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Priloga A
A1: Priloga (Navodila)
Preglednica 1: Preglednica Navodila za poročanje API 2014–2021, za leto 2018
Poročevalci
Ministrstvo za kulturo
Direktorati in službe
Direktorat za medije

Direktorat za ustvarjalnost (vključuje Sektor za
umetnost in Sektor za statusne zadeve)

Direktorat za kulturno dediščino (vključuje Sektor
za muzeje, arhive in knjižnice, Sektor za
nepremično kulturno dediščino in Informacijskodokumentacijski center za kulturno dediščino)
Informacijsko-dokumentacijski center za kulturno
dediščino (INDOK)

Arhiv Republike Slovenije (organ v sestavi MK)

Služba za kulturne raznolikosti in človekove
pravice

Služba za evropske zadeve in mednarodno
sodelovanje

Služba za slovenski jezik

Služba za kadrovske in splošne zadeve
Služba za investicije in ravnanje s stvarnim
premoženjem

Cilji in ukrepi

Cilj 1, ukrep 1, 2, 3, 4, 5
Cilj 3, ukrep 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 9, 12
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2, 5, 7
Cilj 1, ukrep 1, 2, 5
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 7, 9
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2, 4
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 9
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Cilj 1, ukrep 1, 2, 5
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 7, 8
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 9
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2
Cilj 1, ukrep 1, 2, 5
Cilj 2, ukrep 7
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 4, 5, 8
Cilj 1, ukrep 1, 2, 3, 4, 5
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 12
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2
Cilj 1, ukrep 1, 2, 4, 5
Cilj 3, ukrep 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12
Cilj 8, ukrep 1, 2
Cilj 4, ukrep 3
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 3, ukrep 2
Cilj 8, ukrep 2
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Poročevalci
Služba za informatiko in upravno poslovanje
Pravna služba MK
Služba za proračun in finance
Inšpektorat RS za kulturo in medije (organ v
sestavi MK)

Urad RS za verske skupnosti
Javne kulturne ustanove
Slovenske splošne knjižnice (skupno 58 knjižnic,
organiziranih v 10 območij – poroča Sektor za
muzeje, arhive in knjižnice na MK)

Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana
(poroča Sektor za muzeje, arhive in knjižnice na
MK)

Arhivi (poroča Sektor za muzeje, arhive in
knjižnice na MK)

Muzeji (poroča Sektor za muzeje, arhive in
knjižnice na MK)

Galerije (poroča Sektor za umetnost na MK)

Gledališča (poroča Sektor za umetnost na MK)

Javne glasbene ustanove (Slovenska
filharmonija, SNG Opera in balet Ljubljana ipd. –
poroča Sektor za umetnost na MK)
Javne ustanove za filmsko umetnost (Slovenski
filmski center (SFC), Viba film, Slovenski filmski
muzej – poroča Sektor za umetnost na MK)

Cilji in ukrepi
Cilj 1, ukrep 1, 2, 4, 5
Cilj 3, ukrep 3
Cilj 1, ukrep 1, 2, 5
Cilj 8, ukrep 6
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 2
Cilj 1, ukrep 1, 5
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 6
Cilj 12, ukrep 1, 2
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 10, ukrep 1
Cilj 1, ukrep 1, 2, 4, 5
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 6 , 9, 12
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 4, 7, 8
Cilj 1, ukrep 1, 2, 4, 5
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 7, 8
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 9
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2, 4
Cilj 3, ukrep 2 ,3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12,13
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2, 4
Cilj 1, ukrep 1, 2, 5
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12, 13
Cilj 5, ukrep 1, 2, 3
Cilj 8, ukrep 1, 2, 4
Cilj 1, ukrep 1
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 1, ukrep 1, 2, 3, 5
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12
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Poročevalci

Cankarjev dom v Ljubljani (poroča Sektor za
umetnost na MK)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – JSKD
(poroča Direktorat za medije na MK)

Javna agencija RS za knjigo (poroča Sektor za
muzeje, arhive in knjižnice)

Radiotelevizija Slovenija (poroča Direktorat za
medije na MK)

Kulturni spomeniki v RS (poroča Sektor za
nepremično kulturno dediščino na MK)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve
vojnega nasilja

Direktorat za družino

Direktorat za socialne zadeve

Direktorat za trg dela in zaposlovanje
Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela
Služba za enake možnosti in evropsko
koordinacijo
Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
RS
Ministrstvo za infrastrukturo
Služba za trajnostno mobilnost in prometno
politiko
Služba za trajnostno mobilnost in prometno
politiko

Cilji in ukrepi
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2
Cilj 1, ukrep 1, 2, 5
Cilj 1, ukrep 1, 2, 3, 4, 5
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 12
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2, 4
Cilj 1, ukrep 1, 2, 4, 5
Cilj 3, ukrep 3
Cilj 4, ukrep 1, 2, 5
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 7
Cilj 1, ukrep 1, 2, 3, 5
Cilj 3, ukrep 3
Cilj 4, ukrep 3, 4, 12
Cilj 5, ukrep 1
Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 4
Cilj 3, ukrep 2, 3
Cilj 8, ukrep 1, 2

Cilj 2, ukrep 3
Cilj 4, ukrep 10, 12
Cilj 5, ukrep 1, 3
Cilj 6, ukrep 1, 6
Cilj 11, ukrep 1, 2, 3
Cilj 13, ukrep 9
Cilj 2, ukrep 2
Cilj 6, ukrep 2, 4
Cilj 12, ukrep 2
Cilj 2, ukrep 1, 4, 7
Cilj 4, ukrep 2
Cilj 5, ukrep 4
Cilj 6, ukrep 1, 2, 3, 5, 6
Cilj 7, ukrep 1
Cilj 13, ukrep 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Cilj 4, ukrep 1, 5
Cilj 5, ukrep 1, 2
Cilj 12, ukrep 3
Cilj 12, ukrep 2
Cilj 5, ukrep 1

Cilj 3, ukrep 1
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Poročevalci
Direktorat za letalski in pomorski promet
Sektor za letalstvo
Sektor za pomorstvo
Direktorat za kopenski promet
Sektor za ceste
Sektor za cestni promet in logistiko
Sektor za železnice in žičnice
Direktorat za energijo
Direktorat za energijo
Republike Slovenije za pomorstvo
Pomorska inšpekcija Uprave Republike Slovenije
za pomorstvo
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Sektor za urejanje prostora na državni ravni
Sektor za urejanje prostora na lokalni ravni
Sektor za graditev in stanovanja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Direktorati in službe MIZŠ
Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ)
Visokošolske institucije (VI)
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih
zvez (OKS-ZŠZ)
Ministrstvo za zunanje zadeve
Sektor za človekove pravice
Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za javni sektor

Ministrstvo za notranje zadeve
MNZ-Policija
Ministrstvo za zdravje

Cilji in ukrepi
Cilj 3, ukrep 1
Cilj 3, ukrep 1, 2
Cilj 3, ukrep 1
Cilj 3, ukrep 1
Cilj 3, ukrep 1
Cilj 3, ukrep 2
Cilj 3, ukrep 5

Cilj 3, ukrep 2
Cilj 3, ukrep 2
Cilj 3, ukrep 2
Cilj 2, ukrep 5, 6
Cilj 4, ukrep 1, 7, 10
Cilj 9, ukrep 1, 5, 6
Cilj 4, ukrep 2, 5, 6
Cilj 4, ukrep 1, 11
Cilj 9, ukrep 6

Cilj 1, ukrep 2
Cilj 13, ukrep 1
Cilj 5, ukrep 3

Cilj 12, ukrep 7
Cilj 7, ukrep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ministrstvo za finance
MF poroča, da ni izvajal nobenih dejavnosti v
okviru navedenih ciljev.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
Lahko poroča o vseh ciljih in ukrepih.
Ministrstvo za pravosodje
Lahko poroča o vseh ciljih in ukrepih.
VLADNE SLUŽBE
Statistični urad RS

6

Poročevalci
SURS

STROKOVNE INSTITUCIJE
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Inštitut RS za socialno varstvo
Inštitut RS za socialno varstvo
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod RS za zaposlovanje
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS –
Soča
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s
posebnimi potrebami
Javni zavodi in koncesionarji

Združenje izvajalcev zaposlitvene
rehabilitacije v RS
Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije

Cilji in ukrepi
SURS sicer sam ne sodeluje neposredno pri
uresničevanju posameznih ciljev oz. ukrepov,
določenih v akcijskem programu za invalide, pač
pa različnim nosilcem teh nalog omogoča, da
imajo na voljo potrebne informacije in podatke pri
vrednotenju storjenega za uresničevanje ciljev,
postavljenih v programu.

Cilj 5, ukrep 1, 3
Cilj 7, ukrep 11
Cilj 7, ukrep 3, 5, 7

IRSSV poroča pri tistih ciljih, na področju katerih
je v preteklem letu opravil naloge.
Cilj 5, ukrep 1, 2, 3, 4

Cilj 1, ukrep 2, 4
Cilj 5, ukrep 1, 3, 6

Cilj 1, ukrep 2, 4
Cilj 4, ukrep 5
Cilj 7, ukrep 10
Cilj 13, ukrep 2

Cilj 1, ukrep 2
Cilj 5, ukrep 1, 3, 5, 6

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Lahko poročajo o vseh ciljih in ukrepih.
INVALIDSKE IN DRUGE ORGANIZACIJE
Nacionalni svet invalidskih organizacij
Slovenije
NSIOS in članice

Cilj 1, ukrep 1, 2, 3, 4, 5
Cilj 2, ukrep 2, 7
Cilj 3, ukrep, 3
Cilj 4, ukrep 1, 2, 9, 10, 11, 12
Cilj 5, ukrep 1, 2, 3
Cilj 6, ukrep 6
Cilj 7, ukrep 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Cilj 9, ukrep 1, 2, 3, 6
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Poročevalci

Cilji in ukrepi
Cilj 11, ukrep 1, 2, 3
Cilj 12, ukrep 1, 2, 3, 4, 5
Cilj 13, ukrep 8

Zveza društev upokojencev Slovenije
Cilj 1, ukrep 1, 4, 5
Cilj 13, ukrep 1, 5, 7, 8, 9, 10
Zveza društev za cerebralno paralizo
Slovenije – Sonček
Lahko poročajo o vseh ciljih in ukrepih z vidika
nevladnih organizacij.
YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Lahko poročajo o vseh ciljih in ukrepih z vidika
nevladnih organizacij.
Slovenska Karitas
Lahko poroča o vseh ciljih in ukrepih.
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Priloga B: priloge posameznih poročevalcev

B1: Priloga (Ministrstvo za kulturo)
Preglednica 1: Seznam sofinanciranih kulturnih projektov senzorno oviranih v okviru Javnega razpisa za razširjanje programskih vsebin, namenjenih
senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim
Različica z dne 31.1.2019, (oznaka JPR-SO-2018).

ZAP. ŠT.

NAZIV PRIJAVITELJA

NAZIV KULTURNEGA
PROJEKTA

SKUPNA
VREDNOST
PROJEKTA V EUR

VIŠINA
ZAPROŠENIH
SREDSTEV V EUR

VIŠINA S STRANI MK
ODOBRENIH
SREDSTEV V EUR

RAZLIKA MED CELOTNO
VREDNOSTJO
PROJEKTA IN S STRANI
MK ODOBRENIMI
SREDSTVI V EUR

SOFINANCIRANI KULTURNI PROJEKTI SLEPIH IN SLABOVIDNIH
(Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije)
1.

2.

Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije,
Groharjeva 2, 1000
Ljubljana
Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije,
Groharjeva 2, 1000

3.

Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije,
Groharjeva 2, 1000
SKUPNO ŠTEVILO
SOFINANCIRANIH PROJEKTOV
SLEPIH IN SLABOVIDNIH

Prilagajanje in izdajanje knjig v
Braillovi pisavi ter prilagajanje
in izdajanje zvočnih knjig

300.884,89

/

47.680,00

-253.204,89

Medijsko – informativna
dejavnost Zveze društev slepih
in slabovidnih Slovenije –
programske vsebine
Razvoj tehnične infrastrukture

129.921,10

/

25.787,00

-104.134,10

30.131,20

/

23.501,20

-6.630,00

DELEŽ SOFINANCIRANIH
KULTURNIH PROJEKTOV
SLEPIH IN SLABOVIDNIH V
OKVIRU JAVNEGA RAZPISA
ZA SENZORNO OVIRANE
V ŠTEVILU IN ODSTOTKU

SKUPNA
VREDNOST
PROJEKTOV
SLEPIH IN
SLABOVIDNIH
V EUR

SKUPNI ZNESEK
S STRANI ZDSSS
ZAPEOŠENIH
SREDSTEV V EUR

SKUPNI ZNESEK S
STRANI MK
ODOBRENIH
SREDSTEV
V EUR

EUR

EUR

EUR

RAZLIKA MED CELOTNO
VREDNOSTJO VSEH
PROJEKTOV
NAMENJENIH SLEPIM IN
SLABOVIDNIM IN
SKUPNIM ZNESKOM S
STRANI MK ODOBRENIH
SREDSTVIH
V EUR IN V ODSTOTKIH
EUR

460.937,19

n.p.

96.968,20
(56,17% vseh

ŠTEVILO
3

3

ODSTOTEK
(%)
33,33

-363.968,99
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razpisanih sredstev)

4.

Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije,
Drenikova 24, 1000
Ljubljana
5.
Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije,
Drenikova 24, 1000
Ljubljana
6.
Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije,
Drenikova 24, 1000
Ljubljana
7.
Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije,
Drenikova 24, 1000
Ljubljana
8.
Zveza društev gluhih in
naglušnih Slovenije,
Drenikova 24, 1000
Ljubljana
SKUPNO ŠTEVILO
SOFINANCIRANIH PROJEKTOV
GLUHIH IN NAGLUŠNIH

SOFINANCIRANI KULTURNI PROJEKTI GLUHIH IN NAGLUŠNIH
(Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije)
Razvoj tehnične infrastrukture
15.167,80
/

9.

Društvo za pomoč pri
nezgodni poškodbi

-12.000,00

Glasilo »Iz sveta tišine«

70.498,23

/

22.304,96

-48.193,27

Prilagajanje in izdajanje knjig v
slovenskem znakovnem jeziku

25.900,00

/

15.537,87

-10.362,13

Prisluhnimo tišini –
izobraževalna oddaja

55.886,72

/

5.179,29

-50.707,43

Spletna TV za gluhe in
naglušne

99.637,99

/

27.484,88

-72.153,11

DELEŽ SOFINANCIRANIH
KULTURNIH PROJEKTOV
GLUHIH IN NAGLUŠNIH V
OKVIRU JAVNEGA RAZPISA
ZA SENZORNO OVIRANE V
ŠTEVILU IN ODSTOTKU

SKUPNA
VREDNOST
PROJEKTOV
GLUHIH IN
NAGLUŠNIH
V EUR

SKUPNI ZNESEK
S STRANI ZDGNS
ZAPROŠENIH
SREDSTEV V EUR

SKUPNI ZNESEK S
STRANI MK
ODOBRENIH
SREDSTEV
V EUR

EUR

EUR

EUR

RAZLIKA MED CELOTNO
VREDNOSTJO VSEH
PROJEKTOV
NAMENJENIH GLUHIM IN
NAGLUŠNIM IN SKUPNIM
ZNESKOM S STRANI MK
ODOBRENIH SREDSTVIH
V EUR IN V ODSTOTKIH
EUR

267.090,74

n.p.

73.674,80
(42,67% vseh
razpisanih sredstev)

-193.415,94

2.000,00

-6.605,33

ŠTEVILO
5

3.167,80

5

ODSTOTEK
(%)
55,56

SOFINANCIRANI PROJEKTI ZA OSEBE S POŠKODBO GLAVE
(Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave VITA)
Izdajanje zvočnih knjig
8.605,33
/
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glave VITA, Dunajska
cesta 106, 1000
Ljubljana
SKUPNO ŠTEVILO
SOFINANCIRANIH PROJEKTOV S
POŠKODBO GLAVE

1
SKUPNO ŠTEVILO IN ODSTOTEK
SOFINANCIRANIH
KULTURNIH PROJEKTOV V
OKVIRU
JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR
KULTURNIH PROJEKTOV ZA
RAZŠIRJANJE PROGRAMSKIH
VSEBIN, NAMENJENIH
SENZORNO OVIRANIM V NJIM
PRILAGOJENIH TEHNIKAH,
TER ZA RAZVOJ TEHNIČNE
INFRASTRUKTURE, NAMENJENE
SENZORNO OVIRANIM, KI JIH BO
V LETU 2018 SOFINANCIRALA
REPUBLIKA SLOVENIJA IZ
PRORAČUNA,
NAMENJENEGA ZA KULTURO
(PROJEKTNI RAZPIS, OZNAKA
JPR-SO-2018)

DELEŽ SOFINANCIRANIH
KULTURNIH PROJEKTOV
OSEB S POŠKODBO GLAVE
V OKVIRU JAVNEGA
RAZPISA ZA SENZORNO
OVIRANE V ŠTEVILU IN
ODSTOTKU

SKUPNA
VREDNOST
PROJEKTOV
NAMENJENIH
OSEBAM S
POŠKODBO
GLAVE
V EUR

SKUPNI ZNESEK
ZAPROŠENIH
SREDSTEV S
STRANI DRUŠTVA
VITA V EUR

SKUPNI ZNESEK S
STRANI MK
ODOBRENIH
SREDSTEV
V EUR

ŠTEVILO

ODSTOTEK

EUR

EUR

EUR

1

11,11

8.605,33 (%)

n.p.

2.000,00 (1,16% vseh
razpisanih sredstev)

SKUPNA VREDNOST VSEH
SOFINANCIRANIH
PROJEKTOV SENZORNO
OVIRANIH
V EUR

SENZORNO OVIRANI SKUPAJ:
SKUPNI ZNESEK
SKUPNI ZNESEK
S STRANI MK
S STRANI
ODOBRENIH
INVALIDSKIH
SREDSTEV V EUR
ORGANIZACIJ
ZAPROŠENIH
SREDSTEV V EUR

SKUPNA RAZLIKA
MED SKUPNO
VREDNOSTJO VSEH
SOFINANCIRANIH
PROJEKTOV IN
ODOBRENIMI
SREDSTVI
V EUR IN V
ODSTOTKU
(+/-)

RAZLIKA MED CELOTNO
VREDNOSTJO VSEH
PROJEKTOV
NAMENJENIH OSEBAM S
POŠKODBO GLAVE IN
SKUPNIM ZNESKOM S
STRANI MK ODOBRENIH
SREDSTVIH (V EUR IN V
ODSTOTKIH)
EUR
-6.605,33
SKUPNI ZNESEK IN
ODSTOTEK ODOBRENIH
SREDSTEV ZA VSE
KULTURNE PROJEKTE,
PRIJAVLJENE NA JAVNI
RAZPIS ZA IZBOR
KULTURNIH PROJEKTOV
ZA RAZŠIRJANJE
PROGRAMSKIH VSEBIN,
NAMENJENIH SENZORNO
OVIRANIM V NJIM
PRILAGOJENIH TEHNIKAH,
TER ZA RAZVOJ TEHNIČNE
INFRASTRUKTURE,
NAMENJENE SENZORNO
OVIRANIM, KI JIH BO V
LETU 2018
SOFINANCIRALA
REPUBLIKA SLOVENIJA IZ
PRORAČUNA,
NAMENJENEGA ZA
KULTURO (PROJEKTNI
RAZPIS, OZNAKA JPR-SO2018)
V EUR IN V ODSTOTKU:
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9
(100,00 %)

736.633,26

172.643,00
(23,44% celotne
vrednosti
projektov)

n.p.

-563.990,26

172.643,00

(76,56% celotne
vrednosti projektov)

(100,00 %)
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B2: Priloga (Ministrstvo za kulturo)
Preglednica 2: Seznam sofinanciranih javnih kulturnih projektov , ki so bili deloma ali v celoti namenjeni invalidom in osebam s posebnimi potrebami v okviru
»Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
Različica z dne 26.2. 2019, oznaka PR-2018
SEZNAM KULTURNIH PROJEKTOV, KI SO BILI NAMENJENI INVALIDOM IN UPOKOJENCEM, SOFINANCIRANIH V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA
JSKD NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V LETU 2018
ZAPORENAZIV PREDLAGATELJA
NAZIV
VRSTA
SKUPINA INVALIDOV OZIROMA
SKUPNA VIŠINA
DNA
PROJEKTA
KULTURNEGA
KULTURNO –
RANLJIVE SKUPINE
ODOBRENIH SREDSTEV
ŠTEVILKA
PROJEKTA
UMETNIŠKE
V EUR
DEJAVNOSTI
1.
Društvo paraplegikov
Likovna delavnica
likovna
gibalno ovirani - paraplegiki
250,00
Dolenjske, Bele Krajine in
Posavja
2.
Društvo paraplegikov
Likovna delavnica
likovna
gibalno ovirani - paraplegiki
250,00
Gorenjske
3.
Društvo paraplegikov
Literarno snovanje
literarna
gibalno ovirani - paraplegiki
250,00
Ljubljanske pokrajine
4.
Društvo paraplegikov
Spoznajmo tehnike
likovna
gibalno ovirani - paraplegiki
250,00
Ljubljanske pokrajine
slikanja
5.
Društvo paraplegikov Severne
Gaberje 2018
likovna
gibalno ovirani - paraplegiki
250,00
Primorske
6.
Društvo upokojencev Murska
Shojene poti 14
literarna
upokojenci
250,00
Sobota
(vključuje med drugi tudi gibalno
ovirane osebe, slabovidne in
naglušne)
7.
Društvo upokojencev Novo
In prvikrat
literarna
upokojenci
250,00
mesto
(vključuje med drugi tudi gibalno
ovirane osebe, slabovidne in
naglušne)
8.
Društvo ustvarjalcev Taka
7. mednarodna
gledališka
gluhi in naglušni
2.400,00
Tuka
konferenca
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SEZNAM KULTURNIH PROJEKTOV, KI SO BILI NAMENJENI INVALIDOM IN UPOKOJENCEM, SOFINANCIRANIH V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA
JSKD NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V LETU 2018
ZAPORENAZIV PREDLAGATELJA
NAZIV
VRSTA
SKUPINA INVALIDOV OZIROMA
SKUPNA VIŠINA
DNA
PROJEKTA
KULTURNEGA
KULTURNO –
RANLJIVE SKUPINE
ODOBRENIH SREDSTEV
ŠTEVILKA
PROJEKTA
UMETNIŠKE
V EUR
DEJAVNOSTI
gledališke
pedagogike
USTVARJALNO-ST
IN RADOVEDNOST V
IZOBRAŽEVA-NJU
9.
Hiša! Društvo za ljudi in
Cankar v podobah
gledališka
pripadniki različnih skupin invalidov
500,00
prostore, socialno podjetje
in oseb s posebnimi potrebami
10.
Kulturno društvo akademska
Neznana sila
folklorna
pripadniki različnih skupin invalidov
400,00
folklorna skupina Ozara Kranj
(celovečerni
in oseb s posebnimi potrebami
koncert)
11.
Kulturno društvo Mariborska
Literarna delavnica
literarna
starejše osebe, upokojenci
300,00
literarna družba
za starejše avtorje
(vključujejo tudi gibalno ovirane
osebe, slabovidne in naglušne)
12.
Kulturno društvo RAUM AU
Javna
likovna
pripadniki različnih skupin invalidov
400,00
medgeneracijska
in oseb s posebnimi potrebami,
intervencija BREZ
vključno s starejšimi osebami in
MEJA
upokojenci
13.
Kulturno izobraževalno
Sprehod skozi
likovna
pripadniki različnih skupin invalidov
550,00
društvo keramikov in lončarjev zgodovino slikarstva
in oseb s posebnimi potrebami
Podravja, Majolika, socialno
podjetje
14.
Kulturno izobraževalno
Zgodba o vrelni vehi
likovna
pripadniki različnih skupin invalidov
530,00
društvo keramikov in lončarjev
in oseb s posebnimi potrebami
Podravja, Majolika, socialno
podjetje
15.
Matafir, društvo za
Skok skozi stoletja
gledališka
pripadniki različnih skupin invalidov
400,00
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SEZNAM KULTURNIH PROJEKTOV, KI SO BILI NAMENJENI INVALIDOM IN UPOKOJENCEM, SOFINANCIRANIH V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA
JSKD NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V LETU 2018
ZAPORENAZIV PREDLAGATELJA
NAZIV
VRSTA
SKUPINA INVALIDOV OZIROMA
SKUPNA VIŠINA
DNA
PROJEKTA
KULTURNEGA
KULTURNO –
RANLJIVE SKUPINE
ODOBRENIH SREDSTEV
ŠTEVILKA
PROJEKTA
UMETNIŠKE
V EUR
DEJAVNOSTI
medkulturne povezave
(interaktivna
in oseb s posebnimi potrebami
predstava v javnem
prostoru)
16.
Medobčinsko društvo slepih
Slikanje je moj
likovna
slepi in slabovidni
250,00
in slabovidnih Kranj
navdih
17.
Paraliterarno društvo
Konferenca
literarna
pripadniki različnih skupin invalidov
270,00
I.D.I:O.T.
Babelsprech
in oseb s posebnimi potrebami
International &
IDIOT
18.
Paraliterarno društvo
Revija Idiot
literarna
pripadniki različnih skupin invalidov
350,00
I.D.I:O.T.
in oseb s posebnimi potrebami
19.
Združenje prijateljev slepih
Literarni forum
literarna
slepi in slabovidni
270,00
Slovenije
»BISERI SAVINJE
2018«
20.
Znanstveno – raziskovalno
Poletne likovne
likovna
mladostniki s posebnimi potrebami
300,00
združenje za umetnost
delavnice
kulturne in izobraževalne
namenjene mladim
programe in tehnologijo
EPEKA, socialno podjetje
21.
Zveza delovnih invalidov
20. revija pevskih
krovne
delovni invalidi
500,00
Slovenije
zborov društev
invalidov Zveze
delovnih invalidov
Slovenije
22.
Zveza društev upokojencev
10. Večer pesmi in
krovne
upokojenci
300,00
Slovenije
plesa
(glasbeno – plesna)
(vključuje med drugi tudi gibalno
ovirane osebe, slabovidne in
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SEZNAM KULTURNIH PROJEKTOV, KI SO BILI NAMENJENI INVALIDOM IN UPOKOJENCEM, SOFINANCIRANIH V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA
JSKD NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V LETU 2018
ZAPORENAZIV PREDLAGATELJA
NAZIV
VRSTA
SKUPINA INVALIDOV OZIROMA
SKUPNA VIŠINA
DNA
PROJEKTA
KULTURNEGA
KULTURNO –
RANLJIVE SKUPINE
ODOBRENIH SREDSTEV
ŠTEVILKA
PROJEKTA
UMETNIŠKE
V EUR
DEJAVNOSTI
naglušne)
23.
Zveza društev upokojencev
18. Festival za tretje
krovne
upokojenci
1.500,00
Slovenije
življenjsko obdobje
(vključuje med drugi tudi gibalno
ovirane osebe, slabovidne in
naglušne)
24.
Zveza društev upokojencev
43. državno
krovne
upokojenci
300,00
Slovenije
srečanje pevskih
(zborovska glasba)
(vključuje med drugi tudi gibalno
zborov DU
ovirane osebe, slabovidne in
Slovenije
naglušne)
25.
Zveza društev upokojencev
Dramske delavnice
krovne
upokojenci
300,00
Slovenije
2018
(gledališka)
(vključuje med drugi tudi gibalno
ovirane osebe, slabovidne in
naglušne)
26.
Zveza društev upokojencev
Likovna kolonija
krovne
upokojenci
300,00
Slovenije
Izola 2018
(likovna)
(vključuje med drugi tudi gibalno
ovirane osebe, slabovidne in
naglušne)
27.
Zveza društev upokojencev
Likovna kolonija
krovne
upokojenci
300,00
Slovenije
Rogaška Slatina
(likovna)
(vključuje med drugi tudi gibalno
ovirane osebe, slabovidne in
naglušne)
28.
Zveza društev upokojencev
Pokrajinska
krovne
upokojenci
800,00
Slovenije
srečanja pevskih
(zborovska glasba)
(vključuje med drugi tudi gibalno
zborov DU
ovirane osebe, slabovidne in
Slovenije 2018
naglušne)
29.
Zveza paraplegikov Slovenije
Belokranjska jesen
krovne
gibalno ovirani - paraplegiki
300,00
30.
Zveza paraplegikov Slovenije
Istrsko poletje
krovne
gibalno ovirani - paraplegiki
400,00
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PODATKI O SOFINANCIRANIH KULTURNIH PROJEKTIH GLEDE NA SKUPINO INVALIDOV OZIROMA OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, KATERIM
SO BILI NAMENJENI
SKUPINA INVALIDOV
SKUPNO ŠTEVILO
SKUPNI ZNESEK
DELEŽ PROJEKTOV
DELEŽ PROJEKTOV GLEDE
OZIROMA OSEB S
PROJEKTOV
SOFINANCIRANIH
GLEDE NA CELOTNO
NA SKUPNI ZNESEK
POSEBNIMI POTREBAMI
KULTURNIH PROJEKTOV
ŠTEVILO
SOFINANCIRANJA VSEH
V EUR
SOFINANCIRANIH
PROJEKTOV NAMENJENIH
PROJEKTOV, KI SO BILI
INVALIDOM IN OSEBAM S
NAMENJENI INVALIDOM IN
POSEBNIMI POTREBAMI
OSEBAM S POSEBNIMI
POTREBAMI
Gibalno ovirane osebe 7
1.950,00
23,33%
14,26%
paraplegiki
Slepi in slabovidni
2
520,00
6,67%
3,80%
Gluhi in naglušni
1
2.400,00
3,33%
17,56%
Delovni invalidi
1
500,00
3,33%
3,66%
Upokojenci in starejše
10
4.600,00
33,33%
33,65%
osebe
Mladostniki s posebnimi
1
300,00
3,33%
2,20%
potrebami
Projekti namenjeni več
8
3.400,00
26,68%
24,87%
različnim skupinam
invalidov in oseb s
posebnimi potrebami
PODATKI O SOFINANCIRANIH KULTURNIH PROJEKTIH, NAMENJENIH INVALIDOM IN OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI GLEDE NA VRSTO
KULTURNE OZIROMA UMETNIŠKE DEJAVNOSTI
SKUPNO ŠTEVILO
SKUPNI ZNESEK
DELEŽ SOFINANCIRANIH
DELEŽ SOFINANCIRASNIH
PROJEKTOV
SOFINANCIRANIH
PROJEKTOV PO
PROJEKTOV PO
KULTURNIH PROJEKTOV
POSAMEZNIH VRSTAH
POSAMEZNIH KULTURNIH
V EUR
KULTURNE DEJAVNOSTI
DEJAVNOSTIH GLEDE NA
GLEDE NA SKUPNO
SKUPNI ZNESEK VSEH
ŠTEVILO VSEH
SOFINANCIRANIH
PROJEKTOV NAMENJENIH PROJEKTOV, NAMENJENIH
17

Likovna dejavnost
Literarna dejavnost
Gledališka
Folklorna dejavnost
Krovne dejavnosti

9
7
3
1
10

SKUPNO ŠTEVILO
SOFINANCIRANIH
PROJEKTOV INVALIDOV,
STAREJŠIH OSEB IN
OSEB S POSEBNIMI
POTREBAMI
30

SKUPNA VREDNOST
SOFINANCIRANJA
ODOBRENIH PROJEKTOV V
EUR

13.670,00

INVALIDOM IN OSEBAM S
INVALIDOM IN OSEBAM S
POSEBMNIMI POTREBAMI
POSEBNIMI POTREBAMI
3.030,00
30,00%
22,17%
1.940,00
23,33%
14,19%
3.300,00
10,00%
24,14%
400,00
3,33%
2,93%
5.000,00
33,33%
36,58%
SKUPNI DELEŽ PROJEKTOV
SKUPNI DELEŽ PROJEKTOV NAMENJEN
NAMENJEN INVALIDOM,
INVALIDOM, STAREJŠIM OSEBAM IN OSEBAM
STAREJŠIM OSEBAM IN OSEBAM
S POSEBNIMI POTREBAMI GLEDE NA SKUPNO
S POSEBNIMI POTREBAMI V
ŠTEVILO VSEH PROJEKTOV
PRIMERJAVI Z VREDNOSTJO
VSEH SREDSTEV, NAMENJENIH
JAVNEMU RAZPISU
7,63%
4,04%
(30 od skupno 393)
(13.670,00 EUR od skupno
337.960,00 EUR)
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B3: Priloga (Ministrstvo za kulturo)
Preglednica 3: Seznam javnih kulturnih projektov invalidov v okviru različnih javnih razpisov
Ministrstva za kulturo v letu 2018
Različica z dne 26.2.2019
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ »PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA
PODROČJU KULTURE«
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020
Prednostna naložba: 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe,
vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek
lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev
Specifični cilj 8.1.1 Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let,
dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3
Višina odobrenih
sredstev s strani
Skupina /
Ministrstva za
skupine
kulturo v EUR za
Zaporedna
Naziv izvajalca
Naziv kulturnega
invalidov
obdobje 2017 –
številka
projekta
projekta
oziroma oseb
2019 ter odstotek
s posebnimi
glede na skupni
potrebami, ki
znesek odobrenih
jim je projekt
sredstev za vse v
namenjen
okviru javnega
razpisa
sofinancirane
kulturne projekte
EUR
%
Pripadniki
1.
Društvo za
S kulturno –
6.000,00
1,68%
različnih skupin
kulturo inkluzije
umetnostno vzgojo
invalidov in
do inkluzije
oseb s
posebnimi
potrebami
Pripadniki
2.
Razvoj
Usposabljanje
14.320,00
4,01%
podjetniških idej
brezposelnih oseb h različnih skupin
invalidov in
invalidov
krepitvi
oseb s
usposobljenosti in
posebnimi
dvigu zaposljivosti
potrebami
za aktivno
sodelovanje pri
organizaciji in delu
zavoda na področju
kulture
Skupna višina sredstev za
Skupno število sofinanciranih kulturnih projektov
sofinanciranje kulturnih projektov
invalidov v okviru javnega razpisa v
EUR
2
20.320,00
(5,40% vseh sofinanciranih projektov)
(5,69% vseh za javni razpis
namenjenih sredstev)
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ »JEZIKOVNA INTEGRACIJA RANLJIVIH SKUPIN
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GOVORCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI« V LETIH 2017 – 2019
(OZNAKA JR-ESS-RANLJIVE SKUPINE GOVORCEV)
Višina odobrenih
sredstev s strani
Skupina /
Ministrstva za
skupine
kulturo v EUR za
Zaporedna
Naziv izvajalca
Naziv kulturnega
invalidov
obdobje 2017 –
številka
projekta
projekta
oziroma oseb
2019 ter odstotek
s posebnimi
glede na skupni
potrebami, ki
znesek odobrenih
jim je projekt
sredstev za vse v
namenjen
okviru javnega
razpisa
sofinancirane
kulturne projekte
EUR
%
»Pri-ročna video
gluhe in
1.
Zveza društev
195.470,00
48,17
slovnica
naglušne osebe
gluhih in naglušnih
slovenskega
Slovenije (ZDGNS),
(senzorno
znakovnega
Ljubljana
ovirane osebe)
jezika (PRVISZJ)«
»Lahko je brati:
intelektualno in 210.342,00
2.
Zavod RISA, Center
51,83
Razvoj temeljnih
senzorno
za splošno,
usmeritev, metod,
ovirane osebe
funkcionalno in
didaktičnih gradiv
kulturno
(osebe s
in spremljajočih
opismenjevanje,
poškodbo
orodij za lahko
Podgorje pri Slovenj
glave, osebe z
branje v
Gradcu
motnjo v
Sloveniji«
duševnem
razvoju, osebe
z disleksijo in
drugimi
težavami
branja, druge
osebe, ki
potrebujejo
lažje berljivo
gradivo /
literaturo)
Skupna višina sredstev za
Skupno število sofinanciranih kulturnih projektov
sofinanciranje kulturnih projektov
invalidov v okviru javnega razpisa v
EUR
2
405.812,00
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B4: Priloga (Ministrstvo za kulturo)

Slovarček specifičnih pojmov in izrazov s področja invalidske problematike, ki se nanašajo na
področja kulturne in umetniške ustvarjalnosti
OSNOVNI POJMI
BRAJICA / BRAILLOVA PISAVA – Posebna pisava, ki jo je v prvi polovici 19. stoletja iznašel
Francoz Louis Braille in ki jo danes širom po svetu uporabljajo slepi. Gre za kombinacijo znakov,
sestavljenih iz kombinacije šestih pik v obliki izboklin, ki jih slepi bralci lahko otipajo s prsti.
INVALID – Splošen izraz za moškega, žensko, otroka, mladostnika ali starejšo osebo, ki je zaradi
bolezni, poškodbe, prirojene hibe, genetske napake ali iz drugih razlogov kakorkoli oviran v
izvajanju različnih vsakdanjih in drugih opravil. To vključuje tako gibalno ovirane osebe, kakor tudi
senzorno ovirane osebe, intelektualno ovirane osebe, osebe s kroničnimi boleznimi ter vse ostale
osebe z drugimi vrstami oziroma oblikami oviranosti.
INVALID UMETNIK / UMETNIK INVALID – Invalid, ki ima status samozaposlenega v kulturi
oziroma ki se sam, samostojno ukvarja z določeno kulturno ali umetniško dejavnostjo.
INVALIDKA (INVALIDNA ŽENSKA) – Splošen izraz za osebo ženskega spola, ki je gibalno,
senzorno, intelektualno ali kako drugače ovirana.
INVALIDSKA ORGANIZACIJA – Društvo ali zveza društev, ki deluje v javnem interesu na
področju invalidskega varstva. Invalidska organizacija združuje pripadnike ene ali več različnih
skupin invalidov ter zadovoljuje njihove specifične potrebe, tudi potrebe po kulturnem in
umetniškem ustvarjanju in vključenosti v kulturno življenje.
KULTURNO – UMETNIŠKA SKUPINA INVALIDOV – Skupina sestavljena iz dveh ali več
umetnikov invalidov (npr. pevska skupina sestavljena iz slepih pevcev) ali kulturno – umetniška
skupina, ki v svojih vrstah vključuje umetnike invalide (npr. gledališka skupina, ki v svoje nastope
vključuje osebo na invalidskem vozičku).
KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO INVALIDOV – Organizacija invalidov, katere glavni
namen je spodbujati in širiti različne vrste in oblike kulturne oziroma umetniške dejavnosti
invalidov. Ta je lahko organizirana tudi v obliki posebne sekcije znotraj določene (večje oziroma
širše) invalidske organizacije.
MLADOSTNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI – Osebe v starosti med 15 in 19 let (ali do največ 26
let), katerim je zaradi njihove invalidnosti ali druge vrste oviranosti oziroma zaradi težav na
področju izobraževanja, usposabljanja, vključevanja na trg dela, pri navezovanju stikov z vrstniki
in drugimi osebami ter pri vključevanju v kulturno življenje nameniti posebno pozornost, obravnavo
oziroma ki potrebujejo specifično obliko pomoči s strani kulturnih delavcev (zaposlenih v javnih
(kulturnih) ustanovah in javnih zavodih).
NEVLADNE ORGANIZACIJE – Splošen izraz za vse – običajno neprofitne - organizacije, ki niso
organizirane s strani državnih organov in institucij. Poleg invalidskih organizacij, spadajo sem tudi
različna kulturno – umetniška društva, društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti,
humanitarne organizacije in druga interesna, strokovna, gospodarska, obrtniška, turistična,
trgovska in druga združenja / društva.
OBISKOVALEC S POSEBNIMI POTREBAMI – Obiskovalec javne (kulturne) ustanove, ki zaradi
svoje invalidnosti ali druge vrste (oblike) oviranosti oziroma specifičnih težav na posameznih
področjih življenja, potrebuje posebno pozornost, obravnavo ali pomoč s strani zaposlenih v javni
(kulturni) ustanovi.
ODRASLI S POSEBNIMI POTREBAMI – Odrasle osebe od 18 do 65 let, ki zaradi invalidnosti,
druge vrste oziroma oblike oviranosti oziroma zaradi težav na področju osebnega življenja,
poklicnega življenja, kulturnega in družbenega življenja, potrebujejo posebno pozornost,
obravnavo in / ali specifično obliko pomoči s strani kulturnih delavcev.
OSEBA S POSEBNIMI POTREBAMI - Gre za širši pojem, kot je pojem »invalid« in vključuje tako
invalide, kot tudi osebe, ki se srečujejo z različnimi težavami (hibami, pomanjkljivostmi, ovirami) v
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osebnem, družinskem, socialnem (družbenem) ali poklicnem življenju iz najrazličnejših vzrokov in
so zato potrebne posebne obravnave oziroma pomoči s strani družinskih članov, različnih
institucij, družbe (sem npr. lahko štejemo tudi osebe z različnimi vedenjskimi motnjami, motnjami
pozornosti, osebe ki težko navezujejo stike z drugimi ljudmi, itd.)
OTROCI INVALIDI – Otroci (osebe v starosti od 0 do 18 let), ki so gibalno, senzorno, intelektualno
ali kako drugače ovirani.
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI – Otroci, ki zaradi svoje invalidnosti ali druge oblike
oviranosti oziroma težav v osebnem razvoju in pri vključevanju v izobraževalni proces, proces
usposabljanja ali pri vključevanju v družbo vrstnikov potrebujejo posebno pozornost, obravnavo ali
pomoč s strani kulturnih delavcev (zaposlenih ali samozaposlenih v kulturi).
RANLJIVE SKUPINE – Skupni izraz za vse ranljive skupine prebivalstva v RS. Sem poleg
invalidov in oseb s posebnimi potrebami spadajo tudi ženske, otroci, mladoletniki, pripadniki
narodnih skupnosti, Romi, pripadniki različnih etničnih manjšin, pripadniki verskih manjšin itd.
SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK – Poseben, samostojen jezik, ki ga uporabljajo gluhi, naglušni in
gluhonemi za medsebojno komunikacijo, pa tudi za komunikacijo z ostalo družbo.
TOLMAČ / TOLMAČKA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA – Strokovni delavec /
strokovna delavka, ki je posebej usposobljen / usposobljena za prevajanje (govorjenega)
slovenskega jezika v kretnje, ki sestavljajo slovenski znakovni jezik gluhih, pa tudi kretenj
slovenskega znakovnega jezika v (govorjeni) slovenski jezik.
UPORABNIK S POSEBNIMI POTREBAMI – Uporabnik storitev javnih (kulturnih) ustanov, ki
zaradi svoje invalidnosti ali druge vrste (oblike) oviranosti oziroma specifičnih težav na
posameznih področjih življenja potrebuje posebno pozornost, obravnavo ali pomoč s strani
zaposlenih v javni (kulturni) ustanovi.
ZVEZA INVALIDSKIH ORGANIZACIJ – Združenje več – običajno istovrstnih – invalidskih društev
oziroma združenj (organizacij), ki je organizirana na regionalnem ali nacionalnem nivoju (npr.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije).

IZRAZI, KI SE NANAŠAJO NA INVALIDE GLEDE NA VRSTO INVALIDNOSTI OZIROMA
OVIRANOSTI
GIBALNO OVIRANI – Osebe, ki so zaradi posledic poškodbe, bolezni ali prirojene hibe (genske
napake) na kakršenkoli način fizično ovirane oziroma omejene v svojem gibanju po prostoru in ki
uporabljajo za gibanje različne pripomočke, kot so palice, bergle, stojice, invalidske vozičke ter
prilagojena prevozna sredstva – posebna kolesa za invalide (trikolesnike) ali osebne avtomobile,
ki so posebej prilagojeni invalidom. Mednje sodijo paraplegiki, tetraplegiki, osebe s cerebralno
paralizo, osebe z mišično distrofijo, itd.
INTELEKTUALNO OVIRANI – Osebe, ki so zaradi posledic poškodbe, bolezni, motenj v razvoju,
genetsko pogojenih pomanjkljivosti ali drugih razlogov omejeni v svojem intelektualnem življenju v
smislu sposobnosti učenja, pomnjenja in dojemanja informacij, še zlasti abstraktnih pojmov. Gre
za osebe z disleksijo, osebe s poškodbo glave, osebe z motnjo v duševnem razvoju, osebe z
drugimi težavami v duševnem zdravju in z drugimi težavami na področju kognitivnega oziroma
intelektualnega življenja.
MULTIPLO OVIRANI / MULTIPLO OVIRANE OSEBE – Osebe z dvema ali več vrstami oziroma
oblikami invalidnosti (npr. slepa oseba, ki je obenem gibalno ovirana ali oseba z motnjo v
duševnem razvoju s sladkorno boleznijo).
MULTIPLO RANLJIVI / MULTIPLO RANLJIVE OSEBE – Osebe, ki spadajo med ranljive skupine
iz dveh ali več razlogov oziroma vidikov (npr. gibalno ovirani otroci ali pripadnik romske skupnosti,
ki je obenem slep).
OSEBE S KRONIČNIMI BOLEZNIMI – Osebe, ki imajo eno ali več kroničnih bolezni in ki jih
imenujemo tudi s splošnim izrazom »kronični bolniki« (npr. osebe s sladkorno boleznijo
(diabetesom) ali osebe s kronično črevesno boleznijo).
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SENZORNO OVIRANI – Osebe, ki so zaradi posledic poškodbe, bolezni, prirojene hibe (genske
napake) ovirani v svojem zaznavanju okolice s čutili, ki so vid, sluh, tip, voh in okus. Tako sem
štejemo slepe in slabovidne osebe, gluhe in naglušne osebe, gluhoslepe osebe, osebe z drugimi
motnjami branja, itd.
IZRAZI, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNO GRADIVO, ELEKTRONSKE OZIROMA SPLETNE
STRANI IN VSEBINE TER NA INFORMACIJE IN PREDMETE (SLOVENSKE) KULTURNE
DEDIŠČINE POSEBEJ PRILAGOJENE PRIPADNIKOM RAZLIČNIH SKUPIN INVALIDOV
AVDIOVIZUALNO GRADIVO ZA GLUHE – Gradivo za gluhe in naglušne v obliki videoposnetkov
oziroma (kratkih) filmov, opremljenih s podnapisi v slovenskem jeziku in / ali opremljeno s posnetki
tolmačenja v slovenski znakovni jezik.
BRAJEVA VRSTICA – Vrstica opremljena z znaki Braillove pisave slepih (običajno v zvezi s
pojmom »računalnik z brajevo vrstico«).
ČASOPISI (GLASILA) V BRAILLOVI PISAVI – Časopisi in glasila – tudi časopisi in glasila
invalidskih organizacij - , ki so namenjeni slepim osebam in so tiskani s posebnim tiskarskim
strojem v brajici oziroma Braillovi pisavi za slepe, to je v obliki znakov v obliki izbočenih pik (šest
pik za znak), ki jih slepi lahko otipajo s prsti in tako berejo.
ČASOPISI (GLASILA) V POVEČANEM TISKU – Časopisi in glasila (revije) – vključno z časopisi
in glasili invalidskih organizacij -, ki so tiskani v večjem oziroma bolj mastnem tisku od običajnega,
z velikostjo (fontom) črk 14 ali več in ki so namenjene slabovidnim, osebam z disleksijo in drugimi
motnjami branja ter starejšim.
GRADIVO (KNJIGE, GLASILA, ČASOPISI) ZA LAHKO BRANJE – Posebno gradivo (knjige,
glasila, časopisi), ki je po vsebini posebej prilagojeno intelektualno oviranim osebam (lažje berljivo
gradivo z lažje razumljivo vsebino), še zlasti osebam z disleksijo, osebam s poškodbo glave,
osebam z motnjo v duševnem razvoju ter vsem drugim osebam, ki ne obvladajo dobro
slovenskega jezika.
GRADIVO V PRILAGOJENIH TEHNIKAH – Tiskano, avdiovizualno, elektronsko in drugo gradivo
(vključno s spletnimi stranmi in vsebinami), ki je posebej posneto, natisnjeno ali kako drugače
ustvarjeno oziroma prilagojeno specifičnim potrebam pripadnikov posameznih skupin invalidov, še
zlasti velja to za gradivo ter spletne strani in vsebine prilagojene senzorno in intelektualno
oviranim osebam.
KNJIGE / SLIKANICE V SLOVENSKEM ZNAKOVNEM JEZIKU – Knjige oziroma slikanice, ki so
posebej namenjene in prilagojene gluhim in naglušnim otrokom. Besedilo teh knjig oziroma
slikanic je natisnjeno tako v običajnem slovenskem jeziku, kakor tudi (dodatno) v obliki risanih
kretenj v slovenskem znakovnem jeziku (nekatere otroške slikanice so dodatno opremili še z
napisi v Braillovi pisavi slepih, tako da jih lahko berejo tudi slepi otroci).
KNJIGE V BRAILLOVI PISAVI – Knjige ki so s posebnim tiskarskim strojem natisnjene v brajici
oziroma Braillovi pisavi za slepe, to je v obliki znakov, sestavljenih iz izbočenih pik (šest pik za en
znak), ki jih slepi lahko otipajo s prsti in tako berejo.
KNJIGE V POVEČANEM TISKU – Knjige tiskane v večjem oziroma bolj mastnem tisku od
običajnega, z velikostjo (fontom) črk 14 ali več, ki so namenjene slabovidnim, osebam z disleksijo
in drugimi motnjami branja ter starejšim.
KOPIJA – Izdelek, ki nastane pri kopiranju. Z rodilnikom: kar je narejeno čemu tako podobno, da
vzbuja vtis pravega, originalnega (tako Slovar slovenskega knjižnega jezika). Na področju
slovenske kulturne dediščine pomeni kopija lahko tudi predmet slovenske kulturne dediščine, ki ni
izvirnik (originalni predmet) pač pa je izvirniku (originalnemu predmetu slovenske kulturne
dediščine) v vsem (v vseh zunanjih značilnostih) enak predmet, ki je narejen (ustvarjen) na
podlagi izvirnika, pogosto pa je narejen tudi iste snovi oziroma materialov kot izvirnik. Običajno je
kopija ustvarjena zato, da se zavaruje izvirni predmet slovenske kulturne dediščine pred nadaljnjo
obrabo predmeta slovenske kulturne dediščine, ki je občutljiv oziroma ki se nahaja (že) v slabem
(materialnem) stanju ali tudi iz drugih razlogov. Gre lahko tudi za kopijo / sken tiskanega
dokumenta ali za mikrofilm s posnetki izvirnih dokumentov ali vsebine le – teh (besedila in
fotografij, slik, risb, skic in podobno, ki jih dokumenti vsebujejo).
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NADNAPISI – Napisi nad prizoriščem (prizorom) dogajanja. Lep primer so napisi nad gledališkim
odrom za gluhe gledalce.
NAPISI V PRILAGOJENIH TEHNIKAH – Napisi pri vhodih v zgradbe javnih (kulturnih) ustanov, v
njihovih prostorih, napisi na različnih razstavah, gledaliških ali filmskih oziroma drugih predstavah
ter v okviru različnih drugih kulturnih dogodkov, ki so posebej prilagojeni na način, da jih lahko
berejo slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, osebe z disleksijo ali drugimi motnjami
branja (gre v prvi vrsti za napise v Braillovi pisavi za slepe in v povečanem tisku za slabovidne).
PODNAPISI – Napisi pod prizoriščem (prizorom) dogajanja. Lep primer je podnaslavljanje TV
oddaj na RTV Slovenija za gluhe in naglušne osebe.
PREDMETI NA OTIP – Predmeti (slovenske) kulturne dediščine v okviru razstav – še zlasti v
muzejih in umetniških galerijah – ki se jih slepi obiskovalci dotaknejo in jih spoznavajo s pomočjo
tipanja.
REPLIKA – Izvirnemu kipu ali sliki enaka umetnina istega umetnika: portret je naslikal v več
replikah (tako Slovar slovenskega knjižnega jezika). Gre torej za neke vrste (veren, natančen)
posnetek umetnine, katere avtor (ustvarjalec) je isti kot avtor (ustvarjalec) izvirnika ki je ustvarjena
posebej v ta namen, da si jo obiskovalci lahko ogledajo oziroma da jo lahko (slepi in slabovidni)
tudi otipajo.
SPLETNA TV – Poseben spletni portal Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je dostopen
tako gluhim in naglušnim, kot tudi normalno slišečim in to 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v
letu. Na njem so objavljeni video prispevki posebej prilagojeni gluhim in naglušnim (s podnapisi
in/ali opremljeni s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik), ki pokrivajo vsa področja kulture,
politike, znanosti, športa, tehnike (vključno s področjem tehničnih pripomočkov za gluhe in
naglušne), sveta zabave in drugih področij, ki zanimajo ali so koristna za gluhe in naglušne osebe.
TIPANKE ZA GLUHOSLEPE OSEBE – Gre za posebno vrsto gradiva, dokumentov oziroma
besedil, ki so prav posebej namenjena in prilagojena gluhoslepim osebam na način, da ji ti lahko
otipajo.
TIPK TV – Neodvisna in nekomercialna (zasebna) televizijska postaja, ki pripravlja TV oddaje
posebej prilagojene gluhim in naglušnim ter gluhoslepim gledalcem. Vse TV oddaje, posnetki in
video prispevki, ki jih snemajo, so opremljeni s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik (glavni in
odgovorni urednik TIPK TV je Bojan Mord, bojan.mord@tipk.si, www.tipk.si).
TV ODDAJA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE / TV ODDAJA S TOLMAČENJEM V SLOVENSKI
ZNAKOVNI JEZIK – Televizijska oddaja, ki so jo posebej prilagodili gluhim in naglušnim
gledalcem na način, da so vanjo vključili posnetek tolmača / tolmačke v slovenski znakovni jezik,
ki vsebino oddaje prevaja iz slovenščine v kretnje slovenskega znakovnega jezika.
TV ODDAJA ZA SLEPE IN SLABOVIDNE – Televizijska oddaja, ki je posebej prilagojena
potrebam slepih in slabovidnih gledalcev in sicer na način, da so te TV oddaje opremljene s
posebnim zvočnim opisom dogajanja na ekranu.
ZVOČNE KNJIGE / KNJIGE V ZVOČNEM ZAPISU – Knjige v obliki zvočnega posnetka. Bralec
na glas prebere določeno knjigo oziroma besedilo, nastali zvočni zapis pa shranijo na kaseto, CD
ali DVD. V prvi vrsti so namenjene slepim osebam.
ZVOČNI ČASOPISI (GLASILA) / ČASOPISI (GLASILA) V ZVOČNEM ZAPISU – Časopisi
oziroma glasila – tudi glasila invalidskih društev in organizacij – ki so ustvarjena na enak način kot
zvočne knjige in so v prvi vrsti namenjeni slepim osebam.

IZRAZI, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNE KULTURNO – UMETNIŠKE DEJAVNOSTI
INVALIDOV TER NA DEJAVNOSTI JAVNIH (KULTURNIH) USTANOV ZA INVALIDE
GLEDALIŠČE GLUHIH – Gledališče, ki ga sestavljajo gluhi in naglušni igralci in je v prvi vrsti
namenjeno gluhim in naglušnim gledalcem.
LITERARNI FORUM »BISERI SAVINJE« - Posebno letno srečanje slepih in slabovidnih literatov
iz vse Slovenije, pa tudi iz zamejstva in tujine, ki ga vsako leto v Celju organizira Združenje
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prijateljev slepih Slovenije. Vključuje predstavitve pesniških, dramskih, proznih in drugih
(leposlovnih) besedil, katerih avtorji so slepe in slabovidne osebe ter podelitev priznanj.
PRILAGOJENA VODSTVA – Posebej organizirana skupinska vodstva po javnih (kulturnih)
ustanovah ter po različnih razstavah ali zbirkah (slovenske) kulturne dediščine ali po knjižničnem
ali drugem gradivu, ki je posebej prilagojeno specifičnim potrebam pripadnikov posameznih skupin
invalidov, otrok ali mladostnikov s posebnimi potrebami ali skupinam starejših obiskovalcev
(običajno se ta izvajajo v sodelovanju z različnimi invalidskimi organizacijami, institucijami za
varstvo in vzgojo oziroma izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ali
upokojenskimi društvi).
SALVIA – Priznani dvoletni mednarodni evropski festival gluhih in naglušnih umetnikov, ki je vsaki
dve leti potekal v drugi državi (leta 2010 ga je gostila Ljubljana).
SLIKAR / SLIKARKA Z NOGAMI – Paraplegiki in drugi gibalno ovirani umetniki invalidi, ki slikajo
s pomočjo (uporabo) nog.
SLIKAR / SLIKARKA Z USTI – Paraplegiki in drugi gibalno ovirani umetniki invalidi, ki slikajo z
usti.
USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI – Posebne ustvarjalne
oziroma umetniške delavnice, ki jih javne kulturne ustanove organizirajo posebej za organizirane
skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (vključno z slepimi in slabovidnimi ter
gluhimi in naglušnimi otroci).
VEČČUTNA VODSTVA PO RAZSTAVAH – Posebna vodstva po običajnih razstavah, ki so
posebej namenjena in/ali prilagojena senzorno oviranim osebam in ki omogočajo spoznavanje
razstavnih predmetov s pomočjo različnih čutil (običajno vključujejo predmete kulturne dediščine
ali njihove replike, ki jih je moč otipati).
VEČČUTNE RAZSTAVE / DELAVNICE – Posebne razstave oziroma kulturne ali ustvarjalne
delavnice, v prvi vrsti namenjene senzorno oviranim osebam, pri katerih udeleženci ustvarjajo s
pomočjo različnih čutil (vid, sluh, tip, voh, okus) oziroma s pomočjo različnih čutil spoznavajo
gradivo in predmete (slovenske) kulturne dediščine. Sem štejemo tudi tiste delavnice za normalno
slišeče in normalno videče osebe, ki tem osebam omogočajo doživeti izkušnjo različnih vrst
oziroma oblik invalidnosti (npr. normalno videčim obiskovalcem razstave omogočajo doživeti to,
kar doživljajo slepi obiskovalci razstave ali pa obiskovalcem, ki niso gibalno ovirani omogočijo
izkušnjo gibanja s pomočjo invalidskega vozička).
ZALOŽBA UNSU – Založba, ki na območju Republike Slovenije promovira in prodaja umetniške
izdelke slikarjev in slikark, ki slikajo z usti ali nogami.
IZRAZI ZA RAZLIČNA TEHNIČNO IN PROGRAMSKO OPREMO, TEHNIČNE PRIPOMOČKE
TER TEHNIČNO INFRASTRUKTURO
BRAJEV TISKALNIK – Poseben tiskarski stroj, ki tiska knjige v brajici (Braillovi pisavi) za slepe.
DVIŽNA PLOŠČAD – Naprava za dvig osebe na invalidskem vozičku preko ovire - stopnic.
EBRALEC – Posebna aplikacija - vrsta sintetizatorja govora – ki slepim in slabovidnim
avtomatsko prebere želene vsebine na spletnem portalu RTV Slovenija (avtomatsko branje
besedila).
ELEKTRONSKI POVEČEVALNIK / ELEKTRONSKA LUPA – Elektronska naprava, ki starejšim
in slabovidnim obiskovalcem oziroma uporabnikom javnih (kulturnih) ustanov omogoča poleg
povečevanja velikosti črk besedila, tudi druge funkcije, kot je npr. obračanje besedila,
spreminjanje kontrasta med besedilom in podlago, itd.
INDUKCIJSKA ZANKA – Elektromagnetni sistem, ki naglušnim obiskovalcem s slušnimi
pripomočki omogoča, da poslušajo govorjeno besedo, petje ali glasbo (zvok).
LUPA – Navadna (ročna) povečevalna naprava.
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OZNAKE ZA SLABOVIDNE – Posebne oznake na robu stopnic ali oznake na drugih vrstah ovir v
živih, intenzivnih, kontrastnih barvah, ki pomagajo slabovidnim osebam, da se lažje znajdejo v
prostoru in se lažje izognejo oviram oziroma jih uspešno premagajo.
PREDVAJALNIK ZVOČNIH KNJIG – Naprava, ki predvaja zvočne knjige oziroma časopise,
posnete na kasete, CD-je ali DVD-je.
PROGRAMSKA OPREMA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE – Posebna oprema na računalnikih, ki
gluhim in naglušnim omogoča, da dostopajo do posebej njim prilagojenih elektronskih
dokumentov in gradiva ter do njim prilagojenih spletnih strani oziroma spletnih vsebin na
svetovnem spletu.
PROGRAMSKA OPREMA ZA SLEPE IN SLABOVIDNE – Posebna programska oprema na
računalnikih, ki omogoča slepim in slabovidnim osebam prost in neoviran dostop do različnih
posebej njim prilagojenih vrst informacij, vsebin, dokumentov in gradiv v elektronski obliki ter do
spletnih strani in vsebin na svetovnem spletu.
RAČUNALNIK Z BRAJEVO VRSTICO – Računalnik s posebej dodano vrstico tipk, opremljenih z
znaki v Braillovi pisavi slepih.
TABLE Z NAPISI ZA SLEPE – Posebne (kamnite, marmornate, kovinske, plastične ali drugačne)
table z napisi v slovenski Braillovi pisavi slepih. Običajno označujejo vhod v zgradbo (uradni naziv
ustanove) ali v določen prostor (npr. napis »čitalnica«) ali pa v okviru razstav vsebujejo tudi
podatke o posameznih razstavnih predmetih.
TALNE OZNAKE ZA SLEPE – Posebne reliefne oznake (največkrat v obliki ene ali več debelih
izbočenih črt) za slepe v prostorih javnih (kulturnih) ustanov, ki tem pomagajo priti do dvigal,
razstavnih ali čitalniških prostorov itd. ali tudi pred zgradbami javnih (kulturnih) ustanov, ki slepe
vodijo do vhoda v zgradbo.
TEHNIČNA INFRASTRUKTURA INVALIDOV / ZA INVALIDE – Prostori in tehnična oprema
namenjena kulturno - umetniškim in drugim dejavnostim invalidskih organizacij (oprema za
tiskanje knjig v Braillovi pisavi in v povečanem tisku za slepe in slabovidne, oprema za snemanje
in prilagajanje video posnetkov za gluhe ter za snemanje zvočnih knjig za slepe). MK redno
sofinancira tehnično infrastrukturo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Zveze društev
gluhih in naglušnih Slovenije.
IZRAZI, KI SE POJAVLJAJO V OKVIRU JAVNIH RAZPISOV MIBNISTRSTVA ZA KULTURO
IN V OKVIRU EVROPSKIH RAZPISOV, KI JIH IZVAJA MINISTRSTVO ZA KULTURO
EVROPSKI JAVNI RAZPIS – Javni razpis, ki je delno sofinanciran (običajno v višini do 80% ali
85%) iz sredstev EU oziroma EU skladov, delno pa s strani MK (običajno v višini do 15% ali 20%)
in ki ga izvaja MK.
IZVAJALEC PROJEKTA / PROGRAMA – Uradni naziv organizacije oziroma društva ali
ustanove, ki projekt, ki je bil na javnem razpisu izbran v sofinanciranje, izvaja od začetka do
konca (pogosto je to ista organizacija kot prijavitelj projekta, ni pa to nujno).
JAVNI POZIV – Se uporablja v primerih, ko je mogoče jasno vnaprej določiti umetniška,
kulturnopolitična in strokovna merila, ki jih mora izpolnjevati kulturni program ali kulturni projekt za
sofinanciranje iz javnih sredstev.
JAVNI RAZPIS – Se uporablja v primerih, ko je vnaprej mogoče določiti le kriterije za ocenjevanje
in vrednotenje predlogov kulturnih projektov ali programov, financirajo pa se le tisti projekti ali
programi, ki so v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
KULTURNI PROGRAM – Je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni (kulturni) zavodi, pa jo
država oziroma lokalna skupnost zagotavlja / financira na primerljiv način kot javne (kulturne)
zavode. V primeru invalidov gre za dolgoročno oziroma trajno kulturno – umetniško dejavnost
invalidske, kulturno – umetniške, humanitarne ali druge nevladne organizacije, ki je deloma ali v
celoti, posredno ali neposredno namenjena (tudi) invalidom. Kulturni programi za invalide, ki jih
sofinancira MK, se običajno izvajajo več let.

26

KULTURNI PROJEKT – Je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (npr. izdaja knjige, obnova
kulturnega spomenika, gledališka predstava, koncert, itd.), ki jo sofinancira država ali lokalna
skupnost. V primeru invalidov je kulturno – umetniška dejavnost, ki je namenjena invalidom ali jo
izvajajo (opravljajo) invalidi. Ponavadi se kulturni projekti, ki so v okviru javnega razpisa izbrani v
sofinanciranje s strani MK, izvajajo 1 do 2 leti.
NAZIV PROJEKTA / PROGRAMA – Uradni (delovni) naziv (sofinanciranega) kulturnega projekta
ali programa.
NEPOSREDNI POZIV – Se uporablja v primeru sofinanciranja delovanja javnih (kulturnih)
zavodov, javnih skladov in javnih agencij, ki je v skladu s 23. in 31. členom Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo.
POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA / PROGRAMA – Izvajalec s strani MK oziroma EU
sofinanciranega kulturnega projekta ali programa mora periodično (običajno na 3 ali na 6
mesecev) poročati o napredku pri izvajanju projekta.
PRIJAVITELJ – Invalidska, humanitarna, kulturno – umetniška ali druga nevladna organizacija, ki
projekt, namenjen invalidom, prijavi na javni razpis MK ali EU.
PROGRAMSKI JAVNI RAZPIS – Gre za javni razpis MK, ki je namenjen sofinanciranju kulturnih
programov invalidov.
PROJEKTNI JAVNI RAZPIS – Gre za javni razpis MK, ki je namenjen sofinanciranju kulturnih
projektov invalidov.
SKUPNA VREDNOST PROJEKTA – Ocenjena skupna višina finančnih sredstev v evrih, ki je
potrebna za uspešno izvedbo kulturnega projekta ali kulturnega programa. Ta poleg sredstev
pridobljenih s strani MK vključuje tudi druge vire sredstev (sredstva Fundacije za financiranje
invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO), donacije, sponzorska
sredstva, prostovoljni prispevki, itd.).
VIŠINA ODOBRENIH SREDSTEV – Skupna višina finančnih sredstev v evrih, ki jo MK s sklepom
o izboru projektov oziroma programov sprejetih v sofinanciranje odobri (in kasneje tudi nakaže)
prijavitelju oziroma izvajalcu projekta ali programa.
VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV – Skupna višina finančnih sredstev v evrih, za katero
prijavitelj oziroma izvajalec projekta zaprosi MK, ko kulturni projekt ali kulturni program prijavi na
javni razpis MK oziroma EU.
ZAKLJUČNO / KONČNO POROČILO O IZVEDBI PROJEKTA - Po končani izvedbi s strani MK
sofinanciranega kulturnega projekta ali kulturnega programa, mora izvajalec projekta oziroma
programa posredovati MK končno poročilo o izvedbi in realizaciji kulturnega projekta oziroma
kulturnega programa.
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B5: Priloga (Ministrstvo za pravosodje)
Slika 1: Program dogodka »Dnevi duševnega zdravja«
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B6: Priloga (ZZZS)
Preglednica 4: Stroški izdanih, izposojenih in servisiranih medicinskih pripomočkov po skupinah v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v letih 2017 in
2018 (ZZZS)
indeks
stroškov
povprečni strošek na zavarovano
stroški izdanih
izdanih
osebo po skupinah medicinskih
medicinskih
delež stroškov
skupina
medicinskih
pripomočkov
pripomočkov (v evrih)
pripomočkov
2016/
2017
2018
indeks
2017
2018
2017
2018
2015
proteze udov
2.189,36
2.267,48
103,6
1.317.996
1.412.640
1,91
1,95
107,2
estetske proteze
112,45
114,32
101,7
606.670
625.224
0,88
0,86
103,1
ortoze
174,28
169,88
97,5
1.671.906
1.646.943
2,42
2,27
98,5
ortopedska obutev
95,62
95,27
99,6
494.904
510.250
0,72
0,70
103,1
vozički in ostali pripomočki za gibanje, stojo
344,66
360,14
104,5
7.753.729
8.225.562
11,24
11,36
106,1
in sedenje
električni stimulatorji in ostali aparati
844,58
829,44
98,2
5.159.525
5.843.422
7,48
8,07
113,3
sanitarni pripomočki
93,54
96,17
102,8
322.515
317.557
0,47
0,44
98,5
blazine proti preležaninam
74,00
73,04
98,7
403.089
403.883
0,58
0,56
100,2
kilni pasovi
43,94
43,85
99,8
108.042
105.030
0,16
0,15
97,2
pripomočki pri umetno izpeljanem črevesju
1.301,54
1.307,63
100,5
4.710.256
4.873.538
6,83
6,73
103,5
in urostomi
pripomočki pri težavah z odvajanjem seča
189,09
191,96
101,5
16.086.30
16.523.76
23,32
22,82
102,7
0
4
pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni
461,09
480,56
104,2
18.603.56
19.630.01
26,97
27,11
105,5
8
9
kanile
107,64
107,55
99,9
654.211
673.886
0,95
0,93
103,0
ostali tehnični pripomočki
86,02
95,34
110,8
199.571
220.803
0,29
0,30
110,6
pripomočki za slepe
118,32
139,64
118,0
34.076
46.920
0,05
0,06
137,7
slušni aparati
450,57
482,10
107,0
5.667.770
6.129.379
8,22
8,46
108,1
obvezilni material
95,13
95,49
100,4
1.042.369
1.033.960
1,51
1,43
99,2
raztopine
11,02
11,73
106,5
37.540
37.188
0,05
0,05
99,1
pripomočki za izboljšanje vida
19,26
18,89
98,0
2.337.788
2.374.637
3,39
3,28
101,6
stroški popravil, vzdrževanj in prilagoditev
813,17
788,95
97,0
921.325
861.535
1,34
1,19
93,5
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skupina

storitve
enkratni pavšalni znesek za izposojo
medicinskega pripomočka
SKUPAJ

2017
201,64
33,71

2018
215,45
34,49

indeks
106,8
102,3

2017
345.813
509.853

2018
379.622
534.446

2017
0,50
0,74

2018
0,52
0,74

indeks
stroškov
izdanih
medicinskih
pripomočkov
2016/
2015
109,8
104,8

245,76

251,90

102,5

68.988.81
7

72.410.20
7

100

100

105,0

povprečni strošek na zavarovano
osebo po skupinah medicinskih
pripomočkov

stroški izdanih
medicinskih
pripomočkov (v evrih)

delež stroškov

Vir: ZZZS, aplikacija izdatki.
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B7: Priloga (ZZZS)
Preglednica 5: Število naročilnic, na podlagi katerih so bili izdani in izposojeni medicinski pripomočki, po skupinah medicinskih pripomočkov v letih 2017 in 2018

število vseh izdanih naročilnic (VN)

šifra
skupine
MP

naziv skupine medicinskih
pripomočkov

1

proteze udov

2

estetske proteze

3

ortoze

4

ortopedska obutev

5
6

vozički ter ostali pripomočki za
gibanje, stojo in sedenje
električni stimulatorji in ostali aparati

7

591

626

indeks
2018/2017
3=2/1
105,9

6.969

7.013

10.315

2017

2018

1

2

število izdanih
obnovljivih naročilnic
(ON) v vseh
naročilnicah

delež (%)

2017

2018

2017

2018

4

5

6=4/1

7=5/2

-

-

-

-

100,6

-

-

-

-

10.379

100,6

-

-

-

-

4.985

5.354

107,4

-

-

-

-

32.618

33.855

103,8

-

-

-

-

7.484

8.602

114,9

-

-

-

-

sanitarni pripomočki

3.799

3.675

96,7

-

-

-

-

8

blazine proti preležaninam

5.698

5.788

101,6

-

-

-

-

9

kilni pasovi

2.459

2.415

98,2

-

-

-

-

14.610

15.052

103,0

2.111

2.296

14,45

15,25

137.361

135.697

98,8

21.739

23.456

15,83

17,29

109.936

110.640

100,6

23.310

25.887

21,20

23,40

9.465

9.782

103,3

-

-

-

-

2.699

2.831

104,9

-

-

-

-

313

388

124,0

-

-

-

-

-

-

10

13

pripomočki pri umetno izpeljanem
črevesju in urostomi
pripomočki pri težavah z odvajanjem
seča
pripomočki pri zdravljenju sladkorne
bolezni
kanile

14

ostali tehnični pripomočki

15

pripomočki za slepe

16

slušni aparati

18.034

18.013

99,9

-

-

17

obvezilni material

27.245

26.401

96,9

756

797

11
12

2,77

3,02
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šifra
skupine
MP

število vseh izdanih naročilnic (VN)
naziv skupine medicinskih
pripomočkov

1
5.689

2
5.320

indeks
2018/2017
3=2/1
93,5

pripomočki za izboljšanje vida

122.328

127.328

Skupaj

522.598

529.159

18

raztopine

19

2017

2018

število izdanih
obnovljivih naročilnic
(ON) v vseh
naročilnicah
2017

delež (%)

2018

4

2017

5

2018

6=4/1

7=5/2

-

-

-

-

104,1

-

-

-

-

101,3

47.916

52.436

9,17

9,91

Vir: ZZZS, aplikacija medicinski pripomočki.
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