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POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU 
FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH 

INHUMANITARNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI 
SLOVENIJI V LETU 2001 

 
 
 

 
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju FIHO) je na osnovi 17. člena Odloka o ustanovitvi 
FIHO dol�na enkrat letno predlo�iti poročilo o delu in finančnem poslovanju v 
preteklem koledarskem letu Dr�avnemu zboru RS, Uradu Vlade RS za invalide 
in bolnike ter Ministrstvu pristojnemu za področje delovanja invalidskih in 
humanitarnih organizacij. 
 
Odlok o ustanovitvi FIHO je na podlagi 62., 63. in 64. člena Zakona o socialnem 
varstvu v 5. členu na splo�no opredelil invalidske in humanitarne organizacije, v 
4. členu pravil FIHO pa so konkretno opredeljene invalidske in humanitarne 
organizacije, ki so upravičene do financiranja oz. sofinanciranja iz sredstev 
FIHO. Fundacija financira tiste programe in storitve, ki so v neposredno korist 
posameznikov, prispevajo k izbolj�anju njihovega socialnega polo�aja oz. 
preprečujejo poslab�anje in prispevajo k ustvarjanju mo�nosti za čimbolj 
neodvisno in samostojno �ivljenje. Ti programi obsegajo posebne socialne 
programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji 
pravic človeka � dr�avljana in nediskriminaciji invalidov ter programe 
humanitarnih organizacij, s katerimi re�ujejo oz. bla�ijo socialne stiske in te�ave 
posameznikov ter skupin. 
 
Za izvajanje nalog fundacije je pristojen svet, v  skladu z akti FIHO pa tudi 
komisije in nadzorni odbor. 
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I. SVET FIHO 
 
Svet je imel v letu 2001 osem rednih sej (tri več kot leta 2000), na katerih je 
obravnaval 25 točk dnevnega reda. Udele�ba na sejah je bila v povprečju 75 %. 
Svet je na sejah obravnaval naslednja pomembnej�a gradiva:  
 
1. Letno poročilo � bilanca stanja FIHO v letu 2000 
 
Svet je sprejel računovodsko poročilo � bilanco stanja fundacije za leto 2000 v 
naslednji vi�ini:  
- prihodki              2.295.171.063,62 SIT 
- odhodki               2.081.709.623,90 SIT 
- prese�ek prihodkov nad odhodki     213.461.439,72 SIT 
 
Prese�ek prihodkov je svet namenil za tekoče financiranje dejavnosti invalidskih 
in humanitarnih organizacij v letu 2001. 
 
Ker je bil med letom priliv sredstev od dohodka iger na srečo ni�ji od sprejetega 
finančnega načrta FIHO za leto 2000, so bila sredstva za nalo�be invalidskih 
organizacij realizirana le v vi�ini 70 %. 
 
2. Sklep o razporeditvi sredstev invalidskim in humanitarnim 
organizacijam v letu 2001 
 
V finančnem načrtu FIHO je bilo za leto 2001 invalidskim organizacijam 
namenjeno 1.618.650.000 sit, od tega za programe in delovanje 1.213.987.500 
sit in za nalo�be 404.662.500 sit. Humanitarne organizacije so imele na voljo 
537.625.495 sit, od tega za programe in delovanje 512.650.000 sit in za nalo�be 
24.976.495 sit. Skupno je bilo na voljo 2.156.275.495 sit. V skladu s 
pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, je svet v 
Uradnem listu RS 6. oktobra 2000 objavil javni razpis za razporeditev sredstev 
fundacije v letu 2001. Na javni razpis se je prijavilo 25 invalidskih in 41 
humanitarnih organizacij. Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo 
predlogov za razporeditev sredstev fundacije sta pripravili predlog razporeditve 
sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2001. Svet je na seji 
dne 19. marca 2001 predlog obeh komisij sprejel z večino glasov. Podrobnej�e 
poročilo o izvedbi postopka priprave predlogov za razporeditev sredstev 
fundacije je prikazano v nadaljevanju poročila. 
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3. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2000 
 
Poročilo je bilo pripravljeno v skladu z Odlokom o ustanovitvi fundacije in akti 
FIHO, vsebuje pa podatke o delu organov fundacije, podrobnej�i prikaz 
izvedenih postopkov priprave predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in 
humanitarnim organizacijam in  pregled financiranja socialnih programov teh 
organizacij. 
 
Svet FIHO je poročilo obravnaval na seji dne 7. maja 2001. Ker so imeli člani 
sveta na poročilo pripombe, so imenovali delovno skupino, ki je poročilo 
vsebinsko dopolnila. Na seji sveta dne 4. junija je svet dopolnjeno poročilo 
soglasno sprejel. Poročilo je bilo posredovano Dr�avnemu zboru Republike 
Slovenije, Ministrstvu za delo, dru�ino in socialne zadeve, Uradu Vlade RS za 
invalide in vsem invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so se v letu 
2001 financirale iz sredstev fundacije. 
 
Odbor za delo, zdravstvo, dru�ino, socialno politiko in invalide je na seji dne 
7.11.2001 obravnaval poročilo in ga sprejel. 
 
 
4. Projekt: Evalvacijska raziskava izvajanja posebnih socialnih programov 
invalidskih organizacij in socialnih programov humanitarnih organizacij v 
letu 2000 
 
Svet FIHO je na seji  dne 17. marca 2001 imenoval sedem člansko delovno 
skupino in jo zadol�il, da pripravi dispozicijo za izvedbo evalvacijske raziskave 
o izvedenih posebnih socialnih programih invalidskih organizacij in socialnih 
programih humanitarnih organizacij v letu 2000, pripravi vsebino javnega 
razpisa za izbiro strokovne institucije, ki bo evalvacijo izvedla ter predvidi 
potrebna finančna sredstva. Delovna skupina se je sestala trikrat in pripravila 
delovni osnutek vsebinskega koncepta evalvacijske raziskave, ki naj da odgovor 
na vpra�anje, kako se uresničujejo cilji fundacije pri financiranju socialnih 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na podlagi izdelane 
dispozicije je delovna skupina pripravila predlog javnega razpisa za izbiro 
strokovne institucije, ki bo opravila evalvacijsko raziskavo. Svet je na seji dne 4. 
junija 2001 sprejel besedilo javnega razpisa in ga objavil v časopisu Delo.  V 
razpisanem roku se je na razpis prijavil In�titut za dru�bene vede, s katerim je 
bila dne 30.10.2001 sklenjena pogodba o izvajanju in financiranju evalvacijske 
raziskave. 
 
Svet je na seji dne 8. oktobra 2001 sprejel tudi sklep, da se delovna skupina za 
spremljanje evalvacijske raziskave raz�iri z dvema novima članoma � 
strokovnjakoma z in�tituta RS za rehabilitacijo. Naloga delovne skupine je 
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spremljati izvedbo evalvacijske raziskave in projektnemu svetu, (ki ga je 
imenoval izvajalec raziskave) dajati predloge, ki zadevajo vsebino raziskave. 
 
S tem sklepom je svet FIHO realiziral priporočilo Odbora Dr�avnega zbora za 
delo, zdravstvo, dru�ino, socialno politiko in invalide, da se z raziskavo ugotovi, 
kako učinkovito se za navedene namene uporabljajo sredstva fundacije.  
 
 
5. Strategija razvoja klasičnih iger na srečo 
 
Medresorska delovna skupina pri Uradu za nadzor prirejanja iger na srečo, v 
kateri so sodelovali tudi predstavniki fundacije, je pripravila osnutek strategije 
razvoja klasičnih iger na srečo. Z navedenim dokumentom bo opredeljena 
dolgoročna politika prirejanja klasičnih iger na srečo, s tem pa bo invalidskim, 
humanitarnim in �portnim organizacijam zagotovljen stabilen vir sredstev za 
izvajanje njihovih programov. Dokument je usklajen z zakoni, ki urejajo 
prirejanje klasičnih iger na srečo, vendar pa strategija �e vedno ni sprejeta. 
 
Člani sveta so podprli osnutek strategije in Uradu za nadzor prirejanja iger na 
srečo priporočili, da gradivo čimpreje posreduje v razpravo in odločanje Vladi 
Republike Slovenije. 
 
 
6. Predlog valorizacije odobrenih sredstev invalidskim in humanitarnim 
organizacijam v letu 2001 
 
V sprejetem finančnem načrtu za leto 2001 je bilo za delovanje invalidskih in 
humanitarnih organizacij na voljo 2.156.275.495 sit. V navedenem znesku pa ni 
bila upo�tevana predvidena inflacija v vi�ini 8 do 9 %, ker je svet FIHO ob 
sprejemanju finančnega načrta fundacije za leto 2001 izhajal iz dose�enega 
priliva sredstev v letu 2000, ki je bil realiziran le v vi�ini 95 %. Zaradi davka na 
dodano vrednost se je poslovanje invalidskih in nekaterih humanitarnih 
organizacij podra�ilo v povprečju za 13 %. 
 
V primerjavi z letom 2000, ko so bili načrtovani prihodki FIHO dose�eni le v 
vi�ini 95 %, je bilo leto  2001 za fundacijo finančno bolj uspe�no. Glede na 
dose�eno realizacijo v letu 2000, so v letu 2001  celotni prihodki porastli za 26 
% in to predvsem na račun koncesijskih dajatev Loterije Slovenije. Največ 
prihodka je prinesla igra na srečo »Loto«, saj se je zaradi večkratnih prenosov 
dobitkov »sedmice« zelo povečalo �tevilo vplačnikov navedene igre na srečo. 
Zaradi ugodnih finančnih prilivov sredstev in ker v finančnem načrtu FIHO v 
letu 2001 ni bila upo�tevana pričakovana inflacija, je svet fundacije v mesecu 
septembru 2001 sprejel sklep, da se invalidskim  in humanitarnim organizacijam 
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dodatno razdelijo sredstva za izvajanje socialnih programov in delovanje v vi�ini 
10 %. Preostala nerazporejena sredstva pa se prenesejo v leto 2002. 
 
 
7. Finančni načrt FIHO  za leto 2002 in sklep o izvedbi javnega razpisa za 
razporeditev sredstev fundacije v letu 2002. 
 
Finančni načrt fundacije za leto 2002 je bil pripravljen v skladu s pravilnikom o 
merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije in na podlagi ocene prilivov 
sredstev od iger na srečo do 31.12.2001. Zaradi večjega priliva sredstev Loterije 
Slovenije od načrtovanih je svet FIHO ocenil, da se bo do 31.12.2001 priliv 
sredstev glede na realizacijo v letu 2001 povečal za 22 %. 
 
V finančnem načrtu FIHO za leto 2002 so planirani prihodki od iger na srečo v 
vi�ini 2.912.000.000 sit. Od navedenega zneska je namenjeno za delovanje 
invalidskih organizacij 2.140.320.000 sit, humanitarnih organizacij 713.440.000 
in za delovanje fundacije 58.240.000 sit. 
 
Na podlagi sprejetega finančnega načrta, je svet dne 12. oktobra 2001  v 
Uradnem listu RS objavil javni razpis za razporeditev sredstev FIHO 
invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2002. 
 
 
8. Program dela sveta, komisij, nadzornega odbora in direktorja FIHO za 
leto 2002  
 
Program dela organov fundacije za leto 2002 vsebuje naloge, ki jih mora 
fundacija izvajati na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije, Odloka o ustanovitvi fundacije ter aktov FIHO. Poleg nalog, ki so 
opredeljene v zakonih in aktih fundacije, bo svet FIHO v letu 2002 obravnaval 
predlog zakona o invalidskih organizacijah, predlog strategije razvoja klasičnih 
iger na srečo ter programe dela in finančnega načrta prirediteljev klasičnih iger 
na srečo. 
 
 
9. Druge pomembnej�e naloge, ki jih je svet FIHO obravnaval v letu 2001  
 
Poleg dejavnosti, ki so navedene v točkah od 1 do 8 je svet FIHO obravnaval �e 
naslednje zadeve: 
 

- na pobudo komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 
sredstev FIHO humanitarnim organizacijam, je obravnaval problematiko 
financiranja Zveze humanitarnih organizacij bolnikov in bolnikov 
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invalidov - HOBIS. Navedeno zvezo je ustanovilo pet organizacij za 
samopomoč, ki bi morale kot ustanoviteljice to zvezo tudi financirati. 
Zveza HOBIS je v vlogi za dodelitev sredstev FIHO za leto 2001 
zahtevala, da fundacija neposredno financira njeno dejavnost. Svet je 
njihovo zahtevo zavrnil, ker zveza ne izpolnjuje pogojev, ki so določeni v 
12. členu Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije. 

- Svet se je seznanil s pobudo uprave Loterije Slovenije d.d. njihovemu 
nadzornemu svetu, da se iz sredstev Loterije Slovenije oblikuje poseben 
sklad, iz katerega bi se za potrebe uprave Loterije Slovenije odkupovale 
proste navadne imenske delnice. Ker je tudi fundacija zainteresirana za 
odkup prostih delnic, je svet pooblastil oba predstavnika fundacije v 
nadzornem svetu Loterije Slovenije, da glasujeta proti ustanovitvi 
posebnega sklada. 

- Svet je obravnaval poročilo Loterije Slovenije d.d. o njihovem poslovanju 
v letu 2000 in predlog uprave o razdelitvi dividend lastnikom Loterije 
Slovenije d.d. Svet se je s predlogi sklepov strinjal in pooblastil 
predstavnika sveta, da na skup�čini delni�ke dru�be Loterije Slovenje 
glasuje za predlagane sklepe. 

- Svet je obravnaval informacijo o pravnih mo�nostih za povečanje �tevila 
predstavnikov fundacije v nadzornem svetu Loterije Slovenije. Člani 
sveta so ocenili, da je sestava nadzornega sveta ključnega pomena pri 
oblikovanju poslovne politike Loterije Slovenije d.d., vendar pa veljavna 
zakonodaja ne omogoča spremembe sestave nadzornega sveta tako, da bi 
FIHO pridobila nova mesta na račun zmanj�anega �tevila delavcev � 
imetnikov delnic Loterije Slovenije d.d. Ko bo zakon to omogočal, naj se 
sestava nadzornega sveta spremeni v korist predstavnikov fundacije. 

 
 
 
II. DELOVANJE KOMISIJ  IN NADZORNEGA ODBORA FIHO  
 
Na podlagi 25. člena Pravil FIHO je svet imenoval naslednje stalne komisije, ki 
pripravljajo gradiva za seje sveta: 
 

- Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
FIHO invalidskim organizacijam; 

- Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
FIHO humanitarnim organizacijam; 

- Komisijo za akte FIHO. 
 

Obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
FIHO sta v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
fundacije in na osnovi sprejetega sklepa sveta FIHO poobla�čeni, da pripravita 
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predloge za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam. 
(podrobnej�i prikaz dela obeh komisij pri pripravi predlogov za razporeditev 
sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2001 je 
predstavljen v nadaljevanju poročila). 
 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO 
invalidskim organizacijam je imela v letu 2001 12 sej. Na sejah je mesečno 
razporejala odobrena sredstva invalidskim organizacijam za izvajanje posebnih 
socialnih programov, delovanje in nalo�be. V skladu s pravilnikom je komisija 
opravljala nadzor nad porabo sredstev invalidskih organizacij in o tem obve�čala 
svet. 
 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO 
humanitarnim organizacijam je imela v letu 2001 pet sej, na katerih je izvajala 
po vsebini enake naloge kot invalidska komisija.  
 
Komisija za akte FIHO v letu 2001 ni imela nobene seje, ker je svet FIHO 
sprejel sklep, da se akti fundacije ne bodo spreminjali dokler ne bo sprejel 
Zakon o invalidskih organiazcijah in dokler ne bo izdelana evalvacijska 
raziskava izvedenih socialnih programov invalidskih in humanitarnih 
organizacij. 
 
 
Nadzorni odbor v skladu z 28. členom pravil FIHO nadzira izvajanje sklepov 
sveta in njegovih komisij, izvaja nadzor nad porabo sredstev fundacije ter odloča 
o ugovorih invalidskih in humanitarnih organizacij na sklepe obeh komisij za 
pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO. 
 
 
Nadzorni odbor je imel v letu 2001 tri seje, na katerih je obravnaval: 

- računovodsko poročilo - bilanco fundacije za leto 2000 in poročilo o delu 
fundacije ter porabi sredstev za leto 2000;  

- pripombe člana sveta Jo�eta Miklaviča na vsebino zapisnika 19. in 21. 
seje komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 
sredstev FIHO invalidskim organizacijam in jih na podlagi pisne 
obrazlo�itve komisije v celoti zavrnil kot neutemeljene; 

- problematiko financiranja Zveze HOBIS in se strinjal s sklepom komisije, 
da navedena zveza ne izpolnjuje pogojev, ki so določeni v 12. členu 
pravilnika; 

- ugovor TNT Slovenija � dru�tvo za izenačevanje pravic na zapisnik o 
odpiranju vlog za dodelitev sredstev FIHO v letu 2001, iz katerega je bilo 
razvidno, da navedeno dru�tvo ne izpolnjuje pogojev za dodelitev sredstev 
fundacije in ga zavrnil kot neutemeljenega. 
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Nadzorni odbor se je tudi seznanil s pisnimi pripombami člana nadzornega 
odbora FIHO Marjana Bizilja na delo komisije za ocenjevanje in pripravo 
predlogov za razporeditev sredstev fundacije humanitarnim organizacijam, ki se 
nana�ajo na postopek ocenjevanja predlogov za dodelitev sredstev humanitarnim 
organizacijam za leto 2001. Nadzorni odbor se do pripomb Marjana Bizilja ni 
opredeljeval, ampak ga je pozval, naj svoje pripombe uveljavlja na seji sveta 
FIHO. 
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III. DENARNI VIRI ZA FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 
INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 
 
Fundacija je bila  ustanovljena z zakonom o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije. S tem zakonom se je Loterija Slovenije preoblikovala v delni�ko 
dru�bo z znanimi lastniki. FIHO je postal 40 % lastnik navedene delni�ke 
dru�be.  
 
Z zakonom o igrah na srečo so določeni viri sredstev, ki jih FIHO pridobiva za 
izvajanje svojih nalog. Na podlagi tega zakona je Vlada RS podelila Loteriji 
Slovenije d.d. koncesije za prirejanje osmih klasičnih iger na srečo. V zakonu je 
določena vi�ina koncesijske dajatve za posamezno igro na srečo, prav tako pa je 
v zakonu določeno kolik�en odstotek koncesijske dajatve od posamezne igre na 
srečo prejme FIHO in koliko Fundacija za financiranje �portnih organizacij v 
RS. Podobno je v zakonu urejena koncesijska dajatev �portne Loterije 
Slovenije. 
 
Iz sredstev dodeljene koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo (igralnice) 
prejema FIHO 2 % sredstev. Od dohodka prirejanja občasnih klasičnih iger na 
srečo pa prejema 5 %. Iz dohodka Loterije Slovenije d.d. (na podlagi 40 % 
lastni�tva) prejema fundacija dividende, ki so odvisne od vi�ine ustvarjenega 
dohodka delni�ke dru�be. 
 
V letu 2001 je fundacija pridobila: 
 

- od plačil koncesijskih dajatev za trajno prirejanje iger na srečo: 
- Loterije Slovenije d.d.            2.277.759.962,62 sit 
- �portne loterije Slovenije              174.646.979,30 sit 

 
- od plačil koncesijskih dajatev za prirejanje 

posebnih iger na srečo (igralnice)              162.115.049,35 sit 
 

- od plačil dajatev za občasno prirejanje 
iger na srečo       / 

 
- prihodki od dividend Loterije Slovenije d.d.               59.999.818,56 sit 

 
S K U P A J       2.674.521.809,83 sit 
 

- preneseni prese�ek prihodkov iz leta 2000     213.461.439,72 sit 
- prihodki od obresti           17.793.912,43 sit 

 
SKUPAJ VSI PRIHODKI     2.905.777.161,98 sit 
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V primerjavi z letom 2000, ko je bila realizacija le 95 %  in je bilo vseh 
prihodkov 2.295.171.063,62 sit, so bili v letu 2001 prihodki večji za 26 %. 
 
Iz podatkov o dose�enih prihodkih v letu 2001 je razvidno, da je fundacija 
prejela od Loterije Slovenije d.d. skupaj 86 % sredstev, od ostalih prirediteljev 
iger na srečo pa 14 % sredstev. Razmerje je enako kot v letu 2000. 
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IV. RAZPOREJENA SREDSTVA INVALIDSKIM IN 
HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V OBDOBJU 1998 � 
2001 
 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi FIHO je fundacija pričela z delovanjem 8. 
marca 1998. Z dnem imenovanja je svet fundacije prevzel funkcijo razporejanja 
sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki jo je pred ustanovitvijo 
fundacije izvajal loterijski svet Loterije Slovenije. V obdobju od leta 1998 do 
2001 so bila invalidskim in humanitarnim organizacijam razporejena naslednja 
sredstva: 
 
Tabela I: 
Realizirana sredstva invalidskim in humanitarnim organizacijam v 
obdobju 1998 - 2001 
 
leto Invalidske  

organizacije 
% Humanitarne 

organizacije 
% S k u p a j % 

1998 1.500.733.810 100  172.626.279 100 1.673.360.089 100 
1999 1.507.655.295 100,5 525.839.202 305 2.033.494.497 121 
2000 1.525.222.968 102 529.478.911 307 2.054.701.870 123 
2001 1.734.830.245 116 588.946.496 341 2.323.776.741 138 
 
 
Iz tabele je razvidno, da so se v prikazanem obdobju sredstva invalidskim in 
humanitarnim organizacijam razporejala zelo neenakomerno. Ker so se sredstva 
fundacije v letu 1998 �e razporejala na podlagi pravilnika o razporejanju 
loterijskih sredstev, je bilo razmerje dodeljenih sredstev med invalidskimi in 
humanitarnimi organizacijami 89:11. Od leta 1999 pa se je na podlagi pravilnika 
o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije to razmerje spremenilo in 
zna�a 75 : 25.  
 
Iz prikaza razporejenih sredstev je razvidno, da so ob upo�tevanju letne inflacije 
sredstva za delovanje invalidskih organizacij v letih 1999 in 2000 ostala na 
vi�ini razporejenih sredstev v letu 1998, v letu 2001 pa so se glede na leto 1998 
povečala za 16 %.  Obratno pa so se sredstva za delovanje humanitarnih 
organizacij v opazovanem obdobju zaradi drugačnega delitvenega razmerja 
povečala za 341 %. 
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Tabela II:  
�tevilo invalidskih in humanitarnih organizacij v obdobju 1998 - 2001 
 

leto �t. invalidskih organizacij �t. Humanitarnih organizacij S k u p a j 
1998 14 31 45 
1999 16 28 44 
2000 20 31 51 
2001 21 35 56 

 
Od leta 1998 se je �tevilo invalidskih organizacij (ki so se financirale iz sredstev 
FIHO), povečalo za sedem. V treh primerih gre za invalidske organizacije, ki so 
se do leta 1998 financirale iz sredstev humanitarnih organizacij (Zveza 
invalidskih dru�tev ILCO, Dru�tvo laringektomiranih Slovenije, Dru�tvo 
bolnikov in invalidov z ankilozirajočim spondilitisom DASS), v �tirih primerih 
pa gre za nove invalidske organizacije.  
 
V skupni humanitarnih organizacij se je �tevilo dru�tev povečalo za �tiri. Gre za 
dru�tva s področja zasvojenosti in du�evnih obolenj. 
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V. RAZPOREJENA SREDSTVA INVALIDSKIM IN 
HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V LETU 2001 
 
V sprejetem finančnem načrtu FIHO za leto 2001 je bilo za načrtovane posebne 
socialne programe invalidskih organizacij, njihovo delovanje in nalo�be na 
dr�avni in lokalni ravni namenjeno 1.635.000.000 sit. Za izvajanje dejavnosti 
humanitarnih organizacij pa je bilo namenjeno 536.400.000 sit. Na podlagi 
sklepa sveta FIHO je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za 
razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam. 
 
Pristojni komisiji sta v skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev fundacije na seji dne 7.12.2000 odprli prispele vloge in ugotovili 
sledeče:  

- da se je na javni razpis v razpisanem roku prijavilo 25 invalidskih in 41 
humanitarnih organizacij. 

- da naslednje invalidske in humanitarne organizacije niso izpolnjevale 
razpisnih pogojev:  
1. Dru�tvo VITA Ljubljana 
2. Dru�tvo VIZIJA � pomoč za samopomoč parapleginjam in 

tetrapleginjam ter drugim gibalno oviranim �enskam, Slovenske 
konjice 

3. Dru�tvo malih ljudi Slovenije, Velenje 
4. Dru�tvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem UP, Ljubljana 
5. VEZI � dru�tvo za du�evno zdravje in kvalitetno pre�ivljanje prostega 
časa, Se�ana 

6. Dru�tvo SOS telefon za �enske in otroke �rtve nasilja Ljubljana 
7. Ustanova Anin sklad Ljubljana 
8. Zavod za mednarodno prostovoljno delo Voluntariat Ljubljana 

 
V skladu s 15. členom pravilnika so bile navedenim dru�tvom njihove pisne 
vloge vrnjene s podrobno obrazlo�itvijo razlogov za zavrnitev. 
 
Zoper sklep o zavrnitvi vloge je Dru�tvo za pomoč zasvojencem UP 
nadzornemu odboru FIHO poslalo ugovor. Nadzorni odbor je na podlagi 
predlo�ene dokumentacije ugotovil, da dru�tvo izpolnjuje razpisne pogoje in je 
sklep posredoval pristojni komisiji. 
 
V začetku meseca januarja 2001 sta komisiji pričeli z vsebinskim preverjanjem 
upravičenosti invalidskih in humanitarnih organizacij do financiranja oz. 
sofinanciranja iz sredstev fundacije. 
 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO 
invalidskim organizacijam je ugotovila, da zna�ajo skupni zahtevki 22 
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invalidskih organizacij za financiranje njihove dejavnosti 2.612.000.000 sit in za 
milijardo sit presegajo razpolo�ljiva sredstva. Zaradi navedenih razlogov je 
komisija pisno pozvala invalidske organizacije, da prijavljene posebne socialne 
programe razvrstijo v tri prioritetne skupine. Na podlagi odgovorov invalidskih 
organizacij je komisija razvrstila posebne socialne programe na dr�avni in 
lokalni ravni v skladu z 9. in 10. členom pravilnika v tri prioritetne skupine.  
 

- V I. skupino:  posebni socialni programi, ki invalidom zagotavljajo 
socialno varnost in vključenost v �ir�o dru�beno skupnost.  

- V II. skupino: programi socialne rehabilitacije, usposabljanje za �ivljenje 
in delo, ohranjevanje zdravja, odpravljanje arhitekturnih in 
komunikacijskih ovir, prevoze za gibalno ovirane invalide, zagotavljanje 
tehničnih pripomočkov ter organiziranje bivanja v stanovanjskih skupinah 
in bivalnih skupnostih.  

- V III. skupino: programi zagotavljanja socialnih pomoči materialno 
ogro�enim invalidom, informiranje, zalo�ni�ko dejavnost, �portne, 
kulturne in druge interesne aktivnosti ter svetovanje.  

 
Razvr�čene posebne socialne programe je komisija finančno ovrednotila v vi�ini 
razpolo�ljivih sredstev. 
 
Odobrena sredstva za delovanje invalidskih organizacij v letu 2001 so bila samo 
za 0,9 % vi�ja od sredstev leta 2000, zato je komisija predlagala: 
 

- da se 14 invalidskim organizacijam sredstva za izvajanje posebnih 
socialnih programov in delovanje v letu 2001 odobrijo le na ravni iz leta 
2000; 

- da se Zdru�enju invalidov FORUM in Dru�tvu invalidski forum sredstva 
za delovanje glede na leto 2000 povečajo za 100 %; 

- da se Dru�tvu �tudentov invalidov, ki izvaja posebne socialne programe 
za �tudentsko populacijo odobri za delovanje in nalo�be 13.000.000 sit; 

- da se YHD Dru�tvu za teorijo in kulturo hendikepa odobri 300 %  več 
sredstev kot leta 2000; 

- da se Dru�tvu paralitikov Slovenije odobri za nakup poslovnih prostorov 
13.000.000 sit; 

- da se Skladu Silva odobri sredstva za sofinanciranje razvojnega programa 
skupine z du�evno prizadetostjo v vi�ini 1.000.000 sit. 

 
Komisija pa ni predlagala sredstev za sofinanciranje dejavnosti Dru�tva Skupina 
GLAS Slovenije iz Dom�al, ker je ugotovila, da Skupina Glas ne izpolnjuje 
osnovnih pogojev za delovanje.  
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Komisija je 19. februarja 2001 sklicala usklajevalni sestanek z invalidskimi 
organizacijami, ki so izpolnjevale pogoje za dodelitev sredstev fundacije v letu 
2001, ki se ga je udele�ilo 21 predstavnikov invalidskih organizacij. Na sestanku 
so bili  prisotni podrobno seznanjeni z delom komisije pri pripravi predloga 
razdelitve sredstev invalidskim organizacijam in z vi�ino predlaganih sredstev. 
Predlog komisije je podprlo 17 invalidskih organizacij, �tirje pa se s predlogom 
niso strinjali.  
 
Iz predloga razporeditve sredstev invalidskim organizacijam je bilo razvidno: 
 

- da je 56,72 % razpisanih sredstev namenjeno za neposredno 
zadovoljevanje posebnih socialnih potreb različnih skupin invalidov na 
dr�avni in lokalni ravni � izvajanje posebnih socialnih programov; 

- da je 18,53 % razpisanih sredstev namenjenih za odhodke v zvezi z 
delovanjem in poslovanjem invalidskih organizacij na dr�avni in lokalni 
ravni;  

- da je 24,75 % sredstev namenjenih za nalo�be v osnovna sredstva in 
njihovo vzdr�evanje na dr�avni in lokalni ravni, ki slu�ijo neposrednemu 
izvajanju programov posamezne organizacije. 

 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO 
humanitarnim organizacijam je po proučitvi 17 vlog dobrodelnih in 18 vlog 
organizacij za samopomoč ugotovila, da njihovi zahtevki za dodelitev sredstev 
za 500 % presegajo razpolo�ljiva sredstva. Zaradi navedenih razlogov je 
komisija pisno pozvala dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč, 
da prijavljene socialne programe razvrstijo v tri prioritetne skupine. Komisija je 
v nadaljevanju vsebinskega ocenjevanja socialnih programov izločila tiste 
programe, ki po vsebini ne sodijo v socialne programe in zdru�ila tiste socialne 
programe, ki so po svoji vsebini podobni ali enaki. 
 
Na podlagi meril, ki so določena v 9. in 10. členu pravilnika, je komisija 
socialne programe po prioriteti razvrstila v naslednje skupine: 

- v I. skupino je razvrstila socialne programe, ki so po svoji vsebini v 
funkciji ohranjevanja zdravja, izvajanja socialnih programov za najbolj 
ogro�ene člane, ki se odra�ajo v te�ini obolenja in socialne ogro�enosti; 

- v II. skupino je razvrstila programe, ki so v funkciji izobra�evanja, 
preventivne ter informativne dejavnosti; 

- v III. skupino je razvrstila socialne programe, ki so v funkciji 
medsebojnega dru�enja, �portno rekreativne in ljubiteljske dejavnosti. 

 
Razvr�čene programe je komisija finančno ovrednotila v vi�ini od 30 do 100 %. 
Izračunana sredstva za financiranje socialnih programov so  znatno presegala 
razpolo�ljiva sredstva, zato je komisija izračunala strukturni dele� v 
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razpolo�ljivih sredstvih glede na prejeta sredstva posamezne humanitarne 
organizacije v letu 2000. Tako pridobljene strukturne dele�e je komisija 
korigirala z oceno socialnih programov, ki so bili glede na njihovo vsebino 
razvr�čeni v eno od treh skupin. Po tej metodologiji so bile vse organizacije 
razvr�čene enako. Vi�ina predlaganih sredstev za posamezno organizacijo je bila  
odvisna od �tevila socialnih programov in razvrstitve  v posamezno skupino. 
 
Na podlagi izvedenega vrednotenja socialnih programov se je komisija odločila, 
da ostane strukturni dele� razpolo�ljivih sredstev za obe skupini humanitarnih 
organizacij za leto 2001 enak kot je bil v letu 2000, to je 68,5 % za dobrodelne 
organizacije in 31,5 % za organizacije za samopomoč. Od tega se za financiranje 
socialnih programov nameni vsaki skupini organizacij 70 % razpolo�ljivih 
sredstev, za delovanje 25 % in za nalo�be 5 % razpolo�ljivih sredstev. 
 
Komisija je predlagala, da se za nalo�be (nakup najnujnej�e opreme in tekoče 
vzdr�evanje osnovnih sredstev) nameni le 5 % razpolo�ljivih sredstev. Dru�tvu 
Barka, Zbilje pri Medvodah se ne odobrijo sredstva za sofinanciranje nakupa 
poslovnih prostorov za delovanje njihove stanovanjske skupine. Prav tako je 
tudi zavrnila vlogo Zveze HOBIS za financiranje njihovih programov, ker 
skladno s pravilnikom niso upravičeni do financiranja iz sredstev FIHO. 
 
Komisija je dne 20. februarja 2001 sklicala ločena sestanka s predstavniki 
dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč, na katerih je bil 
udele�encem pojasnjen postopek priprave predlogov za razporeditev sredstev 
FIHO humanitarnim organizacijam in predlog vi�ine sredstev za posamezno 
organizacijo. V razpravi se je večina prisotnih predstavnikov dobrodelnih 
organizacij in organizacij za samopomoč strinjala s predlogom razporeditve 
sredstev FIHO v letu 2001 z izjemo tistih organizacij, ki niso izpolnjevale 
razpisnih pogojev in so bile njihove vloge zavrnjene. 
 
Na podlagi pripomb in dopolnilnih predlogov, ki so jih posamezne organizacije 
posredovale na usklajevalnih sestankih, sta komisiji pripravili dokončen predlog 
razporeditve sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 
2001 in ga posredovali v razpravo ter odločanje svetu FIHO. Svet je na seji dne 
19. marca 2001 z večino glasov potrdil predlog obeh komisij in razporedil 
sredstva FIHO v naslednji vi�ini: 
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Tabela 3: Pregled razporejenih sredstev za programe, delovanje in nalo�be invalidskih organizacij 
 

ORGANIZACIJA REALIZACIJA 
PROGRAMOV v l. 2001

REALIZACIJA  
DELOVANJA v l. 2001 

REALIZACIJA NALO�B 
v l. 2001 

REALIZACIJA 
(programi, delovanje in 

nalo�be) 
Zveza dru�tev slepih in slabovidnih Slovenije 106.396.797,00 sit 79.635.306,00 sit 45.487.263,00 231.519.366,03 SIT
Zveza dru�tev gluhih in naglu�nih Slovenije 102.528.494,00 sit 74.458.062,00 sit 45.703.361,00 222.689.918,00 SIT
Dru�tvo distrofikov Slovenije 79.900.353,00 sit 36.010.122,00 sit 45.327.005,00 161.237.480,68 SIT
Zveza paraplegikov Slovenije 72.494.733,00 sit 45.820.500,00 sit 54.446.836,00 171.248.363,82 SIT
Zdru�enje multiple skleroze Slovenije 51.917.067,00 sit 19.250.938,00 sit 40.892.921,00 112.060.926,54 SIT
So�itje � Zveza dru�tev za pomoč du�evno prizadetim 
Slovenije 
 

84.116.754,00 sit
 84.312.333,00 sit 22.039.076,00 190.468.163,52 SIT

Zveza delovnih invalidov Slovenije 126.897.256,00 sit 48.622.660,00 sit 43.000.000,00 218.519.917,30 SIT
Zveza dru�tev za cerebralno paralizo SONČEK Slovenije 39.917.911,00 sit 40.992.585,00 sit 44.024.087,00 124.934.583,54 SIT
Zveza dru�tev invalidov vojn Slovenije 29.639.382,00 sit 25.168.797,00 sit 9.269.656,00  64.077.836,12 SIT
Zveza dru�tev vojnih invalidov 36.517.230,00 sit 30.700.732,00 sit 12.431.388,00  79.649.351,10 SIT
Zveza za  �port invalidov Slovenije 38.276.156,00 sit 13.922.515,00 sit 3.851.900,00 50.831.482,86 SIT
Dru�tvo laringektomiranih Slovenije 9.839.353,00 sit 2.709.850,00 sit 5.786.661,00  18.335.863,28 SIT
Zveza invalidskih dru�tev ILCO 9.394.062,00 sit 4.983.999,00 sit 5.786.661,00  20.164.702,28 SIT
Dru�tvo bolnikov in inv. z ank. spond. DASS 11.851.224,00 sit 9.311.676,00 sit 3.615.685,00  21.162.900,00 SIT
Dru�tvo invalidski forum Slovenije / 4.400.000,00 sit /    4.400.000,32 SIT
Zdru�enje invalidov FORUM Slovenije / 4.400.000,00 sit /    4.400.000,32 SIT
Zveza dru�tev mob.slov.v nem. vojsko / 2.200.000,00 sit /    2.200.000,68 SIT
Dru�tvo paralitikov Slovenije / 1.100.000,00 sit 13.000.000,00    14.099.999,32 SIT
Sklad SILVA / 1.100.000,00 sit /    1.099.999,32 SIT
Dru�tvo �tudentov invalidov Slovenije 2.200.000,00 sit 1.100.000,00 sit 10.000.000,00  13.300.000,00 SIT
YHD-dru�tvo za teorijo in kulturo hendikepa / 3.300.000,00 sit /    3.299.999,00 SIT

S K U P A J: 801.886.775,00 sit 533.499.585,00 sit 404.662.500,00 SIT 1.733.316.544,00 SIT
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Tabela 4:   Pregled razporejenih sredstev za programe, delovanje in nalo�be humanitarnih organizacij 

ORGANIZACIJA 

REALIZACIJA 
 PROGRAMOV  

V letu 2001 

REALIZACIJA  
DELOVANJA  v letu 2001
 

REALIZACIJA  
NALO�B v letu 2001 

REALIZACIJA 
(programi, delovanje in 

nalo�be) 

   DOBRODELNE ORGAN IZACIJE 
1 Zveza slo. dru�tev za boj proti 

raku 7.040.000,00 sit 2.420.000,00 sit                     -   SIT 9.460.000,00 SIT

2 GRS pri PZ Slovenije 33.000.000,00 sit 11.770.000,00 sit                      -   SIT 44.770.000,68 SIT
3 Rdeči kri� Slovenije 91.300.000,00sit 33.330.000,00 sit                      -   SIT 124.630.001,34 SIT
4 Dru�tvo za zdravje srca in o�ilja 2.310.000,00 sit 825.000.00 sit    600,000.00 SIT 3.735.000,66 SIT

5 PARADOKS - Slo.dr. za pomoč v 
du�.stiski 2.860.000,00 sit 1.012.000,00 sit 1,200,000.00 SIT 5.071.999,66 SIT

6 OZARA � Nacionalno zdru�enje 
za kakovost �ivljenja 31.490.250,00 sit 10.450.000,00 sit 4,000,000.00 SIT 45.940.250,68 SIT

7 Evangeličanska hum.org. EHO 
PODPORNICA 3.630.000,00 sit 1.320.000,00 sit                      -   SIT 4.950.000,34

8 Slo. dru�tvo za du�evno zdravje 
�ENT 30.250.000,00 sit 10.340.000,00 sit 3,500,000.00 SIT 44.090.000,00 SIT

9 Slovensko dru�tvo HOSPIC 16.500.000,00 sit 5.830.000,00 sit 1,100,000.00 SIT 23.430.000,68 Sit

10 Dru�tvo za nenasilno 
komunikacijo 2.200.000,00 sit 990.000,00 sit    800,000.00 SIT 3.990.000,68 SIT

11 ALTRA - odbor za novosti v 
du�evnem zdravju 3.630.000,00 sit 1.320.000,00 sit 2,000,000.00 SIT 6.949.999,66 SIT

12 Slovenska KARITAS 51.700.000,00 sit 18.920.000,00 sit 2,500,000.00 SIT 73.119.999,66 SIT
13 Gerontolo�ko dru�tvo Slovenije 2.750.000,00 sit 968.000,00 sit                       -   SIT 3.718.000,68 SIT

14 Dru�. za pom. os. z govor. 
motnjami v MAZI 2.200.000,00 sit 825.000,00 sit  465,982.00   SIT 3.490.982,68 SIT

15
Slovenska FILANTROPIJA � 
Zdru�enje za promocijo 
prostovoljstva 

2.200.000,00 sit 825.000,00 sit   500,000.00 SIT 3.525.000,68 SIT

16 Dru�tvo projekt ČLOVEK 2.200.000,00 sit 825.000,00 sit    350,00,00 SIT 3.375.000,68 SIT

17 UP Dru�t.za pom.zasvojencem in 
njihovim svojcem 2.200.000,00 sit 825.000,00 sit                       -   SIT 3.025.000,68 SIT

 S K U P A J: 287.460.250,00 sit 102.795.000,00 sit 17,015,982.00 SIT 407.271.240,12 SIT
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ORGANIZACIJA 

REALIZACIJA  
PROGRAMOV v letu 

2001 

REALIZACIJA  
DELOVANJA  v letu 

2001 
REALIZACIJA NALO�B v 

letu 2001 

REALIZACIJA 
(programi, delovanje in 

nalo�be) 

  ORGANIZACIJE ZA SAMOPOMOČ  
18 Dru�tvo srčnih b. s spodbujevalnikom 3.190.000,00 sit 1.100.000,00 sit       500,000.00   SIT 4.789.999,00 SIT
19 Dru�tvo pljučnih bolnikov Slovenije 11.000.000,00 sit 3.850.000,00 sit - SIT 14.850.000,00 SIT
20 Dru�tvo psoriatikov Slovenije 4.510.000,00 sit 1.430.000,00 sit           1,000,000.00 -  SIT 6.940.000,34 SIT

21 Dru�tvo za fenikletonurijo PKU 
Slovenije 1.760.000,00 sit 627.000,00 sit 2.386.999,32 SIT

22
TREPETLIKA - dru�tvo bolnikov s 
parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiram. motnjami 

2.200.000,00 sit 770.000,00 sit                     -   SIT 2.386.999,32 SIT

23 Zveza koronarnih dru�t.in klubov 
Slovenije 11.330.000,00 sit 3.960.000,00 sit        395,513.00 SIT 15.685.512,32 SIT

24 Dru�tvo bolnikov s krvnimi boleznimi 3.410.000,00 sit 1.210.000,00 sit                     -   SIT 4,619,999.66 SIT
25 Dru�tvo Liga proti epilepsiji 4.180.000,00 sit 1.430.000,00 sit     2,500,000.00 SIT 8.110.000,00 SIT
26 Zveza dru�tev ledvičnih bolnikov Slo. 13.420.000,00 sit 4.730.000,00 sit                     -   SIT 18,150,000.00 SIT
27 Dru�tvo onkolo�kih bolnikov Slovenije 8.140.000,00 sit 2.860.000,00 sit       500,000.00 SIT 11.499.999,32 SIT
28 Slovensko dru�tvo za celiakijo 5.500.000,00 sit 1.870.000,00  sit                     -   SIT     7,369,999.32 SIT
29 Zveza dru�tev upokojencev Slovenije 15.699.750,00 sit 5.720.000,00 sit       100,000.00 SIT 21,519,749.32 SIT
30 Zveza dru�tev bolnikov z osteoporozo 1.760.000,00 sit 660.000,00 sit                     -   SIT 2,419,998.66 SIT
31 Dru�tvo hemofilikov Slovenije 13.860.000,00 sit 4.950.000,00 sit       500,000.00 SIT 19.309.999,66 SIT
32 Zveza dru�tev diabetikov Slovenije 19.360.000,00 sit 6.820.000,00 sit                     -   SIT 26,179,999.32 SIT

33 Dru�tvo na srcu operiranih bolnkov 
Slovenije 1.760.000,00 sit 638.000,00 sit       500,000.00 SIT 2.898.000,02 SIT

34 Zdru�enje bolnikov s 
cerebrovaskularnimi boleznimi 4.510.000,00 sit 1.320.000,00 sit                     -   SIT 5,830,000.02 SIT

35 Slovensko dru�tvo TRANSPLANT 3.300.000,00 sit 880.000,00 sit    600,000.00 SIT 4.780.000,68 SIT

  S K U P A J:128.889.750,00 sit 44.825.000,00 sit 7.960.513,00SIT 181.675.256,62 SIT
 S K U P A J: 416.350.000,00 sit 147.620.000,00 sit 24.976.495,00 SIT 588.946.495,00 SIT
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V tabele so vključena tudi sredstva, ki jih je svet FIHO na seji dne 17. septembra 
2001 dodatno odobril invalidskim organizacijam v vi�ini 114.666.443 sit, 
dobrodelnim organizacijam v vi�ini 43.940.119 sit in organizacijam za 
samopomoč v vi�ini 15.792.243 sit, kar predstavlja 10 % povečanje glede na 
sprejeti finančni načrt FIHO za leto 2001. Sredstva za nalo�be so ostala enaka, 
kot so bila določena s finančnim načrtom za leto 2001.  
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VI. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV 
INVALIDSKIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV 
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ 
 
Ključna usmeritev delovanja fundacije je financiranje posebnih socialnih 
programov in storitev invalidskih organizacij in socialnih programov 
humanitarnih organizacij za re�evanje socialnih stisk in socialnih potreb 
posameznikov ter skupin (invalidov, bolnikov, socialno ogro�enih 
posameznikov in drugih skupin, ki se zaradi različnih vzrokov znajdejo v 
socialni stiski). Temu cilju je podrejeno tudi financiranje delovanja dru�tev in 
nalo�b v objekte, ki so v funkciji izvajanja socialnih programov. Tak�na  
usmeritev je opredeljena v Odloku o ustanovitvi fundacije, podrobneje pa 
razdelana v pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije. Med 
temeljnimi načeli za financiranje socialnih programov je kompenziranje 
socialnih primanjkljajev posameznih skupin invalidov, bolnikov in drugih 
socialnih skupin prebivalstva, glede na te�ino invalidnosti, obolenj in socialne 
ogro�enosti v primerjavi z dose�enim nivojem socialno varstvenih in drugih 
pravic, ki so posameznikom glede na vrsto in stopnjo invalidnosti, bolezni in 
socialne ogro�enosti zagotovljene v sistemu javnih slu�b. Iz tega načela izhaja 
potreba po posameznih socialnih storitvah, ki so individualne in različne glede 
na dose�eni nivo socialnih pravic, ki so posameznikom glede na vrsto in stopnjo 
invalidnosti, bolezni in socialne ogro�enosti zagotovljene z zakoni. 
 
Tem načelom sledijo merila za ocenjevanje prijavljenih posebnih socialnih 
programov invalidskih in socialnih programov humanitarnih organizacij. Pri tem 
je ključno vpra�anje, ali so veljavna merila naravnana tako, da je z njihovo 
uporabo mo�no čimbolj objektivno ocenjevati dejanski socialni polo�aj 
uporabnikov storitev, ki se financirajo iz sredstev FIHO in s tem preprečiti, da bi 
s sredstvi fundacije neupravičeno povečevali socialne razlike med posameznimi 
skupinami invalidov, bolnikov in drugih socialno ranljivih skupin prebivalstva. 
Odgovor na to vpra�anje bo dala tudi evalvacijska raziskava učinkov uporabe 
sredstev FIHO v letu 2000, s katero bo podana ocena, ali so koristniki sredstev 
fundacije resnično tisti posamezniki, katerih ne le dru�beni, ampak tudi 
eksistenčni polo�aj je ogro�en zaradi invalidnosti, bolezni in rev�čine. 
 
Komisiji, ki za svet FIHO pripravljata predloge o dodelitvi sredstev invalidskim 
in humanitarnim organizacijam, na podlagi zbranih podatkov o vsebini 
posameznega socialnega programa in uporabnikih storitev ter poznavanja 
socialne problematike uporabnikov storitev sledita cilju, da je treba financirati 
tiste programe in storitve, ki invalidom, bolnikom in drugim socialno ranljivim 
skupinam prebivalstva omogočajo čimbolj neodvisno �ivljenje, teh storitev pa 
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dr�ava ne zagotavlja v sistemu javnih slu�b, posameznik pa jih zaradi 
objektivnih vzrokov sam ni sposoben zadovoljiti. 
 
Vse invalidske in humanitarne organizacije, ki so bile v letu 2001 financirane iz 
sredstev FIHO, so na podlagi 23. člena Pravilnika o merilih in pogojih za 
uporabo sredstev fundacije v zahtevanem roku  posredovale poročila o izvedenih 
socialnih programih in porabi sredstev. Iz poročil je razvidna vsebina 
posameznega socialnega programa, �tevilo koristnikov storitev, trajanje 
posameznega programa, �tevilo in vrsta izvajalcev programa in vi�ina 
porabljenih sredstev za posamezni program. Podrobneje so ti podatki razvidni v 
tabelah 5., 6., 7., 8.,9. in 10. 
 
 
TABELA 5: Izvedeni socialni programi invalidskih organizacij na dr�avni ravni 
 
  �T. IZVED. �T.UPOR. �T. IZVAJ.  PORABLJENA 

ORGANIZACIJE 
SOC. 

PROGR. 
SOC.PROGR

. SOC.PROGR.  SREDSTVA 
1. Zveza dru�tev slepih in slabovidnih  
       Slovenije 27 7861 470 53.133.871,00 sit
2. Zveza dru�tev gluhih in naglu�nih  
       Slovenije 14 6850 99 71.786.547,00 sit

  3. Dru�tvo distrofikov Slovenije 13 2993 383 76.325.098,00 sit
  4. Zveza paraplegikov Slovenije 13 15680 440 45.494.757,00 sit
  5. Zdru�enje multiple skleroze Slovenije 17 4642 573 51.917.067,00 sit
  6. So�itje � Zveza dru�tev za pomoč  
      du�evno  prizadetim Slovenije 14 8950 890 88.445.448,00 sit
  7. Zveza delovnih invalidov Slovenije 14 7278 548 71.997.257,00 sit
  8. Zveza dru�tev za cerebralno paralizo 
      Slovenije SONČEK 17 14224 161 39.582.849,00 sit
  9. Zveza dru�tev invalidov vojn     
      Slovenije 13 4842 ni podatka 14.667.917,00 sit
10. Zveza dru�tev vojnih invalidov    
      Slovenije 4 10755 84 7.458.000,00 sit
11. Zveza za  �port invalidov Slovenije 15 527 80 33.057.562,00 sit
12. Dru�tvo laringektomiranih Slovenije 11 3543 229 9.803.353,00 sit
13. Zveza invalidskih dru�tev invalidov  
      ILCO Slovenije 6 718 56 4.145.853,00 sit
14. Dru�tvo za ankilozirajoči spondilitis  
      Slovenije DASS 7 7000 80 10.232.344,00 sit
15. Dru�tvo invalidski forum Slovenije 0 0 0 0 sit
16. Zdru�enje invalidov -  FORUM  
      Slovenije 2 230 25 1.496.412,00 sit
17. Dru�tvo paralitikov Slovenije 0 0 0 0 sit
18. YHD - Dru�tvo za teorijo in kult.hend. 1 498 4 2.200.000,00 sit
19. Zveza dru�tev mobiliziranih    
      Slovencev v nem�ko vojsko 1 7 0 2.200.000,00 sit
20. Sklad SILVA 3 84 22 800.000,00 sit
21. Dru�tvo �tudentov invalidov Slovenije 1 50 5 2.300.000,00 sit

SKUPAJ 193 96.732 4.149 587.044.335,00 SIT
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TABELA 6: Izvedeni socialni programi invalidskih organizacij na lokalni ravni 
 

  �T. IZVED. �T. UPOR. �T. IZVAJ. PORABLJENA  

ORGANIZACIJE 
SOC.PROGR

. 
SOC.PRO

GR. 
SOC. 

PROGR.  SREDSTVA 
          

1. Zveza dru�tev  slepih in slabovidnih    
        Slovenije 20 3476 110 51.744.476,00 sit
2. Zveza dru�tev  gluhih in naglu�nih  

         Slovenije 10 6635 992 31.243.057,00 sit
  3.    Dru�tvo distrofikov Slovenije 5 190 70 7.961.914,00 sit
  4.    Zveza paraplegikov Slovenije 6 6982 250 26.999.976,00 sit
  5.    Zdru�enje multiple skleroze Slovenije 0 0 0 0 sit

So�itje � Zveza dru�tev za pomoč 
du�evno prizadetim Slovenije 5 3720 490 22.111.362,00 sit

  7.    Zveza delovnih invalidov Slovenije 15 44295 4705 54.899.999,00 sit
  8.    Zveza dru�tev za cerebralno paralizo   
         Slovenije SONČEK 10 1138 3 1.826.400,00 sit
  9.    Zveza dru�tev invalidov vojn Slovenije 10 3775 301 14.971.465,00 sit
10.    Zveza dru�tev vojnih invalidov    
         Slovenije 16 15970 950 29.059.230,00 sit
11.    Zveza za  �port invalidov Slovenije 0 0 0 0 sit
12.    Dru�tvo laringektomiranih Slovenije 1 70 25 36.000,00 sit
 13. Zveza invalildskih dru�tev ILCO    
       Slovenije 1 980 20 2.856.336,00 sit
14.    Dru�tvo za ankilozirajoči spondilitis  
         Slovenije DASS 3 23000 20 1.618.880,00 sit
15.    Dru�tvo invalidski forum Slovenije 0 0 0 0 sit
16.  Zdru�enje invalidov -  FORUM Slovenije 0 0 0 0 sit
17.   Dru�tvo paralitikov Slovenije 0 0 0 0 sit
18.   YHD - Dru�tvo za teorijo in kulturo  
         hendikepa 0 0 0 0 sit
19.    Zveza dru�tev mobiliziranih Slovencev 
         v nem�ko vojsko 0 0 0 0 sit
20.   Sklad SILVA 0 0 0 0 sit
21.   Dru�tvo �tudentov invalidov Slovenije 0 0 0 0 sit

SKUPAJ 102 110231 7936 245.329.095,00 sit
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TABELA 7: Izvedeni socialni programi dobrodelnih organizacij na dr�avni ravni 
 

  �T. IZVED. �T.UPOR. �T. IZVAJ. PORABLJENA  

ORGANIZACIJE 
SOC. 

PROGR. 
SOC. 

PROGR. 
SOC.PROGR

. SREDSTVA 
          
  1. Slovenska KARITAS 5 776 109 10.700.000,00 sit
  2. GRS pri PZ Slovenije 3 1025 801 32.930.325,00 sit
  3. Rdeči kri� Slovenije 6 70710 2470 58.010.065,00 sit
  4. Zveza slov. dru�tev za boj proti raku 4 75311 579 7.260.000,00 sit
  5. OZARA - nacionalno zdru�enje za kakovost 
      �ivljenja 3 724 110 15.000.000,00 sit
  6. �ENT - slovensko zdru�enje za du�evno    
      zdravje 19 1070 180 15.422.500,00 sit
  7. Gerontolo�ko dru�tvo Slovenije 3 254 33 2.564.228,00 sit

8. EHO PODPORNICA - evangeličanska    
     humanitarna organizacija 2 409 47 3.750.000,00 sit
  9. Slovensko dru�tvo HOSPIC 2 2805 22 3.530.000,00 sit
 10.PARADOKS - Slovensko dru�tvo za    
      vzajemno pomoč v du�evni stiski 4 637 50 2.860.000,00 sit
11. Dru�tvo za zdravje srca in o�ilja  1 100000 13 2.000.000,00 sit
12. ALTRA - odbor za novosti v du�evnem     
      zdravju 3 1920 70 2.640.000,00 sit
13. Dru�tvo za nenasilno komunikacijo 5 6164 63 2.190.000,00 sit
14. Slovenska filantropija � Zdru�enje za  
      promocijo prostovoljstva 2 500 101 1.983.451,00 sit
15. Dru�tvo PROJEKT ČLOVEK 1 593 28 2.000.000,00 sit
16. Dru�tvo za pomoč osebam z govornimi  
      motnjami VILKO MAZI 1 140 20 1.989.787,00 sit
17. UP � dru�tvo za pomoč zasvojencem in    
      njihovim svojcem 1 1506 15 2.000.000,00 sit

SKUPAJ DOBRODELNE: 65 264544 4711 166.830.356,00 sit
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TABELA 8: Izvedeni socialni programi dobrodelnih organizacij na lokalni ravni 
 

ORGANIZACIJE �T. IZVED. �T.UPOR. �T.IZVAJ. PORABLJENA  
  SOC.PROGR. SOC.PROGR. SOC.PROGR. SREDSTVA 

  1. Slovenska KARITAS 5 3904 260 41.000.000,00 sit
  2. GRS pri PZ Slovenije 0 0 0 0 sir
  3. Rdeči kri� Slovenije 4 102198 1775 33.289.935,00 sit
  4. Zveza slov. dru�tev za boj proti raku 0 0 0 0 sit
  5. OZARA - nacionalno zdru�enje za    
      kakovost �ivljenja 2 330 80 16.490.250,00 sit
  6. �ENT - slovensko zdru�enje za  
      du�evno zdravje 24 805 118 15.767.500,00 sit
  7. Gerontolo�ko dru�tvo Slovenije 0 0 0 0 sit

8. EHO PODPORNICA - evangeličanska
      humanitarna organizacija 0 0 0 0 sit
  9. Slovensko dru�tvo HOSPIC 3 3444 33 13.500.000,00 sit
 10. PARADOKS - Slovensko dru�tvo za  
       vzajemno pomoč v du�evni stiski 0 0 0 0 sit
11. Dru�tvo za zdravje srca in o�ilja    0 0 0 0 sit
12. ALTRA - odbor za novosti v du�evnem
      zdravju 1 14 13 660.000,00 sit
13. Dru�tvo za nenasilno komunikacijo 0 0 0 0 sit
14. Slovenska filantropija � Zdru�enje za  
      promocijo prostovoljstva 0 0 0 0 sit
15. Dru�tvo PROJEKT ČLOVEK 0 0 0 0 sit
16. Dru�tvo za pomoč osebam z  
     govornimi motnjami VILKO MAZI 0 0 0 0 sit
17. UP � dru�tvo za pomoč zasvojencem 
      in njihovim svojcem 0 0 0 0 sit

DOBRODELNE SKUPAJ: 39 110695 2279 120.707.685,00 sit
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TABELA 9: Izvedeni socialni programi samopomočnih organizacij na dr�avni ravni 
 
 

ORGANIZACIJE �T. IZVED. �T.UPOR. �T.IZVAJ. PORABLJENA  
  SOC.PROGR. SOC.PROGR. SOC.PROGR. SREDSTVA 

15. Dru�tvo onkolo�kih bolnikov Slovenije 3 42150 127 10.849.907,00 sit
16. Zveza dru�tev ledvičnih bolnikov    
      Slovenije 8 3534 90 
17. Dru�tvo psoriatikov Slovenije 2 2000 30 2.797.099,00 sit
18. Dru�tvo hemofilikov Slovenije 10 1248 44 13.338.000,00 sit
19. Dru�tvo za phenilketonurijo - PKU  
      Slovenije 5 201 18 2.375.000,00 sit
20. Zveza dru�tev diabetikov Slovenije  
      SLODA 10 46710 520 13.810.000,00 sit
21. Dru�tvo Liga proti epilepsiji 4 150 ni podatka 1.105.861,00 sit
22. Zveza koronarnih dru�tev in klubov  
       Slovenije 5 541 72 3.214.379,00 sit
23. Zveza dru�tev upokojencev Slovenije 4 32250 561 3.534.000,00 sit
24. Slovensko dru�tvo za celiakijo 5 2120 58 3.842.151,00 sit
25. Dru�tvo pljučnih bolnikov Slovenije 10 9087 120 11.350.000,00 sit
26. Dru�tvo bolnikov s krvnimi boleznimi 4 2516 85 3.546.410,00
27. Zdru�enje bolnikov s  
      cerebrovaskularno boleznijo 2 972 47 3.445.015,00 sit
28. TREPETLIKA - dru�tvo bolnikov s  
       parkinsonizmom in drugimi  
       ekstrapiramidnimi motnjami 6 2950 17 2.556.260,00 sit
29. Dru�tvo srčnih bolnikov s  
      spodbujevalnikom 4 740 23 2.081.541,00 sit
30. Zveza dru�tev bolnikov z osteoporozo 
      Slovenije 3 11020 61 509.396,65 sit
31. Dru�tvo na srcu operiranih bolnikov  
      Slovenije 2 1150 38 1.626.709,00 sit
32.Slovensko dru�tvo TRANSPLANT 5 120 51 3.314.927,00 sit
SKUPAJ ORGANIZACIJE ZA 
SAMOPOMOČ: 92 159459 1962 91.387.754,73 sit
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TABELA 10: Izvedeni socialni programi samopomočnih organizacij na lokalni ravni 
 

ORGANIZACIJE �T. IZVED. �T.UPOR. �T.IZVAJ. PORABLJENA 
  SOC.PROGR. SOC.PROGR. SOC.PROGR. SREDSTVA 

15. Dru�tvo onkolo�kih bolnikov Slovenije 0 0 0 0 sit
16. Zveza dru�tev ledvičnih bolnikov  
      Slovenije 8 1680 137 8.602.420,00 sit
17. Dru�tvo psoriatikov Slovenije 2 2000 26 1.842.901,00 sit
18. Dru�tvo hemofilikov Slovenije 0 0 0 0 sit
19. Dru�tvo za  phenilketonurijo - PKU  
      Slovenije 0 0 0 0 sit
20. Zveza dru�tev diabetikov Slovenije  
      SLODA 7 6154 697 5.550.000,00 sit
21. Dru�tvo Liga proti epilepsiji 1 150 ni podatka 1.236.320,00 sit
22. Zveza koronarnih dru�tev in klubov  
      Slovenije 6 3600 192 8.480.574,00 sit
23. Zveza dru�tev upokojencev Slovenije 4 291600 11060 10.950.000,00 sit
24. Slovensko dru�tvo za celiakijo 1 500 25 964.177,00 sit
25. Dru�tvo pljučnih bolnikov Slovenije 0 0 0 0 sit
26. Dru�tvo bolnikov s krvnimi boleznimi 0 0 0 0 sit
27. Zdru�enje bolnikov s  
      cerebrovaskularno boleznijo Slovenije 1 350 19 1.050.000,00 sit
28. TREPETLIKA - dru�tvo bolnikov s  
       parkinsonizmom in drugimi  
       ekstrapiramidnimi motnjami 0 0 0 0 sit
29. Dru�tvo srčnih bolnikov s  
      spodbujevalnikom 3 870 14 835.070,00 sit
30. Zveza dru�tev bolnikov z osteoporozo 
      Slovenije 4 7960 65 1.077.269,66 sit
31. Dru�tvo na srcu operiranih bolnikov  
      Slovenije 0 0 0 0 sit
32. Slovensko dru�tvo TRANSPLANT 0 0 0 0 sit

SAMOPOMOČNE SKUPAJ: 37 314864 12235 40.588.731,66 sit
 
 
V prvem polletju leta 2002 bosta komisiji obiskali vse invalidske organizacije in 
tiste humanitarne organizacije, ki so v letu 2001 prejele več kot 10. mio sit ter 
preverjale ali so bila sredstva fundacije porabljena za namene, za katere so bila 
odobrena. O ugotovitvah bosta komisiji pripravili poročilo in ga posredovali v 
obravnavo svetu FIHO. 
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VII. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 
Svet FIHO ugotavlja:  
 

- da je svojo osnovno dejavnost financiranje oz. sofinanciranje socialnih 
programov, delovanje in nalo�b invalidskih in humanitarnih organizacij 
za re�evanje socialnih stisk in te�av oz. za re�evanje socialnih problemov 
posameznikov v ote�enih pogojih realiziral v predvidenem obsegu; 

- da je zelo pomembno, da je z delom pričela raziskovalna skupina, ki bo 
odgovorila po vsebinski plati na nekatera vpra�anja ne le v zvezi z 
učinkovitostjo namenske porabe sredstev FIHO za izvedene socialne 
programe, temveč tudi glede same vsebine programov in odgovornosti 
dr�ave ter lokalnih skupnosti v zvezi s financiranjem  nevladnih 
organizacij, ki delujejo v javnem interesu; 

- da Dr�avni zbor �e ni sprejel Zakona o invalidskih organizacijah, ki bo 
določal statusna vpra�anja in njihovo upravičenost za financiranje oz. 
sofinanciranje iz sredstev FIHO; 

- da pristojno ministrstvo �e ni pripravilo osnutka Zakona o humanitarnih 
organizacijah; 

- da je finančna podpora invalidskim in humanitarnim organizacijam s 
strani republi�kih upravnih organov nedorečena, zlasti na tistih področjih, 
ko te organizacije razvijajo izrazito preventivno in informativno 
dejavnost; 

- da se lokalne skupnosti ob zahtevah invalidskih in humanitarnih 
organizacij za sofinanciranje njihovih programov na lokalni ravni pogosto 
izgovarjajo na sredstva FIHO, zato je njihova finančna podpora zelo 
skromna ali pa je sploh ni; 

- da dr�ava z davčno politiko ne stimulira pravne in fizične osebe, da bi z 
donacijami podpirale dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij; 

- da FIHO dobro sodeluje s pristojnimi ministrstvi, Uradom za nadzor 
prirejanja iger na srečo, Uradom za invalide in bolnike, upravo Loterije 
Slovenije d.d. ter invalidskimi in humanitarnimi organizacijami pri 
realizaciji nalog, ki so v pristojnosti fundacije. 

 
Svet FIHO predlaga: 
 

- da Dr�avni zbor Republike Slovenije v čim kraj�em času obravnava in 
sprejme Zakon o invalidskih organizacijah, da se tako uredijo statusna in 
nekatera druga vsebinska vpra�anja invalidskih organizacij, ki vplivajo na 
delovanje FIHO v skladu z namenom ustanovitve. FIHO bo na tej osnovi 
lahko dogradil svoj sistem razporejanja sredstev in nadzor nad porabo 
sredstev v svojih aktih; 
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- da Dr�avni zbor terja pospe�eno pripravo Zakona o humanitarnih 
organizacijah, ki bo urejal njihova statusna vpra�anja v razmerju do 
interesnih zdru�enj in javnega interesa za njihovo delovanje; 

- da Vlada RS sprejme Strategijo razvoja klasičnih iger na srečo, ki bo 
podlaga za vrsto konkretnih ukrepov na zakonodajnem, fiskalnem in 
razvojnem področju prirejanja iger na srečo; 

- da predstavniki FIHO v organih upravljanja v Loteriji Slovenije dosledno 
�čitijo interese 40 % lastnika dru�be Loterije, da bo le ta razvijala svojo 
dejavnost v neposredno korist uporabnikov � invalidskih in humanitarnih 
organizacij; 

- da Komisija za akte FIHO pripravi predlog dopolnil Pravilnika o merilih 
in pogojih za uporabo sredstev FIHO v skladu z novim Zakonom o 
invalidskih organizacijah. Pri tem upo�teva temeljne razlike v statusu in 
dejavnosti med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami; 

- organi FIHO in strokovna slu�ba FIHO so dol�ni, da skladno z akti 
fundacije pripravijo vsa potrebna gradiva in osnove za razporejanje 
sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2003. 

 
 
 
 
Direktor FIHO       Predsednik sveta 
Franc DOLENC       Janko KU�AR 
 
 
 
 
Ljubljana, 14. maj 2002 


