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1 POSLOVNO POROČILO
1.1 PODATKI ZVEZE DRUŠTEV
Naziv ustanove: Zveza društev upokojencev Slovenije
Sedež: Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
Davčna št.: 57009309
Matična št.: 5147581
Št. TRR: 05100-8010471821 in 05100-8011760660
odprt pri ABANKA d.d.
Datum vpisa pri registrskem organu: 21.7.1997

Glavna dejavnost: 88.991 – dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
Podrazred ostalih dejavnosti: 85.590 –drugje nerazvršeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
Poslovno leto je enako koledarskemu letu.
Vodstvo društva:
Predsednik: Janez Sušnik
Podpredsednica: Vera Pečnik
Organi društva:
-

Zbor članov
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Častno razsodišče

ZDUS je na dan 31.12.2016 zaposloval 8 zaposlencev.
Zveza društev upokojencev Slovenije je vpisana v register društev pri Upravni enoti
Ljubljana pod številko: Jr026-219/96-BM, dne 21.7.1997, z odločbo pod zaporedno
številko 294 in pod matično številko 5147581.
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V register društev je vpisana tudi sprememba temeljnega akta pod številko: 02/05-13-S026-k252/99, z dne 13.5.1999, z odločbo pod zaporedno številko 294.
Pri Upravni enoti Ljubljana se dne 6.6.2005 vpiše v register sprememba temeljnega akta
zveze pod številko 215-453/2005-4 (21007) z odločbo pod zaporedno številko 294.
Pri Upravni enoti Ljubljana se dne 26.11.2008 vpiše v register sprememba temeljnega
akta zveze pod številko 215-1703/2008-3 (21010).
Zveza društev upokojencev Slovenije ima status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju socialnega varstva, z odločbo izdano pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, številka: 017-01-012/96-242, z dne 29.6.1999 in status humanitarne organizacije,
ki ga je pridobila dne 20.10.2006, z odločbo 21502-38/2005-5, pod zaporedno številko
HO-SD-038.
Zveza društev upokojencev Slovenije je pri Ministrstvu za finance Davčni upravi RS
identificirana za davek na dodano vrednost (DDV) pod identifikacijsko številko za DDV
SI57009309.
Zveza društev upokojencev Slovenije upošteva zakon od društvih. Novi Zakon o društvih
(Uradni list RS 61/2006) je stopil v veljavo dne 13.6.2006. Prav tako upošteva vse njegove
kasnejše spremembe in dopolnitve.
Zveza društev upokojencev Slovenije upošteva Pravilnik o opredelitvi pridobitne in
nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS 109/2007), ki je stopil v veljavo dne 30.11.2007,
razen prve in druge alineje 4. člena, ki sta stopili v veljavo dne 1.1.2008 in Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
(Uradni list 68/2009), ki se je začel uporabljati s 1.1.2009 ter vse njegove kasnejše
spremembe.
Zveza društev upokojencev Slovenije upošteva Slovenske računovodske standarde 2016,
ki so stopili v veljavo dne 1.1.2016 in vse kasnejše dopolnitve.

1.2 POROČILO O OPRAVLJENEM DELU V LETU 2016
1.2.1 Uvod
Zveza društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju: ZDUS) je bila tudi v letu 2016
aktivna na svojih ključnih področjih dela, kot so: aktivno, zdravo in varno staranje,
medsebojna pomoč starejših in aktivno državljanstvo. Že na začetku novega mandata je
vodstvo ZDUS postavilo prioritetne naloge povezane s ključnim področjem in tematiko, ki
je ciljni populaciji blizu, to je ugotavljanje stanja in opozarjanje na slabšanje gmotnega
položaja upokojencev. Ocenili smo, da smo bili na tem področju v tem letu uspešnejši kot
leto prej.
Pokrajinske zveze društev upokojencev (v nadaljevanju: PZDU) in društva upokojencev,
klubi in aktivi (v nadaljevanju: DU) so s prostovoljnim delom funkcionarjev in drugih
sodelavcev kot vsako leto, opravili veliko dela pri organizaciji različnih programov
aktivnega, zdravega in varnega staranja.
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Na področju medsebojne pomoči starejših smo do konca leta 2016 uspeli zajeti v program
Starejši za višjo kakovost življenja doma - Starejši za starejše skupaj 173.382 starejših od
69 let (enako kot leto prej), kar predstavlja 65,51 odstotkov vseh starejših od 69 let v
Sloveniji (leta 2015 št. starejših od 69 let v Sloveniji: 264.677; vir: Statistični urad
Republike Slovenije). Prostovoljke in prostovoljci v programu so v letu 2016 opravili
752.674 ur prostovoljnega dela pri obiskovanju starejših in nudenju pomoči osebam
potrebnih pomoči.
V preteklem letu smo bili dokaj aktivni na področju aktivnega državljanstva, predvsem na
državni ravni. Zato pa je naša strokovna služba, predvsem pa člani, upokojeni strokovnjaki
aktivno spremljala zakonodajo, ki tako ali drugače zadeva problematiko starejših.
Na problematiko starejših smo opozarjali na različne načine. Poleg rednega sestajanja z
vsemi zainteresiranimi političnimi strankami in poslanskimi skupinami ter ministrstvi, smo
skozi leto organizirali in se udeleževali različnih projektnih aktivnosti doma in v tujini. Grob
pregled dogodkov skozi leto:
mesec
januar
februar

marec

april

maj

junij

julij

večje aktivnosti in dogodki
aktivnosti za ukinitev davčnih blagajn za DU, povezovalno srečanje
projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI)
dogovor o sodelovanju Urbanističnega inštituta RS v raziskavi
Alternativne oblike bivanja starejših, objavili smo manifest za ohranitev
javnega zdravstvenega sistema, s pisnim prispevkom smo opozorili na
zahtevo po uresničevanju pokojninske reforme
čas zborov članov DU in PZDU, novinarska konferenca in predstavitev
zahteve za uskladitev pokojnin v letu 2016 in vpliv politike na delo
ZDUS, obisk pri predsedniku Vlade RS, objavili smo mnenje k
Nacionalnemu reformnemu program, Svetu Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije smo posredovali zahtevo za izredno
uskladitev pokojnin za 0,4 odstotka
posvet o Beli knjigi o pokojninah, udeležba na Mednarodni konferenci o
staranju prebivalstva in sprejem neodvisne strokovnjakinje za
uveljavljanje človekovih pravic starejših Rose Kornfeld Matte (Svet za
človekove pravice OZN, Urad Visokega komisarja ZN za človekove
pravice), s CNVOS, Olimpijskim komitejem Slovenije in Planinsko
zvezo Slovenije smo vlado RS pozvali k ukinitvi davčnih blagajn za
mala društva, ki imajo v koledarskemn letu manj kot 5.000 evrov
prihodkov iz celotne pridobitne dejavnosti
objavili smo komentar na ustavno odločbo v zvezi s pokojninsko dobo
brez dokupa, konferenca Spomini – Skupaj v spominih, konferenca in
sestanek generalnega sveta EURAG, konferenca o projektu Starejši za
starejše in opozorilo na nujnost sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe,
objavili smo izjavo za javnost glede projekta 2. tira in Luke Koper, v
Uradnem listu RS so bile objavljene spremembe Pravilnika o Zakonu o
DDV, s katerimi so se ukinile davčne blagajne za manjše NVO
minister za finance je v Uradnem listu RS objavil Pravilnik o
dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost,
s katerim so bile ukinjene dav čne blagajne za mala društva, Zbor
članov ZDUS in odstop Antona Donka z mesta predsednika ZDUS,
seje
zmanjšan obseg aktivnosti, seje
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avgust

september

oktober
november
december

zmanjšan obseg aktivnosti, kolektivni dopust, objavili smo Manifest
(zdravstvena reforma, pokojninska politika, dolgotrajna oskrba, pravna
država in gospodarstvo), poslovili smo se od dolgoletnega sodelavca in
člana Mirka Lebariča, pričetek aktivnost v zvezi s Strategijo dolgožive
družbe, objavili smo manifest glede ustanovitve neodvisnega
demografskega sklada
udeležba na 70 – letnici sorodne organizacije v Makedoniji, objavili
smo izjavo za javnost ob spremljanju dogajanj v zvezi z ustanovitvijo
neodvisnega rezervnega demografskega sklada, dogodki, izvedeni v
okviru tridnevnega Festivala za tretje življenjsko obdobje s posebnim
zaključkom – Slavnostno akademijo ob 70- letnici ZDUS, festival NVO
LUPA 2016, oddano končno poročilo o pripravi strategije dolgožive
družbe
predsedniku države smo poslali odprto pismo o posluhu za
upokojence, konferenca projekta ADAM (zgodnje odkrivanje demence),
podelitev verifikacijskih listin Socialne zbornice Slovenije
seje, seminarji, priprave na decembrske dogodke
nadomestne volitve predsednika ZDUS in Zbor članov ZDUS – izvolitev
Janeza Sušnika za predsednika ZDUS in sprejem novega Statuta
ZDUS, obiskal nas je predsednik države Borut Pahor, sprejem
predstavnikov humanitarnih organizacij pri predsedniku države,
srečanje in podelitev plaket nekdajnim predsednikom ZDUS-ovih
komisij, prednovoletno srečanje članov ZDUS, večje aktivnosti na
področju dviga najnižje pokojnine za polno delovno dobo (novinarska
konferenca in sodelovanje s pristojnimi službami), objavili smo izjavo,
ki smo jo pripravili v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije v zvezi s
stališči do pogrebne dejavnosti, podali smo pripombe na Zakopn o
stavrnem premoženju države in lokalnih skupnosti

Velik del aktivnosti smo opravili s prostovoljnim delom funkcionarjev DU, PZDU in ZDUS.
V letu 2016 smo se bolj posvetili ureditvi področja prostovoljskega dela, sklepali smo
dogovore in urejali evidence. Ocenili smo, da je v preteklem letu 36.251 prostovoljcev
opravilo skupaj 5.827.165 prostovoljskih ur, kar po metodologiji MDDSZEM znaša
59.163.539 EUR - podrobneje 7.726.784 EUR za 594.368 prostovoljskih ur za
organizacijo, 50.099.940 EUR za 5.009.994 prosotovojskih ur za vsebino in 1.336.815
EUR za 222.803 prostovoljskih ur za drugače razvrščeno področje dela). Toliko smo
skupaj prihranili državnemu proračunu.

7

Novosti v mandatnem obdobju 2015 - 2019
Junija 2016 je na Zboru članov ZDUS odstopno izjavo z mesta predsednika ZDUS podal
Anton Donko, breme vodenja je padlo na oba podpredsednika. Kot vršilec dolžnosti je
ZDUS vodil in bil decembra 2016 na nadomestnih volitvah za predsednika ZDUS izvoljen
Janez Sušnik. V preteklem letu sta dva člana podala odstopni izjavi in sicer stanka
Premuš z mesta članice Nadzornega odbora ZDUS in Gabrijel Cintauer z mesta
nadomestnega člana Častnega razsodišča ZDUS, slednji zaradi kandidiranja v Nadzorni
svet Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola.
1.2.2 Opravljeno delo v letu 2016
1.2.2.1 Društva in pokrajinske zveze
1.2.2.1.1 Članstvo
Število članstva se je v preteklem letu nekoliko zmanjšalo, a padec ni bil tako drastičen kot
leto prej. Članstvo je padlo za 3.110 članov oziroma za 1,5 odstotka, dve DU sta prenehali
z delovanjem, pridružila pa so se nam tri nova: Bezena, Grozdek-Janžev vrh in Ravne pri
Šoštanju. Konec leta 2016 je bilo v 509 aktivnih DU 202.931 članov. Pokrivamo 43,8
odstotkov upokojencev v Sloveniji. V društvih je 10.796 prostovoljk in prostovoljcev, ki
organizirajo in izvajajo humanitarno delo, kar pomeni, da prostovoljno na področju
humanitarnega dela deluje 5,3 odstotkov članstva.
Gibanje članstva po PZDU v letu 2016:

Delež članstva PZDU v ZDUS v letu 2016:
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Analiza gibanja članstva po PZDU v letih od 2000 do 2016:

Analiza gibanja števila DU po PZDU v letih od 2000 do 2016:
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1.2.2.1.2 Članstvo v Skladu vzajemne samopomoči (po novem Vzajemnem
posmrtninskem skladu)
Konec leta 2016 smo imeli v skladu 60.662 članov, kar je za 3.534 članov manj, kot smo
jih imeli konec leta 2015.
Umrlo je 2.824 članov, pristopilo je 623 novih (232 manj kot jih je pristopilo leto prej),
izstopilo pa 848 članov (9 več kot leto prej).
Število članov sklada:

Od 1. 1. do 31. 12. 2016 je bilo izplačanih 2.813 posmrtnin (201 manj kot leto prej), v
skupni vrednosti 582.752,40 EUR.
1.2.2.1.3 Šport in rekreacija
V 301 DU (4 manj kot leto prej) se je v letu 2016 profesionalno ukvarjalo s športom, to je v
tekmovalnem delu, 16.283 članov, kar je le 8 odstotkov celotnega članstva. 7.736
tekmovalcev je tekmovalo na 229 društvenih tekmovanjih, na meddruštvenih tekmovanjih
je tekmovalo 6.948 članov iz 240 DU, na pokrajinskih tekmovanjih je sodelovalo 4.661
tekmovalcev iz 185 DU, na državnih pa 650 članov iz 98 DU. 6.548 članov je gostovalo na
1.908 domačih tekmovanjih, 513 članov pa na 77 tujih.
Izletništvo (eno-dnevno) je v letu 2016 nekoliko narastlo. V letu 2016 je 1.269 izletov z
51.900 udeleženci organiziralo 315 DU (26 več kot leta 2015). Najmanj izletov so
organizirali v PZDU Dolenjske in Bele krajine (42,9 odstotkov DU), največ pa v Koroški
PZDU (81,3 odstotkov DU). Število udeležencev izletov je od leta 2015 narastlo za 2.850.
V organizacijo letovanj v Sloveniji se je vključilo 5 društev manj kot leto prej, skupaj je
letovanja organiziralo 210 DU. Letovanj se je udeležilo skupaj 12.949 udeležencev, od
tega jih je letovalo v Delfin hotelu ZDUS d.o.o. Izola 7.875. Pri letovanjih je zaznati upad.
Rekreacijsko pohodništvo v DU že nekaj let zapored upada. V letu 2016 je organiziralo
rekreacijske pohode 290 DU. Organizirali so 4.314 rekreacijskih pohodov z 51.127
udeleženci. Z gorništvom se ukvarja 115 DU, ki so za 14.244 udeležencev organizirali 880
dogodkov.
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Kolesarjenje je organiziralo 123 DU, 4 več kot leta 2015. Število udeležencev je padlo na
12.046. Kolesarjenje je še vedno najbolj popularno V PZDU Gorenjske, najmanj pa v
PZDU Južne Primorske in PZDU Zasavje, kjer nobeno DU ni organiziralo kolesarjenja.
Z rekreacijsko telovadbo se je v letu 2015 ukvarjalo 8 DU več kot leto prej - 187 DU z
4.334 člani (narastlo za 507 članov), največ v PZDU aleške, najmanj oziroma nič pa v
PZDU Zasavje. Z jogo se je ukvarjalo 253 članov (64 več kot leto prej) v 13 DU.
Zadnja leta ugotavljamo tudi stanje na področju neprofesionalne športne, rekreativne ali
gibalne dejavnosti. 12.051 udeležencev je tekmovalo v različnih disciplinah, nekaj
profesionalno, nekaj neprofesionalno. Rekreaira se 16.162 članov, z gibalno kulturo se jih
ukvarja 5.179. Z vadbo se dnevno ukvarja 1.162, tedensko pa 1.985 članov. Vrtna
opravila dnevno opravlja 5.327 članov, tedensko 6.098, hišna pa dnevno 7.591 in
tedensko 6.098. Sprehodov v spremstvu se dnevno udeležuje 498, tedensko pa 756
članov. Ob pomoči se jih razgibava dnevno 143, 226 pa tedensko. Skupno število
neprofesionalnih rekreativcev je preseglo število 27.000.
1.2.2.1.4 Kultura
POKRAJINSKA SREČANJA PEVSKIH ZBOROV DU
Izvedenih in organiziranih je bilo 12 srečanj, ki so bila izvedena v obdobju od maja do
junija 2016. Spremljali so jih člani Komisije za kulturo, ki so spremljali organizacijo in
izvedbo ter o slednjem pripravili poročila. Na srečanjih so sodelovali tudi zunanji
ocenjevalci – selektorji, ki so podali strokovne ocene nastopajočih in podali predloge za
uvrstitev pevskih zborov na 41. Državno srečanje pevskih zborov društev upokojencev
Slovenije, ki je potekalo 29. 9. 2016 v sklopu 16. Festivala za 3. življenjsko obdobje. Na
vseh srečanjih je nastopilo 100 zborov DU oziroma 2.304 pevk in pevcev.
DRŽAVNO SREČANJE PEVSKIH ZBOROV
Pod vodstvom predsednice Komisije za kulturo Marije Orešnik smo v okviru 16. Festivala
za 3. življenjsko obdobje organizirali že 41. Državno srečanje pevskih zborov DU.
Prireditev je povezoval podpredsednik Komisije za kulturo Franc Gombač, slavnostna
govornica pa je bila Pierina Furlan, predsednica Krožka za kulturno, športno in podporno
udejstvovanje iz Trsta. Na srečanju je nastopilo 12 pevskih zborov DU. K nastopu pa smo
povabili tudi dva zamejska zbora, od katerih je eden dan pred prireditvijo odpovedal
udeležbo zaradi bolezni. Skupaj je nastopilo 329 pevk in pevcev.
VEČER PESMI IN PLESA
Pod vodstvom predsednice Komisije za kulturo Marije Orešnik smo v okviru 16. Festivala
za 3. življenjsko obdobje uspešno organizirali 8. Večer pesmi in plesa, na katerem je
nastopilo je 10 kulturnih skupin s skupaj 150 nastopajočimi, od tega sta bili 2 upokojenski
kulturni skupini društev upokojencev iz Makedonije. Program večera, sestavljen iz
nastopov folklornih skupin DU, pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, je na podlagi
prispelih prijav pripravila Komisija za kulturo. Slavnostni govornik na prireditvi je bil
predsednik ZDUS Janez Sušnik.
AKTIVNOSTI LITERATOV
V sklopu razpoložljivih sredstev smo v letu 2016, na podlagi izpolnjenih vprašalnikov, ki so
jih poslala PZDU, sredstva namenili sofinanciranju za izdajateljsko in literarno dejavnost
41 aktivnim literarnim sekcijam DU, 4 literarnim srečanjem na ravni PZDU, 4
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izobraževanjem, 4 samostojno izdanim zbornikom, 4 glasilom DU ter 17 delom izdanim v
samozaložbi.
V letu 2016 se je s kulturno dejavnostjo ukvarjalo 270 DU (52,9 odstotkov vseh DU).
Imeli smo 136 pevskih zborov v 123 DU, 73 vokalnih skupin v 71 DU, 53 instrumentalnih
skupin v 45 DU in 34 plesnih skupin v 33 DU. 90 skupin se je v 74 DU ukvarjalo z literarno
dejavnostjo. Dramsko dejavnost je izvajalo 41 skupin v 39 DU. Število likovnikov že nekaj
let zapored pada. Leta 2016 smo jih zabeležili 60 manj, to je 430. Z zbirateljstvom se
ukvarjajo v 15 DU, s kulturno dediščino pa v 47 DU. V letu 2016 so DU organizirala 383
razstav (38 več kot leto prej) v 145 DU.
Na področju tehnične kulture so bila DU v letu 2016 nekoliko manj aktivna. V 183 DU (8
manj kot leto prej) so se ukvarjali z ročnimi deli, v 42 DU (5 več kot leto prej) s fotografijo,
v 5 z modelarstvom (1 več kot leto prej) in v 2 z elektrotehniko (enako kot leto prej). 112
DU (9 manj kot leto prej) je organiziralo računalniške tečaje, 27 DU (7 manj kot v letu
2015) je organiziralo tečaje varne vožnje, 30 DU (11 manj kot leto prej) pa je organiziralo
obisk centra varne vožnje.
1.2.2.1.5 Humanitarno delo v DU (vir: poročilo; I. Zajec)
Od leta 2004 teče v okviru ZDUS program Starejši za višjo kakovost življenja doma –
Starejši za starejše, v katerega je vključeno 284 DU, izvaja pa ga 3.468 prostovoljk in
prostovoljcev, članov DU v 251 enotah.
Vključena DU v program po Sloveniji:

Starejši prostovoljci v svojem lokalnem okolju obiskujejo vse starejše od 69 let, ki živijo v
lastnem gospodinjstvu, ne glede na to, ali so ali niso člani DU. V pogovoru z njimi
poskušajo najti tiste, ki potrebujejo pomoč in jim to pomoč tudi organizirati, da bi lahko
ostali v svojem domačem okolju. Pomoč jim zagotovijo bodisi v društvu, bodisi v
sodelovanju z javnimi službami in drugimi humanitarnimi organizacijami.
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Zagotavljanje pomoči starejšim:

Program zajema 173.382 starejših, od tega so v letu 2016 prosotovljci prvič obiskali 7.757
starejših nad 69 let, ponovno so obiskali 97.537, organizirali pa so 65.698 pomoči.
Prostovoljci starejšim pomagajo na različne načine: z njimi se družijo, igrajo družabne
igre, jim berejo, gredo z njimi na sprehod, jim pomagajo pri osnovnih osebnih in hišnih
opravilih, jim pomagajo urediti zdravstveno oskrbo, oskrbo na domu, varstvo starejših, jim
zagotovijo dostavo humanitarnih paketov ali toplega obroka, pomagajo urediti denarno
pomoč, varstveni dodatek, gredo z njimi ali za njih po nakupih v trgovino, jih peljejo na
pokopališče ali k zdravniku in drugo. Včasih se srečujejo tudi s hudimi stiskami starejših,
ob katerih se počutijo zelo nemočni (stanovanjske deložacije, nasilje,….).
Oblike nudene pomoči starejšim:

Samo v letu 2016 so prostovoljci v programu opravili 752.674 prostovoljnih ur, v vseh letih
delovanja pa 7.577.762 prostovoljnih ur. Program so v letu 2016 sofinancirali MDDSZEM,
FIHO, MOL, donatorji in sponzorji.
1.2.2.1.6 Izobraževanje
246 DU (52 odstotkov oziroma 15 DU več kot leto prej) je v letu 2016 organiziralo skupaj
1.578 predavanj (56 več kot leto prej) oziroma je posamezno DU organiziralo povprečno 6
13

predavanj s skupaj 29.249 slušatelji (3.246 več kot leto prej) na različnih področjih
zdravega, aktivnega in varnega staranja. V povprečju se je udeležilo predavanj po 20
slušateljev.
1.2.2.1.7 Glasila in publikacije
258 DU je v letu 2016 (26 več kot v letu 2015) izdalo letni program društva, največ v
PZDU Posavje, najmanj pa v PZDU Severne Primorske. DU so izdala povprečno 458
izvodov letnega programa s povprečno 4 stranmi.
48 DU oziroma 11 več kot leta 2015 je izdalo priložnostno publikacijo. V povprečju so
izdali 500 izvodov s povprečno 55 stranmi.
1.2.2.1.8 Informiranje članov
Informiranje članstva je v naši zvezi poseben problem že vrsto let. Naše glasilo v vseh
primerih ne seže do članstva, v DU, kjer nimajo poverjenikov, se srečajo z večino članov
le ob plačilu članarine. Slaba komunikacija s članstvom posledično onemogoča
učinkovitejše akcije za obrambo pravic starejših.
V letu 2016 smo opazili, da so DU splošno bolje informirala članstvo, razen pri pisnem
obveščanju je zaznati upad.
316 (62,0 odstotkov) DU je v letu 2016 informiralo članstvo pisno, 365 DU (71,6 odstotkov)
preko poverjenikov, 70 DU – enako kot preteklo leto(13,7 odstotkov) ima lastno glasilo,
208 DU (40,8 odstotkov) obvešča članstvo tudi v drugih glasilih, 130 DU (25,5 odstotkov)
informira članstvo na lokalni RTV, 213 DU (41,8 odstotkov) tudi po spletni pošti – bistveno
bolje kot leto prej, 122 DU (23,9 odstotkov) obvešča članstvo preko spletne strani. Kar 53
DU (10,4 odstotkov) svojih članov sploh ne obvešča.
1.2.2.1.9 Prostori za delo DU
75 DU (9 manj kot leto prej) nima pisarne. Od 510 DU (509 aktivnih!) ima 435 DU pisarno
v povprečni velikosti 26,4 kvadratnih metrov, 195 DU predavalnico, 294 DU proctor za
druženje, 197 DU športni object, 38 DU klubski proctor (oziroma bife). 103 DU po lastni
oceni potrebujejo prenovo lastnih prostorov.
1.2.2.1.10

Informacijske tehnologije

Po poročanju je le 303 DU (59,4 odstotkov) imelo računalnik, kar je enako kot leto prej. Od
teh je imelo 188 DU (62,0 odstotkov) računalniški program za poslovanje DU, od tega je
imelo 153 DU program ORPO. 56 DU je označilo možnost, da program ORPO želijo.
Ponovno smo preverili, koliko se DU informirajo o aktivnostih in delu ZDUS preko naše
spletne strani www.zdus-zveza.si. Ugotovili smo, da 25 DU (39 manj kot leto prej!) spletno
stran obiskuje dnevno, 201 DU (13 več kot leta 2015) tedensko, 109 DU (10 več kot leto
prej) mesečno, 48 DU (11 manj kot leta 2015) redkeje. 11 DU oziroma 7 manj kot leto prej
naše spletne strani sploh ne obiskuje, 116 DU pa na vprašanje ni dalo odgovora, iz česar
bi lahko sklepali, da je odstotek DU, ki ne obiskujejo naše spletne strani, višji.
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1.2.2.1.11

Aktivnosti v PZDU, Festival za tretje življenjsko obdobje

Menimo, da smo okrepili sodelovanje s PZDU in ga bomo, glede na nov Statut ZDUS, še
bolj. Njihovo delo se nedvomno odraža v organizaciji športnih, rekreativnih in kulturnih
dogodkov ter v uspešnosti programa Starejši za višjo kakovsot življenja doma – Starejši za
starejše v pokrajinah.
Kot vsako leto, so se številna DU udeležila 16. Festivala za tretje življenjsko obdobje v
Ljubljani. Festivala se je organizirano udeležilo kar 151 DU oziroma 17 DU več kot leta
2015, 93 DU je na festivalu nastopilo v različnih oblikah (odprti oder, revija pevskih
zborov, ZDUS-ov kotiček). 271 DU nam je sporočilo, da se bodo 17. Festivala za tretje
življenjsko obdobje udeležili.
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 70 – LETNICI ZDUS
V organizaciji s partnerjem Zavarovalnica Triglav d.d. je Zveza društev upokojencev
Slovenije 30. 9. 2016, na zadnji festivalski dan, organizirala Slavnostno akademijo ob 70letnici organiziranega delovanja zveze. Akademija je potekala v Linhartovi dvorani
Cankarjevega doma v Ljubljani. 90-minutni program je bil kulturno obarvan z nastopom
KD Godbe ljubljanskih veteranov, razvitjem prapora ZDUS, ki ga je sponzorilala Krka d.d.,
Novo mesto, nagovorom predsednika vlade RS in predsednika ZDUS, napovedovalka je
povzela aktivnosti ZDUS v preteklosti, sledili so nastopi MePZ DU Komenda, MoPZ DU
Črešnjevec, MePZ DU Senovo in Pevskega društva upokojencev Celje, Folklorne skupine
Črnomelj, DU Moravče in DU Bočna, igralke Milene Zupančič in DPD Svoboda Ptuj –
Teater III. V ozadju je bila predvajana projekcija z arhivskimi fotografijami ter logotipi
partnerja, pokroviteljev, sopokroviteljev in posameznih donatorjev. Na akademiji je častni
pokrovitelj svečanosti premier dr. Miro Cerar poudaril, da bo vlada storila vse, da starejšim
in upokojencem pomaga in jim stoji ob strani. Predsednik ZDUS, naše največje nevladne
in humanitarne zveze, Janez Sušnik pa je dejal, da so upokojenci zmeraj nared za pomoč
pri pripravi pozitivnih reform. Bi si pa želel večje gospodarske učinkovitosti, saj je ta edini
vir za polnjenje proračuna, a poudarja, da moramo za to strniti vrste vsi skupaj.
Akademijo si je ogledalo 650 ljudi, festival pa je v treh dneh obiskalo kar 17.000
obiskovalcev.
Objavam o dogodku smo sledili na domačih spletnih straneh (ZDUS in F3ŽO), STA, RTV
MMC, na spletnih straneh vlade in MDDSZEM, Varna starost ter mnogih drugih.
Izvlečki nekaterih objav ZDUS so dostopni na naslednjih povezavah:
http://www.zdus-zveza.si/slike-s-slavnostne-akademije-zdus
http://www.zdus-zveza.si/index.php?id=4799
https://www.youtube.com/watch?v=9LkrMkkrKSw&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/1757852021104412/photos/pcb.1786840358205578/17868391
34872367/?type=3&theater
V počastitev 70-letnice ZDUS so se poleg že znanih predstavitev dejavnosti društev
upokojencev v ZDUS-ovem kotičku s področja ročnih del, kulinarike in zeliščarstva
odvijale delavnice v živo, kjer so obiskovalci lahko poklepetali z našimi aktivnimi člani,
likovniki in rokodelci. Z razstavami in delavnicami so se predstavili članice in člani DU
Boris Kidrič, Grosuplje, Hrastnik, Novo mesto, Velike Lašče, DCA MZU Ljubljana,
Podgorica-Šentjakob, Tržič, Žirovnica, Jesenice, Prečna, Štore, Slovenj Gradec, Teharje,
Višnja Gora, Gornji Grad, Litija, Slovenske Konjice, Pirniče in Kočevje.
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Tudi tokrat so bile razstavljene voščilnice, ki so prispele na ZDUS-ov natečaj Voščilnica
Srečno 2017. Na letošnjem natečaju je sodelovalo 56 posameznikov, ki so v 20 DU
izdelali kar 200 voščilnic. Komisija za kulturo pri ZDUS je pri ocenjevanju upoštevala
kriterije, razpisane v natečaju: izvirnost, kreativnost, kakovost dela, moč umetniškega
izraza, vsebina (likovni pristop, motiv) in duhovitost. Izbrani so bili naslednji nagrajenci:
Marija Bauer iz Kostela, Zoran Jošić iz Celja in Branka Lopič iz Ljubljane. Razstavo smo
popestrili še z razstavo fotografij, ob katerih ste se lahko sprehodili po zgodovini Zveze
društev upokojencev Slovenije.
V sklopu kampanje ADA, ki je letos potekala pod sloganom »Uprite se starizmu« in v
počastitev 1. oktobra – mednarodnega dneva starejših, smo se na razstavnem prostoru v
ZDUS-ovem kotičku družili z vsemi, ki so želeli izmenjati izkušnje o stereotipiziranju in t. i.
starostni diskriminaciji.
Na ogled je bila razstava likovnih del Zveze društev upokojencev Slovenije, ki so nastala v
času 18. likovne kolonije ZDUS »Cvetje je veselje« v mesecu maju v Izoli. Slikarji, člani
društev upokojencev Veliki Gaber, Stadion, Radlje ob Dravi, Ljubljana Polje, Žusterna,
Šempeter v Savinjski dolini, Novo mesto, Slovenske Konjice, Društvo likovnikov Ljubljana,
Lukovica, Bežigrad, Boris Kidrič, Prevalje, Turnišče, Murska Sobota, Žerjavčki Trzin,
Dravograd, Škofljica, Malečnik, Zgornja Kungota, KD likovnih umetnikov LIK, Gorica pri
Slivnici, Sežana in Ig so se pod vodstvom Eme Tibaut in mentorstvom priznanega slikarja
Oskarja Sovinca posvetili slikanju cvetličnih motivov v tehniki akril na platno. Rezultat
štiridnevne delavnice je 43 del, med katerimi je Komisija za kulturo ZDUS letos nagradila
štiri stvaritve avtoric: Milenke Arsenov iz Društva LIK Izola, Biserke Stergar iz DU
Malečnik, Karmen Rojc iz Društva LIK Izola in Marije Krošelj iz DU Stadion. Odprtje
razstave z uvodnim nagovorom Oskarja Sovinca je bilo posvečeno 70-letnici ZDUS.
Komisija za tehnično kulturo pri ZDUS je v sodelovanju s Festivalom za tretje življenjsko
obdobje pripravila fotografski natečaj in razstavo na temo »Ustvarjalnost in talent se ne
starata«. Na natečaju je sodelovalo 20 natečajnikov, ki so poslali 70 fotografij. Strokovna
komisija je izbrala 13 zmagovalnih fotografij desetih natečajnikov, izmed katerih so bila
nagrajena dela avtorjev: Vinka Lavtižarja (prvo mesto), Marice Roškar (drugo mesto) in
Ane Skobe (tretje mesto). Odprtje razstave z uvodnim nagovorom predsednika komisije
Andreja Jusa in s podelitvijo priznanj avtorjem zmagovalnih fotografij je bilo posvečeno
70-letnici ZDUS.
1.2.2.1.12

Delavnice s področja kulture tehnične kulture in delavnice

LIKOVNA KOLONIJA
Med 12. in 16. 5. 2016 je v Izoli potekala 19. Likovna kolonija pod vodstvom Eme Tibaut in
mentorstvom Oskarja Sovinca. Kolonija je bila izvedena pod okriljem vseslovenskega
Tedna ljubiteljske kulture, na temo »Cvetje je veselje«. Sodelovalo je 44 slikarjev, članov
DU in člani Kulturnega društva likovnih umetnikov iz Izole. V soboto, 15. 5. je v Delfin
hotelu ZDUS potekalo uradno odprtje razstave nastalih del s kulturnim programom v
sodelovanju z Območno izpostavo JSKD Izola. Na razstavi je komisija izbrala najboljša
dela, ki so bila razstavljena v času 16. Festivala za tretje življenjsko obdobje (28. – 30. 9.
2016) v Mali galeriji Cankarjevega doma.
Med 6. in 9. 10. 2016 je v Vili Ana Rogaška Slatina potekala 5. Likovna kolonija pod
vodstvom Eme Tibaut in mentorstvom Oskarja Sovinca, ki se jo je udeležilo 17 slikarjev,
članov DU. V soboto, 8. 10. 2016 je Mestni galeriji Kulturnega centra Rogaška Slatina
potekalo uradno odprtje razstave nastalih del s kulturnim programom v sodelovanju z
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Območno izpostavo JSKD Rogaška Slatina. O koloniji so poročali na Radiju Celje in
Štajerski val ter v Rogaških novicah.
NOVOLETNA VOŠČILNICA
V letu 2016 smo izvedli natečaj za izdelavo Naj novoletne voščilnice 2017. Sodelovalo je
20 DU in 56 posameznikov, ki so izdelali 200 voščilnic, ki so bile za čas 16. Festivala za
tretje življenjsko obdobje razstavljene v ZDUS-ovem kotičku v 2. preddverju Cankarjevega
doma. Na natečaju so bila izbrana 3 nagrajena dela. Avtorji so prejeli praktične nagrade
na prireditvi Večer pesmi in plesasofinancirajo tudi udeleženci sami.
DELAVNICA IZDELOVANJA VOŠČILNIC
V letu 2016 sta bili zaradi izrednega zanimanja organizirani dve delavnici izdelovanja
voščilnic: 15. 11. 2016 in 22. 11. 2016. Skupaj se je na sedežu ZDUS obeh delavnic
udeležilo 33 članov iz 23 DU. Mentorici na delavnicah sta bili Milena Dimec in Mira
Uličevič iz DU Litija.
DRAMSKE DELAVNICE
V letu 2016 so bile organizirane prve dramske delavnice, ki so potekal med 19. in 21.
novembrom. v hotelu Delfin v Izoli pod mentorstvom upokojenega univ. dipl. dramskega
igralca Rajka Stuparja. Delavnic se je udeležilo 19 članov iz 10 DU. Namen delavnic je bil
strokovno izpopolnjevanje o ljubiteljski gledališki ustvarjalnosti, svetovanje, kako razviti
uprizoritvene ideje in izvedba praktičnih vaj.
DELAVNICE LJUBITELJSKIH ROKODELCEV
Namen organizacije ljubiteljskih rokodelskih delavnic, ki so v letu 2016 potekale v
decembru, je ohranjanje kulturne in tehnične dediščine, prenosu znanja in izkušenj na
sovrstnike in druge generacije, predvsem pa na mlade ter spodbujanju samozaupanja in
aktivnega staranja starejših. Z ljubiteljskimi rokodelskimi delavnicami uvajamo sistem
prenašanja znanja od ljubiteljskih mojstrov na mentorje, ki pridobljeno znanje prenašajo
na sovrstnike v svojih društvih in okolju.
13 ljubiteljskih mojstrov in mojstric iz 12 DU in 7 PZDU, od katerih jih je 5 prvič vodilo
delavnice, je znanje preneslo na skupaj 65 udeležencev, od katerih je bil prisoten le en
moški predstavnik. Med udeleženci v letu 2016 nismo zaznali nobenega predstavnika iz
PZDU Severne in Južno Primorske. Foto in video gradivo delavnic je javno dostopno.
1.2.2.2 Vodstvo ZDUS in strokovna služba
V strokovni službi ZDUS smo imeli v letu 2016 za nedoločen čas zaposlenih sedem oseb,
štiri pa za določen čas za čas trajanja projektov, ki so ga koordinirali (od tega se je v
začetku leta 2016 ena delavka vrnila s porodniškega dopusta). V prvi polovici leta 2016 se
je trem delavkam iztekla pogodba o zaposlitvi, eni pa konec leta 2016. Po pogodbi o
začasnem ali občasnem delu upokojenca smo imeli zaposleno eno delavko, od 1. 1. do
30. 6. 2016. Honorarno so za ZDUS delali tudi pravnica, urednica časopisa ZDUS Plus,
lektorica, karikaturistka in nekaj upokojenih strokovnjakov vodij projektov.
Delo vodstva strokovne službe ZDUS že nekaj let opredeljujejmo v naslednjih sklopih:
- zagovorništvo pravic starejših v Sloveniji,
- pomoč starejšim pri uveljavljanju njihovih pravic na nacionalni in lokalni
ravni,
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obveščanje članstva in javnosti o potrebah starejših v Sloveniji in o naših
prizadevanjih za rešitev njihovih težav,
prizadevanja za izboljšanje komunikacije med različnimi nivoji v ZDUS,
izobraževanje in informiranje funkcionarjev društev,
iskanje sredstev za aktivnosti naših prostovoljk in prostovoljcev in
uvajanje novih, razvojnih programov za izboljšanje položaja starejših.

1.2.2.2.1 Zagovorništvo pravic starejših
Naši ključni cilji pri spremljanju, dajanju pripomb, pobud in zahtev na osnovi priprav
posameznih predlogov zakonov in resolucij so: zagotavljanje dostojnih pokojnin, zaščita
človekovih pravic starejših, skrb in odgovornost za aktivno, zdravo in varno staranje
članstva ter medsebojno pomoč in prostovoljstvo.
Z nasveti in uvrščanjem posameznih programov, nam pomagata mednarodni organizaciji
EURAG (najstarejša evropska organizacija starejših) in HelpAge International, ki izvaja
aktivnosti za obrambo pravic starejših. Ponovno pa smo se priključili kot član, organizaciji
Age Platform.
Delo Zbora članov ZDUS
Zbor članov je bil v letu 2016 sklican dvakrat.
Člani zbora so na junijski seji sprejeli Manifest ZDUS s stališči o zdravstveni in pokojninski
reformi ter dolgotrajni oskrbi, ki se javno objavi. Na volilnem zboru v decembru pa so
predstavnikom ZDUS v organih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v
drugih organih predlagali, da zastopajo stališče, da se v letu 2017 in naprej glede
usklajevanja pokojnin dosledno izvaja sistemski zakon.
Delo Upravnega odbora ZDUS
Upravni odbor ZDUS se je preteklo leto redno sestal šestkrat, devetkrat pa je o zadevah
sklepal korespondenčno. Za potrebe obravnave in priprave predlogov na zakonodajo, ki
zadeva upokojencev, je odbor na predlog Komisije za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve imenoval:
- petčlansko ekspertno skupino za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje na
področju gmotnega položaja upokojencev,
- dodatno dva člana v Strokovni svet ZDUS,
- petčlansko ekspertno skupino za zdravje.
Delo Strokovnega sveta ZDUS (vir: poročilo; A. Bilbija)
Strokovni svet se je v letu 2016 sestal na petih sejah. Člani so na sejah obravnavali in
predlagali:
- ob obravnavi odprtega pisma predsedniku Vlade RS so predlagali vodstvu, da se predsedniku
še posebej izpostavi težave iz odprtega pisma in se opozori na realizacijo koalicijskega
sporazuma ter da se ustanovi Urad za starejše;
- ker je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljalo Belo knjigo o
pokojninah, so vodstvu predlagali, da v delovno skupino predlaga predstavnika ZDUS;
- opozarjali so na realizacijo zakonske zahteve in sprejete zaveze v koalicijskem sporazumu za
ustanvitev neodvisnega avtonomnega demografskega rezervnega sklada, pri čemer so bili
oblikovani naslednji zaključki:
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o da se Kapitalsaka družba pokojnisnkega in invalidskega zavarovanja d.d. preoblikuje v
neodvisni avtonomni demografski rezervni sklad,
o da se naložba v zavarovalnico Triglav, ki je v upravljanju SDH, imetnik delnic pa je ZPIZ,
prenese na novoustanovljeni demografski rezervni sklad,
o da sredstva od prodaje državnega premoženja v višini 10 % odvaja neposredno v skald
in ne na posebne račun pri ministrstvu za finance,
o da je upravljanje ločeno od SDH,
o da se zbrana sredstav zaenkrat uporabijio za usklajevanje pokojnin, a največ v višini
letnega donosa,
o kot dodatni vir za polnjenje sklada so bili predlagani del trošarin, delež od bodočega
davka na nepremičnine in drugi viri, ki se jih lahko vključi takoj ali ob upoštevanju
finančne situacije pozneje. Razmisliti je potrebno tudi o prenosu nekaterega preostalega
stvarnega premoženja države, ki ga sedaj upravlja SDH;
predlagali so, da v kolikor pristojno ministrstvo do 31. 3. 2016 ne bo pripravilo osnutka zakona,
bo k temu pristopila ZDUS; do realizacije ni prišlo;
vodstvu so predlagali, da v sodelovanju s članico sveta pripravi načelna stališča in izhodišča za
delo na področju izobraževanja starejših,;
seznanili so se s finančnimi problem programa Satrejši za višjo kakovost življenja doma –
Starejši za starejše in predlagali, da se program predstavi v poslanskih skupinah, kar pa ni bilo
realizirano;
spremljali so prijave in izvajanje programov in projektov;
člani sveta so pripravili predlog metode dela za spremljanje stanja projektov ZDUS;
obravnavali so poročilo o razlogih za zavrnitev nekaterih prijav na projekte;
Upravnemu odboru ZDUS so predlagali, da se ZDUS vkljuli v sodelovanje pri
oblikovanju Startegije dolgožive družbe; v delovno skupino je biola predlagana
predstavnica ZDUS Amalija Šifatr;
ministrici za zdravje so predlagali vključitev v oblikovanje zdravstvene reforme;
predloga ni sprejela;
Upravnemu odboru ZDUS so predlagali imenovanje ekspertne skupine
strokovnjakov za pripravo stališč do zdravstvene reforme;
v spremembah in dopolnitvah Zakona o socilanem varstvu ni bila upoštevana
pripomba sveta k 17. členu, ta bi se spremnil tako, da bi bili strokovni delavci pri
izvajanju socialno-varstvenih programov v nevladnih organizacijah tudi upokojeni
strokovnjaki;
sodelovali so pri oblčikovanju novega statuta;
obravnavali je osnutekl manifesta in zakonodajno pobudo za dvig najnižjih pokojnin
in podprli predlog, da se zahteva vrnitev seniorske olajšave; s tem je potrebno
nadaljevati,
sprejel iso stališče, da se v aktualnih socialno-zdravstvenih problematikah spremlja
celotna struktura prebivalstva s poudarkom na starejših;
pripravili so pisne pripombe na dokument Satrejši in trg dela v Sloveniji; ali so bile
pripombe upoštevane, ni znano.

Mednarodne aktivnosti (vir: poročilo; J. Puhar)
Sredi aprila se je članica Strokovnega sveta za področje mednarodnih odnosov udeležila
Mednarodne konference o staranju prebivalstva na Brdu in sprejem izvedenke Sveta za
človekove pravice OZN Rose Kornfeld Matte.
V začetku maja smo organizirali in izvedli srečanje Generalnega sveta Eurag v Ljubljani.
Sestavni del srečanja je bila enodnevna mednarodna konferenca na temo “Organizacije
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starejših in njihov vpliv v družbi”. Izvedbo sta finančno podprla tudi Ministrstvo za zunanje
zadeve in Mestna občina Ljubljana.
V sklopu kampanje ADA smo imeli tekom leta tri akcije:
- aprila o sladkorni bolezni,
- junija o nasilju nad starejšimi,
- oktobra o pravicah starejših, v tem okviru smo imeli postavljeno stojnico na 16.
Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer smo zbirali izkušnje, mnenja in predloge
glede starizma, diskriminacije in stereotipiziranja na podlagi starosti.
V času 16. Festivala za tretje življenjsko obdobje smo sprejeli predstavnike organizacij
starejših iz držav nekdanje Jugoslavije.
Delo komisij in drugih delovnih teles
Med strokovnimi komisijami ZDUS, ki so bile ustanovljene z dvema namenoma:
da upokojeni strokovnjaki, naši člani, bdijo nad nastajanjem nove zakonodaje in
pripravljajo predloge za prenovo stare, v smislu spoštovanja pravic starejših in
- da člani komisij prenašajo na PZDU in DU informacije na področju sprememb in
dopolnitev zakonodaje v smislu varovanja pravic starejših,
so bile nekatere komisije aktivne, druge malo manj. Komisija za kulturo in komisija za
šport, rekreacijo in gibalno kulturo sta se tradicionalno trudili za izvedbo programov
zdravega, aktivnega in varnega staranja. Najbolj aktivne so bile komisije in z njimi
povezane delovne ali ekspertne skupine, ki so se ukvarjale predvsem s problematiko in
zakonodajo, ki zadeva gmotni položaj starejših in njihovo socialno varnost.
-

Poročila o delu komisij so objavljena na spletni strani www.zdus-zveza.si
Pregled števila sej (redne, izredne in korespondenčne) komisije, delovnih in ekspertnih
skupin:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Naziv komisije, delovne in ekspertne
skupine
Komisija za kadrovske, organizacijske in
statutarne zadeve
Komisija za bivanjski standard in pokojninsko
politiko
Komisija za kulturo
Komisija za zdravstveno varstvo in duševno
zdravje

Število sej v letu 2016
8 rednih, 1 izredna in 2
korespondenčni
2 redni in 2 korespondenčni

5 rednih in 2 korespondenčni
6 rednih (1 skupna s
Komisijo
za
socialna
vprašanja)
in
1
korespondenčna
Komisija za gospodarstvo in turizem
5 rednih
Komisija za socialna vprašanja
2 redni
Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
5 rednih
Komisija za izobraževanje, publiciteto in 2 redni
informatiko
Komisija za tehnično kulturo
1 redna
Komisija za sklad Vzajemne samopomoči (po 2 redni in 2 korespondenčni
novem Vzajemni posmrtninski sklad)
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11.
12.
13.
skupaj

Ekspertna skupina za zdravstvo
Delovna skupina za ugotavljanje gmotnega
položaja upokojencev
Delovna skupina za pripravo Statuta ZDUS
13

2 redni
1 redna
5 rednih
46 rednih sej, 1 izredna in 9
korespondenčnih

1.2.2.2.2 Pomoč starejšim pri uveljavljanju njihovih pravic in reševanju njihovih
potreb na nacionalni in lokalni ravni
Tudi v letu 2016 je delovala pravna svetovalnica, v kateri je upokojena pravnica Branka
Kastelic telefonsko in po elektronski pošti odgovarjala na številna vprašanja starejših, ki so
se nanašala predvsem na pokojnine in varstveni dodatek, na medsebojne razmere v
družini in na pravno varstvo.
Uporabnikom zdravstvenega varstva smo omomogočili elektronskego svetovanje, a
posebnih aktivnosti ni bilo zaznati.
Tudi v letu 2016 je delovala svetovalnica za izboljšanje bivanja starejših, a v
zmanjšanem obsegu (le sofinanciranje Mestne občine Ljubljana). (vir: poročilo; A. Ogrin)
Izvedli smo:
- individualno smo svetovali starejšim in svojcem o možnostih bivanja v starosti, o
prilagoditvah itd. Svetovalnica je delovala dvakrat tedensko na sedežu ZDUS.
Skupaj je bilo zabeleženih 170 uporabnikov, od tega jih je tretjina prišla osebno,
ostalim smo svetovali po telefonu ali elektroski pošti;
- izvedli smo 10 predstavitev brošure “Majhni posegi za velike učinke” o prilagoditvah
bivalnega okolja in uporabi pripomočkov za starejše po DU po Sloveniji;
- po naročilu Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
d.d. smo naredili prvi in drugi sklop raziskave o alternativnih oblikah bivanja za
starejše;
- decembra smo obudili aktivnosti skupine interesentov za sobivanje v sodelovanju s
stanovanjsko zadrugo Zadrugator in Fakulteto za arhitekturo;
- s pripombami smo sodelovali pri pripravi Nacionalnega stanovanjskega programa
2015-2020 in dosegli, da je v dokumentu posebno poglavje o bivanju starejših,
vključno s sobivanjem.
V letu 2016 je računovodja ZDUS svetovala DU, v večini računovodjam in blagajnikom, v
računovodski svetovalnici po telefonu in elektronski pošti enkrat tedensko.
1.2.2.2.3 Obveščanje članstva in javnosti o potrebah starejših v Sloveniji in o naših
prizadevanjih za rešitev njihovih težav
O delu strokovnih komisij, delovnih in ekspertnih skupin smo društvene funkcionarje in
ostalo članstvo sproti obveščali preko naše spletni strani, preko baze za obveščanje po epošti in na Facebook strani, ki je zaživela v preteklem letu.
Na srečanjih s politiki in s poslanskimi skupinami, smo le-te redno obveščali o stiskah,
potrebah in pričakovanjih starejših ljudi v Sloveniji.
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1.2.2.2.4 Prizadevanja za izboljšanje komunikacije med različnimi nivoji v ZDUS
Dolgo se že pogovarjamo o potrebi po enotnem informiranju poverjenikov, tajnic,
blagajničark in drugih funkcionarjev DU, ki najpogosteje prihajajo v stik s članstvom v DU.
Ti imajo sicer možnost seznanjati se z vsemi novostmi na nivoju ZDUS v mesečnem
glasilu ZDUS Plus, ki ga dobi vsako društvo v petih izvodih. Prepogosto pa ugotavljamo,
da glasilo ostaja neprebrano v originalnem zavitku na policah naših DU.
Vrsto novic o reševanju problemov starejših prinaša tudi revija Vzajemnost, ki je kljub nizki
ceni nima naročeno kar 224 društev upokojencev. Na revijo je sicer naročenih 285 DU iz 8
PZDU.
Najučinkovitješa komunikacija je še vedno preko telefona, precej pa se je izboljšalo tudi
področje uporabe elektronske pošte s krajšim odzivnim časom.
V društvih in pokrajinah se še vedno premalo poslužujejo možnosti prenosa informacij
prek lokalnih radijskih postaj. ZDUS se je v letu 2015 z različnimi tematikami predstavil na
več radijskih postajah, npr. na radiu Ognjišče in Murski val. DU so informacije prenašala
preko lokalnih radijskih postaj.
1.2.2.2.5 Izobraževanje in informiranje funkcionarjev društev (vir: poročilo; D. Lukić)
ZDUS je tudi v letu 2016 organiziral računovodske seminarje za DU po PZDU. V okviru
seminarjev 2015/2016, ki so bili izvedeni v treh sklopih:
1. Vloga ZDUS, PZDU, DU (Nika Antolašić)
2. Diners kartica (Jure Fortuna, Erste card d.o.o.)
3. Izobraževanje na področju računovodskega in finančnega poslovanja v DU - z dodatkom
sprememb o davčnih blagajnah (Mojca Adam Derganc)
je bilo:
Zadeva
Skupaj število
število izvedenih seminarjev
14
število udeleženih PZDU
13
število udeleženih DU
264 (52 %)
Število neudeleženih DU
243 (48 %)
Število vseh udeležencev po listah prisotnosti
485
Število pripravljenih izvodov gradiv glede na prijave in 594
dodano kalo
Število strani celotnega gradiva
98
Število opravljenih ur izobraževalcev
42
Število opravjenih ur za vsebinsko pripravo gradiva
154
Število opravljenih ur za fotokopiranje in pripravo gradiva
56
Število ur za organizacijo seminarjev na ravni PZDU
14
V začetku leta 2016 je bilo izvedenih 5 od skupaj 14 seminarjev, na katerih je bilo 137
udeležencev od skupno 264.
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Rezultati evalvacije so nam pokazali, da so seminarji dobro zastavljeni in sprejeti:

1.2.2.2.6 Iskanje sredstev za aktivnosti naših prostovoljk in prostovoljcev
V strokovni službi ZDUS se vsa leta trudimo, da bi dobili dodatna sredstva za programe
aktivnega, zdravega in varnega staranja. Žal država še vedno nima dovolj posluha za
potrebe starejših in da je potrebno v hitro starajoči se družbi prisluhniti organizatorjem
zdravega, aktivnega in varnega staranja v samopomočnih društvih starejših in jim s
sofinanciranjem programov pomagati, da bodo lahko vključili v programe čim več starejših,
jim s tem pomagali vzdrževati kakovost življenja in obdobje samostojnega življenja. Na
razpisih je zelo težko dobiti toliko sredstev, da bi lahko z njimi vsako društvo številčno in
kakovostno popestrilo programe aktivnega, zdravega in varnega staranja.
V programu Starejši za višjo kakovost življenja doma - Starejši za starejše država
prepoznava pomembno vlogo prostovoljcev pri vzdrževanju kakovosti življenja starejših,
ne namenja pa še dovolj sredstev, da bi lahko vsa društva projekt dobro zastavila in ga
izvajala.
Skozi celo leto smo društvom predstavljali pozitivne strani Diners Club ZDUS kartice, ki je
prepoznan kot najlažji in najhitrejši možen vir pridobivanja dodatnih sredstev za programe
DU.
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Uspešnost poslovanja Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola je pomembna za razvojne možnosti
strokovne službe ZDUS, PZDU in DU in seveda za kakovost življenja naših članov in
drugih starejših.
Tudi v letu 2016 smo za sofinanciranje organiziranih letovanj DU namenili nekaj sredstev.
Razdelili smo jih med skupaj 96 DU, ki so se prijavila na razpis. V ZDUS smo tudi v letu
2016 usmerili večino naših izobraževalnih programov in srečevanj skupin aktivnega,
zdravega in varnega staranja v naš hotel, kar tudi pomeni pridobivanje dodatnega
dohodka hotela.
1.2.2.2.7 Uvajanje novih, razvojnih programov za izboljšanje kakovosti življenja
starejših
Projektno delo v ZDUS je pomembno iz več vidikov: s projekti pridobivamo sredstva za
zaposlovanje mladih kadrov, ki poleg koordinacije aktivnosti v projektih sodelujejo tudi v
izvajanju uslug strokovne službe strokovnim komisijam, delovnim in ekspertnim skupinam,
članstvu, DU in PZDU. V letu 2016 smo iz sredstev ZDUS za osebne dohodke zaposlenih
namenili 18.154,04 EUR.
Sodelovanje v projektih omogoča ZDUS razvoj, prepoznavnost in ugled doma in v tujini.
Vključevanje v projekte pomeni pridobivanje izkušenj pri iskanju sredstev za projekte, ki so
nujni za razvoj ZDUS in za kakovost življenja starejših v Sloveniji ter pridobivanje sredstev
za sofinanciranje izobraževanj naših članov. Posledica izvajanja programov in projektov je
uspešno mednarodno povezovanje s sorodnimi NVO in z izvajalskimi ter raziskovalnimi
organizacijami, ki se ukvarjajo s problemi starejših. ZDUS letno prejme precej povabil v
mednarodna partnerstva, sodelujemo pa le v tistih projektih, za katere ocenimo, da bodo
res doprinesli k izboljšanju življenja starejših, da bodo aktivno vključeni naši člani, da bodo
učinki in projektni izdelki dostopni čim širšemu članstvu po Sloveniji, da so finančno
ugodni itd. Žal smo bili v preteklem letu manj uspešni pri pridobivanju za ZDUS potrebnih,
pomembnih in uporabnih projektov.

1.2.2.3 Kje smo bili uspešni
Kot vsa leta do sedaj je bila večina DU zelo uspešna v programih aktivnega, zdravega in
varnega staranja.
Komisija za tehnično kulturo je skupaj z ustvarjalci že tretje leto zapored izjemno razširila
aktivnosti na tem področju.
V letu 2016 smo uspeli povabiti na ustvarjalne delavnice predstavnike dramskih skupin v
društvih. To načrtujemo tudi v letu 2017.
Izjemno uspešna Komisija za kulturo je organizirala vrsto kulturnih dogodkov v okviru 16.
Festivala za tretje življenjsko obdobje in drugod.
Statistična poročila za leto 2016 je v centralno računalniško bazo podatkov vneslo 20
odstotkov DU. Uporaba centralne baze podatkov omogoča društvom, da vsako leto
popravljajo le tiste številke, ki se letno spreminjajo in jim ni treba vsako leto vnašati istih
številk (npr. osnovnih podatkov, pogojev za delovanje društev, podatkov funkcionarjev).
Hkrati pa so funkcionarjem društvom podatki o delu hitro dostopni na internetu. Ugotovili
smo, da smo letos morali vpisati ročno več poročil kot preteklo leto ter da se je spremenilo
precej podatkov pri funkcionarjih DU.
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Naši strokovnjaki so bili aktivni tudi pri spremljanju nastajajoče zakonodaje in predlaganju
sprememb in dopolnitev k posameznim predlogom zakonov ter pri prenašanju informacij,
pomembnih za starejše, v društva in pokrajinske zveze.
Na državni ravni delujejo 4 strokovne svetovalnice za DU, člane DU in druge starejše.
1.2.2.4 Področja, kjer moramo izboljšati naša skupna prizadevanja
1.2.2.4.1 Prizadevanja za izboljšanje položaja starejših v Sloveniji

V letu 2016 smo zanemarili aktivnosti na področju aktivnega državljanstva, za katerega
smo nekoč imeli na razpolago tudi finančna sredstva.
Vedno več starejših se dnevno obrača na vodstvo in strokovno službo ZDUS z zahtevami
po večji učinkovitosti pri obrambi pravic starejših. Za večji nadzor nad dogajanjem v
ministrstvih in v parlamentu nam še vedno manjka kader. Za večjo učinkovitost pri
obrambi pravic starejših nam manjka množična podpora našega članstva pri pritisku na
poslance Državnega zbora RS. Vodstvo si že od začetka mandatnega obdobja 2015-2019
prizadeva, da se izboljša položaj starejših v družbi, predvsem pa izboljša gmotni položaj
upokojencev.
V vodstvu ZDUS iščemo nove, inovativne poti pri motivaciji članstva. Poizkus uvedbe
delavnic za predsednike društev leta 2014 in 2015 je pokazal, da le-ti nujno potrebujejo
več stikov z načrtovalci razvoja v ZDUS, več spodbude za opravljanje funkcij, ki jim jih
nalaga vodstveno mesto v društvu, hkrati pa več pozornosti načrtovalcev razvoja ZDUS za
njihove ideje in predloge. Ker tovrstne delavnice s seboj prinesejo veliko finančno
obremenitev, o njih v letu 2016 sploh nismo razmišljali.
Posebno pozornost moramo posvetiti delu komisij, delovnih in ekspertnih skupin v
pokrajinah, ki morajo biti aktivno vpeti v delo komisij, delovnih in ekspertnih skupin na
nivoju države ter morajo najti način, kako redno komunicirati s članstvom, kako ga
osveščati in motivirati za aktivno državljanstvo, ki je dandanes še kako aktualno.
Enotno informiranje poverjenikov v društvih, ki so praktično edini, ki imajo reden stik s
članstvom, je nujno. Društva, ki poverjenikov nimajo, slabše komunicirajo s članstvom,
zato bi jih veljalo motivirati, da sprejmejo tovrsten način dela. O the možnostih bomo še
razmislili.
Potrebno bo tudi nadaljevati z računalniškim opismenjevanjem funkcionarjev in članov
društev. V tem delu se bomo potrdili vzpostaviti sodelovanje s ponudniki računalniškega
opismenjevanja in socialnimi podjetji, ki bodo za manj denarja lahko ponudili obnovljeno in
kvalitetno računalniško opremo. Boljša in hitrejša komunikacija med vsemi nivoji ZDUS, bo
namreč naredila naše delo učinkovitejše.
1.2.2.4.2 Povečati moramo prizadevanja za polno zasedenost hotela Delfin in
počitniškega doma v Rogaški Slatini
Lastništvo hotela Delfin ima dva namena: nuditi članom ZDUS-a kar se da kakovostno in
ugodno letovanje in zagotoviti sredstva za organizacijska dela v ZDUS.
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Menimo, da bi se morala uprava hotela usmeriti k aktivnemu posodabljanju ponudbe
hotela, s katerimi bi povečali število nočitev. Upravi hotela priporočamo, da upošteva in
prouči pripombe s terena o cenovno manj dostopnih ponudbah, iz česar sledi, da DU
organizirajo letovanja članov pri konkurenčnih ponudnikih.
1.2.2.4.3 Vsa DU morajo sprejeti plačevanje članarine kot del svoje letne obveznosti
do PZDU in ZDUS
Plačevanje članarine DU za PZDU in ZDUS je potrebno in skladno s Statutom ZDUS.
Iz več naslovov se za DU sicer financirajo aktivnosti, pomembne za člane, ki jih
organiziramo na ravni ZDUS in PZDU, kot so: izobraževanja funkcionarjev društev,
športne, rekreacijske in kulturne prireditve, priznanja in plakete, izdaja in distribucija
internega časopisa, vzdrževanje spletne strani, izdaja gradiv za funkcionarje društev,
tehnična priprava in programska oprema pridobljenih rabljenih računalnikov,... V letu 2016
47 društev (2 manj kot leto prej) do ZDUS ni poravnalo članarine.
DU, ki za leto 2016 članarine niso poravnala: Abanka, Aktiv Banke Slovenije, Banka Celje
d.d., Elektronabava, Javna razsvetljava, Kompas, Lesnina, Likus, Ljubljanske mlekarne,
Pošta in Telekom Maribor, Pošta, Telekom in PLC Ljubljana, Blagovna, Levec, Petrovče,
Planina pri Sevnici, Pristava pri Mestinju, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Gabrje,
Jesenice, Kranjska Gora, Železniki – Za Selško dolino, Ankaran, Divača, Hrvatini, KUD
Luke Koper, Piran, Bratov Babnik, Kozarje, Log pri Brezovici, Zadobrova – Snebrje –
Novo polje, Zalog, Zelena Jama, Zgornja Šiška, Deskle – Anhovo, Prvačina, Renče, Ivan
Rudolf – Breg, Perutnina –Ptuj, Škale, Gabrovka, Radeče, Brezje – Dogoše – Zrkovce,
Lenart v Slovenskih Goricah, Tinje in Voličina.
Neplačevanje članarine posameznih DU ni pošteno do DU, ki so svoje obevznosti
poravnale, prav tako pa tudi ni pošteno do vseh, ki si prizadevamo narediti čim več v
dobro društev in članstva.
1.2.2.4.4 Sklad Vzajemne samopomoči (po novem Vzajemni posmrtninski sklad)
Blagajna sklada je bila ustanovljena hkrati z ustanovitvijo ZDUS leta 1946. V skoraj 70
letih, odkar deluje, smo pozabili na njen osnovni namen – medsebojno pomoč.
Funkcionira lahko le, če umrle člane in tiste, ki izstopijo, nadomestijo novi. Že v letu 2014
je delovna skupina za spremljanje poslovanja sklada pripravila prvi osnutek novega
pravilnika, ki predvideva ustanovitev Upravnega odbora sklada. Pravilnik ni pričel veljati,
ker Zbor članov ZDUS v letu 2015 ni sprejel novega Statuta ZDUS. Pravilnik je ponovno
pripravljen in tudi usklajen z novim Statutom ZDUS in bomo tako njegov sprejem lahko
realizirali v letu 2017.
V preteklih letih nismo bili uspešni pri iskanju možnosti za povečanje števila članov sklada
v smislu trajne vzdržnosti sklada. Za nekajletno vzdržnost sklada, smo konec leta 2015
znižali izplačila posmrtin na 205 EUR. Koncem leta 2016 smo pričeli z aktivnostmi za
iskanje možnosti za povečanje vzdržnosti sklada ali njegovo prestrukturiranje oz. za
prenos na katero od zavarovalnic. Te možnosti se bodo podrobneje proučile v letu 2017.
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1.2.2.4.5 Izboljšati moramo vlogo PZDU kot povezovalnih enot med državno in
lokalno ravnjo
Ena od najpomembnejših funkcij PZDU je hiter prenos informacij z ZDUS na DU in
obratno. PZDU različno intenzivno delajo z društvi, jih povezujejo in prenašajo informacije
v obe smeri. Posledica je različen odnos društev do prizadevanj na državnem nivoju in
pripravljenost DU za sodelovanje v skupnih aktivnostih.
Kako sproti informirati članstvo in pravočasno dobiti odziv, je problem za mnoga DU. Ob
aktivnih prizadevanjih ZDUS za ohranjanje pravic starejših, za osveščanje starejših o
njihovih pravicah in o kršenju pravic, je tekoča komunikacija med vrhom ZDUS in
članstvom nujna. Že redna komunikacija s 509 DU je ob tem, da še vedno premalo DU
uporablja internet, težavna, redna komunikacija s članstvom pa se je kljub temu nekoliko
le izboljšala. PZDU so nujno potrebne prav zaradi tekočega prenosa informacij v obe
smeri. Da so PZDU pomemben člen, priča tudi nov statut ZDUS, ki je kot svoje člane
opredelil prav PZDU (prej so bila to DU).
Menimo tudi, da bi PZDU morale intnezivno spodbujatu DU, da se prijavljajo na občinske
razpise za sredstva za izvajanje programov in projektov.
1.2.2.4.6 Še vedno delamo premalo na pridobivanju novih članov
Članstvo vsa leta, odkar zbiramo statistične podatke, pada. Ugotavljamo, da distribucija
zloženke po Območnih enotah Zavoda o pokojnisnkem in invalidskem zavarovanju, ki
smo jo pričeli distribuirati leta 2013 z namenom pridobivanje novega članstva, še vedno ni
pritegnila pozornosti večine PZDU, ki bi morale redno nadzirati, ali so na omenjenih
enotah še na voljo zloženke. Zagotovo je to eno pomembnejših področij dela, na katerem
bomo morali bolj intenzivno delati.
DU so osnovni nosilci za pridobivanje novih članov, med tem pa morajo tako PZDU kot
ZDUS s svojim delovanjem povečati zaupanje v članstvo.
Padec članstva (14,9 %) od leta 2007 do 2016:
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1.2.3 Zaključek
V preteklih letih se je ZDUS od svojega osnovnega poslanstva - zaščite upokojencev (ki je
nastalo že pred sedemdeseti leti) s področja pokojninske politike, zdravstvenega varstva,
bivalnega standarda in socialnega varstva, preusmerila in dodatno aktivirala tudi
humanitarno dejavnost. Tem področjem smo se, kot prioritetnim nalogam, precej posvetili
v letu 2016 in jih bomo razvijali še naprej.
Humanitarna dejavnost se odraža prvenstveno v programu Starejši za višjo kakovost
življenja doma – Starejši za starejše, ki danes vključuje 284 društev upokojencev in 3.468
prostovoljk in prostovoljcev.
Na vstop v program čakajo nova DU, vendar za enkrat nimamo zagotovoljenih sredstev za
realizacijo le-tega. Za izvajanje programa si želimo več posluha s strani države.
Aktivno, zdravo in varno staranje je za naše članstvo izrednega pomena, zato bomo
negovali vse mogoče oblike aktivnosti, katere imajo za članstvo pozitivne dolgoročne
učinke.
Hotel Delfin ZDUS d.o.o. Izola, ki je v lasti ZDUS je potrebno s stalno aktivnostjo motivirati
tako, da bo hotel nenehno izpolnjeval svoj plan in program, primerno vzdrževal objekt in
po uspešnem poslovanju namenil nekaj sredstev za osnovno dejavnost ZDUS.
Sklad Vzajemne samopomoči (po novem Posmrtninski vzajemni sklad) bo zaradi padca
članstva finančno vzdržen le še nekaj let, zato mora vodstvo ZDUS najti primerno obliko
nadaljevanja poslovanja tega pomembnega sklada v okviru lastne ali tuje spremljave.
Kot ena največjih civilnih družb v Republiki Sloveniji moramo sodelovati z vsemi političnimi
strankami v Državnem zboru.
Tako politiko smo začeli izvajati po volitvah v ZDUS v letu 2015.
Brez ustreznega političnega dialoga naša prizadevanja ne bodo uspešna na
zakonodajnem področju in je zato naša usmeritev dobila v parlamentarnih skupinah in pri
vodstvu strank precejšnjo podporo.
Ena aktualnejših vsebin iz leta 2016 je pričetek izvajanja zdravstvene strategije in osnutek
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na katerega z našimi
pripombami žal nismo uspešno vplivali.
Članarine ni plačalo kar 47 DU, zato bo na delitev sredstev, ki jih ZDUS razdeljuje med
PZDU in posamezna DU, vplivala dejansko plačana članarina.
Naša prizadevanja za povečanje članstva na račun Diners Club ZDUS plačilnih kartic niso
bila uspešna in so izpuščena možnost za pridobivanje dodatnih stimulacij za DU in ZDUS.
ZDUS je prav tako predlagal, da se čim več plačilnega prometa usmeri preko ugodnejših
bank, ki nudijo sprejemljive provizije. V preteklosti je imel za ZDUS veliko posluha tudi
Telekom Slovenije d.d. (primer: postavitev brezpalčne internetne mreže na Gorenjskem) in
tu je potrebno povečati zanimanje za ponudbe telekomunikacijskega ponudnika. V letu
2017 se je aktivnostim pridružil še en telekomunikacijski ponudnik – Simobil d.d. oz.
danes A1 d.d.
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2 RAČUNOVODSKO POROČILO
Temeljne računovodske predpostavke so časovna neomejenost poslovanja, dosledna
stanovitnost in upoštevanje nastanka dogodka.
Računovodske usmeritve: Zveza društev upokojencev Slovenije neposredno uporablja
določila standardov in Pravilnika o vodenju računovodstva.
Letna poročila o poslovanju: Zveza društev upokojencev Slovenije sestavi na koncu
obračunskega obdobja bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, kakor določajo SRS 2016.
Vodenje poslovnih knjig: Zveza društev upokojencev Slovenije vodi poslovne knjige na
način, ki omogoča izkazovanje podatkov potrebnih za sestavo letnih poročil in z letnim
popisom. Poslovne knjige vodi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Programska
oprema za vodenje poslovnih knjig in obračune plač ter dohodkov iz drugega
pogodbenega razmerja je last Računovodskega servisa, Mojca Adam Derganc s.p., s
katerim ima Zveza društev upokojencev Slovenije sklenjeno pogodbo o vodenju
računovodstva.
Poslovna dokumentacija je razporejena po časovnem zaporedju in se nahaja na sedežu
Zveze društev upokojencev Slovenije.

2.1 PROJEKTI ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Osnovna dejavnost Zveze društev upokojencev Slovenije je nepridobitna, poleg tega pa
se ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, ki pa v celotnem delovanju zavzema majhen
delež.
Svojo dejavnost vodi ločeno po naslednjih stroškovnih mestih:
















Stroškovno mesto 01: Program Starejši za višjo kakovost življenja doma - Starejši
za starejše
Stroškovno mesto 02: Sklad Vzajemne samopomoči
Stroškovno mesto 04: Program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti
Stroškovno mesto 05: Delovanje Zveze društev upokojencev Slovenije
Stroškovno mesto 07: Nabava in prodaja tiskovin (članske izkaznice, kartoteke itd.)
Stroškovno mesto 12: Projekt »RES JE« (Demenca)
Stroškovno mesto 13: Projekt »Bivalna kultura« (Svetovalnica za izboljšanje bivanja
starejših)
Stroškovno mesto 25: Projekt "iCarer"
Stroškovno mesto 26: Projekt »AHA.SI«
Stroškovno mesto 27: Projekt »Spomini« (Digital Timelines)
Stroškovno mesto 28: Projekt »NaZdravje«
Stroškovno mesto 29: Projekt »iCareCoops« (Kooperative)
Stroškovno mesto 30: Projekt »Mostovi«
Stroškovno mesto 31: Projekt »DiscOver55«
Stroškovno mesto 32: Projekt »Ne meč'mo hrane stran«
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Posamezne posredne stroške, kot so najemnina, elektrika, ogrevanje, telefon itd. je Zveza
društev upokojencev Slovenije v letu 2016 delila med nekatere stroškovne nosilce in sicer
med stroškovno mesto 1, 2, 5, 12, 25, 26, 27, 28, 29 in 31.
Znotraj stroškovnih mest vodi Zveza stroške in prihodke še po stroškovnih mestih na
drugem nivoju oziroma po projektih.
Vse številske vrednosti v tem poročilu so v evrih.
2.1.1 Program Starejši za višjo kakovost življenja doma - Starejši za Starejše
Program, ki je pretežno financiran iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter s sredstvi FIHO, v letu 2016 ni pokril vseh stroškov s prihodki od
zgoraj omenjenih financerjev. Program je bil deloma financiran tudi s sredstvi Mestne
občine Ljubljana, Zavarovalnice Vzajemna d.v.z., Krke d.d., ter z lastnimi sredstvi ZDUS.
2.1.2 Sklad Vzajemne samopomoči
V letu 2016 so izdatki potrebni za delovanje sklada presegli prihodke od obresti od
denarnih depozitov, kjer so vezana sredstva članov Sklada Vzajemne samopomoči, tako,
da je sklad posloval negativno. Razlog je vsekakor v nizkih obrestnih merah pri vezavi
depozitov, razlog zniževanja vrednosti sklada pa v tem, da ne uspemo nadomestiliti umrlih
čalnov in tistih, ki so izstopili. Kljub temu je Zveza društev upokojencev Slovenije vezala
depozite pri bankah zelo gospodarno (to pomeni vezavo višjih zneskov za daljši čas) in
tako izposlovala čim višje obrestne mere, da bi s prihodki od vezanih sredstev pokrili čim
večji delež delovanje sklada. Presežek odhodkov delovanja sklada je pokril ZDUS iz
lastnih sredstev, tako da vrednost Sklada Vzajemne samopomoči ni bila zmanjšana.
Po priporočilu revizijske družbe, ki je revidirala letno poročilo za poslovno leto 2015, je
ZDUS v letu 2016 odprl fiduciarni račun, kamor se poslej stekajo vplačila v sklad in od
koder se izplačujejo posmrtnine. Prav tako je ZDUS v letu 2016 na priporočilo revizijske
družbe prenesel sredstva in obveznosti sklada na izvenbilančno evidenco.
2.1.3 Program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti
Program je financiran iz sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V letu
2016 so sredstva v višini 141.991,88 EUR porabljena za dotacije PZDU, društvom
upokojencev za aktivnosti na področju rekreacije, športa in kulture.
2.1.4 Delovanje Zveze društev upokojencev Slovenije
Delovanje Zveze društev upokojencev Slovenije se je v letu 2016 pokrilo iz udeležbe v
dobičku Hotela Delfin, s prihodki od članarin, s prihodki od oglaševanja v glasilu Zdus
plus, s prihodki FIHA za delovanje ZDUS, s sponzorskimi sredstvi in z donacijami itd. Med
stroške delovanja ZDUS spadajo materialni stroški, stroški storitev, stroški amortizacije,
stroški dela ter odhodki za dotacije društvom upokojencev.
V okviru tega stroškovnega nosilca je potekalo tudi nekaj drugih projektov, in sicer:
Festival za tretje življenjsko obdobje, projekti pokrajinskega in državnega srečanja pevskih
zborov in likovne kolonije ter večer pesmi in plesa, dramske delavnice, ki so bili
sofinancirani tudi s strani ZPIZ in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, program
slavnostne akademije ob 70. Obletnici ZDUS, program "Help Age International", Gibalni
program za starejše in nekaj drugih projektov.
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2.1.5 Nabava in prodaja tiskovin
Gre za pridobitno dejavnost Zveze društev upokojencev Slovenije, pri čemer ZDUS nabavi
članske izkaznice, kartoteke ipd. in jih prodaja društvom upokojencev iz vse Slovenije.
2.1.6 »Projekt RES JE« (Demenca)
Program RES JE, ki se ukvarja s problematiko ozaveščanja svojcev z ljudmi z demenco
sicer za ZDUS ni novost v letu 2016. ZDUS si je namreč že v preteklih letih prizadeval, da
bi omenjeni program zaživel in se v zvezi s tem trudil pridobiti sredstva za delovanje
programa. V letu 2016 mu je uspelo pridobiti sredstva Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, s čimer je bila omogočena izvedba 61-tih delavnic in
predavanj za svojce ljudi obolelih z demenco ter ostale zainteresirane in sicer o
komunikaciji z osebami z demenco, urjenju spomina ter preventivi demence.
2.1.7 »Projekt Bivalna kultura (Svetovalnica za izboljšanje bivanja starejših)«
V jeseni 2012 je Zveza v okviru projekta HELPS odprla svetovalnico v zvezi s
problematiko bivanja starejših, ki je bila do konca leta 2013 sofinancirana v višini 85% s
strani zgoraj omenjenega financerja. Glede na to, da se je med starejšo populacijo
pokazalo tovrstno svetovanje za izredno potrebno, je ZDUS tako v letu 2014, 2015 kot tudi
v letu 2016 nadaljeval s svetovanjem. Delovanje Svetovalnice je bilo delno sofinancirano s
strani Mestne občine Ljubljana, delno s sponzorskimi sredstvi in s prihodki od oglaševanje
in promocije.
2.1.8 »Projekt iCarer«
Namen projekta iCarer, ki ga sofinancira program AAL (Ambient Assisted Living) in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skupni višini 90%, je razviti osebni pristop,
novi model varstva oziroma platformo tako imenovanega virtualnega skrbnika, ki bo nudil
podporo neformalnim negovalcem, nadziral aktivnosti dnevne oskrbe na domu in
predlagal načine za izboljšanje teh oblik oskrbe. Projekt je trajal od 1.7.2013 do
16.9.2016. ZDUS-ova lastna udeležba je bila 10%.
2.1.9 »Projekt AHA.SI«
Namen projekta je izdelati priporočila za strategijo na treh področjih: promocija
zaposljivosti starejših in odlaganja odločitve za pokoj; aktivno in zdravo staranje za aktivno
in zdravo starost; neodvisno življenje s pomočjo okolja in dolgotrajne oskrbe.
Vodilni partner je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ostali partnerji v projektu so ZDUS,
Inštitut za ekonomska raziskovanja, Inštitut republike Slovenije za socialno varstvo,
Skupnost socialnih zavodov Slovenije ter Inštitut Emonicum. Začetek projekta je bil
1.3.2014 in je trajal do 29.2.2016. Projekt je bil delno financiran s strani Evropske unije,
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za zdravje.
ZDUS v projektu ni imel finančne soudeležbe.
2.1.10 »Projekt Spomini (Digital Timelines)«
Cilj projekta je podpora tistim, ki skrbijo za osebe z demenco. Projektno partnerstvo je
pripravilo priročnik z navodili za izdelavo digitalnega albuma z osebnimi spomini na
preteklo življenje tistih, ki so zaradi bolezni izgubili stik z vsakdanom. Projekt je namenjen
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svojcem, znancem, prostovoljcem, ki skrbijo za dementne doma, kot tudi delovnim
terapevtom,
ki
v
domovih izvajajo
aktivnosti
za
osebe
z
demenco.
Projekt je financiran iz programa Erasmus, sodelujejo tudi partnerji iz Velike Britanije,
Švedske, Turčije in Romunije in bo trajal od novembra 2014 do avgusta 2016.
2.1.11 »Projekt NaZdravje«
Namen projekta je zmanjšati razlike med uporabniki, specifično pa razviti programe za
pripravo na starost, vzpostaviti medsektorsko podporno mrežo za skrb za starejše in
njihovo vključenost v družbo ter zmanjšati razlike v kakovosti domače oskrbe v primerjavi
z institucionalno in s tem med uporabniki.
Vodilni partner v projektu je Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, ostali partnerji pa
so poleg ZDUS-a še: Inštitut Emonicum, Inštitu za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti,
TRS Ljutomer, Občina Razkrižje, DOSOR ter KUN center za enakost med spoloma iz
Norveške.
Začetek projekta je bil 3.2.2015 in je trajal do 30.4.2016. Norveški finančni mehanizem je
sofinanciral projekt v višini 95 %, 5 % je bilo ZDUS-ove lastne udeležbe.
2.1.12 »Projekt iCareCoops (Kooperative)«
Projekt se na inovativen način loteva reševanja problemov starajoče družbe in podpore
starejšim, ki bivajo doma. Mednarodno partnerstvo, ki ga poleg ZDUS-a sestavljajo
inštituti, raziskovalni oddelki univerz in podjetja iz osmih evropskih držav, raziskuje
možnosti razvoja koncepta kooperativ na področju oskrbe starejših.
Vodilni partner je podjetje SYNYO iz Dunaja, ostali partnerji pa poleg ZDUS-a prihajajo iz
Danske, Švice, Romunije, Belgije, Nemčije in Španije.
Projekt se je začel 1.3.2015 in bo trajal do 31.12.2017. Projekt je v višini 90 %
sofinanciran s strani programa AAL (Ambient Assisted Living) ter Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
2.1.13 »Projekt Mostovi«
Cilj projekta je spodbujati udeležbo mladih v demokratičnih procesih razvoja evropskega
sodelovanja, z dialogom in izmenjavo mnenj mlajših s starejšimi ljudmi, ki lahko bistveno
prispevajo pri njihovi poklicni in življenjski izkušnji. Obenem gre za nadaljnji razvoj
prostovoljnega dela in aktivne udeležbe starejših v skupni Evropi v medkulturnih in
medgeneracijskih usposabljanjih za izboljšanje IT in jezikovnih spretnosti ter krepitev
motivacije mladih za vseživljenjsko učenje skozi vzor starejših. Namen je razviti skupna
mednarodna priporočila za politiko na različnih ravneh, s poudarkom na
medgeneracijskem učenju, ki ima veliko prihodnosti in bi moralo biti deležno večje
podpore.
Vodilni partner je Technische Universitaet Chemnitz iz Nemčije, ostali partnerji pa so
poleg ZDUS-a iz Avstrije in Češke.
Začetek projekta je bil 1.9.2014 in traja do 30.8.2017, vendar je ZDUS začel s projektnim
delom šele v letu 2015. Finaciran je s strani Erazmus+ s pavšalnimi zneski, ki je za zdaj
dokaj nov način financiranja projektov. Predvidoma ZDUS ne bo imel finančne
soudeležbe.
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2.1.14 »Projekt DiscOver55«
DiscOver55 je evropski projekt, namenjen turistom nad 55 let, ki spodbuja obisk turističnih
destinacij izven sezone v Italiji, Avstriji, Sloveniji in na Finskem, da bi s tem pripomogi k
podaljšanju turistične sezone in posledično k okrepitvi lokane ekonomije.
Partnerji v omenjenih destinacijah so oblikovali potrebam starejših prilagojene turistične
pakete. Izbrana slovenska destinacija je Izola, zato ZDUS sodeluje v projektu ob podpori
hotela Delfin in Turističnega združenja Izola.
Projekt traja od marca 2016 do avgusta 2017. Financiran je s strani programa COSME za
konkurenčnost majhnih in srednje velikih podjetij v višini 75%.
2.1.15 »Projekt Ne meč'mo hrane stran«
ZDUS je leta 2016 z Društvom Ekologi brez meja pričel sodelovati na projektu z imenom
"Ne meč'mo hrane stran", ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v višini 80%.
Glavni cilj projekta je raziskati stanje in možnosti preprečevanja zavržene hrane v
bolnišnicah in domovih za starejše ter osveščati o poblematiki zavržene hrane v
gospodinjstvih. Poleg raziskave o nastajanju zavržene hrane v bolnišnicah in domovih za
starejše, se bo ZDUS skupaj z vodilnim partnerjem lotil medgeneracijskih delavnic za
mlajše in starejše z naslovom "Babica ve", kjer bodo starejši in mlajši sodelovali v
posredovanju izgubljenih in pozabljenih praks varčne uporabe živil v celoti - od nakupa,
priprave, hrambe in uporabe posameznih živil s poudarkom, kaj narediti z ostanki hrane in
organskimi ostanki pri pripravi hrane. Projekt bo trajal do 31.10.2017.
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2.2 BILANCA STANJA na dan 31.12.2016
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016

Opis

31.12.2016

31.12.2015

SREDSTVA

1.687.976,10

2.288.068,36

A.DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne
časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
IV. Dolgoročne finančne naložbe

1.296.061,44

1.310.683,96

409,11
22.546,49
1.273.105,84

2.072,13
35.505,99
1.273.105,84

371.624,78
3.468,10
88.705,86
279.450,82

947.807,99
3.782,43
580.000,00
241.472,65
122.552,91

20.289,88

29.576,41

725.608,04

0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.687.976,10

2.288.068,36

A.LASTNI VIRI
I.Društveni sklad

1.490.041,31
1.490.041,31

2.217.010,64
2.217.011,64

1.096,52

12.325,63

98.697,05
64.221,65
34.475,40

58.732,09
52.030,19
6.701,90

750,00

0,00

725.608,04

0,00

B.KRATKOROČNA SREDSTVA
II. Zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V. Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Zunajbilančna sredstva

B.REZERVACIJE IN DOLG.PASIVNE
ČAS.RAZMEJIT.
Č.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
II. Kratkoročne poslovne obveznosti
II. Kratkoročni dolgovi do članov
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zunajbilančne obveznosti

34

2.2.1 Dolgoročna sredstva
2.2.1.1 Neopredmetena osnovna sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
Med neopredmetena osnovna sredstva sodi programska oprema, ki se vrednoti po
nabavni vrednosti, zmanjšana za obračunano enakomerno časovno amortizacijo. Zveza
društev upokojencev Slovenije poseduje programsko opremo na sedežu, na Kebetovi ulici
9 v Ljubljani.
Nabavna vrednost programske opreme znaša 4.011,65 EUR, odpisana vrednost je
3.602,54 EUR, tako da znaša knjigovodska vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev
409,11 EUR.
Neopredmetena osnovna sredstva se amortizirajo po 20% stopnji, tista programska
oprema, ki je nabavljena iz evropskih sredstev pa po 50% stopnji.
Na 31.12.2016 nima Zveza nobenih obveznosti za neopredmetena osnovna sredstva.
2.2.1.2 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva so pohištvo, pisarniška, računalniška in druga tehnična
oprema. Vrednotijo se po nabavni vrednosti, zmanjšani za obračunano enakomerno
časovno amortizacijo. Zveza društev upokojencev Slovenije poseduje opremo na sedežu,
na Kebetovi ulici 9 v Ljubljani, nekaj opreme pa je na domu članov.
Nabavna vrednost opreme na sedežu Zveze društev upokojencev Slovenije, na Kebetovi
ulici 9 in na domovih članov znaša 63.306,67 EUR, odpisana vrednost je 40.760,18 EUR,
tako da je knjigovodska vrednost opreme 22.546,49 EUR.
Vsa oprema se amortizira po predpisanih stopnjah: 10-20 %.
Računalniška oprema se amortizira po 25 % in 50 %.
Na 31.12.2016 nima Zveza nobenih obveznosti za opredmetena osnovna sredstva.
Zveza nima zastavljenega nobenega opredmetenega osnovnega sredstva.
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Preglednica gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
Zneski v EUR
Neopredmetena
Opredmetena
osnovna sredstva osnovna sredstva

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. decembra
2015
Povečanje v letu 2016
Zmanjšanje
Stanje 31. decembra
2016

74.746,78
4.746,65
735,00

5.175,75
16.615,86
63.306,67

4.011,65

Popravek vrednosti
Stanje 31. decembra
2015
Amortizacija
Zmanjšanje
Stanje 31. Decembra
2016

2.674,52
1.204,87
276,85

Neodpisana vrednost
Stanje 31. decembra
2015
Stanje 31. decembra
2016

2.072,13

79.493,43
5.175,75
17.350,86
67.318,32

39.240,79
7.749,91
6.230,52
40.760,18

3.602,54

41.915,31
8.954,78
6.507,37
44.362,72

35.506,00
37.578,12
22.546,49
409,11

22.955,60

2.2.1.3 Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe so pripoznane po nabavni vrednosti in jih sestavljajo
naslednje naložbe:
 Naložba v Hotel Delfin v vrednosti 1.264.075,78 EUR; delež naložbe je 100 %.
 Naložba v delnice Delavske hranilnice v vrednosti 6.885,33 EUR.
 Naložba v Zavod Vzajemnost v vrednosti 2.044,73 EUR; delež naložbe je 49 %.
 Naložba v Zavod Modri Živko v vrednosti 100,00 EUR; delež naložbe je 100 %.
Popravki vrednosti dolgoročnih finančnih naložb zaradi oslabitve niso bili potrebni.
2.2.2 Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva sestojijo iz:
2.2.2.1 Denarna sredstva
 Denarna sredstva v blagajni v znesku 133,76 EUR
 Denarna sredstva na transakcijskih računih v skupnem znesku 279.317,06 EUR, od
tega na e-obrestnem računu pri Sberbanki v višini 234.156,75 EUR.
Na transakcijskih računih pri bankah ni dogovorjenih samodejnih zadolžitev.
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2.2.2.2 Zaloge
Zaloge obsegajo zaloge trgovskega blaga, to je kupljenih članskih izkaznic, kartotek itd., ki
se z eno besedo imenujejo tiskovine, zaloge pesmaric in zgoščenk ter zaloge
pisarniškega materiala. Vrednost zaloge ob koncu leta 2016 znaša 3.468,10 EUR.
Zaloge se pripoznavajo po nabavnih cenah in razknjižujejo po metodi zaporednih cen.
Zaloge niso zastavljene.
2.2.2.3 Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo skupno 39.459,84 EUR, ter predstavljajo
pretežno terjatve do domačih in v manjšem delu terjatve do tujih kupcev. Na 31.12.2016
znašajo nezapadle terjatve 37.226,75 EUR, zapadle do 30 dni za 214,33 EUR, do 60 dni
0,00 EUR, od 60 do 90 dni 148,87 EUR ter zapadle nad 90 dni 1.869,99 EUR. Zapadle
terjatve predstavljajo terjatve do društev upokojencev za neplačane račune pri prodaji
trgovskega blaga (tiskovin) in terjatve do različnih pravnih oseb za oglaševanje v časopisu
Zdus plus, ki ga izdaja Zveza društev upokojencev Slovenije. Nezapadle terjatve pa so
poleg terjatev za prodano blago in storitev še terjatve do drugih pogodbenih partnerjev, ki
so običajno poravnane v roku.
2.2.2.4 Druge kratkoročne poslovne terjatve
Druge kratkoročne poslovne terjatve so sestavljene iz:
 Terjatve do društev upokojencev za članarino za leto 2016 v višini 354,00 EUR.
 Terjatve za dane predujme v višini 123,33 EUR.
 Terjatve za vstopni DDV v višini 1.070,58 EUR.
 Terjatve do ZZZS za refundacije plač v višini 27,94 EUR.
 Terjatve do Regione Marche Adriatic IPA za prihodek za projekt »Net-Age« v višini
46.420,24 EUR.
 Terjatve iz sponzorskih in donatorskih pogodb v višini 1.100,00 EUR.
 Terjatve do Erste Card d.o.o. za provizijo po cobrand pogodbi v višini 150,03 EUR.
2.2.2.5 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so naslednje:
 kratkoročno odloženi stroški za najemnino, zavarovanje, naročnine itd. v skupnem
znesku 2.466,37 EUR.
 Kratkoročno nezaračunani prihodki za projekte v skupni višini 17.051,99 EUR in
sicer za projekte: Spomini 5.388,00 EUR, iCareCoops 11.637,68 EUR ter Ne
meč'mo hrane stran 26,31 EUR.
 Kratkoročno nezaračunani prihodki za razmejene obresti za denarni depozit VS pri
Sberbanki v višini 771,52 EUR.
2.2.3 Kratkoročne obveznosti
2.2.3.1 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti do dobaviteljev znašajo 30.388,25 EUR. Od tega je nezapadlih obveznosti v
višini 30.238,23 EUR, zapadlih do 30 dni za 213,62 EUR, zapadlih do 60 dni za 158,93
EUR in nad 90 dni za -222,53 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so iz naslova najemnine,
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elektrike in ostalih posrednih in neposrednih stroškov, ki zapadejo v plačilo v januarju
2017.
2.2.3.2 Prejeti kratkoročni predujmi
Prejeti kratkoročni predujmi v skupni višini 4.986,20 EUR se nanašajo na v naprej prejeta
sredstva za projekt Mostovi v višini 2.457,96 EUR in za projekt DiscOver55 v višini
2.528,24 EUR.
2.2.3.3 Kratkoročne obveznosti za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja in
dajatve
Obveznosti se nanašajo na dohodek za vodenje poslovnega subjekta, na dohodek po
mandatni pogodbi, avtorske honorarje in nagrade za december 2016 z izplačilom v
januarju 2017. Skupni znesek teh obveznosti, vključno z dajatvami znaša 7.638,99 EUR.
2.2.3.4 Kratkoročne obveznosti do zaposlencev in obveznost za dajatve iz plač in
na plače
Nanašajo se na čiste decembrske plače in dodatke ter davke in prispevke, z izplačilom v
januarju 2017 Skupni znesek znaša 17.475,74 EUR.
2.2.3.5 Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Zajemajo obveznost za obračunani DDV za 4. četrtletje leta 2016 v znesku 3.504,00 EUR
in obveznost za plačilo po sklepu Ministrstva za notranje zadeve v znesku 228,47 EUR.
2.2.3.6 Kratkoročne obveznosti do članov
Tukaj so zajete obveznosti do članov za povračilo potnih stroškov in do društev
upokojencev za dotacije in donacije v skupni višini 34.475,40 EUR.
2.2.3.7 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo prihodek po pogodbi za leto 2017 v
višini 750,00 EUR.
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2.2.4 Lastni in tuji viri sredstev
2.2.4.1 Društveni sklad
Društveni sklad ima skupno vrednost
1.588.529,05 EUR in ga sestavljajo:
 Ustanovna vloga:
616.036,32 EUR
 Ustanovna vloga v zavod Vzajemnost:
2.044,73 EUR
 Ustanovna vloga v Hotel Delfin Izola: 869.704,56 EUR







Rezervni sklad za pokrivanje presežka odhodkov 1.191,01 EUR
Nerazporejeni presežek prihodkov leta 2012
121,95 EUR
Nerazporejeni presežek prihodkov leta 2013
281,30 EUR
Nerazporejeni presežek prihodkov leta 2014
184,92 EUR
Nerazporejeni presežek prihodkov leta 2015
198,92 EUR
Nerazporejeni presežek prihodkov leta 2016
277,60 EUR

2.2.4.2 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Znašajo 1.096,52 EUR in predstavljajo prejeto subvencijo pri pridobivanju opredmetenih
osnovnih sredstev Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij.
2.2.4.3 Dolgoročne finančne obveznosti
Znašajo 97.391,22 EUR in sicer gre za dolgoročno obveznost ZDUS do sklada VS, ki
zapade v plačilo konec leta 2021.
2.2.5 Izvenbilanca - sklad Vzajemna samopomoč (v nadaljevanju VS)
2.2.5.1 Aktivni izvenbilančni konti
 Fiduciarni račun sklada VS
 Bonus račun pri Sparkasse d.d.
 Kratkoročni depozit pri Sberbank d.d.
 Dolgoročna terjatev sklada VS do ZDUS
Skupaj
2.2.5.2 Pasivni izvenbilančni konti
Gibanje sklada Vzajemna samopomoč:
 Začetno stanje sklada na dan 1.1.2016
 Članarino je vplačalo 60.248 članov
 Izplačane posmrtnine
Končno stanje sklada na dan 31.12.2016

17.574,42 EUR
260.642,40 EUR
350.000,00 EUR
97.391,22 EUR
725.608,04 EUR

727.246,93 EUR
584.408,21 EUR
586.047,10 EUR
725.608,04 EUR
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2.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA od 1.1. do 31.12.2016
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Opis

2016

2015

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
a. Dotacije iz FIHO v Republiki Sloveniji
b. Dotacije iz prorač.in drugih javnih sredstev
c. Dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov
č. Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
e. Članarine in prispevki članov
f. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
g. Prihodki od prodaje trgov.blaga in materiala
h. Ostali prihodki od dejavnosti

916.213,41
160.848,85
523.167,31
1.783,26
22.438,23
88.399,57
115.063,01
4.513,18
0,00

910.867,02
150.794,56
566.693,85
4.313,44
528,93
92.028,78
90.434,46
6.009,31
63,69

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala
2. Stroški porabljenga materiala
3. Stroški storitev

368.628,96

28.256,86

2.555,34

28.256,86

25.381,92
340.691,70

359.957,33

II. STROŠKI DELA

222.053,72

232.150,82

2. DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM

436.505,60

419.501,73

23.697,11

11.335,75

1.787,77

1.395,33

153.104,83
145.825,00
2.471,92
4.807,91

141.714,91
132.216,00
6.675,29
2.823,62

55,71
45,61
10,10

0
0

L. DRUGI PRIHODKI

211,86

215,96

M. DRUGI ODHODKI

16.523,63

1,15

277,60

198,92

0,00

0,00

277,60

198,92

III. ODPISI VREDNOSTI
IV. Drugi poslovni odhodki
J. FINANČNI PRIHODKI
I. Finančni prihodki iz deležev
II. Finančni prihodki iz danih posojil
III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
K. FINANČNI ODHODKI
II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

N. PRESEŽEK PRIHODKOV
P. DAVEK OD DOHODKOV
R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
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DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Opis
2016

1. PRIHODKI OD DEJAVNOSTI
a. Dotacije iz FIHO v Republiki
Sloveniji
b. Dotacije iz prorač.in drugih
javnih sredstev
c. Dotacije iz drugih fundacij,
skladov in ustanov
č. Donacije drugih pravnih in
fizičnih oseb
e. Članarine in prispevki
članov
f. Prihodki od prodaje
proizvodov in storitev
g. Prihodki od prodaje
trgovskega blaga in materiala
h. Ostali prihodki od
dejavnosti
2. DOTACIJE DRUGIM
DRUŠTVOM IN DRUGIM
PRAVNIM OSEBAM

916.213,41
160.848,85

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti
2016

2015

119.576,19

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti
2015
96.507,46

910.867,02
0,00

150.794,56

0,00

523.167,31

0,00

1.783,26

0,00

4.313,44

0,00

22.438,23

0,00

528,93

0,00

88.399,57

0,00

566.693,85

92.028,78

0,00

0,00

115.063,01

115.063,01

90.434,46

90.434,46

4.513,18

4.513,18

6.009,31

6.009,31

0,00

436.505,60

0,00

63,69

18.348,86 419.501,73

63,69

94.922,96

2.3.1 Prihodki
Prihodki so za tržno dejavnost pripoznani po datumih opravljene storitve, za prihodke iz
dotacij in donacij pa po zahtevkih in sklenjenih pogodbah. Članarine za tekoče leto
pripoznavamo med prihodke po dejanskih prilivih, upoštevamo pa tudi vse prilive iz tega
naslova, ki so nakazani do 15.3. naslednjega koledarskega leta.
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2.3.1.1 Prihodki od dejavnosti
Skupen znesek v EUR
opravljanja

Od tega iz
pridobitne dejavnosti
v EUR




Dotacije FIHO
160.848,85
Dotacije iz proračunskih in drugih
javnih sredstev (523.167,31 EUR):
- Ministrstvo za delo,družino in soc.z.
203.650,97
- Ministrstvo za izobraževanje,znanost.. 28.416,69
- Ministrstvo za okolje in prostor
26,31
- Fakulteta za šport
12.430,61
- Zavod za pokojninsko in invalid.zav. 141.991,88
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
3.700,00
- Nacionalni inštitut za javno zdravje
2.294,45
- Evropska komisija
52.368,24
- Združenje AAL
20.719,74
- Norveški sklad
48.568,42
- Mestna občina Ljubljana
9.000,00



Dotacije iz drugih fundacij, skladov,
ustanov:
- Help the Age (ADA)

1.783,26

Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
(22.438,23 EUR):
- Donacije pravnih oseb
- Donacije fizičnih oseb

21.906,00
532,23



Članarine in prispevki članov

88.399,57



Prihodki od prodaje trgov.blaga, storitev
in proizvodov (119.576,19 EUR):
- Tiskovine idr.
4.513,18
- Oglaševanje
50.560,52
- Prihodki iz sponzoriranja
24.886,88
- Stanovanjska komisija
18.348,86
- Organizacija seminarjev
574,79
- Ostale storitve
20.691,96



Prihodki od dejavnosti – SKUPAJ:

916.213,41

4.513,18
50.560,52
24.886,88
18.348,86
574,79
20.691,96
119.576,19
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2.3.1.2 Finančni prihodki
Skupen znesek v EUR
opravljanja

Od tega iz
pridobitne dejavnosti
v EUR



Finančni prihodki:
- Udeležba v dobičku Hotel Delfin 145.000,00
- Dividenda Delavska hranilnica
825,00
- Obresti od depozitov
2.471,92
- Cobrand pogodba Diners Club SLO
4.671,17
- Prihodki od zamudnih obresti
136,74
Finančni prihodki – SKUPAJ:

153.104,83

145.000,00
825,00
2.471,92
4.671,17
136,74
153.104,83

2.3.1.3 Drugi prihodki
Skupen znesek v EUR
opravljanja

Od tega iz
pridobitne dejavnosti
v EUR



Drugi prihodki:
- Pozitivne evrske izravnave
- Preplačilo za projekt Helps

3,69
208,17

Drugi prihodki – SKUPAJ:

211,86

PRIHODKI – SKUPAJ:

1.069.530,10

272.681,02

2.3.2 Odhodki
Odhodki so tako za tržno kot nepridobitno dejavnost pripoznani po datumih opravljene
storitve. Neposredni stroški pridobitne dejavnosti so med stroške pridobitne dejavnosti
razvrščeni po dejanskih zneskih, medtem ko so posredni stroški razvrščeni med stroške
pridobitne dejavnosti z upoštevanjem razmerja med prihodki, doseženimi z opravljanjem
pridobitne dejavnosti, in prihodki, doseženimi z opravljanjem nepridobitne dejavnosti
društva v obračunskem obdobju. Razmerje v letu 2016 znaša 0,25.
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2.3.2.1 Odhodki iz dejavnosti
2.3.2.1.1 Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga
Skupen znesek v EUR
opravljanja

Od tega iz
pridobitne dejavnosti
v EUR





Nabavna vrednost nabavljenega
materiala – tiskovine
Stroški energije
Drugi stroški materiala

2.555,34
6.764,48
18.617,44

2.555,34
1.724,63
5.627,94

Stroški porab. materiala – SKUPAJ:

27.937,26

9.907,91

2.3.2.1.2 Stroški storitev
Skupen znesek v EUR
opravljanja

Od tega iz
pridobitne dejavnosti
v EUR












Stroški tiska in s tiskom povez.str.
Stroški tel. in poštnih storitev
Stroški vzdrževanja osnovnih sred.
Stroški najemnin
Stroški plačilnega prometa in taks
Stroški intelektualnih & osebnih storit.
Stroški reprezentance in oglaševanja
Stroški pogodbenega dela in nagrad
Potni stroški in NULS
Stroški drugih storitev

20.140,62
35.063,00
13.355,90
22.999,97
7.109,36
55.298,13
14.479,87
53.477,95
78.082,01
40.684,89

Stroški storitev – SKUPAJ:

340.691,70

15.979,40
16.830,79
3.603,13
5.863,94
1.812,56
20.812,55
7.517,55
19.877,77
21.363,24
10.228,22
123.889,12

44

2.3.2.1.3 Stroški dela
Skupen znesek v EUR
opravljanja

Od tega iz
pridobitne dejavnosti
v EUR



Stroški dela

222.053,72

Od tega stroški socialnega zavarovanja

26.727,37

Stroški dela – SKUPAJ:

222.053,72

63.372,76
7.646,14

63.372,76

2.3.2.1.4 Dotacije drugim pravnim osebam
Skupen znesek v EUR
opravljanja

Od tega iz
pridobitne dejavnosti
v EUR



Dotacije društvom upokojencev
in pokrajinskim zvezam DU-jev

436.505,60

Dotacije – SKUPAJ:

436.505,60

18.648,86
18.648,86

2.3.2.1.5 Odpisi vrednosti
Skupen znesek v EUR
opravljanja

Od tega iz
pridobitne dejavnosti
v EUR



Odpisi vrednosti



Prevrednotovalni poslovni odhodki
Odpisi – SKUPAJ:

-amortizacija

8.954,78

2.238,70

14.742,33

3.887,64

23.697,11

6.126,34
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2.3.2.1.6 Drugi odhodki iz dejavnosti
Skupen znesek v EUR
opravljanja

Od tega iz
pridobitne dejavnosti
v EUR



Drugi odhodki iz dejavnosti
1.787,77
(kolektivna članarina, članarine
EURAG, EUROCARERS, NFHOS,
nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.,
stroški glob, ostali stroški)

455,80

Drugi odhodki iz dejavnosti – SKUPAJ: 1.787,77
Odhodki iz dejavnosti – SKUPAJ

1.052.673,16

455,80
222.400,78

2.3.2.2 Finančni odhodki
Skupen znesek v EUR
opravljanja

Od tega iz
pridobitne dejavnosti
v EUR



Finančni odhodki

55,71

Finančni odhodki – SKUPAJ

55,71

14,20
14,20

2.3.2.3 Drugi odhodki
Skupen znesek v EUR
opravljanja

Od tega iz
pridobitne dejavnosti
v EUR



Drugi odhodki



(evrske izravnave in denarne kazni)
Odhodki za donacije

Drugi odhodki – SKUPAJ

23,63
16.500,00
16.523,63

Davek od dohodkov (17%)
ODHODKI – SKUPAJ:

6,02
4.125,00
4.131,02

0,00
1.069.252,50

226.546,00
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2.4 DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
V obračunu davka iz dohodka pravnih oseb izkazujemo negativno davčno osnovo, saj
večino prihodkov iz pridobitne dejavnosti dosegamo iz naslova dividend, ki pa niso
predmet obdavčitve.
Iz naslova negativne davčne osnove ne pripoznavamo terjatev za odložene davke, ker
ocenjujemo da je verjetnost da bi v prihodnje dosegli pozitivno davčno osnovo iz naslova
pridobitne dejavnosti zanemarljiva.

2.5 SKLEPNA MISEL
Delovanje celotne Zveze društev upokojencev Slovenije je bilo v letu 2016 pozitivno.
Presežek prihodka nad odhodki je znašal 277,60 EUR.
Delovanje Zveze društev upokojencev Slovenije se pokriva iz udeležbe v dobičku Hotela
Delfin, iz članarin in iz ostale pridobitne dejavnosti, ki pa v celotnih prihodkih predstavljajo
le slabo tretjino vseh prejetih sredstev. Posamezni projekti, ki se vodijo preko Zveze
društev upokojencev Slovenije običajno predvidijo zelo majhen delež posrednih stroškov,
če sploh – razliko mora Zveza društev upokojencev Slovenije pokriti iz lastnih sredstev.
Brez visokega deleža prostovoljnega dela, vloženega v delovanje Zveze, bi bil obstoj
Zveze društev upokojencev Slovenije nedvomno vprašljiv.

Računovodsko poročilo pripravila:

Poslovno poročilo pripravili:

Mojca Adam Derganc,
Računovodja pri ZDUS

Janez Sušnik, predsednik
Nika Antolašić, poslovna tajnica
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