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ČISTOPIS 

             
SKLEP O RAZPOREDITVI SREDSTEV FIHO  

HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM ZA LETO 2019 
 
 
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (v nadaljevanju: FIHO) 
je na svoji 1. izredni seji 25. oktobra 2018 na podlagi 6. in 8. člena Pravil FIHO sprejel finančni 
načrt za leto 2019. Finančni načrt temelji na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto 
2018, oceni poslovanja Loterije Slovenije d.d. v 2018 in 2019, ki s plačili koncesijskih dajatev za 
trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino sredstev FIHO, oceni koncesijskih 
dajatev Športne Loterije, prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih prirediteljev 
iger na srečo, ter drugih manjših prihodkov.  
Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO (v 
nadaljevanju: Pravilnik) določil, da se za leto 2019 za humanitarne organizacije razpišejo 
sredstva v skupni višini 5.929.367,50 €, od tega za: 

     nerazporejena rezervna sredstva: 59.293,68 € 

     za splošne dobrodelne organizacije: 4.681.090,37 € 

     za organizacije za kronične bolnike: 827.753,79 € 

     za organizacije za samopomoč: 199.802,63 €  

     za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 161.427,03 € 
 
Na podlagi 13. in 14. člena Pravilnika je določil tudi vsebino javnega razpisa za leto 2019, ki je 
bil objavljen v Uradnem listu RS št. 68 dne 26.10.2018 in pozval Komisijo za ocenjevanje in 
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO (v nadaljevanju: Komisija), da pripravi 
predlog razporeditve sredstev in ga posreduje Svetu FIHO v obravnavo in sprejem. 
 
Organizacije, ki so izpolnjevale pogoje za prijavo na razpis FIHO za leto 2019, so skladno s 5. 
točko besedila javnega razpisa, svojo vlogo izpolnile v spletnem programu »Razpisi«, ki je bil na 
voljo na spletni strani FIHO www.fiho.si. Vlogo  - obrazec FIHO-2 s statusom »zaključena« so 
izpisano na papirju, podpisano s strani zakonitega zastopnika ter žigosano s priloženimi 
prilogami, v predpisanem roku posredovale s priporočeno pošiljko na naslov fundacije. 
 

I. 
 
Komisija je na svoji 29. seji dne 22.11.2018 na podlagi besedila Javnega razpisa, objavljenega v 
Uradnem listu RS št. 68 dne 26.10.2018, pričela s postopkom odpiranja vlog za dodelitev 
sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2019 (v nadaljevanju: vloga). S strani 
strokovne službe je prevzela 89 (devetinosemdeset) zaprtih ovojnic.  
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Iz poštnih pošiljk je bilo razvidno, da so vse humanitarne organizacije s poštno pošiljko 
pravočasno posredovale svoje vloge za leto 2019. Vse pošiljke so bile pravilno opremljene, prav 
tako so vse organizacije ustrezno zaključile spletno prijavo v programu »razpisi«.  
Seznam humanitarnih organizacij – prijaviteljic na javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za 
leto 2019: 
 

1. Društvo za fenilketonurijo Slovenije, Bežigrajska cesta 14a, 3000 Celje, 
2. Kinološko društvo za reševalne pse REPS Maribor, Bezjakova ulica 151, 2341 Limbuš, 
3. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana, 
4. Društvo na srcu operiranih Slovenije, Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana, 
5. Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, 
6. Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, p.p. 2726, 1001 Ljubljana, 
7. Evangeličanska humanitarna organizacija - Podpornica, Slovenska 17, 9000 Murska sobota, 
8. Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, 
9. Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana, 

10. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, 
11. Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 1000 Ljubljana, 
12. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 5291 Miren, 
13. Društvo Žarek upanja – pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih, Letališka cesta 33,   
        p.p. 2558, 1000 Ljubljana, 
14. Slovensko društvo HOSPIC, Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana, 
15. Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Hacquetova 9, 1000 Ljubljana, 
16. Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi, Slovenčeva ul. 19a,  
        1000 Ljubljana, 
17. Društvo zaupni telefon SAMARIJAN, Zaloška c. 69, 1000 Ljubljana, 
18. TREPETLIKA, Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi 
        motnjami, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana, 
19. Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Štepanjsko nabrežje  38, 1000  
        Ljubljana, 
20. Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog - Drogart, Prečna ulica 
        6, 1000 Ljubljana, 
21. ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana, 
22. Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI, Štorje 26,  
        6210 Sežana, 
23. »UP«, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, Kersnikova 3,  
        1000 Ljubljana, 
24. Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4000 Kranj, 
25. Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor, 
26. Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Prisojna 1, 1000 Ljubljana, 
27. Društvo obolelih zaradi azbesta, Srebrničeva 18. p.p. 12, 5210 Deskle, 
28. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo 

 mesto, 
29. Društvo varnega zavetja Pomurja, Babinci 61, 9240 Ljutomer, 
30. Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije UTRIP, Njegoševa 4, 1000   
        Ljubljana, 
31. Društvo za nenasilno komunikacijo, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, 
32. Društvo Projekt Človek, Sketova 5, 1000 Ljubljana, 
33. Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, 
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34. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana, 
35. Gerontološko društvo Slovenije, Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, 
36. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana, 
37. Društvo hemofilikov Slovenije, Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana, 
38. Slovenska Karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, 
39. Društvo Regionalna Varna hiša Celje, p.p. 347, 3000 Celje, 
40. Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana, 
41. Slovensko društvo za celiakijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, 
42. EUROPA DONNA, Slovensko združenje za boj proti raku dojk, Vrazov trg 1, 1000  
        Ljubljana, 
43. Društvo življenje brez nasilja, Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 Novo mesto, 
44. Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, C. Dolomitskega odreda  
        11, 1000 Ljubljana, 
45. Društvo ALTRA, Odbor za novosti v duševnem zdravju, Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana, 
46. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska c. 14, 1000 Ljubljana, 
47. Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka, Zbilje 1k, 1215 
        Medvode, 
48. Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, Poljanska c. 14,1000 Ljubljana, 
49. Slovensko društvo Transplant, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana, 
50. Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor, 
51. OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska 9, 2000  
        Maribor, 
52. Spominčica - Alzheimer Slovenija - slovensko združenje za pomoč pri demenci, 
        Linhartova 13, 1000 Ljubljana, 
53. MOZAIK, Društvo za socialno vključenost, Slomškova ul. 49, 9000 Murska sobota, 
54. NOVI PARADOKS, Slovensko društvo za kakovost življenja, Vrhovci c. XVII/40, 1000  
        Ljubljana, 
55. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Pražakova 6, 1000 Ljubljana, 
56. Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA, Trubarjeva 76a,  
        1000 Ljubljana, 
57. Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske, Slovenski  
        trg 1, p.p. 575, 4000 Kranj, 
58. Društvo Ženska svetovalnica, Cesta v Mestni Log 55, 1000 Ljubljana, 
59. Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti Zdrava Pot, Krekova 12a,  
        2000 Maribor, 
60. Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, 1000 Ljubljana, 
61. RDEČI NOSKI - Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi, 

 Vojkova c. 4, 1000 Ljubljana, 
62. Društvo MENA - Humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z 
        inkontinenco in menopavzo, Frankolovska ulica 11, 2000 Maribor, 
63. Beli obroč Slovenije – Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, Cigaletova 7, 1000  
        Ljubljana, 
64. Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Partizanska 12, 2000 
        Maribor, 
65. Slovensko združenje inštruktorjev - center za šolanje psov vodičev in psov  
        spremljevalcev -  Canis, Ob Blažovnici 58, 2341 Limbuš, 
66. Društvo KLJUČ - Center za boj proti trgovini z ljudmi, p.p. 1646, 1001 Ljubljana, 
67. Društvo DEBRA Slovenija, Društvo oseb povezanih v bulozno epidermolizo, Motnica 3,  
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        1236 Trzin, 
68. Društvo za cistično fibrozo Slovenije, Troštova 5, 1292 Ig pri Ljubljani, 
69. Društvo za delo z mladimi v stiski »ŽAREK«, Cesta maršala Tita 78/a, 4270 Jesenice, 
70. Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice METULJČICA, Smrekarjeva 44, 1000 Ljubljana, 
71. Združenje BODI ZDRAV, Budanje 92a, 5271 Vipava, 
72. Društvo Tvoj telefon, Prečna 2, 6230 Postojna, 
73. Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 9, 1000 Ljubljana, 
74. Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo in svojcev, Vrhovčeva cesta 13d, 1357 Log 
        pri Brezovici, 
75. Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper, Ljubljanska c. 6, 6000 
        Koper, 
76. Društvo za fibromialgijo, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, 
77. Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju - Vesele nogice, Celjska cesta 43, 3270 

 Laško, 
78. Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja Muza, Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana, 
79. Humanitarno društvo Adra Slovenije, Njegoševa 15, 1000 Ljubljana, 
80. Romsko društvo Romani Union Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000  
        Murska Sobota, 
81. Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, Povšetova 37, 1000 Ljubljana, 
82. Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico, Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana, 
83. Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana, 
84. Abstinent – Društvo za urejeno življenje, Dolenjska c. 22, 1000 Ljubljana, 
85. Društvo Malteška pomoč Slovenija, Grajski trg 1, 3313 Polzela, 
86. Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije, Prešernova 6a, 5220 Tolmin, 
87. Društvo Svetovalni svet, Einspielerjeva 2a, 1000 Ljubljana, 
88. Društvo proti raku dojk Posočje, Brunov drevored 23, 5220 Tolmin, 
89. Društvo Center za pomoč mladim, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana. 
 

II. 
 
Člani Komisije so vse prispele vloge humanitarnih organizacij pregledali z vidika izpolnjevanja 
pogojev za financiranje iz sredstev FIHO, opredeljenih v 8. členu Pravilnika ter skladno z 
besedilom Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2019 (Uradni list RS št. 68 dne 
26.10.2018). 
Glede na zgoraj navedene podlage je bilo ugotovljeno, da 1 (ena) izmed 89-ih vlog humanitarnih 
organizacij ne izpolnjuje pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2019 in sicer Društvo 
proti raku dojk Posočje, Brunov drevored 23, 5220 Tolmin. 
 

      III. 
 

Komisija se je nadalje v skladu s Finančnim načrtom FIHO za leto 2019 in besedilom javnega 
razpisa za leto 2019 seznanila s podatki o razpisanih sredstvih FIHO za humanitarne 
organizacije.  
Določila je razmerja med sredstvi za programe in sredstvi za delovanje na osnovi višine 
razpisanih sredstev v letu 2019, na osnovi višine porabljenih sredstev za posamezne namene iz 
poročil za pretekla leta, na osnovi višine zaprošenih sredstev za posamezne namene v razpisu 
za leto 2019 in na osnovi spremljanja aktualnih razmer na področju socialnega varstva.  
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Humanitarne organizacije – prijaviteljice na javni razpis za leto 2019, ki izpolnjujejo pogoje za 
sofinanciranje iz sredstev FIHO, so v svojih vlogah zaprosile za 13.731.210,74 €, od tega za 
izvajanje socialnih programov in storitev 10.212.479,36 € za izvajanje delovanja 3.021.653,34 
€, ter za izvajanje naložb pa v višini 497.078,04 €.  
 
V predlogu razporeditve je komisija za izvajanje socialnih programov in storitev na državni in 
lokalni ravni namenila 4.414.419,32 €, za delovanje na državni in lokalni ravni 1.294.383,06 € 
ter za naložbe 161.271,44 €, kar glede na celoten razpoložljiv znesek predstavlja 75,20 % za 
socialne programe, 22,05 % za delovanje in 2,75 % za naložbe. 
 

IV. 
 
Določitev normativov za delovanje in naložbe 
 
Pristojni Komisiji sta pred začetkom ocenjevanja programov določili skupne normative za 
delovanje in naložbe v skladu s 1. in 2. alinejo 2. točke in 6. točke 19. člena Navodila za uporabo 
meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in 
humanitarnih organizacij (v nadaljevanju: Navodilo) določila višino dodatnih točk za delovanje 
posamezne organizacije in sicer: 
 
Na osnovi organizacijske strukture in kakovosti delovanja organizacije oz. zveze: 

1. Faktor za število pravnih oseb: 200 točk,  

2. Faktor za število zaposlenih: 100 točk, 

3. Faktor za prostovoljne ure: 0,04 točke, 

4. Faktor za članstvo v organih odločanja mednarodnih organizacijah: 2000 točk, 

5. Delež za zadostno število statističnih regij, kjer je program tedensko fizično dostopen 

uporabnikom: 0 točk (ni definirano).  

 

K1. Faktor primerjalno predstavlja ocenjen minimalni strošek za pripravo Izkaza poslovnega 

izida s poslovnim poročilom za uskladitev s konsolidirano bilanco zveze ali druge fiksne stroške 

za delovanje pravne osebe. 

K2. Faktor primerjalno predstavlja ocenjen povprečen strošek ene kotizacije za strokovno 

izobraževanje ali druge primerljive stroške za splošno upravljanje z zaposlenimi. 

K3. Faktor je preračunana vrednost točk iz faktorja 2 na letno kvoto ur enega zaposlenega (100 

točk/ 2088 ur). Komisija je določila, da se za priznano število prostovoljnih ur upoštevajo 

podatki o številu opravljenih prostovoljnih ur v programih, o katerih  so  organizacije poročale 

v poročilu 2017. 

K4. Faktor primerjalno predstavlja ocenjen povprečen strošek 4 udeležb v organih 

mednarodnih organizacij.  

 K5. Komisija je za faktor določila vrednost nič, ker ni mogoče natančno in v vseh primerih 

preveriti dejanske fizične dostopnosti programa uporabnikom najmanj 2 uri tedensko po 

posameznih regijah glede na navedbe v vlogah. 
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Na podlagi 4. točke 19. člena Navodila je komisija določila: 

1. kakovosti prijave celotne vloge (+4 %),   
2. kakovosti letnega poročila (-4 %),  
3. ocene zadnjega nadzora (-10 % s pridržkom ali neustrezno, -5 % še primerno)  
4. urejenosti obveščanja članstva in javnosti (0%) (ni definirano). 

 
Komisiji sta se odločili, da ne bosta upoštevali malusov za oceno kriterija urejenosti in javnosti, 
ker obrazec vloge ne omogoča vnosa podatkov o načinu obveščanja javnosti hkrati pa tudi ni 
natančnih meril na podlagi katerih bi komisija določila višino malusa.  
 
Komisiji sta določili normative za pogosto prijavljene naložbe v osnovna sredstva in njihovo 
vzdrževanje in sicer: 

- Prilagojeno kombinirano vozilo – 27.000,00 € 
- Kombinirano vozilo – 23.000,00 € 
- Osebno avtomobil – 15.000,00€ 
- Računalnik – 700,00 € 
- Fotoaparat – 400,00€ 
- Televizijski sprejemnik – 500,00€ 
- Ognjevarna arhivska omara – 600,00€ 
- Fotokopirni stroj – 1.000,00€ 
- Projektor in platno – 500,00€ 
- Multifunkcijska naprava – 300,00 € 
- Klimatska naprava – 1.000,00 € 

 
Ocenjevanje socialnih programov  humanitarnih organizacij 
 
Člani Komisije so upoštevajoč Pravilnik in Navodilo vsebinsko podrobno pregledali in ocenili 
razčlenitve posameznih prijavljenih socialnih programov ter storitev organizacij. 
 
Iz posamezne razčlenitve prijavljenega socialnega programa, so morali biti razvidni nameni in 
cilji, upravičenost programa za financiranje, časovni obseg oz. trajanje programa, vsebina in 
aktivnosti po posameznih sklopih, izvajalci oz. strokovni nosilci programa in njihov obseg dela, 
kriteriji za koriščenje programa, tip, število in vrednost po uporabnikih oziroma storitvah, 
finančna vrednost z razvidno višino drugih virov ter način ugotavljanja učinkovitosti in 
uspešnosti ob primerjavi poročila 2017. 
 
Glede na vse razpoložljive podatke o posamezni organizaciji, ki so izhajali iz oddane vloge, 
poročila za leto 2017 in iz izvedenih rednih nadzorov, ter dodatnih podatkov o orientacijskih 
povprečnih vrednostih in obsegu storitev znotraj primerljivih skupin, so člani Komisije pri 
vsakem prijavljenem socialnem programu v računalniški aplikaciji »razpisi« ocenili in določili 
stopnjo prioritete, skupno oceno učinkovitosti, ekonomičnosti in racionalnosti ter oceno 
vzajemnosti in solidarnosti.  
 
Razpoložljiva sredstva za programe po posameznih organizacijah, ki so izpolnjevale pogoje, so 
ob koncu ocenjevanja sklopa programov delili s skupnim številom zbranih točk ovrednotenih 
programov. Na ta način je bila določena vrednost točke in končna višina sofinanciranja 
prijavljenih socialnih programov. 
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Ocenjevanje delovanja 
 
Upoštevajoč 6. odstavek 19. člena Navodila ter temeljno merilo za delovanje (število članstva 
in/ali uporabnikov ter obseg storitev) so člani Komisije določili vpliv posameznih kriterijev pri 
ocenjevanju delovanja in pripravili predlog razporeditve sredstev FIHO za izvajanje delovanja 
posameznih humanitarnih organizacij. 
 
Z vidika temeljnega merila za delovanje (število članstva in/ali uporabnikov ter obseg storitev) 
je komisija določila, da se za osnovno oziroma izhodiščno število točk za posamezno 
organizacijo upošteva delež 29,3214%. Na tej podlagi so za izhodiščni obseg točk delovanja za 
posamezno organizacijo opredelili sorazmerni delež glede na predvideno vrednost 
sofinanciranja njenih programov v letu 2019 s sredstvi FIHO. Delež je enak splošnem razmerju 
med obsegom financiranja delovanja in programov v letu 2019.  
 
Komisija je upoštevala tudi dodatne točke v skladu z zgoraj napisanimi kriteriji na osnovi 
organizacijske strukture in kakovosti delovanja organizacije oz. zveze. 
 
Člani Komisije so upoštevaje 3. odstavek 19. člena Navodila, opredelili 11 % pričakovani delež 
delovanja v celotni dejavnosti, ki poleg delovanja vključuje celotno realizacijo programov 
posamezne organizacije iz vseh virov, izkazanih v poročilu za leto 2017.  
 
Glede na velike razlike v deležu sofinanciranja FIHO za posamezne organizacije v skupnem 
obsegu programov realiziranih s celotnimi viri, so bili določeni naslednji dodatni pogoji: 
 

 če je izhodiščni obseg točk za delovanje z dodatnimi točkami ali brez njih večji od pričakovane 
vrednosti, se dodatne točke skupaj z izhodiščnimi upoštevajo samo do višine pričakovanega 
zneska za delovanje za ocenjevano organizacijo. Omejitev se ne upošteva  pri prostovoljskih 
organizacijah, ki v poročilu za leto 2017 ne navajajo zaposlenih; 

 

 če je organizacija imela v poročilu za leto 2017 delež sredstev FIHO v programih nižji od 25 % in 
hkrati izhodiščni obseg točk delovanja dosega:  

 
 do 15 % pričakovane vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg točk delovanja poveča  za  75 

% svoje vrednosti, 
 med 15 % in 30 % pričakovane vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg točk delovanja 

poveča za 50% svoje vrednosti, 
 nad 30 % do 50 % pričakovane vrednosti delovanja, se izhodiščni obseg točk delovanja 

poveča za 25 % svoje vrednosti. 
 
Komisija je na podlagi vlog in podatkov strokovne službe ocenila, da upošteva zgoraj opisane 
kriterije za kakovost celotne vloge, letnega poročila in ocene zadnjega nadzora. 
 
Člani Komisije so razpoložljiva sredstva za sklop delovanje ob koncu ocenjevanja delili s skupnim 
številom zbranih točk za delovanje, in tako določili vrednost točke in končno višino 
sofinanciranja sklopa delovanja posameznih humanitarnih organizacij. 
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Ocenjevanja naložb 
 
Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih socialnih programov ter delovanja, je Komisija 
upoštevaje 20., 21. in 22. člen Navodila nadaljevala s pregledom in vsebinsko obravnavo 
prijavljenih naložb.  
Temeljni pogoj za obravnavo prijavljenih naložb je bila ustrezna priložena dokumentacija. 
Ocenjene so bile le tiste, pri katerih so organizacije izkazale dejansko utemeljenost, dejanski 
vpliv naložbe na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti in delež zagotovljenih lastnih in 
drugih virov za predvidene naložbe.  
 
Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za naložbe v 
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje za leto 2019, so člani Komisije pričakovan obseg 
financiranja posameznih naložb za obravnavano organizacijo določili primerjalno z drugimi 
organizacijami, na osnovi obsega programov v zadnjem poročilu, obsega financiranja 
programov in delovanja (vloge 2019) ter na osnovi skupnega obsega financiranja naložb 
ocenjevane organizacije v zadnjih petih letih.  
 
Komisija je glede na razpoložljiva sredstva prednostno upoštevala investicijsko vzdrževanje, 
opremo za izvajanje programov in storitev humanitarnih organizacij in naložbe za zagotavljanje 
osnovnih prostorskih pogojev. 
 

V. 
 

Komisija ugotavlja, da nekatera priporočila lanskega ocenjevanja Svetu FIHO zaradi 
nerealiziranih sprememb aktov FIHO, ki jih je predlagala, niso bila upoštevana pri letošnjem 
ocenjevanju.  
 
Zato Komisija ponovno predlaga Svetu FIHO, da se tudi v skladu s priporočili Računskega sodišča 
čimprej sprejmejo podani predlogi:  
 

 da se v razpisni dokumentaciji jasneje opredelijo kriteriji in merila za sofinanciranje 
programov, delovanja in naložb ter, da se uskladi s spremenjenimi akti FIHO.  

 da je potrebno področje delovanja društev in zvez ponovno proučiti in po vsebini izvajanja 
programov določiti status humanitarnih organizacij. 

 da se razpisni pogoji za pridobitev sredstev za naložbe, predvsem z vidika bolj natančne 
opredelitve zahtevane vsebine in oblike dokumentacije spremenijo in opredelijo glede na 
zahtevnost predlaganih naložb.  

 da se v razpisni dokumentaciji jasno navede (z dokazilom) zakoniti zastopnik organizacije, 
ki se prijavlja na razpis, natančneje opredeli priloge z dokazili o sofinanciranju ter se jasno 
opredelijo pogoji za popolno vlogo.  

 da se zaradi lažje izbire in primerjave storitev med programi doda storitve v posamezne 
sklope skupin uporabnikov.  

 da se v okviru pristojnih komisij fundacije ugotovi in doreče način zanesljivega ugotavljanja 
prisotnosti organizacij in pokritosti izvajanja programa po regijah, da se bo v naslednjem 
letu lahko ta dodatni kriterij upošteval v razpisu in pri vrednotenju delovanja.  
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Komisija ugotavlja tudi: 

 da organizacije prijavljajo več podobnih programov, ki bi jih lahko smiselno združile, ter 
posredujejo pomanjkljivo izpolnjeno razpisno dokumentacijo, zato komisija predlaga, da 
po objavi razpisa izvede informativno srečanje zainteresiranih organizacij. 

 da je potrebno v aktih FIHO natančneje opredeliti možnost zavrnitve financiranja 
delovanja in naložb pri organizacijah, katerih programi niso bili sprejeti v financiranje. 
 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim 
organizacijam predlaga Svetu FIHO v sprejem razporeditev sredstev FIHO za posamezne 
humanitarne organizacije za leto 2019 za namene in v višinah kot sledi: 
 

H01 - Društvo za fenilketonurijo Slovenije    

Bežigrajska cesta 14a, 3000 CELJE    

   

 EUR 
Skupni znesek 8.631,24 

od tega za:  
Programe na državni ravni 7.114,56 

  1.  Program obnovitvene rehabilitacije otrok s fenilketonurijo 2.192,90 
  2.  Program obnovitvene rehabilitacije mladostnikov s fenilketonurijo 824,40 
  3.  Program socialne pomoči za bolnike s fenilketonurijo 2.308,32 
  4.  Načrtovanje nosečnosti in rano starševstvo 741,96 
  5.  Kuharski tečaj 639,73 
  6.  Program kemijske analize vsebnosti fenilalanina v živilih 407,25  

  
Delovanje na državni ravni 1.516,68  

   

  

H03 - Kinološko društvo za reševalne pse Maribor    

Bezjakova ulica 151, 2341 LIMBUŠ    

   

 EUR 
Skupni znesek 1.341,48 

od tega za:  
Program na državni ravni 1.022,26 

  1.  Šapice z razlogom 1.022,26  
  

Delovanje na državni ravni 319,22  

   

  

H04 - Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije   

Koprska ulica 94, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 21.974,79 

od tega za:  
Programe na državni ravni 18.186,26 

  1.  Program pomoči in podpore kroničnim pljučnim bolnikom in njihovim 
svojcem v domačem okolju 15.385,36 

  2.  Program za pomoč bolnikom s kroničnimi pljučnimi in alergijskimi bolezni 2.207,33 
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  3.  Program za mladinsko aktivnost DPABS 593,57    
Delovanje na državni ravni 3.788,53 

 
  

H05 - Društvo na srcu operiranih Slovenije   

Tbilisijska 81, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 6.209,99 

od tega za:  
Programe na državni ravni 4.688,77 

  1.  Publikacija revije Utrip srca 2.782,35 
  2.  Izobraževanje in osveščanje srčnih bolnikov in svojcev 1.016,07 
  3.  Organizacija lažjih rekreativnih pohodov in plavalnih dni bolnikov in 

zainteresiranih posameznikov v smislu aktivnega življenja 890,35    
Delovanje na državni ravni 949,44    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 571,78 

  1.  Računalnik  571,78  

   

  

H06 - Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije   

Linhartova 51, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 82.249,83 

od tega za:  
Programe na državni ravni 70.934,27 

  1.  Obnovitvena trajna rehabilitacija pri možganski kapi (MK) 37.012,26 
  2.  Spodbujanje dejavnosti in sodelovanja v kroničnem obdobju po možganski 

kapi. 18.621,14 
  3.  Prevozi 6.405,59 
  4.  Založništvo in ozaveščanje bolnikov in javnosti o težavah in potrebah oseb 

po možganske kapi (MK) 6.009,88 
  5.  Prepoznavanje  bremena možganske kapi pri bolnikih in njihovih svojcih 

ter premagovanje težav na področju vsakodnevnega delovanja 2.885,40    
Delovanje na državni ravni 9.099,62    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 2.215,94 

  1.  Prenosni računalnik, 2x 1.229,98 
  2.  Tiskalnik, večfunkcijska naprava 516,98 
  3.  Fotoaparat 468,98  

   

  

H07 - Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja   

p.p. 2726, 1001 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 45.581,01 

od tega za:  
Programe na državni ravni 31.770,88 

  1.  SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja 9.625,68 
  2.  SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja – preventivno delovanje 2.186,47 
  3.  Zatočišče za ženske in otroke- žrtve nasilja 9.631,55 
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  4.  Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja II 8.142,52 
  5.  Psihosocialna in psihološka pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja v 

družini in žrtvam spolnih zlorab 2.184,66    
Delovanje na državni ravni 11.009,71    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 2.800,42 

  1.  Beljenje prostorov Zatočišča 2.800,42    
 

   

H08 - Evangeličanska humanitarna organizacija - Podpornica   

Slovenska 17, 9000 MURSKA SOBOTA    

 EUR 
Skupni znesek 95.814,12 

od tega za:  
Programe na državni ravni 76.998,96 

  1.  Mobilna diakonija 48.309,84 
  2.  Pomoč v stiski 22.176,36 
  3.  Pomoč otrokom in mladostnikom 6.512,76    
Delovanje na državni ravni 11.315,16    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 7.500,00 

  1.  Nakup kombiniranega vozila za prevoz uporabnikov in dostavo 
humanitarnega materiala 7.500,00  

   

  

H09 - Zveza prijateljev mladine Slovenije   

Dimičeva 9, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 58.815,99 

od tega za:  
Programe na državni ravni 39.581,09 

  1.  Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin 21.022,20 
  2.  Letovanje otrok s posebnimi potrebami 15.673,49 
  3.  Nacionalna mreža TOM (Telefon za otroke in mladostnike) 2.885,40 
Delovanje na državni ravni 17.434,90 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 1.800,00 

  1.  Projektor Casio s stropnim nosilcem 500,00 
  2.  Ognjevarna varnostna omara s 4 policami VO-A 600,00 
  3.  Nakup računalnika HP 400PD 700,00  

   

  

H10 - Zveza slovenskih društev za boj proti raku   

Trubarjeva 76a, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 23.619,46 

Programi skupaj 19.157,26 

od tega za:  
Programe na državni ravni 13.959,57 

  1.  Program spodbujanja zdravega življenjskega sloga med mladimi 6.931,56 
  2.  Program izobraževanja prebivalstva o preprečevanju raka in njegovem 

zgodnjem odkrivanju 7.028,01    
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Programe na lokalni ravni 5.197,69 

  1.  Kako zmanjšati umrljivost z rakom Velenje 1.526,38 
  2.  Preventiva raka v Koroški regiji 1.703,05 
  3.  Kako zmanjšati umrljivost s rakom - Posavsko društvo 1.009,89 
  4.  Vadi rada - vadba in rak dojk -  s športom proti raku dojk 958,37    
Delovanje skupaj 4.462,20 

Delovanje na državni ravni 3.931,45 
Delovanje na lokalni ravni 530,75 
 
  

H11 - Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi   

Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ    

 EUR 
Skupni znesek 20.761,16 

od tega za:  
Programe na državni ravni 16.407,64 

  1.  Preventivno socialni program z zdraviliškim in fizioterapevtskim 
zdravljenjem in organiziranim druženjem in izobraževanjem 10.575,51 

  2.  Program Bolnik-bolniku, psihološka podpora in svetovanje 2.611,70 
  3.  Izdaja strokovne literature in drugih društvenih publikacij 2.202,30 
  5.  Organizacija srečanja bolnikov s krvnimi boleznimi ob svetovnem dnevu 

redkih bolezni in sodelovanje pri organizaciji 5. nacionalne konference za 
redke bolezni (28. 2. 2019) 770,81 

  6.  Program vzpodbujanja zdravega življenjskega sloga 247,32    
Delovanje na državni ravni 3.653,52    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 700,00 

  1.  Prenosni računalnik  700,00  

 

 

 

H12 - Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije   

Potrčeva 16, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 30.004,91 

Programi skupaj 20.073,97 

od tega za:  
Programe na državni ravni 9.898,41 

  1.  Naj bo prvi zlom tudi zadnji 774,94 
  2.  Sončnica in druge publikacije 6.235,56 
  3.  V znanju je moč 1.321,55 
  4.  SDO in osteotloni 1.566,36    
Programe na lokalni ravni 10.175,56 

  1.  Življenje z osteoporozo - za društva: Območno društvo bolnikov z 
osteoporozo Celje, Društvo za osteoporozo Pomurja – Radenci, Društvo za 
osteoporozo Ljutomer, Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje, 
Društvo za preprečevanje osteoporoze Hrastnik, Društvo bolnikov z 
osteoporozo Šaleške doline Velenje, Društvo bolnikov z osteoporozo 
Kranj, Društvo bolnikov z osteoporozo Obalno kraške regije, Društvo 
bolnikov z osteoporozo Ljubljana, Društvo bolnikov z osteoporozo 
Jesenice, Društvo osteoporoze Trbovlje, Goriško osteološko društvo – 
Nova Gorica, Društvo za osteoporozo kočevsko-ribniške regije, Kočevje; 
Društvo za osteoporozo Ormož, Koroško društvo za osteoporozo, Društvo 4.283,80 
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za osteoporozo Dolenjske, Novo mesto, Prekmursko osteološko društvo 
Murska Sobota in Društvo za preprečevanje osteoporoze Zagorje ob Savi 

  2.  Imejmo radi svoje kosti (preventiva, osveščanje, spodbujanje 
prostovoljstva) - za društva: Območno društvo bolnikov z osteoporozo 
Celje, Društvo za osteoporozo Pomurja – Radenci, Društvo za osteoporozo 
Ljutomer, Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje, Društvo za 
preprečevanje osteoporoze Hrastnik, Društvo bolnikov z osteoporozo 
Šaleške doline Velenje, Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj, Društvo 
bolnikov z osteoporozo Obalno kraške regije, Društvo bolnikov z 
osteoporozo Ljubljana, Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice, Društvo 
osteoporoze Trbovlje, Goriško osteološko društvo – Nova Gorica, Društvo 
za osteoporozo kočevsko-ribniške regije, Kočevje; Društvo za osteoporozo 
Ormož, Koroško društvo za osteoporozo, Društvo za osteoporozo 
Dolenjske, Novo mesto, Prekmursko osteološko društvo Murska Sobota in 
Društvo za preprečevanje osteoporoze Zagorje ob Savi 5.891,76    

Delovanje skupaj 9.330,94 

Delovanje na državni ravni 1.919,95 
Delovanje na lokalni ravni 7.410,99    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 600,00 

  1.  Prenosni računalnik Lenovo  600,00 
 
      

H14 - Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote   

Miren 216, 5291 MIREN    
 EUR 

Skupni znesek 51.011,93 

od tega za:  
Programe na državni ravni 36.882,83 

  1.  Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo 28.867,19 
  2.  Center za družine Mirenski Grad 5.799,65 
  3.  Šola prostovoljstva 2.215,99    
Delovanje na državni ravni 12.929,10    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 1.200,00 

  1.  Multifunkcijska naprava 300,00 
  2.  Hladilnik 500,00 
  3.  Šivalni stroj - overlock 400,00     

 

 

 

H15 - Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih 

Letališka c.33, p.p. 2558, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 29.689,11 

od tega za:  
Programe na državni ravni 21.416,71 

  1.  Vzgoja in izkustveno učenje 12.509,28 
  2.  Korak v pravo smer 7.089,63 
  3.  Izobraževanje terapevtov 1.817,80  

  
Delovanje na državni ravni 8.272,40  
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H16 - Slovensko društvo HOSPIC   

Gosposvetska cesta 9, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 119.181,76 

od tega za:  
Programe na državni ravni 93.177,79 

  1.  Hospic - spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu 54.884,74 
  2.  Žalovanje odraslih, otrok in mladostnikov 14.752,55 
  3.  Prostovoljstvo 10.883,44 
  4.  Detabuizacija smrti (DTB) 12.657,06    
Delovanje na državni ravni 26.003,97     

 

  

H17 - Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog - STIGMA   

Hacquetova ulica 9, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 18.400,14 

od tega za:  
Programa na državni ravni 12.069,22 

  1.  Program zmanjševanja škode zaradi drog 5.886,22 
  2.  Varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja 6.183,00    
Delovanje na državni ravni 5.875,53    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 455,39 

  1.  Nakup gum za službeni avto 455,39  
   

  

H18 - Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI 

Slovenčeva ulica 19A, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 32.461,63 

od tega za:  
Programe na državni ravni 26.111,54 

  1.  Pomoč pri govorno-jezikovnem usposabljanju do ravni celovite 
rehabilitacije 15.296,74 

  2.  Vaje govora, obnašanja in socialnih veščin v naravnem okolju 3.472,37 
  3.  Delovanje skupin za samopomoč, vodenje vaj sproščanja, koncentracije in 

utrjevanje različnih tehnik branja in govora pod strokovnim vodstvom 2.593,89 
  4.  Informiranje in osveščanje javnosti o naravi in problematiki oseb z 

govorno - jezikovno motnjo (GJM) 2.399,00 
  5.  Mladinski tabor - Ankaran 2019 2.349,54    
Delovanje na državni ravni 5.530,11    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 819,98 

  1.  Namizni računalnik Lenovo  699,99 
  2.  Tiskalnik - večfunkcijska naprava 119,99  

  

H19 - Društvo zaupni telefon Samarijan   

Zaloška cesta 69, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 33.160,73 

od tega za:  
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Program na državni ravni 26.116,99 

  1.  Zaupni telefon za klic v duševni stiski 26.116,99    
Delovanje na državni ravni 6.153,16 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 890,58 

  1.  Računalnik HP  445,29 
  2.  Računalnik HP  445,29  

   

  

H20 - Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami - 

Trepetlika, Šišenska cesta 23, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 23.103,33 

od tega za:  
Programe na državni ravni 20.173,23 

  1.  Dnevni centri 2.550,49 
  2.  Tabori 5.455,55 
  3.  Motnje ravnotežja 860,54 
  4.  Optimistično zremo v prihodnost 840,89 
  5.  Hidroterapija - program prilagojenih vaj v vodi za izboljšanje gibljivosti 

bolnikov z ekstrapiramidalnimi motnjami 6.306,66 
  6.  Kako z zdravo prehrano omiliti učinke parkinsonove bolezni - pravilna 

priprava zdravega jedilnika za bolnika s parkinsonovo bolezen 593,57 
  7.  Osveščanje in izobraževanje 3.004,94 
  8.  Soočanje s skrbništvom 560,59    
Delovanje na državni ravni 2.755,69    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 174,41 

  1.  Multifunkcijska naprava Epson  174,41     
 

  

H21 - Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije   

Štepanjsko nabrežje 38, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 95.525,62 

Programi skupaj 74.976,25 

od tega za:  
Programa na državni ravni 5.821,95 

  1.  Usposabljanje strokovnih in laičnih izvajalcev programov vseživljenjske 
rehabilitacije koronarnih bolnikov, ki se izvajajo v društvih in klubih 4.911,28 

  2.  Povečevanje  vključenosti koronarnih bolnikov v programe vseživljenjske 
rehabilitacije, ki se izvajajo v naših društvih 910,67    

Programe na lokalni ravni 69.154,30 

  1.  Vseživljenjska rehabilitacijska vadba in druge gibalne aktivnosti v skupinah 
koronarnih bolnikov za društva: Ljubljana, Celje, Slovenska Istra, 
Gorenjska, Postojna, Sevnica, Radenci, Savinjska dolina, Koronarni klub 
Mežiške doline, Maribor, Brežice, Šaleški koronarni klub, Ilirska Bistrica, 
Mislinjska dolina, Dravske doline, Dolenjska in Bela Krajina 63.155,01 

  2.  Zdravstvena vzgoja bolnikov in njihovih svojcev, ozaveščanje javnosti za 
društva: Ljubljana, Celje, Slovenska Istra, Gorenjska, Postojna, Sevnica, 
Radenci, Savinjska dolina, Koronarni klub Mežiške doline, Maribor, 3.180,80 
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Brežice, Šaleški koronarni klub, Ilirska Bistrica, Mislinjska dolina, Dravske 
doline, Dolenjska in Bela Krajina 

  3.  Organizirano druženje, izleti, rekreativna in kulturna dejavnost za društva: 
Ljubljana, Celje, Slovenska Istra, Gorenjska, Postojna, Sevnica, Radenci, 
Savinjska dolina, Koronarni klub Mežiške doline, Maribor, Brežice, Šaleški 
koronarni klub, Ilirska Bistrica, Mislinjska dolina, Dravske doline, Dolenjska 
in Bela Krajina 2.818,49    

Delovanje skupaj 18.267,97 

Delovanje na državni ravni 6.311,73 
Delovanje na lokalni ravni 11.956,24    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 2.281,40 

  1.  Defibrilator FRED easyport 2.281,40     
 

  

H22 - Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog - DrogArt 

Prečna ulica 6, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 17.935,67 

od tega za:  
Programa na državni ravni 12.108,58 

  1.  Zmanjševanje škodljivih posledic klubskih drog med mladimi 6.097,87 
  2.  Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi - Izberi sam 6.010,71    
Delovanje na državni ravni 5.128,09    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 699,00 

  1.  Računalnik 699,00     
 

  

H23 - ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje   

Belokranjska ulica 2, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 565.476,48 

od tega za:  
Programe na državni ravni 427.088,25 

  1.  Psihosocialna rehabilitacija v skupnosti za osebe s težavami v duševnem 
zdravju 245.184,39 

  2.  Psihosocialna rehabilitacija v skupnosti za uporabnike prepovedanih drog 40.853,97 
  3.  Psihosocialna rehabilitacija v skupnosti za brezdomce 2.786,47 
  4.  Mreža programov socialnega vključevanja in aktivnega pristopa do dela in 

zaposlitve 71.673,34 
  5.  Varovanje človekovih pravic - socialno zagovorništvo 28.429,02 
  6.  Destigmatizacija in izobraževanje na področju duševnega zdravja 38.161,06    
Delovanje na državni ravni 122.977,19    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 15.411,04 

  1.  Računalniki (50 kom) 15.411,04  

  

H25 - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa VEZI 

Štorje 26, 6210 SEŽANA    

 EUR 
Skupni znesek 56.470,35 

od tega za:  
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Programe na državni ravni 38.980,07 

  1.  Mreža stanovanjskih skupin 18.894,22 
  2.  Mreža dnevnih centrov 11.884,39 
  3.  Likovna kolonija Štanjel 2019 z mednarodnim sodelovanjem 4.636,43 
  4.  Psihosocialna rehabilitacija v skupnosti 2.072,87 
  5.  Promocija in založništvo 1.492,16  

  
Delovanje na državni ravni 15.590,48  

  
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 1.899,80 

  1.  Oprema za piknik - plinski žar 899,90 
  2.  Kotiček za druženje na prostem - lesena vrtna uta (brez sidranja) 999,90  

   

  

H26 - Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije UP 

Kersnikova 3, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 20.892,54 

od tega za:  
Program na državni ravni 15.086,42 

  1.  Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem 15.086,42    
Delovanje na državni ravni 5.106,12    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 700,00 

  1.  Računalnik 700,00  

   

  

H27 - Gorska reševalna zveza Slovenije   

Bleiweisova 34, p.p. 245, 4000 KRANJ    
 EUR 

Skupni znesek 233.607,84 

od tega za:  
Programe na državni ravni 189.371,28 

  1.  Reševanje v gorah in težko dostopnih terenih, opremljanje gorskih 
reševalcev za reševalno delo, zdravniški pregledi in cepljenje gorskih 
reševalcev 150.535,44 

  2.  Usposabljanje gorskih reševalcev, reševalcev letalcev, zdravnikov in 
medicinskih tehnikov, vodnikov reševalnih psov, za izvajanje programov  
usposabljanja v GRZS Tečaj dodatnih znanj iz PP za letalce reševalce, 
seminar iz PP ter dopolnilni tečaj iz PP in NMP za gorske reševalce 20.857,32 

  3.  Izvajanje preventivnih programov usposabljanja obiskovalcev gora z 
namenom zmanjšanja števila nesreč, poškodovanih in obolelih v gorah 
strokovno gradivo za gorske reševalce in ciljne skupine 17.978,52    

Delovanje na državni ravni 44.236,56  

   

  

H28 - Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije   

Partizanska cesta 12, 2000 MARIBOR    
 EUR 

Skupni znesek 47.257,00 

Programi skupaj 33.383,24 
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od tega za:  
Programe na državni ravni 28.395,71 

  1.  Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah - 
Psihosocialna podpora starejšim v skupinah za samopomoč 20.385,67 

  2.  Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah - 
Destigmatizacija, detabuizacija, usposabljanje in izobraževanje na 
področju staranja 7.371,44 

  3.  Aktivna priprava na starost - aktivacija starejših brezposelnih, oseb 
starejših od 50 let in drugih ranljivih skupin 638,60    

Program na lokalni ravni 4.987,53 

  1.  Medgeneracijski tabor - most med generacijami 4.987,53    
Delovanje na državni ravni 12.673,76    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 1.200,00 

  1.  Prenosni projektor 500,00 
  2.  Stacionarni računalnik 700,00  

   

  

H29 - Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije   

Prisojna 1, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 54.632,88 

Programi skupaj 42.443,86 

od tega za:  
Programe na državni ravni 22.403,90 

  1.  Počitniška dializa 2.342,62 
  2.  Ohranjanje zdravja kroničnih ledvičnih bolnikov 6.732,38 
  3.  Ohranjanje psihofizične sposobnosti ledvičnih bolnikov 6.948,04 
  4.  Svetovni dan ledvic, evropski dan darovanja organov in tkiv 1.298,43 
  5.  Informativna in založniška dejavnost kroničnih ledvičnih bolnikov 5.082,43    
Programe na lokalni ravni 20.039,96 

  1.  Socialni programi pomoči za izboljšanje kakovosti  ledvičnih bolnikov - za: 
DLB Ljubljana, DLB Lilija Maribor, DLB S Primorske regije, DLB Posočje, DLB 
Slovenj Gradec, DLB Celje, DLB Ptuj, DLB Pomurje Murska Sobota, DLB 
Zasavje Trbovlje, DLB Krško, DLB Nefron Celje 4.701,40 

  2.  Zdravstveni programi za zaščito kroničnih ledvičnih bolnikov -  za: DLB 
Ljubljana, DLB Lilija Maribor, DLB S Primorske regije, DLB Slovenj Gradec, 
DLB Celje, DLB Ptuj, DLB Pomurje Murska Sobota, DLB Zasavje Trbovlje, 
DLB Krško, DLB Nefron Celje 6.244,62 

  3.  Ozaveščanje javnosti o nastankih ledvične bolezni (otroci, mladina, 
starejši) - za: DLB Ljubljana, DLB Lilija Maribor, DLB S Primorske regije, DLB 
Posočje, DLB Slovenj Gradec, DLB Celje, DLB Ptuj, DLB Pomurje Murska 
Sobota, DLB Zasavje Trbovlje, DLB Krško, DLB Nefron Celje 1.458,26 

  4.  Izobraževanje in delavnice za dvig kvalitete nadomestnega zdravljenja in 
izobraževanje prostovoljcev - za: DLB Ljubljana, DLB Lilija Maribor, DLB S 
Primorske regije, DLB Posočje, DLB Slovenj Gradec, DLB Celje, DLB Ptuj, 
DLB Pomurje Murska Sobota, DLB Zasavje Trbovlje, DLB Krško, DLB Nefron 
Celje 3.359,43 

  5.  Izvajanje socialne rehabilitacije -  za: DLB Ljubljana, DLB Lilija Maribor, DLB 
S Primorske regije, DLB Slovenj Gradec, DLB Celje, DLB Ptuj, DLB Pomurje 
Murska Sobota, DLB Zasavje Trbovlje, DLB Krško, DLB Nefron Celje 3.206,92 
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  6.  Vključevanje kroničnih ledvičnih bolnikov v kulturno in družabno življenje - 
za: DLB Ljubljana, DLB Lilija Maribor, DLB S Primorske regije, DLB Posočje, 
DLB Slovenj Gradec, DLB Celje, DLB Ptuj, DLB Pomurje Murska Sobota, DLB 
Zasavje Trbovlje, DLB Krško, DLB Nefron Celje 1.069,33    

Delovanje skupaj 10.789,02 

Delovanje na državni ravni 5.939,32 
Delovanje na lokalni ravni 4.849,70    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 1.400,00 

  1.  Nakup 2 računalnikov 1.400,00  
   
 

  

H30 - Društvo obolelih zaradi azbesta    

Srebrničeva 18. p.p. 12, Deskle, 5210 ANHOVO    
 EUR 

Skupni znesek 6.301,41 

od tega za:  
Programe na državni ravni 5.208,15 

  1.  Pomoč bolnikom in svojcem ob soočanju z mezoteliomom in pljučnim 
rakom, Družinska obremenjenost z mezoteliomom - zgodnje odrivanje 
bolezni. 1.422,09 

  2.  Rekreacija obolelih zaradi azbesta 2.885,40 
  3.  Informiranje in druženje bolnikov obolelih zaradi azbesta 900,66    
Delovanje na državni ravni 1.093,26  

   

  

H32 - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto   

Rozmanova ulica 30, 8000 NOVO MESTO    
 EUR 

Skupni znesek 21.086,27 

od tega za:  
Programe na državni ravni 14.165,25 

  1.  Socialno vključevanje migrantov 7.831,80 
  2.  Socialno vključevanje Romov - Dnevni center za romske otroke in mlade 4.534,20 
  3.  Promocija medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva 1.799,25    
Delovanje na državni ravni 6.221,02    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 700,00 

  1.  Mobilni e-kotički za migrante in Rome (računalnik) 700,00  

   

  

H33 - Društvo varnega zavetja Pomurja   

Babinci 61, 9240 LJUTOMER    
 EUR 

Skupni znesek 19.366,34 

od tega za:  
Program na državni ravni 8.136,83 

  1.  Varna hiša Pomurja - Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja v družini 8.136,83    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 11.229,51 

  1.  Izolacija hiše in izdelava zaključnega sloja 11.229,51 
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H35 - Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije UTRIP 

Njegoševa 4, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 10.776,57 

od tega za:  
Programe na državni ravni 8.899,39 

  1.  Izobraževanje 890,35 
  2.  Rehabilitacija 3.175,59 
  3.  Preventiva 855,23 
  4.  Posredovanje informacij preko glasila Naš utrip in spletne strani 3.978,22    
Delovanje na državni ravni 1877,18 

 
  

H36 - Društvo za nenasilno komunikacijo   

Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 66.505,58 

od tega za:  
Programe na državni ravni 45.465,54 

  1.  Poti iz nasilja (Individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje, 
Individualna pomoč otrokom in mladim, ki imajo izkušnjo nasilja, 
Individualno delo z ljudmi, ki povzročajo nasilje) in Svetovalnica za žrtve 
spolnega nasilja 12.363,86 

  2.  Poti iz nasilja (4) Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje 14.555,24 
  3.  Varne hiše in varne namestitve za ženske in otroke, žrtve nasilja 13.595,18 
  4.  Trening socialnih veščin - osveščanje in preventiva 2.794,25 
  5.  Poti iz nasilja - osveščanje in preventiva 2.157,01    
Delovanje na državni ravni 19.040,04    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 2.000,00 

  1.  Pisarniška oprema 2.000,00  

   

  

H37 - Društvo Projekt Človek   

Sketova 5, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 62.671,39 

od tega za:  
Programa na državni ravni 42.391,58 

  1.  Program Projekt Človek 41.567,18 
  2.  Mladinski tabori za otroke in mladostnike 824,40  

  
Delovanje na državni ravni 18.229,33  

  
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 2.050,48 

  1.  Plinska peč 2.050,48  

  

H38 - Rdeči križ Slovenije   

Mirje 19, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 1.094.189,70 
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Programi skupaj 825.247,28 

od tega za:  
Programe na državni ravni 663.476,77 

  1.  Pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam 510.072,77 
  2.  Letovanje socialno ogroženih otrok v MZL RKS Debeli rtič 119.701,53 
  3.  Letovanje socialno ogroženih starejših oseb v MZL RKS Debeli rtič 24.955,58 
  4.  Mladi kot spodbujevalci sprememb v lokalnih okoljih /Youth as Agents of 

Behavioural Change/YABC 1.277,00 
  5.  Izobraževanje zaposlenih in prostovoljcev, pridobivanje prostovoljcev ter 

terensko osveščanje širše javnosti na primeru zbiranja materialne pomoči 7.469,89    
Programe na lokalni ravni 161.770,51 

  1.  Skrb za kvaliteto življenja starejših ljudi za društva: Ajdovščina, Brežice, 
Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gorna Radgona, Grosuplje, 
Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, 
Kranj, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, 
Maribor, Metlika, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, 
Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, 
Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenjske 
Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Šmarje, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, 
Velenje, Vrhnika, Zagorje, Mozirje, Žalec 107.257,28 

  2.  Skrb za razvoj otrok in mladostnikov za društva: Ajdovščina, Brežice, Celje, 
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gorna Radgona, Grosuplje, 
Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, 
Kranj, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, 
Maribor, Metlika, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, 
Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, 
Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenjske 
Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Šmarje, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, 
Velenje, Vrhnika, Zagorje, Mozirje, Žalec 13.695,46 

  3.  Oskrbovanje socialno ogroženih otrok s šolskimi potrebščinami za društva: 
Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gorna 
Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, 
Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija, 
Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Metlika, Murska Sobota, Nova 
Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, 
Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, 
Slovenska Bistrica, Slovenjske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Šmarje, 
Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Vrhnika, Zagorje, Mozirje, Žalec 31.650,04 

  4.  Materialna in psihosocialna pomoč brezdomcem za društva: Ajdovščina, 
Domžale, Kočevje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, 
Žalec 1.026,57 

  5.  Letovanje otrok in odraslih s posebnimi potrebami v MPD Frankopan 
Punat za društva: Maribor 8.141,16    

Delovanje skupaj 238.842,42 

Delovanje na državni ravni 156.470,78 
Delovanje na lokalni ravni 82.371,64    
Naložbe skupaj 30.100,00 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 10.000,00 

  1.  Nova streha - mladinski dom Veverička 10.000,00    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 20.100,00 

  1.  Zamenjava vozila za izvajanje humanitarnih programov - RK Koper 8.000,00 
  2.  Nakup službenega avtomobila - RK Žalec 8.000,00 
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  3.  Nujna odprava pomanjkljivosti na električnih instalacijah - RK Slovenske 
Konjice 1.000,00 

  4.  Invalidski stopniščni vzpenjalec - goseničar - RK Ajdovščina 1.000,00 
  6.  Prenosni računalnik RK Cerknica 700,00 
  7.  Računalnik s pripadajočo opremo - RK Šentjur 700,00 
  8.  Računalnik in računalniška oprema - Slovenj Gradec 700,00 
 
   

H39 - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije   

Dalmatinova 10, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 21.986,81 

od tega za:  
Program na državni ravni 16.205,23 

  1.  Preventivni nacionalni program Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije 
na področju bolezni srca in ožilja 16.205,23    

Delovanje na državni ravni 5.411,59    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 369,99 

  1.  Oprema - nakup fotoaparata 369,99  

   

  

H40 - Gerontološko društvo Slovenije   

Trg prekomorskih brigad 1, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 11.796,27 

od tega za:  
Programe na državni ravni 10.822,64 

  1.   Starejši človek z demenco in njegova družina 4.193,56 
  2.   Svetovanje starejšim ljudem o starostnem varstvu in problematikah v 

starosti 3.028,93 
  3.   Informiranje starejših ljudi 3.600,15    
Delovanje na državni ravni 973,63  

   

  

H42 - Zveza društev upokojencev Slovenije    

Kebetova 9, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 110.868,20 

od tega za:  
Program na državni ravni 74.958,16 

  1.  Starejši za starejše 74.958,16    
Delovanje na državni ravni 33.051,34    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 2.858,70 

  1.  Zamenjava dotrajanega plinskega kotla za ogrevanje prostorov društva 
Ilirska Bistrica 2.858,70  
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H43 - Društvo hemofilikov Slovenije    

Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 43.377,87 

od tega za:  
Programe na državni ravni 37.855,62 

  1.  Izobraževanje in edukacija 9.336,33 
  2.  Programirana rekreacija in šport 1.030,50 
  3.  Obnovitvena in vzdrževalna rehabilitacija 13.936,48 
  4.  Psihološka pomoč pri soočanju z oviranostjo zaradi bolezni 824,40 
  5.  Socialna pomoč ogroženim 6.108,80 
  6.  Subvencioniranje prevozov 3.346,24 
  7.  Informiranje za celostno obravnavo  in za ozaveščanje širše javnosti 2.819,45 
  8.  Nujna stanja pri prirojenih motnjah strjevanja krvi 453,42    
Delovanje na državni ravni 5.522,25     

 

  

H44 - Slovenska Karitas   

Kristanova ulica 1, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 1.255.436,87 

Programi skupaj 933.206,20 

od tega za:  
Programe na državni ravni 360.390,70 

  1.  Pomoč ženskam v stiski in ob nasilju ter možnost namestitve v osmih 
materinskih domovih in varni hiši 55.885,47 

  2.  Pomoč odvisnim od prepovedanih drog, alkohola ter drugih psihoaktivnih 
substanc ter pomoč njihovim svojcem 89.986,63 

  3.  Pomoč migrantom, beguncem in žrtvam trgovine z ljudmi 48.257,78 
  4.  Strokovno vodeni terapevtski tedni socialno ogroženih družin 27.137,19 
  5.  Strokovno vodeni terapevtski tedni socialno ogroženih otrok 18.549,00 
  6.  Strokovno vodeni terapevtski tedni socialno ogroženih starejših 10.969,14 
  7.  Strokovna izobraževanja prostovoljcev Karitas in glasilo Žarek dobrote 72.063,13 
  8.  Preventiva, ozaveščanje, spodbujanje in promocija prostovoljstva (40 dni 

brez alkohola, Teden Karitas, ozaveščanje in delavnice na OŠ, SŠ, v lokalnih 
skupnostih) 37.542,36    

Programe na lokalni ravni 572.815,50 

  1.  Pomoč socialno ogroženim družinam z otroki in posameznikom v aktivni 
dobi, ki v gospodinjstvu živijo sami - ŠK Celje, Maribor, Murska Sobota, 
Novo mesto, Ljubljana in Koper 339.690,35 

  2.  Pomoč socialno ogroženim in ranljivim otrokom ter mladostnikom - ŠK 
Celje, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Ljubljana in Koper 104.937,13 

  3.  Pomoč in skrb za socialno ogrožene starejše in bolne - ŠK Celje, Maribor, 
Murska Sobota, Novo mesto, Ljubljana in Koper 78.718,00 

  4.  Pomoč brezdomcem, ljudska kuhinja in ambulanta za osebe brez 
zdravstvenega zavarovanja - ŠK Maribor, Ljubljana in Koper 49.470,02    

Delovanje skupaj 288.630,67 

Delovanje na državni ravni 122.790,09 
Delovanje na lokalni ravni 165.840,58    
Naložbe skupaj 33.600,00 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 7.709,18 
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  1.  Nakup plinskega štedilnika in el. parnokonvekcijskega aparata za Sončno 
hišo v Portorožu 7.709,18    

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 25.890,82 
  1.  Škofijska karitas Koper - Menjava strehe na hiši terapevtske skupnosti za 

socialno rehabilitacijo odvisnih od alkohola Vrtnica v Truškah 8.208,12 
  2.  ŠK KP - Nakup pohištva, pomivalnega stroja in vzmetnic za Dom Karitas v 

Soči 17.682,70 
 
 

 
        

H45 - Društvo Regionalna Varna hiša Celje   

p.p. 347, 3000 CELJE    
 EUR 

Skupni znesek 26.642,45 

od tega za:  
Program na državni ravni 19.115,20 

  1.  Varna hiša za ženske in otroke - žrtve nasilja 19.115,20 
Delovanje na državni ravni 6.470,99 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 1.056,26 

  1.  Omara za dnevno sobo 1.056,26  

   

  

H47 - Zveza društev diabetikov Slovenije   

Kamniška ulica 25, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 224.339,80 

Programi skupaj 168.151,41 

od tega za:  
Programe na državni ravni 56.361,76 

  1.  Ozaveščanje ljudi o sladkorni bolezni preko glasila Sladkorna bolezen, 
spletne strani in drugih medijev 44.121,89 

  2.  21. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni v osnovnih in srednjih šolah 6.190,42 
  3.  Aktivnosti ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni 14. novembru potekajo 

že 27 let 2.530,91 
  4.  Organizacija in izvedba športno rekreativnega srečanja oseb s sladkorno 

boleznijo Slovenije 1.424,56 
  5.  Strokovno usposabljanje vodstev društev diabetikov in laičnih svetovalcev 2.093,98    
Programe na lokalni ravni 111.789,65 

  1.  Preventivni programi za ohranjanje zdravja - za 38 DD: Posavje - Brežice, 
Celje, Cerknica, Domžale, Dravograd Polžki, Gornja Radgona, Hrastnik, 
Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Lenart, 
Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Metlika, Murska Sobota, 
Novo mesto, Nova gorica, Piran, Postojna, Ptuj, Mežiška dolina, Škofja 
Loka, Slovenj Gradec, Sežana, Tolmin, Trbovlje, Velenje, Mozirje, Tržič, Tip 
1, Zagorje 77.490,34 

  2.  Socialna pomoč posameznikom - za 33 DD: Posavje - Brežice, Cerknica, 
Domžale, Dravograd Polžki, Gornja Radgona, Hrastnik, Idrija, Ilirska 
Bistrica, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Lenart, Lendava, Litija, 
Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Metlika, Murska Sobota, Nova gorica, 
Postojna, Mežiška dolina, Ptuj, Škofja Loka, Slovenj Gradec, Tolmin, 
Trbovlje, Velenje, Mozirje, Tržič, Tip 1, Piran 9.405,77 



 
 

25 
 

  3.  Spodbujanje redne telesne aktivnosti za preprečevanje zapletov za 37 DD: 
Ajdovščina, Posavje - Brežice, Celje, Cerknica, Domžale, Dravograd Polžki, 
Gornja Radgona, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kamnik, Kočevje, 
Koper, Kranj, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Metlika, 
Murska Sobota, Novo mesto, Nova gorica, Postojna, Mežiška dolina, 
Škofja Loka, Slovenj Gradec, Sežana, Tolmin, Trbovlje, Velenje, Mozirje, 
Tržič, Tip 1, Zagorje 19.614,15 

  4.  Organizirano druženje sladkornih bolnikov za 37 DD: Ajdovščina, Posavje - 
Brežice, Celje, Cerknica, Domžale, Dravograd Polžki, Gornja Radgona, 
Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, 
Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Metlika, Murska 
Sobota, Nova gorica, Piran, Postojna, Ptuj, Mežiška dolina, Škofja Loka, 
Slovenj Gradec, Tolmin, Trbovlje, Velenje, Mozirje, Tržič, Tip 1, Zagorje 5.279,39    

Delovanje skupaj 50.487,32 

Delovanje na državni ravni 38.247,80 
Delovanje na lokalni ravni 12.239,52    
Naložbe skupaj 5.701,07 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 3.000,00 

  1.  Radiatorji v prostorih zveze 1.100,00 
  2.  Vhodna protivlomna vrata  1.100,00 
  3.  Beljenje prostorov Zveze društev diabetikov Slovenije 800,00    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 2.701,07 

  1.  Računalniki, tiskalniki in ostala oprema 2.701,07 
 
         

H49 - Slovensko društvo za celiakijo   

Ljubljanska 5, 2000 MARIBOR    
 EUR 

Skupni znesek 40.625,21 

od tega za:  
Programe na državni ravni 32.853,31 

  1.  Izobraževanje o celiakiji in brezglutenski dieti 8.733,49 
  2.  Preverimo izdelke na trgovskih policah, ki so primerni za bolnike s celiakijo 5.642,61 
  3.  Rehabilitacije bolnikov s celiakijo 5.441,86 
  4.  Pomoč socialno šibkejšim bolnikom s celiakijo 8.491,98 
  5.  Informiranje o celiakiji in brezlugenski prehrani 2.505,45 
  6.  Ohranjanje zdravja bolnikov s celiakijo 1.048,64 
  7.  Mednarodni dan celiakije in mednarodno sodelovanje 989,28    
Delovanje skupaj 7.071,90 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 700,00 

  1.  Računalnik 700,00     

  

H51 - Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk   

Vrazov trg 1, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 17.591,50 

od tega za:  
Programa na državni ravni 13.948,85 

  1.  Novice Europa Donna za članice in širšo javnost, kot priloga dnevniku   
Svet24  in revijama Maja in Ženska 11.599,31 
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  2.  Predavanja po Sloveniji in svetovanja - osebna, telefonska, elektronska, 
obisk bolnikov v bolnišnicah 2.349,54    

Delovanje na državni ravni 2.942,65    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 700,00 

  1.  Računalnik 700,00    
 

   

H52 - Društvo Življenje brez nasilja   

Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 NOVO MESTO    
 EUR 

Skupni znesek 18.295,06 

od tega za:  
Programa na državni ravni 13.107,96 

  1.  Varna hiša 10.387,44 
  2.  Svetovalnica za žrtve nasilja 2.720,52    
Delovanje na državni ravni 4.487,10    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 700,00 

  1.  Računalnik 700,00     

  

H53 - Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva 

C. Dolomitskega odreda 11, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 103.945,11 

od tega za:  
Programe na državni ravni 76.477,77 

  1.  Razvijanje in promocija prostovoljstva v Sloveniji 33.223,32 
  2.  Pomoč in podpora beguncem in drugim migrantom v RS 25.935,62 
  3.  Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 4.369,32 
  4.  Medgeneracijski skupnostni centri Hiše Sadeži družbe 8.794,53 
  5.  Prostovoljski servis 4.154,98    
Delovanje na državni ravni 25.067,34    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 2.400,00 

  1.  Fotokopirni stroj (z mrežnim tiskalnikom in skenerjem) 1.000,00 
  2.  Prenosni računalniki (2 kom) 1.400,00     

  

H54 - Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju   

Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 63.503,96 

od tega za:  
Programe na državni ravni 44.136,64 

  1.  Svetovalnica Altra - psihosocialna in skupnostna pomoč za ljudi s težavami 
v duševnem zdravju in njihove bližnje 4.589,27 

  2.  Zagovorništvo Altra - varovanje pravic in dostojanstva oseb s težavami v 
duševnem zdravju 2.273,70 

  3.  Svetovalnica z elementi dnevnega centra Prevalje 4.748,54 
  4.  Dnevni center Altra 7.597,67 
  5.  Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v 

duševnem zdravju Altra 17.637,21 
  6.  Taborniška dejavnost 4.360,25 
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  7.  Informiranje, osveščanje in usposabljanje 1.730,25 
  8.  Organizirana druženja, rekreativno-športna, pohodniška in kulturna 

dejavnost 1.199,75    
Delovanje na državni ravni 17.667,32    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 1.700,00 

  1.  Nakup opreme za program Dnevni center s šivalnico 1.700,00  
 

  

H55 - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije   

Poljanska 14, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 37.466,32 

od tega za:  
Programe na državni ravni 28.847,81 

  1.  1. Pot k okrevanju - organizirana samopomoč bolnikov z rakom 11.110,85 
  2.  Publikacije 15.074,15 
  3.  Ozaveščanje o raku za zdrav življenjski slog 1.755,97 
  4.  Svetovalnica na spletnih straneh: http://www.onkologija.org 906,84 
Delovanje na državni ravni 7.798,51 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 820,00 

  1.  Nakup opreme 820,00  

   

  

H56 - Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju - Barka 

Zbilje 1k, 1215 MEDVODE    
 EUR 

Skupni znesek 1.455,12 

od tega za:  
Programa na državni ravni 1.455,12 

  1.  Zdravo, kreativno in aktivno preživljanje prostega časa za osebe z motnjo v 
telesnem in duševnem razvoju 775,81 

  2.  Destigmatizacija oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju skozi 
poudarjanje njihovih sposobnosti in darov 679,31     

  

H57 - Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije   

Poljanska cesta 14, 1000 LJUBLJANA    

 EUR 
Skupni znesek 28.945,93 

od tega za:  
Programe na državni ravni 25.783,34 

  1.  Spremljanje oseb z epilepsijo pri napotitvah na zdravljenje v tujino 14.426,88 
  2.  Predavanja in javne tribune o epilepsiji osebam z epilepsijo in njihovim 

svojcem, v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, zavodih, varstveno delovnih 
centrih, domovih za upokojence, nevladnih organizacijah in drugi 
zainteresirani javnosti 2.215,79 

  3.  Informiranje, izobraževanje in osveščanje o epilepsiji 4.428,06 
  4.  Svetovalni telefon EPITEL 1.123,16 
  5.  Pomoč skupinam za samopomoč 3.589,45    
Delovanje na državni ravni 2.592,97    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 569,62 
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  1.  Nakup večfunkcijske naprave in pisarniškega stola 569,62  

   

  

H58 - Slovensko društvo TRANSPLANT   

Zaloška cesta 7, 1000 KAMNIK    
 EUR 

Skupni znesek 13.008,32 

od tega za:  
Programe na državni ravni 10.729,57 

  1.  Glasilo Transplant 3.215,16 
  2.  Gibanje kot zdravilo 3.083,26 
  3.  Enkratna denarna pomoč 2.061,00 
  4.  Novoletno srečanje otrok 824,40 
  5.  Srečanje bolnikov v okviru sekcij 1.545,75  

  
Delovanje na državni ravni 2.278,75  

   

  

H59 - Društvo psoriatikov Slovenije    

Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR    
 EUR 

Skupni znesek 38.450,66 

od tega za:  
Programe na državni ravni 29.089,69 

  1.  Rehabilitacija v zdraviliških objektih 10.934,84 
  2.  Pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo na domu 8.795,11 
  3.  Zdraviliško zdravljenje v tujini 4.206,91 
  4.  Športno-rekreacijske dejavnosti 2.237,09 
  5.  Zagovorništvo in ozaveščanje o problematiki luskavice 2.915,74  

  
Delovanje na državni ravni 9.360,97  

   

  

H60 - OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja   

Ljubljanska ulica 9, 2000 MARIBOR    
 EUR 

Skupni znesek 418.357,15 

od tega za:  
Programe na državni ravni 319.437,69 

  1.  Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem zdravju 79.018,74 
  2.  Mreža pisarn za informiranje in svetovanje za osebe s težavami v 

duševnem zdravju 134.995,50 
  3.  Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v 

duševnem zdravju 74.255,36 
  4.  Programi izobraževanja in psihoedukacije 11.629,81 
  5.  Programi preventive, ozaveščanja in založništva 19.538,28    
Delovanje na državni ravni 87.975,46    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 10.944,00 
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  1.  Nakup opreme za delovanje programov društva Ozara Slovenija (5x 
računalnik, 4x fotoaparat, fotokopirni stroj, kuhinjski blok, pralni stroj in 
oprema za vrt) 10.944,00  

   

  

H61 - Slovensko združenje za pomoč pri demenci SPOMINČICA   

Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 18.892,26 

od tega za:  
Programe na državni ravni 13.405,94 

  1.   Usposabljanje in izobraževanje 'NE POZABI ME' 753,70 
  2.  Alzheimer Cafe 1.743,41 
  3.  Skupina za samopomoč svojcev 1.428,10 
  4.  Posvetovalnica za demenco 680,24 
  5.  Glasilo Spominčica 5.525,17 
  6.  September - svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni ter aktivnosti 

ozaveščanja javnosti 1.148,59 
  7.  Demenci prijazno okolje 827,15 
  8.   Živeti z demenco doma - družabništvo osebam z demenco 1.299,58    
Delovanje na državni ravni 4.806,77    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 679,55 

  1.  Pisarniški stoli 679,55  

   

  

H62 - MOZAIK - Društvo za socialno vključenost   

Slomškova ul. 49, 9000 MURSKA SOBOTA    
 EUR 

Skupni znesek 4.802,37 

od tega za:  
Programa na državni ravni 2.997,13 

  1.  Zavetišče za brezdomne osebe Murska Sobota 2.172,73 
  2.  Pomoč na vratih - terensko delo s potencialnimi brezdomnimi osebami in 

zagovorništvo 824,40    
Delovanje na državni ravni 1.805,24  

   

  

H66 - NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja   

Vrhovci c. XVII/40, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 43.208,58 

od tega za:  
Programe na državni ravni 31.223,82 

  1.  Mreža stanovanjskih skupin 22.159,54 
  2.  Informiranje in ozaveščanje 1.236,60 
  3.  Letovanje in planinarjenje 5.453,41 
  4.  Izobraževanje uporabnikov, svojcev, prostovoljcev in zaposlenih 2.374,27    
Delovanje na državni ravni 10.954,96    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 1.029,80 
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  1.  Obnova dotrajane opreme enot programa Mreže stanovanjskih skupin 
(nakup hladilnika in omara za zmrzovanje) 1.029,80  

   

  

H67 - Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE   

Pražakova ulica 6, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 14.612,21 

od tega za:  
Programe na državni ravni 9.307,23 

  1.  Kralji ulice - cestni časopis in njegova nacionalna pokritost 3.062,23 
  2.  Dnevni distribucijski center s terenskim delom za brezdomne Kralji ulice 2.370,47 
  3.  Individualizirana in celovita nastanitvena podpora brezdomnim ljudem in 

preprečevanje deložacij 2.385,88 
  4.  Zaposlitvena podpora - program zaposlovanja brezdomnih v 

Posredovalnici rabljenih predmetov 941,87 
  5.  Program psihosocialnega svetovanja, informiranja in terenskega dela 

»Slišanje glasov« 546,78    
Delovanje na državni ravni 4.955,98    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 349,00 

  1.  Prenosni računalnik  349,00  

   

  

H68 - Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA 

Trubarjeva 76 a, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 9.455,18 

od tega za:  
Programe na državni ravni 6.480,61 

  1.  Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene 2.308,32 
  2.  Odziv na HIV 2.032,97 
  3.  Mladinski center Legebitra 2.139,32  

  
Delovanje na državni ravni 2.974,57  

   

  

H70 - Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna hiša Gorenjske 

Slovenski trg 1, p.p. 575, 4000 KRANJ    
 EUR 

Skupni znesek 7.833,76 

od tega za:  
Programe na državni ravni 5.201,96 

  1.  Varna hiša Gorenjske 2.679,30 
  2.  Materinski dom Gorenjske 1.483,92 
  3.  CIS- Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem 1.038,74    
Delovanje na državni ravni 2.631,80  
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H71 - Društvo Ženska svetovalnica   

Cesta v Mestni log 55, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 11.784,66 

od tega za:  
Programe na državni ravni 8.187,53 

  1.  Krizni center za ženska in otroke, žrtve nasilja 5.939,39 
  2.  Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja 2.248,14  

  
Delovanje na državni ravni 3.597,13  

   

  

H73 - Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti ZDRAVA POT 

Krekova 12 a, 2000 MARIBOR    
 EUR 

Skupni znesek 9.118,29 

od tega za:  
Programe na državni ravni 5.956,29 

  1.  Dnevni center za odvisnike od nedovoljenih drog in terensko delo z 
odvisniki 5.956,29    

Delovanje na državni ravni 2.562,01    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 599,99 

  1.  Nakup prenosnika Lenovo 599,99 
 
      

H74 - Združenje proti spolnemu zlorabljanju   

Masarykova 23, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 8.196,41 

od tega za:  
Program na državni ravni 5.293,86 

  1.  Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik 
nasilja 5.293,86    

Delovanje na državni ravni 2.202,55    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 700,00 

  1.  Računalnik 700,00  

   

  

H75 - RDEČI NOSKI - CLOWNDOCTORS, Društvo za pospeševanje veselja do življenja 

 za bolne in trpeče ljudi, Vojkova cesta 4, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 7.512,93 

od tega za:  
Programe na državni ravni 7.512,93 

  1.  Obiski rdečih noskov,  bolnišničnih klovnov v slovenskih bolnišnicah 6.586,96 
  2.  Obiski rdečih noskov, klovnov zdravnikov v ustanovi ljubhospic 925,97  
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H76 - Društvo Mena - humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim 

z inkontinenco in menopavzo, Frankolovska ulica 11, 2000 MARIBOR  
 EUR 

Skupni znesek 11.354,01 

od tega za:  
Programe na državni ravni 9.372,80 

  1.  Strokovna predavanja s svetovanji 6.143,63 
  2.  Individualna psihološka in laična svetovanja 1.209,39 
  3.  Glasilo Društva Mena 2.019,78  

  
Delovanje na državni ravni 1.981,21 

 
  

H82 - Beli obroč Slovenije - Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj 

Cigaletova 7, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 9.230,74 

od tega za:  
Programe na državni ravni 7.287,70 

  1.  Pomoč žrtvam kaznivih dejanj - brezplačna pravna pomoč, brezplačna 
psihosocialna pomoč in brezplačna materialna pomoč 3.915,90 

  2.  Pomoč otrokom in mladostnikom, ki so žrtve kaznivih dejanj 2.596,86 
  3.  Preventivne dejavnosti in promocija društva 774,94    
Delovanje na državni ravni 1.943,04  

  
   

H86 - Slovenska zveza za tobačno kontrolo   

Partizanska 12, 2000 MARIBOR    
 EUR 

Skupni znesek 1.648,80 

od tega za:  
Program na državni ravni 1.648,80 

  1.  Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola 
med prebivalci RS 1.648,80  

   

  

H88 - Slovensko združenje inštruktorjev center za šolanje psov spremljevalcev - 

Canis, Ob Blažovnici 58, 2341 LIMBUŠ    
 EUR 

Skupni znesek 975,06 

od tega za:  
Program na državni ravni 791,42 

  1.  Sproščanje, terapije in aktivnosti s psi z vplivom na zdravje ljudi 791,42  
  

Delovanje na državni ravni 183,64  
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H93 - Društvo KLJUČ - center za boj proti trgovini z ljudmi   

p.p. 1646, 1001 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 14.978,35 

od tega za:  
Programa na državni ravni 10.849,12 

  1.  Celostna oskrba žrtev trgovanja z ljudmi 6.263,41 
  2.  Preprečevanje trgovanja z ljudmi preko preventivnih aktivnosti 4.585,71 
Delovanje na državni ravni 3.629,33 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 499,90 

  1.  Računalnik 499,90  
 

 

  

H96 - Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo 

Motnica 3, 1236 TRZIN    
 EUR 

Skupni znesek 4.500,19 

od tega za:  
Programa na državni ravni 3.709,80 

  1.  Izboljšanje kakovosti življenja z bulozno epidermolizo 2.885,40 
  2.  Pomoč pri kritju stroškov zdravljenja in nabavi sodobnih oblog za nego ran 824,40    
Delovanje na državni ravni 790,39     

 

 

  

H97 - Društvo za cistično fibrozo Slovenije   

Troštova 5, 1292 IG PRI LJUBLJANI    
 EUR 

Skupni znesek 11.626,95 

od tega za:  
Programe na državni ravni 8.986,58 

  1.  Izobraževanje in osveščanjeuporabnikov 1.200,33 
  2.  Svetovanje in podpora uporabnikom 1.919,20 
  3.  Ohranjanje telesne zmogljivosti bolnikov 5.867,05 
Delovanje na državni ravni 1.940,37 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 700,00 

  1.  Prenosni računalnik 700,00  

  

H102 - Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek   

C. Maršala Tita 78/a, 427O JESENICE    
 EUR 

Skupni znesek 13.588,48 

od tega za:  
Programa na državni ravni 9.380,35 

  1.  Dnevni center: naj mladih ne vzgaja ulica 5.299,57 
  2.  Komuna: skupnost žarek 4.080,78 
Delovanje na državni ravni 3.858,23  

  
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 349,90 

  1.  Nakup pralnega stroja 349,90 
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H103 - Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica   

Smrekarjeva 44, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 4.986,59 

od tega za:  
Program na državni ravni 4.101,39 

  1.  Pomoč ščitničnim bolnikom, organizacija delavnic in predavanj ter skupina 
za samopomoč, individualno svetovanje in informiranje 4.101,39    

Delovanje na državni ravni 885,20 

 
  

H107 - Združenje BODI ZDRAV   

Budanje 92a, 5271 VIPAVA    
 EUR 

Skupni znesek 6.277,51 

od tega za:  
Programe na državni ravni 4.872,41 

  1.  Rehabilitacija in ohranjevanje psihofizičnega zdravja 2.572,13 
  2.  Strokovna pomoč, preiskave, terapije, svetovanje, delavnice 1.605,93 
  3.  Informiranje, svetovanje, izobraževanje oseb z avtizmom in njihovih 

svojcev, skrbnikov in strokovnih delavcev ter ozaveščanje javnosti 462,49 
  4.  Vseživljenjsko učenje 231,86    
Delovanje na državni ravni 1.078,05    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 327,05 

  1.  Nakup TV 327,05  

   

  

H109 - Društvo Tvoj telefon   

Prečna 2, 6230 POSTOJNA    
 EUR 

Skupni znesek 5.551,48 

od tega za:  
Program na državni ravni 5.551,48 

  1.  Klic v stiski 5.551,48  

   

  

H110 - Planinska zveza Slovenije   

Dvorakova ulica 9, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 1.990,96 

od tega za:  
Programa na državni ravni 1.619,95 

  1.  Usposabljanje/izobraževanje strokovnega kadra, Učbenik in planinec, 
delavnice 618,30 

  2.  Pohodi, vikend aktivnosti, zimovanja, tabori, oprema, akcija s 
slepimi/slabovidnimi, gluhi strežejo 1.001,65    

Delovanje na državni ravni 371,01 
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H114 - Društvo bolnikov s Huntingtonovo boleznijo in svojcev   

Vrhovčeva cesta 13d, 1357 Log pri Brezovici    
 EUR 

Skupni znesek 4.210,45 

od tega za:  
Program na državni ravni 3.445,99 

  1.  Pomoč bolnikov s Huntingtonovo boleznijo in seznanjanje svojcev bolnikov 
sto boleznijo in zaposlenih v domovih o konkretnih načinih pomoči 3.445,99    

Delovanje na državni ravni 764,46  

   

  

H117 - Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper 

Ljubljanska 6, 6000 KOPER    
 EUR 

Skupni znesek 5.947,97 

od tega za:  
Program na državni ravni 5.247,97 

  1.  Delo z uporabniki prepovedanih drog in njihovimi svojci 5.247,97  
  

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 700,00 

  1.  Nakup računalnika 700,00  

   

  

H118 - Društvo za fibromialgijo   

Celovška cesta 160, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 2.925,48 

od tega za:  
Programe na državni ravni 1.986,81 

  1.  Program okrevanja z rehabilitacijo - Thermana Laško 1.030,50 
  2.  Program okrevanja z rehabilitacijo- Terme Krka Talaso Strunjan 548,23 
  3.  Program ozaveščanja in informiranja bolnikov in javnosti 408,08 
Delovanje na državni ravni 421,78 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 516,89 

  1.  Nakup novega računalnika 516,89  

  

H120 - Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju  Vesele nogice  

Celjska cesta 43, 3270 LAŠKO    

 EUR 
Skupni znesek 2.559,42 

od tega za:  
Programa na državni ravni 2.118,71 

  1.  Skupina za samopomoč staršem, otrokom s posebnimi potrebami in 
sorojencem 1.648,80 

  2.  Vesele nogice tečejo - rekreacija za družine z osebo s PP 469,91    
Delovanje na državni ravni 440,71  
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H121 - Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja Muza   

Ul. Stare pravde 11, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 2.411,96 

od tega za:  
Delovanje na državni ravni 2.411,96 

 
  

H122 - Humanitarno društvo Adra Slovenije   

Njegoševa 15, 1521 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 8.354,21 

od tega za:  
Programe na državni ravni 6.565,93 

  1.  Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki 3.687,13 
  2.  Za aktivno integracijo beguncev in migrantov 1.632,31 
  3.  Zdrava prehrana v socialno ogroženih družinah 1.246,49 
Delovanje na državni ravni 1.788,28  

   

  

H128 - Romsko društvo Romani Union Murska Sobota   

Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 MURSKA SOBOTA    
 EUR 

Skupni znesek 5.493,80 

od tega za:  
Program na državni ravni 5.493,80 

  1.  Obveščanje, izobraževanje in informiranje romske skupnosti  o pravicah in 
dolžnostih preko romskega radia Romic in romskih časopisov 5.493,80  

   

  

H131 - Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo   

Povšetova 37, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 10.092,10 

od tega za:  
Programe na državni ravni 6.269,56 

  1.  Informativno-podporna srečanja hemato-onkoloških bolnikov in njihovih 
svojcev ter produkcija video vsebin za informiranje o boleznih in 
zdravljenju; delavnici za izdelavo simboličnih motivacijskih darilc za 
hospitalizirane bolnike in simbolična obdaritev teh bolnikov 1.389,11 

  2.  Posvetovalnica z zdravstvenim strokovnjakom in L&L informatorjem za 
hemato-onkološke bolnike in njihove svojce ter spremljevalce, o njihovih 
individualnih vprašanjih o bolezni, zdravljenju in okrevanju po bolezni ali o 
življenju s kronično boleznijo, ter o podpori svojcev kroničnemu bolniku 1.978,56 

  3.  Priprava, izdaja in distribucija tiskanih in video informativnih gradiv za 
hemato-onkološke bolnike o posameznih boleznih in zdravljenju, o 
napotkih za premagovanje neželenih učinkov in za spremljanje zdravljenja, 
pripravljeno v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki 1.813,68 
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  4.  Osebno in elektronsko informiranje ter podpora bolnikom, svojcem in širši 
javnosti preko dveh interaktivnih spletnih strani, telefona, elektronske 
pošte in v pisarni združenja. 1.088,21    

Delovanje na državni ravni 3.122,54    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 700,00 

  1.  Računalnik 700,00  
 

 

  

H134 - Društvo Dih - enakopravni pod mavrico   

Slomškova ul. 25, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 5.638,59 

od tega za:  
Programa na državni ravni 3.638,91 

  1.  Aktivnosti pod mavrico 2.204,45 
  2.  Informiranje pod mavrico za LGBTIQ+ in javnost 1.434,46  

  
Delovanje na državni ravni 1.499,68  

  
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 500,00 

  1.  Projektor 500,00  
   

  

H135 - Slovensko združenje za preprečevanje samomora   

Tržaška 132, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 26.571,91 

od tega za:  
Programe na državni ravni 18.822,95 

  1.  Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski 16.628,60 
  2.  Skupinsko svetovanje za zmanjševanje stresa pri starševstvu, ob ločitvi, v 

žalovanju. 2.008,86 
  3.  Osveščanje laične in strokovne javnosti 185,49    
Delovanje na državni ravni 7.048,96    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 700,00 

  1.  Računalnik 700,00  

   

  

H138 - Društvo za urejeno življenje - Abstinent   

Linhartova cesta 13, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 4.453,81 

od tega za:  
Program na državni ravni 3.017,30 

  1.  Svetovalnica za osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo, in njihove svojce ter 
skupine za urejanje 3.017,30    

Delovanje na državni ravni 736,52    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 699,99 

  1.  Prenosni računalnik Asus 699,99 
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H142 - Društvo Malteška pomoč Slovenija   

Grajski trg 1, 3313 POLZELA    
 EUR 

Skupni znesek 2.652,64 

od tega za:  
Program na državni ravni 1.978,56 

  1.  Romi so sestavni del družbe 1.978,56 
Delovanje na državni ravni 674,08 

 
  

H143 - Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije   

Prešernova 6a, 5220 TOLMIN    
 EUR 

Skupni znesek 11.407,82 

od tega za:  
Programa na državni ravni 6.648,29 

  1.  Rehabilitacija zdravljenih alkoholikov in njihovih družinskih članov ter 
svetovalnica za zmanjševanje tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih 
psihoaktivnih snovi. 5.297,59 

  2.  Zmorem in želim se imeti rad - preventivni programi za učence, starše in 
družine ter ozaveščanje javnosti o škodljivi rabi alkohola in drugih drog 1.350,70    

Delovanje na državni ravni 4.059,53    
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 700,00 

  1.  Prenosni računalnik  700,00  

  

H147 - Društvo Svetovalni svet   

Einspielerjeva  2a, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 2.901,89 

od tega za:  
Program na državni ravni 2.901,89 

  1.  Pravi naslov za pomoč pri motnjah hranjenja 2.901,89  

  

H153 - Društvo center za pomoč mladim   

Kersnikova 4, 1000 LJUBLJANA    
 EUR 

Skupni znesek 1.525,14 

od tega za:  
Program na državni ravni 1.525,14 

  1.  Trening socialnih veščin 1.525,14 

 
Številka: 907-AK/2018 
Datum:   20.12.2018       

              Predsednik Sveta FIHO 
                   Andrej KLEMENC        

   

 
 
 


