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1. POSLOVNO POROČILO
1.1.

PODATKI ZVEZE DRUŠTEV

Naziv ustanove: Zveza društev upokojencev Slovenije
Kratko ime: Zveza DUS
Sedež: Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
Davčna št.: 57009309
Matična št.: 5147581
Št. TRR: 610000014821365, odprt pri Delavski hranilnici d.d.
Št. TRR: 051008010471821 in fiduciarni račun za Vzajemni posmrtninski sklad
051008015585758, odprta pri ABANKA d.d.
Datum vpisa pri registrskem organu: 21.7.1997
Glavna dejavnost: 88.991 – dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
Podrazred ostalih dejavnosti:
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
I55.100 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
J58.110 Izdajanje knjig
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.190 Drugo založništvo
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
K64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
R90.020 Spremljajoče dejavnosti z umetniško uprizoritvijo
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.
Vodstvo društva:

Predsednik: Janez Sušnik
Podpredsednici: Vera Pečnik, Jožefa Puhar (od 18. 12. 2019)
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Organi društva:
�
�
�
�

Zbor članov
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Častno razsodišče

Zveza DUS je na dan 31.12.2019 zaposlovala 9 zaposlenih, od tega eno osebo za polovični
delovni čas, dve osebi za določen čas, dve osebi pa imata odločbo o porodniškem dopustu ter
dopustu za nego in varstvo otroka.
Zveza DUS je vpisana v register društev pri Upravni enoti Ljubljana pod številko: Jr026
219/96BM, z dne 21.7.1997, z odločbo pod zaporedno številko 294 in pod matično številko
5147581.
V register društev je vpisana tudi sprememba temeljnega akta pod številko: 02/0513S026
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 215453/20054 (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 2151703/20083 (21010). Pri Upravni enoti Ljubljana se dne 9.3.2017
vpiše v register sprememba temeljnega akta zveze in sprememba skrajšanega imena pod
številko 21540/20175.
Zakoniti zastopnik Zveze DUS je predsednik Janez Sušnik, drugi zakoniti zastopnik pa
podpredsednica Vera Pečnik.
Zveza DUS ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega
varstva, ki ga je podelilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z
odločbo št. 21524/20187 dne 26. 9. 2019, status nevladne organizacije v javnem interesu na
področju kulture, ki ga je podelilo ministrstvo za kulturo z odločbo št. 014073/2018/5 dne
26. 8. 2019 in status humanitarne organizacije, ki ga je pridobila dne 20.10.2006, z odločbo
2150238/20055, pod zaporedno številko HOSD038.
Zveza DUS je pri Ministrstvu za finance Davčni upravi RS identificirana za davek na dodano
vrednost (DDV) pod identifikacijsko številko za DDV SI57009309.
Zveza DUS upošteva Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 21/18 – ZNOrg) ter drugo relevantno zakonodajo.
Zveza DUS 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 DUS upošteva Slovenske računovodske standarde 2016, ki so stopili v veljavo dne
1.1.2016 in vse kasnejše dopolnitve.
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1.2.

POROČILO O OPRAVLJENEM DELU

1.2.1. Uvod
Zveza društev upokojencev Slovenije (Zveza DUS) je bila v letu 2019 aktivna na svojih
ključnih področjih dela: aktivno, zdravo in varno staranje, medsebojna pomoč starejših, skrb
za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev in starejših, sledila je finančnemu in
vsebinskemu načrtu dela za leto 2019 ter ciljem in nalogam v skladu s Statutom Zveze DUS. V
letu 2019 smo bili aktivni na področju zagovorništva pravic starejših, v skrbi za izboljšanja
gmotnega položaja upokojencev in starejših, za ureditev njihovih socialnozdravstvenih
razmer in na drugih relevantnih področjih. Posebno pozornost smo namenili urejanju
gmotnega položaja upokojencev in opozarjanju na perečo problematiko. Sledili smo
izvrševanju Memoranduma 2018. Na odločevalce smo naslavljali pomembna vprašanja,
stališča, mnenja in zahteve za ureditev gmotnega položaja upokojencev.
Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU) in društva upokojencev in klubi (DU) so s
prostovoljnim delom funkcionarjev in drugih sodelavcev veliko doprinesli na področju
organizacije mnogoterih programov aktivnega, zdravega in varnega staranja ter na drugih, za
upokojence in starejše pomembnih področjih.
Na področju medsebojne pomoči starejših smo v letu 2019 v program Starejši za starejše
zajeli 57.506 starejših od 69 let. Več o izvajanju humanitarne in socialnovarstvene dejavnosti
v posebnem poglavju.
Strokovna služba, predvsem pa člani, upokojeni strokovnjaki so aktivno spremljali
zakonodajo, ki zadeva problematiko starejših in njene spremembe ter se na njih odzivale s
pripombami in stališči.
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 ter tudi na ta
način opozarjali na položaj upokojencev in starejših.
Aktivnosti, ki so bil vezane izključno na Zvezi DUS kot organizacijo na državni ravni, pa so bile
dodatno vezane na skrb za vzdržnost Vzajemnega posmrtninskega sklada in vzdržnost financ
Zveze DUS.
V letu 2019 smo izvedli aktivnosti in posamezne akcije za splošno izboljšanje položaja
starejših v slovenski družbi. Posebno pozornost smo usmerili na področje zdravstva in
sociale, in zlasti pri slednjem ugotovili, da je še vedno neurejeno, da so standardi zastareli.
Zdravstvena zakonodaja je neurejena, kar predstavlja problem pri organizaciji zdravstvenega
sistema. Tudi ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja predstavlja problem, saj še
vedno ni jasno, koliko sredstev bo zmanjkalo, kakšen bo obseg pravic,… Veliko odprtih
vprašanj ostaja tudi na področju obolevnosti za demenco.
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Tabela 1 Pregled aktivnosti v letu 2019

Mesec
Januar

Aktivnosti
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Srečanje z ministrico za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti mag.
Ksenijo Klampfer
Letni popis za poslovno leto 2018
Srečanje z županom Mestne občine Ljubljana
Zoranom Jankovićem
Slavnostna podelitev MDDSZ nagrad in
priznanj za delo na področju socialnega
varstva in priznanj za izvajanje rejniške
dejavnosti za leto 2018
Konferenca dr. Igorja Šoltesa
Srečanje z državnim sekretarjem Vlade RS
mag. Vojmirjem Urlepom
Srečanje z ministrom za javno upravo
Rudijem Medvedom
Dan odprtih vrat FIHO
Srečanje s predsednikom Obrtnopodjetniške
zbornica Slovenije Brankom Mehom
OECD posvetovanje na ZDUS
Predstavitev in volitve Delovne skupine za
trajni dialog z NVO v kulturi
Srečanje z državnim sekretarjem ministrstva
za kulturo Vojkom Stoparjem
Srečanje z ministrico za infrastrukturo
Alenko Bratušek in ministrom Službe vlade
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr.
Iztokom Puričem
Srečanje z generalnim direktorjem ZPIZ
Marijanom Papežem
Srečanje z županom Škofljice Ivanom
Jordanom
Srečanje na Andragoškem centru Slovenije 
Teden vseživljenjskega učenja
Srečanje s predstavniki Socialne zbornica
Slovenije
Letno srečanje Varuha človekovih pravic –
Državni preventivni mehanizmi
Seja MeKoS
Srečanje z ministrom Urada za Slovence v
zamejstvu in po svet Petrom Jožefom
Česnikom
Srečanje z državnim sekretarjem ministrstva
za okolje in prostor Alešem Prijonom
Srečanje s predstavništvom mesta Dunaj
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Februar

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Marec

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Srečanje s predstavniki Slovenskih železnic
Srečanje z vodjo pisarne Evropskega
parlamenta v Sloveniji
Srečanje vodstev ZDUS in stranke DeSUS
Srečanje s predstavniki Gospodarske
zbornica Slovenije
Novinarska
konferenca
Dnevi
medgeneracijskega sožitja
Srečanje s predstavniki stranke LMŠ
Srečanje s predstavnikom ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Srečanje z županom občine Vrhnika
Danijelom Cukjatijem
Srečanje s predstavniki DU MO RS
Srečanje Sinteze KCD
Srečanje vodstev ZDUS in stranke SAB
Srečanje vodstev ZDUS, ZSSS in SUS ZSSS
Srečanje z županom Medvod Nejcem
Smoletom
Srečanje vodstev ZDUS in stranke SD
Srečanje s predstavniki pisarne Evropskega
parlamenta v Sloveniji
Srečanje z ministrom za notranje zadeve
mag. Boštjanom Poklukarjem
Srečanje vodstev ZDUS in stranke Levica
Seja Sveta Vlade RS za aktivno staranje in
medgeneracijsko sodelovanje
Srečanje z direktorjem nepremičninskega
sklada PIZ d.o.o. Andrejem Hudoklinom
Tematsko srečanje poslanke v Evropskem
parlamentu Tanje Fajon

Srečanje z državno sekretarko ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport Martino Vuk
Srečanje z ministrico za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano mag. Aleksandro
Pivec
Srečanje s predstavniki Zavoda za oskrbo
Ljubljana
Seja MeKoS
Srečanje s predstavniki KUD MNZ Maksa
Perca
Srečanje z ministrom za zdravje Samom
Fakinom
Sejem API Slovenija
Delovni
sestanek
za
implementacijo
Strategije dolgožive družbe
Srečanje z ministrom za zunanje zadeve dr.
Mirom Cerarjem
OEWGA srečanje na ZDUS
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April

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Maj

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Seja MeKoS
Delovni
sestanek
za
implementacijo
Strategije dolgožive družbe
Seja Sveta Age Platform
Srečanje s poslanko v Evropskem parlamentu
Ireno Jovevo
Srečanje skupine Državni preventivni
mehanizmi Varuha človekovih pravic
Mednarodni posvet eregije
Srečanje z ministrico za infrastrukturo
Alenko Bratušek
Srečanje
s
predstavniki
Amnesty
international
Srečanje z županom Izole mag. Danilom
Markočičem
Posvet Zdravo okolje
Konferenca Socialni izzivi v EU
Srečanje z ministrom za kulturo mag.
Zoranom Pozničem
Delavnica Teden vseživljenjskega učenja
Srečanje s kandidati za poslance v
Evropskem parlamentu
Posvet Naslovimo prekarnost za boljši jutri
Okrogla miza KUD MNZ Maksa Perca
Srečanje s predstavniki informacijskega
pooblaščenca
Skupščina Udruge umirovljenioka Općine
Brdovec
Srečanje z ministrom za gospodarski razvoj
in tehnologijo Zdravkom Počivalškom
Srečanje z državno sekretarko na ministrstvu
za gospodarski razvoj in tehnologijo Evo
Štravs Podlogar
Srečanje z državno sekretarko ministrstva za
pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan
Srečanje z generalnim direktorjem RTV
Slovenije Igorjem Kaduncem
Delovni
sestanek
za
implementacijo
Strategije dolgožive družbe
14.16. maj prvi Dnevi medgeneracijskega
sožitja
Sestanek o pripravah na tretji pregled
Slovenije v univerzalnem periodičnem
pregledu – stanje človekovih pravic
Mednarodna konferenca Srebrna ekonomija
Delovni
sestanek
za
implementacijo
Strategije dolgožive družbe
Seja Nacionalne koordinacijske skupine za
spremljanje Resolucije o nacionalnem
programu socialnega varstva 20132020
X. stiki zdravstvene nege – integrirana
dolgotrajna oskrba, odziv na potrebe
dolgožive družbe v Sloveniji
Strokovno
posvetovanje
Dimnikarski
problemi in novela zakona
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Junij

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Julij

�

Avgust

�
�
�
�
�

September

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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Predstavitev mreže socialnovarstvenih
programov
Srečanje z županom občine Izola mag.
Danilom Markočičem
Srečanje
s
predstavniki
Amnesty
international
Zaključna prireditev Prostovoljec 2018
Srečanje s predsedniki klubov in stanovskih
DU
Srečanje z dr. Igorjem Šoltesom
Razprava o 10. zasedanju OEWGA in
prispevkih slovenske delegacije
Srečanje z ministrico za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti mag.
Ksenijo Klampfer
Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Osrednja počastitev Dneva državnosti
Srečanje s predsednikom Vlade RS Marjanom
Šarcem
Seja MeKoS
Posvet Uresničevanje človekovih pravic
invalidov
Srečanje civilnodružbenih organizacij in
predsednika
RS
Boruta
Pahorja
o
spremembah volilne zakonodaje
Srečanje z ministrom za okolje in prostor
Simonom Zajcem
Srečanje s predstavnikoma SUS ZSSS
Delovni
sestanek
za
implementacijo
Strategije dolgožive družbe
Srečanje z generalnim direktorjem RTV
Slovenije in odgovornimi uredniki
Srečanje z ministrico za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti mag.
Ksenijo Klampfer in državnim sekretarjem
Tilnom Božičem
27. srečanje upokojencev v Pliberku
Konferenca EURAG
Srečanje Sinteze KCD
Srečanje iniciativne skupine za ustanovitev
zveze klubov in stanovskih DU
Okrogla miza izmenjava mnenj nacionalnih
deležnikov na temo razlik v pokojninah med
spoloma
Okrogla miza Spremembe pokojninske
zakonodaje
Seja SEKOS
Seja MeKoS
Novinarska konferenca Podnebna kriza
Mednarodni strokovni posvet obrtnikov
Dan spletnega anketiranja
Razprava o prispevkih za 11. zasedanje
OEWGA
110letnica AMZS
XII. olimpijada sporta, zdravlja I kulture
trećeg doba Srbije
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Novinarska konferenca Zahteve ZDUS za
izboljšanje gmotnega položaja upokojencev
Srečanje vodstev ZDUS in stranke DeSUS
Odprta
delavnica
o
starizmu
ob
mednarodnem dnevu starejših oseb
Seja Sveta Age Platform
Seja Sveta Vlade RS za aktivno staranje in
medgeneracijsko sodelovanje
Seja MeKoS
Srečanje z direktorjem platforme Sloga
Albinom Keucem
130letnica ZZZS
Konferenca Astagh
Srečanje s predsednikom Vlade RS Marjanom
Šarcem
Predstavitev priprav na pregled Slovenije v
univerzalnem periodičnem pregledu 2019
Srečanje s koordinatorjem Levice Luko
Mesecem
Prodajna konferenca Delfin Hotela ZDUS
d.o.o. Izola
Srečanje s predstavniki zdravilišča Fojnica
Srečanje s predstavniki EKO Sklada
Konferenca Na krilih srebrne ekonomije
Srečanje s predstavniki društva Ekologi brez
meja
Srečanje s predstavniki Pisarne Evropskega
parlamenta v Sloveniji
Srečanje Sinteze KCD in članic MeKoS
Srečanje z direktorico Zavoda za oskrbo na
domu Ljubljana Liljano Batić
Srečanje z novim vodstvom Erste card d.o.o.
Sestanek delovne skupine Astagh
XXV. dnevi Socialne zbornica Slovenije
Srečanje z ministrico za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti mag.
Ksenijo Klampfer
Portorož po Portorožu – predstavitev
zaključkov 30. posveta Poslovanje z
nepremičninami
Srečanje s predstavnikom zdravilišča Ilidža
14. kongres Šport za vse – Gibalna športna
dejavnost za zdravje družine
Srečanje z direktorjem ZZZS Marjanom
Sušeljem
Posvet
Transparentnost
humanitarnih
organizacij
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Srečanje vodstva ZDUS s predsednikom
stranke DeSUS Karlom Erjavcem
Tiskovna konferenca Za spoštovanje potreb
in dostojanstva starejših
Kongres prostovoljstva
Srečanje s predstavniki Umanotere
Srečanje s predstavniki Dobrezgodbe.si
Podelitev priznanj MDDSZ na področju
socialnega varstva in izvajanja rejniške
dejavnosti v letu 2019
Sprejem za predstavnike humanitarnih
organizacij pri predsedniku RS Borutu
Pahorju
Sprejem Varuha človekovih pravic Petra
Svetine
Sestanek iniciativnega odbora Pokret trećeg
doba Evrope
Uvodno srečanje Agenda 2030
Srečanje medresorske komisije za človekove
pravice

Prezreti ne gre številnih zasedanj organov in delovnih teles Zveze DUS in programa Starejši za
starejše, organov Vzajemnega posmrtninskega sklada, uredništva revije ZDUS plus, udeležbe
na skupščinah Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola. Izvedli smo tudi srečanja s predsedniki komisij
in s predstavniki Zveze DUS v organih upravljanja in nadzora ter v delovnih telesih na državni
ravni. Vodstvo Zveze DUS se je udeleževalo zborov članov, letnih srečanj in drugih dogodkov v
organizaciji DU in PZDU, kjer in ko je bilo leto mogoče. Poročila o delu organov in delovnih
teles Zveze DUS za leto 2019 so dostopna spletni strani www.zduszveza.si.
Velik del aktivnosti smo opravili s prostovoljnim delom funkcionarjev DU, PZDU in Zvezi DUS.
V letu 2019 smo še naprej sledili urejanju področja organiziranega prostovoljskega dela,
sklepali smo dogovore in urejali evidence. Ocenili smo, da je v preteklem letu na nacionalni
ravni 42.008 prostovoljcev (31.506 žensk in 10.502 moških) opravilo skupaj 5.728.015
prostovoljskih ur, kar po metodologiji MDDSZ znaša 56.954.958 evrov, oziroma 11.483.471
evrov za 883.344 prostovoljskih ur za organizacijo, 41.008.651 evrov za 4.100.865
prostovoljskih ur za vsebino in 4.462.836 evrov za 743.806 prostovoljskih ur za drugače
razvrščeno vrsto prostovoljskega dela. Toliko smo skupaj prihranili državnemu proračunu.
Graf 1 Delež vseh prostovoljcev v Zvezi DUS po spolu

Ženske

Moški

25%
75%
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Graf 2 Delež prostovoljk v Zvezi DUS po starosti

ženske od 30. do 60. leta
ženske od 60. leta dalje
15%

85%

Graf 3 Delež prostovoljcev v Zvezi DU po starosti

moški od 30. do 60. leta
moški od 60. leta dalje
5%

95%

Tabela 2 Opravljene prostovoljske ure po področjih dela ne glede na vrsto dela
Področje prostovoljnega dela
Civilna zaščita in reševanje
Človekove pravice in civilne svoboščine
Varstvo okolja in ohranjanje narave
Kultura in umetnost
Socialna dejavnost
Rekreacija
Turizem
Vzgoja in izobraževanje
Zdravje
Človek, narava in družbene vrednote
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Odstotek od skupaj
opravljenih ur
0,0
1,4
0,0
4,3
88,6
1,4
1,4
1,4
1,4
0,0
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Graf 4 Prostovoljstvo v številkah po PZDU

1.2.2. Zaključek mandatnega obdobja 20152019 in vstop v novo mandatno
obdobje 20192023
V juniju 2019 se je zaključilo mandatno obdobje 20152019, z volitvami pa pričelo mandatno
obdobje 20192023. Zbor članov je izvolil predsednika Janeza Sušnika in podpredsednico
Vero Pečnik, oba sta bila edina kandidata za funkcionarje za nov mandat. Zbor članov je prav
tako izvolil Nadzorni odbor in častno razsodišče v novi sestavi, po tri člane in tri namestnike
članov. Zbor članov je ugotovil tudi novo sestavo Upravnega odbora, katerega člani so
funkcionarji Zveze DUS in predstavniki PZDU članic Zveze DUS. Jeseni je bil objavljen razpis
za volitve še dveh podpredsednikov Zveze DUS. Zbor članov je izmed dveh kandidatov, izvolil
za podpredsednico Jožefo Puhar. Ugotovil pa tudi posodobljeno sestavo Upravnega odbora,
kateremu se je pridružil predstavnik PZDU Ljubljana z okolico.
1.2.3. Opravljeno delo v letu 2019
1.2.3.1.

Zveza DUS, PZDU in DU

Zveza DUS, PZDU in DU so pozornost usmerjale skozi celo leto v izvajanje preventivnih
dejavnosti in promovirale aktivno, zdravo in varno staranje. Slednje se izvaja na lokalni,
regionalni in državni ravni v množičnih oblikah rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti.
Pomembno je tudi povezovanje s sorodnimi organizacijami v tujini, mednarodno sodelovanje
DU z manjšinami v zamejstvu in tujini ter izvajanje izobraževalnih vsebin za potrebe DU.
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V Zvezi DUS smo v letu 2019 sledili izvrševanju Memorandum 2018, s katerim smo politiko
nagovorili k oblikovanju programov in načrtovanju ukrepov, ki bi sledili uresničevanju
nacionalnih strategij in bi sledili izzivom dolgožive družbe. Izdali smo več dokumentov s
stališči, predlogi, zahtevami in mnenji Zveze DUS z namenom izboljšanja gmotnega položaja
upokojencev.
1.2.3.1.1.

Članstvo

Zveza DUS je na dan 31. 12. 2019 združevala skupaj 13 PZDU, članic Zveze DUS (v letu 2019
se je kot polnopravna članica včlanila PZDU Ljubljana z okolico, pred tem pa je v mesecu maju
Upravni odbor ugotovil, da MZU Ljubljana ni izpolnila pogojev za včlanitev v Zvezo DUS) in
429 DU, oziroma 498 DU, upoštevajoč DU, ki plačujejo Zvezi DUS letno članarino in so
vključena v MZU Ljubljana. V Zvezo DUS je včlanjenih 164.879 individualnih članov, s člani
DU včlanjenih v MZU Ljubljana pa 186.199.
V letu 2019 je iz članstva izstopilo DU HIT Nove Gorice, prenehalo je delovati DU Center Celje,
DU Savsko naselje pa je pristopilo k DU Boris Kidrič. Nejasno ostaja vprašanje DU Kodeljevo.

Slika 1 Organiziranost Zveze DUS

Sestava individualnega članstva na dan 31. 12. 2019:
� na dan 31. 12. 2019 je bilo v Zvezo DUS vključenih 164.879 individualnih članov
(vključno s člani DU v MZU Ljubljana pa 186.199),
� od tega predstavljajo ženske 62 % (102.835) vseh članov, moški pa 38 % (62.243),
� na novo se je včlanilo 6.649 članov, umrlo je 5.005 in izstopilo 4.239 članov,
� 2,5 % ali 4.087 članov je oproščenih plačila članarine.
Dolgoživost družbe in nezainteresiranost mlajših upokojencev terja svoj davek glede na
stalno padanje članstva. Zato bo toliko bolj pomembno se posvetiti temu vprašanju in
promociji pridobivanja novih članov. Odlična priložnost za to so raznovrstne dejavnosti, ki jih
ponujajo DU v svojem lokalnem okolju (šport, rekreacija in kultura), aktivnosti na ravni PZDU
(srečanja, izobraževanja, prireditve) in na ravni Zveze DUS (zagovorništvo, aktivno
državljanstvo, okrogle mize, prireditve). Pozitivne učinke tovrstne promocije smo zaznali
zlasti na račun medijskega pojavljanja in prireditve Dnevi medgeneracijsko sožitje.
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Graf 5 Sestava članstva v letu 2019
Ženske

Moški

38%

62%

Graf 6 Število DU po PZDU

V letu 2020 bo potrebno poiskati še ustrezno rešitev za vključitev stanovskih klubov in DU (v
poročilu prikazani kot Aktivi in klubi), saj moramo ohraniti članstvo, če bomo želeli v
prihodnje še bolj okrepljeno zagovarjati pravice starejših.
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Graf 7 Sestava članstva po PZDU

1.2.3.1.2.

Vzajemni posmrtninski sklad

Konec leta 2019 je bilo v Vzajemni posmrtninski sklad prostovoljno včlanjenih 50.502
aktivnih članov, kar je za 3.386 manj kot leto prej.
Umrlo je 2.501 članov (189 manj kot v letu 2018), pristopilo je 222 novih (81 manj kot leto
prej), izstopilo pa je 606 članov (1.168 manj kot leto prej).
Graf 8 Delež članstva v Vzajemnem posmrtninskem skladu
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1.2.3.1.3.

Rekreacija in šport

1.2.3.1.3.1.

Področje množične rekreacije

S spremljanjem profesionalnega in neprofesionalnega ukvarjanja z različnimi rekreativnimi
aktivnostmi, ugotavljamo, da lete postopoma rastejo ali upadajo – v odvisnosti od vrste in
področja. Razloge za to gre iskati v postopnem pešanju fizičnih zmogljivosti ali plačljivih
dejavnostih. Zaradi slednjega se člani vse pogosteje organizirajo sami in se udejstvujejo v
različnih dejavnostih.
Novejše oblike množične rekreacije, med katere uvrščamo organizirane vadbe joge, fitnesa,
rekreacijske telovadbe in tedenska razgibavanja, so za članstvo še vedno zanimiva. S
skupinsko jogo se je ukvarjalo 172 članov (11 članov manj kot preteklo leto) v 13 DU (en več
kot leto prej), z rekreacijsko telovadbo pa 4.497 članov (389 več kot v letu 2018) v 177 DU
(40 več kot preteklo leto).
V letu 2019 smo sicer zabeležili 3.443 rekreacijskih pohodov z 42.140 udeleženci (15
pohodov manj in 1.826 udeleženci več kot preteklo leto), 617 pohodov v gore z 9.766
udeleženci (21 pohodov manj in 1.621 udeleženci več kot preteklo leto), 1.075 kolesarskih
izletov z 9.015 udeleženci (76 kolesarskih izletov več in 2251 udeleženci več kot leta 2018) in
655 različnih rekreativnih izletov s skupaj 26.295 udeleženci (130 rekreativnih izletov manj
in 2.220 člani manj kot leto prej). Glede na podatke, je zaznati upad v številu organiziranih
dogodkov, a hkrati tudi porast udeležencev, z izjemo drugih rekreativnih izletov, kjer je
upadlo tudi število udeležencev. Člani so v letu 2019 opravili več organiziranih letovanj in
sicer, 425 letovanj v domovini z 10.361 udeleženci (42 več letovanj in 448 udeležencev več
kot preteklo leto), od tega je 7.905 udeležencev 398krat letovalo v Delfin hotelu ZDUS d.o.o.
Izola (1.175 več udeležencev in 77 več letovanj kot v letu 2018). 108 letovanj v tujini pa se je
udeležilo 2.937 udeležencev, oziroma 14 letovanj in 715 udeležencev več kot preteklo leto.
Letovanja doma in v tujini so bila bolj množična zastopana kot leto prej.
Zveza DUS za letovanja v prej omenjenem hotelu nameni tudi dodatne spodbude, s katerimi v
DU med drugim omogočajo letovanja socialno ogroženim članom. V letu 2019 smo za te
oblike spodbudili 84 DU.
9 od 13 PZDU: Celje, Dolenjske in Bele krajine, Gorenjske, Južno in Severno Primorske,
Pomurske, Posavje, Šaleška in Zgornjepodravska, so v letu 2019 med majem in septembrom
izvedle letna rekreativna srečanja upokojencev, katerih se je udeležilo nekaj do 10.000
individualnih članov.
1.2.3.1.3.2.

Področje športa

V letu 2019 smo beležili aktivnosti s področja športa, s katerimi se člani ukvarjajo
profesionalno v smislu tekmovanja in neprofesionalno ali ljubiteljsko.
Na PZDU so se člani pomerili v pokrajinskih športnih igrah v preko desetih disciplinah,
oziroma panogah, na državni ravni pa v sedmih: kegljanju, kegljanju s kroglo na vrvici,
balinanju, šahu, pikadu, lovu rib s plovcem, in streljanju z zračno puško.
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Tabela 3 Uvrstitev na Državnih športnih igrah Zveze DUS v letu 2019
Uvrstitev / mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PZDU
Celje
Šaleška
Gorenjske
Dolenjske in Bele krajine
Zgornjepodravska
Osrednjeslovenska
Koroška
Severno Primorska
Zasavje
Pomurska
Spodnje Podravje
Južno Primorska
Posavje

Skupno število točk
147
146
135
133
133
124
119
108
103
95
91
88
44

S tekmovanji se je v DU ukvarjalo 15.412 članov (368 manj kot leto prej). Moški so zastopani
v 55 odstotkih. Na društvenih tekmovanjih je tekmovalo 6.902 (764 več kot leto prej), na
meddruštvenih 6.213 (1.233 več kot leto prej), na pokrajinskih 6.157 (2.080 več kot leto
prej), na državnih 642 (8 več kot leto prej) in na meddržavnih 270 (le 4 manj kot leto prej)
članov. V Sloveniji je na 1.608 (250 več kot leto prej) gostovanjih tekmovalo skupaj 5.780
članov (338 več kot leto prej), v tujini pa na 83 (59 več kot leto prej) gostovanjih skupaj 703
članov (459 več kot leto prej).
Graf 9 Športne dejavnosti v letu 2019
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Ljubiteljsko se s športom, rekreativno vadbo in gibalno kulturo ukvarja vse več
posameznikov. V preteklem letu je bilo leteh 37.740, kar je 7.257 več kot leta 2018 in 12.455
več kot leta 2017. Delež žensk se je povečal na 55 odstotkov. Z domačo vadbo se je dnevno ali
tedensko ukvarjalo 3.843 članov (578 več kot v letu 2018), z delom na vrtu 10.947 članov
(2.531 več kot v letu 2018), s fizičnimi hišnimi opravili 13.084 članov (3.449 več kot v letu
2018), 2.101 članov se je sprehajalo v spremstvu (1.059 več kot v letu 2018), 684 pa se jih je
razgibavalo ob pomoči (381 več kot v letu 2018). Neprofesionalno se je rekreiralo 37.197
članov, od tega kar 23.630 žensk. Najpogostejša oblika rekreacije je telovadba.
1.2.3.1.4.

Kultura

Kultura je v naših krogih množično razširjena. V nadaljevanju predstavljamo nekaj statističnih
podatkov o kulturnih dejavnostih DU v preteklem letu (vir: statistika Zveze DUS na dan 31.
12. 2019) ter na ravni PZDU in Zveze DUS (vir: poročilo Komisije za kulturo o delu za leto
2019).
DU so imela v letu 2019 skupaj 114 zborovskih skupin s po 12 ali več člani in skupaj 2.086
člani ter so organizirali skupaj 1.115 dogodkov. Aktivnih je bilo 59 vokalnih skupin (do 12
članov na skupino) s skupaj 430 člani, ki so organizirali 688 dogodkov. Nekoliko manj
zastopani dejavnosti sta bili instrumentalna (41 skupin, 243 članov in 364 dogodkov) in
plesna (32 skupin, 589 članov in 384 skupin). Z literarno dejavnostjo se je ukvarjalo 61
skupin s skupaj 422 člani, ki so organizirali ali se udeležili 301 dogodka. 263 ljubiteljev
dramske umetnosti so se udejstvovali v 36 skupinah in na 168 dogodkih. Bolj zastopani sta
bili dejavnosti ljubiteljskih likovnik (52 skupin, 347 članov in 292 dogodkov) in ohranjanje
kulturne dediščine (72 skupin, 818 članov in 409 dogodkov). Slabše je bila zastopana
zbirateljska dejavnost (18 skupin, 103 člani in 50 dogodkov). DU so v letu 2019 organizirala
kar 385 razstav, med katerimi so bila množično zastopana področja rokodelstva, likovne in
fotografske dejavnosti.
1.2.3.1.4.1.

Pokrajinska srečanja pevskih zborov DU

11 pokrajinskih srečanj pevskih zborov DU Slovenije
Pokrajinska srečanja so organizirale PZDU od aprila do novembra v devetih slovenskih krajih
in v sodelovanju z lokalnimi društvi, organizatorji srečanj. Srečanja je spremljalo pet
selektorjev, ki so ocenili 76 društvenih zborov. Posamezna srečanja so potekala v sklopu
Tedna ljubiteljske kulture. Skupno število vseh sodelujočih zborov je bilo 95 s 1.376
nastopajočimi. Zastopanih je bilo 12 PZDU.
Tabela 4 Časovnica pokrajinskih revij pevskih zborov

PZDU
Gorenjska

Datum
Lokacija izvedbe
13. 4. 2019
ob 16.00
OŠ Bistrica pri Tržiču
Dolenjska in Bela 24. 4. 2019
krajina
ob 17.00
KC Janeza Trdine, Novo mesto
Pomurje
9. 5. 2019 ob
18.00
Gasilski dom, Srednja Bistrica
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Zgornje Podravje
Zasavje in Posavje
Severna Primorska
Koroška
Celjska
Južna Primorska
Spodnje Podravje
Šaleška

21. 5. 2019
ob 18.00
25. 5. 2019
ob 15.00
25. 5. 2019
ob 17.00
1. 6. 2019 ob
10.30
5. 6. 2019 ob
17.00
26. 6. ob
19.00
7. 11. 2019
ob 15.00
27. 11. 2019
ob 18.00

Dvorana Union, Maribor
OŠ Vače in GEOSS
Pokrito kotalkališče Solkan
Društveni dom Prevalje
Narodni dom Celje
Hotel Delfin Izola
Zlati kotiček TC Supermesto Ptuj
Kulturni dom Šoštanj

1.2.3.1.4.2.
Državno srečanje pevskih zborov (zborovska
dejavnost)
44. državno srečanje pevskih zborov DU Slovenije
44. državno srečanje pevskih zborov je potekalo 15. 5. 2019 v sklopu Dnevov
medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani kot osrednji kulturni
dogodek Zveze DUS. Prireditev je povezovala Slavica Bučan, slavnostni govornik pa je bil
direktor JSKD mag. Marko Repnik. Na srečanju je sodelovalo 15 pevskih zborov s 339
nastopajočimi. Prireditev je obiskalo 700 posameznikov, kar je najboljši obisk v vseh letih
odkar to srečanje organiziramo. Srečanje je potekalo tudi v sklopu Tedna ljubiteljske kulture.
1.2.3.1.4.3.

Večer pesmi in plesa (folklorna dejavnost)

11. Večer pesmi in plesa
Srečanje je potekalo 14. 5. 2019 v sklopu Dnevov medgeneracijskega sožitja na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani kot osrednji kulturni dogodek na področju ljubiteljske
folklorne dejavnosti in ljudskega izročila. Prireditev je povezovala Ana Damij, sicer
predsednica DU Komandanta Staneta. Zbrane je nagovoril predsednik Zveze DUS Janez
Sušnik, slavnostna govornica pa je bila Dušica Kunaver. Na prireditvi je sodelovalo 8 DU s 160
nastopajočimi. Ocenjujemo, da se je prireditve udeležilo 500 obiskovalcev.
1.2.3.1.4.4.

Likovna kolonija (likovna dejavnost)

Kolonija je potekala od 11. do 14. Aprila v Delfin Hotelu ZDUS d.o.o. Izola. Sodelovalo je 61
udeležencev (17 več kot lansko leto). Udeleženci so člani likovnih sekcij ali ljubiteljski slikarji.
Pomemben podatek je, da je zabeleženo število najvišje v zadnjem dvajsetletju. Likovno
kolonijo je vodila Ema Tibaut, mentor pa je bil Oskar Sovinc. Tema kolonije je bila »Utrinki
življenja v sožitju med generacijami«. Likovno kolonijo je obogatilo neformalno
izobraževanje, svetovanje in individualno mentorstvo. Odprtje razstave je 13. maja je
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potekalo ob sodelovanju OI JSKD Izola. Razstavo smo ponovili na majskih Dnevih
medgeneracijskega sožitja, kjer si je razstavo ogledalo 7.000 obiskovalcev.
Tabela 5 Avtorji nagrajenih likovnih del
Ime in priimek

Naziv DU

BRANKO GAJŠT

DU MAJŠPERK

ALOJZ ERJAVC

DU RADLJE OB DRAVI

MIRJAM MORENČIČ

DU DESKLEANHOVO

MARIJA STRNAD

KLUB UPOKOJENCEV

1.2.3.1.4.5.

Literarna in izdajateljska dejavnost

Literarna dejavnost
V sklopu Dnevov medgeneracijskega sožitja je dva dni potekalo srečanje literatov »Urice
poezije«, ki se ga je udeležilo 50 članov iz 23 DU. Dogodek sta vodila Marija Orešnik in Franc
Gombač, oba predstavnika Komisije za kulturo pri Zvezi DUS. Za glasbeno spremljavo sta
poskrbeli učenki OŠ dr. Vita Kraigherja ter citrarki iz DU Šentjur in članici Univerze za tretje
življenjsko obdobje Šentjur . Člani so predstavljali dejavnost DU: Nova vas Celje, Škofja Loka,
Gorica pri Slivnici, Loški Potok, Kranj, Postojna, Sveti Tomaž, Malečnik, Odranci, Velenje,
Šalek, društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije, sekcija Bela krajina, Šempeter 1300
Društvo za druženje in solidarnost, Dom starejših občanov LjubljanaVič Rudnik, Tržič,
Podčetrtek, Ljutomer, Šentjur, Petrovče, Benedikt, Murska Sobota, Pivka, Literarne čajanke
Koroškega medgeneracijskega centra in Kulturnozgodovinsko društvo Rusalka. Tudi ta
dogodek je potekal v sklopu Tedna ljubiteljske kulture.
Z literarno dejavnostjo se je ukvarjalo 17 sekcij DU iz 5 PZDU. Evidentirali smo tudi dve
izobraževanji literatov.
Izdajateljska dejavnost
Zveza DUS je sofinancirala tudi izdajateljsko dejavnost. Z izdajateljsko dejavnostjo se je
ukvarjalo 5 PZDU, nobena ni izdala literarnega glasila ali dela. 18 DU je izdalo zbornik ali
literarno delo, 5 DU pa je podprlo izdajo literarnih del svojih članov.

1.2.3.1.4.6.

Dramske delavnice

Pod vodstvom Marije Orešnik in mentorja univ.dipl. dramskega igralca Rajka Stuparja je v
septembru potekala tridnevna dramska delavnica. Udeležilo se jo je 27 članov, ki se
ljubiteljsko ukvarjajo z dramsko dejavnostjo in se udejstvujejo v društvenih dramskih
skupinah iz 12 DU: Beltinci, Boris Kidrič, Hrastnik, Hit Nova Gorica, Komandanta Staneta, Komenda,
Krško, Solkan, Vižmarje  Brod, Žerjavčki Trzin ter dramski skupini DU Ajdovščina in DU Ivanjkovci.
Udeleženci so se uvodoma seznanili z besedilom, ki ga je pripravil mentor, nato pa se strokovno
izpopolnjevali in izvajali improvizacijske vaje.
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1.2.3.1.5.

Humanitarno delo na področju socialnega varstva

Izredno pomembna dejavnost Zveze DUS, PZDU in DU je humanitarna dejavnost, v okviru
katere organiziramo socialno varstveni program medsebojne pomoči starejših starejšim, s
ciljem, da bi lahko starejši čim dlje živeli v svojem domačem okolju.
Program Starejši za starejše izvajamo že vse od leta 2004. Vanj je vključenih 276 DU v 242
enotah, izvaja pa ga 3.535 prostovoljk in prostovoljcev, članov DU.
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 okviru zmožnosti DU, bodisi v sodelovanju z
javnimi službami in drugimi humanitarnimi organizacijami.
V letu 2019 je bilo v program vključenih 57.506 uporabnikov starejših nad 69 let. Prostovoljci
so mesečno v povprečju obiskali 4.792 uporabnikov na katerega so porabili povprečno 2 uri
in pol. Dnevno ali do 5krat na teden je bilo obiskanih ali vključenih 699 uporabnikov, enkrat
do večkrat na teden in ne vsak delovni dan 2.128 uporabnikov, večkrat mesečno 5.290
uporabnikov, enkrat mesečno 4.089 uporabnikov, nekajkrat na leto 28.996 uporabnikov,
enkrat na leto 14.509 uporabnikov, za 1.795 uporabnikov pa ni točnega podatka, kolikokrat
so bili obiskani.
V celotnem obdobju izvajanja programa je bilo nudenih kar 505.655 pomoči in storitev, samo
v letu 2019 je bilo 20.799 prejemnikom nudenih skupaj 76.129 pomoči in storitev. Menimo,
da bi bilo teh pomoči še več, če bi občine dosledno upoštevale določila pogodbe sklenjene z
DU, saj leta predstavlja zakonito podlago za posredovanje že tako prepotrebnih podatkov o
starejših, ki sami bivajo doma in potencialno potrebujejo pomoč. Ravno občinam bi moralo
biti toliko bolj v interesu, da poskrbijo za bolj kakovostno življenje starejših občanov.
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,
urediti zdravstveno oskrbo, oskrbo na domu, varstvo starejših, jim zagotovijo dostavo
humanitarnih paketov ali toplega obroka, pomagajo pri ureditvi denarno pomoč, varstvenega
dodatka, gredo z njimi ali za njih po nakupih v trgovino, jih peljejo na pokopališče ali k
zdravniku in drugo. Včasih se ob tem srečujejo tudi s hudimi stiskami starejših, ob katerih se
počutijo zelo nemočne, kot so stanovanjske deložacije ali nasilje.
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Graf 10 Število storitev po vrstah pomoči 20042019

Kar 94 odstotkov pomoči je bilo izvedenih v okviru DU, 6 odstotkov pa so izvedle druge
organizacije.
Graf 11 Primerjava pomoči po izvajalcih za leto 2019 in obdobje 20042019

V letu 2019 je 2.910 prostovoljcev opravilo 735.217 prostovoljskih ur, kar je po metodologiji
MDDSZ ovrednoteno v znesku 7.352.170 evrov. Program so v letu 2019 sofinancirali
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij kot glavna vira, ter različni sponzorji in donatorji. Žal
moramo opozoriti, da programu še zdaleč ni namenjenih dovolj finančnih sredstev, s čimer bi
program lahko vpeljali v vseh DU. Želeli bi si, da bi se našla sredstva za sofinanciranje
izvajanja programa tudi na nivoju Evropske unije.
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V letu 2019 so bila izvedena tudi izobraževanja izobraževalcev z 19 udeleženci, izobraževanja
DU koordinatorjev in vnašalcev s 330 udeleženci in strokovna izobraževanja prostovoljcev s
1.879 udeleženci. Izvedena je bila tudi supervizija za strokovno delavko programa. Opažamo
pa, da v DU ni ustreznega prenosa med funkcionarji ob nastopu novega mandata, kar
povzroča tudi nepoznavanje in neobvladovanje celotnega sistema programa.
V letu 2019 smo za prostovoljce še naprej zagotavljali nezgodno zavarovanje in zavarovanje
za primer odgovornosti tretjih oseb. Gradili smo tudi na promociji kartice ZDUS Diners
Prostovoljec, ki zagotavlja dodaten vir sofinanciranja izvajanja programa na lokalni ravni.
1.2.3.1.6.

Izobraževanja

Zveza DUS v letu 2019 ni izvedla izobraževanj za funkcionarje, tajnike ali blagajnike DU po
PZDU, bi pa bilo to potrebno izvesti najmanj za področje zavarovanja osebnih podatkov in
seznanitve z novostmi v zvezi z organiziranostjo in delovanjem Zveze DUS.
DU so lani izvedla 1.337 dogodkov izobraževalne narave (59 več kot leto prej) s skupaj
23.878 udeleženci – 580 manj kot v letu 2018. Med najbolj zastopanimi področji smo
evidentirali: zdravstvo, ravnanje z defibrilatorjem, zdrav način življenja (prehrana in gibanje),
oskrba starejših in prometna varnost.
Izobraževanja v največji meri organizirajo DU sama ali v sodelovanju s drugimi
organizacijami.
Graf 12 Organizatorji izobraževanj in predavanj

248 DU (34 več kot lansko leto) je izobraževanja ocenilo kot ustrezna, kot neustrezna pa jih je
ocenilo kar 94 DU. Najpogostejši motivi za podajo neustrezne ocene, oziroma neudeležbe na
izobraževanjih in predavanjih so: pomanjkanje motivacije (je menilo 240 DU), pomanjkanje
časa (se je opredelilo 79 DU), 77 DU pa moti cena izobraževanj (so predraga ali pa bi morala
biti brezplačna). DU informacije o izobraževanjih in predavanjih najraje prejemajo preko
elektronske ali klasične pošte, po telefonu (klic, sms), ali pa ga preberejo na oglasni deski,
plakatu, zloženki in se o tem seznanijo preko ustne informacije.
Zveza društev upokojencev Slovenije

26

1.2.3.1.7.

Glasila in publikacije

239 DU je lansko leto izdajalo glasila (enega ali več), kar je 7 DU več kot v letu 2018.
Povprečno je bilo izdanih 192 glasil na povprečno štirih straneh (32 glasil več in na dveh
straneh povprečno več kot leto prej).
39 DU (2 več kot leta 2018) je izdalo lastno publikacijo na treh straneh, kar je ena stran manj
kot leto prej.
Graf 13 Izdaja letnih glasil in publikacij DU po PZDU

1.2.3.1.8.

Informiranje članov

Tudi v letu 2019 smo skrbeli in krepili informiranost širše javnosti. Bogate vsebine je
ponujala revija ZDUS Plus. Spletna stran je aktivna in v fazi prenove, zaživela pa marcu 2020.
Polnili smo tudi ZDUS Facebook stran, ki je med upokojenci in starejšimi vse bolj popularna
ter vzpostavili Twitter in Instagram.
Aktualna spletna stran je bila kljub vsemu lansko leto dobro obiskana. Zabeležili smo 141.912
uporabnikov, ki so opravili 160.379 sej in 205.006 ogledov. Povprečna seja je trajala manj kot
pol minute. Sejo sproži uporabnik ob obisku spletne strani. Če uporabnik spletno stran obišče
večkrat v razmiku pol ure, se vsak obisk šteje pod prvotno sejo.
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Graf 14 Google analitika za obdobje 1. 1. 2019  31. 12. 2019

1.2.3.1.9.

Prostori za delo

V letu 2019 je nekoliko več DU imelo prostore za delo.
Graf 15 DU prostori
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Lastno pisarno ima 94 DU (27 več kot leto prej), 119 DU jo ima v najemu (5 manj kot v letu
2018), 211 DU pa v brezplačni uporabi (6 več kot lani). Kar 66 DU nima društvenih prostorov.
Lastno predavalnico ima 59 DU (3 manj kot v letu 2018), 51 DU jo ima v najemu (7 več kot
lani), 98 DU pa v brezplačni uporabi (1 manj kot lani). 218 DU nima predavalnice. Lasten
prostor za druženje ima 88 DU (9 več kot v lanskem letu), 83 DU ga ima v najemu (11 več kot
lani), 147 DU pa v brezplačni uporabi (2 več kot preteklo leto). Lasten prostor za šport ima 54
DU (1 manj kot lani), 89 DU ga ima v najemu (15 več kot lani), 92 DU pa v brezplačni uporabi
(3 več kot lani).
Čeprav se večina DU ukvarja z nepridobitno dejavnostjo, smo evidentirali nekaj DU, ki se
ukvarjajo s pridobitno gostinsko dejavnostjo. 24 DU je lastnikov klubov/bifejev (enako kot
lani), 7 jih ima prostore v najemu (1 več kot lani), 6 DU jih uporablja za izvajanje dejavnosti
brezplačno (1 več kot lani). Vsa ostala DU takih prostorov nimajo ali pa tega niso navedla
(474 DU).
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1.2.3.1.10.

Informacijske tehnologije

Vsako leto zaznamo majhen porast pri uporabi informacijskih tehnologij. DU se postopoma
informacijsko posodabljajo in si s prilagojenimi programi za poslovanje in vodenje članskih
evidenc tudi lajšajo in poenostavljajo delo v DU. Še vedno pa premajhen delež uporablja
računalnike, kar onemogoča stalen pretok aktualnih informacij.
Računalnik ima 248 DU (4 več kot leto prej), starost računalnika je povprečno 6 let. 175 167
DU ima program za poslovanje DU (8 več kot leto prej), v največjem deležu imajo program
ORPO. 40 DU si program ORPO želi, z namenom vzpostavitve in poenostavitve poslovanja in
članskih evidenc.
Graf 16 Opremljenost z računalniki
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Graf 17 Uporaba programov za poslovanje in vodenje članskih evidenc

30
20
10
0
Rač. prog. za posl. DU

Želite ORPO

Aktivi in klubi  skupaj

Celje  skupaj

Dolenjska in Bela krajina  skupaj

Gorenjska  skupaj

Južno Primorska  skupaj

Koroška  skupaj

Ljubljana z okolico  skupaj

Pomurska  skupaj

Posavje  skupaj

Severno primorska  skupaj

Spodnje Podravska  skupaj

Šaleška  skupaj

Zasavska  skupaj

Zgornje Podravska  skupaj

Zveza društev upokojencev Slovenije

29

Delež DU od vseh DU v PZDU, ki imajo računalnik: Aktivi in klubi 8 %, Celje 47 %, Dolenjska in
Bela krajina 57 %, Gorenjska 71 %, Južno Primorska 35 %, Koroška 75 %, Ljubljana z okolico
40 %, Pomurska 61 %, Posavje 93 %, Severno Primorska 57 %, Spodnje Podravje 65 %,
Šaleška 58 %, Zasavje 89 % in Zgornjepodravska 60 %. Najbolje so informacijsko opremljena
torej posavska in zasavska DU, sledijo koroška in gorenjska DU.
Graf 18 Delež DU, ki ima računalnik od vseh DU v PZDU
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87 DU (28 manj kot leto prej) je organiziralo ali se udeležilo skupaj 166 računalniških
tečajev – kar 76 več kot v letu 2018.
Graf 19 Organiziranje računalniških tečajev ali izobraževanj
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1.2.3.1.11.

Dnevi medgeneracijskega sožitja

Zveza DUS je z letom 2019 organizirala prve Dneve medgeneracijskega sožitja, ki so potekali od 14. do 16.
maja. V soorganizaciji z Gospodarskim razstaviščem, Ljubljana ter partnerji članicami Medgeneracijske
koalicije Slovenije (MeKoS) – Dijaško organizacijo Slovenije, Mladinskim svetom Slovenije in Študentsko
organizacijo Slovenije, je prva tovrstna prireditev potekala na strokovno temo Trg dela in upokojevanje, s
čimer smo odprli možnost za strokovno in vsebinsko razpravo mladih, srednje generacije in starejših – torej
medgeneracijsko. V strokovnem program smo celostno obravnavali področja od vključitve na trg dela do
možnosti po upokojitvi. Dotaknili smo se perečih vprašanj prekarnosti, izobraževalnih in mentorskih shem
ter aktivne vključenosti starejših, tudi na trg dela. Prireditev sta kot soorganizatorja podprla Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za okolje in prostor, pokrovitelj pa je bil
predsednik Vlade RS Marjan Šarec.
Prireditev smo pričeli s slavnostnim odprtjem, katerega posebnost je bila nastop in predstavitev promenade
oblačilne kulture 19. in 20. stoletja. Nastop so popestrili Oktet Filozofske fakultete v Ljubljani, Mladinski
pevski zbor Osnovne šole dr. Vita Kraigherja, folklorna skupina DU Moravče in folklorna skupina Vrtca Lilije
Moravče. Na odru sožitja se je v treh dneh izmenjalo 60 skupin s področja zborovske, folklorne, literarne in
dramske dejavnosti. Nastope 912 posameznikov je povezoval Rok Bohinc. Pod pokroviteljstvom Ministrstva
za kulturo smo slavnostni zaključek filmsko obarvali s projekcijo filma Srečen za umret ter pogovorom z
dramskima igralcem Mileno Zupančič in Evgenom Carjem.
O prireditvi, ki jo je prvič obiskalo
https://www.medgeneracijskosozitje.si/.
1.2.3.1.12.

7.000

posameznikov,

si

lahko

preberete

na

Dan ZDUS

Zveza DUS je z letom 2017 uvedla poseben dan namenjen krepitvi organizacije in povezanost
vseh nivojev – Zveze DUS, PZDU in zlasti DU. V letu 2019 dogodka Dan ZDUS nismo
organizirali in smo ga umestili v program drugih Dnevov medgeneracijskega sožitja, ki bodo
potekali od 19. do 21. maja 2020. Takrat bodo znani tudi prejemniki in nagrajenci – najbolj
aktivna DU v letu 2019.
1.2.3.2.

Vodstvo in Strokovna služba

Vodstvo Zveze DUS predstavljajo predsednik Janez Sušnik, podpredsednica Vera Pečnik, ki je
obenem drugi zakoniti zastopnik društva, od 18. decembra 2019 dalje pa tudi
podpredsednica Jožefa Puhar.
V strokovni službi je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 9 zaposlenih v delovnem razmerju za
nedoločen ali določen čas, od tega ena za polovični delovni čas. Honorarno so delo opravljali
upokojena pravnica, urednik in lektorica.
Delo vodstva in strokovne službe je potekalo skladno z vsebinskim in izvedbenim letnim
načrtom Zveze DUS in glede na aktualne zadeve.
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1.2.3.2.1.

Zagovorništvo pravic starejših

Ključni cilji, ki jih želimo doseči z zagovorništvom pravic starejših so rezultati spremljanja,
dajanja pripomb, pobud in zahtev na predloge zakonov, ki urejajo področje starejših in
upokojencev. Zlasti gre za področja za urejanje gmotnega položaja, zagotavljanja dostojnih
pokojnin, zaščito pravic, skrb za izvajanje in ohranjanje aktivnega, zdravega in varnega
staranja, medsebojno pomoč in prostovoljstvo.
Za izvajanje tovrstnih aktivnosti se Zveza DUS kot članica aktivno udejstvuje v sodelovanju z
mednarodnimi organizacijami, kot sta na primer Age Platform in EURAG, kot pridruženi član
pa tudi v organizaciji Eurocareers. V domačem okolju pa smo člani Slovenske Filantropije,
CNVOS, SLOGA platforme in se povezujemo tudi z drugimi sorodnimi organizacijami.
1.2.3.2.2.

Pomoč starejšim pri uveljavljanju njihovih pravic

Za uveljavljanje pravic starejših so o pereči problematiki razpravljali člani organov in
delovnih teles Zveze DUS. Na nas so se obračali posamezniki s specifičnimi problemi in
vprašanji, ki smo jih skušali reševati tudi s pomočjo upokojene pravnice.
Zveza DUS je sicer v letu 2019 pripravila vrsto stališč, mnenj, zahteve, predlogov in pobud,
med drugim tudi na:
� gmotni položaj upokojencev (odmerni odstotek, redno in izredno usklajevanje
pokojnin, letni dodatek, vdovske pokojnine, dodatek za pomoč in postrežbo,
pogrebnine),
� za ponovno uvedbo seniorske olajšave,
� spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju,
� nujnosti sprejema Zakona o dolgotrajni oskrbi,
� stanovanjskemu zakonu,
� oblikovanju demografskega sklada,
� glede ureditve zakonske podlage za sofinanciranje rekreativne, športne in kulturne
dejavnosti,
� rokodelski zakon,
� Zakon o praznikih (1. oktober za dan starejših in ne dan športa).
1.2.3.2.3.

Informiranje širše javnosti o potrebah starejših v Sloveniji

Javnost smo preko spletne strani, medijev in družbenih omrežjih aktivno in sproti obveščali o
aktivnostih Zveze DUS, potrebah starejših in upokojencev.
Zveza DUS je na družbenih omrežjih pridobila ogromno občinstva, saj je za marsikoga ravno
to postala prva oblika informiranja o našem delu. Poglobili smo sodelovanje z RTV Slovenija,
saj se predsednik Zveze DUS vsak prvi torek v mesecu javnost informira o aktualnih zadevah
v okviru televizijske oddaje Dobro jutro. S strokovnimi vsebinami Dnevov medgeneracijskega
sožitja pa gostujemo v oddajah Storž.
Mediji so nas v letu 2019 pripoznali kot tistega deležnika v družbi, ki je aktiven pri predlogih
zakonodajalcem za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev in pri udejstvovanju v našem
humanitarnem, socialnovarstvenem in prostovoljskem programu Starejši za starejše. Vse to
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se izkazuje z intervjuji, članki, predstavitvami v televizijskih, radijskih oddajah, spletnih
medijskih portalih, časnikih, revijah in drugje. Torej smo okrepili komunikacijo in sodelovanje
z tudi z večjim deležem televizijskih, radijskih, spletnih in tiskanih medijev.
1.2.3.2.4.

Upravljanje s članstvom in boljši pretok informacij

Upravljanje s članstvom teče zadovoljivo, saj članom omogočamo enakopravno obravnavo in
sodelovanje pri upravljanju republiške zveze v skladu z Zakonom o društvih, Statutom Zveze
DUS in Pravilnikom o volitvah in imenovanjih v Zvezi DUS.
1.2.3.2.5.
Promocija prostovoljskega dela in sredstva za njihovo
izvajanje
Na področju prostovoljstva smo vsebinsko izjemno uspešni, zadovoljivo pa je evidentiranje
opravljenega prostovoljnega dela – težavo še vedno predstavlja birokratizacija (pisanje in
oddajanje časovnic). Glede na doprinos prostovoljcev bi morali odločevalci razmisliti o
posebnih bonitetah za prostovoljce, pa naj bo to brezplačen javni prevoz za prostovoljce, ali
pa kakšna druga oblika nagrajevanja.
1.2.3.2.6.

Programi za izboljšanje kakovosti življenja starejših

Projektno delo je izjemno pomembno, ne le z vidika obogatenih vsebin za uporabnike, temveč
tudi z vidika zagotavljanja kadra, brez katerega delo v tako veliki organizaciji ne bi moglo
potekati v tolikšnem obsegu. Projektno delo moramo vsekakor okrepiti, če želimo zagotoviti
razvoj vsebin in kadra na Zvezi DUS.
1.2.3.3.

Poslovanje Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola v letu 2019

Podatki o nočitvah in gostih
Po lanskoletni izraziti rasti števila nočitev smo se po naših ocenah približali zgornji meji
zasedenosti hotela. V letu 2019 smo bili tako zadovoljni, da smo rezultat predhodnega leta
ponovili. Zabeleženih je bilo 124.004 nočitev, kar pomeni 86 % zasedenost ležišč oziroma 91
% zasedenost sob v 11 mesecih obratovanja.
V Vili Ani v Rogaški Slatini smo zabeležili zgolj 335 prenočitev, saj je pred prodajo obratovala
le dobra dva meseca. V juniju 2019 je bila prodana.
Prihodki družbe
Po preko 6 % letni rasti prihodkov v zadnjih dveh letih, so se prihodki v letu 2019 povečali za
3,8 % in so znašali 6.579.946 EUR. Prihodki iz naslova penzionskih storitev so znašali
4.914.610 EUR in so bili višji za 3,9 %, prihodki iz izvenpenzionske ponudbe so znašali
1.390.484 EUR in so bili višji za 6,4 %.
Odhodki družbe
Skupni odhodki družbe Delfin Hotel ZDUS d.o.o. Izola so v letu 2019 znašali 6.171.911 EUR,
kar je 4,4 % več kot v letu 2018. Na večji obseg odhodkov je vplivala izguba nastala ob prodaji
Vile Ane in sicer v višini 52.847 EUR.
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Poslovni izid
Doseženi rezultat poslovanja pred obdavčitvijo je 408.035 EUR. Od načrtovanega rezultata v
višini 316.000 EUR je višji za 29 %. Od rezultata preteklega leta je nižji za 17.432 EUR, pri
čemer je potrebno upoštevati vpliv prodaje Vile Ane. Po odbitju davka od dohodkov pravnih
oseb lahko ugotovimo, da je čisti poslovni izid družbe Delfin Hotel ZDUS d.o.o. Izola za leto
2019 pozitiven in znaša 337.758 EUR. Načrtovano izplačilo lastniku je 170.000 EUR.
Sredstva, kapital in obveznosti
Celotna sredstva družbe ob koncu leta 2019 znašajo 13.727.463 EUR. Družba je kapitalsko
močna. Lastniški kapital ob koncu leta 2019 v višini 12.957.914 EUR predstavlja 94,4 % vseh
obveznosti do virov sredstev, dolgoročne rezervacije in pasivne časovne razmejitve
predstavljajo 1,1 %, kratkoročne obveznosti 4,5 %.
Zaposleni
V družbi Delfin hotel ZDUS d.o.o. Izola je bilo 31. 12. 2019 zaposlenih 76 oseb. V mesecih
visoke sezone smo si pomagali s sezonskimi zaposlitvami in študenti.
Zaključek
Preko 90 % zasedenost hotela govori o izjemni priljubljenosti Hotela Delfin med slovenskimi
upokojenci, ki predstavljajo glavnino naših gostov. Glavna usmeritev Hotela Delfin ostaja
nudenje ugodnega dopustovanja upokojencem, kar je tudi osnovno merilo za nadaljnje
investicijske projekte.
V letu 2019 smo veliko energije vložili v nakup zemljišč na zahodni strani hotela Delfin.
Zemljišča bi hotelu omogočila fazno širitev kapacitet ter zaokrožitev območja delovanja.
Glavni izzivi v letu 2020 ostajajo pomanjkanje kvalificiranega gostinskega kadra, dvig
minimalne plače in njen vpliv na plačna razmerja, cenovni pritiski dobaviteljev in napovedi
umiritve gospodarske konjunkture.
Nina Golob, direktorica Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola
1.2.3.4.

Poslovanje Zavoda Vzajemnost v letu 2019

Zavod za založniško dejavnost Vzajemnost sta leta 2001 ustanovila Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije, tako da ima ZPIZ
51odstotni (ustanovitveni delež), ZDUS pa 49odstotni. Zavod sta ustanovila predvsem zato,
da bi izdajal glasilo Vzajemnost, ki ga je leta 1974 ustanovila tedanja Skupnost pokojninskega
in invalidskega zavarovanja Slovenije. Zavod kot nepridobitna organizacija skrbi za čim večjo
razširjenost kroga bralcev in s tem zagotavlja čim boljšo informiranost o dejavnostih
ustanoviteljev in o drugih področjih, ki se nanašajo na življenje starejših ljudi. Vsa leta je
uspešno uresničeval svoje cilje in tudi poslovanje v letu 2019 je bilo uspešno, saj je že četrto
leto zapored skoraj uspel ohraniti naklado in zadržati število naročnikov.
Pri planiranju prispevkov za posamezno številko si je uredništvo prizadevalo za aktualne,
zanimive in pestre vsebine. Zavod je lani izdal 11 številk revije Vzajemnost, s tem, da je julija
izšla dvojna številka na 140 straneh. Štiri številke so izšle na 100 straneh (februar, marec,
junij in oktober), štiri na 108 (april, maj, september in november) in dve številki na 116
straneh (januarska s posebno prilogo Križanke in miselne igre ob 45letnici izhajanja in
decembrska s stenskim koledarjem Vzajemnosti).
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Lani je povprečna plačana naklada znašala 25.013 izvodov, leta 2018  25.335 izvodov, leta
2017  25.532 izvodov, leta 2016  25.552 izvodov. Podatki kažejo, da smo s promocijskimi
akcijami skoraj zadržali prodano naklado iz prejšnjega leta. Posebne akcije zbiranja novih
naročnikov, ki so se dobro izkazale, pripravljamo zadnja štiri leta.
Lani smo pridobili 1.887 novih naročnikov. Odjavilo se je 1.933 naročnikov, razlika med
novimi in odpovedanimi je 46 naročnikov manj. Med razlogi za odjavo revije prevladujeta
predvsem bolezen in smrt.
Zavod Vzajemnost se financira s prodajo revije in oglasnega prostora. Cena revije je
nespremenjena od sredine leta 2015, izvod stane 2,10 evra. Poletna naročnina je 12,60 evra
in letna s popustom 23 evrov. Z naročnino je Zavod lani ustvaril 560.951 evrov prihodkov, kar
je skoraj 83 % celotnih prihodkov. Prihodki od prodaje oglasnega prostora so znašali 109.973
evrov, kar je dobrih 16 % vseh prihodkov. Skupni prihodki so znašali 678.158 evrov. To je za
2,8 % manj kot leta 2017.
Skupni odhodki Zavoda so znašali 688.141 evrov, kar je za 1,56 % pod planom, kar pomeni,
da je Zavod kljub nekaterim podražitvam bdel nad stroški. Najvišje stroške Zavoda
predstavljajo direktni stroški izdelave in dostave revij naročnikom (tisk, grafična postavitev
revije in stroški pošte), ki so lani znašali 304.878 evrov. Od tega je daleč največji strošek
odprema in poštnina revije, ki predstavlja že skoraj 26 % vseh stroškov.
Razlika med prihodki in odhodki v letu 2019 je negativna in znaša 9.982 evrov, Zavod pa jo bo
pokril s presežki iz prejšnjih let. Pri tem pa je pomembno, da je Zavod s svojim
prizadevanjem, delom in finančnim vložkom tudi lani veliko naredil proti padanju naklade in
jo že četrto leto zapored skoraj zadržal. Na negativen izid so vplivali višji stroški in nižji
prihodki, predvsem iz oglaševanja, pa tudi iz naročnin zaradi prenizke cene revije.
Mag. Jožica Dorniž, direktorica (in odgovorna urednica) Zavoda Vzajemnost
1.2.4. Kje smo bili uspešni in kaj moramo izboljšati v prihodnje?
V letu 2019 smo še bolj okrepili sodelovanje s širšo javnostjo, povezovali smo se z
mednarodnimi in domačimi sorodnimi organizacijami ter organizacijami mladih, predvsem
članicami MeKoS, ter na ta način okrepili svoj glas, ki ga namenjamo in izpostavljamo za
splošno dobrobit. Slednje bo v prihodnje privedlo do želenih rezultatov.
Veliko naporov smo vložili v spremljanje nastajanja zakonov ali njihovega spreminjanja in
dopolnjevanja, ter prispevali pripombe, stališča, mnenja in zahteve tam, kjer smo ocenili, da je
to potrebno in pomembno z namenom izboljšanja kakovosti življenja starejših.
Velja pa opozoriti na aktivnosti po državnozborskih volitvah, saj zahteve, ki smo jih opredelili
v Memorandumu 2018, s Koalicijsko pogodbo niso dosegle želenega učinka.
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1.3. ZAKLJUČEK
Okrepiti moramo sodelovanje vseh treh ravni zveze (Zveza DUS – PZDU  DU) tako, da bomo
dosegli optimalne učinke za izboljšanje kakovosti življenja vseh generacij, zlasti pa starejših.
Pri izvajanju nalog za dosego ciljev, kot jih opredeljuje naš temeljni akt, bomo veseli vsake
konstruktivne kritike in usmeritve, kaj in kako lahko svoje delo še izboljšamo.
V teku je tožba Mestne zveze upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenske pokrajinske zveze
društev upokojencev. Pričakujemo tudi še realizacijo napovedane mediacije.
Krepili bomo vsebine za vsakoletno prireditev Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki mora
vselej slediti svojemu poslanstvu in viziji, ki je naslavljanje medgeneracijskih perečih
problemov.
Krepili bomo tako preventivne programe rekreacijske, športne in kulturne dejavnosti, kot
tudi izvajanje izjemno pomembnega programa Starejši za starejše.
Še naprej bomo spodbujali aktivno državljanstvo.
Povečati moramo prizadevanja za polnjenje kapacitet Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola in za
njegovo širitev.
Če bomo želeli okrepiti svoje vrste in svoj glas, pa se bomo morali posebej posvetiti reševanju
vprašanja pridobivanja novega članstva, pri čemer nam bo s pripravo strategije pomagal
Strokovni tim za razvoj, ki smo ga ustanovili v letu 2019.
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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 (SRS
33).
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.
Dogodki po datumu bilance stanja
Po datumu bilance stanja so se pojavili dogodki, ki vplivajo na računovodske izkaze
poslovnega leta 2019, saj tožba, ki je bila proti ZDUS vložena s strani Mestne zveze
upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenske Pokrajinske zveze društev upokojencev dne 19. 4.
2019 na Okrajno sodišče v Ljubljani v zadevi deklarativnega spreminjanja sklepov Upravnega
odbora ZDUS v zvezi z včlanitvijo v ZDUS, še tudi v letu 2020 ni končana.
Datum odobritve letnega poročila:
Glede na to, da ZDUS v letu 2019 ni presegel milijon evrov letnih prihodkov, ni zavezan k
zakonski reviziji v skladu z Zakonom o društvih, zato se je vodstvo odločilo, da ne bo
revidiralo letnih izkazov. Nadzorni odbor je 11. 3. 2020 obravnaval in sprejel letno
poročilo 2019, Upravni odbor pa ga je obravnaval in sprejel dne, 18. 3. 2020. Zbor članov
bo letno poročilo obravnaval v juniju 2020.

2.1.

PROJEKTI ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV

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: Vzajemni posmrtninski sklad
Stroškovno mesto 03: Dnevi medgeneracijskega sožitja
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�
�
�
�

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 33: Projekt »Starejši pešci varni v prometu«

Posamezne posredne stroške, kot so najemnina, elektrika, ogrevanje, telefon itd. je Zveza
društev upokojencev Slovenije v letu 2019 delila med nekatere stroškovne nosilce in sicer
med stroškovno mesto 1, 2, in 5.
Znotraj stroškovnih mest vodi Zveza stroške in prihodke še po stroškovnih mestih na drugem
nivoju oziroma po projektih ter na tretjem nivoju na nepridobitno in pridobitno dejavnost.
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 s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter s sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij Slovenije, v letu 2019 ni pokril vseh stroškov s prihodki od zgoraj omenjenih
financerjev. Program je bil deloma financiran tudi s sredstvi Zavarovalnice Vzajemna d.v.z.,
Telekoma d.d., Leka d.d., Nepremičninskega sklada PIZ d.o.o., Luke Koper d.d., VPK PRO d.o.o.
in Hennlicha d.o.o. ter z lastnimi sredstvi Zveze DUS.
2.1.2. Vzajemni posmrtninski sklad
V letu 2019 so izdatki potrebni za delovanje sklada presegli prihodke od obresti od denarnih
depozitov, kjer so vezana sredstva članov Vzajemnega posmrtninskega sklada, 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 nadomestiti umrlih članov 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 delovanja
sklada. Presežek odhodkov delovanja sklada je pokrila Zveza DUS iz lastnih sredstev, tako da
vrednost Vzajemnega posmrtninskega sklada ni bila zmanjšana.
Po priporočilu revizijske družbe, ki je revidirala letno poročilo za poslovno leto 2015, je Zveza
DUS v letu 2016 odprla fiduciarni račun, kamor se poslej stekajo vplačila v sklad in od koder
se izplačujejo posmrtnine. Prav tako je Zveza DUS v letu 2016 na priporočilo revizijske družbe
prenesla sredstva in obveznosti sklada na izvenbilančno evidenco, kjer je sklad evidentiran
tudi v letu 2019.
V letu 2019 je imel sklad tudi kontrolo poslovanja za leto 2018 iz Finančnega urada RS, a
slednji ni ugotovil nobenih nepravilnosti.
2.1.3. Dnevi medgeneracijskega sožitja
Dneve medgeneracijskega sožitja smo v letu 2019 organizirali prvič – več na strani 31. Skupni
prihodki Dnevov medgeneracijskega sožitja so znašali 98.861,96 EUR in so pokrili vse
izdatke.
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2.1.4. Program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti
Program je v letu 2019 prvič sofinanciran iz sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti. V letu 2019 so bila sredstva v višini 152.393,21 EUR porabljena
pretežno za dotacije PZDU in DU za aktivnosti na področju rekreacije, športa in kulture ter
mednarodnega sodelovanja.
2.1.5. Delovanje Zveze društev upokojencev Slovenije
Delovanje Zveze društev upokojencev Slovenije se je v letu 2019 pokrilo iz udeležbe v
dobičku Hotela Delfin, s prihodki od članarin, s prihodki od oglaševanja v glasilu ZDUS plus, s
prihodki Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije za
delovanje Zveze DUS, s sponzorskimi sredstvi, z donacijami in drugim. Med stroške delovanja
Zveze DUS spadajo materialni stroški, stroški storitev, stroški amortizacije, stroški dela ter
odhodki za dotacije in donacije DUjem.
V okviru tega stroškovnega nosilca je potekalo tudi nekaj drugih projektov, in sicer: projekti
pokrajinskih in državnega srečanja pevskih zborov, ki so bili sofinancirani tudi s strani
MDDSZ in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in program "Help Age
International".
2.1.6. Nabava in prodaja tiskovin
Gre za pridobitno dejavnost Zveze društev upokojencev Slovenije, pri čemer Zveza DUS
nabavi članske izkaznice, kartoteke in druge tiskovine ter jih prodaja DU iz vse Slovenije.
2.1.7. »Projekt starejši pešci varni v prometu«
Projekt je namenjen ozaveščanju o pomembnosti varne udeležbe pešcev v cestnem prometu,
s poudarkom na starejših, ki so zaradi dejavnikov staranja najbolj ranljiva skupina
udeležencev. Izvedli smo delavnice za člane društev upokojencev, na katerih so se seznanili s
priporočili, kako lahko sami prispevajo k boljši lastni varnosti, jim v praksi pokazali najbolj
kritične točke za pešce v kraju delavnice, hkrati pa je bila to tudi priložnost, da sami opozorijo
na lastne potrebe, ki jih imajo kot starejši pešci. Projekt je sofinancirala Javna Agencija RS za
varnost v prometu.
V letu 2019 so bile izvedene štiri preventivne delavnice v sodelovanju s Pokrajinskimi
zvezami društev upokojencev v Zgornji Kungoti, na Prevaljah, v Brežicah in Zagorju. Delavnic
se je udeležilo 100 članov, starejših nad 65 let, razdeljeno je bilo 400 informativnih zloženk z
nasveti za varno hojo in 300 kosov odsevnih teles.
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2.2.

POJASNILA BILANCE STANJA na dan 31.12.2019

2.2.1. Dolgoročna sredstva
2.2.1.1.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Med neopredmetena 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 5.355,79 EUR, odpisana vrednost je 4.959,28
EUR, tako da znaša knjigovodska vrednost neopredmetenih sredstev 396,51 EUR.
Neopredmetena sredstva se amortizirajo po 20 % stopnji, tista programska oprema, ki je
nabavljena iz evropskih sredstev pa po 50 % stopnji.
Na 31.12.2019 nima Zveza DUS nobenih obveznosti za neopredmetena 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 79.418,59 EUR, odpisana vrednost je 63.423,74 EUR, tako da je
knjigovodska vrednost opreme 15.994,85 EUR.
Vsa oprema se amortizira po predpisanih stopnjah: 1020 %.
Računalniška oprema se amortizira po 25 % in 50 %.
Na 31. 12. 2019 nima Zveza nobenih obveznosti za opredmetena osnovna sredstva.
Zveza nima zastavljenega nobenega opredmetenega osnovnega sredstva.
Tabela 6 Preglednica gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

Zneski v EUR
Neopredmetena
sredstva

Opredmetena
osnovna sredstva

Skupaj

Nabavna vrednost
Stanje 31. decembra 2018
Povečanje v letu 2019
Zmanjšanje
Stanje 31. decembra 2019
Popravek vrednosti
Stanje 31. decembra 2018
Povečanje v letu 2019

Zveza društev upokojencev Slovenije

4.938,40
417,39
5.355,79

76.666,70
4.244,97
1.493,08
79.418,59

81.605,10
4.662,36
1.493,08
84.774,38

4.921,44

60.696,36

65.617,80
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Amortizacija
Zmanjšanje
Stanje 31. Decembra 2019
Neodpisana vrednost
Stanje 31. decembra 2018
Stanje 31. decembra 2019

2.2.1.3.

37,84
4.959,28

4.220,46
1.493,08
63.423,74

4.258,30
1.493,08
68.383,02

16.96
396,51

15.970,34
15.994,85

15.987,30
16.391,36

Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne finančne naložbe so pripoznane po nabavni vrednosti in jih sestavljajo naslednje
naložbe:
�
�
�
�

Naložba v Delfin hotel ZDUS d.o.o. Izola v vrednosti 1.264.075,78 EUR; delež naložbe
je 100%.
Naložba v delnice Delavske hranilnice d.d. v vrednosti 16.885,33 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
2.2.2.1.
�
�

Denarna sredstva

Denarna sredstva v blagajni v znesku 46,17 EUR
Denarna sredstva na transakcijskih računih v skupnem znesku 200.939,22 EUR, od
tega na eobrestnem računu pri Sberbanki v višini 114.195,75 EUR.

Na transakcijskih računih pri bankah ni dogovorjenih samodejnih zadolžitev.
2.2.2.2.

Zaloge

Zaloge obsegajo zaloge trgovskega blaga, to je kupljenih članskih izkaznic, kartotek in drugih
tiskovin, ki se z eno besedo imenujejo tiskovine ter zaloge letakov za DMS 2020. Vrednost
zaloge ob koncu leta 2019 znaša 2.802,57 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 44.036,76 EUR, ter predstavljajo le terjatve
do domačih kupcev. Na 31. 12. 2019 znašajo nezapadle terjatve 43.578,22 EUR, zapadle do
30 dni 36,26 EUR, ter zapadle nad 90 dni 422,28 EUR. Zapadle terjatve predstavljajo terjatve
do DU za neplačane račune pri prodaji trgovskega blaga (tiskovin). Nezapadle terjatve pa so
poleg terjatev za prodano blago in storitev še terjatve do drugih pogodbenih partnerjev, ki so
običajno poravnane v roku.
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2.2.2.4.

Druge kratkoročne poslovne terjatve

Druge kratkoročne poslovne terjatve so sestavljene iz:
� Terjatve do društev upokojencev za članarino za leto 2019 v višini 468,00 EUR.
� Terjatve za plačane predujme v višini 514,91 EUR.
� Terjatve za vstopni DDV v višini 2.837,29 EUR.
� Terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacije plač v višini
36,66 EUR.
� Terjatve za zahtevke do drugih EU institucij v višini 632,41 EUR.
� Terjatve za donacije v višini 2.000,00 EUR.
� Terjatve do Erste Card d.o.o. za provizijo po cobrand pogodbi v višini 374,56 EUR.
2.2.2.5.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so naslednje:
� kratkoročno odloženi stroški za najemnino, zavarovanje, naročnine in drugo v
skupnem znesku 3.008,37 EUR.
� Kratkoročno nezaračunani prihodki za obresti sklada VPS v višini 839,08 EUR.
2.2.3. Kratkoročne obveznosti
2.2.3.1.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev znašajo 37.192,25 EUR. Od tega je nezapadlih obveznosti v višini
32.721,05 EUR, zapadlih do 30 dni 1.191,20 EUR, zapadlih do 60 dni 406,60 EUR, zapadlih do
90 dni 2.510,90 EUR in nad 90 dni 362,50 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so iz naslova
najemnine, elektrike in ostalih posrednih in neposrednih stroškov, ki zapadejo v plačilo v
januarju 2020.
2.2.3.2. 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 nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljcev za
december 2019 z izplačilom v januarju 2020. Skupni znesek teh obveznosti, vključno z
dajatvami znaša 7.699,11 EUR.
2.2.3.3. 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 2020. Skupni znesek znaša 13.225,78 EUR.
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2.2.3.4.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

Zajemajo obveznost za obračunani DDV za 4. četrtletje leta 2019 v znesku 3.180,00 EUR,
obveznost za poslovno kartico Diners 397,60 EUR ter obveznosti do sklada VPS iz naslova
napačnih nakazil društev upokojencev v celem letu 2019 na TRR ZDUS.
2.2.3.5.

Kratkoročne obveznosti do članov

Tukaj so zajete obveznosti do članov za povračilo potnih in materialnih stroškov in do DU za
dotacije in donacije v skupni višini 45.019,77 EUR.
2.2.3.6.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Znašajo skupno 6.757,39 EUR, od tega predstavlja 5.808,22 EUR pogodbena sredstva za leto
2020 od Leka d.d. za program Starejši za starejše, 949,17 EUR pa prihodki za leto 2020 iz
naslova donacijske pogodbe ter oglaševanja na letakih za Dneve medgeneracijskega sožitja
2020.
2.2.4. Lastni in tuji viri sredstev
2.2.4.1.

Društveni sklad

Društveni sklad ima skupno vrednost 1.490.980,77 EUR in ga sestavljajo:
� Ustanovna vloga
616.036,32 EUR
� Ustanovna vloga v Zavod Vzajemnost
2.044,73 EUR
� Ustanovna vloga v Delfin hotel ZDUS d.o.o. 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
� Nerazporejeni presežek prihodkov leta 2017
404,43 EUR
� Nerazporejeni presežek prihodkov leta 2018
419,26 EUR
� Nerazporejeni presežek prihodkov leta 2019
115,77 EUR
Presežki prihodkov za obdobje 20122018 so še nerazporejeni in neporabljeni.
2.2.4.2.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Znašajo 19.590,54 EUR in predstavljajo prejeto subvencijo pri pridobivanju opredmetenih
osnovnih sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije
v znesku 590,54 EUR in rezervacijo iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov za
tožbo MZU Ljubljana proti ZDUS v višini 19.000,00 EUR.
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2.2.4.3.

Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti

Znašajo 38.956,10 EUR in sicer gre za dolgoročno obveznost Zveze DUS do Vzajemnega
posmrtninskega sklada, ki zapade v plačilo konec leta 2021. Obveznost se bo poravnala v
petih obrokih, od katerih je bil 1. obrok poravnan v letu 2017, 2. obrok v letu 2018, 3. obrok
pa v letu 2019.
2.2.5. Izvenbilanca – Vzajemni posmrtninski sklad (VPS)
2.2.5.1.
�
�
�
�

Aktivni izvenbilančni konti

Fiduciarni račun sklada VPS
Bonus račun pri Sparkasse d.d.
Kratkoročni depozit pri Delavski hranilnici d.d.
Dolgoročna terjatev sklada VPS do Zveze DUS

Skupaj

254.269,59 EUR
237.643,19 EUR
350.000,00 EUR
38.956,10 EUR
881.098,52 EUR

2.2.5.2.

Pasivni izvenbilančni konti

Gibanje sklada Vzajemna samopomoč:
� Začetno stanje sklada na dan 1.1.2019
� Članarino je vplačalo 47.775 članov
� Izplačane posmrtnine

785.310,90 EUR
556.582,62 EUR
460.795,00 EUR

Končno stanje sklada na dan 31.12.2019

881.098,52 EUR

2.3.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA od 1.1. do 31.12.2019

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.
2.3.1.1.

Prihodki od dejavnosti
Skupen znesek v EUR

�

Dotacije FIHO

Zveza društev upokojencev Slovenije

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

108.178,17
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�

�

Dotacije iz proračunskih in drugih
javnih sredstev (396.648,09 EUR):
 Ministrstvo za delo,družino in soc.z.
 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
 Javna agencija RS za varnost prometa
 Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu
 Združenje AAL
Dotacije iz drugih fundacij, skladov,
ustanov:
 Help the Age (ADA)
 Age

389.808,55
3.700,00
2.127,00
1.000,00
12,54

801,42
1.757,49

Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
(11.309,57 EUR):
 Donacije pravnih oseb
 Donacije fizičnih oseb

11.019,28
290,29

�

Članarine in prispevki članov

83.725,10

�

Prihodki od prodaje trgovskega blaga
in storitev (192.636,89 EUR):
 Tiskovine idr.
 Oglaševanje in promocija
 Prihodki iz sponzoriranja
 Stanovanjska komisija
 Organizacija seminarjev
 Storitve na domačem trgu

�

�

Ostali prihodki od dejavnosti

Prihodki od dejavnosti – SKUPAJ

2.3.1.2.

�

4.151,29
57.756,43
31.055,19
19.709,70
370,00
79.592,50

4.151,29
57.756,43
31.055,19
19.709,70
370,00
79.592,50

1,78

1,78

795.056,73

192.636,89

Skupen znesek v EUR

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

170.000,00

170.000,00

Finančni prihodki

Finančni prihodki:
 Udeležba v dobičku Hotel Delfin
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 Dividenda Delavska hranilnica
 Obresti depozitov in TRR
 Cobrand pogodba Diners Club SLO
Finančni prihodki – SKUPAJ
2.3.1.3.

�

1.320,68
885,41
15.610,39

1.320,68
885,41
15.610,39

187.816,48

187.816,48

Skupen znesek v EUR

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

Drugi prihodki

Drugi prihodki:
 Pozitivne evrske izravnave

0,75

Drugi prihodki – SKUPAJ

0,75

PRIHODKI – SKUPAJ

982.873,96

380.453,37

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 2019 znaša 0,39.
2.3.2.1.

Odhodki iz dejavnosti

2.3.2.1.1.
Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega
blaga
Skupen znesek v EUR

�
�
�

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

Nabavna vrednost nabavljenega
materiala – tiskovine
Stroški energije
Drugi stroški materiala

2.781,15
6.768,07
39.144,51

2.781,15
2.189,25
7.637,10

Stroški porab. materiala – SKUPAJ

48.693,73

12.607,50
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2.3.2.1.2.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Stroški storitev

Stroški tiska in s tiskom povez.str.
Stroški tel. in poštnih storitev
Stroški vzdrževanja osnovnih sred.
Stroški najemnin (poslov.prost. & idr.)
Stroški plačil. prometa, zavar. in taks
Stroški intelektualnih & osebnih storit.
Stroški reprezentance in oglaševanja
Stroški pogodbenega dela in nagrad
Potni stroški in NULS
Stroški drugih storitev
Stroški storitev – SKUPAJ
2.3.2.1.3.

�

Od tega stroški socialnega zavarovanja
Stroški dela – SKUPAJ

�

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

16.611,68
38.807,59
12.173,95
40.372,21
10.792,60
95.061,13
2.271,93
24.187,06
61.471,72
29.233,61

1.511,39
5.514,20
3.515,60
23.885,52
715,66
44.133,83
821,93
9.034,05
5.185,62
4.296,69

330.983,48

98.614,49

Stroški dela

Stroški dela

2.3.2.1.4.

Skupen znesek v EUR

Skupen znesek v EUR

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

194.838,73

17.660,83

21.339,27

2.213,76

194.838,73

17.660,83

Skupen znesek v EUR

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

Rezervacije

Rezervacije

Stroški rezervacij – SKUPAJ
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0,00

6.000,00

0,00
47

2.3.2.1.5.

�

Skupen znesek v EUR

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

Dotacije društvom upokojencev
in pokrajinskim zvezam DUjev

378.581,86

19.709,60

Dotacije – SKUPAJ

378.581,86

19.709,60

Skupen znesek v EUR

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

2.3.2.1.6.

�
�

Odpisi vrednosti

Odpisi vrednosti
amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki

4.258,30
4,81

4,81

Odpisi – SKUPAJ

4.263,11

4,81

2.3.2.1.7.

�

Dotacije drugim pravnim osebam

Drugi odhodki iz dejavnosti
Skupen znesek v EUR

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

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

2.317,66

225,60

Drugi odhodki iz dejavnosti – SKUPAJ

2.317,66

225,60

965.678,57

148.822,83

Odhodki iz dejavnosti – SKUPAJ
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2.3.2.2.

Finančni odhodki
Skupen znesek v EUR

�

Finančni odhodki

Finančni odhodki – SKUPAJ

2.3.2.3.

4,58
4,58

Drugi odhodki
(evrske izravnave)
Odhodki za donacije

17.070,00

Drugi odhodki – SKUPAJ

17.075,04

�

Davek od dohodkov (19%)
ODHODKI – SKUPAJ:

2.4.

0,00

Drugi odhodki
Skupen znesek v EUR

�

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

5,04

0,00

0,00
982.758,19

148.822,83

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.
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2.5.

SKLEPNA MISEL

Delovanje celotne Zveze društev upokojencev Slovenije je bilo v letu 2019 pozitivno. Presežek
prihodka nad odhodki je znašal 115,77 EUR.
Delovanje Zveze društev upokojencev Slovenije se pokriva iz udeležbe v dobičku Delfin hotela
ZDUS d.o.o. Izola, iz članarin in iz druge 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 DUS, bi bil njen obstoj
nedvomno vprašljiv.

Računovodsko poročilo pripravila:

Poslovno poročilo pripravila:

Mojca Adam Derganc,
Računovodja pri Zvezi DUS

Janez Sušnik, predsednik Zveze DUS
Nika Antolašić, tajnik Zveze DUS

Priloge letnega poročila:
1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019
2. Izkaz poslovnega izida v obdobju 1.1. do 31. 12. 2019
3. Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida
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