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SKLEP 
o razporeditvi sredstev FIHO na posamezne invalidske organizacije za leto 

2004 
 
 
 
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na svoji 5. seji 29. 9. 2003 
skladno s 6. in 8. členom Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2004. Finančni načrt temelji na 
oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto 2003, oceni poslovanja Loterije d.d., ki s plačili 
koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino sredstev FIHO  ter 
na osnovi ocene gospodarskih gibanj v RS za leto 2004.  
 
Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO določil, da 
se za leto 2004 za invalidske organizacije razpišejo sredstva v višini 2.227.000.000,00 sit, kar znaša 
16 % manj od razpisanih sredstev za leto 2003. 
 
Svet FIHO je skladno s 13. in 14. členom Pravilnika FIHO določil tudi vsebino javnega razpisa za 
leto 2004, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 83 dne 3. 10. 2003. Nadalje je sprejel terminski 
načrt v zvezi s postopkom za pripravo predloga razporeditve sredstev za leto 2004 ter pozval obe 
komisiji, da pripravita predlog razporeditve sredstev in ga posredujeta svetu FIHO v obravnavo in 
sprejem. 

I. 
 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskih organizacij se je v 
ta namen sestala štirikrat in obravnavala vse prispele vloge po formalni, vsebinski in finančni plati. 
 
1. Pri odpiranju vlog dne 7. 11. 2003 je ugotovila:  

• da je v predpisanem roku prispelo 25 (petindvajset) vlog; 
• da je 7 (sedem) invalidskih  organizacij posredovalo popolne vloge z ustrezno dokumentacijo;  
• 14 (štirinajst) organizacij je komisija pozvala, da jih v roku 10 dni dopolnijo oz. odpravijo 

pomanjkljivosti;  
• 4 (štiri) vloge pa je komisija zavrnila. 

 
2. Od štirinajstih pozvanih invalidskih organizacij so v predpisanem roku svoje vloge dopolnile z 

obrazložitvami vse organizacije, razen Društva za ankilozirajoči spondilitis, ki se ni odzvalo na 
poziv komisije. 
Od štirih organizacij, (Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 41-45, 
Gregorčičeva 5a, 3000 Celje, Sklad Silva, Fijeroga 10, Šmarje, Invalidsko društvo Kengurujček, 
Trnovec 25a, 1215 Medvode in »SONČEK« zgornje Gorenjske, Ul. Staneta Bohola 4, Jesenice), ki 
jih je komisija zavrnila, so se v predpisanem roku na nadzorni odbor FIHO pritožili: Zveza društev 
mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 41-45, Sklad Silva in Invalidsko društvo Kengurujček.   
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Nadzorni odbor je pritožbama  Zveze društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 41-45 in 
Sklada Silva ugodil, ker sta organom FIHO dokazala, da sta oba v postopku za pridobitev statusa 
invalidske organizacije. Pritožbo Invalidskega društva Kengurujček pa je zavrnil.  

 
3. Na  seji 24. 11. 2003 je komisija pregledala dopolnjene vloge štirinajstih  invalidskih organizacij. 

V nadaljevanju je komisija obravnavala triindvajset finančno – ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih organizacij, katere so dokazale, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
sredstev FIHO. Obravnavala je tudi predloge invalidskih organizacij z dne 24. 11. 2003, ki so se 
medsebojno usklajevale po načelih solidarnosti in vzajemnosti v okviru razpoložljivih sredstev kot 
to določa 18. člen pravilnika in jih glede na razpoložljiva sredstva vključila v oblikovanje predloga.  

 
4. Na  seji dne 26.11.2003 je podrobno pregledala usklajenost zlasti posebnih 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 

   
5.Komisija je ugotovila, da je bilo spremljanje konkretne realizacije posebnih socialnih programov v 

invalidskih organizacijah, ki jih je v letu 2003 tudi obiskala, zelo pomembno za njeno presojo o 
strokovni utemeljenosti in vodenju posebnih socialnih programov. Invalidske organizacije so v 
evropskem letu invalidov 2003 izvedle dodatne programe za večjo socialno vključenost invalidov, 
za izenačevanje možnosti in za ozaveščanje javnosti za upoštevanje načela "nikoli o invalidih brez 
invalidov". 

     
 6.Komisija je ugotovila, da so organizacije zaprosile za 50 % več sredstev od dejansko razpoložljivih 

za leto 2003. Še posebej so izstopali predlogi za  financiranje naložb. Komisija je oblikovala 
predlog, po katerem se zaradi 16 % zmanjšanja sredstev v letu 2004 v primerjavi z letom 2003, 
zmanjšajo sredstva za delovanje in programe le za 5 %. Preostala sredstva pa se razporedijo za 
najbolj nujne naložbe. Na tej osnovi je pripravila osnutek predloga sklepa o razporeditvi za leto 
2004. 

 
 7.Na  12. seji dne 1.12.2003 je komisija po dodatnih uskladitvah izdelala Predlog sklepa  o 

razporeditvi sredstev FIHO za posamezne invalidske organizacije za leto    2004. 
Komisija predlaga, da se invalidskim organizacijam: 

1. Društvu laringektomiranih Slovenije,  
2. Društvu študentov invalidov Slovenije,  
3. Zvezi za šport invalidov Slovenije,  
4. YHD – društvu za teorijo in kulturo hendikepa,  
5. Društvu VIZIJA – PZS,  
6. Društvu mali ljudje Slovenije 
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za leto 2004 odobrijo sredstva za delovanje in izvajanje posebnih socialnih programov v višini 100 
% realizacije v letu 2003. Vsem ostalim organizacijam: 

 7. Zvezi društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 41-45, 
                 8. Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije,  
                 9.Združenju invalidov – FORUM Slovenije,  

10.Zvezi SOŽITJE – Zvezi društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, 
11.Zvezi paraplegikov Slovenije,  
12.Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije,  
13.Društvu distrofikov Slovenije,  
14.SONČKU – Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije,  
15.Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije,  
16.Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije,  
17.Zvezi delovnih invalidov Slovenije,  
18.Društvu paralitikov Slovenije,  
19.Zvezi invalidskih društev  ILCO Slovenije,  
20.Skladu SILVA,  
21.Društvu za ankilozirajoči spondilitis Slovenije – DASS in  
22.Združenju multiple skleroze Slovenije 

se odobrijo sredstva za delovanje in izvajanje posebnih socialnih programov zmanjšana za 5% 
glede na realizacijo leta 2003, kar pomeni, da predlaga komisija delitveno razmerje v višini 84 % 
za programe in delovanje ter 16 % za naložbe. 

 
 8.Komisija predlaga, da svet FIHO na svoji seji ne 15. 12. 2003 ne odloči o razporeditvi sredstev za 

Društvo invalidski forum, Palmejeva 8, Ljubljana, dokler se ne konsolidirajo razmere v društvu. 
 
 
   

Komisija predlaga svetu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, 
da sprejme predloženi predlog razporeditve sredstev FIHO invalidskim organizacijam za leto 
2004 kot sledi: 
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INVALIDSKA ORGANIZACIJA 
  

 
1.)Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, Ljubljana,   

z 9 medobčinskimi društvi se odobri: 287.008.860,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 68.149.343,00 sit
od tega za:  
 -Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del  5.370.350,00 sit
 -Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v brajevi pisavi in računalniškem 

zapisu 3.470.350,00 sit
 -Izdelava in izdajanje zvočnih časopisov 6.308.000,00 sit
 -Izdelava in izdajanje časopisov v brajevi pisavi in računalniškem zapisu 4.381.875,00 sit
 -Izdelava in izdajanje časopisov v povečanem tisku 2.004.500,00 sit
 -Izdelava in izdajanje računalniškega zapisa 570.000,00 sit
 -Organiziranje, vzdrževanje in razvoj mrežnega elektronskega informacijskega 

sistema s tehnično infrastrukturo 3.173.000,00 sit
 -Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v zvočni tehniki 2.375.000,00 sit
 -Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v brajevi pisavi in 

računalniškem zapisu 1.087.750,00 sit
 -Nabava in distribucija tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne 5.764.011,00 sit 
 -Organiziranje in izvajanje pomoči in samopomoči slepih in slabovidnih pri 

premagovanju ovir in omogočanje neodvisnega življenja 3.846.728,60 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) 15.564.787,65 sit 

 -Pomoč slepim in slabovidnim otrokom ter otrokom, ki imajo poleg okvare še 
dodatne motnje v telesnem in/ali duševnem razvoju 2.975.398,10 sit

 -Pomoč slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem 
pri vključevanju v redne oblike vzgoje in izobraževanja 610.637,20 sit

 -Delavnice za krepitev duševnega zdravja slepe in slabovidne mladine 142.500,00 sit 
 -Socialna in emocionalna priprava mladih za življenje 118.750,00 sit
 -Računalniško opismenjevanje slepih in računalniško opismenjevanje 

slabovidnih oseb – nadaljevalni tečaji 950.000,00 sit
 -Zagotavljanje programske opreme za povečavo za slabovidne 900.125,00 sit
 -Zagotavljanje programske opreme za slepe s sintezo govora 804.650,00 sit
 -Organiziranje in izvedba prilagojenih športnih tekmovanj 3.154.000,00 sit 
 -Organiziranje in izvedba prilagojenih šahovskih tekmovanj 1.425.000,00 sit
 -Organiziranje in izvajanje študijskih krožkov 95.000,00 sit
 -Organiziranje in izvedba tekmovanja v branju in pisanju brajeve pisave 332.500,00 sit
 -Usposabljanje slepih in slabovidnih- pomoč pri zaposlovanju 285.000,00 sit
 -Usposabljanje slepih uporabnikov pri vzdrževanju in ohranjanju znanja psov 

vodičev s preizkusi pridobljenih sposobnosti psov 529.631,20 sit
 -Organiziranje in izvajanje pomoči in samopomoči staršev slepih in slabovidnih 

otrok in mladostnikov – skupina staršev za samopomoč 323.000,00 sit
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 -Izvajanje samopomoči slepih in slabovidnih intelektualcev pri vključevanju v 
delovno in življenjsko okolje 733.197,65 sit

 -Organiziranje in izvedba kulturniškega vikenda in srečanj z znanimi 
kulturnimi ustvarjalci 285.000,00 sit

 -Pomoč pri izvedbi programa slepih in slabovidnih vernikov 285.000,00 sit
 -Pomoč pri izvedbi  programa gledališke skupine 95.000,00 sit
 -Organiziranje in izvedba drugih socialnih aktivnosti 188.601,60 sit
  
b.) programe na lokalni ravni 72.072.547,00 sit
od tega za:  
 -Prva socialna in osebna pomoč slepim in slabovidnim osebam 7.090.023,85 sit
 -Organiziranje tečajev mobilnosti in orientacije 5.530.173,25 sit
 -Pomoč kasneje oslepelim slepim in slabovidnim osebam 5.139.058,25 sit
 -Pomoč starejšim osebam z okvaro vida 4.131.445,50 sit
 -Opismenjevanje odraslih slepih v brajevi pisavi 2.377.261,00 sit
 -Računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih oseb – začetni tečaj 3.919.094,85 sit
 -Svetovanje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za uporabo tehničnih 

pripomočkov 2.105.888,75 sit
 -Pomoč družini s slepim ali slabovidnim članom z dodatnimi motnjami v 

telesnem ali duševnem razvoju 2.513.295,30 sit
 -Nudenje finančne in materialne pomoči socialno ogroženim slepim in 

slabovidnim osebam 7.306.944,00 sit
 -Pomoč pri zaposlovanju slepih in slabovidnih oseb 1.741.779,10 sit 
 -Osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb 7.670.958,00 sit
 -Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za gospodinjstva 1.193.528,70 sit
 -Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za samourejanje 924.986,50 sit
 -Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za ročna dela 865.306,50 sit
 -Organiziranje in usposabljanje slapih in slabovidnih oseb za življenje v 

bivalnih skupnostih 3.098.583,65 sit
 -Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti 1.044.336,90 sit
 - Organiziranje skupin za sosedsko pomoč 183.619,80 sit
 -Organiziranje skupine in izvajanje dopolnilne pomoči pri šolanju slepih in 

slabovidnih oseb 499.215,50 sit
 -Usposabljanje svojcev in drugih oseb iz okolja za življenje in delo s slepo in 

slabovidno osebo 952.527,00 sit
 -Organiziranje skupine za psihosocialno svetovanje pri razreševanju konfliktnih 

situacij  263.952,75 sit
 -Usposabljanje in omogočanje uporabe sodobne informacijske tehnologije in 

njihovo vzdrževanje 4.006.235,00 sit
 -Ozaveščanje javnosti za lažje vključevanje slepih in slabovidnih v okolje 2.678.239,70 sit
 -Organiziranje in izvedba športno rekreativnih aktivnosti 3.890.228,00 sit
 -Organiziranje in izvedba šahovskih aktivnosti 1.882.019,05 sit
 -Organiziranje in izvedba kulturnih aktivnosti 521.284,00 sit
 -Organiziranje in izvedba tečajev 478.733,50 sit
 -Organiziranje in delovanje radioamaterske dejavnosti 63.828,60 sit
c.) delovanje na državni ravni 77.944.498,00 sit



 6

od tega za:  
 -Operativne odhodke 29.147.748,00 sit
 -Osebne prejemke 32.819.650,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 15.977.100,00 sit
  
d.) delovanje na lokalni ravni 27.842.472,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 15.446.589,15 sit
 -Osebne prejemke 10.032.334,02 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 2.363.548,83 sit
  
e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 21.000.000,00 sit
od tega:  
 -Začetek prenove vile Tomo Zupana, na Okroglem pri  Kranju 12.278.000,00 sit
 -Izgradnja vkopanega objekta –shramba za plažne rekvizite v Izoli      5.937.600,00 sit
 -Investicijsko vzdrževalna dela na objektih za ohranjevanje zdravja         2.784.400,00 sit
  
f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 20.000.000,00 sit
od tega za:  
 -Nadaljevanje izgradnje poslovnih prostorov za izvajanje programov MDSS 

Celje 3.000.000,00 sit
 -Dokončanje adaptacije društvenih prostorov s posebnimi bivalnimi enotami za 

slepe in slabovidne, Repičeva 4, Koper 3.500.000,00 sit
 -Sofinanciranje nakupa računalniške opreme za slepe in slabovidne – za 

izvajanje programa »računalniško opismenjevanje«, MDSS Kranj 796.005,00 sit 
 -Investicijsko vzdrževalna dela na objektu MDSS Kranj, Cesta Staneta Žagarja 

27, Kranj, MDSS Kranj 598.038,00 sit
 -Nakup kombija, MDSS LJUBLJANA 5.000.000,00 sit
 -Sofinanciranje izdelave hlajenja doma slepih in vrtne stavbe Maribor, 

Gospejna 11, MDSS Maribor 3.000.000,00 sit
 -Izdelava investicijsko tehnične dokumentacije za adaptacijo prostorov MDSS 

v Novi Gorici, Erjavčeva 45 a 3.000.000,00 sit
 -Investicijsko vzdrževalna dela v prostorih MDSS Ptuj, Dravska ulica 18 1.105.957,00 sit
  
  2.)Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, Ljubljana, z 

12 medobčinskimi društvi se odobri: 274.822.027,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 80.402.674,00 sit
od tega:  
 -Posebne socialne pomoči invalidom-kompenziranje invalidnosti 3.458.760,00 sit
 -Usposabljanje za aktivno življenje in delo- zagovorništvo, osveščanje in 

informiranje naglušnih oseb 9.086.256,00 sit
 -Samopomočne in terapevtske skupine odraslih naglušnih oseb 3.440.064,00 sit
 -Skupina za samopomoč uporabnikov in staršev otrok s polževim vsadkom 560.880,00 sit
 -Ohranjevanja zdravja- organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje 

zdravja v lastnih objektih 6.824.040,00 sit
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 -Izobraževanje- psihosocialni programi pomoči družinam z gluho ostarelo 
osebo oz. posameznim ostarelim gluhim osebam v RS 7.011.000,00 sit

 -Izobraževanje- seminarji in okrogle mize za gluhe osebe 2.337.000,00 sit
 -Informativna dejavnost- glasilo Iz sveta tišine 7.665.360,00 sit
 -Informativna dejavnost- TV oddaja Prisluhnimo tišini 8.459.940,00 sit
 -Informativna dejavnost- lastna produkcija- video časopis 3.739.200,00 sit
 -Informativna dejavnost- lastna produkcija- snemanje prispevkov in oddaj za 

javno TV, regionalno TV 1.355.460,00 sit 
 -Informativna dejavnost- spletno omrežje –web informiranje  1.776.120,00 sit
 -Tehnični pripomočki- nabava in distribucija tehničnih pripomočkov za gluhe 2.804.400,00 sit
 -Tehnični pripomočki- tehnični pripomočki za naglušne osebe 934.800,00 sit
 -Šport in rekreacija 12.328.510,00 sit
 -Kultura- gledališka, filmska, plesna in foto ustvarjalnost odraslih gluhih oseb 6.221.094,00 sit
 -Kultura- umetniško in likovno ustvarjanje gluhih ustvarjalcev 2.399.790,00 sit
  
b.) programe na lokalni ravni 44.557.883,00 sit
od tega za:  
 -Posebne socialne pomoči invalidom-kompenziranje invalidnosti 18.545.367,05 sit
 -Pomoč gluhim in naglušnim pri premagovanju komunikacijskih ovir 6.133.718,70 sit
 -Prostočasovne aktivnosti članov za preprečevanje njihove socialne 

izključenosti   6.438.122,45 sit 
 -Izobraževanje 5.315.970,10 sit
 -Rehabilitacijski programi 4.321.152,90 sit
 -Informativna dejavnost 1.318.584,80 sit
 -Usposabljanje za aktivno življenje in delo 2.484.967,00 sit
  
c.) delovanje na državni ravni 71.546.400,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke  31.022.250,00 sit
 -Osebne prejemke 26.201.000,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 14.323.150,00 sit
  
d.) delovanje na lokalni ravni 37.540.063,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 13.309.690,00 sit
 -Osebne prejemke 19.052.354,50 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 5.178.018,50 sit
  
e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 20.500.000,00 sit
od tega za:  
 -Nadgradnja video/avdio in multimedijskega sistema v studiu ZDGNS 7.000.000,00 sit
 -Ureditev kapacitet za ohranjevanje zdravja gluhih in naglušnih v Moravskih 

toplicah - M 18 12.000.000,00 sit
 -Nabava in montaža grelne instalacije v odtokih meteorne vode ter ureditev in 

opremljanje kleti v Kranjski Gori 1.500.000,00 sit
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f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 20.275.007,00 sit
od tega za:  
 -Nakup opreme za DGN Koper (pisarniška oprema, grafoskop, klima naprave) 1.500.000,00 sit
 -Nakup opreme za DGN Maribor (računalnik z monitorjem, pisarniška oprema) 1.500.000,00 sit
 -Nakup zemljišča za ureditev prostorov DGN Krško  4.075.007,00 sit
 -Dokončanje gradbeno-obrtniških del na objektu DGN Kranj-Auris 6.000.000,00 sit
 -Odkup društvenih prostorov  DGN Velenje 6.000.000,00 sit
 -Obnova doma gluhih in naglušnih Novo mesto 1.200.000,00 sit
  
 3.)Društvu distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, Ljubljana, enovito 

društvo s poverjeništvi, se odobri: 192.780.013,00 sit
  
od tega za:  
a.) programe na državni in lokalni ravni 107.407.000,00 sit
od tega za:  
 -Prevozi in nega 31.552.000,00 sit
 -Storitve za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb – prva socialna pomoč 13.300.000,00 sit
 -Osebna asistenca in pomoč na domu 11.028.800,00 sit
 -Celovita obnovitvena rehalibitacija (socialni del) 7.921.200,00 sit
 -Organiziranje in izvedba usposabljanja distrofikov za aktivno življenje in delo 2.850.000,00 sit
 -Organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih 

prilagojenih objektih (aktivnost za krepitev psihofizičnega stanja, soc. 
aktivnost, samopomoč in socialna integracija) 7.600.000,00 sit

 -Podpora pri izobraževanju 3.325.000,00 sit
 -Informativna dejavnost 2.280.000,00 sit
 -Podporno bivanje in prilagajanje okolja distrofikom 2.850.000,00 sit
 -Pomoč pri oskrbi s tehničnimi pripomočki 2.375.000,00 sit
 -Dnevni center druženja, ustvarjalnosti in varstva 5.225.000,00 sit
 -Izvajanje posebnih pomoči v Domu Dva topola 3.800.000,00 sit
 -Individualne pomoči pri organiziranju kvalitetnega življenja distrofikov 2.375.000,00 sit
 -Interesne dejavnosti (fotografiranje, videosnemanje, računalništvo, tematska 

srečanja in razgovori) 1.425.000,00 sit 
 -Šport in rekreacija 1.425.000,00 sit
 -Kulturno udejstvovanje distrofikov (različni krožki in obiski kulturnih 

prireditev) 855.000,00 sit
 -Prevozi distrofikov z osebno asistenco na lokalni ravni 3.325.000,00 sit
 -Obiskovanje distrofikov na domu zaradi socialne in fizioterapevtske podpore 

na lokalni ravni 1.900.000,00 sit
 -Pomoč pri vključevanju v izobraževalne programe na lokalni ravni 665.000,00 sit
 -Prostočasovne, rekreativne, družbene, športne in druge aktivnosti na lokalni 

ravni 1.330.000,00 sit
  
b.) delovanje na državni in lokalni ravni 45.873.013,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 12.879.513,00 sit
 -Osebne prejemke 23.018.500,00 sit
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 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 9.975.000,00 sit
  
c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni in lokalni 

ravni 39.500.000,00 sit
od tega  za:  
 -Urejanje Doma dva topola (nakup ortopedsko-negovalne in druge sobne 

opreme) 4.500.000,00 sit
 -Nakup kombija za prevoz distrofikov 5.000.000,00 sit
 -Zamenjava računalniškega serverja v društvenih prostorih 2.000.000,00 sit
 -Nakup stropnega dvigala 1.000.000,00 sit
 -Obnova osebnega dvigala v Domu dva topola 1.500.000,00 sit
 -Dograditev obalnega bazena Doma dva topola v Izoli 12.000.000,00 sit
 -Obnovitev tal v prostorih službe prevozov in nege v Ljubljani 1.500.000,00 sit
 -Poplačilo posojila za nakup podružničnih prostorov distrofikov v Mariboru 12.000.000,00 sit
  
 4.)Zvezi paraplegikov Slovenije, Štihova 14, Ljubljana, z 9 društvi, se 

odobri: 226.460.063,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni  ravni: 63.162.485,00 sit
od tega za:  
 -Posebne socialne pomoči – kompenziranje invalidnosti 12.004.487,85 sit
 -Ohranjevanje zdravja 3.885.219,75 sit
 -Prevozi invalidov 7.469.726,50 sit
 -Rehabilitacijski programi 5.821.815,65 sit
 -Prebivanje in prilagajanje okolja 5.966.158,65 sit
 -Šport in rekreacija paraplegikov 5.629.358,95 sit
 -Tehnični pripomočki 2.766.564,35 sit
 -Izobraževanje 1.106.626,80 sit
 -Usposabljanje za aktivno življenje in delo 6.790.113,60 sit
 -Kultura 1.533.639,15 sit
 -Interesne dejavnosti 2.489.908,20 sit
 -Informativna dejavnost 2.243.323,35 sit
 -Razreševanje nepredvidenih stisk 1.695.370,00 sit
 -Druge dejavnosti 3.760.172,20 sit
  
b.) programi na lokalni ravni 32.716.765,00 sit
od tega za:  
 -Posebne socialne pomoči invalidom – kompenziranje invalidnosti 3.935.189,75 sit
 -Usposabljanje za aktivno življenje in delo 1.554.372,90 sit
 -Rehabilitacijski programi 98.787,65 sit
 -Ohranjevanje zdravja 3.960.996,50 sit
 -Izobraževanje 1.002.802,90 sit
 -Informativna dejavnost 1.086.912,10 sit
 -Tehnični pripomočki 1.518.943,60 sit
 -Prevozi invalidov 8.610.819,00 sit
 -Prebivanje in prilagajanje okolju 1.996.666,30 sit
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 -Šport in rekreacija 5.340.828,75 sit
 -Kultura 1.050.024,55 sit
 -Interesne dejavnosti 1.779.013,70 sit
 -Druge dejavnosti 781.407,30 sit
  
c.) delovanje na državni ravni 39.663.532,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 15.651.027,70 sit
 -Osebne prejemke 16.447.337,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 7.565.167,30 sit
  
d.) delovanje na lokalni ravni 20.917.281,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 10.396.277,50 sit
 -Osebne prejemke 4.932.700,20 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 5.588.303,30 sit
  
e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 70.000.000,00 sit
od tega za:  
 -Nadaljevanje izgradnje doma paraplegikov v Piranu 70.000.000,00 sit
  
 5.)Združenju multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14-16, Ljubljana, 

enovito društvo s podružnicami, se odobri: 116.612.571,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni in lokalni ravni 67.379.571,00 sit
od tega:  
 -Pomoč za doseganje večje kvalitete življenja posameznika v njegovem 

življenjskem okolju 9.832.500,00 sit
 -Obnovitvena in socialna rehabilitacija 8.011.350,00 sit
 -Usposabljanje uporabnikov in svojcev za organizirano vsakodnevno življenje 5.443.500,00 sit
 -Organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih 

prilagojenih objektih 7.885.000,00 sit
 -Organiziranje in usposabljanje mladostnikov in mlajših oseb z MS za 

obvladovanje njihove življenjske situacije 1.520.000,00 sit
 -Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic 5.740.721,00 sit
 -Aktivnosti za krepitev zdravja na lokalni ravni 7.030.000,00 sit
 -Prilagojeni prevozi invalidov 2.109.000,00 sit
 -Izdaja  glasil in publikacij 3.610.000,00 sit
 -Pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov 950.000,00 sit
 -Pomoč pri specifičnih oblikah bivanja oseb z MS 950.000,00 sit
 -Usposabljanje novodiagnosticiranih oseb z MS 950.000,00 sit
 -Šport in rekreacija 4.275.000,00 sit
 -Rekreacija na lokalni ravni 1.425.000,00 sit
 -Preprečevanje socialne izključenosti na lokalni ravni 2.375.000,00 sit
 -Spodbujanje in podpora kulturni ustvarjalnosti oseb z MS 475.000,00 sit
 -Skupinsko ohranjevanje zdravja za težke invalide v Centru MS  Ankaran 3.800.000,00 sit
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 -Računalniško opismenjevanje oseb z MS 142.500,00 sit
 -Skupine za samopomoč oseb z MS na lokalnem nivoju 855.000,00 sit
  
b.) delovanje na državni  26.733.000,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 10.288.500,00 sit
 -Osebne prejemke 7.324.500,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 9.120.000,00 sit
  
c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 22.500.000,00 sit
 -Izgradnja pokritega prehoda med osrednjo zgradbo Centra MS v Ankaranu in 

bazenom 10.977.202,00 sit
 -Izvedba temeljitih investicijskih vzdrževalnih del v objektu Funtana 11.522.798,00 sit
  
 6.)Zvezi SOŽITJE – Zvezi društev za pomoč osebam z motnjami v 

duševnem razvoju Slovenije, Samova 9/II, Ljubljana, z 51 društvi se 
odobri: 246.445.746,00 sit

od tega za:  
a.) programe na državni ravni 95.288.124,00 sit
od tega za:  
 -Usposabljanje za samostojno življenje OMDR 10.450.000,00 sit
 -Izobraževanje in usposabljanje za aktivno življenje 22.420.000,00 sit
 -Izobraževanje in usposabljanje v posebnih življenjskih situacijah 2.185.000,00 sit
 -Izobraževanje družin z OMDR 15.271.000,00 sit
 -Posebne strokovne pomoči 862.124,00 sit
 -Pomoč pri ohranjevanju zdravja OMDR in družin 27.000.000,00 sit
 -Informativna in publicistična dejavnost 4.750.000,00 sit
 -Zagotavljanje prilagojenih prevozov invalidov 5.225.000,00 sit
 -Organiziranje in izvajanje športa in rekreacije za OMDR 4.750.000,00 sit
 -Spodbujanje in izvajanje kulturnih dejavnosti 1.900.000,00 sit
 -Omogočanje občasnih interesnih dejavnosti OMDR 475.000,00 sit
  
b.) programe na lokalni ravni 41.800.000,00 sit
od tega za:  
 -Programi za usposabljanje in razbremenitev družin 21.000.000,00 sit
 -Izvajanje oblik samopomoči v lokalnih društvih 5.700.000,00 sit
 -Vseživljenjsko učenje OMDR na lokalni ravni 4.750.000,00 sit
 -Rehalibitacijski programi na lokalnih društvih 5.150.000,00 sit
 -Organiziranje in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti 5.200.000,00 sit 
  
c.) delovanje na državni ravni 54.150.000,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 20.000.000,00 sit
 -Osebne prejemke 23.000.000,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 11.150.000,00 sit
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d.) delovanje na lokalni ravni 31.492.500,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 17.850.000,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 13.642.500,00 sit
  
e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 12.415.122,00 sit
od tega za:  
 -Nakup fotokopirnega stroja CANON 573.396,00 sit
 -Oprema štirih prostorov Zveze Sožitje s klimatskimi napravami 1.146.048,00 sit
 -Nakup dveh kombiniranih vozil za organizirane prevoze oseb z motnjami v 

duševnem razvoju 10.695.678,00 sit
  
f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 11.300.000,00 sit
od tega:  
 -Nakup opreme SOŽITJE Ptuj (pisar. oprema, šivalni stroj, garderobne omare, 

statve) 1.500.000,00 sit
 -Nakup opreme SOŽITJE Ajdovščina (pis. oprema in pohištvo) 850.000,00 sit
 -Nakup opreme SOŽITJE Bela Krajina (omare, mize, stoli) 550.000,00 sit
 -Nakup opreme SOŽITJE Kamnik (oprema prostorov) 1.500.000,00 sit
 -Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme SOŽITJE Mežiška dolina  

(obnovitev oken in vrat, namestitev radiatorjev, ureditev tal in beljenje 
prostorov) 900.000,00 sit

 -Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme bivalne skupnosti SOŽITJE 
Postojna 6.000.000,00 sit

  
 7.)Zvezi delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, Ljubljana, z 69 

društvi, se odobri: 270.307.538,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 98.800.000,00 sit
od tega za:  
 -Izvajanje programa za ohranjevanje zdravja v lastnih kapacitetah 38.380.000,00 sit
 -Izvajanje socialne in čustvene rehabilitacije delovnih invalidov 21.565.000,00 sit
 -Usposabljanje za aktivno življenje in delo (kako zaposliti delovnega invalida; 

vzpodbujanje osebnostne rasti – obvladovanje invalidnosti) 3.800.000,00 sit
 -Organiziranje in izvajanje usposabljanj za delo in neposredna pomoč 

invalidom 4.750.000,00 sit
 -Izdajanje publikacij, priročnikov, obvestil 1.900.000,00 sit
 -Izvajanje zagovorništva in pravne pomoči 1.900.000,00 sit
 -Pomoč pri odpravljanju arhitekturnih ovir in drugih ovir v bivalnem in 

delovnem okolju (odpravljanje arhitekturnih ovir in tehnični pripomočki) 4.180.000,00 sit
 -Šport in rekreacija – ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti 15.200.000,00 sit
 -Organiziranje ustvarjalnih delavnic in terapevtskih skupin 2.850.000,00 sit
 -Skrb za integracijo invalidov v kulturno življenje (Revija pevskih zborov 

ZDIS) 4.275.000,00 sit
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b.) programe na lokalni ravni 70.300.000,00 sit
od tega za:  
 -Organiziranje srečanj in obiskov za težke in nepokretne invalide ter nudenje 

neposrednih pomoči 23.275.000,00 sit
 -Pomoč invalidom po težkih operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti 20.900.000,00 sit
 -Ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov 11.400.000,00 sit
 -Prva osebna in socialna pomoč 6.650.000,00 sit
 -Skrb za ustvarjalnost in  integracijo invalidov v kulturno in družbeno življenje 8.075.000,00 sit
  
c.) delovanje na državni ravni 39.732.538,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 5.605.000,00 sit
 -Osebne prejemke 25.555.000,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 8.572.538,00 sit
  
d.) delovanje na lokalni ravni 23.275.000,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 14.250.000,00 sit
 -Osebne prejemke 2.850.000,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 6.175.000,00 sit
  
e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 12.455.725,00 sit
od tega za :  
 -Nakup  vozila za delovanje in izvajanje programov 5.641.020,00 sit
 -Investicijsko vzdrževalna dela v lastnih objektih v Termah Čatež za izvajanje 

posebnega socialnega programa ohranjevanje zdravja 1.536.480,00 sit
 -Obnovitev strešne konstrukcije v lastnih objektih v Termah Čatež za izvajanje 

posebnega socialnega programa ohranjevanje zdravja 2.220.155,00 sit
 -Nakup in montaža opreme za hlajenje v garsonjeri ZDIS 323.870,00 sit
 -Nakup in montaža opreme za hlajenje v lastnih objektih v Izoli za izvajanje 

posebnega socialnega programa ohranjevanje zdravja 2.734.200,00 sit
  
f.)naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 25.744.275,00 sit
od tega za:  
 -Nakup pisarniške in delovne opreme za društva invalidov računalniki, 

fotokopirni stroji, faks aparati, pohištvo, ADSL priključki 3.744.275,00 sit
 -Sofinanciranje nakupa poslovnih prostorov za delovanje društva Ajdovščina-

Vipava 22.000.000,00 sit
  
 8.)SONČEK -  Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska 2, 

1000 Ljubljana, z 18 društvi se odobri: 141.996.038,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 53.813.964,00 sit
od tega:  
 -Obnovitvena rehabilitacija 9.727.454,70 sit
 -Aktivno preživljanje prostega časa v centrih Sončkov 9.561.750,00 sit
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 -Bivalne skupnosti 8.615.550,00 sit
 -Varstvo, usposabljanje in zaposlovanje pod posebnimi pogoji 7.628.544,65 sit
 -Počitnice na kmetiji 3.895.000,00 sit
 -Revija Pet 2.912.602,15 sit
 -Šole za starše 2.467.582,15 sit
 -Usposabljanje sodelavcev 1.734.167,05 sit
 -Terapevtske kolonije 1.723.557,45 sit
 -Korak k Sončku 1.519.874,60 sit
 -Svetovanje 1.343.418,75 sit
 -Pomoč z umetnostjo 1.240.462,50 sit
 -Izbirna športna tekmovanja 1.016.500,00 sit
 -Zimovanje za osebe s posebnimi potrebami 427.500,00 sit
  
b.) programe na lokalni ravni 5.941.300,00 sit
   za naslednja društva: DCP Sonček Celje, Sonček zgornje Gorenjske - DCP, 

Dolenjsko DCP, Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, 
Koroško DCP Slovenj Gradec, Sonček - DCP Ptuj - Ormož, Notranjsko DCP, 
Severno Primorsko DCP, Obalno DCP, Pomursko DCP, Sonček - mariborsko 
DCP, DCP Sonček Posavje in Gorenjsko DCP.  

 -Terapevtsko jahanje 3.062.800,00 sit
 -Terapevtsko  plavanje 2.213.500,00 sit
 -Izleti in pohodi 475.000,00 sit
 -Smučanje 190.000,00 sit
  
c.) delovanje na državni ravni 37.793.195,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 25.130.886,30 sit
 -Osebne prejemke 2.867.100,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 9.795.208,70 sit
  
d.) delovanje na lokalni ravni 9.447.579,00 sit
   za naslednja društva: DCP Sonček Celje, Sonček zgornje Gorenjske - DCP, 

Dolenjsko DCP, Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, 
Koroško DCP Slovenj Gradec, Sonček - DCP Ptuj - Ormož, Notranjsko DCP, 
Severno Primorsko DCP, Obalno DCP, Pomursko DCP, Sonček - mariborsko 
DCP, DCP Sonček Posavje in Gorenjsko DCP  

 -Operativne odhodke 4.635.845,15 sit
 -Osebne prejemke 1.881.498,75 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 2.930.235,10 sit
  
e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 35.000.000,00 sit
od tega za:  
 -Nakup in adaptacija prostorov za bivalno skupnost v Kopru  35.000.000,00 sit
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 9.)Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Celovška cesta 62, 1000 
Ljubljana, s 6 društvi  se odobri: 90.477.733,00 sit

od tega za:  
a.) programe na državni ravni 19.636.276,00 sit
od tega za:  
 -Ohranjevanje zdravja – preventivna dejavnost 10.795.013,40 sit
 -Informativna dejavnost 1.900.000,00 sit
 -Športne in šahovske aktivnosti v funkciji socialne vključenosti na državni in 

mednarodni ravni 1.468.738,00 sit
 -Prebivanje in prilagajanje okolju 878.180,00 sit
 -Usposabljanje za čimbolj neodvisno in aktivno življenje invalidov 666.064,00 sit
 -Preprečevanje socialne izključenosti in posebne som. pomoči invalidov 665.000,00 sit
 -Usposabljanje za uporabo spec. tehničnih pripomočkov 570.000,00 sit
 -Kultura – soustvarjanje jubileja ob 35.- letnici delovanja Zveze 697.076,00 sit
 -Izobraževanje – usposabljanje invalidov za delo z invalidi 443.688,00 sit
 -Interesne dejavnosti 749.880,60 sit
 -Svetovalna dejavnost 517.636,00 sit
 -Kultura – spodbujanje ustvarjalnosti članov 285.000,00 sit
  
b.) programe na lokalni ravni 17.068.075,00 sit
od tega za:  
 -Posebne socialne pomoči invalidom – kompenziranje invalidnosti 5.557.500,00 sit
 -Skrb za ohranjevanje zdravja 2.676.563,00 sit
 -Usposabljanje za aktivno življenje in delo 1.358.500,00 sit
 -Prevozi invalidov 890.526,20 sit
 -Skrb za redno telesno vadbo v smislu preprečevanja socialne izključenosti 2.171.365,60 sit
 -Programi socialne rehabilitacije 665.000,00 sit
 -Prebivanje in prilagajanje okolju 665.000,00 sit
 -Kulturna ustvarjalnost 1.050.620,20 sit
 -Interesne dejavnosti 665.000,00 sit
 -Izobraževanje 228.000,00 sit
 -Informativna dejavnost 190.000,00 sit
 -Druge dejavnosti 950.000,00 sit
 -Druge socialne aktivnosti  
  
c.) delovanje na državni ravni 26.024.775,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 7.315.000,00 sit 
 -Osebne prejemke 10.155.500,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 8.554.275,00 sit
  
d.) delovanje na lokalni ravni 9.748.607,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 3.600.858,15 sit
 -Osebne prejemke 2.900.474,45 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 3.247.274,40 sit
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e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 8.000.000,00 sit
od tega za:  
 -Oprema za poslovne prostore Zveze 8.000.000,00 sit
  
f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 10.000.000,00 sit
od tega za:  
 -Nakup poslovnih prostorov za MDCIV Primorske  10.000.000,00 sit
  
 10.)Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova 4, Ljubljana, s 

15 društvi se odobri: 101.303.052,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 8.848.140,00 sit
od tega za:  
 -Ohranjevanje zdravja vojnih invalidov in vzdrževanje njihove psihofizične 

kondicije 950.000,00 sit
 -Usposabljanje prostovoljcev za obvladovanje življenjskih situacij vojnih 

invalidov 760.000,00 sit
 -Integracija težkih, starih in socialno izključenih vojnih invalidov v kulturno in 

družbeno življenje 2.375.000,00 sit
 -Ohranjevanje psihofizične kondicije vojnih invalidov s rekreacijo 1.723.140,00 sit
 -Posebna informativna dejavnost vojnih invalidov 3.040.000,00 sit
  
b.) programe na lokalni ravni 40.850.000,00 sit
od tega za:  
 -Ohranjevanje zdravja in psihofizične kondicije v naravnih in klimatskih 

zdraviliščih, ter fizioterapija  13.300.000,00 sit
 -Konkretna in neposredna laična pomoč vojnim invalidom na domu 8.052.675,00 sit
 -Individualna pomoč vojnim invalidom v težkih socialnih in zdravstvenih 

težavah 4.750.000,00 sit
 -Skrb za zdravje in psihofizično kondicijo vojnih invalidov z rekreacijo 5.700.000,00 sit
 -Integracija vojnih invalidov v kulturno in družbeno življenje 8.192.325,00 sit
 -Izobraževanje in informiranje vojnih invalidov 855.000,00 sit
  
c.) delovanje na državni ravni 28.690.000,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 6.365.000,00 sit
 -Osebne prejemke 13.680.000,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 8.645.000,00 sit
  
d.) delovanje na lokalni ravni 10.450.000,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 4.750.000,00 sit
 -Osebne prejemke 4.750.000,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 950.000,00 sit
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e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 381.712,00 sit
od tega za:  
 -Nakup barvnega tiskalnika in scanerja 381.712,00 sit
  
f.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 12.083.200,00 sit
od tega za:  
 -Sofinanciranje odkupa prostorov od Društva paraplegikov Dolenjske, Bele 

Krajine in Posavja (v višini 50 %) 12.083.200,00 sit
  
 11.)Zvezi za šport invalidov Slovenije,Cesta 24. junija 23, Ljubljana, s 15 

organizacijami se odobri: 106.879.857,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 68.028.977,00 sit
od tega za:  
 -Priprava in udeležba na Paraolimpijskih igrah - Atene(vsi invalidi razen 

gluhih) 25.891.615,46 sit
 -Priprava in udeležba na Deaflyimpic Melbourne -gluhi 19.546.153,85 sit
 -Šahovska olimpijada - slepi 1.908.415,38 sit
 -Evropsko prvenstvo gluhih v košarki 2.388.184,62 sit
 -SP v ribolovu v Radečah (vsi invalidi razen gluhih) 1.025.876,92 sit
 -SP v judu - gluhi 563.876,92 sit
 -SP v alpskem smučanju (vsi invalidi razen gluhih) 822.715,38 sit
 -Ciklus državnih prvenstev – za vse invalide 2.866.769,23 sit
 -EP v alpskem smučanju - gluhi 1.760.930,77 sit
 -EP v atletiki –gluhi 913.338,46 sit
 -EP v kegljanju- slepi 1.508.607,69 sit
 -EP v kolesarjenju-gluhi 602.376,92 sit
 -EP v tenisu- gluhi 639.100,00 sit
 -EP v showdownu - slepi 718.469,23 sit
 -EP v hokeju na električnih vozičkih – distrofiki in ostali invalidi – tekmovalci 

na vozičkih 1.369.415,38 sit
 -EP v košarki na vozičkih skupina B – paraplegiki in ostali invalidi – 

tekmovalci na vozičkih 2.633.992,31 sit
 -Evropski turnir specialne olimpiade alpsko smučanje – osebe z motnjami v 

duševnem razvoju 427.646,15 sit
 -Evropski turnir v sedeči odbojki – moški – telesni invalidi 546.107,69 sit
 -Priprava mladih športnikov invalidov 592.307,69 sit
 -Priprava in podelitev priznanj športnikom invalidom – za vse 1.303.076,92 sit
  
b.) delovanje na državni ravni 22.795.850,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 8.160.000,00 sit
 -Osebne prejemke 7.950.000,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 6.685.850,00 sit
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c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 16.055.030,00 sit
od tega:  
 -Nakup športne opreme za obe olimpiadi (paraolimpiada, olimpiada gluhih) 12.055.030,00 sit
 -Nakup osebnega vozila 2.500.000,00 sit
 -Nakup avdio-video teh.opreme 1.500.000,00 sit 
  
12.)Društvo laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, Ljubljana, enovito 

društvo s področnimi klubi, se odobri: 24.772.214,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni in lokalni ravni 17.150.000,00 sit
od tega za:  
 -Učenje nadomestnega govora 4.500.000,00 sit
 -Izvajanje psihosocialne rehabilitacije 3.200.000,00 sit
 -Izvajanje programa za ohranjevanje zdravja 3.500.000,00 sit
 -Priprava in izdajanje glasila ter publikacij 2.300.000,00 sit
 -Pomoč prostovoljcev pri izvajanju socialnih aktivnosti na domu 

laringektomiranih oseb 500.000,00 sit
 -Usposabljanje prostovoljcev 400.000,00 sit 
 -Izvajanje programov za preprečevanje socialne izključenosti 2.100.000,00 sit
 -Nudenje psihosocialne pomoči osebam pred in po operaciji grla 200.000,00 sit
 -Usposabljanje za  izvajanje temeljnih postopkov oživljanja laringektomiranih 

oseb 100.000,00 sit
 -Zagovorništvo in zagotavljanje občasne pomoči 200.000,00 sit
 -Spodbujanje in podpora kulturni ustvarjalnosti 150.000,00 sit
  
b.) delovanje na državni ravni 5.484.254,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 3.919.740,52 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 1.564.513,48 sit
  
c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni in lokalni 

ravni 2.137.960,00 sit
od tega za:  
 -Nakup računalniške in pisarniške opreme 1.637.960,00 sit
 -Vzdrževanje društvenih prostorov in opreme 500.000,00 sit
  
13.)Zvezi invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva 15, Maribor, s 4 

društvi  se odobri: 24.966.761,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 9.997.134,00 sit
od tega za:  
 -Organizacija delavnic in družinsko svetovanje 2.071.000,00 sit
 -Izvajanje socialnega programa v okviru zdraviliške dejavnosti 4.173.634,00 sit
 -Usposabljanje prostovoljcev in sodelavcev za pomoč osebam s stomo 380.000,00 sit
 -Svetovanje staršem otrok in mladostnikom s stomo 380.000,00 sit
 -Izvedba športnih tekmovanj 1.140.000,00 sit
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 -Priprava in izdaja glasila 570.000,00 sit
 -Pomoč za udeležbo na kulturnih prireditvah 760.000,00 sit
 -Izdajanje biltena o delovanju organizacije 522.500,00 sit
b.) programe na lokalni ravni 5.191.487,00 sit
od tega za:  
 -Delovanje oseb s stomo – MB, LJ, NM, Koroška 3.164.668,50 sit
 -Vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci – MB, LJ, NM, Koroška 393.989,70 sit
 -Pomoč svojcem pri spremljanju člana po operaciji –MB, LJ, NM, Koroška 529.222,20 sit
 -Šola irigacije – MB, LJ, NM, Koroška 270.494,60 sit
 -Usposabljanje za zdrav način prehranjevanja - MB, LJ, NM, Koroška 212.535,90 sit
 -Delavnice za pridobitev novih ročnih spretnosti - MB, LJ, NM, Koroška 280.476,10 sit
 -Organiziranje pravne pomoči, zagovorništvo in socialno svetovanje - MB, LJ, 

NM, Koroška 340.100,00 sit
  
c.) delovanje na državni ravni 6.846.509,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 2.913.824,80 sit
 -Osebne prejemke 855.950,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 3.076.734,20 sit
  
d.) delovanje na lokalni ravni 1.731.631,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 761.594,10 sit 
 -Osebne prejemke 406.163,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 563.873,90 sit
  
e.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni in 

lokalni ravni 1.200.000,00 sit
od tega za:  
 -Računalniška oprema za društva v LJ, MB, NM, in Koroško regijo 1.200.000,00 sit
  
14.)Društvu za ankilozirajoči spondilitis Slovenije DASS, Parmova 53, 

Ljubljana, s  podružnicami, se odobri: 35.506.811,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 19.322.507,00 sit
od tega za:  
 -Prilagajanje pripomočkom za nujna dnevna opravila invalidnih oseb 4.487.660,10 sit
 -Učne delavnice in šola za nove člane in nečlane revmatike - invalide 1.678.566,01 sit
 -Rehabilitacijski program 6.073.070,57 sit
 -Ohranjevanje zdravja – doktrinarno inovativni program 2.217.292,23 sit
 -Ohranjevanje zdravja – družine revmatikov v življenjskem okolju 959.605,16 sit
 -Dejavnosti v okviru dekade gibal 1.198.268,09 sit
 -Organizacija in izvedba seminarjev, tečajev in delavnic za usposabljanje 

invalidov za neodvisno življenje 1.175.491,92 sit
 -Šport in rekreacija 1.434.512,71 sit
 -Kultura 98.040,22 sit
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b.) delovanje na državni ravni 15.549.600,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 4.919.100,00 sit
 -Osebne prejemke 7.695.000,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 2.935.500,00 sit
  
c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 634.704,00 sit
od tega:  
 -Nakup opreme - ureditev hlajenja 634.704,00 sit
  
15.)Društvu paralitikov Slovenije, Cesta 24.junija 23, Ljubljana, enovito 

društvo, se odobri: 5.162.716,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 3.187.423,00 sit
od tega:  
 -Posebne socialne pomoči – kompenziranje invalidnosti  311.390,04 sit
 -Rehabilitacijski programi 518.983,39 sit
 -Ohranjevanje zdravja 129.745,85 sit
 -Prevozi invalidov 281.116,00 sit
 -Informativna dejavnost 151.370,16 sit
 -Izobraževanje 237.867,39 sit
 -Druge dejavnosti 302.740,31 sit
 -Šport in rekreacija 843.348,01 sit
 -Interesne dejavnosti 129.745,85 sit
 -Tehnični pripomočki 172.994,46 sit
 -Kultura 108.121,54 sit
  
b.) delovanje na državni ravni 1.366.039,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 741.763,90 sit
 -Osebne prejemke 298.855,10 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 325.420,00 sit
  
c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni: 609.254,00 sit
od tega za:  
 -Nakup opreme (zunanjega invalidskega vozička) 493.950,00 sit
 -Poplačilo tečajnih razlik, ki so nastale pri plačilu dokončnega plačila 

društvenih prostorov 115.304,00 sit
  
16.)Društvu študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5 , 

Ljubljana, enovito društvo, se odobri: 24.198.800,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 14.850.000,00 sit
od tega:  
 -Služba za pomoč študentom invalidom 9.350.000,00 sit
 -Prevozi študentov invalidov 5.500.000,00 sit
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b.) delovanje na državni ravni 3.710.000,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 1.180.000,00 sit
 -Osebne prejemke 2.000.000,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 530.000,00 sit
  
c.) naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 5.638.800,00 sit
od tega za:  
 -Ureditev podružničnega prostora v Mariboru (pisarniška in pohištvena 

oprema) 2.076.730,00 sit
 -Nakup računalniške opreme 923.270,00 sit
 -Nakup stopniščnega vzpenjalca za invalide 2.638.800,00 sit
  
17.)YHD – društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 

Ljubljana, enovito društvo, se odobri: 13.984.000,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 8.498.160,00 sit
od tega za:  
 -Neodvisno življenje hendikepiranih -  osebna asistenca 8.498.160,00 sit
  
b.) delovanje na državni ravni 2.985.840,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 214.840,00 sit
 -Osebne prejemke 1.331.000,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 1.440.000,00 sit
  
c.)  naložbe v osnovna sredstva in njihovo zdrževanje na državni ravni 2.500.000,00 sit
od tega za:  
 -Nakup kombiniranega vozila za program osebne asistence 2.500.000,00 sit
  
18.)Združenju invalidov - FORUM Slovenije, Linhartova 1/III, Ljubljana, 

enovito društvo,  se odobri: 7.273.200,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 4.389.000,00 sit
od tega za:  
 -Veriga oskrbe in druženja 3.135.000,00 sit
 - Posebne socialne pomoči – kompenziranje invalidnosti 627.000,00 sit
 -Prevoz invalidov 313.500,00 sit
 -POD – UK - izobraževanje članov in članic za aktivnejšo participacijo v vseh 

družbenih strukturah 156.750,00 sit
 -ODMEV - obveščanje javnosti preko sredstev javnega obveščanja  156.750,00 sit
  
b.) delovanje na državni ravni 2.884.200,00 sit
Od tega za:  
 -Operativne odhodke 1.018.875,00 sit
 -Osebne prejemke 1.426.425,00 sit
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 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 438.900,00 sit

 
19.)Društvu VIZIJA - pomoč za samopomoč, društvo za pomoč 

parapleginjam in tetrapleginjam ter drugim gibalno oviranim ženskam, 
Stari trg 25,  Slovenske Konjice, enovito društvo, se odobri:  1.160.000,00 sit

od tega za:  
a.) programe na državni ravni 1.000.000,00 sit
od tega za:  
 -Prevozi invalidov 168.281,71 sit
 -Posebni psiho-socialni in socialni zdr. program za ženske z zelo težko 

inkontinenco 78.366,48 sit
 -Posebne socialne pomoči invalidom- kompenziranje invalidnosti 89.486,26 sit
 -Ohranjanje zdravja 79.497,77 sit
 -Informativna dejavnost 77.690,06 sit
 -Izobraževanje 43.720,25 sit
 -Program za 3. življenjsko obdobje starejših gibalno oviranih invalidov 139.574,82 sit
 -Kultura 41.245,51 sit
 -Poseben socialni program socialne preventive za gibalno ovirane ženske 70.942,29 sit
 -Prebivanje in prilagajanje okolju 75.891,76 sit
 -Usposabljanje za aktivno življenje starejših gibalno oviranih invalidov na 

domu 62.693,19 sit
 -Lastna dejavnost – projekt prodaje voščilnic 72.609,90 sit
  
b.) delovanje na državni ravni 160.000,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 160.000,00 sit
  
20.)Društvu malih ljudi Slovenije, Železarska 5, Štore, enovito društvo, se 

odobri: 1.000.000,00 sit
od tega za:   
a.) programe na državni ravni 550.000,00 sit
od tega za:  
 -Program obnovitvene rehabilitacije 350.000,00 sit
 -Socialni program omogočanja počitnic socialno šibkim  200.000,00 sit
  
b.) delovanje na državni ravni 450.000,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 300.000,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 150.000,00 sit
  
21.)Zvezi društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 41-45, 

Gregorčičeva 5a, 3000 Celje, s 3 društvi se za Društvo vojaških vojnih 
invalidov mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 41-45 Celje odobri:  

 2.975.400,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 1.231.200,00 sit
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od tega za:  
 -Sofinanciranje zdraviliškega zdravljenja za socialno ogrožene invalide 807.500,00 sit
 -Usposabljanje za psihosocialno pomoči invalidom v domačem okolju 275.500,00 sit
 -Izdaja biltena  57.000,00 sit
 -Usposabljanje za uveljavljanje pravic prisilnih mobilizirancev -invalidov 91.200,00 sit
  
b.) delovanje na državni ravni 1.744.200,00 sit
od tega za:  
 -Operativne odhodke 813.960,00 sit
 -Osebne prejemke 203.965,00 sit
 -Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 726.275,00 sit
  
22.)Skladu Silva - društvu za kakovostno življenje ljudi s posebnimi 

potrebami, Fijeroga 10, 6274 Šmarje, enovito društvo se odobri:  
     3.636.600,00 sit
od tega za:  
a.) programe na državni ravni 3.436.600,00 sit
od tega za:  
 -Skupina za samostojno življenje ljudi s posebnimi potrebami 2.045.594,00 sit
 -Razbremenilni vikendi in priprava na samostojno življenje ljudi s posebnimi 

potrebami 1.391.006,00 sit
  
b.) delovanje na državni ravni 200.000,00 sit
od tega za: 
 -Operativne odhodke 200.000,00 sit
 
Predlog sklepa: 
 

1. Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim 
organizacijam predlaga svetu FIHO, da sprejme predlagano razporeditev sredstev 
invalidskim organizacijam navedenim od zaporedne številke 1 do 22 in odobri 
sredstva v skupni višini 2.199.730.000,00 sit.  

 
2. Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim 

organizacijam predlaga svetu FIHO, da poleg 1 % obvezne rezerve v višini 
22.270.000,00 sit za leto 2004, rezervira še dodatnih 5.000.000,00 sit za financiranje 
oz. sofinanciranje Društva invalidski forum Slovenije, Palmejeva 8, 1000 Ljubljana. 
O odobritvi in dejanski višini rezerviranih sredstev bo svet FIHO odločal, ko se bodo 
uredile razmere v društvu. 

 
Predlog pripravila: 
Komisija za ocenjevanje in pripravo 
predlogov za razporeditev sredstev 
FIHO invalidskim organizacijam 


