
 
 

 

 

 

 

 

 

Postopek izbora 6 članov/predstavnikov nevladnih organizacij v 
Razvojni svet Savinjske regije 

za programsko obdobje 2021–2027 
 
 
 
     OBMOČJE: David Razboršek 

UPRAVNA ENOTA: UE Celje  
PREDLAGATELJ: Vozim, zavod za inovativno izobraževanje 

     KANDIDAT/KA: David Razboršek 
 

 

OPIS KANDIDATA/KE: 
 

Davida Razborška, rojenega 24.2.1978, odlikuje 15 let izkušenj iz gospodarstva, bolj 
specifično s področja marketinga. Pri 29. letih je zaradi poškodbe pristal na invalidskem 
vozičku, kar pa ga je spodbudilo k snovanju projektov, ki spreminjajo družbo na bolje. 
Tako je s somišljeniki ustanovil nevladno organizacijo VOZIM, zavod za inovativno 
izobraževanje (Zavod VOZIM), ki jo vodi že 10 let. Zavod VOZIM deluje na področjih  
preventivnih programov s področja prometne varnosti in javnega zdravja, snovanja 
učinkovitih socialno marketinških kampanj, omogoča psihosocialno rehabilitacijo 
poškodovancev, invalidov in njihovo opolnomočenje, dotika pa se tudi tematik 
diskriminacije ranljivih skupin in v zadnjem letu in pol vedno bolj tudi trajnostne 
mobilnosti. Zavod uspešno snuje, razvija, izvaja in nadgrajuje programe pod vodstvom 
Davida Razborška, hkrati pa je prejemnik več nacionalnih in mednarodnih nagrad iz 
področja njegovega delovanja – tudi Evropska komisija je iniciativo Heroji furajo v 
pižamah prepoznala kot najboljšo iniciativo na področju prometne varnosti in 
učinkovito preventivno prakso (Excellence in Road Safety Award). Deluje na lokalnem, 
regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju – programi so razširjeni v Srbiji ter 
Bosni in Hercegovini kot tudi v evropskih državah v okviru Erasmus+ projektov.  
David Razboršek je več let deloval kot predstavnik Sveta Javne agencije RS za varnost 
prometa, trenutno pa je član upravnega odbora Društva paraplegikov JZ Štajerske, ki 
aktivno sodeluje s 33. občinami v širši Savinjski regiji.  
 
Nevladni sektor vidi kot vključenega v vse procese na ravni delovanja razvojne 
agencije, predvsem pa pri aktivaciji širše civilne družbe in glede na dosedanje izkušnje 
in dobro sodelovanje z gospodarstvom, tudi v povezovalni vlogi z gospodarstveniki. 
Nujno je, da so nevladne organizacije vključene pri vseh večjih projektih, sploh z vidika 
aktivacije in mobilizacije prebivalstva ter zastopanja različnih interesov ključnih 



javnosti.  
V Razvojnem svetu Savinjske regije se bo zavzemal za še vidnejšo in aktivnejšo vlogo 
nevladnega sektorja v vseh procesih, tako na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. 
Predstavljal bo glas oziroma pravice vseh nevladnikov, da se celovito vključujejo v vse 
sfere družbenega življenja s ciljem zagotavljanja višje kakovosti življenja ljudi ter skrbel 
za večjo povezljivost različnih deležnikom med sabo. Vodi ga moto, da spremembe 
lahko dosežemo samo vsi skupaj. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO. 
Vsebina ne predstavlja uradnega stališča ministrstva.  

 
  

 


