
O B R A Z L O Ž I T E V  
SKLEPA RAZPOREDITVE SREDSTEV FIHO INVALIDSKIM ORGANIZACIJAM  

V LETU 2002  
 
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na svoji 31. seji 8. 
oktobra 2001:  
 
1.) Skladno s 3. in 4. členom Pravilnika o pogojih in merilih za uporabo sredstev FIHO 
sprejel finančni načrt za leto 2002 v višini 2.912.000.000 SIT na osnovi:  
 
- Ocene o realizaciji finančnega načrta FIHO za leto 2001  
- Ocene poslovanja Loterije d.d.  
- Ocene gospodarskih gibanj za leto 2002 .  
V finančnem načrtu je predvidel notranjo razporeditev sredstev med invalidskimi in 
humanitarnimi organizacijami ter za delovanje fundacije.  
 
 
2.) skladno s 13. in 14. členom Pravilnika o pogojih in merilih za uporabo sredstev FIHO 
je določil vsebino javnega razpisa za leto 2002, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 
12.10. 2001.  
 
3.) sprejel postopek za izvedbo razporeditev sredstev FIHO v letu 2002 in pozval 
komisiji, da opravita prvo fazo do 21. decembra 2001 in poročata svetu FIHO, drugo 
fazo z zaključkom postopka in predlogom sklepa o razporeditvi sredstev do konca 
februarja 2002.  
 

I. 
 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predloga za razporeditev sredstev invalidskim 
organizacijam se je v ta namen sestala šest krat (6) in obravnavala vse prispele vloge po 
formalni in vsebinski plati:  
 
1.) Pri odpiranju vlog 14.11.2001 je ugotovila, da je v predpisanem roku prispelo 22 vlog. 
Skupna višina zahtevkov znaša 3.103.266.282.00 sit, kar presega razpisani znesek za 45 %.  
Pri pregledu vlog je komisija ugotovila, da ima le šest (6) organizacij popolne vloge in je zato 
ostale organizacije pozvala, da jih v roku 10 dni dopolnijo in odpravijo pomanjkljivosti.  
Zapisnik o prejetih vlogah je posredovala vsem organizacijam, ki so se prijavile na razpis. O 
ugovorih na zapisnik odloča nadzorni odbor, ki ni prejel nobenega vsebinskega ugovora.  
 
2.) Na seji 11. decembra 2001 je komisija pregledala dopolnitve vlog in ugotovila, da so vse 
pozvane organizacije v roku dopolnile svoje vloge skladno z zahtevo komisije. Le ena 
organizacija tega ni storila. Društvo Skupina glas Slovenije ni predložilo dokazila o izvajanju 
programov na območju celotne države v letu 2001.  
Komisija je posvetila posebno pozornost tistim dokumentom, ki kažejo na zagotavljanje 
pravic po drugih zakonih in predpisih ter dokumentaciji v zvezi z investicijami.  
O svojem delu je poročala na seji sveta FIHO 17. 12. 2001.  
 
3.) Na sejah 8., 14. in 29. januarja ter 11. februarja 2002 je podrobno pregledala usklajenost 
socialnih programov z načeli in merili za dodelitev sredstev, kot jih določata 9. in 10. člen 



Pravilnika o pogojih in merilih za uporabo sredstev FIHO in javni razpis. Posebej je 
ugotavljala:  
- kako se organizacija s posameznim programom odziva na specifične socialne potrebe ciljne 
skupine  
- ali zagotavlja v celoti ali delno program oz. storitve, ki jih ne zagotavljajo drugi  
- ali je program v tesni povezanosti s pravicami, ki jih zagotavljajo zakoni ali drugi predpisi  
- ali program predstavlja možnost izbire  
- kakšen je odnos do drugih potencialnih financerjev  
- ali se izenačuje položaj invalidov skozi celovito delovanje vseh dejavnikov.  
 
4.) Komisija je ugotovila, da je poimenovanje mnogih programov presplošno in ne odraža v 
celoti vsebine programov. Predlagala je, da se poimenovanja programov bolj uskladijo z 
vsebino, ker bo tako ustvarjena večja preglednost programov in prišla do izraza njihova 
aktualnost. Zato predlaga komisiji za pripravo aktov fundacije, da prouči obrazce FIHO 1, 
FIHO 2 in FIHO 3. Za celovito vrednotenje programa naj predvidi celotno finančno 
konstrukcijo (tudi drugi viri) in za uskladitev kriterijev za zagotavljanje pomoči socialno 
ogroženim osebam.  
Komisija je izločila programe, ki jih ni mogoče šteti za posebne socialne programe.  
 
5.) Komisija je ugotovila, da je bilo skupaj zaprošeno za posebne socialne programe 
1.094.076.431,00 sit, kar presega za 12.89% sredstva, ki so predvidena za leto 2002. Za 
delovanje in programe je predvideno 1.591.383.106,00 sit. Za investicije pa 527.533.694,00 
sit.  
Invalidske organizacije so glede na njihovo organiziranost predložile tako nacionalne kot 
lokalne socialne programe, saj le ti tvorijo celoto, iz katere je razvidna aktivnost posamezne 
organizacije, njene prioritete, pa tudi viri financiranja.  
 
6.) Komisija je obravnavala predloge invalidskih organizacij, ki so jih skladno z 18. členom 
Pravilnika o pogojih in merilih za uporabo sredstev FIHO izoblikovale organizacije na svojih 
usklajevalnih sestankih 17.11. 2001 in 23.11. 2001.  
 

II. 
 
Ob zaključku svojega dela je komisija ugotavljala v kolikšni meri je dosežen osnovni namen, 
ki ga je zakonodajalec želel doseči z ustanovitvijo FIHO in opredelitvijo njenih nalog, in 
sicer:  
 
1.)  
- da sredstva FIHO prispevajo k izboljšanju socialnega položaja invalidov in krepijo 
delovanje civilne družbe - invalidskih organizacij kot subjektov v realizaciji državnih 
usmeritev na področju invalidskega varstva;  
- da se oblikuje izvajalska vloga invalidskih organizacij kot dopolnilo že uveljavljenim 
pravicam invalidov in programom javne službe  
- da je invalid v aktivnem odnosu do svojega položaja;  
- da se izenačuje položaj skozi povezano delovanje različnih subjektov in virov;  
 
2.)  
- da izoblikuje izvajalska vloga invalidskih organizacij skozi posebne socialne programe;  
- da se invalidske organizacije odzivajo na specifične in prioritetne socialne potrebe 



posamezne skupine invalidov;  
- da se s posebnimi socialnimi programi zagotavljajo oz. morajo zagotavljati v celoti ali delno 
storitve, ker jih nihče drug ne izvaja;  
- da invalidske organizacije usposabljajo za samopomoč in medsebojno pomoč;  
- da se invalidske organizacije odzivajo na opredeljene namene FIHO za financiranje oz. 
sofinanciranje;  
- da se ugotavlja učinkovitost programov in naložb;  
- da se primerja razmerje do drugih invalidov glede na njihov socialni položaj in program.  
 

Predlog komisije: 
 
1.) da se sredstva za delovanje invalidskih organizacij in za izvajanje posebnih socialnih 
programov ter naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje odobrijo naslednjim 
organizacijam:  
- Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije,  
- Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije,  
- Društvu distrofikov Slovenije,  
- Zvezi paraplegikov Slovenije,  
- Društvu multiple skleroze Slovenije,  
- Sožitju - Zvezi društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije,  
- Zvezi delovnih invalidov Slovenije,  
- Sončku - Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije,  
- Zvezi društev invalidov vojn Slovenije,  
- Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije,  
- Zvezi za šport invalidov Slovenije,  
- Društvu laringektomiranih Slovenije,  
- Zvezi invalidskih društev Slovenije - ILCO,  
- Društvu za ankilozirajoči spondilitis Slovenije - DASS,  
- Društvu paralitikov Slovenije in  
- Društvu študentov invalidov Slovenije.  
 
2.) Da se YHD Društvu za teorijo in kulturo hendikepa povečajo sredstva za 50 % glede na 
leto 2001 za sofinanciranje eksperimentalnega programa osebne asistence.  
 
3.) Da se Društvo invalidski forum in Združenje invalidov Forum Slovenije še nadalje 
financirata za delovanje tako, da se poveča znesek za 50 % glede na leto 2001. Komisija 
ugotavlja, da gre za gibanja, kar je razvidno iz njihovih temeljnih aktov, ne pa za izvajalce 
posebnih socialnih programov.  
 
4.) Da se Društvu Sklad Silva odobri 50 % več sredstev kot v letu 2001 za dodatne 
eksperimentalne programe, ker osnovne programe uresničujejo v okviru Sožitja.  
 
5.) Da se Zvezi društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 41_45 odobri zaprošen 
znesek.  
 
6.) Da se društvu Skupina Glas Slovenije ne odobri sredstev v letu 2002, ker ni predložilo 
zahtevane dokumentacije.  
 
 



 
Komisija predlaga svetu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij, da sprejme predloženi predlog razporeditev sredstev FIHO invalidskim 
organizacijam za leto 2002 z obrazložitvijo.  
 

Predlog pripravila komisija  
za ocenjevanje in pripravo predlogov  

za razporeditev sredstev  
FIHO invalidskim organizacijam 

 
 
 
Ljubljana, 11. februar 2002  

Predsednica komisije  
Nevenka AHČAN 

   

 
 

S K L E P 
 

O RAZPOREDITVI SREDSTEV FIHO  
NA POSAMEZNE INVALIDSKE ORGANIZACIJE  

ZA LETO 2002 
 

1.  
Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 
Ljubljana, z 9 medobčinskimi društvi in 3534 člani se odobri:  

275.083.271,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  
63.451.345,00 

SIT 
 od tega:   

-  
organiziranje in izvajanje pomoči in samopomoči slepih in slabovidnih 
pri premagovanju ovir in omogočanje neodvisnega življenja  

1.250.000,00 SIT 

-  
pomoč družini s slepim in slabovidnim otrokom z dodatnimi motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju  

700.000,00 SIT 

-  pomoč družini s slepim in slabovidnim otrokom  700.000,00 SIT 

-  
pomoč slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom ter njihovim 
staršem pri vključevanju v redne oblike vzgoje in izobraževanja  

400.000,00 SIT 

-  
organiziranje in izvajanje pomoči in samopomoči staršev slepih in 
slabovidnih otrok in mladostnikov - klub staršev za samopomoč  

50.000,00 SIT 

-  
delavnice za krepitev duševnega zdravja slepe in slabovidne mladine 
(učenje socialnih veščin , treningi za samopomoč, komunikacijo in 
medsebojno pomoč)  

100.000,00 SIT 

-  socialna in emocionalna priprava mladih za življenje  100.000,00 SIT 

-  računalniško opismenjevanje slabovidnih oseb - nadaljevalni tečaji  600.000,00 SIT 

-  računalniško opismenjevanje slepih oseb - nadaljevalni tečaji  800.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih 12.140.000,00 



prilagojenih objektih (- aktivnosti za krepitev psihofizičnega stanja,- 
socialne aktivnosti, - medsebojna pomoč, samopomoč in socialna 
integracija)  

SIT 

-  izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v zvočni tehniki  1.400.000,00 SIT 

-  izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v brajevi pisavi  1.100.000,00 SIT 

-  
izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v računalniškem 
zapisu  

300.000,00 SIT 

-  
organizacija in izvajanje študijskih krožkov ("Ali poznamo moč 
zdravilnih rastlin?", "Balint v šolstvu - pomoč otrokom v stiski" in 
"Spoznajmo svojo usodo" ,"Ali poznamo zdravilno moč rastlin").  

90.000,00 SIT 

-  izdelava in izdajanje zvočnih časopisov  5.780.000,00 SIT 

-  izdelava in izdajanje časopisov v brajevi pisavi  5.100.000,00 SIT 

-  izdelava in izdajanje časopisov v povečanem tisku  1,800,000.00 SIT 

-  izdelava in izdajanje časopisov v računalniškem zapisu  950.000,00 SIT 

-  izdelava in izdajanje računalniškega časopisa  1.487.000,00 SIT 

-  
organiziranje, vzdrževanje in razvoj mrežnega elektronskega 
informacijskega sistema s tehnično infrastrukturo  

3.130.000,00 SIT 

-  nabava in distribucija tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne  5.500.000,00 SIT 

-  zagotavljanje programske opreme za povečavo za slabovidne  750.000,00 SIT 

-  zagotavljanje programske opreme za slepe s sintezo govora  1.200.000,00 SIT 

-  preizkus pridobljenih sposobnosti psov vodičev in uporabnikov  290.000,00 SIT 

-  
usposabljanje slepih uporabnikov pri vzdrževanju in ohranjanju 
pridobljenega znanja psov vodičev  

210.000,00 SIT 

-  
organiziranje in izvedba prilagojenih športnih tekmovanj (torball, 
showdown, gollball)  

2.400.000,00 SIT 

-  izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v zvočni tehniki  5.446.000,00 SIT 

-  izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v brajevi pisavi  3.812.000,00 SIT 

-  izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v računalniškem zapisu  500.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvedba tekmovanja v branju in pisanju brajeve pisave  400.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvedba prilagojenih šahovskih tekmovanj  1.450.000,00 SIT 

-  
izvajanje samopomoči slepih in slabovidnih intelektualcev pri 
vključevanju v delovno in življenjsko okolje  

700.000,00 SIT 

-  pomoč pri izvedbi programa slepih in slabovidnih vernikov  250.000,00 SIT 

-  pomoč pri izvedbi programa gledališke skupine  640.000,00 SIT 

-  
organiziranje in izvedba kulturniškega vikenda in srečanj z znanimi 
kulturnimi ustvarjalci  

210.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvedba drugih socialnih aktivnosti  1.716.345,00 SIT 

b.  programe na lokalni ravni  
60,075,335.00 

SIT 
 od tega:   

-  prva socialna in osebna pomoč slepim in slabovidnim osebam  6.178.000,00 SIT 

-  organiziranje tečajev mobilnosti in orientacije  4.818.804,00 SIT 

-  pomoč kasneje oslepelim slepim in slabovidnim osebam  4.478.000,00 SIT 



-  pomoč starejšim osebam z okvaro vida  3.600.000,00 SIT 

-  opismenjevanje odraslih slepih v brajevi pisavi  2.071.465,00 SIT 

-  računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih oseb - začetni tečaj  3.414.966,00 SIT 

-  
svetovanje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za uporabo 
tehničnih pripomočkov  

1.835.000,00 SIT 

-  
pomoč družini s slepim ali s slabovidnim članom z dodatnimi motnjami 
v telesnem ali duševnem razvoju  

2.190.000,00 SIT 

-  
nudenje finančne in materialne pomoči socialno ogroženim slepim in 
slabovidnim osebam  

5.459.100,00 SIT 

-  pomoč pri zaposlovanju slepih in slabovidnih oseb  1.692.000,00 SIT 

-  osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb  6.350.000,00 SIT 

-  
usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za gospodinjstvo, 
samourejanje in ročna dela  

2.600.000,00 SIT 

-  
organiziranje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za življenje v 
bivalnih skupnostih  

2.700.000,00 SIT 

-  
organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne 
izključenosti  

910.000,00 SIT 

-  organiziranje skupin za sosedsko pomoč  160.000,00 SIT 

-  
organiziranje skupine za dopolnilno pomoč pri šolanju slepih in 
slabovidnih otrok  

435.000,00 SIT 

-  
usposabljanje svojcev in drugih oseb iz okolja za življenje in delo s 
slepo ali slabovidno osebo  

830.000,00 SIT 

-  
organiziranje skupine za psiho-socialno svetovanje pri razreševanju 
konfliktnih situacij  

230.000,00 SIT 

-  
usposabljanje in omogočanje uporabe sodobne informacijske 
tehnologije  

1.400.000,00 SIT 

-  osveščanje javnosti za lažje vključevanje slepih in slabovidnih v okolje  2.508.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvedba športno rekreativnih aktivnosti  3.575.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvedba šahovskih aktivnosti  1.713.000,00 SIT 

-  
organiziranje in izvedba kulturnih aktivnosti, tečajev in radioamaterske 
dejavnosti  

927.000,00 SIT 

c.  delovanje na državni ravni  
66.651.734,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  
27.967.600,00 

SIT 

-  osebne prejemke  
27.830.000,00 

SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  
10.854.134,00 

SIT 

d.  delovanje na lokalni ravni  
25.804.857,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  14.824.857,00 



SIT 

-  osebne prejemke  8.480.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  2.500.000,00 SIT 

e.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

29.100.000,00 
SIT 

 od tega:   

-  nadaljevanje projekta izgradnje informacijskega omrežja  3.000.000,00 SIT 

-  
investicijsko - vzdrževalna dela na objektu za ohranjevanje zdravja na 
Okroglem (zamenjava oken, vrat in kritine)  

9.610.907,00 SIT 

-  
urejanje prostorov za izvajanje posebnih socialnih programov na 
sedežu zveze (prezračevanje in klimatiziranje)  

14.000.000,00 
SIT 

-  pripravljalna dela za adaptacijo treh enot v Červarju  2.489.093,00 SIT 

f.  naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni  
30.000.000,00 

SIT 
 od tega:   

-  
za posodobitev in nadgradnjo 10 kom. brajevih vrstic, 
"Frankaudiodata" (MDSS Ljubljana, Kranj 2 kom., Koper, Celje, 
Maribor, Ptuj, Nova gorica, Novo mesto, Murska sobota)  

9.338.525,00 SIT 

-  za nakup vozila za pomoč na domu (MDSS Koper)  4.000.000,00 SIT 

-  
za nadaljevanje adaptacijskih del - izgradnja bivalnih enot (MDSS 
Koper)  

1.050.000,00 SIT 

-  
investicijsko - vzdrževalna dela na objektu C. Staneta Žagarj v Kranju 
(MDSS Kranj)  

1.000.000,00 SIT 

-  izdelava in montaža dvoriščnih vrat (MDSS Ljubljana)  647.598,00 SIT 

-  sofinanciranje tehnične opreme MDSS Ljubljana  189.096,00 SIT 

-  za dokončanje del pri prenovi dveh bivalnih enot (MDSS Ptuj)  1.000.000,00 SIT 

-  za poplačilo obrtniških del in opreme prostorov MDSS Murska sobota  3.500.000,00 SIT 

-  
za prenovo montažnega objekta MDSS Novo mesto (garaža za 
službeno vozilo)  

1.274.781,00 SIT 

-  za delno plačilo kupljenih nadomestnih prostorov MDSS Nova gorica  6.000.000,00 SIT 

-  za poplačilo izvedenih del na domu slepih v Mariboru  2.000.000,00 SIT 

2.  
Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 
Ljubljana, z 11 medobčinskimi društvi in 6548 člani se odobri  

264.381.390,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  
76.529.250,00 

SIT 
 od tega:   

-  
tečaji znakovnega jezika z unifikacijo in izdajo slovarja znakovnega 
jezika  

4.830.000,00 SIT 

-  usposabljanje tolmačev znakovnega jezika  1.586.000,00 SIT 

-  vzpostavitev in vzdrževanje mreže tolmačev znakovnega jezika  7.889.000,00 SIT 

-  zagovorništvo za odrasle naglušne osebe  6.240.000,00 SIT 

-  samopomočne in terapevtske skupine odraslih naglušnih oseb  2.300.000,00 SIT 



-  
skupina za samopomoč uporabnikom in staršev otrok s polžkovim 
vsadkom  

1.000.000,00 SIT 

-  
razvojno-eksperimentalna skupina za samopomoč oseb prizadetih s 
tinnitusom  

150.000,00 SIT 

-  

organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih 
prilagojenih objektih (aktivnosti za krepitev psihofizičnega stanja, - 
socialne aktivnosti, medsebojna pomoč, samopomoč in socialna 
integracija)  

4.766.250,00 SIT 

-  izobraževanje odraslih gluhih za aktivno vključevanje v okolje  1.928.000,00 SIT 

-  posvetovalnica za starše gluhih in naglušnih otrok  420.000,00 SIT 

-  pomoč brezposelnim gluhim in naglušnim  538.000,00 SIT 

-  računalniško usposabljanje gluhih in naglušnih  686.000,00 SIT 

-  
psihosocialni programi pomoči družinam z gluho in naglušno ostarelo 
osebo oziroma Posameznim ostarelim gluhim osebam v RS  

1.425.000,00 SIT 

-  
izobraževanje odraslih gluhih na daljavo - izdelava e-learning spletne 
strani  

565.000,00 SIT 

-  seminar za uporabo računalniškega programa za terapijo govora  515.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvedba srečanj gluhih in naglušnih na državni ravni  1.050,000,00 SIT 

-  
usposabljanje staršev gluhih in naglušnih otrok - seminar "reforma 
vzgojno izobraževalnega sistema za otroke s posebnimi potrebami"  

498.000,00 SIT 

-  usposabljanje gluhih in naglušnih oseb za delo v avdiovideo studiju  605.000,00 SIT 

-  izdelava in izdaja glasila za gluhe v njim prilagojeni tehniki  7.100.000,00 SIT 

-  priprava, snemanje in distribucija TV oddaje Prisluhnimo tišini  6.585.000,00 SIT 

-  
priprava in vzdrževanje informativnih spletnih strani za gluhe in 
naglušne  

3.800.000,00 SIT 

-  izdelava in distribucija video časopisa  3.915.000,00 SIT 

-  nabava in distribucija tehničnih pripomočkov  2.600.000,00 SIT 

-  šport gluhih  9.300.000,00 SIT 

-  spodbujanje in organiziranje likovnih in grafičnih ustvarjalnosti gluhih  1.650.000,00 SIT 

-  organiziranje glasbenih in plesnih aktivnosti gluhih in naglušnih  588.000,00 SIT 

-  usposabljanje mentorjev in izvajanje gledališke dejavnosti gluhih  4.000.000,00 SIT 

b.  programe na lokalni ravni  
30.153.552,00 

SIT 
 od tega:   

-  
strokovno svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic in obveznosti 
za gluhe in naglušne  

10.715.000,00 
SIT 

-  
pomoč gluhim in naglušnim pri vključevanju v aktivno življenje v 
neposrednem okolju (tolmačenje).  

6.060.000,00 SIT 

-  pomoč gluhim in naglušnim v socialni stiski  5.031.552,00 SIT 

-  
prostočasovne aktivnosti gluhih in naglušnih pri preprečevanju njihove 
socialne izključenosti  

6.436.000,00 SIT 

-  pomoč staršem gluhih in naglušnih otrok  1.558,000,00 SIT 

-  
aktiviranje skupin za samopomoč naglušnih oseb za njihovo socialno 
integracijo  

353.000,00 SIT 



c.  delovanje na državni ravni  
71.345.777,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  
28.386.777,00 

SIT 

-  osebne prejemke  
29.196.000,00 

SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  
13.763.000,00 

SIT 

d.  delovanje na lokalni ravni  
27.452.811,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  
11.429.811,00 

SIT 

-  osebne prejemke  
12.456.000,00 

SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  3.567.000,00 SIT 

e.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

43.150.000,00 
SIT 

 od tega:   

-  
za dokončanje adaptacijskih del (gradbeno obrtniška dela in oprema) 
Doma gluhih v Kranjski gori  

43.150.000,00 
SIT 

f.  naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni  
15.750.000,00 

SIT 
 od tega:   

-  obnova prostorov DGN Celje  969.000,00 SIT 

-  
nakup 6 kom. Računalnikov (DGN Krško, DGN Novo mesto, DGN 
Velenje, DGN Koper, DGN Nova gorica, DGN Kranj)  

1.517.244,00 SIT 

-  gradbeno obrtniška dela v prostorih DGN Kranj  
10.770.840,00 

SIT 

-  vzdrževalna dela v prostorih DGN Ljubljana  2.227.000,00 SIT 

-  nabava fotokopirnega stroja za DGN Maribor  265.916,00 SIT 

3.  
Društvu distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, Ljubljana, enovito 
društvo s poverjeništvi in 745 člani se odobri  

192.572.062,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni in lokalni ravni  
92.763.900,00 

SIT 
 od tega:   

-  
storitve za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb-individualno 
kompenziranje posledic invalidnosti  

16.447.000,00 
SIT 

-  
organiziranje in izvedba usposabljanja distrofikov za aktivno življenje 
in delo (socialne interakcije in integracija)  

3.337.000,00 SIT 

-  celovita obnovitvena rehabilitacija (socialni del)  7.498.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih 8.665.900,00 SIT 



prilagojenih objektih (aktivnosti za krepitev psihofizičnega stanja, 
socialne aktivnosti, medsebojna pomoč, samopomoč in socialna 
integracija)  

-  podpora pri izobraževanju  3.231.000,00 SIT 

-  informativna dejavnost (revija MAŽ in druge informativne publikacije)  2.012.000,00 SIT 

-  pomoč pri oskrbi s tehničnimi pripomočki  2.792.000,00 SIT 

-  prevozi distrofikov  
29.105.000,00 

SIT 

-  podporno bivanje in prilagajanje okolja distrofikom  3.037.000,00 SIT 

-  
šport in rekreacija (plavanje, šah, hokej na el. Invalidskih vozičkih, 
pasivno udeleževanje športnih prireditev)  

1.524.000,00 SIT 

-  
kulturno udejstvovanje distrofikov (različni krožki in obiski kulturnih 
prireditev)  

1.010.000,00 SIT 

-  
interesne dejavnosti ( fotografiranje, videosnemanje, računalništvo, 
tematska srečanja in razgovori)  

1.749.000,00 SIT 

-  
Izvajanje posebnih pomoči v domu Dva topola (sofinanciranje 
negovalnega osebja, prevozi distrofikov)  

5.147.000,00 SIT 

-  individualne pomoči pri organiziranju kvalitetnega življenja distrofikov 2.128.000,00 SIT 

-  
obiski distrofikov na domu zaradi socialne in fizioterapevtske podpore 
na lokalni ravni  

1.209.000,00 SIT 

-  prevozi distrofikov na lokalni ravni  2.760.000,00 SIT 

-  pomoč pri vključevanju v izobraževalne programe na lokalni ravni  561.000,00 SIT 

-  
prostočasovne, rekreativne, družbene, športne in druge aktivnosti na 
lokalni ravni  

551.000,00 SIT 

b.  delovanje na državni in lokalni ravni  
41.808.162,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  
13.160.162,00 

SIT 

-  osebne prejemke  
20.594.000,00 

SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  8.054.000,00 SIT 

c.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

58.000.000,00 
SIT 

 od tega:   

-  nabava kombi vozila za prevoz distrofikov  5.500.000,00 SIT 

-  urejanje društvenih prostorov v Ljubljani z dobavo in montažo opreme  2.000.000,00 SIT 

-  nakup opreme za hidroterapijo v domu Dva topola v Izoli  
15.000.000,00 

SIT 

-  
gradbeno obrtniška dela s strojnimi instalacijami za zunanji bazen na 
plaži v Izoli  

19.500.000,00 
SIT 

-  
poplačilo posojila za nakup prostorov za izvajanje - razporejanje 
prevozov invalidov  

5.500.000,00 SIT 

-  prilagoditev in oprema prostorov za službo za izvajanje prevozov 2.000,000,00 SIT 



invalidov  

-  poplačilo posojila za nakup garsonjere v Mariboru  8.500.000,00 SIT 

4.  
Zvezi paraplegikov Slovenije, Štihova 14, Ljubljana, z 9 društvi in 
917 člani se odobri  

221.363.985,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni:  
52.821.734,00 

SIT 
 od tega:   

-  prilagojeni prevozi paraplegikov  6.560.000,00 SIT 

-  

organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih 
prilagojenih objektih (aktivnosti za krepitev psihofizičnega stanja, 
socialne aktivnosti, medsebojna pomoč, samopomoč in socialna 
integracija)  

3.415.734,00 SIT 

-  obnovitvena in socialna rehabilitacija  5.118.000,00 SIT 

-  šport in rekreacija paraplegikov  4.949.000,00 SIT 

-  pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov  2.435.000,00 SIT 

-  
pomoč pri ustvarjanju primernih bivalnih pogojev ter odstranjevanje 
arhitekturnih ovir  

5.240.000,00 SIT 

-  
usposabljanje za aktivno življenje in delo paraplegikov (osebe z novo 
nastalo, paraplegiki po prehodu iz zavodskega varstva v domače okolje, 
paraplegiki s težavami v socialni integraciji)  

5.968.000,00 SIT 

-  
priprava in izdajanje glasila, biltenov in zagotavljanje večje dostopnosti 
spletnih tehnologij  

1.975.000,00 SIT 

-  
izvajanje interesnih dejavnosti za ženske in mlade, ter interesnih 
dejavnosti na področju računalništva in radioamaterstva  

2.192.000,00 SIT 

-  pomoč šolajočim paraplegikom in njihovim staršem  972.000,00 SIT 

-  zagotavljanje pomoči socialno ogroženim paraplegikom  
10.548.000,00 

SIT 

-  spodbujanje in podpora kulturne ustvarjalnosti paraplegikov  1.352.000,00 SIT 

-  
reševanje nepredvidenih stisk (pomoč pri odpravljanju okvar pri 
ortopedskih pripomočkih, pomoč pri dodatnih svetovalnih storitvah…)  

2.097.000,00 SIT 

b.  programe na lokalni ravni  
31.349.596,00 

SIT 
 od tega:   

-  prilagojeni prevozi paraplegikov  
11.072.000,00 

SIT 

-  izvajanje programov za krepitev zdravja paraplegikov  4.085.000,00 SIT 

-  športno rekreativne dejavnosti  4.163.000,00 SIT 

-  
strokovna organizacijska in svetovalna pomoč pri odpravljanju 
arhitekturnih ovir v okolju  

3.169.000,00 SIT 

-  
zagotavljanje posebnih socialnih pomoči za reševanje stisk in težav 
posameznikov  

5.932.596,00 SIT 

-  interesne dejavnosti  2.928.000.00 SIT 

c.  delovanje na državni ravni  37.476.642,00 



SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  
13.739.642,00 

SIT 

-  osebne prejemke  
15.590.000,00 

SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  8.147.000,00 SIT 

d.  delovanje na lokalni ravni  
15.716.013,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  7.654.013,00 SIT 

-  osebne prejemke  3.819.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  4.243.000,00 SIT 

e.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

84.000.000,00 
SIT 

 od tega:   

-  
nadaljevanje gradbeno obrtniških del pri izgradnji doma paraplegikov v 
Piranu  

84.000.000,00 
SIT 

5.  
Društvu multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, Ljubljana, z 
1600 člani se odobri  

134.526.053,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni in lokalni ravni  
62.238,794,00 

SIT 
 od tega:   

-  

pomoč za doseganje večje kvalitete življenja posameznika v njegovem 
življenjskem okolju (oskrba na domu, družinska in skupinska srečanja, 
pomoč pri urejanju različnih zadev, obiski in družabništvo za tiste brez 
svojcev)  

10.000.000,00 
SIT 

-  
organiziranje in usposabljanje mladostnikov in mlajših oseb z MS za 
obvladovanje njihove življenjske situacije  

2.483.000,00 SIT 

-  
usposabljanje uporabnikov in svojcev za organizacijo vsakodnevnega 
življenja (težki in najtežji invalidi v domačem okolju)  

6.667.000,00 SIT 

-  obnovitvena in socialna rehabilitacija  8.213.000,00 SIT 

-  
organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih 
prilagojenih objektih (skupinsko razgibavanje pokretnih in 
individualno razgibavanje težkih in nepokretnih oseb)  

5.225.794,00 SIT 

-  usposabljanje novodiagnosticiranih oseb z MS za življenje in delo  768.000,00 SIT 

-  izdaja glasila in publikacij  3.671.000,00 SIT 

-  pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov  2.512.000,00 SIT 

-  prilagojeni prevozi invalidov  5.218.000,00 SIT 

-  pomoč pri specifičnih oblikah bivanja oseb z MS  2.029.000,00 SIT 

-  šport in rekreacija (plavanje, šah, itd…)  4.541.000,00 SIT 

-  spodbujanje in podpora kulturni ustvarjalnosti oseb z MS  869.000,00 SIT 

-  svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic  2.464.000,00 SIT 



-  
aktivnosti za krepitev zdravja na lokalni ravni (skupinsko razgibavanje 
težko in nepokretnih oseb)  

3.333.000,00 SIT 

-  rekreacija na lokalni ravni  2.120.000,00 SIT 

-  
preprečevanje socialne izključenosti na lokalni ravni (skupine za 
samopomoč, družabna in strokovna srečanja)  

2.125.000,00 SIT 

b.  delovanje na državni in lokalni ravni  
20.287.259,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  7.338.259,00 SIT 

-  osebne prejemke  5.025.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  7.924.000,00 SIT 

c.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

52.000.000,00 
SIT 

 od tega:   

-  dokončanje adaptacije objekta za ohranjevanje zdravja v Ankaranu  
42.000.000,00 

SIT 

-  oprema sob in ureditev sanitarij v objektu Mladika - terme Topolščica  
10.000.000,00 

SIT 

6.  
SOŽITJE - Zvezi društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije, 
Samova 9/II, Ljubljana, z 51 društvi in 20.000 člani se odobri  

223.673.127,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  
88.734.170,00 

SIT 
 od tega:   

-  
organiziranje in izvedba treningov socialnih veščin, usposabljanje za 
zagovorništvo ter skrb za samega sebe  

4.150.000,00 SIT 

-  
organizacija in izvedba seminarjev za mlade (brez družinske oskrbe 
oziroma Tiste, ki niso vključeni v institucionalno varstvo)  

12.668.170,00 
SIT 

-  
organiziranje in izvedba programov usposabljanja za mladostnike in 
odrasle osebe z zmerno, težjo in težko duševno prizadetostjo  

4.658.000,00 SIT 

-  
pomoč pri ohranjevanju psihofizičnega zdravja oseb z duševno 
prizadetostjo in njihovih družin  

23.234.000,00 
SIT 

-  pomoč družini z otrokom z motnjami v duševnem razvoju  
23.515.000,00 

SIT 

-  izvajanje informativne in publicistične dejavnosti  2.902.000,00 SIT 

-  zagotavljanje prilagojenih prevozov  7.256.000,00 SIT 

-  
zagotavljanje bivanjskih pogojev odraslim osebam z duševno 
prizadetostjo brez svojcev  

1.451.000,00 SIT 

-  
organiziranje in izvajanje športa in rekreacije osebam duševno 
prizadetostjo  

4.837.000,00 SIT 

-  spodbujanje in izvajanje kulturne dejavnosti  2.612.000,00 SIT 

-  
omogočanje občasnih interesnih dejavnosti za odrasle osebe z duševno 
prizadetostjo  

1.451.000,00 SIT 

b.  programe na lokalni ravni  19.350.000,00 



SIT 
 od tega:   

-  izvajanje oblik samopomoči v lokalnih društvih  6.643.800,00 SIT 

-  
vseživljenjsko učenje oseb z duševno prizadetostjo (usposabljanje za 
socialno življenje in integracijo)  

3.249.200,00 SIT 

-  organiziranje in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti  5.739.300,00 SIT 

-  
organiziranje in izvajanje počitniškega varstva ter drugih oblik za 
razbremenitev družine  

3.717.700,00 SIT 

c.  delovanje na državni ravni  
67.725.000,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  
21.285.000,00 

SIT 

-  osebne prejemke  
30.960.000,00 

SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  
15.480.000,00 

SIT 

d.  delovanje na lokalni ravni  
19.737.000,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  
14.803.000,00 

SIT 

-  osebne prejemke  0,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  4.934.000,00 SIT 

e.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

11.375.755,00 
SIT 

 od tega:   

-  nakup dveh kombiniranih vozil  9.000.000,00 SIT 

-  nakup računalniške in druge tehnične opreme  2.375.755,00 SIT 

f.  naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni  
16.751.202,00 

SIT 
 od tega:   

-  adaptacija in ureditev bivalne skupnosti v Zalogu - Ljubljana  
12.355.000,00 

SIT 

-  vzdrževalna dela v Varstveno delovnem centru Sožitje Kamnik  4.396.202,00 SIT 

7.  
Zvezi delovnih invalidov Slovenije, Puhova 10, Ljubljana, s 67 
društvi in 51.149 člani se odobri  

253.367.288,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  
85.078.787,00 

SIT 
 od tega:   

-  
izvajanje socialne in čustvene rehabilitacije delovnih invalidov po 
poškodbah pri delu, po poklicni bolezni ali poškodbi izven dela  

19.078.000,00 
SIT 

-  izvajanje programa za ohranjevanje zdravja v lastnih kapacitetah  31.460.000,00 



SIT 

-  
organiziranje in izvajanje usposabljanj za delo in neposredna pomoč 
invalidom  

5.325.787,00 SIT 

-  izdajanje publikacij, priročnikov, obvestil,…  2.418.000,00 SIT 

-  
pomoč pri odpravljanju arhitekturnih ovir in drugih ovir v bivalnem in 
delovnem okolju  

4.063.000,00 SIT 

-  šport in rekreacija  
16.447.000,00 

SIT 

-  
organiziranje in izvedba revije pevskih zborov s spremljajočimi 
aktivnostmi  

1.741.000,00 SIT 

-  organiziranje ustvarjalnih delavnic in terapevtskih skupin  2.805.000,00 SIT 

-  izvajanje zagovorništva in pravne pomoči  1.741.000,00 SIT 

b.  programe na lokalni ravni  
61.678.125,00 

SIT 
 od tega:   

-  
organiziranje srečanj in obiskov za težke in nepokretne invalide ter 
nudenje neposrednih pomoči  

15.286.000,00 
SIT 

-  prva osebna in socialna pomoč  6.291.125,00 SIT 

-  
pomoč invalidom po težkih operativnih posegih ali po nastanku 
invalidnosti  

19.059.000,00 
SIT 

-  ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov  7.981.000,00 SIT 

-  programi za integracijo invalidov v kulturno in družbeno življenje  3.870.000,00 SIT 

-  pomoč invalidom skozi ustvarjalnost  3.870.000,00 SIT 

-  zagotavljanje posebne pomoči socialno ogroženim invalidom  5.321.000,00 SIT 

c.  delovanje na državni ravni  
36.462.337,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  6.490.337,00 SIT 

-  osebne prejemke  
21.555.000,00 

SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  8.417.000,00 SIT 

d.  delovanje na lokalni ravni  
20.559.374,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  
12.374.374,00 

SIT 

-  osebne prejemke  3.111.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  5.074.000,00 SIT 

e.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

27.870.757,00 
SIT 

 od tega:   

-  doplačilo za prostore na Dunajski 101, Ljubljana  
12.395.464,00 

SIT 

-  obrtniška dela in oprema za prostore na Dunajski 101, Ljubljana  14.804.594,00 



SIT 

-  investicijsko vzdrževalna dela v enotah v Čatežu  670.699,00 SIT 

f.  naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni  
21.717.908,00 

SIT 
 od tega:   

-  

nakup opreme za lokalna društva (Lj. Bežigrad, Brežice, Lj. Center, 
Cerknica, Črešnjevec, Černomelj, Domžale, Dornberg, Grosuplje, 
Ilirska Bistrica, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Laško, Majšperk, 
Maribor, Metlika, Novo mesto, Murska sobota, Radovljica, Sežana, 
Velenje, Šentjur, Trbovlje, Trebnje, Lj. Vič, Vrhnika, Zagorje, Žalec)  

6.768.862,00 SIT 

-  nakup prostorov za društvo v Slovenj Gradcu  6.015.944,00 SIT 

-  nakup prostorov za društvo v Ormožu  8.933.102,00 SIT 

8.  
SONČEK Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije, 
Trebinjska 13, Ljubljana, z 17 društvi in 4002 člani se odobri  

143.437.085,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  
42.317.963,00 

SIT 
 od tega:   

-  varstvo, usposabljanje in zaposlovanje pod posebnimi pogoji  
24.015.000,00 

SIT 

-  zgodnja pomoč družinam, ki imajo otroke s posebnimi potrebami  2.241.963,00 SIT 

-  svetovalna služba  735.000,00 SIT 

-  šola za starše otrok v predšolskem obdobju  817.000,00 SIT 

-  počitniško varstvo otrok in mladostnikov  2.594.000,00 SIT 

-  terapevtske kolonije  1.706.000,00 SIT 

-  delavnica za usposabljanje sodelavcev in prostovoljcev  241.000,00 SIT 

-  
spodbujanje in strokovna podpora neposrednim izvajalcem programa 
za sprejemanje drugačnosti ("Korak k Sončku")  

251.000,00 SIT 

-  izdajanje revije PET  2.089.000,00 SIT 

-  izdajanje obvestil "Ali ste že slišali?"  1.935.000,00 SIT 

-  izdajanje almanaha  967.000,00 SIT 

-  tečaj za učitelje jahanja otrok s posledicami cerebralne paralize  290.000,00 SIT 

-  izvedba športih tekmovanj v pikadu, namiznem tenisu in šahu  774.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvajanje učenja plavanja za mlade  290.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvajanje aktivnosti na snegu  387.000,00 SIT 

-  organiziranje, spodbujanje in podpora kulturni ustvarjalnosti  2.985.000,00 SIT 

b.  programe na lokalni ravni  4.377.047,00 SIT 
 od tega:   

-  športne aktivnosti in tekmovanja  860.047,00 SIT 

-  plavalni tečaj po metodi Halliwick  1.766.000,00 SIT 

-  terapevtsko jahanje  1.751.000,00 SIT 

c.  delovanje na državni ravni  
38.542.298,00 

SIT 



 od tega:   

-  operativne odhodke  
23.788.298,00 

SIT 

-  osebne prejemke  6.453.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  8.301.000,00 SIT 

d.  delovanje na lokalni ravni  8.699.777,00 SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  2.901.777,00 SIT 

-  osebne prejemke  2.899.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  2.899.000,00 SIT 

e.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

49.500.000,00 
SIT 

 od tega:   

-  poplačilo po kupni pogodbi za drugi center SONČEK v Ljubljani  
45.000.000,00 

SIT 

-  nakup kombi vozila  4.500.000,00 SIT 

9.  
Zvezi društev invalidov vojn Slovenije, Celovška cesta 62, 
Ljubljana, z 6 društvi in 1450 člani se odobri  

78.432.295,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  
17.548,134,00 

SIT 
 od tega:   

-  
pomoč za doseganje večje kvalitete življenja posameznika v njegovem 
življenjskem okolju (prilagoditev prostorov in opreme)  

580.000,00 SIT 

-  usposabljanje za aktivno življenje in delo  2.322.000,00 SIT 

-  
organiziranje in izvedba programov za preprečevanje socialne 
izključenosti  

2.842.000,00 SIT 

-  

organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih 
prilagojenih objektih (aktivnosti za krepitev psihofizičnega stanja, 
socialne aktivnosti, medsebojna pomoč, samopomoč in socialna 
integracija)  

4.842.134,00 SIT 

-  
usposabljanje prostovoljcev- predavateljev za preprečevanje nesreč z 
eksplozivnimi sredstvi  

677.000,00 SIT 

-  priprava in izdaja glasila ter drugih publikacij  1.935.000,00 SIT 

-  pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov  483.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvajanje prilagojenih športno rekreativnih dejavnosti  1.257.000,00 SIT 

-  spodbujanje kulturne ustvarjalnosti invalidov vojn  967.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvajanje prostočasovnih aktivnosti  483.000,00 SIT 

-  pomoč pri izvajanju posebnih socialnih aktivnosti v lastnih kapacitetah  483.000,00 SIT 

-  svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic  677.000,00 SIT 

b.  programe na lokalni ravni  
18.680.484,00 

SIT 
 od tega:   



-  
pomoč pri oskrbi starejših oseb na domu in srečanja z oskrbovanci na 
domovih  

4.713.484,00 SIT 

-  pomoč pri zagotavljanju storitev za krepitev zdravja  2.446.000,00 SIT 

-  šport in rekreacija na lokalni ravni  2.800.000,00 SIT 

-  
priprava in izvedba predavanj o nevarnosti najdb vojnega materiala in 
eksplozivnih sredstev  

997.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvedba srečanj na lokalni ravni  1.214.000,00 SIT 

-  izobraževanje prostovoljcev na lokalni ravni  686.000,00 SIT 

-  informiranje, svetovanje in pomoč članom v stiski  3.886.000,00 SIT 

-  organiziranje in delovanje skupin za samopomoč  1.020.000,00 SIT 

-  zagotavljanje pomoči socialno ogroženim  918.000,00 SIT 

c.  delovanje na državni ravni  
26.996.607,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  6.348.607,00 SIT 

-  osebne prejemke  
11.167.000,00 

SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  9.481.000,00 SIT 

d.  delovanje na lokalni ravni  406.970,00 SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  0,00 SIT 

-  osebne prejemke  0,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  406.970,00 SIT 

e.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

3.926.333,00 SIT 

 od tega:   

-  
Investicijsko - vzdrževalna dela in nakup opreme za dom za 
ohranjevanje zdravja Korenjsko sedlo  

2.355.282,00 SIT 

-  nakup opreme za hišice v Termah Čatež  902.081,00 SIT 

-  nakup opreme za poslovne prostore Zveze  309.400,00 SIT 

-  za pripravljalna dela za adaptacijo enote v Červarju  359.570,00 SIT 

f.  naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni  
10.873.767,00 

SIT 
-  investicijska - vzdrževalna dela in nakup opreme v MDSS Novo mesto  2.125.988,00 SIT 

-  ureditev prostorov in nakup opreme za MD Kranj  2.019.148,00 SIT 

-  vzdrževalna dela v MD Nova gorica  300.000,00 SIT 

-  nakup opreme in vzdrževanje prostorov v MD Ljubljana  5.719.120,00 SIT 

-  investicijska - vzdrževalna dela in nakup opreme v MDSS Maribor  709.511,00 SIT 

10. 
Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova 4, Ljubljana, 
s 16 društvi in 8120 člani se odobri  

99.853.011,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  
11.073.992,00 

SIT 



 od tega:   

-  
organiziranje in izvedba družabno kulturnega srečanja za težje in 
starejše vojne invalide ter tiste z nizkimi dohodki  

2.634.000,00 SIT 

-  usposabljanje za pomoč starejšim vojnim invalidom  1.484.992,00 SIT 

-  izdajanje biltena in drugih informacij  4.651.000,00 SIT 

-  
organiziranje in izvedba tekmovanj v šahu, balinanju, kegljanju, 
streljanju, pikadu, smučanju in drugih športih  

1.317.000,00 SIT 

-  
organiziranje srečanj in proslav v spomin na zgodovinske dogodke in 
pomoč pri izdaji knjig  

987.000,00 SIT 

b.  programe na lokalni ravni  
35.004.104,00 

SIT 
 od tega:   

-  obiski in neposredna pomoč vojnim invalidom na lokalni ravni  6.753.104,00 SIT 

-  organiziranje srečanj ob visokih življenjskih jubilejih  2.732.000,00 SIT 

-  
sprejem otrok padlih borcev v agresiji na Slovenijo 1991 in umrlih 
mirnodobnih invalidov  

530.000,00 SIT 

-  
pomoč socialno ogroženim mirnodobskim vojnim invalidom za plačilo 
storitev  

4.150.000,00 SIT 

-  pomoč pri zdraviliškem in klimatskem zdravljenju  5.708.000,00 SIT 

-  pomoč pri letovanju socialno ogroženih članov  4.924.000,00 SIT 

-  svetovanje v zvezi z ohranjevanjem zdravja in višjo kvaliteto življenja  568.000,00 SIT 

-  pomoč pri nakupu zdravil in zobozdravstvenih storitev  1.660.000,00 SIT 

-  usposabljanje prostovoljcev za pomoč starejšim in invalidom  265.000,00 SIT 

-  pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov  379.000,00 SIT 

-  prevozi invalidov  470.000,00 SIT 

-  športno rekreacijska dejavnost  1.634.000,00 SIT 

-  obisk kulturnih prireditev  1.137.000,00 SIT 

-  družabna srečanja in proslave  4.094.000,00 SIT 

c.  delovanje na državni ravni  
24.588.589,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  5.671.589,00 SIT 

-  osebne prejemke  
12.972.000,00 

SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  5.945.000,00 SIT 

d.  delovanje na lokalni ravni  7.373.368,00 SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  3.271.368,00 SIT 

-  osebne prejemke  1.486.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  2.616.000,00 SIT 

e.  naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni  
21.812.958,00 

SIT 
 od tega:   



-  obnova kegljišča v Ljubljani, Malenškova 1  6.000.000,00 SIT 

-  sanacija lesenega objekta v Ljubljani. Malenškova 1  
15.812.958,00 

SIT 

11. 
Zvezi za šport invalidov Slovenije, Malenškova 1, Ljubljana, s 15 
organizacijami se odobri  

86.649.993,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  
55.700.006,00 

SIT 
 od tega:   

-  
nastop na svetovnem prvenstvu v kolesarjenju za invalide (Altenstadt, 
Nemčija, 3. - 12.8. 2002 - delovni invalidi)  

1.245.000,00 SIT 

-  
nastop na tekmi svetovnega prvenstva v dresuri-konjeništvo za invalide 
- cerebralci  

1.357.000,00 SIT 

-  
nastop na svetovnem prvenstvu v plavanju za invalide (Mar de Plata, 
Argentina 3. - 13.12.2002 - delovni invalidi)  

2,194,000,00 SIT 

-  
nastop na svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu za invalide (Taipei, 
Kitajski Taipei, 15.-22.8. 2002 - paraplegiki in cerebralci)  

3.705.000,00 SIT 

-  
nastop na evropskem prvenstvu v kegljanju na 10 kegljev za gluhe 
(Helsinki, Finska, 31.-18.5. 2002)  

3.148,000,00 SIT 

-  
nastop na evropskem prvenstvu v plavanju za gluhe (Varšava, Poljska, 
25.-29.6. 2002)  

1.077.000,00 SIT 

-  
nastop na prvenstvu v smučanju za gluhe ( Visoke Tatre, Slovaška, 
februar 2002)  

2.656.000,00 SIT 

-  
nastop na svetovnem prvenstvu v košarki za gluhe ( Atene, Grčija julij 
2002)  

5.835.000,00 SIT 

-  nastop na prvenstvu v kolesarjenju za gluhe (september 2002)  1.077.000,00 SIT 

-  
nastop na svetovnem prvenstvu v streljanju za invalide (Kyungnam, 
Koreja, 3.- 13.7. 2002 - paraplegiki in delovni invalidi)  

4.698.000,00 SIT 

-  
nastop na svetovnem prvenstvu v atletiki za invalide (Lille, Francija, 
20.-28.7 2002 - paraplegiki in cerebralci)  

4.678.000,00 SIT 

-  
nastop na evropskem prvenstvu v kegljanju za slepe (9 kegljev) 
(Košice, Slovaška, 29.5.-2.6. 2002)  

2.110.000,00 SIT 

-  
nastop na svetovnem prvenstvu v golbalu za slepe (Rio de Janeiro, 
Brazilija, 31.8.-8.9. 2002)  

5.059.000,00 SIT 

-  
nastop na svetovnem prvenstvu v šahu za slepe in slabovidne -
posamično (Španija)  

1.430.000,00 SIT 

-  
nastop na svetovnem prvenstvu v sedeči odbojki za ženske (Kairo, 
Egipt, 24.-30.10. 2002 - delovni invalidi)  

6.282.000.00 SIT 

-  izvedba ciklusa 28 državnih prvenstev za različne skupine invalidov  4.723.006,00 SIT 

-  
organizacija in izvedba prireditve s podelitvijo podelitev priznanj 
športnikom za tekmovalne uspehe v tekočem letu  

590.000,00 SIT 

-  priprave športnikov invalidov na sezono 2003  2.361.000,00 SIT 

-  šport mladih invalidov  590.000,00 SIT 

-  priprava in izdaja publikacije o slovenskih športnih invalidih  295.000,00 SIT 



-  priprava na paraolimpijske igre Atene 2004  590.000,00 SIT 

b.  delovanje na državni ravni  
20.049.987,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  5.650.987,00 SIT 

-  osebne prejemke  
11.303.000,00 

SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  3.096.000,00 SIT 

c.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

10.900.000,00 
SIT 

 od tega:   

-  ureditev prostorov na Puhovi 10 v Ljubljani (prilagoditev in oprema)  7.500.000,00 SIT 

-  nakup športne opreme  3.400.000,00 SIT 

12. 
Društvu laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, Ljubljana, 
enovito društvo z 230 člani se odobri  

22.261.999,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni in lokalni ravni  
15.530.964,00 

SIT 
 od tega:   

-  
pomoč prostovoljcev (poverjenikov) pri izvajanju socialnih aktivnosti 
na domu laringektomiranih oseb  

412.000,00 SIT 

-  
zagovorništvo in zagotavljanje občasne pomoči socialno ogroženim 
članom  

309.000,00 SIT 

-  izvajanje psihosocialne pomoči osebam pred in po operaciji grla  464.000,00 SIT 

-  učenje nadomestnega govora  2.889.000,00 SIT 

-  izvajanje psihosocialne rehabilitacije  2.167.000,00 SIT 

-  
organiziranje in izvajanje programa za preprečevanje socialne 
izključenosti  

2.063.,000,00 SIT 

-  organiziranje in izvajanje programov za ohranjevanje zdravja  2.380.964,00 SIT 

-  usposabljanje prostovoljcev (poverjenikov)  515.000,00 SIT 

-  
usposabljanje oseb iz neposrednega okolja za izvajanje temeljnih 
postopkov oživljanja laringektomiranih oseb  

619.000,00 SIT 

-  priprava in izdajanje glasila ter publikacij  2.528.000,00 SIT 

-  pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov  51.000,00 SIT 

-  
organizacija in izvedba usposabljanj za izboljšanje kvalitete življenja 
laringektomiranih oseb  

309.000,00 SIT 

-  organizacija in izvedba športno rekreativnih aktivnosti  464.000,00 SIT 

-  spodbujanje in podpora kulturnih ustvarjalnosti laringektomiranih oseb  103.000,00 SIT 

-  
organiziranje in izvedba programa za preprečevanje izključenosti 
laringektomiranih oseb na lokalni ravni  

257.000,00 SIT 

b.  delovanje na državni ravni  3.164.379,00 SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  1.452.379,00 SIT 



-  osebne prejemke  0,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  1.712.000,00 SIT 

c.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

3.566.656,00 SIT 

 od tega:   

-  nakup tehnične opreme za izvajanje socialnih programov  3.282.350,00 SIT 

-  poplačilo kupnine za prostore v Ljubljani, Parmova 53  284.306,00 SIT 

13. 
Zvezi invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva 15, 
Maribor, s 4 društvi in 1030 člani se odobri  

24.563.461,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  
10.022.412,00 

SIT 
 od tega:   

-  organizacija delavnic in družinsko svetovanje  2.031.000,00 SIT 

-  izvajanje socialnega programa v okviru zdraviliške dejavnosti  2.324.412,00 SIT 

-  usposabljanje prostovoljcev in sodelavcev za pomoč stomistom  2.031.000,00 SIT 

-  priprava in izdaja glasila  1.364.000,00 SIT 

-  izvedba športnih tekmovanj  1.015.000,00 SIT 

-  pomoč za udeležbo na kulturnih prireditvah  580.000,00 SIT 

-  druge dejavnosti - izdaja biltena o delovanju organizacije  677.000,00 SIT 

b.  programe na lokalni ravni  5.626.370,00 SIT 
 od tega:   

-  vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci (poverjeniki)  290.000,00 SIT 

-  usposabljanje za zdrav način prehranjevanja  193.000,00 SIT 

-  šola irigacije  290.000,00 SIT 

-  pomoč svojcem pri sprejemanju člana po operaciji  372.000,00 SIT 

-  delovanje oseb s stomo  3.707.370,00 SIT 

-  delavnice za pridobivanje novih ročnih spretnosti  387.000,00 SIT 

-  organiziranje pravne pomoči, zagovorništvo in socialno svetovanje  387.000,00 SIT 

c.  delovanje na državni ravni  4.790.801,00 SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  2.800.801,00 SIT 

-  osebne prejemke  387.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  1.603.000,00 SIT 

d.  delovanje na lokalni ravni  425.700,00 SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  233.700,00 SIT 

-  osebne prejemke  96.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  96.000,00 SIT 

e.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

3.698.178,00 SIT 

 od tega:   



-  pisarniška oprema za prostore v Mariboru  1.063.285,00 SIT 

-  vzdrževalna dela na objektu v Ljubljani, Parmova 53  1.000.000,00 SIT 

-  računalniška in druga tehnična oprema  1.634.893,00 SIT 

14. 
Društvu za ankilozirajoči spondilitis Slovenije DASS, Parmova 53, 
Ljubljana, s 15 podružnicami in 2000 člani se odobri  

46.251.780,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni in lokalni ravni  
16.230.528,00 

SIT 
 od tega:   

-  
organizacija in delovanje centra za prilagajanje tehničnim 
pripomočkom za nujna dnevna opravila  

1.997.000,00 SIT 

-  učne delavnice in šola za nove člane  1.695.000,00 SIT 

-  uvajanje novih individualnih in skupinskih metod ohranjevanja zdravja  6.132.528,00 SIT 

-  
organiziranje rednih rehabilitacijskih aktivnosti in dodatno 
usposabljanje vaditeljev  

2.239.000,00 SIT 

-  
izvajanje izobraževalne in publicistične dejavnosti v okviru dekade 
gibal  

1.210.000,00 SIT 

-  priprava in izdaja vestnika, zgibank, video mateariala  1.187.000,00 SIT 

-  športne in rekreativne dejavnosti  303.000,00 SIT 

-  spodbujanje kulturnih aktivnosti na lokalni ravni  99.000,00 SIT 

-  
izvedba tečaja za tek na smučeh, igre odbojke, kolesarjenje in 
pohodništvo na lokalni ravni  

399.000,00 SIT 

-  usposabljanje za uporabo tehničnih pripomočkov na lokalni ravni  969.000,00 SIT 

b.  delovanje na državni in lokalni ravni  
14.481.072,00 

SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  2.795.072,00 SIT 

-  osebne prejemke  6.031.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  2.130.000,00 SIT 

-  operativne odhodke na lokalni ravni  1.667.000,00 SIT 

-  osebne prejemke na lokalni ravni  1.471.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti na lokalni ravni  387.000,00 SIT 

c.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

15.540.180,00 
SIT 

 od tega:   

-  nakup bivalne enote v Ljubljani, Kunaverjeva 8  
15.540.180,00 

SIT 

15. 
Društvu paralitikov Slovenije, Archinetova 19, Ljubljana, enovito 
društvo s 97 člani se odobri  

12.000.000,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  702.900,00 SIT 
 od tega:   

-  pomoč pri odpravljanju ovir v fizičnem okolju  20.000,00 SIT 



-  prevozi in dostava  88.900,00 SIT 

-  pomoč pri uveljavljanju obnovitvene rehabilitacije  15.000,00 SIT 

-  svetovanje za uveljavljanje ambulantne obnovitvene rehabilitacije  15.000,00 SIT 

-  organizacija in izvedba tečajev, predavanj  20.000,00 SIT 

-  
izdaja glasila ob 20-letnici ustanovitve in delovanja društva in izdelava 
spletne strani  

75.000,00 SIT 

-  pomoč pri nabavi in servisiranju tehničnih pripomočkov  45.000,00 SIT 

-  organiziranje prilagojenih prevozov  40.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvedba športnih aktivnosti  214.000,00 SIT 

-  podpora kulturni ustvarjalnosti  30.000,00 SIT 

-  interesne dejavnosti (radioamaterstvo, ročne spretnosti)  30.000,00 SIT 

-  organiziranje in izvedba srečanja  110.000,00 SIT 

b.  delovanje na državni ravni  3.297.100,00 SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  1.736.100,00 SIT 

-  osebne prejemke  731.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  830.000,00 SIT 

c.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

8.000.000,00 SIT 

 od tega:   

-  za dofinanciranje nakupa prostorov  8.000.000,00 SIT 

16. 
Društvu študentov invalidov, Kersnikova 4, Ljubljana, enovito 
društvo z 80 člani se odobri  

18.000.000,00 
SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  5.950.000,00 SIT 
 od tega:   

-  prilagojeni prevozi študentov invalidov  2.450.000,00 SIT 

-  služba za pomoč študentom invalidom  3.500.000,00 SIT 

b.  delovanje na državni ravni  2.050.000,00 SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  288.000,00 SIT 

-  osebne prejemke  1.346.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  416.000,00 SIT 

c.  
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni 
ravni  

10.000.000,00 
SIT 

 od tega:   

-  za dokončno ureditev in opremo prostorov  
10.000.000,00 

SIT 

17. 
YHD - društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 
Ljubljana, enovito društvo s 152 člani se odobri  

4.950.000,00 SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  3.300.000,00 SIT 



 od tega:   

-  sofinanciranje eksperimentalnega programa osebna asistenca  3.300.000,00 SIT 

b.  delovanje na državni ravni  1.650.000,00 SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  0,00 SIT 

-  osebne prejemke  605.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  1.045.000,00 SIT 

18. 
Zvezi društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko (1941-
1945), Gregoričeva 5a, Celje, s 3 društvi in 11.950 člani se odobri  

2.700.000,00 SIT 

 od tega za:   

a.  programe na državni ravni  1.190.000,00 SIT 
 od tega:   

-  
sofinanciranje zdraviliškega zdravljenja za socialno ogrožene invalide - 
kmečke upokojence  

820.000,00 SIT 

-  usposabljanje za psihosocialno pomoč invalidom v domačem okolju  270.000,00 SIT 

-  izdaja biltena  50.000,00 SIT 

-  uspoabljanje za uveljavljanje pravic prisilnih mobilizirancev  50.000,00 SIT 

b.  delovanje na državni ravni  1.510.000,00 SIT 
 od tega:   

-  operativne odhodke  688.000,00 SIT 

-  osebne prejemke  127.000,00 SIT 

-  upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti  695.000,00 SIT 
 


