
Statistično poročilo za leto 2019 

»Spoštovani, 
pred vami je statistično poročilo za leto 2019.  
 
(1) Poročilo bo v kratkem na voljo tudi v elektronski obliki (e-aplikacija                            ) na 
naši spletni strani. Do slednjega dostopate z uporabniškim imenom in geslom, ki sta vam 
že bila dodeljena. Zaradi izboljšanja varnosti priporočamo, da si gesla ponastavite in 
določite vsaj 8-mestno geslo, ki naj vsebuje vsaj eno veliko črko, vsaj eno malo črko in vsaj 
eno številko. V kolikor poročila ne boste oddali v e-aplikacijo, ga pošljite na ZDUS, 

Kebetova 9, 1000 Ljubljana. Skrajni rok za oddajo statističnega poročila je 31.1.2020, 
saj moramo po tem roku pripraviti in oddati letna poročila za financerje. 
 
(2) Poročilo na zadnji strani vsebuje osebne podatke funkcionarjev. Skladno z določbami 
Splošne Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, je potrebno pridobiti soglasja, da se ti 
podatki sploh lahko vpišejo v poročilo.  S tem namenom imamo za vas pripravljen obrazec, 
ki ga pridobite od predsednika, tajnika, in blagajnika DU. Pridobljeno privolitev oz. 
soglasje hrani društvo in ga pošlje tudi na ZDUS. V kolikor posameznik ne odda privolitve 
(soglasja) društvu, društvo njegovih podatkov ne vpiše v statistično poročilo. Posledično 
pa bo s tem zelo oteženo medsebojno komuniciranje. 
 
Zahvaljujem se za razumevanje in vas lepo pozdravljam, 

 
Nika Antolašić, tajnik ZDUS« 

1.1. OSNOVNI PODATKI O DRUŠTVU 

Društvo/klub: ……………………………………. 

PZDU: ……………………………………. 

Št. TRR: ……………………………………. 

Davčna številka: …………………………………….  

Naslov društva/kluba: ……………………………………. 

Telefon: …………………………………… 

Naslov elektronske pošte: ……………………………………. 

Uradne ure: ……………………………………. 

Naslov spletne strani: ……………………………………. 

Leto ustanovitve: ……………………………………. 

2. ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA NA DAN 31. 12. 2019 

Vseh skupaj: ……………………. Moških: ………………………Žensk: ………………… 

Novi člani: …………………Umrli člani:…………… Izstopili: ………………. Oproščeni 

članarine: ………………  



 

3. POGOJI DELOVANJA 

3.1. Predvidena članarina za leto 2020: ………………€  

Ste imeli zbor članov v 2019?        da      ne 

(ustrezno obkrožite) 

Število udeležencev Zbora članov: …………………… 

Število sestankov upravnega odbora v 2019: ………………………….  

3.2. Društvo ima komisijo ali organizatorja 

za humanitarno dejavnost (socialne zadeve)                da      ne 

za kulturo                                                                       da      ne 

za šport, rekreacijo in gibalno kulturo                            da      ne 

za prireditve                                                                   da      ne 

za izlete                                                                          da      ne 

za tehnično kulturo                                                         da      ne 

3.3. Društvo ima svetovalnico za starejše                  da      ne 

3.4. Na katerem področju imate svetovalno dejavnost? 

…………………………………………………………… 

3.6. Koliko strank pride na leto v svetovalnico? …………………………… 

 

4. PROSTOVOLJNO DELO 

4.1. Koliko prostovoljcev skupaj deluje v DU (vodstvo DU, funkcionarji DU, 

organizacija aktivnosti, delo v komisijah, delo v projektih …)? 

………………………………………………………………………………………………… 

4.2. Koliko poverjenikov imate v DU? ……………… 

4.3. Ali je društvo vpisano v register prostovoljskih organizacij?      da      ne 

Imate v društvu seznam prostovoljcev?  da      ne 

Število prostovoljcev, ki obiskujejo starejše: ……………… 

4.4. Ali se v letu 2020 želite priključiti programu Starejši za starejše? 

da           ne – zakaj ne: …………………………………… 

4.5. Ali ima DU odločbo o statusu humanitarne organizacije?         da     ne 

4.6. Ali ima DU odločbo, da deluje v javnem interesu?    da      ne 

 



4.7. Ali izvajate promocijske programe za opravljanje prostovoljskega dela? 

da/ne 

4.8. Ali izvajate organizirane oblike usposabljanja prostovoljcev? 

da/ne 

5. IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

5.1. Koliko predavanj, okroglih miz, pogovorov, seminarjev, tečajev je pripravilo 

DU? …………. 

5.2. Skupno število udeležencev: …………………… 

5.3. Glavne teme predavanj: 

…..............................................................................………………................................ 

5.4. Kdo in kako pogosto (število) v vašem okolju organizira izobraževanja / delavnice za 

starejše (možnih več odgovorov) : 

 Institucija / termini tedensko mesečno letno 

a. Univerza za 

3.življ.obdobje 

   

b. Ljudska univerza    

c. Andragoški center    

d. Knjižnica    

e. Dnevni center    

f. Medgeneracijski 

center 

   

g. Društvo upokojencev    

h. ZDUS    

i. Simbioza    

k. Ni poznano    

 
 

5.5. Ali se vam zdi, da je ponudba izobraževanj v vašem okolju ustrezna glede na potrebe? 

 

DA / NE 

 

5.6. Izobraževanja iz katerih tem so najbolj pogosta / najbolj obiskana (specificirajte)? 

 
_____________________________________________________________________ 



  

5.7. Ali se vam zdi, da se starejši v zadostni meri udeležujejo izobraževanj? 

       DA / NE 

5.8. Glavne ovire za slabo udeležbo (možnih več odgovorov): 

 

a. Slaba ponudba izobraževanj 

b. Cena izobraževanj 

c. Pomanjkanje časa 

d. Slaba organizacija 

e. Neustrezen pristop predavateljev 

f. Neustrezna lokacija 

g. Pomanjkanje motivacije 

h. Slaba informiranost 

i. Drugo 

 

5.9. Na kakšne načine so posredovane informacije o ponudbi izobraževanj (možnih več 

odgovorov): 

 

j. Časopisi 

k. Glasila 

l. Oglasne deske 

m. Društva 

n. Radio 

o. TV 

p. E-pošta 

q. Spletne strani 

r. Sms 

s. Plakati 

t. Zgibanke 

u. Pisno vabilo (navadna pošta) 

v. Ustno 

w. Drugo 

 

6.  ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA  

6.1. Naštejte področja programske dejavnosti, zvrsti, ki jih imate v DU: 

- športna tekmovanja:  

št. disciplin: _____ št. udeležencev: ______ od tega št. M: ____ in št. Ž: _____ 

skupaj št. tekmovanj: _______  



- rekreacija:  

št. disciplin: _____ št. udeležencev: ______ od tega št. M: ____ in št. Ž: _____ 

skupaj št. vadb: _______  

- gibalna kultura:  

št. disciplin: _____ št. udeležencev: ______ od tega št. M: ____ in št. Ž: _____ 

skupaj št. vadb: _______  

6.2. Izvajanje neorganiziranih osebnih oblik vadbe:  

- osebna domača vadba: dnevno   št. oseb:____________tedensko    št. 

oseb:____________ 

- delo na vrtu (30‒60 min): dnevno    št. oseb:____________    tedensko     št. 

oseb:____________ 

- fizična hišna opravila (30–60 min): dnevno    št. oseb:____________    tedensko     

št. oseb:____________ 

- sprehodi s spremstvom: dnevno  št. oseb:____________   tedensko       št. 

oseb:____________ 

- razgibavanje ob pomoči drugih: dnevno  št. oseb:____________   tedensko      št. 

oseb:____________ 

6.3. Število vseh udeležencev športa, rekreacije in gibalne kulture v DU: 

št. vseh: _______  od tega M: ________ in Ž: ______ 

po starosti: 60+ št. M: ______ in št. Ž: __________ 

                  70+ št. M: ______ in št. Ž: ___________ 

  80+ št. M: ______ in št. Ž: __________ 

  90+ št. M: ______ in št. Ž: __________ 

 

7. ŠPORTNE DEJAVNOSTI V LETU 2019 

7.1. Število športnikov v DU:      vseh ……          M: …..      Ž: ….. 

7.2. Število vseh športnikov, ki so tekmovali: ……………. 

Štev. tekmovalcev:           

na društvenih: ……. meddruštvenih: ….. pokrajinskih: …. državnih: ….. meddržavnih 

tekmovanjih: ….. 

7.3. Štev. gostovanj v domovini: ……… štev. udeležencev: ……… 

7.4. Štev. gostovanj v zamejstvu: ……... štev. udeležencev: ….. 

 

 



8. REKREATIVNE IN IZLETNIŠKE DEJAVNOSTI V LETU 2019 

Koliko članov DU je aktivnih na rekreacijskem področju? 

štev. rekreacijskih pohodov: ….  štev. udeležencev: ….. 

štev. gorskih pohodov: …..  štev. udeležencev: ….. 

štev. kolesarskih izletov: …..  štev. udeležencev: ….. 

štev. rekreativnih izletov: …..  štev. udeležencev: ….. 

štev. vseh letovanj v Sloveniji: …… in število vseh udeležencev skupaj….. 

od tega štev. letovanj v Delfinu: …..    skupaj štev. udeležencev v Delfinu: …….. 

štev. letovanj v tujini: …..  štev. udeležencev: ….. 

Ali imate v društvu skupino za jogo? da      ne          štev. članov: …. 

Ali imate v društvu skupino za rekreacijsko telovadbo? da      ne     štev. članov: …. 

 

9. KULTURNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA V LETU 2019 

Zborovsko petje (12 članov in več) 

štev. skupin: …..        štev. članov: ………       štev. dogodkov: ….. 

Vokalne skupine (manj kot 12 članov) 

štev. skupin: …..        štev. članov: ………       štev. dogodkov: ….. 

Inštrumentalne skupine 

štev. skupin: …..        štev. članov: ………       štev. dogodkov: ….. 

Plesne skupine 

štev. skupin: …..        štev. članov: ………       štev. dogodkov: ….. 

Literarna dejavnost  

štev. skupin: …..        štev. članov: ………      štev. dogodkov: ….. 

Dramska dejavnost 

štev. skupin: …..        štev. članov: ………      štev. dogodkov: ….. 

Likovna dejavnost 

štev. skupin: …..        štev. članov: ………      štev. dogodkov: ….. 

Zbirateljske dejavnosti 

štev. skupin: …..       štev. članov: ………       štev. dogodkov: ….. 

Ohranjanje kulturne dediščine  

štev. skupin: …..       štev. članov: ………       štev. dogodkov: ….. 



Koliko razstav ste imeli v letu 2019? 

S katerih področij: …………………………………………………….. 

 

10. TEHNIČNO-KULTURNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA V LETU 2019 

10.1. Katere dejavnosti tehnične kulture izvajate v društvu?  

Nobene 

Ročna dela 

da      ne       štev. članov: …….  

Fotografija 

da      ne       štev. članov: …….  

Modelarstvo 

da      ne     štev. članov: …….  

Elektrotehnika 

da      ne     štev. članov: …….  

10.2. Ali imate tečaje iz varnosti v cestnem prometu? 

da      ne 

Ali ste v letu 2019 organizirali obisk Centra varne vožnje? 

da      ne    

če da – kolikokrat: ………….    štev. udeležencev: …………….. 

 

11. LETNA GLASILA IN PUBLIKACIJE 

11.1. Ali ste v letu 2019 izdali letni program društva?   da      ne 

štev.  izvodov (naklada): ………………… štev. strani: …………..    

11.2. Ali ste v letu 2019 izdali priložnostno publikacijo (npr. zbornik)? 

da      ne          

(ustrezno obkrožite) 

štev.  izvodov (naklada): ………………… štev. strani: …………..    

12. NAČINI IN POGOSTNOST INFORMIRANJA ČLANSTVA (ustrezno obkrožite) 

12.1. 

Pisno 

tedensko     mesečno     letno     redkeje      nikoli 



S poverjeniki 

tedensko     mesečno     letno     redkeje      nikoli 

V lastnem glasilu 

tedensko     mesečno     letno     redkeje      nikoli 

V drugih glasilih 

tedensko     mesečno     letno     redkeje      nikoli 

Na lokalnem radiu, TV 

tedensko     mesečno     letno     redkeje      nikoli 

Po e-pošti 

tedensko     mesečno     letno     redkeje      nikoli 

Na spletni strani 

tedensko     mesečno     letno     redkeje      nikoli 

12.2. Ali berete revijo ZDUS Plus?  

mesečno občasno nikoli 

12.3. Ali ste naročeni in prebirate ZDUS e-novice (prijava na spletni strani), ki 

vam jih pošiljamo enkrat tedensko? 

tedensko občasno nikoli 

12.4. Ali obiskujete Facebook stran ZDUS? 

dnevno občasno nikoli 

12.5. Ali obiskujete ZDUS spletno stran? 

dnevno občasno nikoli 

13. DRUŠTVENI PROSTORI 

13.1. Katere in kako velike delovne prostore imate? 

Pisarna: 

nimamo    lastno     najeto     brezplačno     

Predavalnica: 

nimamo    lastno     najeto     brezplačno     

Soba za druženje: 

nimamo    lastno     najeto     brezplačno     

Športni objekt: 

nimamo    lastno     najeto     brezplačno     



Klub, bife: 

nimamo    lastno     najeto     brezplačno     

14. INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

14.1. Ali imate v društvu računalnik (tudi iz programa Starejši za starejše)? 

da      ne 

(ustrezno obkrožite) 

14.2. Leto nakupa/pridobitve računalnika: …………… 

14.3. Ali imate računalniški program za poslovanje društva? 

Da (izberi)  ORPO drugo 

ne 

14.4. Če še nimate programa za poslovanje, ali vas zanima program ORPO, ki 

ga uspešno uporabljajo številna društva? 

da         ne 

(ustrezno obkrožite) 

14.5. Ali organizirate tečaje računalništva?          

da      ne 

14.8. Kolikokrat letno izvajate tečaje računalništva? ……………. 

 

15. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

15.1. Ali ste v letu 2019 obiskali Dneve medgeneracijskega sožitja? 

posamezno  organizirano z DU  ne 

15.2. Ocena/komentar na Dneve medgeneracijskega sožitja 2019: 

……………………………………………………………………………………… 

15.3. Ali se boste udeležili Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020? 

posamezno  organizirano z DU  ne 

15.4. Ali sodelujete s centrom dnevnih aktivnosti ali medgeneracijskim centrom? da   

ne  Katerim: …………….. 

15.5. Kdo je ustanovitelj? naše društvo   drugi (ustrezno obkrožite) 

 

 

 



16. OSEBNI PODATKI FUNKCIONARJEV (obvezno izpolnite vsa polja in pošljite 

privolitev oz. soglasje)  

16.1. Predsednik/predsednica  

Ime in priimek: …………………………………………………… 

Število let na tej funkciji: ……………….. 

Najpomembnejše delo v aktivni delovni dobi: …………………………. 

Naslov bivališča: ………………………………………  

tel. štev. doma: ……….     GSM: ……………              e-naslov: …………… 

Ste pripravljeni sodelovati v kateri od ekspertnih skupin ZDUS? 

da      ne 

(ustrezno obkrožite) 

16.2. Tajnica/tajnik 

Ime in priimek: …………………………………………………… 

Število let na tej funkciji: ……………….. 

Najpomembnejše delo v aktivni delovni dobi:…………………………. 

Naslov bivališča: ………………………………………  

tel. štev. doma: ……….     GSM: ……………              e-naslov: …………… 

16.3. Kdo največ dela s poverjeniki?        

predsednik/ca            tajnik/ca     drug/a funkcionar/ka 

(obkrožite le eno opcijo)   

16.4. Blagajničarka/blagajnik (oz. računovodja)  

Ime in priimek: …………………………………………………… 

Število let na tej funkciji: ……………….. 

Najpomembnejše delo v aktivni delovni dobi:: …………………………. 

Naslov bivališča: ………………………………………  

tel. štev. doma: ……….     GSM: ……………              e-naslov: …………… 

 

17. NAČIN INFORMIRANJA S STRANI ZDUS 

Na kateri naslov naj pošiljamo pošto za DU: 

na društvo        na predsednika                    na tajnika 

(označite ustrezno) 


