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SKLEP

O RAZPOREDITVI SREDSTEV FIHO INVALIDSKIM IN 
HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V LETU 2008

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je na svoji 33. seji 
25.9.2007 skladno s 6. in 8. členom Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2008. 
Finančni načrt temelji na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto 2007, oceni 
poslovanja Loterije Slovenije 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 2008. 

Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
FIHO (v nadaljevanju: Pravilnik) določil, da se za leto 2008 za invalidske organizacije 
razpišejo sredstva v skupni višini 11.668.757,10 EUR, za humanitarne organizacije pa 
6.283.176,90 EUR. Svet FIHO je skladno s 13. in 14. členom Pravilnika FIHO določil 
tudi vsebino javnega razpisa za leto 2008, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 88 
dne 28.9. 2007. Nadalje je sprejel terminski načrt v zvezi s postopkom za pripravo 
predloga razporeditve sredstev za leto 2008 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 invalidskim 
organizacijam, se je v ta namen sestala šestkrat in obravnavala vse prispele vloge po 
formalni, vsebinski in finančni plati. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev FIHO na 
posamezne invalidske organizacije za leto 2008 je bil izoblikovan v skladu s Pravilnikom 
in Navodilom za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: Navodilo). V 
zvezi s tem navajamo naslednje: 

1. Pri odpiranju vlog dne 5. 11. 2007, ki se je nadaljevalo 7. 11. 2007 je komisija 
ugotovila: 

 da je v predpisanem roku prispelo 27 (sedemindvajset) vlog 
 da je 10 (deset) invalidskih organizacij posredovalo popolne vloge z ustrezno 

dokumentacijo; 
 da je 13 (trinajst) invalidskih organizacij sicer posredovalo popolne vloge, vendar 

pa določeni podatki niso bili povsem jasni ali točni, zaradi česar jih je pozvala, da 
jih v roku 8 dni dopolnijo oz. odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti; 

 da iz dveh vlog ni bilo razvidno, ali organizaciji dejansko izpolnjujeta pogoje za 
financiranje iz 8. člena Pravilnika, zato jih je pozvala, da jih v roku 8 dni dopolnijo 
z dokazili in konkretnimi podatki za ugotovitev izpolnjevanja pogojev iz 2. alineje 
8. člena Pravilnika

 da 2 (dve) vlogi nista izpolnjevali pogojev za financiranje in sicer:
Komisija je na podlagi 3. odstavka 15. člena Pravilnika izločila vlogi Društva
invalidov Mežica, Ob Šumcu 9, 2392 Mežica in Invalidsko društvo ILCO Posavje,  
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Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško in vlogi vrnila z obrazložitvijo, ker nista izkazala, 
da izvajata najmanj en posebni socialni program ali program nacionalnega pomena 
za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike s področja celotne 
države po drugi alineji drugega odstavka 8. člena Pravilnika.
Na odločitev komisije z dne 7.11. 2007 je Invalidsko društvo ILCO Posavje vložilo
ugovor na Nadzorni odbor FIHO, ki je ugovor obravnaval na svoji seji dne 27.11. 
2007. Sprejel je sklep, da se ugovor kot neutemeljen zavrne. 

2. Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor in 
Kulturno – prosvetno in športno rekreativno društvo slepih in slabovidnih »Karel 
Jeraj«, Jamova 5, 1000 Ljubljana sta se odzvali na poziv komisije z dne 7.11. 2007 in 
posredovali dokumentacijo, ki jo je komisija pregledala na 68. seji 20.11. 2007. S 
predloženo dokumentacijo nista izkazali, da izvajata najmanj en socialni program ali 
program nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene 
posameznike s celotnega območja države. Zato se ju za leto 2008 ne sprejme v 
financiranje oz. sofinanciranje iz sredstev FIHO, ker ne izpolnjujeta pogojev za 
financiranje iz 8. člena Pravilnika. 

3. Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim 
organizacijam je na svoji seji dne 14.11. 2007 podrobno obravnavala dopolnitve oz. 
obrazložitve vlog 13 – ih invalidskih organizacij, ki so bile dodatno pozvane po 17. 
členu Pravilnika. 

4. Upoštevaje:
 prejete vloge invalidskih organizacij, katerih skupni zaprošeni znesek za leto 

2008 znaša 19.971.095,51 EUR,
 razpisana sredstva za invalidske organizacije za leto 2008 v višini 11.668.757,00 

EUR, ki so napram razpisanim sredstvom leta 2007 nižja za 0,46 %, oz. za 73 % 
manjša od zaprošenih sredstev za leto 2008 

 posredovano dokumentacijo invalidskih organizacij in njeno ustreznost oz. 
neustreznost,

 rezultate ocenjevanja Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 
invalidskih organizacij po skupnih splošnih merilih, skupnih merilih za posebne 
socialne programe in storitve, merilih za delovanje in merilih za ocenjevanje 
naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje,

 prednosti pri izbiri financiranja oz. sofinanciranja posameznih sklopov (programi, 
delovanje, naložbe) opredeljenih v Pravilniku FIHO

 predloge Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, ki skladno z 
določili Pravilnika FIHO sodeluje v postopku letne razporeditve, 

 prioritete posameznih invalidskih organizacij, 
 obseg izvajanja programov in drugih aktivnosti v letu 2007

je komisija pričela z izdelavo konkretnega predloga za 23 invalidskih organizacij,  
ki se jih sprejme v financiranje oz. sofinanciranje iz sredstev FIHO za leto 2008.

5. Komisija je v nadaljevanju obravnavala Finančno-ovrednotene letne delovne 
programe invalidskih organizacij, ki so dokumentirano izkazale, da izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev sredstev FIHO. Obravnavala je tudi zapis in predloge 
usklajevalnega sestanka invalidskih organizacij, članic Nacionalnega sveta 
invalidskih organizacij Slovenije, št. 094/S-i/07 z dne 19.11.2007, ki so na osnovi 18. 



3

člena Pravilnika izvedle medsebojno usklajevanje po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti v okviru razpoložljivih, javno razpisanih sredstev FIHO za leto 2008. 
Dogovorjena stališča je komisija glede na razpoložljiva sredstva vključila v 
oblikovanje predloga zadevnega sklepa, pri čemer je zaradi primerljivosti in 
objektivnosti pristopa povzela tudi predlagane standardne kriterije za najbolj pogosto 
prijavljene naložbe. Pri pripravi predloga za razporeditev finančnih sredstev je 
komisija za nakup kombija s prilagoditvijo upoštevala vrednost do 27.100,00 EUR, za 
nakup računalnika do 1.250,00 EUR, za fotokopirni stroj do 1.620,00 EUR za 
napravo za hlajenje manjših prostorov (cca 60m2) pa do 1.250,00 EUR in za 
investicijsko vzdrževanje manjših enot za ohranjevanje zdravja do 2.500,00 EUR. 
Prav tako je upoštevala stališče oz. predlog, da se za leto 2008 ne vključi v 
financiranje oz. sofinanciranje novih investicijskih vlaganj v nove oz. dodatne objekte 
in enote za ohranjevanje zdravja in rehabilitacijo.

6. Skupni znesek zaprošenih sredstev invalidskih organizacij za leto 2008 je za 72,8 % 
višji od razpisanih sredstev. Pri zadržanju 1 % sredstev, kot rezervnih nerazporejenih 
sredstev, je komisija razpoložljivih 11.552.069,43 EUR strukturalno razporedila med 
prijavljene invalidske organizacije.

7. Glede na oblikovana sredstva za invalidske organizacije za leto 2008, predlog 
razporeditve upošteva skupno višino sredstev za posebne socialne programe in 
delovanje, ki je za 0,14 % višja kot v letu 2007 za te namene. Sredstva za naložbe v 
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje so predvidena v skupni višini, ki je za 7,7 % 
nižja kot v letu 2007. Razporeditev sredstev je pripravljena v razmerju 87,2 % za 
financiranje oz. sofinanciranje posebnih socialnih programov in delovanja invalidskih 
organizacij ( 6.723.649,43 EUR – programi, 3.516.644,73 EUR - delovanje) in 12,8 
% za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje (1.311.775,27 EUR). 

8. Komisija je predhodno še posebej podrobno pregledala usklajenost prijavljenih 
posebnih socialnih programov z merili za dodelitev sredstev, kot so določena v 9. 
členu Pravilnika ter vse prijavljene posebne socialne programe ocenjevala po merilih 
iz navedenega člena Pravilnika z uporabo tozadevnih določb Navodila (5. do 8. člen). 
Upoštevajoč pridobljene ocene je posamezne socialne programe razvrstila v eno 
izmed petih prednostnih skupin po 10. členu Navodila. Pri oblikovanju konkretnega 
predloga za razporeditev razpoložljivih sredstev na posamezne posebne socialne 
programe pa je bila v skladu z 11. členom Pravilnika prednostno upoštevana nujnost 
posameznega programa za kompenzacijo invalidnosti in uspešno izvajanje le-tega v 
daljšem časovnem obdobju.

Predlog za financiranje oz. sofinanciranje zajema 279 posebnih socialnih programov 
v 23-ih invalidskih organizacijah na državni ravni in 107 programskih sklopov, ki jih v 
zveze povezane invalidske organizacije izvajajo na lokalni ravni. 

Analitičen seštevek izkazuje, da so sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov 
invalidskih organizacij razporejena takole:

 za posebne socialne programe, ki posameznim skupinam invalidov omogočajo 
bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir in k bolj 
neodvisnemu življenju, je namenjenih 6.271.677,01 EUR oz. 93,3 %;

 za posebne socialne programe, s katerimi se preprečujejo in blažijo socialne ter 
psihične posledice invalidnosti, je namenjenih 229.027,72 EUR oz. 3,41 %;
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 za posebne socialne programe, s katerimi usposabljajo invalide za samopomoč 
ter svojce ter prostovoljce za življenje in delo z invalidi, je namenjenih 161.042,82 
EUR oz. 2,4 %;

 za posebne socialne programe, s katerimi se razvijejo socialne spretnosti 
invalidov in njihovo informiranost na različnih področjih življenja, je namenjenih               
61.901,90 EUR oz. 0,92 %.

9. Pri oblikovanju predloga razporeditve sredstev za delovanje invalidskih organizacij je 
komisija izhajala iz ocene izpolnjevanja meril po 9. in 11. členu Pravilnika ob uporabi 
12. člena Navodila. Upoštevala je kakovost ter organizacijsko strukturo delovanja 
prijavljenih posameznih invalidskih organizacij, število članstva oz. uporabnikov, 
mednarodno vključevanje, urejenost obveščanja članstva in javnosti; pri invalidskih 
organizacijah, v katerih je bil opravljen nadzor s strani FIHO, pa oceno nadzora. 
Komisija je ugotavljala ali so razvidni in opredeljeni skupni interesi kot pogoj za 
smiselno identiteto in področje delovanja invalidske organizacije in ali je stopnja 
funkcionalnih okvar, ki jih povzroča invalidnost pri njihovih članih tolikšna, da 
dejansko ogroža socialni položaj invalida in tako utemeljuje smotrnost posebne 
socialne aktivnosti v okviru invalidske organizacije.

10. Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO za naložbe v osnovna sredstva in 
njihovo vzdrževanje, se je komisija ravnala po merilih iz 9. in 11. člena Pravilnika in 
pri ocenjevanju prijavljenih naložb upoštevala tudi določila 13. člena Navodila. Še 
posebej je ugotavljala, ali je v prijavi izkazana dejanska utemeljenost in vpliv 
načrtovane naložbe na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti. Glede na 
bistveno večje zahtevke invalidskih organizacij za investicijska sredstva od 
razpoložljivih možnosti, je komisija skladno z možnostmi upoštevala usklajeno 
mnenje invalidskih organizacij, članic Nacionalnega sveta invalidskih organizacij 
Slovenije. 
Predlog vsebuje predvsem sredstva za naložbe, ki pomenijo potrebno investicijsko 
vzdrževanje objektov, za začete adaptacije oz. za dograditev začetih objektov, 
nadomestitev opreme, nakup opreme za izvajanje posebnih socialnih programov, 
zagotovitev najnujnejših prostorskih pogojev za opravljanje dejavnosti ter sredstva za 
dokončanje začetih naložb.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim 
organizacijam predlaga svetu FIHO, da sprejme naslednjo razporeditev na 
posamezne invalidske organizacije:
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1. Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana, z 9         
medobčinskimi društvi, ki so pridobila status invalidske organizacije se odobri:

EUR
Skupni znesek 1.452.630,41 

Programi skupaj 768.892,56 
Programi na državni ravni 373.263,22 
1. Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v zvočni tehniki 33.410,06 
2. Izdelava in izposoja leposlovnih knjižnih del v brajevi pisavi in računalniškem zapisu 22.521,42 
3. Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v zvočni tehniki 12.606,08 
4. Izdelava in izposoja strokovne literature in učbenikov v brajevi pisavi in 

računalniškem zapisu
8.018,70 

5. Izdelava in izdajanje zvočnih časopisov 12.575,95 
6. Izdelava in izdajanje časopisov v brajevi pisavi in računalniškem zapisu 10.344,37 
7. Izdelava in izdajanje časopisov v povečanem tisku 10.677,71 
8. Izdelava in izdajanje računalniškega časopisa 1.532,33 
9. Nabava in distribucija tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne 25.361,83 
10. Zagotavljanje podpore programski in strojni opremi za slepe in slabovidne 10.102,32 

11. Mreža spremljevalcev za preprečevanje socialne izključenosti slepih in slabovidnih 43.251,47 
12. Organiziranje in izvedba programov za aktivno ohranjevanje zdravja v lastnih 

prilagojenih objektih
99.292,05 

13. Pomoč slepim in slabovidnim otrokom ter otrokom, ki imajo poleg okvare vida še 
dodatne motnje v telesnem in/ali duševnem razvoju

5.501,27 

14. Pomoč slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem pri 
vključevanju v redne oblike vzgoje in izobraževanja

6.956,22

15. Socialna in emocionalna priprava slepe in slabovidne mladine za življenje 3.100,71 

16. Računalniško opismenjevanje slepih in računalniško opismenjevanje slabovidnih 
oseb - nadaljevalni tečaj

4.486,97 

17. Motivacija slepih in slabovidnih iskalcev zaposlitve 4.100,94 
18. Organiziranje in izvedba prilagojenih športnih tekmovanj 12.892,96 
19. Organiziranje in izvedba prilagojenih šahovskih tekmovanj 12.060,77 
20. Usposabljanje in preizkus znanja uporabnikov in psov vodičev slepih 3.404,78 

21. Usposabljanje vodij skupin za samopomoč slepih in slabovidnih oseb 1.347,31 

22. Skupina staršev slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov za samopomoč 2.014,62 
23. Izvajanje samopomoči slepih in slabovidnih intelektualcev pri vključevanju v delovno 

in življenjsko okolje
3.400,78 

24. Študijski krožki za slepe in slabovidne 495,64 
25. Organiziranje in izvedba posveta "Slepa in slabovidna ženska in materinstvo" ter 

letnega srečanja žensk
2.200,51 

26. Pomoč pri izvedbi programa slepih in slabovidnih vernikov 1.600,37 
27. Organiziranje in izvedba drugih socialnih aktivnosti 2.800,64 
28. Ustvarjalnost ne pozna ne teme ne meja 328,08 
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29. Dostop do kulturnih objektov in vsebin s pomočjo GPS 413,73 
30. Elektronski informacijski sistem za slepe in slabovidne 11.627,51 
31. Organiziranje in izvedba tekmovanja v branju in pisanju brajeve pisave 1.500,35 
32. Pomoč slepim in slabovidnim z okvaro sluha 1.200,28 
33. Organiziranje in izvedba kulturnih programov 2.134,49 

Programi na lokalni ravni 395.629,34 
1. Prva socialna in osebna pomoč slepim in slabovidnim osebam 38.651,94 
2. Organiziranje tečajev mobilnosti in orientacije 30.148,25 
3. Pomoč kasneje oslepelim in slabovidnim osebam 28.016,05 
4. Pomoč starejšim osebam z okvaro vida 22.522,96 
5. Opismenjevanje odraslih slepih v brajevi pisavi 12.959,86 
6. Računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih oseb - začetni tečaj 21.365,30 

7. Svetovanje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za uporabo tehničnih 
pripomočkov

11.480,45 

8. Pomoč družini s slepim ali slabovidnim članom z dodatnimi motnjami v telesnem ali 
duševnem razvoju

13.740,99 

9. Nudenje finančne pomoči socialno ogroženim slepim in slabovidnim osebam 39.834,49 
10. Osebna asistenca in nega slepih in slabovidnih oseb 44.498,66 
11. Organiziranje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za življenje v bivalnih 

skupnostih
16.892,21 

12. Organiziranje skupine in izvajanje dopolnilne pomoči pri šolanju slepih in slabovidnih 
oseb

2.721,52 

13. Usposabljanje in omogočanje uporabe sodobne informacijske tehnologije in njihovo 
vzdrževanje

21.840,31 

14. Organiziranje in izvedba športnih rekreativnih aktivnosti 21.207,94 
15. Organiziranje in izvedba šahovskih aktivnosti 10.260,00 
16. Organiziranje in izvedba kulturnih dejavnosti 2.841,83 
17. Pomoč pri zaposlovanju slepih in slabovidnih članov 9.495,47 
18. Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za gospodinjstvo 6.506,62 
19. Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za samourejanje 5.042,65 
20. Usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za ročna dela 4.717,29 
21. Organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti 5.693,30 
22. Organiziranje skupin za sosedsko pomoč 1.001,02 
23. Usposabljanje svojcev in drugih oseb iz okolja za življenje in delo s slepo osebo in 

slabovidno osebo
5.192,78 

24. Organiziranje skupine za psiho-socialno svetovanje pri razreševanju konfliktnih 
situacij

1.438,96 

25. Ozaveščanje javnosti za lažje vključevanje slepih in slabovidnih v okolje 14.600,67 

26. Organiziranje in izvedba tečajev 2.609,86 
27. Organiziranje in delovanje radioamaterskih dejavnosti 347,96 

Delovanje skupaj 534.975,06 
Delovanje na državni ravni 374.000,86 

Operativne odhodke 128.950,87 
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Osebne prejemke 179.469,30 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 65.580,69 

Delovanje na lokalni ravni 160.974,20 
Operativne odhodke 70.560,85 
Osebne prejemke 80.327,85 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 10.085,50 

Naložbe skupaj 148.762,79 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 113.712,74 
1. Obnova in preureditev doma na Okroglem 100.000,00 
2. Tehnična infrastruktura za medijsko informacijsko dejavnost ZDSSS 13.712,74 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 35.050,05 
1. Dofinanciranje izgradnje ter nakupa opreme za poslovne prostore in prostore za 

izvajanje programov MDSS Celje
10.000,00 

2. Nabava prilagojene računalniške opreme in strojne opreme za društveno čitalnico 
MDSS Koper

3.493,80 

3. Nakup govorečega pikada za slepe in slabovidne za MDSS Kranj 3.750,00 

4. Sanacijska dela v prostorih Doma slepih - MDSS Maribor 5.000,00 
5. Nabava telefonskega sistema Centreks za potrebe MDSS Murska Sobota 663,59 
6. Nakup TV z DVD in DVP predvajalnikom za potrebe MDSS Murska Sobota 1.042,66 
7. Nakup digitalnega fotokopirnega stroja za potrebe MDSS Nova Gorica 1.600,00 

8. Ureditev prostorov za izvajanje programov in delovanja MDSS Novo Mesto 7.000,00 

9. Vzdrževalna dela v bivalni enoti MDSS Ptuj 2.500,00 

2. Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, s 
13 društvi, ki so pridobila status invalidske organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 1.387.418,64 

Programi skupaj 690.402,31 
Programi na državni ravni 434.565,51 

1. Spletna televizija 34.315,39 
2. TV oddaja Prisluhnimo tišini 40.350,44 
3. Informativna dejavnost - video časopis 35.530,81 
4. Informativna dejavnost - založništvo 6.200,15 
5. Informativna dejavnost - glasilo Iz sveta tišine 39.188,30 
6. Organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih objektih 56.912,40 
7. Psihosocialni programi pomoči družinam z gluho ostarelo osebo oz. posameznim 

ostarelim osebam v RS - osebna asistenca
25.218,87 

8. Razvoj slovenskega znakovnega jezika 26.744,51 
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9. Usposabljanje za aktivno življenje in delo: samozagovorništvo, osveščanje in 
informiranje naglušnih oseb

21.028,82 

10. Usposabljanje za aktivno življenje in delo - gluhih oseb 6.660,52 
11. Usposabljanje za aktivno življenje in delo - gluhoslepih oseb 4.323,64 
12. Tehnični pripomočki za naglušne osebe: center možnosti - tehnično informacijska 

pisarna za osebe z okvaro sluha
32.413,52 

13. Tehnični pripomočki za gluhe 12.953,45 
14. Šport gluhih 34.996,06 
15. Šport za vse - rekreacija gluhih in naglušnih 9.487,23 
16. Kulturne dejavnosti gluhih 28.319,22 
17. Kultura - mednarodni festival gluhih 5.692,33 
18. Dostopnost do informacij v znakovnem jeziku 14.229,85 

Programi na lokalni ravni 255.836,80 
1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo 135.869,15 
2. Tehnični pripomočki 26.276,21 
3. Osebna asistenca 11.946,45 
4. Tolmačenje in spremljanje 12.439,98 
5. Informativna dejavnost 19.818,31 
6. Kulturna dejavnost 16.056,69 
7. Šport in ohranjevanje zdravja 33.430,01 

Delovanje skupaj 551.772,55 
Delovanje na državni ravni 358.522,87 

Operativne odhodke 167.985,34 
Osebne prejemke 116.398,53 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 74.139,00 

Delovanje na lokalni ravni 193.249,68 
Operativne odhodke 69.692,32 
Osebne prejemke 101.522,58 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 22.034,78 

Naložbe skupaj 145.243,78 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 56.400,00 

1. Posodobitev avdio - video studia in spletne TV 56.400,00 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 88.843,78
1. Vzdrževanje hiše DGN Celje 4.773,80 
2. Ureditev tlakov in polaganje keramike za MDGN Gorenjske 7.649,79 
3. Nakup peči za ogrevanje in cisterne za kurilno olje DGN Ljubljana 11.848,46 
4. Nakup in montaža omar za arhiviranje DGN Pomurje 2.575,93 
5. Nakup opreme za prostor namenjen individualnemu delu s člani DGN Pomurje 2.679,30 
6. Druga faza adaptacije prostorov DGN Posavje Krško 27.900,00 
7. Oprema prostorov DGN Posavje - Krško 1.898,00 
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8. Nakup opreme za zaščito počitniške prikolice DGN Podravje Maribor 3.993,00 
9. Nakup računalniškega kompleta za DGN Podravje Maribor 1.250,00 

10. Ureditev društvene pisarne DGN Koper 2.000,00 
11. Zamenjava oken v DGN Koper 1.156,69 
12. Nakup računalnika in pisarniške opreme za DGN Koroške 3.370,00 
13. Nakup opreme za računalniško učilnico MDGN Velenje 2.777,68 
14. Nakup parkirnega mesta za invalide DGN Dolenjske in Bele Krajine 6.300,00 

15. Nakup video komunikacijske opreme za DGN Primorske 3.624,67 
16. Nakup tehničnih pripomočkov za MDGN občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče 3.796,46 
17. Nakup računalnika za MDG Ljubljana 1.250,00 

3. Društvu distrofikov Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana, enovitemu društvu, 
ki je pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 1.011.755,94 

Programi skupaj 631.949,76 
Programi na državni ravni 631.949,76 

1. Prevozi distrofikov 182.065,38 
2. Osebna asistenca 114.745,14 
3. Celovita obnovitvena rehabilitacija (socialni del) 41.725,51 
4. Usposabljanje za aktivno življenje in delo - neodvisno življenje distrofikov 15.501,04 

5. Ohranjevanje zdravja 41.725,51 
6. Podpora pri izobraževanju 13.813,72 
7. Informativna dejavnost 12.517,65 
8. Podporno bivanje in prilagajanje okolja distrofikom 15.855,69 
9. Oskrba s tehničnimi pripomočki 21.280,00 

10. Dnevni center druženja, ustvarjalnosti in varstva 29.207,86 
11. Prva socialna pomoč 12.517,65 
12. Nega in fizična pomoč 41.471,25 
13. Športne aktivnosti distrofikov (šah, hokej na električnih vozičkih, precizna orientacija, 

pasivno udeleževanje športnih prireditev)
10.431,38 

14. Kulturno udejstvovanje distrofikov (organiziranje in obiski kulturnih prireditev) 3.755,30 

15. Mladi distrofiki in Evropa 9.410,39 
16. Individualne pomoči distrofikom 62.588,25 
17. Starši za starše 3.338,04 

Delovanje skupaj 230.988,18 
Delovanje na državni ravni 230.988,18 

Operativne odhodke 78.528,63 
Osebne prejemke 118.183,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 34.276,55 

Naložbe skupaj 148.818,00 
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Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 148.818,00 
1. Oprema za fizioterapijo in hidroterapijo ter druge oblike ohranjevanje zdravja 10.000,00 
2. Ortopedske postelje, servirne mizice, negovalna in druga sobna oprema 8.000,00 

3. Nadgradnja telefonske centrale 8.123,00 
4. Avdio video oprema za društvene prostore 4.714,00 
5. Računalnik in server 3.064,00 
6. Zamenjava kombi vozila za prevoz distrofikov 27.100,00 
7. Varnostna prilagoditev 7 kombi vozil 11.585,00 
8. Zamenjava ograje na prilagojeni obmorski plaži za distrofike 12.000,00 
9. Ureditev prehoda iz doma v park ob svetilniku 6.700,00 

10. Ureditev shrambnih prostorov za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih 
tehničnih pripomočkov za distrofike v Ljubljani

5.000,00 

11. Ureditev in tlakovanje zunanjega prostora pred dvema garsonjerama na Zdravkovi 
18 v Mariboru

1.639,00 

12. Obnovitev strehe na objektu Dom dva topola 39.500,00 
13. Obnovitev mostne povezave med domskima objektoma ob Levstikovi 1 11.393,00 

4. Zvezi paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, z 9 društvi, ki so 
pridobila status invalidske organizacije, se odobri:                           

EUR
Skupni znesek 997.130,41 

Programi skupaj 528.291,66 
Programi na državni ravni 346.412,56 

1. Rehabilitacijski programi 39.954,95 
2. Ohranjevanje zdravja 50.000,50 
3. Obnovitvena rehabilitacija 3.272,76 
4. Zagotavljanje možnosti izvajanja programov v Pacugu 57.727,85 
5. Prevozi paraplegikov 27.273,00 
6. Prebivanje in prilagajanje okolja 31.818,50 
7. Tehnični pripomočki 9.091,00 
8. Posebne socialne pomoči - kompenziranje invalidnosti 40.909,50 
9. Šport in rekreacija paraplegikov 18.182,00 

10. Usposabljanje za aktivno življenje in delo 22.727,50 
11. Osebna asistenca, nega in fizična pomoč 13.636,50 
12. Informativna dejavnost 11.363,75 
13. Interesne dejavnosti 6.818,25 
14. Izobraževanje 1.818,20 
15. Kultura 9.091,00 
16. Druge dejavnosti 2.727,30 

Programi na lokalni ravni 181.879,10 
1. Prevozi paraplegikov 48.750,49 
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2. Ohranjevanje zdravja 23.820,24 
3. Posebne socialne pomoči - kompenziranje invalidnosti 26.333,90 
4. Šport in rekreacija paraplegikov 33.132,15 
5. Tehnični pripomočki 11.291,02 
6. Prebivanje in prilagajanje okolja 12.140,12 
7. Osebna asistenca, nega in fizična pomoč 7.970,08 
8. Kultura 3.950,04 
9. Interesne dejavnosti 12.741,95 

10. Informativna dejavnost 1.109,10 
11. Druge dejavnosti 640,01 

Delovanje skupaj 301.932,00 
Delovanje na državni ravni 198.906,00 

Operativne odhodke 81.969,00 
Osebne prejemke 82.386,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 34.551,00 

Delovanje na lokalni ravni 103.026,00 
Operativne odhodke 57.148,00 
Osebne prejemke 25.128,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 20.750,00 

Naložbe skupaj 166.906,75 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 166.906,75 

1. Poplačilo izvedenih del v centralno terapevtskem delu 166.906,75 

5. Združenju multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana, enovitemu          
društvu, ki je pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 603.881,01 

Programi skupaj 364.910,01 
Programi na državni ravni 364.910,01 

1. Pomoč za doseganje večje kvalitete življenja invalidnih oseb z MS v njegovem 
življenjskem okolju, oskrba na domu, individualna pomoč pri urejanju različnih zadev, 
obiski in družabništvo za osebe brez svojcev

46.327,74 

2. Organiziranje in usposabljanje mladostnikov in mlajših oseb z MS za obvladovanje 
njihove življenjske situacije

10.884,65 

3. Usposabljanje invalidov z MS in svojcev za organizacijo vsakodnevnega življenja 
(težji in najtežji invalidi v domačem okolju)

44.263,17 

4. Obnovitvena in socialna rehabilitacija 30.160,30 
5. Organiziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v lastnih prilagojenih 

objektih (aktivnosti za krepitev psihofizičnega stanja, soc. aktivnosti, medsebojna 
pomoč, samopomoč in soc. integracija)

47.724,10 
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6. Usposabljanje za kvalitetno življenje ob bistveno zmanjšanih fizičnih sposobnostih 
posameznika (pridobivanje novih znanj , potrebnih za življenje v domačem okolju ob 
bistveno zmanjšanih fizičnih sposobnostih)

27.418,46 

7. Skupinsko ohranjevanje zdravja za težke invalide v Centru MS Ankaran 30.000,30 

8. Usposabljanje novodiagnosticiranih oseb z MS za življenje in delo 6.145,52 
9. Izdaja glasil in publikacij 14.531,96 

10. Pomoč pri uveljavljanju in zagotavljanju tehničnih pripomočkov 17.445,63 
11. Prilagojeni prevozi invalidov 13.236,50 
12. Pomoč pri specifičnih oblikah bivanja invalidnih oseb z MS 20.734,75 
13. Šport in rekreacija (plavanje, balinanje, pikado, šah, športni ribolov, itd) 20.800,21 
14. Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic 17.963,82 
15. Preprečevanje socialne izključenosti (družabna in strokovna srečanja) 17.272,90 

Delovanje skupaj 138.971,00 
Delovanje na državni ravni 138.971,00 

Operativne odhodke 53.194,00 
Osebne prejemke 36.671,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 49.106,00 

Naložbe skupaj 100.000,00 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 100.000,00 

1. Nakup prostorov za delovanje in izvajanje posebnih socialnih programov 100.000,00 

6. Zvezi Sožitje - Zvezi društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 
Slovenije, Samova 9/II, 1000 Ljubljana, z 51 društvi, ki so pridobila status
invalidske organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 1.326.682,02 

Programi skupaj 782.939,50 
Programi na državni ravni 524.554,56 

1. Usposabljanje OMDR za samostojno življenje 52.171,06 
2. Usposabljanje in izobraževanje odraslih OMDR za aktivno življenje in delo 134.119,48 
3. Izobraževanje in usposabljanje OMDR v posebnih življenjskih situacijah 9.472,63 

4. Izobraževanje in usposabljanje družin z otrokom z MDR 85.545,83 
5. Posebne socialne in strokovne pomoči OMDR in njihovim družinam 24.203,21 
6. Pomoč pri ohranjevanju psiho - fizičnega zdravja OMDR in njihovih družin 124.439,86 
7. Informativna in publicistična dejavnost 25.037,80 
8. Zagotavljanje prilagojenih prevozov 29.172,29 
9. Rekreacija in šport OMDR 28.960,29 

10. Spodbujanje in izvajanje kulturnih dejavnosti OMDR 11.432,11 
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Programi na lokalni ravni 258.384,94 
1. Programi za usposabljanje in razbremenitev družin (vikend seminarji) v lokalnih 

društvih
125.188,25 

2. Izvajanje oblik samopomoči v lokalnih društvih 27.124,27 
3. Vseživljenjsko učenje OMDR na lokalni ravni 37.555,83 
4. Rehabilitacijski programi v lokalnih društvih 39.306,30 
5. Organiziranje in izvajanje posebnih socialnih aktivnosti v lokalnih društvih 29.210,29 

Delovanje skupaj 440.750,92 
Delovanje na državni ravni 242.907,96 

Operativne odhodke 90.613,00 
Osebne prejemke 101.940,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 50.354,96 

Delovanje na lokalni ravni 197.842,96 
Operativne odhodke 118.831,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 79.011,96 

Naložbe skupaj 102.991,60 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 24.177,60 

1. Nakup kombiniranega vozila 24.177,60 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 78.814,00 
1. Delno sofinanciranje nabave kombiniranega vozila za DS Škofja Loka 7.000,00 
2. Sofinanciranje opreme (dvižna ploščad, sušilni stroj, statve, ročne stiskalnice) za DS 

Ptuj
11.814,00 

3. Izdelava projektno tehnične dokumentacije VDC Sožitje Trebnje in delno plačilo 
komunalnega prispevka

60.000,00 

7. Zvezi delovnih invalidov Slovenije, Dunajska c. 101, 100 Ljubljana, z 69 društvi,
ki so pridobila status invalidske organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 1.390.813,83 

Programi skupaj 926.150,83 
Programi na državni ravni 541.117,20 

1. Izvajanje programa za ohranjevanje zdravja v lastnih kapacitetah 190.911,00 
2. Izvajanje psihosocialne rehabilitacije 123.637,60 
3. Usposabljanje za aktivno življenje in delo (aktivni delovni invalid - vzpodbujanje 

osebnostne rasti - obvladovanje invalidnosti)
29.091,20 

4. Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov 11.566,45 
5. Izvajanje zagovorništva in pravne pomoči 10.909,20 
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6. Organiziranje in izvajanje programov usposabljanj za aktivno sodelovanje in 
neodvisno življenje invalidov

29.091,20 

7. Informativna in založniška dejavnost 24.545,70 
8. Pomoč pri odpravljanju arhitekturnih ovir in drugih ovir v bivalnem in delovnem okolju 20.909,30 
9. Rekreacija in šport - ohranjanje psihofizičnih sposobnosti 71.364,35 

10. Socialno vključevanje invalidov - delavnice za spodbujanje razvoja človeških virov 15.454,70 
11. Skrb za integracijo invalidov v kulturno življenje 13.636,50 

Programi na lokalni ravni 385.033,63 
1. Skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov 124.162,32 
2. Pomoč invalidom za ohranjevanje zdravja po težkih operativnih posegih ali po 

nastanku invalidnosti
119.419,40 

3. Ohranjevanje psiho - fizičnih sposobnosti invalidov skozi rekreacijo in šport 61.019,01 
4. Prva osebna in socialna pomoč ter informiranje 38.701,70 
5. Integriranje invalidov v kulturno in družbeno življenje 41.731,20 

Delovanje skupaj 316.023,00 
Delovanje na državni ravni 200.205,00 

Operativne odhodke 34.955,00 
Osebne prejemke 123.526,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 41.724,00 

Delovanje na lokalni ravni 115.818,00 
Operativne odhodke 72.044,00 
Osebne prejemke 19.289,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 24.485,00 

Naložbe skupaj 148.640,00 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 4.640,00 

1. Investicijsko vzdrževanje v objektih za ohranjevanje zdravja v Termah Ptuj 1.440,00 
2. Nakup 2 fotokopirnih aparatov 3.200,00 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 144.000,00 
1. Dofinanciranje nakupa poslovnih prostorov za DI Črnomelj 50.000,00 
2. Nakup zemljišča in stavbe za MDI Gornja Radgona 60.000,00 
3. Dofinanciranje nakupa prostorov za DI Litija 20.000,00 
4. Dofinanciranje nakupa prostorov za območno DI Zgornje Posotelje 14.000,00 
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8. SONČKU - Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska 2, 1000 
Ljubljana, s 14 društvi, ki so pridobila status invalidske organizacije, se       
odobri:

EUR
Skupni znesek 679.622,00 

Programi skupaj 340.678,00 
Programi na državni ravni 296.255,00 

1. Bivalne skupnosti in prilagojena stanovanja 94.481,00 
2. Aktivno preživljanje prostega časa 28.659,00 
3. Obnovitvena rehabilitacija 32.755,00 
4. Počitnice na kmetiji 27.126,00 
5. Svetovalna komunikacija in pomoč 19.117,00 
6. Prevozi invalidov 18.755,00 
7. Korak k sončku 16.352,00 
8. Aktivnosti na snegu za osebe in brez posebnih potreb 14.121,00 
9. Šole in vikend seminarji za starše 13.920,00 

10. Izobraževanje in usposabljanje asistentov in drugih strokovnih ter laičnih sodelavcev 10.462,00 
11. Revija Pet 9.875,00 
12. Šport in rekreacija 6.000,00 
13. Pomoč z umetnostjo 4.632,00 

Programi na lokalni ravni 44.423,00 
1. Terapevtsko jahanje 15.468,74 
2. Terapevtsko plavanje 7.380,19 
3. Terapevtske kolonije 10.159,89 
4. Smučanje 8.279,27 
5. Fizioterapija 918,04 
6. Izleti in pohodi 2.216,87 

Delovanje skupaj 228.944,00 
Delovanje na državni ravni 176.113,00 

Operativne odhodke 44.023,00 
Osebne prejemke 51.400,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 80.690,00 

Delovanje na lokalni ravni 52.831,00 
Operativne odhodke 26.828,00 
Osebne prejemke 13.366,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 12.637,00 

Naložbe skupaj 110.000,00 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 110.000,00 

1. Adaptacija prostorov za Center Sonček Ljubljana, Trg komandanta Staneta 5 110.000,00 
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9. Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska c. 129, 1000    
Ljubljana, s 6 društvi, ki so pridobila status invalidske organizacije, se 
odobri:

EUR
Skupni znesek 392.684,08 

Programi skupaj 217.082,45 
Programi na državni ravni 127.145,71 

1. Ohranjevanje zdravja - preventivna dejavnost 87.381,84 
2. Založniška dejavnost 8.782,47 
3. Kompenziranje invalidnosti in preprečevanje socialne izključenosti 6.528,35 
4. Športne in šahovske aktivnosti v funkciji socialne vključenosti na državni in 

mednarodni ravni
6.347,14 

5. Usposabljanje za čimbolj neodvisno in aktivno življenje invalidov 4.388,13 
6. Prebivanje in prilagajanje okolju 2.838,21 
7. Usposabljanje za uporabo specifičnih tehničnih pripomočkov ter oskrba z njimi 2.834,43 
8. Informativna in svetovalna dejavnost 1.745,28 
9. Kultura - soustvarjanje dneva CIV in spodbujanje ustvarjalnosti invalidov 2.704,34 

10. Dnevni centri in klubi 2.099,58 
11. Usposabljanje invalidov za delo z invalidi 1.495,94 

Programi na lokalni ravni 89.936,74 
1. Kompenziranje invalidnosti 27.112,84 
2. Skrb za ohranjevanje zdravja - preventiva 20.959,90 
3. Športna rekreativna dejavnost 9.765,49 
4. Usposabljanje za aktivno življenje 6.759,46 
5. Kulturno udejstvovanje in ustvarjalnost 11.211,79 
6. Dnevni centri - samopomoč 4.280,35 
7. Prevozi invalidov 2.390,37 
8. Program socialne rehabilitacije 800,45 
9. Izobraževanje 809,60 

10. Informativna dejavnost 700,74 
11. Kompenziranje invalidnosti 633,04 
12. Usposabljanje za aktivno življenje 1.832,34 
13. Športno rekreativna dejavnost 2.012,56 
14. Kulturna dejavnost 399,77 
15. Izobraževanje 268,04 

Delovanje skupaj 165.282,00 
Delovanje na državni ravni 114.490,00 

Operativne odhodke 38.193,00 
Osebne prejemke 49.655,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 26.642,00 

Delovanje na lokalni ravni 50.792,00 
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Operativne odhodke 19.864,00 
Osebne prejemke 17.870,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 13.058,00 

Naložbe skupaj 10.319,63 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 6.142,00 

1. Nakup opreme za enoto za ohranjevanje zdravja v Nerezinah 2.500,00 
2. Vzdrževalna dela na Domu "Pri mejašu" na Korenskem sedlu 3.642,00 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 4.177,63 
1. Nakup pisarniške opreme za poslovni prostor za MDCIV Celje 1.677,63 
2. Obnovitev počitniške hišice št. 19 v Termah Čatež za MDCIV Novo mesto 2.500,00 

10. Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije, Hacquetova 4, 1000 Ljubljana, s 15 
društvi, ki so pridobila status invalidske organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 486.640,85 

Programi skupaj 274.836,47 
Programi na državni ravni 45.898,06 

1. Integracija težkih, socialno ogroženih in socialno izključenih vojnih invalidov v 
kulturno in družbeno življenje

10.000,10 

2. Usposabljanje prostovoljcev za delo z vojnimi invalidi 4.909,14 
3. Posebna informativna in založniška dejavnost vojnih invalidov ter informiranje 

javnosti o položaju vojnih invalidov
21.988,73 

4. Ohranjevanje psihofizične kondicije vojnih invalidov z rekreacijo 9.000,09 

Programi na lokalni ravni 228.938,41 
1. Ohranjevanje zdravja vojnih invalidov v naravnih klimatskih zdraviliščih in terapije 78.182,60 
2. Integracija težkih, socialno groženih in socialno izključenih vojnih invalidov v kulturno 

in družbeno življenje
40.000,40 

3. Konkretna in neposredna nega ter fizična pomoč vojnim invalidom na domu 32.727,60 
4. Posebna pomoč s tehničnimi pripomočki, obnova bivalnih prostorov in pomoč vojnim 

invalidom v težkih socialnih in zdravstvenih težavah
27.273,00 

5. Skrb za psihofizično kondicijo vojnih invalidov z rekreacijo 33.636,70 
6. Posebna informativna dejavnost vojnih invalidov 10.909,20 
7. Usposabljanje vojnih invalidov za premagovanje življenjskih težav 1.663,41 

8. Klubske dejavnosti 4.545,50 

Delovanje skupaj 194.561,25 
Delovanje na državni ravni 137.709,28 

Operativne odhodke 28.191,00 
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Osebne prejemke 68.660,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 40.858,28 

Delovanje na lokalni ravni 56.851,97 
Operativne odhodke 33.524,00 
Osebne prejemke 17.143,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 6.184,97 

Naložbe skupaj 17.243,13 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 1.250,00 

1. Nakup računalnika 1.250,00 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 15.993,13 
1. Dofinanciranje nakupa prostorov za DVI Celje 14.556,59 
2. Nakup opreme DVI Ptuj 186,54 
3. Nakup prenosnega računalnika za DVI Ljubljana 1.250,00 

11. Zvezi za šport invalidov Slovenije, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana -
Črnuče ki je pridobila status invalidske organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 552.302,75 

Programi skupaj 373.192,18 
Programi na državni ravni 373.192,18 

1. Priprava in udeležba na XIII. paraolimpijskih igrah Peking Kitajska, 6.-20.9.2008 157.274,30 
2. Priprava in udeležba na 10. svetovnem prvenstvu v športnem ribolovu na sladkih 

vodah za invalide, Potsdam, Nemčija
10.000,10 

3. Priprava in udeležba na šahovski olimpijadi za slepe in slabovidne, Helsinki, Finska, 
31.7.-3.8. 2008

10.909,20 

4. Priprava in udeležba na svetovnem prvenstvu v malem nogometu za gluhe, Katerini, 
Grčija, 1.7.2008

14.545,60 

5. Priprava in udeležba na evropskem prvenstvu v alpskem smučanju, Bad 
Kleinkircheim, Avstrija, 6.3. 2008

8.181,90 

6. Priprava in udeležba na evropsko prvenstvo v košarki za gluhe, Bamberg, Nemčija, 
20-28.6.2008

29.091,20 

7. Priprave in nastopi na tekmah evropskega pokala v IPC alpskem smučanju, več 
krajev in več datumov

12.727,40 

8. Priprava in udeležba na evropskem prvenstvu v kegljanju za slepe in slabovidne, 
Madžarska, maj 2008

19.091,10 

9. Priprava in udeležba na evropskem prvenstvu v kolesarjenju za gluhe, Verona, Italija 
(organizator bo datum določil kasneje)

7.272,80 

10. Priprava in udeležba na evropsko prvenstvo v hokeju na električnih vozičkih, 
Maasmechelen, Belgija, 8.16.11. 2008

10.909,20 

11. Priprava in udeležba na evropskem prvenstvu v showdownu za slepe in slabovidne, 
Helsinki, Finska 31.7.-3.8. 2008

10.000,10 

12. Priprava in udeležba na prvenstvu JVZH Evrope, Izmir, Turčija, 2.-5. 10. 2008 in 
prvenstvo skupine B v košarki na vozičkih

14.545,60 
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13. Priprava in udeležba na mednarodnih pokalnih tekmovanjih v dvoranskem balinanju 
(boccia), London, Dunaj, Osijek

9.091,00 

14. Priprava in izvedba ciklusa 27 državnih prvenstev 22.654,34 
15. Šport mladih športnikov invalidov 12.727,40 
16. Priprave športnikov invalidov na uradna tekmovanja v letu 2009 7.727,35 
17. Revija Športnik 16.443,59 

Delovanje skupaj 114.110,57 
Delovanje na državni ravni 114.110,57 

Operativne odhodke 38.857,00 
Osebne prejemke 44.489,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 30.764,57 

Naložbe skupaj 65.000,00 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 65.000,00 

1. Nakup športne opreme in rekvizitov 37.900,00 
2. Nakup kombiniranega vozila 27.100,00 

12. Društvu laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, enovitemu 
društvu, ki je pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 132.159,99 

Programi skupaj 88.300,43 
Programi na državni ravni 88.300,43 

1. Učenje nadomestnega govora 17.077,90 
2. Psihosocialna rehabilitacija 17.017,81 
3. Izvajanje programov za ohranjevanje zdravja 15.931,52 
4. Priprava in izdajanje glasil in publikacij 12.453,40 
5. Pomoč prostovoljcev laringektomiranim osebam 3.413,94 
6. Usposabljanje prostovoljcev 2.301,57 
7. Izvajanje programov za preprečevanje socialne izključenosti 17.069,53 
8. Pomoč osebam pred in po operaciji grla 758,64 
9. Spodbujanje in podpora kulturni ustvarjalnosti 1.517,29 

10. Zagovorništvo in zagotavljanje občasne pomoči 758,83 

Delovanje skupaj 34.541,37 
Delovanje na državni ravni 34.541,37 

Operativne odhodke 21.758,00 
Osebne prejemke 5.564,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 7.219,37 

Naložbe skupaj 9.318,19 
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Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 9.318,19 
1. Nakup kovinske in viseče omarice ter luči za video kamero 4.652,68 
2. Nakup 2 računalnikov, računalniške programske opreme in pisarniške opreme 4.665,51 

13. Zvezi invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva 15, 2000 Maribor, s 4 
društvi, ki so pridobila status invalidske organizacije

EUR
Skupni znesek 128.933,42 

Programi skupaj 81.420,42 
Programi na državni ravni 47.661,42 

1. Organizacija delavnic in družinsko svetovanje 14.545,60 
2. Izvajanje socialnega programa v okviru zdraviliške dejavnosti 13.787,41 
3. Usposabljanje prostovoljcev in sodelavcev za pomoč osebam s stomo 2.563,66 
4. Svetovanje staršem otrok in mladostnikom s stomo 1.836,38 
5. Izvedba športnih tekmovanj 4.482,77 
6. Priprava in izdaja glasila 3.218,21 
7. Pomoč pri udeležbi na kulturnih prireditvah 4.891,00 
8. Druge dejavnosti - izdaja biltena o delovanju organizacije 2.336,39 

Programi na lokalni ravni 33.759,00 
1. Delovanje oseb s stomo - MB, LJ, Koroška , NM 21.829,77 
2. Vzdrževanje socialne mreže s prostovoljci - MB, LJ, Koroška, NM 2.006,86 
3. Pomoč svojcem pri sprejemanju člana po operaciji - MB, LJ, Koroška, NM 3.161,70 
4. Šola irigacije - MB, LJ, Koroška, NM 1.340,21 
5. Usposabljanje za zdrav način prehranjevanja - MB, LJ, Koroška, NM 1.122,87 
6. Delavnice za pridobivanje novih ročnih spretnosti - MB, LJ, Koroška, NM 2.368,25 
7. Organizacija pravne pomoči, zagovorništvo in pravno svetovanje - MB, LJ, Koroška, 

NM
1.929,34 

Delovanje skupaj 44.328,84 
Delovanje na državni ravni 35.251,87 

Operativne odhodke 16.003,00 
Osebne prejemke 8.756,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 10.492,87 

Delovanje na lokalni ravni 9.076,97 
Operativne odhodke 5.070,00 
Osebne prejemke 1.023,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 2.983,97 

Naložbe skupaj 3.184,16 
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Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 2.042,90 
1. Nakup multifunkcijskega aparata 1.600,00 
2. Nakup aparata za spiralno vezavo 442,90 

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 1.141,26 
1. Nakup prenosnega računalnika za ID ILCO MB 1.141,26 

14. Društvo revmatikov Slovenije- Društvo za osebe z ankilozirajočim 
spondilitisom in revmatoidnim artritisom, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA, 
enovitemu društvu ki je pridobilo status invalidske organizacije se odobri:

EUR
Skupni znesek 187.064,36 

Programi skupaj 106.228,17 
Programi na državni ravni 106.228,17 

1. Rehabilitacijski program za vnetne revmatske bolezni 33.238,64 
2. Program izobraževanja in usposabljanja odraslih revmatikov in njihovih družin 19.652,36 
3. Program izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z vnetim revmatskim 

obolenjem in njihovih družin
12.619,91 

4. Program svetovanja za neodvisno življenje invalidov 9.454,30 
5. Osebna asistenca, nega in druga pomoč 8.285,79 
6. Informativna dejavnost 18.377,50 
7. Šport in rekreacija 4.100,40 
8. Kultura 499,27 

Delovanje skupaj 77.986,19 
Delovanje na državni ravni 77.986,19 

Operativne odhodke 24.677,00 
Osebne prejemke 38.587,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 14.722,19 

Naložbe skupaj 2.850,00 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 2.850,00 

1. Nakup fotokopirnega stroja 1.600,00 
2. Nakup računalnika 1.250,00 

15. Združenju invalidov - FORUM Slovenije, Linhartova 3a, 1000 Ljubljana, 
enovitemu društvu, ki je pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 77.510,52 
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Programi skupaj 22.324,62 
Programi na državni ravni 22.324,62 

1. Veriga psihosocialne oskrbe in druženja 17.174,00 
2. Socialna in materialna pomoč članom 3.425,40 
3. POD-UK 862,61 
4. ODMEV 862,61 

Delovanje skupaj 55.185,90 
Delovanje na državni ravni 55.185,90 

Operativne odhodke 12.225,00 
Osebne prejemke 16.230,90 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 26.730,00 

16. Društvu vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 
1941-45, Gregorčičeva 5a, 3000 CELJE, enovitemu društvu, ki je pridobilo 
status invalidske organizacije, se odobri:  

EUR
Skupni znesek 14.724,98 

Programi skupaj 4.381,57 
Programi na državni ravni 4.381,57 

1. Sofinanciranje zdraviliškega zdravljenja invalidov 3.463,53 
2. Informativna dejavnost 500,75 
3. Rekreacija in srečanje na Rogli 417,29 

Delovanje skupaj 10.343,41 
Delovanje na državni ravni 10.343,41 

Operativne odhodke 5.845,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 4.498,41 

17. Društvu paralitikov Slovenije, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče, 
enovitemu društvu, ki je pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 36.350,92 

Programi skupaj 22.672,92 
Programi na državni ravni 22.672,92 

1. Rehabilitacijski program 5.010,00 
2. Prevozi invalidov 2.059,11 
3. Osebna asistenca, nega, fizična pomoč 1.909,11 
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4. Ohranjanje zdravja 3.818,22 
5. Šport in rekreacija 4.590,05 
6. Informativna in založniška dejavnost 660,01 
7. Izobraževanje 418,19 
8. Kultura 254,55 
9. Vzpostavljanje socialnih stikov in druženje 1.415,47 

10. Posebne socialne pomoči invalidom 1.680,02 
11. Prebivanje in prilagajanje okolju 381,82 
12. Tehnični pripomočki 476,37 

Delovanje skupaj 11.683,00 
Delovanje na državni ravni 11.683,00 

Operativne odhodke 4.995,00 
Osebne prejemke 3.360,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 3.328,00 

Naložbe skupaj 1.995,00 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 1.995,00 

1. Nakup monitorja 210,00 
2. Nakup pohištvene opreme 1.785,00 

18. Društvu študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana,  
enovitemu društvu, ki je pridobilo status invalidske organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 277.830,73 

Programi skupaj 223.252,23 
Programi na državni ravni 223.252,23 

1. Služba za pomoč študentom invalidom 63.637,00 
2. Osebna asistenca za študente invalide 69.091,60 
3. Prevozi študentov invalidov 40.523,13 
4. Obštudijske dejavnosti za študente invalide 38.182,20 
5. Rekreativno - terapevtske dejavnosti študentov invalidov 11.818,30 

Delovanje skupaj 21.699,49 
Delovanje na državni ravni 21.699,49 

Operativne odhodke 7.651,00 
Osebne prejemke 10.238,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 3.810,49 

Naložbe skupaj 32.879,01 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 32.879,01 
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1. Dofinanciranje nakupa pisarniških prostorov v Mariboru 21.914,61 
2. Varnostna prilagoditev kombiniranih vozil 8.564,40 
3. Nakup dveh računalnikov 2.400,00 

19. YHD - Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7,1000 
Ljubljana enovitemu društvu, ki je pridobilo status invalidske organizacije, 
se odobri:

EUR
Skupni znesek 146.297,00 

Programi skupaj 142.125,00 
Programi na državni ravni 142.125,00 

1. Neodvisno življenje hendikepiranih 135.287,00 
2. Prevozi hendikepiranih oseb 2.003,00 
3. Izobraževalne delavnice "Spoznajmo in sprejemajmo drugačnost" s pomočjo 

izdanega Bontončka - Kako biti prijatelj z vsemi
2.300,00 

4. YHD klub SOT 24,5 835,00 
5. Tehnični pripomočki 1.700,00 

Delovanje skupaj 4.172,00 
Delovanje na državni ravni 4.172,00 

Operativne odhodke 2.613,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 1.559,00 

20. Društvu gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija, Stari trg 23, 3210 
Slovenske Konjice, enovitemu društvu, ki je pridobilo status invalidske 
organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 52.080,99 

Programi skupaj 20.060,35 
Programi na državni ravni 20.060,35 

1. Program socialne preventive - nasilje nad gibalno oviranimi ženskami 5.341,35 
2. Prevozi gibalno oviranih invalidov 4.737,00 
3. Poseben psiho - socialni in zdravstveni program INKO za ženske 1.983,00 
4. Program za zmanjševanje socialne izključenosti starejših gibalno oviranih invalidov 835,00 
5. Program ohranjanja zdravja in zdravstvene preventive gibalno oviranih invalidov 835,00 
6. Program osebne asistence, spremstvo in fizična pomoč invalidom 2.000,00 
7. Informativno izobraževalni program - vseživljenjsko učenje gibalno oviranih invalidov 1.127,00 
8. Ortopedski in tehnični pripomočki za gibalno ovirane invalide 250,00 
9. Informativno založniški program - izdaja glasila Vizija 1.752,00 
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10. Prebivanje in prilagajanje okolja oviranim invalidom 200,00 
11. Program usposabljanja starejših gibalno oviranih invalidov za dejavno staranje 600,00 
12. Program kulturnih dejavnosti 400,00 

Delovanje skupaj 4.173,00 
Delovanje na državni ravni 4.173,00 

Operativne odhodke 1.350,00 
Osebne prejemke 1.400,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 1.423,00 

Naložbe skupaj 27.847,64 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 27.847,64 

1. Nadaljevanje sofinanciranja nakupa varnega stanovanja 27.847,64 

21. Skladu Silva - Društvu za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami, 
Fijeroga 10, 6274 ŠMARJE, enovitemu društvu, ki je pridobilo status 
invalidske organizacije, se odobri:

EUR
Skupni znesek 61.623,00 

Programi skupaj 25.450,00 
Programi na državni ravni 25.450,00 

1. Skupina za samostojno življenje oseb s posebnimi potrebami 10.000,00 
2. Bivanje in urgentna nastanitev oseb s posebnimi potrebami 8.305,00 
3. Individualno spremljanje, osebna asistenca in pomoč na domu osebam s posebnimi 

potrebami
6.845,00 

4. Prevozi oseb s posebnimi potrebami 300,00 

Delovanje skupaj 4.173,00
Delovanje na državni ravni 4.173,00 

Operativne odhodke 1.043,00 
Osebne prejemke 2.712,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 418,00 

Naložbe skupaj 32.000,00 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 32.000,00 

1. Sofinanciranje odkupa domačije na Fijerogi 32.000,00 
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22. INVALIDU- Zvezi društev gibalno oviranih oseb z invalidnostjo Slovenije, 
Trg mladosti 6, 3320 VELENJE, z 8 društvi, ki so pridobila status invalidske 
organizacije se odobri:

EUR
Skupni znesek 100.924,00 

Programi skupaj 57.519,00 
Programi na državni ravni 36.786,00 

1. Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov in oseb z invalidnostjo 27.438,00 
2. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejenega športa in rekreacije 9.348,00 

Programi na lokalni ravni 20.733,00 
1. Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejenega športa in rekreacije 4.758,00 

2. Psihosocialna pomoč in osebna asistenca invalidom 4.798,00 
3. Usposabljanje gibalno oviranih (ortopedskih) invalidov za samostojno življenje 4.250,00 
4. Usposabljanje za aktivno življenje - delavnice ustvarjalnosti 4.027,00 
5. Pomoč invalid-invalidu - Srečanje težkih invalidov 2.900,00 

Delovanje skupaj 25.875,00 
Delovanje na državni ravni 16.694,00 

Operativne odhodke 7.512,00 
Osebne prejemke 2.922,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 6.260,00 

Delovanje na lokalni ravni 9.181,00 
Operativne odhodke 766,00 
Osebne prejemke 3.200,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 5.215,00 

Naložbe skupaj 17.530,00 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 17.530,00 

1. Nakup pisarne, sedež zveze 17.530,00 

23. Društvu VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Jakšičeva 7, 1000 
Ljubljana, enovitemu društvu, ki je pridobilo status invalidske organizacije, 
se odobri:

EUR
Skupni znesek 55.007,58 

Programi skupaj 30.589,00 
Programi na državni ravni 30.589,00 

1. Dnevni centri 4.264,00 
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2. Stanovanjska skupnost 9.500,00 
3. Podpora družinam s članom po možganski poškodbi 1.500,00 
4. Prevozi invalidov 2.500,00 
5. Pomoč na domu in osebna asistenca 2.500,00 
6. Založniška informativna dejavnost 1.500,00 
7. Tabori (mednarodni, vrstniški, obnovitveno - rehabilitacijski) 3.800,00 
8. Socialna vključenost 800,00 
9. Izobraževanje in preventiva 225,00 

10. Športne aktivnosti in družabna srečanja 300,00 
11. Delavnice (psihološke, ustvarjalne, učne, logopedske, duhovne, dramsko - literarne) 2.500,00 
12. Invalidski pripomočki 800,00 
13. Fizioterapija 400,00 

Delovanje skupaj 4.173,00 
Delovanje na državni ravni 4.173,00 

Operativne odhodke 1.043,00 
Osebne prejemke 2.087,00 
Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti 1.043,00 

Naložbe skupaj 20.245,58 
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 20.245,58 

1. Nakup kombija 20.245,58 
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II.

Na podlagi javnega razpisa o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2008, je Komisija za 
ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim 
organizacijam v ponedeljek, 5.11.2007 pričela z odpiranjem v roku prispelih vlog in 
nadaljevala z delom v sredo 07.11.2007.

Strokovna služba FIHO je komisiji posredovala 69 zaprtih ovojnic humanitarnih 
organizacij, ki so vložile zahteve za dodelitev sredstev FIHO za leto 2008 na podlagi 
javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije za leto 2008, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije št. 88 dne 28.9.2007

Prispele vloge so bile na fundacijo posredovane v razpisanem roku, kar je komisija 
ugotavljala iz poštnega žiga na ovojnici. Bile so tudi pravilno opremljene.

Komisija je na tej osnovi ugotovila, da je v predpisanem roku prispelo 68 vlog in sicer:

1. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš
2. Zveza prijateljev mladine, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana
3. Društvo Mali princ, Cesarjeva ul. 27, 8000 Novo mesto
4. Društvo Žarek upanja, Kamniška 25, p.p.2558, 1000 Ljubljana
5. Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Zaloška c.2, 1000 Ljubljana
6. TIHI ANGELI- Društvo za pomoč osebam z Rettovim sindromom, Trubarjeva 15, 

2000 Maribor
7. Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo CVB, Linhartova 51, 1000 

Ljubljana
8. Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 1000 Ljubljana
9. Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog- Stigma, Štihova 12, 1000 Ljubljana
10.Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije, Resljeva 11, 

1000 Ljubljana
11.Društvo informacijski center LEGEBITRA, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana
12.Društvo Altra, Zaloška 40, 1000 Ljubljana
13.Slovensko društvo TRANSPLANT, Hrvatski trg 2, 1000 Ljubljana
14.TREPETLIKA- Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi 

motnjami, Šišenska c.23, 1000 Ljubljana
15.Društvo psoriatikov Slovenije, Engelskova ul.6, 2000 Maribor
16.Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 

Maribor
17.MENA MARIBOR- Društvo za pomoč ženskam prizadetim z inkontinenco in 

menopavzo, Frankolovska ul.9, 2000 Maribor
18.Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, p.p.245, 4000 Kranj
19.Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami- VILKO MAZI, Vojkova 74, 1000 

Ljubljana
20.NOVI PARADOKS- Slovensko društvo za kakovost življenja, Vrhovci XVII/40, 

1000 Ljubljana
21.Društvo LIGA PROTI EPILEPSIJI, Ul. Stare pravde 2, 1000 Ljubljana
22.KD REPS MARIBOR, Bezjakova ul.151, 2341 Limbuš
23.Društvo življenje brez nasilja, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto
24.Društvo proti osteoporozi Maribor, Cesta XIV divizije 5, 2000 Maribor
25.Društvo za pomoč trpečim in bolnim- Rdeči noski, Prušnikova 28, 1210 Šentvid
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26.Slovensko združenja za zmanjševanje škodljivih posledic drog- DrogArt, 
Kardeljeva pl.16, 1000 Ljubljana

27.MOZAIK- Društvo za socialno vključenost, Lendavska ul.1, 9101 Murska Sobota
28.EUROPA DONNA- Slovensko združenja za boj proti raku dojk, Dunajska c. 56, 

1000 Ljubljana
29.HUMANA- Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje, Oldhamska 14, 4000 

Kranj
30.Društvo hemofilikov Slovenije, Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
31.Društvo zaupni telefon SAMARIJAN, p.p.2008, 1001 Ljubljana
32.Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Zaloška 7, 1000 ljubljana
33.Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Primožičeva 2, 1231 Ljubljana-

Črnuče
34.Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom UTRIP, Njegoševa ul.4, 1525 

Ljubljana
35.Društvo drevo življenja, Ob starem zidovju 17, 6310 Izola
36.Društvo na srcu operiranih Slovenije, Korytkova 2, 1000 Ljubljana
37.Društvo Regionalna varna hiša, p.p.347, 3000 Celje
38.Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 5291 Miren
39.Slovensko društvo za celiakijo, Ljubljanska ul.5, 2000 Maribor
40.Društvo Varnega zavetja-Varna hiša Pomurja, p.p.18, 9240 Ljutomer
41.Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Ul. Stare pravde 2, 1000 Ljubljana
42.Društvo za pomoč VHG, Slovenski trg 1, p.p. 575, 4000 Kranj
43.Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto, Rozmanova ul.30, 8000 

Novo Mesto
44.Društvo Projekt Človek, Malenškova 11, 1000 Ljubljana
45.OZARA Slovenija, Nacionalno združenja za kakovost življenja, Ljubljanska ul.9, 

2000 Maribor
46.ŠENT, Slovensko združenja za duševno zdravje, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana
47.Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška 25, 1000 Ljubljana
48. ùUPø Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, 

Miklošičeva c.16, 1000 Ljubljana
49.PKU Društvo Slovenije, Pintarjeva 45, 1410 Zagorje ob Savi
50.Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana
51.Gerontološko društvo Slovenije, Teslova 17, 1000 Ljubljana
52.Društvo varnega zavetja Kočevje, Ljubljanska c.7, 1330 Kočevje
53.Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, 1000 Ljubljana
54.Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska c.14, 1000 Ljubljana
55.Slovenska filantropija- Združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska c.12, 

1000 Ljubljana
56.Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcem- Kralji ulice, Kardeljeva pl.16, 

1000 Ljubljana
57.Društvo SOS telefon, p.p.2726, 1001 Ljubljana
58.Društvo OZA, Srebrničeva 18, p.p.12, 5210 Deskle
59.Društvo ženska svetovalnica, Langusova 21, 1000 Ljubljana
60.Društvo ùOdsev se slišiø, Streliška 6, 1000 Ljubljana
61.Evangeličanska humanitarna organizacija- EHO podpornica, Slovenska 17, 9000 

Murska Sobota
62.Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju BARKA, Zbilje 66, 1215 

Medvode
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63.Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti ùZDRAVA POTø, 
Krekova 12a, 2000 Maribor

64.Slovensko društvo HOSPIC, Dolenjska 22, 1000 Ljubljana
65.Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 36, 1000 Ljubljana
66.Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, p.p.2339, 1001 Ljubljana
67.Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa- »VEZI«, 

Štorje 26, 6210 Sežana
68.Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

Komisija je tudi ugotovila, da vloga Društva za zdravje srca in ožilja, Dunajska 65, 1000 
Ljubljana ni bila vložena v predpisanem roku, zato jo je izločila iz nadaljnje obravnave in 
jo vrnila organizaciji z obrazložitvijo.

V nadaljevanju je komisija ugotovila, da naslednje organizacije ne izpolnjujejo pogojev 
opredeljenih v 3. in 4. točki javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO, oziroma ne 
vsebujejo zahtevane dokumentacije, ki je navedena v javnem razpisu objavljenem v 
Uradnem listu RS št. 88/2007 z dne 28.9.2007. Zato jih je skladno s 15. členom 
Pravilnika izločila in vrnila organizacijam z obrazložitvijo: 

1.  Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI, 
Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA
- organizacija ni predložila odločbe o pridobitvi statusa humanitarne organizacije 

v skladu z javnim razpisom za leto 2008

2.  Društvo varnega zavetja Kočevje, 
Ljubljanska c. 7, 1330 KOČEVJE
- organizacija ni predložila odločbe o pridobitvi statusa humanitarne organizacije 

v skladu z javnim razpisom za leto 2008

3.  TIHI ANGELI, društvo za pomoč osebam z Rettovim sindromom, 
Trubarjeva 15, 2000 MARIBOR
- organizacija ni predložila odločbe o pridobitvi statusa humanitarne organizacije 

v skladu z javnim razpisom za leto 2008

4.  Društvo proti osteoporozi Maribor, 
Cesta XIV divizije 5, 2000 MARIBOR
- organizacija ni predložila odločbe o pridobitvi statusa humanitarne organizacije 

v skladu z javnim razpisom za leto 2008

5.  Društvo OZA Srebrničeva 18, P.P 12, 5210 DESKLE
- organizacija ni predložila odločbe o pridobitvi statusa humanitarne organizacije 

v skladu z javnim razpisom za leto 2008

6.  Slovensko društvo Transplant, Hrvatski trg 2, 1000 LJUBLJANA  
- organizacija ni predložila finančno ovrednotenega letnega delovnega 
programa na predpisanem obrazcu v skladu z javnim razpisom za leto 2008

Navedene organizacije so lahko vložile ugovor na Nadzorni odbor Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Stegne 21 c v Ljubljani v roku 7 
dni od prejema zapisnika.
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Ugovor sta podali dve humanitarni organizaciji: Društvo za pomoč osebam z govornimi 
motnjami VILKO MAZI, Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA in Slovensko društvo Transplant, 
Hrvatski trg 2, 1000 LJUBLJANA .

Nadzorni odbor FIHO je na 4. seji dne 27.11.2007 skladno s 16. členom Pravilnika 
obravnaval oba ugovora. Po obravnavi ugovora Slovenskega društva Transplant, 
Hrvatski trg 2, 1000 LJUBLJANA, je Nadzorni odbor sprejel sklep, da se ugovor kot 
neutemeljen zavrne. Pri obravnavi ugovora Društva za pomoč osebam z govornimi 
motnjami VILKO MAZI, Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA pa je Nadzorni odbor ugodil 
ugovoru društva. Društvo je namreč takoj po prejemu zapisnika o odpiranju vlog 
posredovalo odločbo o pridobitvi statusa humanitarne organizacije, ki je bila zahtevana z 
javnim razpisom za leto 2008.  

Izmed preostalih 62-ih vlog je komisija odločila, da se zaradi jasnosti in tičnosti podatkov 
13 humanitarnih organizacij pozove, da ob upoštevanju določil Pravilnika vloge dopolnijo
z namenom, da se ugotovi, če dejansko izpolnjujejo pogoje iz 8. člena Pravilnika ter
javnega razpisa in sicer:

1.  KD REPS Maribor, Bezjakova ulica 151, 2341 LIMBUŠ
- s Statutom društva

2.  Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije CVB, 
Linhartova 51, 1000 LJUBLJANA

- s kopijami pogodb o sofinanciranju v letu 2007
3.  Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti ZDRAVA POT, 

Krekova 12 a 2000 MARIBOR
- s Statutom društva 

4.  Društvo Mali Princ, 
Cesarjeva ulica 27, 8000 NOVO MESTO

- s kopijami pogodb o sofinanciranju v letu 2007
5.  Društvo za pomoč VHG, Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

- s Statutom društva
6. Humanitarno društvo Ženska svetovalnica, 

Langusova 21, 1000 LJUBLJANA
- s Statutom društva 

7. Društvo prostovoljcev vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 521 MIREN
- s Statutom društva 

8. Društvo informacijski center LEGEBITRA, 
Trubarjeva 76 a, 1000 LUBLJANA

- s Statutom društva 
9. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE, 

Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA
- s Statutom društva 

10. Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi 
motnjami, Šišenska cesta 23, 1000 LJUBLJANA

- s kopijami pogodb o sofinanciranju v letu 2007
11. MENA Maribor, Društvo za pomoč ženskam, prizadetim z inkontinenco in 

menopavzo, Frankolovska ulica 9, 2000 MARIBOR
- z dokazili da društvo izvaja najmanj en socialni program nacionalnega 
pomena 
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za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike s
celotnega območja države,

- s kopijami pogodb o sofinanciranju v letu 2007
12. PKU Društvo Slovenije, Pintarjeva 45, 1410 ZAGORJE ob SAVI

- s kopijami pogodb o sofinanciranju v letu 2007
13. Društvo LIGA proti epilepsiji Slovenije, Ulica stare pravde 2, 1000 

LJUBLJANA
- s kopijami pogodb o sofinanciranju v letu 2007

Komisija je ugotovila, da je v predpisanem, 8 dnevnem roku, vseh 13 pozvanih 
organizacij komisiji posredovalo dopolnitve, zato je v nadaljevanju komisija pričela z 
obravnavo in ocenjevanjem njihovih finančno ovrednotenih letnih delovnih programov za 
leto 2008. 

Pri vsebinski obravnavi in ocenjevanju predloženih finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov humanitarnih organizacij, je komisija odločila in predlaga Svetu FIHO, da za 
leto 2008 ne sprejme v so/financiranje iz sredstev FIHO Društvo Drevo življenja, ker je 
bil finančno ovrednoteni letni delovni program po skupnih merilih kot merilih za posebne 
socialne programe in storitve ocenjen »nezadovoljivo«.

Pogoje za dodelitev sredstev za leto 2008 je tako izpolnilo 62 humanitarnih organizacij in 
sicer: 40 dobrodelnih organizacij, 15 organizacij za kronične bolnike in 7 organizacij za 
samopomoč. Napram letu 2007 se je število vlog humanitarnih organizacij povečalo iz 
66 na 69, prav tako pa se je povečalo število humanitarnih organizcaij, ki so izpolnile 
pogoje za financiranje oz. sofinanciranje iz sredstev FIHO in sicer iz 57 za leto 2007 na 
62 za leto 2008. 

Za leto 2008 je za humanitarne organizacije (dobrodelne organizacije, organizacije za 
samopomoč in organizacije za kronične bolnike) razpisanih 6.283.176,00 EUR ali
28.623,69 EUR (0,46 %) manj sredstev kot za leto 2007. Ob odštetih sredstvih za
rezervo v višini 62.831,76 EUR, je razpoložljivih 6.220.344,24 EUR sredstev za 
razporeditev humanitarnim organizacijam in sicer za izvajanje socialnih programov, za 
delovanje in naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje.

V predlogu razporeditve je Komisija za izvajanje socialnih programov na državni in 
lokalni ravni namenila 4.432.358,74 EUR ali 71,26 %, za delovanje na državni in lokalni 
ravni 1.326.593,72 ù ali 21,33 % ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo 
vzdrževanje 461.392,50 ù oz 7,42 %.

Zahtevki za financiranje oz. sofinanciranje dobrodelnih organizaci, organizacij za 
samopomoč in organizacij za kronične bolnike so zdaleč presegli razpoložljiva sredstva 
za leto 2008. Pri tem so nekatere humanitarne organizacije zaprosile za izjemno 
pretirane višine sredstev. Posamezni zahtevki so znašali celo do 500 % več kot preteklo
leto. Komisija je v skladu s Pravilnikom in Navodilom temeljito ocenila vsebino finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov, vseh prijavljenih socialnih programov, 
prijavljenih naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje in prijavljenih stroøkov za 
delovanje. Pri delu je upoštevala tudi podatke iz letnih poročil, ocene notranjih nadzorov
in druge razpoložljive podatke za izdelavo čimbolj objektivne ocene.
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Prijavljene socialne programe je komisija razdelila:

Kategorija A - programi za neposredno nudenje pomoči, strokovno usposabljanje 
izvajalcev, nabava opreme za nudenje pomoči – sofinanciranje s strani FIHO 100 %

Kategorija B - programi izobraževanje uporabnikov, preventiva za uporabnike, 
založništvo za uporabnike - sofinanciranje s strani FIHO 60 %

Kategorija C - programi druženja, športa, rekreacije, rehabilitacije v obliki druženja, 
izobraževanja svojcev, informiranje širše javnosti-generalna prevencija - sofinanciranje s 
strani FIHO 30 %

Kategorija D - programi, ki jih FIHO ne financira.

Pri oblikovanju predloga razporeditve sredstev za delovanje humanitarnih je komisija 
poleg določb veljavnega Pravilnika upoštevala tudi določila 11. člena Navodil za 
uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov in sicer 
je ocenjevala organizacijsko strukturo in kakovost delovanja organizacije, število 
članstva in/ali uporabnikov, kakovost prijave, mednarodno vključevanje, ocene nadzora 
organizacije s strani FIHO ter urejenost obveščanja članstva in javnosti. Devetim 
humanitarnim organizacijam, ki za leto 2008 prvič kadidirajo, je komisija oblikovala 
predlog za dodelitev »zagonskih sredstev« v višini od 4.000,00 ù do. 4.500,00 ù na 
organizacijo. 

Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO za naložbe v osnovna sredstva in 
njihovo vzdrževanje je komisija poleg določil Pravilnika upoštevala tudi 13. člen 
Navodila, ugotavljala je prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti, opremljenost  
prostorov in drugih objektov za delovanje, izkazano dejansko utemeljenost predloga, 
dejanski vpliv naložbe za omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti organizacije ter 
delež zagotovljenih lastnih in drugih virov za predvidene naložbe.

Za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje je bilo za leto 2006 razporejenih 
25% sredstev, za leto 2007 10 %  sredstev,  za leto 2008 pa le 7,42 % od skupnih 
razpoložljivih sredstev za humanitarne organizacije.

Predlog za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je pripravljen tako,, 
da se razpoložljiva sredstva v višini 6.220.344,96 ù strukturno razporedijo:

 za so/financiranje 40 dobrodelnih organizacij 4.652.002,50 ù oz. 74,79 % ;
 za so/financiranje 15 organizacij za samopomoč 1.270.806,34 ù oz. 20,43 %
 za so/financiranje 7 organizacij za kronične bolnike 294.361,86 ù oz. 4,73 % .

Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev upoštevala tudi:

 oceno nadzora pri tistih humanitarnih organizacijah, ki so bile ocenjene z oceno
ùše primernoø oz. ùs pridržkomø; 

 višino lastnih sredstev oz. sredstev pridobljenih iz drugih virov in ne izključno od 
FIHO;

 vsebino in kvaliteto prijavljenih programov. Pri večini organizacij so prijavljeni 
programi boljši, kot pretekla leta. Pri posameznih organizacijah pa so, premalo 
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definirani, oz. konkretizirani, prijavljenih je pretirano število programov, ki so
nerealno visoko finančno vrednoteni, posamezni socialni programi se ponekod 
tudi podvajajo. Nekaj programov je bilo tako slabo definiranih, do so bili izločeni 
oz. zavrnjeni za so/financiranje;

 pri nekaterih organizacijah se eni in isti izvajalci pojavljajo pri vsebinsko zelo 
različnih programih, programi se podvajajo tako v društvih kot med društvi, kar je 
izjemno težko objektivno ocenjevati in ovrednotiti;

 programi z isto vsebino se izvajajo na nacionalnem in lokalnem nivoju. Številni so 
programi za področje svetovanja in pomoči, pri čemer je upravičenost težko 
merljiva;

 vse več zahtevkov je za večja finančna sredstva, namenjena za delovanje, 
posamezni zahtevki so pretirano visoki ;

 prijavljene so tudi posamezne  naložbe v osnovna sredstva, ki zahtevajo visoka 
sredstva FIHO za sorazmerno majhno društvo, (več digitalnih aparatov, 
tiskalnikov, prenosnih računalnikov, osebnih avtomobilov itd).;

 za organizacije, ki so prvič kandidare za sredstva FIHO in izpolnjujejo pogoje za 
so/financiranje po aktih fundacije so v predlogu razporeditve predvidena 
zagonska sredstva.

Ne glede na navedeno je predlog pripravljen pri ob doslednem upoštevanju Skupnih
meril, ki se upoštevajo za programe in storitve humanitarnih organizacij v skladu z 9. 
členom Pravilnika in 7. členom Navodila. Komisija je ocenjevala splošna merila 
upoštevajoč racionalnost, smotrnost, učinkovitost, ekonomičnost ter vzajemnost in 
solidarnost. Upoštevala je vsebinsko vključenost za uresničevanje namenov in ciljev, 
določil Zakona o humanitarnih organizacijah; prepoznavno izvajanje socialnega 
programa skozi daljše časovno obdobje glede na poslanstvo organizacije; vključevanje 
prostovoljcev pri izvajanju programov; prisotnost drugih sofinancerjev, programsko 
povezovanje z drugimi (sorodnimi) nevladnimi organizacijami in inovativnost 
predlaganega novega projekta/programa;

Komisija še vedno ugotavlja, da je vse več primerov ko humanitarna društva, v katere so 
vključeni invalidi oz. prijavljajo programe za pomoč invalidom, kandidirajo za sredstva 
FIHO.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO 
humanitarnim organizacijam predlaga svetu fundacije, da sprejme naslednjo 
razporeditev sredstev na posamezne humanitarne organizacije:

1. PKU Društvo za fenilketonurijo Slovenije, Pintarjeva 45, 1410 
ZAGORJE OB SAVI                    

EUR
Skupni znesek 19.250,40

Programi skupaj 14.153,77
Programi na državni ravni 14.153,77

1. Program letne obnovitvene rehabilitacije otrok z fenilketonurijo- 14 dnevni 
program 

1.101,65

2. Program letne obnovitvene rehabilitacije otrok s fenilketonurijo 1.101,65
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3. Program letne obnovitvene rehabilitacije mladostnikov s fenilketonurijo 800,71
4. Program psihološke obravnave bolnikov s fenilketonurijo 1.160,15
5. Program socialnih pomoči bolnikom s fenilketonurijo 1.477,32
6. Program kemijske analize vsebnosti fenilalanina v prehrambenih izdelkih 2.295,11
7. Program letnega srečanja bolnikov s fenilketonurijo in homocistonurijo 880,97
8. Program "šola fenilketonurije" 1.235,34
9. Program izdaje knjige "Vodič po PKU" 312,97

10. Program SOS telefon za bolnike s fenilketonurijo in otroke v stiski 1.135,34
11. Program izobraževanja načrtovanja in vodenja nosečnosti s fenilketonurijo 534,21
12. Tečaj priprave dietne prehrane za otroke s fenilketonurijo 863,13
13. Tečaj priprave dietne prehrane za odrasle s fenilketonurijo in homocistonurijo 1.088,42
14. Program spodbujanja prostovoljstva mladih s fenilketonurijo 166,8

Delovanje skupaj 5.096,63
Delovanje na državni ravni 5.096,63

2. Kinološko društvo za reševalne pse Maribor-REPS, Bezjakova 
ulica 151, 2341 LIMBUŠ                             

EUR
Skupni znesek 1.992,67

Programi skupaj 1.465,00
Programi na državni ravni 1.465,00
1. Reševalno in humanitarno delo s podprojekti 1.465,00

Delovanje skupaj 527,67
Delovanje na državni ravni 527,67

3. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, 
Primožičeva 2, 1231 ČRNUČE                             

EUR
Skupni znesek 52.271,70

Programi skupaj 40.209,00
Programi na državni ravni 40.209,00

1. Zdravljenje s kisikom na domu 4.920,00
2. Delovanje telefona-Navdih- s svetovanjem prostovoljcev o bolezni dihal, trajnem 

zdravljenju s kisikom na domu in alergijah
1.860,00

3. Delovanje komisije za cistično fibrozo 2.310,00
4. Delovanje komisije za dihalno vadbo 6.270,00
5. Delovanje komisije za astmo 5.568,00
6. Delovanje komisije za KOPB in tobak 4.566,00
7. Letno srečanje z izobraževanjem članov 1.635,00
8. Delovanje komisije za otroško in mladinsko aktivnost 1.830,00
9. Delovanje komisije za pljučni rak 2.100,00

10. Delovanje komisije za zunanje in notranje bivalno okolje 1.650,00
11. Delovanje komisije za alergije 1.530,00
12. Priprava in izdaja glasila društva 4.290,00
13. Delovanje komisije za druge bolezni 1.680,00
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Delovanje skupaj 12.062,70
Delovanje na državni ravni 12.062,70

4. Društvo na srcu operiranih Slovenije, Korytkova 2, 1000 
LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 5.737,67

Programi skupaj 4.218,30
Programi na državni ravni 4.218,30

1. Zdravstvene delavnice 2.700,00
2. Organizirano druženje 1.518,30

Delovanje skupaj 1.519,37
Delovanje na državni ravni 1.519,37

5. Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, 
Linhartova 51, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 133.057,66

Programi skupaj 101.882,00
Programi na državni ravni 101.882,00

1. Obnovitvena trajna rehabilitacija pri možganski kapi 40.032,00
2. Delo mobilne delavnice na bivalnih terapevtskih okoljih: trije podprogrami 39.050,00
3. Prevozi 6.000,00
4. Založništvo 5.400,00
5. Izobraževanje 11.400,00

Delovanje skupaj 30.375,66
Delovanje na državni ravni 30.375,66

Naložbe skupaj 800,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 800,00

1. Nakup opreme - prenosni računalnik 800,00

6. Društvo SOS telefon, p.p.2726, 1001 LJUBLJANA                          
EUR

Skupni znesek 72.203,00

Programi skupaj 51.730,02
Programi na državni ravni 51.730,02

1. SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja 29.494,49
2. Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja 20.862,09
3. Skupina za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje 1.373,44

Delovanje skupaj 18.204,98
Delovanje na državni ravni 18.204,98
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Naložbe skupaj 2.268,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 2.268,00

1. Ognjevarna omara 2.268,00

7. EHO-Podpornica, Slovenska 17, 9000 MURSKA SOBOTA                      
EUR

Skupni znesek 90.017,49

Programi skupaj 63.180,71
Programi na državni ravni 63.180,71

1. Mobilna diakonija 54.221,95
2. Pomoč v stiski 8.958,76

Delovanje skupaj 22.756,78
Delovanje na državni ravni 22.756,78

Naložbe skupaj 4.080,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 4.080,00

1. Nakup opreme 4.080,00

8. Zveza prijateljev mladine Slovenije ZPM, Miklošičeva 16, 1000 
LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 46.701,76

Programi skupaj 34.334,84
Programi na državni ravni 34.334,84

1. Organizacija in izvedba letovanj otrok s posebnimi potrebami 34.334,84

Delovanje skupaj 12.366,92
Delovanje na državni ravni 12.366,92

9. Zveza slovenskih društev za boj proti raku- Zveza DBPR, 
Zaloška 2, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 39.761,00

Programi skupaj 28.170,00
Programe na državni ravni 21.450,00

1. Program in koordinacija zveze in društev v Sloveniji 3.570,00
2. Vzgoja in izobraževanje prebivalstva 8.250,00
3. Delo z učenkami in učenci, dijakinjami in dijaki ter mladimi 9.630,00

Programe na lokalni ravni 6.720,00
1. Ljubljana- Ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov in javnosti 3.780,00
2. Ljubljana-Informativna dejavnost 990,00
3. Novo mesto- Mladi, odločno recite cigareti NE 1.200,00
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4. Velenje- Ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov in javnosti 690,00
5. Velenje- Informativna dejavnost 60,00

Delovanje skupaj 10.146,00
Delovanje na državni ravni 7.725,16
Delovanje na lokalni ravni 2.420,84

Naložbe skupaj 1.445,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 1.445,00

1. Prenosni računalnik in tiskalnik 500,00
2. Velenje- fotoaparat, multifunkcijska naprava, prenosnik 945,00

10. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Slovenska cesta 30, 
1234 MENGEŠ                             

EUR
Skupni znesek 42.968,62

Programi skupaj 24.900,00
Programi na državni ravni 24.900,00

1. Preventivni program za ohranjevanje zdravja 16.500,00
2. Socialni program - socialne pomoči 7.200,00
3. Sofinanciranje posledic zdravljenja s transplantacijo KM 1.200,00

Delovanje skupaj 8.968,62
Delovanje na državni ravni 8.968,62

Naložbe skupaj 9.100,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 9.100,00

1. Nakup opreme (fotoaparat, tiskalnik, fotokopirni aparat, omara za arhiv) 9.100,00
11. Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 

1000 LJUBLJANA                          
EUR

Skupni znesek 37.181,40

Programi skupaj 22.789,08
Programi na državni ravni 8.781,81

1. Izobraževalna dejavnost- Ozaveščanje uporabnikov in javnosti 5.262,39
2. Informativna dejavnost 2.557,44
3. Svetovni dan osteoporoze 961,98

Programe na lokalni ravni 14.007,27
1. Ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov in javnosti 4.795,80
2. Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja 6.587,25
3. Informativna dejavnost 2.624,22

Delovanje skupaj 9.005,00
Delovanje na državni ravni 3.470,00
Delovanje na lokalni ravni 5.535,00

Naložbe skupaj 5.387,32
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 1.387,32
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1. Nakup opreme 1.387,32

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 4.000,00
1. Nakup opreme 4.000,00

12. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 
5291 MIREN                              

EUR
Skupni znesek 11.164,49

Programi skupaj 8.283,00
Programi na državni ravni 8.283,00

1. Celostna pomoč brezdomcem za aktivno vključevanje v družbo 6.636,00
2. Šola za odnose - šola prostovoljstva 1.647,00

Delovanje skupaj 2.881,49
Delovanje na državni ravni 2.881,49

13. Društvo Žarek upanja- pomoč pri odvisnostih in 
zasvojenostih, Kamniška 25, p.p. 2558, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 8.968,82

Programi skupaj 6.594,00
Programi na državni ravni 6.594,00

1. Vzgoja in iskustveno učenje 3.000,00
2. Korak v pravo smer 2.094,00
3. Terapevtski vikend za uporabnike 1.500,00

Delovanje skupaj 2.374,82
Delovanje na državni ravni 2.374,82

14. Slovensko društvo HOSPIC, Dolenjska cesta 22, 1000 
LJUBLJANA            

EUR
Skupni znesek 195.161,38

Programi skupaj 136.075,95
Programi na državni ravni 56.949,15

1. Žaovanje otrok in mladostnikov po igubi bližnje osebe 24.272,25
2. Šolanje prostovoljcev 7.546,50
3. Detabuizacija smrti 7.794,00
4. Povedati vnaprej kako hočem umreti 7.843,20
5. Publicistična dejavnost 9.493,20

Programi na lokalni ravni 79.126,80
1. Spremljanje umirajočih bolnikov in svojcev na domu 67.190,40
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2. Žalovanje odraslih po izgubi bližnje osebe 11.936,40

Delovanje skupaj 40.844,00
Delovanje na državni ravni 17.093,21
Delovanje na lokalni ravni 23.750,79

Naložbe skupaj 18.241,43
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 8.510,81

1. Nakup opreme 8.510,81

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 9.730,62
1. Nakup opreme 9.730,62

15. STIGMA-Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog , Štihova 
12, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 2.966,65

Programi skupaj 2.157,43
Programi na državni ravni 2.157,43

1. Program zmanjševanja škode zaradi drog 2.157,43

Delovanje skupaj 809,22
Delovanje na državni ravni 809,22
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16. Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO 
MAZI, Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 28.204,02

Programi skupaj 20.400,00
Programi na državni ravni 20.400,00

1. Celovito vključevanje oseb z govornimi motnjami v okolje 19.200,00
2. Založništvo knjig 1.200,00

Delovanje skupaj 7.804,02
Delovanje na državni ravni 7.804,02

17. Društvo svetovalcev zaupni telefon Samarijan, p.p.2008, 
Zrinjskega 9, 1001 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 20.702,79

Programi skupaj 15.300,00
Programi na državni ravni 15.300,00

1. Zaupni telefon za klic v duševni stiski 15.300,00

Delovanje skupaj 5.402,79
Delovanje na državni ravni 5.402,79

18. Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami- TREPETLIKA, Šišenska cesta 
23, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 32.549,00

Programi skupaj 21.925,00
Programi na državni ravni 19.300,00

1. Dnevni center 5.000,00
2. Dobro izobražen bolnik in družina- bolj kvalitetno življenje 1.275,00
3. Ohranjanje samostojnosti pri izvedbi osnovnih in širših dnevnih aktivnostih pri 

osebah s PB
750,00

4. Programi osveščanja javnosti, informiranja in lastne založniške dejavnosti 1.125,00
5. Panična motnja in parkinsonizem 900,00
6. Druženje mladih z bolniki s parkinsonizmom, premagovanje generacijskega 

prepada
2.000,00

7. Kako bolniku s parkinsonizmom lajšati tegobe s pravilno izbrano prehrano 1.500,00
8. Hidroterapija- Program prilagojenih vaj za izboljšanje gibljivosti bolnikov z 

ekstrapiramidnimi motnjami
3.750,00

9. Kulturna, športna in interesna dejavnost oseb z motnjami gibanja in njihovih 
skrbnikov

3.000,00

Programe na lokalni ravni 2.625,00
1. Druženje mladih z bolniki s parkinsonizmom s premagovanjem generacijskega 600,00
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prepada
2. Hidroterapija 1.125,00
3. Kulturna, športna in telesna dejavnost oseb z motnjami gibanja in njihovih 

skrbnikov
900,00

Delovanje skupaj 7.924,00
Delovanje na državni ravni 6.975,50
Delovanje na lokalni ravni 948,50

Naložbe skupaj 2.700,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 2.700,00

1. Nakup opreme 2.700,00

19. Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Ulica stare 
pravde 2, 1000 LJUBLJANA         

EUR
Skupni znesek 188.653,04

Programi skupaj 122.087,96
Programi na državni ravni 30.193,70

1. Usposabljanje izvajalcev programa vseživljenske rehabilitacije koronarnih 
bolnikov za delo s koronarnimi bolniki v koronarnih društvih in klubih (KDK)

12.114,90

2. Pomoč koronarnim bolnikom pri ustanavljanju KDK in novih vadbenih skupin 9.994,00
3. Zdrava prehrana 3.464,80
4. Promocija zveze in njenih članov (KDK). 3.130,50
5. Vsakoletno srečanje odbornikov KDK s strokovnimi sodelavci 1.489,50

Programi na lokalni ravni 91.894,26
1. Vadba in druge fizične aktivnosti 64.783,60
2. Psihološka pomoč 4.070,00
3. Zdravstveno izobraževanje 7.044,96
4. Šola zdravega življenja 6.615,60
5. Podpora članom - socialna pomoč 3.622,80
6. Tečaj prve pomoči z reanimacijo 4.256,10
7. Druženje - rekreativne in kulturne dejavnosti 1.501,20

Delovanje skupaj 30.000,00
Delovanje na državni ravni 30.000,00

Naložbe skupaj 36.565,08
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 35.896,08

1. Nakup opreme 35.896,08

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 669,00
1. Nakup opreme 669,00
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20. Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic 
drog- DrogArt, Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 19.285,00

Programi skupaj 13.050,00
Programi na državni ravni 9.200,00

1. Preventivna akcija Pleši z glavo 6.000,00
2. Svetovanje in reševanje socialnih stisk za mladostnike in njihove starše 2.000,00
3. Izberi sam 1.200,00

Programi na lokalni ravni 3.850,00
1. Info točka 3.850,00

Delovanje skupaj 4.802,00
Delovanje na državni ravni 3.385,41
Delovanje na lokalni ravni 1.416,59

Naložbe skupaj 1.433,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 1.433,00

1. Nakup računalniške opreme za pisarniške prostore in uporabnike storitev 1.433,00

21. ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 
5k, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 581.399,89

Programi skupaj 418.522,79
Programi na državni ravni 204.506,32

1. Izobraževalni programi 35.977,56
2. Program destigmatizacije duševne bolezni 55.774,69
3. Informiranje javnosti 48.952,81
4. Inovativni razvojni program 63.801,26

Programi na lokalni ravni 214.016,47
1. Socialno varstveni program Mreža programov dnevnega varstva in 

psihosocialne rehabilitacije oseb s težavami v duševnem zdravju (Ljubljana, 
Radovljica, Kranj, Maribor, Celje, Trbovlje, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, 
Novo mesto, Kočevje)

82.577,50

2. Mreža stanovanjski skupin za svetovanje za večjo kakovost bivanja v domačem 
okolju za osebe s težavami v duševnem zdravju

31.881,17

3. Mreža programov zaposlovanja in delovnega usposabljanja 36.321,36
4. Mreža programov zagovorništva in vključevanja uporabnikov in svojcev v 

načrtovanje programov na področju duševnega zdravja (Ljubljana, Trbovlje, 
Kočevje, Maribor, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Kranj, Radovljica, Celje, 
Novo mesto)

16.661,00

5. Socialno varstveni program obravnave odvisnosti od prepovedanih drog 46.575,44

Delovanje skupaj 122.463,00
Delovanje na državni ravni 59.835,42
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Delovanje na lokalni ravni 62.627,58

Naložbe skupaj 40.414,10
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 9.382,59

1. Projektor ter platno s stojalom za izvajanje programov destigmatizacije in 
informiranja javnosti

1.393,38

2. Dvokrilne pisarniške omare s ključavnico za hrambo dokumentacije v zvezi z 
izvajanjem inovativno- razvojnih programov

1.432,00

3. Notesnik za programe destigmatizacije in informiranja javnosti v okviru IPI 
pisarne

1.833,60

4. Barvni tiskalnik za izvedbo programov destigmatizacije in informiranje javnosti 1.176,00
5. Prenosna oprema za promocijo za izvajanje programov destigmatizacije in 

informiranje javnosti (zložljivo stojalo, pult in stena)
1.012,31

6. GSM aparat za izvajanje inovativno razvojnih programov v okviru IPI pisarne 100,00
7. Brezžične slušalke (za GSM in SKYPE) za izvajanje programov v okviru pisarne 

IPI
168,00

8. PC s programsko opemo in LCD zaslonom za izvajanje inovativnih razvojnih 
programov, programov infomiranja in obveščanja javnosti in programov 
destigmatizacije duševnih bolezni v okviru pisarne IPI

2.267,30

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 31.031,51
1. Računalniška in pisarniška tehnična oprema za program dnevni center in PSR 18.341,20
2. Delovne halje za zaščito v kreativnih delavnicah v programih dnevnega varstva 

in PSR
293,54

3. Pisarniška oprema v programu stanovanjskih skupin 334,00
4. Ogrevalna in hladilna telesa v stanovanjskih skupinah 1.949,69
5. Oprema prostorov in arhiva v programih zaposlovanja in delovnega 

usposabljanja
6.628,81

6. Orodje in manjši stroji v programih zaposlovanja in delovnega usposabljanja 668,95
7. Omare za mrežo programov zagovorništva 1.961,50
8. Oprema socialno varstvenih programov odvisnosti- DVD predvajalnik, 

fotoaparat, zamrzovalna skrinja in prenosna klimatska naprava
853,82

22. Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega 
časa, Štorje 26, 6210 SEŽANA                             

EUR
Skupni znesek 27.535,86

Programi skupaj 20.332,15
Programi na državni ravni 20.332,15

1. Mreža stanovanjskih skupin 5.254,00
2. Mreža dnevnih centrov 3.600,00
3. Založništvo (glasilo Metuljček) 675,00
4. Strokovno izobraževanje in usposabljanje 900,00
5. Ozaveščanje širše skupnosti 600,00
6. Razvijanje prostovoljnega dela 727,50
7. Likovna kolonija Štanjel z elementi čezmejnega sodelovanja 1.627,50
8. Sklop izobraževanj za podporno skupino svojcev oseb s težavami v duševnem 

zdravju
322,50

9. Športno rekreativni program 1.350,00
10. Kreativne delavnice 1.459,35
11. 24-urni telefon za pomoč v stiski 240,00
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12. Mreža skupin za samopomoč 242,10
13. Mreža delavnic za opolnomočenje uporabnikov 292,50
14. Mednarodni projekt 566,70
15. Balinarski klub VEZI - NOVO 720,00
16. Tabor NOVO 630,00
17. Kulturni program NOVO 630,00
18. Promocija duševnega zdravja NOVO 495,00

Delovanje skupaj 7.203,71
Delovanje na državni ravni 7.203,71

23. "UP" Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem 
Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 53.115,36

Programi skupaj 39.068,12
Programi na državni ravni 39.068,12

1. Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije 39.068,12

Delovanje skupaj 14.047,24
Delovanje na državni ravni 14.047,24

24. Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, p.p.245, 
4000 KRANJ                              

EUR
Skupni znesek 321.863,88

Programi skupaj 236.212,88
Programi na državni ravni 199.612,38

1. Opremljanje za reševanje in nudenje pomoči v gorah in težko dostopnih terenih 164.438,82
2. Usposabljanje gorskih reševalcev in uporabnikov za izvajanje izobraževalnih 

programov ter zdravnikov in medicinskih tehnikov GRZ Slovenije
14.283,29

3. Izobraževanje iz prve in nujne medicinske pomoči gorskih reševalcev in končni 
preizkus

6.875,00

4. Socialna pomoč posameznikom in skupinam 8.588,27
5. Založništvo 3.750,00
6. Izvajanje preventivnih programov za zmanjševanje števila poškodovanih in 

obolelih v gorah
1.677,00

Programi na lokalni ravni 36.600,50
1. Reševalno delo in nudenje pomoči poškodovanim v gorah in drugih težko 

dostopnih krajih
24.117,50

2. PD Tolmin, Postaja GRS Tolmin- planinska šola za učence OŠ s prilagojenim 
programom Kozara- Nova GOrica, planinski tabor Most na Nadiži (ali v Zakojci)

1.800,00

3. PD Tolmin, Postaja GRS Tolmin- Planinska šola za učence OŠ Tolmin-
podružnične OŠ s prilagojenim programom in otroke v oddelkih vzgoje in 
izobraževanja 2007- planinski tabor Most na Nadiži ali Zakojca-26.-30.5.2008

1.890,00

4. PD Tolmin, Postaja GRS Tolmin- Planinski tabor za nadarjene učence iz 
socialno šibkih družin Osnovnih šol Tolmin, Most na Soči, Podbrdo- Planina 
Razor-25.-27.6.2008

1.890,00
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5. GRS Ljubljana-Invalidi na planinskih poteh 3.753,00
6. GRS Radovljica- Planinska šola za učence OŠ s prilagojenim programom 2008 1.800,00
7. GRS Prevalje- Pomoč onkološkim bolnikom, invalidni mladini, starejšim 

občanom, posvojencem in šole v naravi
1.350,00

Delovanje skupaj 67.806,00
Delovanje na državni ravni 57.302,85
Delovanje na lokalni ravni 10.503,15

Naložbe skupaj 17.845,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 14.000,00

1. Oprema za delovanje GRS-nadgradnja spletne strani - Dodelava program 
Članstvo v povezavi s programom SPIN.

14.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 3.845,00
1. GRS Tržič- Preventivna (varnostna) oprema gorskih reševalk in reševalcev 

"zračne blazine"
3.845,00

25. Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije-ZDSGS, 
Partizanska cesta 12, 2000 MARIBOR                            

EUR
Skupni znesek 52.790,30

Programi skupaj 30.724,30
Programi na državni ravni 18.187,70

1. Usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za 
samopomoč

11.350,00

2. Usposabljanje in izobraževanje organizatorjev regionalnih in lokalnih mrež 
skupin starih ljudi za samopomoč

1.975,00

3. Revija PREPLETANJA 4.862,70

Programi na lokalni ravni 12.536,60
1. Skupine starih ljudi za samopomoč v lokalnih mrežah 11.334,60
2. Medgeneracijski tabori 1.202,00

Delovanje skupaj 11.066,00
Delovanje na državni ravni 6.551,07
Delovanje na lokalni ravni 4.514,93

Naložbe skupaj 11.000,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 6.000,00

1. Nakup opreme-pisarniško pohištvo, mobilni telefoni, ognjevarne omare in 
blagajna, računalniška oprema, klima naprave, služben avto, omarice za prvo 
pomoč

6.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 5.000,00
1. Pisarniško pohištvo in računalniška oprema 5.000,00
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26. Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Zaloška 7, 1000 
LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 149.566,20

Programi skupaj 109.090,00
Programi na državni ravni 50.000,00

1. Programi pomoči za boljšo kakovost zdravljenja ledvičnih bolnikov 11.900,00
2. Programi za ohranjanje preostalega zdravja ledvičnih bolnikov 9.900,00
3. Programi usposabljanja za aktivno vključevanje v običajne življenjske tokove 4.500,00
4. Pomoč otrokom in mladostnikom s kronično ledvično odpovedjo pri vključevanju 

v redne oblike vzgoje in izobraževanja
6.300,00

5. Svetovni dan ledvic in evropski dan darovanja in transplantacije 2.000,00
6. Glasilo ledvičnih bolnikov Slovenije kot edinstven informator aktivnosti bolnikov 

s 100% telesno okvaro
15.400,00

Programi na lokalni ravni 59.090,00
1. Socialni programi pomoči za izboljšanje kakovosti življenja ledvičnih bolnikov, ki 

so v postopkih nadomestnega zdravljenja
16.500,00

2. Zdravstveni programi za zaščito bolnikov s 100% telesno okvaro 13.300,00
3. Otroci, čuvajte svoje ledvičke! 9.000,00
4. Predavanja, delavnice za dvig kvalitete nadomestnega zdravljenja in 

izobraževanja prostovoljcev
7.400,00

5. Socialna rehabilitacija 5.000,00
6. Živimo, kljub dokončni odpovedi ledvic! Dokončna odpoved ledvic ne pomeni 

konec življenja
2.430,00

7. Programi za destigmatizacijo kroničnih ledvičnih bolnikov na lokalni ravni 5.460,00

Delovanje skupaj 32.744,00
Delovanje na državni ravni 15.006,58
Delovanje na lokalni ravni 17.737,42

Naložbe skupaj 7.732,20
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 2.000,00

1. Nabava računalniške opreme in pripadajoča programska oprema za normalno 
delovanje ZDLBS, ter investicijsko vzdrževanje dosedanje opreme

2.000,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 5.732,20
1. DLB Slovenj Gradec 2.333,00
2. DLB Pomurja 800,00
3. DLB Posočje Kobarid 2.599,20

27. Društvo Mali Princ, Cesarjeva ulica 27, 8000 NOVO MESTO     

EUR
Skupni znesek 11.284,00

Programi skupaj 8.784,00
Programi na državni ravni 1.029,00

1. Doživljajsko pedagoški tabor za osebe z motnjo v razvoju 1.029,00
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Programi na lokalni ravni 7.755,00
1. Socialno preventivni program za reševanje socialnih stisk 3.650,00
2. Zaposlovanje odraslih oseb z motnjo v razvoju na kmetijah 2.075,00
3. Vseživljenjsko učenje za osebe z motnjo v duševnem razvoju 800,00
4. Razgibajmo življenje - šport in rekreacija 720,00
5. Podeželje, kmetija je/ je bil moj dom 510,00

Delovanje skupaj 2.500,00
Delovanje na državni ravni 1.000,00
Delovanje na lokalni ravni 1.500,00

28. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto, 
Rozmanova ulica 30, 8000 NOVO MESTO                         

EUR
Skupni znesek 10.701,36

Programi skupaj 7.360,00
Programi na državni ravni 7.360,00

1. Dnevni center za otroke 1.300,00
2. Program za večjo socialno vključenost Romov 5.840,00
3. Pomoč pri integraciji tujcev 220,00

Delovanje skupaj 2.641,36
Delovanje na državni ravni 2.641,36

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

1. Fotokopirni stroj 700,00

29. Društvo varnega zavetja Ljutomer, Radomerje 9, 9240 
LJUTOMER                           

EUR
Skupni znesek 17.312,00

Programi skupaj 12.750,00
Programi na državni ravni 12.000,00

1. Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja-Varna hiša Pomurje 12.000,00

Programi na lokalni ravni 750,00
1. Okrogla miza o nasilju v družini - za celotno Pomurje 750,00

Delovanje skupaj 4.562,00
Delovanje na državni ravni 4.293,75
Delovanje na lokalni ravni 268,25
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30. Združenje HUMANA, Oldhamska 14, 4000 KRANJ   

EUR
Skupni znesek 17.510,35

Programi skupaj 12.948,00
Programi na državni ravni 12.948,00

1. Center za svetovanje, združevanje in pomoč svojcem oseb s psihozo 12.948,00

Delovanje skupaj 4.562,35
Delovanje na državni ravni 4.562,35

31. Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenija, 
Njegoševa 4, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 9.825,80

Programi skupaj 5.024,80
Programi na državni ravni 3.584,80

1. Izobraževanje 867,80
2. Rehabilitacija 1.519,20
3. Preventivna dejavnost 1.197,80

Programi na lokalni ravni 1.440,00
1. Izobraževanje 540,00
2. Šola zdravega življenja 360,00
3. Preventivna dejavnost 540,00

Delovanje skupaj 1.801,00
Delovanje na državni ravni 1.284,83
Delovanje na lokalni ravni 516,17

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

1. Nakup opreme 3.000,00

32. Društvo za nenasilno komunikacijo-DNK, Miklošičeva 36, 
1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 96.754,05

Programi skupaj 62.058,49
Programi na državni ravni 62.058,49

1. Preventivne delavnice za OS in SŠ v Sloveniji 5.092,23
2. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja 10.011,20
3. Trening socialnih veščin za moške povzročitelje nasilja 3.032,93
4. Socialno zagovorništvo 7.928,56
5. Vodena skupina za mlade fante, ki se vedejo nasilno 9.389,08
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6. Svetovalke na urgenci 8.763,14
7. Individualna pomoč otrokom, mladostnikom, ki doživljajo nasilje 3.930,24
8. Individualno svetovalno in suportivno terapevtsko delo s povzočitelji nasilja, 

vodena skupina in telefonsko informacijsko svetovalna pomoč
5.875,21

9. Individualno terapevtsko delo, vodene skupine in telefonsko svetovalno 
informacijska pomoč za mlade in ženska z izkušnjo nasilja

4.488,91

10. Uvodno in stalno usposabljanje za delo na področju socialnega varstva 3.546,99

Delovanje skupaj 22.352,58
Delovanje na državni ravni 22.352,58

Naložbe skupaj 12.342,98
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 12.342,98

1. Nakup opreme 12.342,98

33. Društvo "Projekt Človek", Malenškova 11, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 71.995,45

Programi skupaj 44.381,28
Programi na državni ravni 44.381,28

1. program "Projekt Človek" 44.381,28

Delovanje skupaj 15.848,17
Delovanje na državni ravni 15.848,17

Naložbe skupaj 11.766,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 11.766,00

1. Nakup opreme- računalniki 11.766,00

34. Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 1.052.663,25

Programi skupaj 778.340,25
Programi na državni ravni 669.720,00

1. Oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin s prehranskimi in 
higienskimi paketi

448.200,00

2. Letovanje 1500 socialno ogroženih otrok v MZL RKS Debeli Rtič 126.000,00
3. Socialna pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč manjšega ali večjega 

obsega, ko posameznik, družina ali skupina prebivalstva ostane brez osnovnih 
pogojev za življenje

30.000,00

4. Zdraviliško letovanje socialno ogroženih starih, bolnih, osamljenih in invalidnih v 
MZL RKS Debeli Rtič

65.520,00

Programi na lokalni ravni 108.620,25
1. Skrb za boljšo kakovost življenja- Postaje RK, srečanja starih, bolnih, invalidnih, 

sosedska pomoč, delovanje skupin za samopomoč
76.547,00
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2. Ranljive skupine prebivalstva- Krožki RK, delavnice, tabori, programi za Rome, 
brezdomce, psihosocialna pomoč, programi za zasvojence

32.073,25

Delovanje skupaj 186.898,00
Delovanje na državni ravni 160.807,04
Delovanje na lokalni ravni 26.090,96

Naložbe skupaj 87.425,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 87.425,00

1. Humanitarni center RK Maribor 50.000,00
2. Humanitarni center RK Postojna 5.000,00
3. Humanitarni center RK Novo mesto 15.000,00
4. Humanitarni center RK Ljubljana 15.000,00
5. RK Laško-Zamenjava dotrajanih zunanjih vrat, zamenjava štirih oken, brušenje 

parketa, lakiranje, menjava tal v pisarni, pleskanje
2.425,00

35. Gerontološko društvo Slovenije, Teslova 17, 1000 
LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 3.174,26

Delovanje skupaj 2.449,26
Delovanje na državni ravni 2.449,26

Naložbe skupaj 725,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 725,00

1. Nakup opreme 725,00

36. Društvo Odsev se sliši, Streliška 6, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 1.648,31

Programi skupaj 1.211,82
Programi na državni ravni 1.211,82

1. Založniška dejavnost - priročniki, revije, bilteni in zgibanke 1.211,82

Delovanje skupaj 436,49
Delovanje na državni ravni 436,49

37. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 
LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 134.313,06

Programi skupaj 81.213,33
Programi na državni ravni 29.938,33

1. Starejši za starejše - vključevanje starejših v pomoč starejšim, ki živijo v lastnih 
gospodinjstvih

29.938,33
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Programi na lokalni ravni 51.275,00
1. Starejši za starejše - vključevanje starejših v pomoč starejšim, ki živijo doma 51.275,00

Delovanje skupaj 28.574,73
Delovanje na državni ravni 28.574,73

Naložbe skupaj 24.525,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 24.525,00

1. Nakup opreme 5.000,00
2. Investicije v objekte in zemljišča 5.000,00
3. Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme 14.525,00

38. Društvo hemofilikov Slovenije, Tavčarjeva 2, 1000 
LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 110.787,12

Programi skupaj 81.450,00
Programi na državni ravni 81.450,00

1. Štipendiranje izobraževanja 38.000,00
2. Sam sebi zdravnik 6.000,00
3. Psihološka oskrba hemofilikov 4.500,00
4. Programirana rekreacija in obnovitvena rehabilitacija 12.650,00
5. Socialna pomoč zlasti okuženim s HIV in HCV 11.000,00
6. Informacijski sistem, publikacije, interaktivna knjižnica, internet 5.100,00
7. Evidenca oskrbe hemofilikov 4.200,00

Delovanje skupaj 29.337,12
Delovanje na državni ravni 29.337,12

39. Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJUBLJANA     

EUR
Skupni znesek 1.003.469,00

Programi skupaj 747.990,00
Programi na državni ravni 346.130,00

1. Alkoholizem- odprta rana posameznikov in družin 25.080,00
2. Pomoč in oskrba za starejše in bolne 70.500,00
3. Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem 58.300,00
4. Pomoč migrantom 29.400,00
5. Pomoč ženskam v stiski in nasilju ter možnost namestitve v šestih materinskih 

domovih in varni hiši
45.850,00

6. Strokovno vodeni terapevtski tedni socialno ogroženih skupin 21.000,00
7. Žarek dobrote, zagovorništvo in skrb za dostojanstvo človeka 96.000,00

Programi na lokalni ravni 401.860,00
1. Pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom 253.750,00
2. Pomoč socialno ogroženim otrokom 102.200,00



53

3. Pomoč brezdomcem in ambulanta za osebe brez osnovnega zdravstvenega 
zavarovanja s posvetovalnico

33.150,00

4. Drugačnost nas bogati- program dela z invalidnimi osebami 12.760,00

Delovanje skupaj 176.479,00
Delovanje na državni ravni 81.650,39
Delovanje na lokalni ravni 94.828,61

Naložbe skupaj 79.000,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 79.000,00

1. Nakup opreme za delovanje humanitarnih programov na področju MS, NM, MB 19.000,00
2. Rekonstrukcija in dograditev doma čebelic, doma Sv.Eme, 60.000,00

40. Društvo Regionalna Varna hiša Celje, p.p.347, 3000 CELJE                              

EUR
Skupni znesek 31.385,00

Programi skupaj 23.385,00
Programi na državni ravni 4.830,00

1. Strokovno izobraževanje predstavnikov vseh varnih hiš in materinskih domov 
SLO - April 2008

4.830,00

Programe na lokalni ravni 18.555,00
1. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - Celje 6.600,00
2. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - Velenje 4.440,00
3. Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja - Slovenj Gradec 3.875,00
4. Poletni tabor za uporabnice in otroke treh varnih hiš 3.640,00

Naložbe skupaj 8.000,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 8.000,00

1. Nakup opreme 8.000,00

41. Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 
LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 289.916,46

Programi skupaj 213.616,46
Programi na državni ravni 46.470,00

1. Izdaja glasila Sladkorna bolezen 35.000,00
2. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 2.700,00
3. Seminar za učitelje mentorje 1.500,00
4. Športno rekreativno srečanje sladkornih bolnikov 1.410,00
5. Svetovni dan sladkorne bolezni 1.250,00
6. Izdaja plakata in zloženke 510,00
7. Strokovno usposabljanje vodstva v društvih 1.500,00
8. Merčunov pohod 400,00
9. Tekmovanje z radioamaterji slovenije 200,00

10. Predstavitev na festivalu za tretje življenjsko obdobje 1.000,00
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11. Predstavitev delovanja zveze na kongresih v tujini 1.000,00

Programe na lokalni ravni 167.146,46
1. Izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja 99.200,94
2. Socialne pomoči posameznikom 6.371,87
3. Športno rekreativna dejavnost 11.600,83
4. Organizirano druženje 13.530,30
5. Specifične interesne delavnosti 1.332,41
6. Usposabljanje prostovoljcev in uporabnikov 23.772,98
7. Izdajanje časopisov 474,23
8. Preventivne meritve KS in HOL 10.862,90

Delovanje skupaj 75.000,00
Delovanje na državni ravni 40.000,00
Delovanje na lokalni ravni 35.000,00

Naložbe skupaj 1.300,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 1.300,00

1. KRANJ- Nakup poslovnega društvenega prostora v izmeri 25,21m2 1.300,00

42. Slovensko društvo za celiakijo-SDC, Ljubljanska 5, 2000 
MARIBOR                            

EUR
Skupni znesek 75.401,00

Programi skupaj 45.730,00
Programi na državni ravni 27.980,00

1. Prepoznavnost prehranskih izdelkov za bolnike s celiakijo 14.000,00
2. Obnovitvena rehabilitacija otrok in mladostnikov 4.800,00
3. Rehabilitacija odraslih bolnikov s celiakijo 4.380,00
4. Študentska prehrana za študente s celikaijo 600,00
5. Informiranje obolelih s celiakijo 3.300,00
6. Šport in rekreacija - zimski športni dan 900,00

Programi na lokalni ravni 17.750,00
1. Pomoč socialno šibkejšim bolnikom 6.000,00
2. Usposabljanje za aktivno življene bolnikov celiakijo 2.400,00
3. Rehabilitacijski programi za ohranjevanje zdravja 2.400,00
4. Organizacija strokovnih predavanj 4.250,00
5. Šport in rekreacija 2.700,00

Delovanje skupaj 16.471,00
Delovanje na državni ravni 10.078,60
Delovanje na lokalni ravni 6.392,40

Naložbe skupaj 13.200,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 9.300,00

1. Nakup opreme 9.300,00

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 3.900,00
1. Nakup opreme 3.900,00
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43. Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost 
Slovenije, Resljeva cesta 11, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 5.550,00

Programi skupaj 4.080,00
Programi na državni ravni 2.130,00

1. Medgeneracijski piknik 630,00
2. Strokovna ekskurzija 1.500,00

Programi na lokalni ravni 1.950,00
1. Ohranjanje prostovoljske kondicije (brez donacij v naravi) 1.950,00

Delovanje skupaj 1.470,00
Delovanje na državni ravni 767,49
Delovanje na lokalni ravni 702,51

44. Europa Donna Slovensko združenje za boj proti raku dojk, 
Dunajska cesta 56, p.p.2652, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 21.422,92

Programi skupaj 15.750,00
Programi na državni ravni 15.750,00

1. Novice Europa Donna za vse članice in člane Europe Donne 12.000,00
2. Predavanja po Sloveniji, osebna svetovanja 1.800,00
3. Tek za upanje 2008 900,00
4. Rehabilitacija po raku-posvet 1.050,00

Delovanje skupaj 5.672,92
Delovanje na državni ravni 5.672,92

45. Društvo Življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam 
nasilnih dejanj, Rozmanova ulica 10, p.p.345, 8000 NOVO 
MESTO                         

EUR
Skupni znesek 33.204,24

Programi skupaj 18.530,00
Programi na državni ravni 18.530,00

1. Varna hiša 16.250,00
2. Skupina za samopomoč "Hočem, zmorem in znam sama" 1.440,00
3. Poletni tabor na Kolpi "Tudi jaz grem na počitnice" 840,00

Delovanje skupaj 6.674,24
Delovanje na državni ravni 6.674,24
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Naložbe skupaj 8.000,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 8.000,00

1. Nakup računalniške opreme in pohištva- postelje, omare, jedilni mizi, stoli, 
pisalne mize, pisarniški stoli, pisarniške omare ter računalniška oprema

8.000,00

46. Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, 
Poljanska cesta 12, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 135.407,84

Programi skupaj 95.003,20
Programi na državni ravni 95.003,20

1. Razvijanje, promocija in širjenje prostovoljstva v Sloveniji 72.100,20
2. Pomoč in podpora prosilcem za azil, beguncem in drugim tujcem v Sloveniji 19.703,00
3. Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez urejenega zdravstvenega 

zavarovanja
3.200,00

Delovanje skupaj 34.217,64
Delovanje na državni ravni 34.217,64

Naložbe skupaj 6.187,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 6.187,00

1. Nakup opreme 5.400,00
2. Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme 787

47. Društvo ALTRA Odbor za novosti v duševnem zdravju, 
Zaloška 40, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 50.393,08

Programi skupaj 35.452,69
Programie na državni ravni 20.718,56

1. Širjenje mreže stanovanjskih skupin 10.552,26
2. Svetovalnica Altra - Ljubljana 7.812,09
3. Altrina taborniška in izletniška dejavnost za leto 2008 2.354,21

Programi na lokalni ravni 14.734,13
1. Dnevni center Ljubljana 3.022,34
2. Dnevni center Prevalje 3.347,93
3. Svetovalnica Prevalje 1.331,40
4. Preventivne in začasne namestitve za ljudi, ki potrebujejo rezidenčno oskrbo 3.817,93
5. Šiviljska delavnica in program zaposlovanja za težje zaposlitve - Ljubljana 1.595,94
6. Ernest - zavetišče za brezdomne uživalce prepovedanih drog in Dnevni center 1.618,59

Delovanje skupaj 12.770,00
Delovanje na državni ravni 7.462,79
Delovanje na lokalni ravni 5.307,21

Naložbe skupaj 2.170,39
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na lokalni ravni 2.170,39

1. Nakup opreme- šivalni stroj 2.170,39



57

48. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska 14, 1000 
LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 74.878,22

Programi skupaj 55.050,00
Programi na državni ravni 55.050,00

1. Pot k okrevanju- organizirana samopomoč bolnikov z rakom 23.000,00
2. Publikacije- glasilo OKNO, knjižice, Rak ščitnice, Rak pljuč, Klinične raziskave v 

onkologiji.
14.950,00

3. Svetovalnica na spletnih straneh: http://www.onkologija.org 2.520,00
4. Nova pomlad življenja- 16.vseslovensko srečanje žensk z rakom dojke 9.600,00
5. Pohod na Triglav- "Dober dan življenje" 1.380,00
6. Rožnati oktober- svetovni mesec boja proti raku dojk 1.800,00
7. November- Svetovni mesec ozaveščanja o pljučnem raku 1.800,00

Delovanje skupaj 19.828,22
Delovanje na državni ravni 19.828,22

49. Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju-
Barka, Zbilje 66, 1215 MEDVODE                            

EUR
Skupni znesek 15.500,00

Programi skupaj 9.000,00
Programi na državni ravni 9.000,00

1. Vseživljenjsko učenje v skupnosti BARKA 9.000,00

Delovanje skupaj 4.500,00
Delovanje na državni ravni 4.500,00

Naložbe skupaj 2.000,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 2.000,00

1. Nakup opreme 2.000,00

50. Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, Ulica Stare pravde 2, 
1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 49.526,81

Programi skupaj 36.411,80
Programi na državni ravni 30.111,80

1. EPITEL- Svetovalni telefon 2.100,00
2. Izdaja glasila Žarišče 5.856,00
3. Socialna pomoč osebam z epilepsijo pri napotitvah na zdravljenje v tujino 14.100,00
4. Predavanje o epilepsiji v vzgojno-izobraževalnih zavodih, varstveno delovnih 

centrih, domovih za upokojence
1.434,00

5. Tradicionalno letno srečanje skupin za samopomoč 435,00
6. Zloženka Epilepsija in šport 338,40
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7. Izkaznica za osebe z epilepsijo 440,00
8. Izdaja knjige za starše "Vaš otrok ima epilepsijo" avtorja Richarda Appletona 5.070,00
9. Zloženka Epilepsija in šola 338,40

Programi na lokalni ravni 6.300,00
1. Pomoč skupinam za samopomoč 6.300,00

Delovanje skupaj 13.115,01
Delovanje na državni ravni 10.846,11
Delovanje na lokalni ravni 2.268,90

51. Društvo psoriatikov Slovenije- DPS, Engelsova ulica 6, 2000 
MARIBOR                            

EUR
Skupni znesek 42.203,86

Programi skupaj 26.616,85
Programi na državni ravni 26.616,85

1. Socialna pomoč bolnikom s psoriazo 7.200,00
2. Pomoč starejšim in manj pokretnim bolnikom s psoriazo 8.880,85
3. Rehabilitacija v zdraviliških objektih 8.736,00
4. Športno rekreacijsko srečanje 1.800,00

Delovanje skupaj 9.587,01
Delovanje na državni ravni 9.587,01

Naložbe skupaj 6.000,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 6.000,00

1. Obnova objektov v lasti DPS in nakup računalnikov 6.000,00

52. Društvo OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja, 
Ljubljanska ulica 9, 2000 MARIBOR                            

EUR
Skupni znesek 565.325,79

Programi skupaj 407.894,48
Programi na državni ravni 407.894,48

1. Mreža pisarn za svetovanje za osebe z težavami v duševnem zdravju 103.639,19
2. Mreža dnevnih centrov za osebe z težavami v duševnem zdravju 44.325,36
3. Mreža stanovanjskih skupin za osebe z težavami v duševnem razvoju 56.381,34
4. Mreža stanovanjskih skupin za rehabilitacijo prehodnega tipa 18.397,59
5. Mreža stanovanjskih skupin za osebe z dvojno diagnozo 15.696,12
6. Sklad za direktno finančno pomoč uporabnikom 997,90
7. Kompleksna kognitivna rehabilitacija oseb z težavami v duševnem zdravju 17.339,17
8. Zagovorništvo 8.653,82
9. Izobraževanje strokovnih delavcev 14.200,14

10. Edukacija o duševnih motnjah za osebe s težavami v duševnem zdravju in 
njihove svojce

21.362,32

11. Preventivni programi 8.605,21
12. Mreža skupin za samopomoč 10.058,62
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13. Klub z bipolarno motnjo razpoloženja 689,58
14. Socialna mreža 3.311,26
15. Prostočasovne aktivnosti 20.700,82
16. Mreža klubov svojcev 7.333,39
17. Mreža klubov prostovoljcev 13.963,39
18. Vrstniško izobraževanje- PROSPECT 9.088,46
19. Založništvo- Knjige za otroke in mladostnike 6.994,99
20. Založništvo- Glasila uporabnikov 6.512,57
21. Letno srečanje članov, uporabnikov in svojcev 1.276,94
22. Osebna asistenca 18.366,30

Delovanje skupaj 122.431,31
Delovanje na državni ravni 122.431,31

Naložbe skupaj 35.000,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 35.000,00

1. Naložbe v objekte programa dnevnih centrov 35.000,00

53. MOZAIK- Društvo za socialno vključenost, Lendavska ulica 1, 
9000 MURSKA SOBOTA        

EUR
Skupni znesek 4.000,00

Delovanje skupaj 4.000,00
Delovanje na državni ravni 4.000,00

54. NOVI PARADOKS-Slovensko društvo za kakovost življenja, 
Vrhovci c.XVII/40, 1000 LJUBLJANA

EUR
Skupni znesek 16.118,00

Programi skupaj 11.850,00
Programi na državni ravni 7.100,00

1. Mreža stanovanjskih skupin 4.100,00
2. Kreativna delavnica 3.000,00

Programi na lokalni ravni 4.750,00
1. Mladinski center 3.600,00
2. Letovanje uporabnikov 1.000,00
3. Športno rekreativni program uporabnikov 150,00

Delovanje skupaj 4.268,00
Delovanje na državni ravni 2.557,39
Delovanje na lokalni ravni 1.710,61

55. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE, 
Kardeljeva ploščad 16, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 4.490,00
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Delovanje skupaj 4.000,00
Delovanje na državni ravni 4.000,00

Naložbe skupaj 490,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 490,00

1. Nakup opreme 490,00

56. Društvo informacijski center LEGEBITRA, Trubarjeva 76 a, 
1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 4.550,00

Delovanje skupaj 4.000,00
Delovanje na državni ravni 4.000,00

Naložbe skupaj 550,00
Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni 550,00

1. Nakup opreme 550,00

57. Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja - Varna 
hiša Gorenjske, Slovenski trg 1, p.p.575, 4000 KRANJ                              

EUR
Skupni znesek 4.000,00

Delovanje skupaj 4.000,00
Delovanje na državni ravni 4.000,00

58. Društvo Ženska svetovalnica, Langusova 21, 1000 
LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 4.000,00

Delovanje skupaj 4.000,00
Delovanje na državni ravni 4.000,00

59. Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti 
ZDRAVA POT, Krekova 12 a, 2000 MARIBOR                            

EUR
Skupni znesek 4.000,00

Delovanje skupaj 4.000,00
Delovanje na državni ravni 4.000,00
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60. Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, 1000 
LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 4.563,69

Programi skupaj 3.620,00
Programi na državni ravni 3.620,00

1. Podpora in pomoč po brezplačnem, stacionarnem in GSM telefonu 2.620,00
2. Izobraževanje izvajalcev in prostovoljcev 1.000,00

Delovanje skupaj 943,69
Delovanje na državni ravni 943,69

61. Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in 
trpeče ljudi- RDEČI NOSKI, Prušnikova 28, 1000 LJUBLJANA                          

EUR
Skupni znesek 4.000,00

Delovanje skupaj 4.000,00
Delovanje na državni ravni 4.000,00

62. MENA MARIBOR Društvo za pomoč ženskam prizadetim z 
inkontinenco in menopavzo, Frankolovska ulica 9, 2000 
MARIBOR                            

EUR
Skupni znesek 4.000,00

Delovanje skupaj 4.000,00
Delovanje na državni ravni 4.000,00

Člani sveta so z javnim glasovanjem s 25 glasovi ZA in 1 (enim) proti sprejeli 
naslenji

SKLEP:
Svet fundacije sprejema predlog sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim 
in humanitarnim organizacijam za leto 2008, ki sta ga pripravili komisiji za 
ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in 
humanitarnim organizacijam.

Ljubljana, 13.12.2007

Svet Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih 

organizacij
v Republiki Sloveniji


