Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS je na svoji
19. seji dne 29.9.2005 sprejel

NAVODILO O POSREDOVANJU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
I.
(temelj in vsebina)
Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS 24/03 in 61/05)
je Vlada Republike Slovenije z letom 2005 ( Katalog organov) uvrstila FIHO med
organe in organizacije, ki so dolžne ravnati po navedenem zakonu.
To navodilo na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ureja oblike
in način posredovanja informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga FIHO.

II.
(katalog informacij javnega značaja)
Katalog informacij javnega značaja se javno vodi na spletni strani FIHO in obsega
naslednje temeljne sestavine:
1.
Podatki o organizaciji
Ime: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji, Stegne 21 c v Ljubljani
Ustanovljena z Odlokom Državnega zbora RS o ustanovitvi fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Ur. l. RS št. 9/98) na podlagi 8. člena
Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Ur. l. RS št. 44/96).
Osnovna dejavnost fundacije, s katero uresničuje svoj namen, je financiranje oziroma
sofinanciranje:
- izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij
oziroma programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk
in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
- delovanja invalidskih oziroma humanitarnih organizacij,
- naložb v osnovna sredstva invalidskih oziroma humanitarnih organizacij ter njihovo
vzdrževanje.
FIHO upravlja s sredstvi, ki jih pridobiva s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na
srečo po določbah zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), in sicer:
- s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo,
- s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
- s plačili dajatev za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo.
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FIHO upravlja z ustanovitvenim premoženjem fundacije, ki predstavlja 40 % navadnih
imenskih delnic Loterije Slovenije ter pridobiva ustrezne dividende.
FIHO upravlja tudi s sredstvi, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki.
Organi fundacije so: Svet fundacije, direktor, komisije in nadzorni odbor.
Svet fundacije ima 27članov. Dva člana sta predstavnika Vlade RS in ju imenuje
Vlada Republike Slovenije. 25 članov je predstavnikov uporabnikov in jih na predlog
uporabnikov imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Po enega predstavnika
uporabnikov Državni zbor RS imenuje na predlog Rdečega križa Slovenije, Slovenske
Karitas in Gorske reševalne službe, 14 predstavnikov uporabnikov imenuje na predlog
invalidskih organizacij, osem predstavnikov uporabnikov pa imenuje na predlog
humanitarnih organizacij. Člani sveta so imenovani za dobo petih let. Svet fundacije
izvoli predsednika in namestnika predsednika; prav tako pa tudi imenuje člane komisij
in nadzornega odbora.
Poslovodni organ fundacije je direktor fundacije, ki ga imenuje svet FIHO za dobo
petih let – k njegovemu imenovanju daje soglasje državni zbor.
2. Predpisi, splošni in drugi akti:









Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
Zakon o igrah na srečo
Odlok o ustanovitvi FIHO
Pravila FIHO
Pravilnih o pogojih in merilih za uporabo sredstev FIHO
Poslovnik o delu FIHO
Navodilo za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih
delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij
Navodilo o posredovanju informacij javnega značaja



Letni finančni načrti FIHO in zaključni računi



Letna poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO



Sklepi o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim
organizacijam

3. Osebe, odgovorne za posredovanje informacij javnega značaja:
1. v.d. direktorja FIHO - mag. Janez JUG, Malija 106, Izola,
tel.št.:01/5007700, e-mail: fiho@siol.net
2. poslovni sekretar – Breda V.OMAN, Srednje Bitnje 55, Žabnica, tel.št.:
01/5007704, e-mail: breda.oman@gov.si

Katalog informacij javnega značaja se redno vzdržuje in tekoče dopolnjuje z
nastalimi spremembami in novostmi.
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III.
(spletna stran)
Na spletni strani FIHO se objavljajo naslednje vrste informacij:












vsi splošni akti, ki jih sprejme svet FIHO
sestava članov sveta FIHO in njegovih organov
podatki o direktorju in strokovni službi FIHO
besedilo javnega razpisa za letno razporeditev sredstev FIHO
razpisna dokumentacija ob javnem razpisu
zapisnik o odpiranju vlog po javnem razpisu
sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim
organizacijam
letno poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO
sklici sej sveta FIHO in njegovih organov z dnevnimi redi
sklepi in stališča sveta FIHO
mnenja in predlogi državnim in drugim organom v zvezi s problematiko
delovanja FIHO.

IV.
(način dostopa do informacij javnega značaja)
a)
Podatki iz kataloga javnih informacij so neposredno dosegljivi v elektronski obliki,
prav tako tudi vsi drugi podatki, ki so objavljeni na spletni strani FIHO. Podatki iz
kataloga in spletne strani FIHO se lahko posredujejo tudi v tekstovni fizični obliki.
Informacije javnega značaja se prosilcu glede na njegovo željo in tehnične
možnosti posredujejo v obliki tekstovnega prepisa, fotokopije, elektronskega zapisa
ali dajo na vpogled v prostorih fundacije ob prisotnosti uradne osebe iz strokovne
službe FIHO.
Če prosilec poleg dostopa do informacije javnega značaja želi doseči dovoljenje za
njeno ponovno uporabo, mora navesti za kakšen namen in kako bo informacijo
ponovno uporabil. V sklepu o ponovni uporabi javne informacije se določijo tudi
obveznosti koristnika ponovne uporabe.
b)
Dokumenti, ki vsebujejo varovane osebne podatke ali poslovno tajnost oz.
vključujejo vsebino in strukturo avtorsko oblikovanih programov ter druge zaupne
podatke, se ne posredujejo kot informacije javnega značaja. Če je take podatke
mogoče izločiti iz ostale pretežne vsebine dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo
zaupnost, se izločanje opravi v sodelovanju z organizacijo oz. osebo, od katere je
fundacija dokument pridobila.
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V.
(stroški)
Elektronski način dostopa do informacij javnega značaja je brezplačen. Za
posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije
fundacija prosilcu zaračuna materialne stroške po stroškovniku, ki ga določi
direktor fundacije v okviru zneskov materialnih stroškov, ki jih določa Uredba
Vlade Republike Slovenije o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja.

VI.
(letno poročanje)
Na podlagi 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja bo FIHO
izdelal letno poročilo o izvajanju tega navodila s podatki, ki jih zahteva navedena
zakonska določba.

VII.
(uveljavitev)
Navodilo začne veljati, ko je sprejeto na seji sveta FIHO in se objavi na spletni
strani.

Ljubljana, 29.9.2005

Komisija za pripravo aktov FIHO

Obrazložitev:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. L. RS 24/03 in 61/05) ureja
postopke za dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni
organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe
javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Vlada RS (po
spremembah in dopolnitvah zakona pa ministrstvo, pristojno za upravo) vsako leto
objavi katalog prej navedenih organov, ki ravnajo po tem zakonu. Vlada je med te
organe v katalogu uvrstila tudi FIHO.
Zakon nalaga organom in organizacijam, ki so uvrščene v katalog, da s svojimi akti
uredijo nekatera razmerja in postopke v zvezi z posredovanjem informacij javnega
značaja v okviru njihovih pristojnosti oz. delovnih področij; predvsem gre za
oblike, pogoje in način omogočanja dostopa do informacij javnega značaja, s
katerimi sicer razpolagajo.
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V skladu s podlagami, vsebovanimi v Zakonu o dostopu do informacij javnega
značaja ter Uredbi Vlade RS o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja (Ur. l. RS 76/05) predloženo navodilo ureja posamezna vprašanja
glede dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga FIHO.
Posamezni vsebinski sklopi, ki jih ureja navodilo so uvrščeni v ustrezne razdelke:
katalog informacij javnega značaja; spletna stran; način dostopa do informacij
javnega značaja; stroški; letno poročanje.
V navodilu vsebovane rešitve so skladno z določbami Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja in že omenjene uredbe Vlade RS prilagojene
konkretnim razmeram in okvirom, v katerih deluje FIHO. Z njimi se ureja dostop
do informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga FIHO, ter ustrezno ravnanje
pooblaščenih oseb in strokovne službe FIHO.
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