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Na podlagi 8. člena Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05 in 23/08) in 5. 
člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/98, 
45/05 in 23/08), je svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji na 7. seji dne 8.12.2008 sprejel ter na 4. izredni seji 
sveta dne 5.12.2011 dopolnil 
 
 

Navodilo 
 o razpolaganju z rezervnimi sredstvi  

 
1. člen 

 
Rezervna sredstva za invalidske in humanitarne organizacije se obvezno oblikujejo 
na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, ob sprejemu 
letnega finančnega načrta FIHO. Ta sredstva se posebej evidentirajo v okviru 
sredstev FIHO in se uporabljajo le v skladu s svojim namenom na način, ki je določen 
v tem navodilu. 
 

2. člen 
 

Rezervna sredstva se lahko dodelijo posamezni invalidski ali humanitarni 
organizaciji, ki je izpolnila pogoje za financiranje skladno z 8. členom Pravilnika o 
merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije (v nadaljevanju: Pravilnik) in je 
sprejeta v so/financiranje iz sredstev FIHO tekočega leta. 
 

3. člen 
 

Rezervna sredstva je zaradi novih izjemnih okoliščin in nepričakovanih dogodkov 
možno uporabiti za namene iz drugega člena Pravilnika, in sicer za:  
• izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter 

programov in storitev humanitarnih organizacij, 
• delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij in  
• naložbe v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo 

vzdrževanje  
 
Rezervna sredstva se lahko dodelijo le za tiste namene iz prejšnjega odstavka, ki jih 
zaradi kasneje nastalih razmer ni bilo možno predvideti že v finančno ovrednotenem 
letnem delovnem programu invalidske oz. humanitarne organizacije za tekoče leto. 
  

4. člen 
 

Za izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter 
programov in storitev humanitarnih organizacij ter za njihovo delovanje se rezervna 
sredstva lahko dodelijo le, če so v tekočem letu nastopile izjemne okoliščine in 
nepričakovani dogodki, ki terjajo nujna finančna sredstva in brez katerih bi bila tako 
resno ogrožena ali bistveno okrnjena dejavnost invalidske oz. humanitarne 
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organizacije, da ta ne bi mogla uresničiti svojih temeljnih ciljev in poslanstva. To velja 
tudi za primere, ko organizacija brez dodatnih finančnih sredstev ne bi mogla 
odpraviti posledic izjemnih okoliščin in nepričakovanih dogodkov in bi utrpela večjo 
materialno ali moralno škodo. 
 

5. člen 
 

Za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje se invalidski ali humanitarni 
organizaciji lahko dodelijo rezervna sredstva, če gre za:  

- nujno nadomestitev opreme zaradi kraje, uničenja ali večje okvare, zaradi 
katere popravilo ni smotrno in terja nadomestitev 

- nujna investicijsko vzdrževalna dela, ki so neodložljiva zaradi odprave 
posledic naravnih in drugih hujših nesreč 

- druge izjemne primere, pri katerih pristojna komisija presodi, da bi bilo brez 
dodelitve teh sredstev resno ogroženo izvajanje (posebnih) socialnih 
programov ali delovanje organizacije. 

 
V primerih iz prve in druge alineje iz  prejšnjega odstavka se rezervna sredstva lahko 
uporabijo le pod pogojem, da je bilo prizadeto premoženje invalidske oz. 
humanitarne organizacije ustrezno varovano in zavarovano pri zavarovalnici. 
Rezervna sredstva se lahko dodelijo le v višini razlike med sredstvi iz zavarovanja in 
dejansko škodo.  

 
6. člen 

 
Prošnje invalidskih in humanitarnih organizacij za dodelitev rezervnih sredstev se 
posredujejo Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
invalidskim organizacijam oz. Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam, ki jih proučita, pri tem pa zlasti 
ugotovita utemeljenost razlogov ter preverita dokumentacijo in podatke. Po potrebi 
pristojna komisija invalidsko oz. humanitarno organizacijo pozove k dopolnitvi prošnje 
oz. k dostavi manjkajoče dokumentacije in podatkov. Komisiji pripravita predlog za 
odločitev na seji sveta FIHO. 

 
7. člen 

 
Pri pripravi predloga za dodelitev rezervnih sredstev komisiji upoštevata realni obseg 
oblikovanih rezervnih sredstev, pri čemer pa lahko uporabita za vsako polletje največ 
40% oblikovanih rezervnih sredstev po letnem finančnem načrtu FIHO, ob tem pa 
mora do konca tekočega leta ostati najmanj 10% rezervnih sredstev.  
 
Neporabljena rezervna sredstva invalidskih oz. humanitarnih organizacij, oblikovana 
z letnim finančnim načrtom, se po stanju 31. 12. prenesejo v naslednje leto in se 
dodajo že oblikovanim rezervnim sredstvom invalidskih oz. humanitarnih organizacij.  

 
 

8. člen 
 

Svet FIHO odloči o predlogih komisij za dodelitev rezervnih sredstev invalidskim in 
humanitarnim organizacijam na redni ali izjemoma korespondenčni seji sveta FIHO, 
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če okoliščine terjajo ukrepanje brez odlašanja. Sklep sveta FIHO o dodelitvi rezervnih 
sredstev oz. zavrnitvi prošnje vsebuje enake sestavine kot sklep o razporeditvi 
sredstev FIHO po javnem razpisu za posamezno leto.  
 
Glede sklepanja pogodbe o uporabi dodeljenih rezervnih sredstev, nadzoru in 
poročanju se uporabljajo določbe Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
in Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih 
organizacijah, ki veljajo za sredstva dodeljena po javnem razpisu FIHO za tekoče 
leto. 

 
9. člen 

 
Izjemoma se sme rezervna sredstva uporabiti za delno ali celotno kritje obveznosti 
fundacije do posamezne invalidske ali humanitarne organizacije, če taka obveznost 
izhaja iz odločitve sodišča. 
 
V takih primerih uporabo rezervnih sredstev odredi direktor FIHO kot odredbodajalec, 
o čemer obvesti Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 
sredstev invalidskim organizacijam ali Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov 
za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam ter svet FIHO. 

 
 

10. člen 
 

Navodilo začne veljati, ko je sprejeto na seji sveta FIHO in se uporablja od 1.1. 2009 
dalje.  
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Predsednik sveta FIHO 
                 Miran Krajnc 


