), obveznosti iz naslova pomoč invalidom (210 EUR) in druge kratkoročne 
obveznosti (8.121 EUR).

11.13 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
V EUR 2018 2017

1. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki 2.016 2.016

2. Kratkoročno odloženi prihodki 28.929 14.511

SKUPAJ 30.945 16.527

 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve pri ZPS zajemajo vnaprej vračunane 
stroške za revizijo računovodskih izkazov za leto 2018 v vrednosti 2.016 EUR na 
podlagi sklenjene pogodbe o revidiranju v vrednosti 3.360 EUR, drugih stroškov 
revizorja v letu 2018 ni bilo.

 Kratkoročno odloženi prihodki so prihodki za program Osebna asistenca od 
namenskih donacij za pokrivanje plač za osebne asistente v letu 2019 (14.818 
EUR), prihodki od kotizacij za mednarodno ligo, ki se zaključi v prvi polovici leta 
2019 (611 EUR), in namensko prejete donacije za mednarodno ligo, ki se za-
ključi v prvi polovici leta 2019 (13.500 EUR).
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12 Pojasnila pomembnejših postavk - izkaz poslovnega izida

12.1 Prihodki

 12.1.1 Čisti prihodki od prodaje
V EUR 2018 2017

1. Čisti prihodki od prodaje 22.565 22.741

SKUPAJ 22.565 22.741

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

 12.1.2 Drugi poslovni prihodki
V EUR 2018 2017

2. Drugi poslovni prihodki 2.244.121 2.248.797

SKUPAJ 2.244.121 2.248.797

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

 Drugi poslovni prihodki zajemajo prihodke iz nepridobitne dejavnosti in se me-
rijo na podlagi povečanja (prejetih) denarnih sredstev in iz naslova dotacij FIHO 
(656.224 EUR), dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev (1.435.338 
EUR), donacij pravnih in fizičnih oseb (40.060 EUR), prispevkov uporabnikov 
posebnih socialnih programov (96.966 EUR) in drugih poslovnih prihodkov 
(15.533 EUR).

 12.1.3 Finančni prihodki
V EUR 2018 2017

3. Finančni prihodki

   3.1 Finančni prihodki iz posojil 0 8.278

   3.2 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 18 17

SKUPAJ 18 8.295

 Finančni prihodki so prejeta denarna sredstva iz naslova obresti, povezana z 
denarnimi sredstvi na vpogled na računih društva pri bankah, in iz naslova 
kratkoročnih depozitov v banki. Priznajo se v obračunskem obdobju, na kate-
rega se nanašajo.

 12.1.4 Drugi prihodki
V EUR 2018 2017

4. Drugi prihodki

   4.1 Drugi prihodki - odškodnine 9.105 2.099

SKUPAJ 9.105 0 
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12.2 Poslovni in drugi odhodki

 12.2.1 Stroški porabljenega materiala
V EUR 2018 2017

Postavko predstavljajo stroški:

Drugi stroški materiala-pot. material 5.479 4.474

Pisarniški material in strokovna literatura 3.334 7.262

Energija 18.463 20.832

Nadomestni deli in drobni inventar 6.216 2.275

SKUPAJ 33.492 34.843

 12.2.2 Stroški storitev
V EUR 2018 2017

Postavko predstavljajo stroški:

Vzdrževanje 14.101 14.519

Najemnine 12.552 13.037

Potni stroški članom in fizičnim osebam  
v zvezi z dejavnostjo ZPS 34.242 41.281

Storitve fizičnih oseb 148.157 149.412

Intelektualne storitve 34.307 35.037

Storitve oblikovanja, tiska 15.193 20.001

Bančne storitve in zavarovalne premije 10.699 11.016

Storitve za ohranjanje zdravja, zdravstva, 
terapij 695.860 673.422

Druge storitve 112.320 142.702

SKUPAJ 1.077.431 1.100.427

 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. Pod po-
stavko druge storitve so knjižene hotelske storitve – program (22.000 EUR), sto-
ritve telekoma in mobitela (14.584 EUR), storitve upravljanja (13.231 EUR) , sto-
ritve zdravilišč – kopalne karte (35.706 EUR), druge storitve (26.799 EUR ).

 12.2.3 Stroški dela
V EUR 2018 2017

Postavko predstavljajo stroški:

Plače 770.154 791.000

Stroški pokojninskih zavarovanj 68.681 71.396

Stroški drugih socialnih zavarovanj 56.262 58.486

Drugi stroški dela (regres, prevoz, prehrana) 171.421 186.719

SKUPAJ 1.066.518 1.107.601

 Stroški dela so plače, nadomestila plač, ki bremenijo ZPS, dajatve, prejemki in 
povračila, ki pripadajo zaposlencem na podlagi delovnega razmerja, ter daja-
tve, ki se obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo ZPS. Znesek stro-
škov dela se ugotovi v skladu s predpisi, Kolektivno pogodbo za dejavnost zdra-
vstva in socialnega varstva Slovenije in notranjimi akti, ki se nanašajo na pre-
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jemke iz delovnega razmerja. Stroški dela se pripoznajo v obračunskem obdo-
bju, na katerega se nanašajo. V poslovnem letu 2018 je bilo povprečno zaposle-
nih 69 zaposlencev, od tega iz naslova osebne asistence 60 zaposlencev in iz 
naslova javnih del 2 zaposlenca.

 12.2.4 Odpisi vrednosti
V EUR 2018 2017

Amortizacija 19.339 19.223

Prevrednotovalni poslovni odhodki  
pri kratkoročnih sredstvih 0 109

SKUPAJ 19.339 19.332

 Postavka amortizacije predstavlja amortizacijo opredmetenih osnovnih sred-
stev za vrednost, za katero se zmanjšajo dolgoročne pasivne časovne razmeji-
tve, 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 2018 znaša 12.813 EUR, amortizacija za osnovna sredstva, 
nabavljena iz lastnih sredstev, pa bremeni poslovanje ZPS za leto 2018 v vre-
dnosti 6.526 EUR. Obračunana amortizacija za osnovna sredstva, ki so bila na-
bavljena pred letom 2007, zmanjšuje bivši sklad OS (izkazan med dolgoročnimi 
pasivnimi časovnimi razmejitvami) v vrednosti 10.566 EUR. 

 12.2.5 Drugi poslovni odhodki
V EUR 2018 2017

Odhodki za tehnične pripomočke članom 6.144 14.007

Cestnine, parkirnine 1.090 1.138

Odhodki za prehrano po programih 2.661 4.576

Povračila stroškov društvom 1.324 1.848

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

Drugi odhodki 18.315 14.878

SKUPAJ 29.534 36.447

 Drugi odhodki so postavke, ki so navedene, in drugi odhodki, ki zajemajo razne 
neobičajne postavke. V ugotovljenih zneskih se pripoznajo v obračunskem ob-
dobju, na katerega se nanašajo. Pripoznajo se tudi v obračunskem obdobju 
ugotovljeni drugi odhodki iz prejšnjih let. Drugi odhodki iz dejavnosti so po-
stavke odhodek za prispevke za delo v splošno korist (47 EUR), odhodek za 
stavbno zemljišče (764 EUR), odhodki za kotizacije in članarine doma in v tujini 
(2.929 EUR), odhodki za pokale, medalje (1.069 EUR), odhodki za športno opre-
mo (5.821 EUR), drugi odhodki iz dejavnosti (7.685 EUR). 

 12.2.6 Drugi odhodki
V EUR 2018 2017

Donacije društvom 4.450 4.550

SKUPAJ 4.450 4.550

 Postavka izkazuje določena nakazila društvom (brez njihovih računov).
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12.3 Promet in saldi s povezanimi osebami
v EUR

Dom paraplegikov, d.o.o. Stanje  
1. 1. 2018 Promet Stanje  

31. 12. 2018

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 422.365 0 422.365

Dolgoročno dano posojilo-obresti 56.171 0 56.171

Izdani računi 0 504 0

Prejeti računi 0 281.749 0

12.4 Izvenbilančne postavke
 Izvenbilančne postavke v vrednosti 1.000.000,00 EUR se nanašajo na dano po-

roštvo 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. 2018 do 31. 12. 

2018 ni izkazane obveznosti za plačilo iz naslova davka od dohodka pravnih 
oseb. ZPS je v obračunu davka od dohodka pravnih oseb za obdobje od 1. 1. 
2018 do 31. 12. 2018 kot pridobitne prihodke zajela prihodke na analitičnih 
kontih 7600, 7680, 7681, 7682, 76894, 768940, 768941 in konte skupine 77, 78. 
Na podlagi ugotovljenega deleža prihodkov od pridobitne dejavnosti (5,99 %) 
od vseh prihodkov in od tega sorazmernega dela stroškov od pridobitne dejav-
nosti je ugotovljena davčna osnova v vrednosti 2.604 EUR, ki se je povečala za 
sorazmerni nepriznani del stroškov reprezentance v vrednosti 14 EUR, tako da 
je dejanska davčna osnova 2.618 EUR, za katero je ZPS uveljavljala davčno 
olajšavo iz naslova zaposlovanja invalidov v isti višini (2.618 EUR), tako da ob-
veznosti za davek od dohodka ne izkazuje.
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12.6 Obseg pridobitne dejavnosti
V EUR 2018 2017

1. Prihodki od dejavnosti: 136.227 149.632

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 22.565 22.741

g. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala 0 0

h. Ostali prihodki od dejavnosti 113.662 126.891

2. Donosi od dejavnosti 136.227 149.632

3. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 0 0

4. Stroški porabljenega materiala (2.006) (2.286)

5. Stroški storitev (64.538) (72.188)

6. Stroški dela (63.884) (72.659)

7. Odpisi vrednosti (1.158) (1.268

8. Drugi poslovni odhodki (1.769) (2.391)

9. Skupaj odhodki iz dejavnosti (133.355) (150.792)

10. Finančni prihodki 0 0

11. Finančni odhodki 0 0

12. Drugi prihodki 0 0

13. Drugi odhodki (268) (298)

14. Davek od dohodkov 0 0

15. Presežek prihodkov 2.604 0

16. Presežek odhodkov 0 1.458

17. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja  
      iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij 0 1.458

 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 pri-
dobitno dejavnost ob upoštevanju razmerja med prihodki, doseženimi z opra-
vljanjem posamezne dejavnosti v obračunskem obdobju.

12.7 Dogodki po datumu priprave bilance stanja
 ZPS je v začetku leta 2019 iz naslova solidarnega poroštva za kreditojemalca 

Dom paraplegikov Slovenije, d. o. o., poravnala zapadle neporavnane obvezno-
sti po kreditni pogodbi v vrednosti 23.960,98 EUR. Nastali dogodek lahko nepo-
sredno vpliva na likvidnostno stanje ZPS.

Pojasnila pripravila:
Računovodske storitve Perme
Perme Cvetka, s. p.
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13 Poročilo neodvisnega revizorja
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14 Poročilo nadzornega odbora ZPS
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30. športne igre, Ohrid, 7. do 10. junij 2018 
Foto: arhiv ZPS

5. redna seja Skupščine ZPS v Pacugu, 30. maj 2018 
Foto: arhiv ZPS
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www.zveza-paraplegikov.si


