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UUVODNA PREDSTAVITEV
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:FIHO) je bila leta 1998 
ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur. 
list RS, št. 9/1998) in odtlej uresničuje namene, zaradi katerih je 
bila ustanovljena, t.j. financiranje oz. sofinanciranje:
•	 izvajanja	posebnih	socialnih	programov	in	storitev	invalidskih	

organizacij oziroma programov 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.

Tako kot pretekla leta, je tudi v letu 2008 FIHO sledila osnovne-
mu namenu zaradi katerega je bila ustanovljena:

•	 organizacije,	 katerih	 dejavnosti	 je	 FIHO	 so/financirala	 so	 s	
svojim delovanjem in izvajanjem programov pomembno 
prispevale k izboljšanju socialnega položaja svojih članov/
uporabnikov oziroma k ohranjanju doseženega položaja in 
k ustvarjanju pogojev za kakovostno in neodvisno življenje 
uporabnikov/članov;

•	 sredstva	FIHO	so	bila	v	organizacijah	porabljena	za	namene	za	
katere so bila tudi pridobljena, kar je fundacija tudi v letu 2008 
ugotavljala z izvajanjem nadzorov v posameznih invalidskih in 

humanitarnih organizacijah, katerih dejavnosti je v letu 2007 
so/financirala.

FIHO je o svojem delovanju obveščala javnosti preko spletnih 
strani in obvestil za javnost, predvsem po sejah sveta, elektron-
skih novicah, občasno pa tudi prek drugih medijev. Poleg raz-
poreditve sredstev FIHO na svoji predstavitveni strani objavlja 
višine prejetih koncesijskih dajatev po posameznih koncesio-
narjih, kakor tudi druge pomembne informacije o svojem de-
lovanju.

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja 
ima FIHO na spletnih straneh objavljen Katalog informacij javne-
ga značaja in ostale pomembnejše informacije v zvezi s FIHO. 
Skozi vse leto pa se je stalno srečeval s številnimi zahtevki za 
posredovanje informacij tako s strani invalidskih in humanitar-
nih organizacij kot posameznikov oz.  uporabnikov samih. 

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2008 v 
nadaljevanju predstavlja delo sveta fundacije in njegovih or-
ganov, predstavitev denarnih virov s problematiko pridobivanja 
sredstev zaradi nezakonitega prirejanja iger na srečo, razpored-
itev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam po 
posameznih namenih in namensko porabo odobrenih sredstev. 
Poročilo vsebuje tudi kratek opis izvedenih nadzornih pregle-
dov FIHO v letu 2008 o porabi sredstev v organizacijah, ki jih je 
FIHO sofinancirala v letu 2007.
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VV LETU 2008 JE FUNDACIJA PRAZNOVALA 
10 OBLETNICO SVOJEGA DELOVANJA

Fundacija je v letu 2008 praznovala 10 obletnico svojega delo-
vanja. V ta namen je bila 7. februarja v Plečnikovi dvorani hotela 
Mons v Ljubljani izvedena odmevna prireditev. Na slovesnosti, 
kjer so se poleg prejemnikov sredstev FIHO zbrali predstavniki 
Državnega zbora RS, Državnega sveta RS, Vlade RS in ministrstev, 
je prisotne nagovoril dr. France Cukjati, predsednik Državnega 
zbora RS. V govoru je orisal predvsem človekoljuben pomen de-
lovanja invalidskih in humanitarnih organizacij ter humanitarno 
poslanstvo, ki se financira iz sredstev FIHO. 

Predsednik sveta FIHO Janko Kušar, ki je bil predsednik v obeh 
dotedanjih mandatih, je v govoru orisal pot FIHO. Zahvalil se je 
Loteriji Slovenije, Športni loteriji Slovenije in igralnicam, ki finan-
cirajo dejavnost FIHO. Za kulturni program pa so poskrbeli pred-
stavniki invalidskih in humanitarnih organizacij. 

Fundacija je ob obletnici izdala posebno brošuro z naslovom 
“Naših prvih deset let”, kjer opisuje delovanje FIHO, način finan-
ciranja FIHO in delitev sredstev uporabnikom.

Na prireditvi so uporabniki številnih invalidskih in humanitarnih 
organizacij popestrili program s svojimi nastopi.

!

!

!
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!NNASTANEK FUNDACIJE, PRAVNA UREDITEV 
IN PRAVNI AKTI

Financiranje socialno humanitarne dejavnosti (ki je v takratni 
terminologiji pomenila dejavnost invalidskih in humanitarnih 
organizacij) iz dajatev za prirejanje iger na srečo je pred ustano-
vitvijo fundacije potekalo preko Loterije Slovenije. Razdeljevanje 
sredstev za te namene je opravljal Loterijski svet od 1973 leta 
dalje.

Po ustanovitvi samostojne Republike Slovenije je nekaj časa ob-
stajala dilema ali loterijska sredstva vključiti v integralni državni 
proračun. Po večletnih razpravah je v Državnem zboru Repub-
like Slovenije prevladala konsenzualna odločitev, da se ustanovi 
fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v naši državi. Pobudniki za sistemsko ureditev so bile invalidske 

organizacije, ki so ta svoj skupni interes artikulirale preko Na-
cionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Novi zakon o 
igrah na srečo iz leta 1995 je s tem namenom izrecno določil 
FIHO kot samostojno pravno osebo, v prehodnih določbah pa 
podaljšal dotedanji način financiranja invalidskih in humanitar-
nih organizacij ter delovanje Loterijskega sveta do uveljavitve 
nove ureditve, ki je nato sledila v okviru lastninskega preobliko-
vanja Loterije Slovenije. 

Po odloku državnega zbora RS o ustanovitvi fundacije, ki je bil 
uveljavljen 7.2.1998, je bilo nato dotedanje delovanje Lote-
rijskega sveta ter nadaljnje uporabljanje njegovega pravilnika 
o razporejanju Loterijskih sredstev za socialno humanitarne in 
športne dejavnosti podaljšano do konstituiranja sveta nove fun-
dacije in uveljavitve potrebnih novih splošnih aktov fundacije 
(Pravila fundacije, Pravilnik o merili in pogojih za uporabo sred-
stev fundacije).

Neposredno materialno in pravno podlago za ustanovitev FIHO 
je postavil Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Sloveni-
je (ZLPLS) iz leta 1996. Nastajanje FIHO je bilo namreč časovno 
in materialno povezano z lastninskim preoblikovanjem do-
tedanje Loterije Slovenije. Loterija Slovenije je bila z zakonom 
preoblikovana v delniško družbo, v kateri je bil razpoložljivi 
družbeni kapital porazdeljen na navadne imenske delnice. Med 
delničarji sta bili tudi obe fundaciji – za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij ter za financiranje športnih orga-
nizacij. Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije 
je FIHO statusno opredelil kot ustanovo z določenimi javno-
pravnimi posebnostmi.

Ob ustanovitvi FIHO je bila v odloku državnega zbora na pod-
lagi ZLPLS definirana tudi njena materialna finančna podlaga. 
Tako ustanovitveno premoženje FIHO predstavlja 40% navad-
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nih imenskih delnic, ki jih je na podlagi 1. člena ZLPLS Loterija 
Slovenije po preoblikovanju v delniško družbo prenesla v last in 
posest FIHO. Nominalna vrednost ustanovitvenega premoženja 
na dan 1. 1. 1993 je znašala takratnih 297.120.000,00 sit. V 9. 
členu odloka je bilo določeno tudi, da FIHO upravlja s sredstvi, 
ki jih pridobiva s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na srečo 
po določbah zakona o igrah na srečo ter z drugimi sredstvi, ki jih 
pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki.

Ustanovitveni odlok je na podlagi 8. člena ZLPLS definiral tudi 
smisel in namen ustanovitve ter delovanja FIHO - »za trajne in 
splošne koristne namene pri financiranju dejavnosti invalidskih 
in humanitarnih organizacij na celotnem območju Republike 
Slovenije«.

Odlok o ustanovitvi je skladno z določbo 15. člena ZLPLS določil 
tudi, da je FIHO dolžan  enkrat letno predložiti poročilo o delu in 
finančnem poslovanju za preteklo koledarsko leto Državnemu 
zboru RS, Uradu Vlade RS za invalide in ministrstvu, pristojnemu 
za področje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij. 
Hkrati je naložil svetu FIHO, da v določenih rokih sprejme pravila 
FIHO ter pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. 
Oba akta, h katerima daje soglasje Državni zbor RS in sta bila 
predvidena že v zakonu, sta bila nato sprejeta v letu 1998.

V kasnejšem delovanju FIHO je prišlo do nekaterih praktičnih 
izkušenj in potreb, zaradi katerih je bilo predlaganih in sprejetih 
nekaj sprememb in dopolnitev pravil in pravilnika – ob sode-
lovanju in soglasju državnega zbora. Posamezna vprašanja, ki 
so se zlasti v zvezi z razporejanjem sredstev FIHO pojavljala v 
začetem obdobju delovanja zaradi uvajanja v prakso še ne do-
volj preciziranih in preizkušenih pogojev in meril, so se posto-
pno, iz leta v leto, uspešno razreševala. Delno so se izčistila v 
praktičnih izkušnjah, še več pa z nenehnimi prizadevanji za 

dograjevanje veljavnih predpisov in splošnih aktov, kolikor 
zadevajo to področje. Prilagoditve pravil in pravilnika je terjalo 
tudi usklajevanje z na novo urejenimi elementi ureditve statusa 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Zakonu o invalidskih 
organizacijah (Uradni list RS št. 108/02) in v Zakonu o humani-
tarnih organizacijah (Uradni list RS št. 98/03). Potrebne dodat-
ne precizacije in objektivizacije meril za razporejanje sredstev 
FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam so nakazale 
tudi ugotovitve in usmeritve revizijskega pregleda računskega 
sodišča, ki so se nanašale na opravljeni pregled poslovanja fun-
dacije v letih 2001 in 2002. Nekatera vprašanja delovanja FIHO 
je osvetlila tudi opravljena evalvacijska raziskava, ki jo je naročil 
FIHO pri Inštitutu za družbene vede po dogovoru z Odborom 
Državnega zbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko 
in invalide. 

Po proučitvi vseh ugotovljenih aktualnih vprašanj in potreb 
za izpopolnjevanje ter prilagajanje pravil in pravilnika so bila v 
letu 2004 vsebinsko dopolnjena pravila FIHO s pomembnimi 
izboljšavami, zlasti glede ureditve in izvajanja nadzora nad pora-
bo namensko dodeljenih sredstev invalidskim in humanitarnim 
organizacijam; preoblikovana pa je bila tudi sestava nadzornega 
odbora. Sprejete so bile tudi razmeroma obsežne spremembe 
in dopolnitve pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sred-
stev FIHO, zlasti v določbah o pogojih in merilih, ki so bila poprej 
za uporabo v praksi opredeljena premalo konkretno. Izboljšal 
se je tudi način spremljanja in poročanja; izpopolnila ureditev 
notranjega nadzora nad izvajanjem programov ter namensko 
uporabo sredstev, dodeljenih invalidskim in humanitarnim or-
ganizacijam. 

Na podlagi pooblastila iz 10. člena pravilnika je Svet FIHO v 
letu 2005 sprejel še Navodilo za uporabo meril pri ocenjevanju 
finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih 

6

letno porocilo 2008 tisk.indd   6 10/7/09   1:51:35 PM



letno porocilo 2008 tisk.indd   7 10/7/09   1:51:39 PM



U

in humanitarnih organizacij. Navodilo za praktično uporabo 
meril še natančneje opredeljuje posamezne elemente meril za 
njihovo konkretno uporabo pri delu organov FIHO. 

Na podlagi sprejetih dopolnitev pravil in pravilnika ter zaradi ak-
tualnosti uspešnega izvajanja nadzora nad izvajanjem progra-
mov ter namensko porabo sredstev, ki jih FIHO namenja inva-
lidskim in humanitarnim organizacijam za izvajanje programov 
in storitev, za delovanje in za naložbe, je Svet FIHO v letu 2006 
sprejel Pravilnik o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih 
in humanitarnih organizacijah.

V obdobju zadnjih let je bilo zaradi novih zakonskih ureditev 
posameznih družbenih področij, tem novostim, pa tudi aktual-
nemu dogajanju, potrebno prilagoditi delovanje organov FIHO 
ter sprejeti nekatere nove splošne akte. Tako je bilo v letu 2005 
sprejeto Navodilo o posredovanju informacij javnega značaja, 
v letu 2007 pa Pravilnik o varovanju osebnih in tajnih podatkov 
v FIHO za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji.

V letu 2007 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preobliko-
vanju Loterije Slovenije (ZLPLS – B) – Uradni list št. 102/07 z dne 
9.11. 2007. Navedena novela ZLPLS je uveljavila nekatere nove 
rešitve, ki zadevajo tudi organiziranost in delovanje FIHO. Med 
njimi izstopajo zlasti: spremeni se sestava Sveta FIHO (od dose-
danjih 27 se število članov sveta poveča na 30; v svet imenuje 
Vlada RS 2 člana, državni zbor pa 28 članov, od tega 16 članov 
na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije 
ter 12 članov na predlog humanitarnih organizacij); mandatna 
doba članov Sveta FIHO se omejuje na največ dva zaporedna 
mandata; funkcija direktorja FIHO postane poklicna in omejena 
na največ dva zaporedna mandata, k imenovanju direktorja daje 

soglasje vlada in ne več državni zbor; za postopek odločanja o 
vlogah za razporeditev sredstev FIHO daje zakon nekaj osnovnih 
elementov, ob čemer je bistvena vloga prepuščena ureditvi 
postopka v pravilniku FIHO; zakon uvaja pritožbo kot pravno 
sredstvo zoper odločitve Sveta FIHO o razporeditvi sredstev, 
pri tem pa je dano pooblastilo Svetu FIHO, da določi in oblikuje 
pritožbeni organ v pravilih FIHO. 

S sklepom o imenovanju članov Sveta FIHO (Ur.l. RS št. 32 in št. 
42/2008) je Državni zbor imenoval 28 članov na predlog inva-
lidskih in humanitarnih organizacij, dva člana sveta pa je imen-
ovala Vlada Republike Slovenije.

V končnih določbah novele ZLPLS je bila fundaciji naložena 
dolžnost, da v roku enega leta svoje splošne pravne akte uskladi 
z novelo zakona. V letu 2008 je svet fundacije zaradi uskladitve z 
novelo ZLPLS sprejel potrebne spremembe in dopolnitve Pravil 
FIHO  ter Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
FIHO. Sprejete spremembe in dopolnitve obeh aktov so bile po 
pridobljenem soglasju državnega zbora nato objavljene v Urad-
nem listu RS št. 23/08 in št. 9/09.

UPRAVLJANJE FUNDACIJE

V Uradnem listu RS št. 32/2008 je bil  objavljen sklep Državnega 
zbora RS o imenovanju 25 članov sveta FIHO, ki jim je 5-letni 
mandat pričel teči s 1.4.2008, v Uradnem listu RS št. 42/2008 pa 
je objavljen dopolnilni sklep Državnega zbora RS o imenovanju 
treh članov sveta FIHO, ki jim je mandat pričel teči s 1.5.2008. Fun-
dacija je dne 21.4.2008 prejela sklep Vlade RS št. 01407-3/2008/5 
z dne 17.4.2008, s katerim je imenovala dva člana sveta, pri čemer 
datumsko ni opredelila ne pričetka in ne prenehanja mandata. 
V izogib morebitnim nevšečnostim ob zaključku tretjega man-
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data, je svet FIHO sprejel poseben ugotovitveni sklep, s katerim 
je uskladili iztek mandata vsem članom sveta FIHO sočasno in 
sicer, da se petletno mandatno obdobje vsem 30 novoimeno-
vanim članom sveta FIHO izteče dne 31.3.2013, to je z rokom, ki 
velja za člane sveta, imenovane s sklepom Državnega zbora RS, 
objavljenega v Uradnem listu št. 32/08 dne 31.3.2008.

Svet FIHO v novi sestavi je za svojega predsednika soglasno iz-
volil Mirana Kranjca, za namestnika predsednika pa mag. Toneta 
Kladnika.

Svet fundacije je za člane Komisije za ocenjevanje in pripravo 
predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizaci-
jam imenoval naslednje člane sveta:

1. Mateja De Reya
2. Midhet Huskič
3. mag. Vladimir Pegan
4. Ivan Košak
5. Matjaž Juhart
6. Drago Šajn
7. Dane Kastelic

Za člane Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je svet 
fundacije imenoval naslednje člane:

1. mag. Nace Kovač
2. Dragica Bac
3. Borut Miklavčič
4. Franc Dolenc
5. mag. Geza Filo
6. Peter Tomažič
7. Srečko Brumen

Za člane Komisije za pripravo aktov FIHO je svet imenoval 
naslednje člane:

1. Boris Šuštaršič
2. mag. Nataša Dernovšček Hafner
3. mag. Tone Kladnik
4. Miran Krajnc
5. Franc Dolenc
6. dr. Katja Vadnal
7. Jože Okoren

9
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Fundacija ima v svojih pravilih opredeljen Nadzorni odbor, ses-
tavljen iz treh (3) članov, katere imenuje svet fundacije izmed 
uveljavljenih strokovnjakov na področju invalidskega, social-
nega in zdravstvenega varstva, na podlagi predlogov Vlade Re-
publike Slovenije, Nacionalnega sveta invalidskih organizacij RS 
in humanitarnih organizacij. 

Svet FIHO je skladno z 28. členom svojih Pravil imenoval Nad-
zorni odbor v sestavi: 

1. mag. Aljoša Redžepovič, predsednik
2. Marija Šterbenc, namestnica predsednika
3. Imre Jerebic, član  

Na podlagi izvedenega javnega razpisa je svet FIHO na predlog 
razpisne komisije na 4. seji sveta dne 30. julija 2008 imenovali 
mag. Janeza Juga za direktorja FIHO za naslednje petletno man-
datno obdobje. Vlada RS je dne 21.8.2008 sprejela sklep, s kater-
im je dala soglasje k imenovanju mag. Janeza Juga za direktorja 
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v RS.

DELO SVETA, KOMISIJ IN NADZORNEGA
ODBORA FIHO

1. Svet FIHO

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS št. 
102/07) in sklepom Državnega zbora RS o imenovanju članov 
sveta FIHO (Uradni list RS št. 32/08 in Uradni list št. 42/08) in 
sklepom Vlade RS z dne 17.4.2008 o imenovanju njenih dveh 
predstavnikov v svet FIHO, fundacijo upravlja 30-članski svet, 
medtem ko je bil od prvih dveh mandatih 27 članski svet. 

Pomembnejše naloge Sveta so:
- sprejem aktov FIHO
- sprejem letnega programa dela, finančnega načrta, 

zaključnega računa in poročila o delu
- določanje meril in pogojev za uporabo sredstev FIHO za pos-

amezne namene 
- imenovanje komisij ter nadzornega odbora
- odločanje o razporejanju sredstev FIHO na posamezne upora-

bnike
- upravljanje s premoženjem FIHO 
- imenovanje direktorja FIHO.

Za sprejemanje odločitev se je Svet FIHO  v letu 2008 sestal na de-
vetih rednih sejah, izvedeni pa sta bili tudi dve korespondenčni 
seji. Dve redni seji in eno korespondenčno je svet fundacije 
opravil v sestavi iz drugega mandatnega obdobja, sedem red-
nih in eno korespondenčno pa je svet fundacije opravil v novi 
sestavi. 

Svet FIHO je v letu 2008 obravnaval naslednje pomembnejše 
teme:

!
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1.1. Zaključni račun  FIHO za leto 2007

V poslovnem letu 2007 so bili osnova za pravilno izkazovanje 
poslovnih dogodkov Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih 
financah, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za druge osebe 
javnega prava, knjigovodske evidence pa so bile vodene po 
kontnem planu za določene uporabnike enotnega kontnega 
načrta, ki je namenjen za vse pravne osebe javnega prava. 
Računovodski izkazi so izdelani v skladu z zakonskimi predpisi, 
prav tako izkaz prihodkov in odhodkov. Bilanca stanja prika-
zuje podatke o stanju osnovnih sredstev, kapitalskih naložbah, 
poslovnih terjatvah, depozitih na bankah, stanju denarnih sred-
stev na bančnem računu in stanju denarnih sredstev v blaga-
jni, aktivne časovne razmejitve, vrednost kapitala, poslovne 
izide iz preteklih let in poslovni izid tekočega leta, kratkoročne 
poslovne obveznosti in pasivne časovne razmejitve – vse na dan 
31.12.2007. V register osnovnih sredstev FIHO so bila vknjižena 
vsa osnovna sredstva nabavljena v letu 2007 in obračunana 
amortizacija na vseh osnovnih sredstvih po zakonsko pred-
pisanih amortizacijskih stopnjah. Na dan 31.12.2007 je bil s stra-
ni inventurne komisije opravljen popis osnovnih sredstev, bla-
gajne, popis stanja denarnih sredstev in kratkoročnih terjatev ter 
popis stanja kratkoročnih obveznosti.

Realizacija prihodkov leta 2007 je bila dosežena v višini 99,5 % 
načrtovanih prihodkov. Prihodki tekočega leta so tako komaj 
zadoščali za realizacijo sklepov sveta FIHO o razporeditvi sred-
stev invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2007. 

Svet FIHO je sprejel računovodsko poročilo za poslovno leto 2007  
in zaključni račun – bilanco stanja in bilanco uspeha in sicer:
- skupaj p rihodki 18.304.360,19 €
- skupaj od hodki  18.263.549,44 €
- presežek prihodkov nad odhodki        +     40.810,75 €

Svet FIHO je odločil, da se presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 40.810,75€ nameni za pokrivanje stroškov v naslednjih 
obračunskih obdobjih.

1.2.Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO
      za leto 2007

Svet fundacije je obravnaval Poročilo o delu in finančnem poslo-
vanju fundacije in zavzel naslednja pomembnejša stališča:

•	 občutno	se	zmanjšujejo	finančna	sredstva	Loterije	Slovenije,	
še posebej če se upošteva inflacija;

•	 glede	na	to,	da	število	invalidskih	in	humanitarnih	organizacij	
iz leta v leto narašča je potrebno obe ministrstvi (Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve, ter Ministrstvo za zdravje) 
opozoriti na odgovorno in selektivno preverjanje pogojev 
za pridobitev statusa novih invalidskih oz. humanitarnih or-
ganizacij, ter preveriti upravičenost pridobitve statusa za 
nekatere organizacije, za katere so pri ministrstvu že sproženi 
postopki;

•	 prevelik	je	razkorak	med	obremenitvami	višin	koncesijskih	da-
jatev za igre, ki jih prireja Športna Loterija in igrami, ki jih prireja 
Loterije Slovenije;
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•	 v	prihodnje	je	potrebno	poskušati	doseči	davčne	olajšave	ali	
oprostitve, tako za prireditelje iger na srečo, kot za uporabnike 
koncesijskih dajatev;

•	 pozove	se	obe	pristojni	ministrstvi	za	izdelavo	primerjalne	an-
alize, različnih stopenj državnih sistemskih oblik skrbi za pos-
amezne vrste invalidnosti in posamezne vrste uporabnikov 
različnih humanitarnih organizacij.

V zvezi z zadnjim stališčem je fundacija na obe ministrstvi posre-
dovala utemeljene potrebe po izdelavi take primerjalne analize, 
s prošnjo, da bi bila evalvacija državne skrbi izdelana do jeseni 
2008. V zvezi s tem je član sveta FIHO mag. Cveto Uršič, ki je 
hkrati generalni direktor direktorata za invalide pri Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve pojasnil, da so predlog na 
ministrstvu prejeli, da pa do jeseni 2008 take analize realno ni 
mogoče pričakovati.

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2007 je 
bilo v skladu s Pravili FIHO posredovano Državnemu zboru RS, 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvu za 
zdravje. Ob tem je Svet FIHO izpostavil prednostne naloge:

- sodelovanje FIHO pri aktivnostih za zagotavljanje stabilnih 
virov za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih 
organizacij. Posebno pozornost bo potrebno nameniti predv-
idenim spremembam sistema prirejanja iger na srečo zaradi 
vstopa Slovenije v Evropsko Unijo, ter vpliv teh sprememb na 
bodoče financiranje FIHO;

- sodelovanje z vodstvi invalidskih in humanitarnih organizacij pri: 
•	 dograjevanju	 metodologije	 za	 pripravo	 posebnih	 socialnih	

programov in socialnih programov teh organizacij,
•	 nadaljnja	izdelava	predlogov	normativov	in	standardov	dogra-

jevanju sistema izvajanja nadzora nad porabo sredstev FIHO;

- sodelovanje fundacije z javnostmi z namenom, da se  ustvari 
objektivno mnenje o FIHU in njegovem družbenem funkcion-
iranju. To vpliva na zaupanje uporabnikov sredstev FIHO in 
naraščanje pozitivnega odnosa javnosti do fundacije. Ukrepi, 
s katerimi bo fundacija oblikovala  javno mnenje o sebi in 
svojem delu so predvsem:

•	 sklicevanje	tiskovnih	konferenc,
•	 aktivno	sodelovanje	v	sredstvih	javnega	obveščanja,
•	 izdelava	sporočil	za	javnost	o	aktualnih	dogodkih.

- uveljaviti večji vpliv  FIHO pri odločanju v Nadzornem svetu Lo-
terije Slovenije d.d. s povečanjem svojega lastniškega deleža, 

- nadaljevati s prizadevanji FIHO za izdelavo evalvacije državne 
skrbi za invalide, 

- vztrajati, da se v svetu FIHO ohrani vpliv civilne družbe, pred-
vsem uporabnikov, ki sami najbolje poznajo svoje socialne 
potrebe in življenjske stiske, s katerimi se srečujejo, 

- sodelovanje s pristojnimi ministrstvi in strokovnimi instituci-
jami (sprejemanje in uveljavljanje predpisov na področju 
davčne zakonodaje, prirejanja iger na srečo, pridobivanja sta-
tusa invalidskim in humanitarnim organizacijam…).

Svet FIHO se je ob tem ponovno zavzel, da mora poslanstvo fun-
dacije ostati splošno koristno, dobrodelno in trajno. To pomeni, 
da bo FIHO tudi v prihodnje predvsem so/financiral: 
•	 posebne	socialne	programe	in	storitve	invalidskih	organizacij,	

s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka – državljana, in 
nediskriminaciji invalidov; 

•	 programe	 humanitarnih	 organizacij,	 s	 katerimi	 rešujejo	 oz.	
blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin;

•	 naložbe	v	osnovna	sredstva	invalidskih	in	humanitarnih	orga-
nizacij ter njihovo vzdrževanje;

•	 delovanje	invalidskih	in	humanitarnih	organizacij.
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Temeljnega pomena je tudi ohranjanje zakonsko zagotovljene 
finančne neodvisnosti in avtonomnosti fundacije. Ta ustreza 
načelom mednarodne ureditve, ki na tem področju podčrtuje 
vlogo uporabnikov ter njihovo interesno samoorganiziranje 
in delovanje v okviru civilno družbene sfere po načelih samo-
regulacije in konsenzualnosti, torej po načelih participativne 
demokracije.

V zvezi z aktualno problematiko s katero se srečuje FIHO pri 
svojem delovanju, je svet FIHO ugotovil, da se nekaj nezado-
voljstva pojavlja predvsem zato, ker posamezne organizacije 
niso pridobile sredstev v taki višini, kot so pričakovale. Vedno 
bolj je prisoten problem razkoraka med razpoložljivimi sredstvi 
in potrebami, ki se izkazujejo v vlogah invalidskih in humanitar-
nih organizacij ob javnih razpisih za razporeditev sredstev FIHO.

Svet fundacije je v poročilu o delu in finančnem poslovanju za 
leto 2007 tudi ugotovil,  da se je fundacije v letu 2007 srečevala z 
resnimi likvidnostnimi težavami pri rednem financiranju invalidskih 
in humanitarnih organizacij, saj v prvih dveh tretjinah leta dotok 

sredstev iz koncesijskih dajatev ni bil v višini načrtovanih sredstev. 
Posebno zaskrbljujoč je trend izgubljanja tržnega deleža Loterije 
Slovenije d.d. kot glavnega vira financiranja FIHO. Pojavili so se še 
tuji nezakoniti prireditelji iger na srečo, ki preko internetnih stav 
pomembno spodjedajo tržne deleže obeh naših dveh prirediteljev 
klasičnih iger na srečo. Kljub tem materialnim težavam pa je FIHO 
uspeval ob tesnem sodelovanju z uporabniki konsenzualno urav-
navati tekoče financiranje, v katerem so bila zavrta samo sredstva za 
investicijska vlaganja. Na koncu leta pa se je stanje toliko izboljšalo, 
da je bil finančni načrt FIHO za leto 2007 v celoti realiziran.

1.3. Rebalans finančnega načrta za leto 2008

Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Repub-
liki Sloveniji v 7. členu določa, da svet FIHO sprejme rebalans 
letnega finančnega načrta, če prihodki FIHO odstopajo za več 
kot 15 %. V nadaljevanju tudi določa, da v primeru povečanja 
razpoložljivih sredstev svet odobri dodatna sredstva tistim in-
validskim in humanitarnim organizacijam za so/financiranje 
Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov, ki so na 
osnovi letnega javnega razpisa izpolnile pogoje, vendar za nji-
hovo financiranje ni bilo dovolj razpoložljivih sredstev. Posebej 
je določeno tudi, da za razdelitev sredstev po rebalansu letnega 
finančnega načrta ni potreben nov javni razpis.

Iz razpoložljivih podatkov za obdobje od I –VIII 2008 je bilo 
razvidno, da so bili prihodki v tem obdobju predvsem zaradi 
večkratnih prenosov glavnih dobitkov pri klasični igri na srečo 
Loto kar za 48,7 % višji kot v enakem obdobju lani oz. za 37,7 
% višji od prihodkov predvidenih za to obdobje s finančnim 
načrtom FIHO za leto 2008. V tem letu je Loterija Slovenje 
pomembno nadgradila klasično igro na srečo Loto z dodatnimi 
dobitki.

!
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Z rebalansom Finančnega načrta za leto 2008 so se načrtovani 
prihodki povečali za 4.297.761,65 € oz. za 23,5 %. Skladno z akti 
FIHO je to pomenilo: 

-  dofinanciranje delovanja FIHO v višini 59.189,56 € oz. 16,8 
%, tako da je načrt porabe sredstev za delovanje FIHO dose-
gel 2% odhodkov opredeljenih v rebalansiranem finančnem 
načrtu FIHO za 2008, kar je bilo skladno s takratnimi veljavnimi 
akti FIHO.

- dofinanciranje delovanja, izvajanja posebnih socialnih pro-
gramov in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij v 
višini 2.150.000,00 €, skladno z delitvenim razmerjem, opre-
deljenim v aktih FIHO (65 % za invalidske organizacije v višini 
1.397.500,00 € in 35 % za humanitarne organizacije v višini 
752.500,00€). 

-  Svet FIHO je tudi sklenil, da se sredstva v višini 2.088.572,09 € 
prenesejo v leto 2009 €. Ocenil je, da v letu 2009 ni z računati 
na tako visoke koncesijske dajatve Loterije Slovenije, ki so po 
daljšem obdobju v letu 2008 nastale zaradi več zaporednih 
prenosov sedmice in nadgradnje igre Lota. Prav tako pa ni 
računati na bistveno povišanje koncesijskih dajatev prired-
iteljev posebnih iger na srečo, zaradi njihovega občutnega 
poslabšanja poslovanja, ki se je odražalo že v letu 2008. 

1.4. Dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih
      delovnih programov invalidskih in humanitarnih
      organizacij za leto 2008

a)
Upoštevajoč rebalans finančnega načrta FIHO za leto 2008, je 
svet fundacije   13.10.2008 sprejel sklep o dofinanciranju tis-
tih invalidskih in humanitarnih organizacij  za so/financiranje 

finančno ovrednotenih letnih delovnih programov, ki so na 
osnovi letnega javnega razpisa za leto 2008 izpolnile pogoje. 
Z dofinanciranjem so bila dodeljena sredstva invalidskim orga-
nizacijam v višini 1.397.500,00 € ter humanitarnim organizaci-
jam v višini 752.500,00€. (prikaz razporeditve z obrazložitvami je 
prikazana v nadaljevanju poročila).
b)
Po pregledu realizacije prihodkov za prvih enajst mesecev, ter 
dodatno izdelane finančne projekcije Loterije Slovenije, je Svet 
fundacije 08.12.2008 sprejel sklep o dodatnem dofinanciranju 
najbolj upravičenih potreb invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij, ki so na osnovi letnega javnega razpisa za leto 2008 
izpolnile pogoje. Invalidskim organizacijam je bilo dodeljenih 
5.760,00€, humanitarnim organizacijam pa 464.640,00€. Taka 
razporeditev je izjemoma opravičevala akcija Rdečega križa 
Slovenije za izgradnjo objekta na Debelem rtiču za letovanje 
zdravstveno in socialno ogroženih otrok, kar so predstavniki in-
validskih organizacij v Svetu FIHO solidarnostno podprli. 

1.5. Finančni načrt za leto 2009

Svet FIHO  mora skladno z določbami Pravil FIHO vsako leto na-
jkasneje do 1. novembra sprejeti finančni načrt. Finančni načrt 
vsebuje načrtovane prihodke in odhodke za naslednje koledarsko 
leto. Vsebino in postopek sprejemanja finančnega načrta FIHO 
podrobneje urejata 3. in 4. člen Pravilnika o merilih in pogojih za 
uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju Pravilnik FIHO).
Kot prihodki FIHO se upoštevajo načrtovani prihodki od klasičnih 
iger na srečo (Loterija Slovenije, Športna loterija), od posebnih 
iger na srečo (igralnice), od plačil za občasno prirejanje iger na 
srečo (tombole, srečelovi..), pripadajoči del dividend Loterije 
Slovenije, obresti na vezana sredstva v banki ter drugi prihodki. 
V finančni načrt pa se vnesejo tudi nerazporejena sredstva iz 
preteklega leta, v kolikor niso bila v celoti porabljena. 
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Načrtovani odhodki so pripravljeni v skladu s 5. členom Pravilnika 
FIHO, ki določa kolikšen delež razpoložljivih sredstev se lahko na-

Finančni načrt FIHO za leto 2009 je Svet FIHO sprejel na svoji 5. seji dne 22.9 2008 in sicer v naslednjih višinah:

PRIHODKI:

Prenos sredstev v naslednje leto    2.103.884,09 €

Koncesijske dajatve Loterije  Slovenije 16.900.000,00 €

Koncesijske dajatve Športne Loterije 1.121.000,00 €

Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo in drugih občasnih prirediteljev 1.223.115,91 €

Dividende Loterije Slovenije  1.150.000,00 €

Obresti na vezana sredstva 128.000,00 €

S K U P A J 22.626.000,00 €

ODHODKI:

Sredstva za delovanje FIHO (do 3%) 639.930,00 €

Sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe invalidskih organizacij 14.265.693,00 €

Sredstva za izvajanje socialnih programov, delovanje in  naložbe  humanitarnih organizacij 7.681.527,00 €

S K U P A J 22.587.150,00 €

15

menja za delovanje FIHO in kolikšen delež za financiranje oz. sofi-
nanciranje dejavnosti invalidskih ter humanitarnih organizacij.

Ocena prihodkov za leto 2009 je bila izdelana na osnovi 
načrtovanih koncesijskih dajatev Loterije Slovenije, opredeljenih 
v Strateškem načrtu Loterije Slovenije za obdobje 2007 - 2011 z 
dne 27.11. 2006, katerega je sprejel Nadzorni svet Loterije Slo-
venije, del sredstev FIHO leta 2008 pa je bil že z rebalansom 
Finančnega načrta za leto 2008 načrtovan za prenos v leto 2009. 
Prenos sredstev leta 2008 v višini 2.103.884,09 € je omogočil, da 
je Finančni načrt prihodkov za leto 2009 dosegel nominalno 

enako višino načrtovanih prihodkov kot je bila določena z rebal-
ansom Finančnega načrta FIHO za leto 2008.
Prihodki Loterije Slovenije za leto 2009 so bili načrtovani v 
povprečja realnih koncesijskih dajatev v zadnjih petih letih. 
Načrtovana ocena je upoštevala enak obseg tržnih produktov 
kot v letu 2008, vključno z učinki nadgrajene igre Loto, ki je 
postala že v letu 2008 tržno zanimivejša in je računati na njene 
pozitivne rezultate tudi v letu 2009.
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Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev Športne Loterije za leto 
2009 so bili glede na leto 2008 povečani za stopnjo inflacije, ki jo 
je za leto 2009 načrtoval UMAR v pomladanski napovedi. Oce-
na prihodkov pa je zajela že tudi delne učinke novega tržnega 
produkta, ki ga je za leto 2009 načrtovala Športna Loterija.

Prihodki koncesijskih dajatev prirediteljev posebnih iger na 
srečo in drugih občasnih prirediteljev so bili za leto 2009 glede 
na leto 2008 povečani za stopnjo inflacije, ki jo za leto 2009 
načrtoval UMAR v pomladanski napovedi in ob pričakovanju, da 
se bi poslovanje vsaj večjih igralnic tako izboljšalo, da se bodo 
poslovni rezultati vsaj približno primerljivi rezultatom leta 2007.

Dividende Loterije Slovenije za leto 2009 so bile načrtovane 
višje od povprečja, opredeljenega v srednjeročnem planu Lote-
rije Slovenije. Ocena, da bodo v letu 2009, glede na leto 2008 
višje za 4,6 % temelji na ugodnih poslovnih rezultatih Loterije 
Slovenije, ki jih je bilo pričakovati ob zaključnem računu za leto 
2008.

Prihodki od obresti na vezana sredstva FIHO za leto 2009 so 
bili ocenjeni v približno enaki višini kot za leto 2008 zaradi 
načrtovane nominalno enake višine prihodkov kot v leto 2008.

Zapleti, ki se pojavljajo zaradi tujih prirediteljev stav in drugih 
iger na srečo, ki v RS ne plačujejo koncesijskih dajatev, so v pre-
teklih letih že vplivali na zmanjšanje tržnega deleža, s tem pa na 
odliv sredstev, iz katerih se oblikujejo koncesijske dajatve. Urad 
RS za nadzor prirejanja iger na srečo je že izvedel prve ukrepe 
za zaščito domačega trga iger na srečo, ki je po direktivi EU v 
pristojnosti nacionalne države, v pripravi pa je tudi del nove 
igralniške zakonodaje, ki je usmerjena v nadaljevanje kontinu-
iranega in stabilnega financiranja invalidskih, humanitarnih in 
športnih organizacij. Poleg državne regulative in ukrepov pa 

se obetajo tudi poslovne poteze Loterije Slovenije za krepitev 
trga in sicer njenih aktivnosti za povečanje prometa od iger na 
srečo.

Odhodki  FIHO za leto 2009 so načrtovani v skladu s 5. členom 
veljavnega pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sred-
stev FIHO, konkretna višina pa je bila opredeljena v Finančnem 
načrtu porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2009 in znaša 
2,8 % vseh odhodkov, opredeljenih v finančnem načrtu.

Na podlagi sprejetega finančnega načrta je svet FIHO v Urad-
nem listu RS objavil javni razpis za razporeditev sredstev FIHO 
invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2009 v skupni 
višini 21.947.220,00 € in sicer:                                  

a) za invalidske organizacije: 14.265.693,00 €
b) za humanitarne organizacije: 7.681.527,00 €
S K U P A J 21.947.220,00 €           

1.6. Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in
      humanitarnim organizacijam za leto 2009

Na javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2009, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, se je v predpisanem roku prijavilo 
29 invalidskih in 72 humanitarnih organizacij. 
Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 
sredstev FIHO invalidskim oz. humanitarnim organizacijam sta 
do začetka meseca decembra 2008 pripravili usklajene pred-
loge za razporeditev sredstev posameznim organizacijam in jih 
posredovale svetu FIHO, ki je predlog razporeditve obravnaval 
in sprejel na 7. seji dne 8.12.2008.
Podrobno poročilo o izvedbi postopka razporeditve sredstev 
FIHO za leto 2009 in sama razporeditev je prikazana v nadalje-
vanju poročila.
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1.7. Spremembe in dopolnitve Pravil FIHO in Pravilnika
      o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO

Državni zbor Republike Slovenije dne 26.10.2007 sprejel Za-
kon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije, ki je bil objavljen 9.11.2007 
v Uradnem listu št. 102/2007 in pričel veljati 15 dni po nje-
govi objavi.

Ta zakon je z novim 14.a členom uvedel pravico do pritožbe 
zoper odločitev sveta fundacije, s katero je odločeno o vlo-
gi na javni razpis za razdelitev sredstev fundacije. Vendar ni 
neposredno določil tudi pritožbenega organa, temveč je to 
določitev ob upoštevanju avtonomne samoregulative fun-
dacije prepustil rešitvi v njenih pravilih. 

Ker je fundacija po veljavni pravni ureditvi dolžna do 31. de-
cembra 2007 opraviti letno razporeditev sredstev invalids-
kim in humanitarnim organizacijam za leto 2008 na podlagi 
njihovih vlog po javnem razpisu, takrat sprejeti zakon pa je 
že s svojo uveljavitvijo neposredno zagotavljal pravico do 
pritožbe in hkrati istočasno zahteval, da sklepi o dodelitvi 
sredstev po javnem razpisu izrecno vsebujejo tudi pravni 
pouk o možnosti pritožbe, je bilo nujno nemudoma realiz-
irati zakonsko dolžnost, da fundacija z ustrezno dopolnitvijo 
pravil določi organ za reševanje morebitnih pritožb.

Z dopolnitvijo Pravil FIHO je bilo tako z novim 28. a členom 
določeno, da je nadzorni odbor pristojen za odločanje o 
pritožbah posameznih invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij zoper sklepe sveta fundacije, s katerimi je odločeno o 
njihovih vlogah na javni razpis za razporeditev sredstev fun-
dacije. 

S spremembo Pravilnika o merilih in pogojih je bil skladno 
z novelo zakona spremenjen 21. člen pravilnika tako, da je 
uvedel pravico do pritožbe ter določil rok in podlage za delo 
pritožbenega organa. 

K tem spremembam in dopolnitvam (pravil in pravilnika) je dal 
soglasje Državni zbor Republike Slovenije in so bile objavljene 
v Uradnem listu Republike Slovenije št. 23/08 dne 7.3.2008.

Ker je novela ZLPLS naložila fundaciji, da v roku enega leta 
svoje splošne akte uskladi s spremembami in dopolnitva-
mi zakona, je na to tekom leta 2008 svet fundacije sprejel 
obsežnejše spremembe in dopolnitve pravil in pravilnika (na 
svojih sejah 16.6.2008 in 19.12.2008). 

S spremembami in dopolnitvami Pravil fundacije je bilo, 
skladno z zakonom, razširjeno pooblastilo pravilnika, da poleg 
ostalega določi tudi postopek razporeditve sredstev invalids-
kim in humanitarnim organizacijam; določena je bila posebna 
kvalificirana večina (2/3) za sprejem najpomembnejših mate-
rialno finančnih splošnih aktov fundacije; na novo je bila ure-
jena poklicna funkcija direktorja fundacije – in poleg drugega 
tudi pooblastilo fundaciji, da lahko sredstva iz presežka pri-
hodkov nad odhodki uporabi tudi za pridobitev delnic prired-
iteljev iger na srečo v skladu s predpisi, ki urejajo prenosljivost 
delnic prirediteljev iger na srečo. 

Spremembe in dopolnitve pravilnika so gornjo mejo sredstev 
za delovanje fundacije  dvignile od 2 % na 3 % po letnem 
finančnem načrtu FIHO; uredile izdajanje in obvezne ses-
tavine sklepov invalidskim in humanitarnim organizacijam o 
razporeditvi sredstev po letnem javnem razpisu; delo in poo-
blastila pritožbenega organa v postopku reševanja pritožb ter 
še nekatere manjše precizacije nekaterih določb.
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Državni zbor Republike Slovenije svojega postopka v zvezi z da-
janjem soglasja k obema aktoma ni uspel dokončati še v letu 
2008 in je o soglasju odločil na svoji seji 29.1.2009.

1.8. Sprejem razvojnih usmeritev za delovanje FIHO

Uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije iz leta 2007 je 
fundaciji prinesla nekaj sprememb, ki se nanašajo predvsem na 
sestavo sveta, omejitev mandatov članov sveta, uvedbo profe-
sionalne funkcije direktorja in možnost pritožbe zoper odločitev 
sveta glede vloge na javni razpis za razdelitev sredstev. V letu 
2008 je to pomenilo uskladitev aktov z zakonodajo ter dru-
ge pomembne naloge, kot so: sodelovanje s koncesionarji, 
potrebne aktivnosti za ureditev zakonodaje s področja urejanja 
iger na srečo in obdavčitev ter druge naloge, ki izhajajo iz aktov 
fundacije ter razvojne usmeritve s sistemskega, organizacijskega 
in ekonomskega vidika. Za uresničitev razvojnih usmeritev pa 
so neizogibni predlogi ukrepov Vladi RS in pristojnim ministrst-
vom s ciljem, da bi FIHO lahko tudi v bodoče čim bolj uspešno 
in učinkovito izvajala svoje poslanstvo. (razvojne usmeritve so 
podrobneje predstavljene v nadaljevanju poročila).

2. Delovanje komisij in nadzornega
   odbora FIHO

2.1. Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov
       za razporeditev sredstev FIHO invalidskim
      organizacijam 

Komisija je imela v letu 2008 enajst rednih sej in dve korespondenčni, 
na katerih je pripravljala predloge razporeditve sredstev FIHO za leto 
2009 in podrobno obravnavala poročila o porabi sredstev za leto 
2007. Glede na likvidnostni položaj FIHO je mesečno razporejala 
izplačila sredstev, ki jih je za leto 2008 odobril Svet FIHO  in sicer za 
izvajanje posebnih socialnih programov, za delovanje in za naložbe 
v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje posameznim invalidskim 
organizacijam.

2.2. Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za
      razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
      organizacijam  

Komisija je imela v letu 2008 devet sej, na katerih je pripravljala pred-
loge razporeditve sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 
2009, podrobno obravnavala poročila o porabi sredstev za leto 2007, 
ter glede na likvidnostni položaj FIHO mesečno razporejala izplačila 
odobrenih sredstev za izvajanje socialnih programov, za delovanje in 
za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje posameznim 
humanitarnim organizacijam za leto 2008. 

2.3. Komisija za pripravo aktov  

Komisija je imela v letu 2008 štiri seje. Na sejah je pripravila spre-
membe in dopolnitve pravil in pravilnika FIHO in v skladu z veljavno 
zakonodajo pripravila prečiščeno besedilo obeh aktov. Za sprejem 
na seji sveta pa je pripravila tudi besedilo Navodila o razpolaganju z 
rezervnimi sredstvi FIHO.
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D
2.4. Nadzorni odbor FIHO 

Nadzorni odbor je imel v letu 2008 pet sej na katerih je obravnaval  
zaključni račun za leto 2007, pritožbe invalidskih in humanitarnih or-
ganizacij na sklepe sveta FIHO o razporeditvi sredstev za leto 2008, 
pritožbe zoper sklep o dodelitvi dodatnih sredstev in ugovore na 
zapisnik o odpiranju vlog na javni razpis FIHO za leto 2009. Nadzorni 
odbor je spremljal in nadzoroval uresničevanje sklepov Sveta FIHO 
in njegovih komisij ter skladno z določili 28. člena Pravil FIHO tekoče 
spremljal materialno in finančno poslovanje FIHO. 

DENARNI VIRI ZA FINANCIRANJE
DEJAVNOSTI INVALIDSKIH IN
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V LETU 2008

Prihodki FIHO

FIHO je na podlagi Zakona o igrah na srečo upravičena do koncesi-
jskih dajatev od prirejanja iger na srečo Loterije Slovenije, Športne lo-
terije, od prihodka igralnic ter od občasnih prirediteljev iger na srečo. 
Višino koncesije za posamezno igro na srečo določa Vlada Republike 
Slovenije. 

Koncesijske dajatve v letu 2008:

Loterija Slovenije 20.268.373,00 €

Športna Loterija 1.125.186,00 €

Igralnice in občasni prireditelji 1.190.080,00 €

SKUPAJ: 22.583.639,00 € 
Prihodki od koncesijskih dajatev so se v letu 2008 v primerjavi z letom 
2007 nominalno povečali za 31,6 % in sicer: koncesijske dajatve Lote-
rije Slovenije d.d. so bile višje za 36,3 %, koncesijske dajatve Športne 
Loterije so se povečale za 9,6 %, prav tako so se za 6,9 % povečale 

koncesijske dajatve igralnic in občasnih prirediteljev. FIHO tako v 
primerjavi z letom 2007 beleži povečanje prihodkov, predvsem 
zaradi precejšnjega povečanja obsega koncesijskih dajatev Loterije 
Slovenije d.d. .
FIHO je imela trenutno razpoložljiva sredstva vezana v bančnih 
kratkoročnih depozitih in je zato v letu 2008  na račun vezave sred-
stev prejela 127.800,00 € prihodki od dividend Loterije Slovenije pa 
so znašali 1.099.344,00 €.

1. Dofinanciranje finančno ovrednotenih
 letnih delovnih programov invalidskih
 in humanitarnih organizacij za leto
 2008 (na podlagi rebalansa finančnega
 načrta leta 2008)
    
Upoštevaje določila Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sred-
stev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji, je svet fundacije na svoji 5. seji dne 22.9. 2008 
sprejel rebalans finančnega načrta FIHO za leto 2008, ker so prihodki 
FIHO v letu 2008 višji od načrtovanih. Zaradi povečanja razpoložljivih 
sredstev je bila dana možnost, da je svet brez novega javnega raz-
pisa odobril dodatna sredstva tistim invalidskim in humanitarnim 
organizacijam za so/financiranje finančno ovrednotenih letnih de-
lovnih programov, ki so na osnovi letnega javnega razpisa za leto 
2008 izpolnile pogoje, vendar za njihovo financiranje ni bilo dovolj 
razpoložljivih sredstev.
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Svet FIHO je zadolžil Komisijo za ocenjevanje in pripravo predl-
ogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in 
Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 
sredstev humanitarnim organizacijam, da za obravnavo in spre-
jem na 6. seji sveta, pripravita predlog za dofinanciranje finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih organizacij 
za leto 2008 v višini 1.397.500,00 € ter humanitarnih organizacij v 
višini 752.500,00€.

Ob tem je svet FIHO obe komisiji pozval, naj pri pripravi pred-
loga za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2008 
upoštevata selektiven pristop in vse prijavljene finančno ovredno-
tene letne delovne programe obravnavata individualno. Sprejel je 
tudi usmeritev, naj predlog upošteva, da se iz dodatnih sredstev 
dofinancira programe v skupni višini do 10% glede na letno raz-
poreditev, za delovanje do 5% glede na letno razporeditev, preo-
stanek sredstev pa naj bo namenjen za dofinanciranje naložb v 
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, in sicer za investicije v 
objekte, ki so v izvajanju, najnujnejše investicijsko vzdrževanje ob-
jektov in opreme ter za nakup opreme, pri čemer naj ima pred-
nost oprema za izvajanje programov.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 
sredstev invalidskim organizacijam se je v ta namen sestala na 
dveh sejah in sicer 30.9. in 3.10. 2008, Komisija za ocenjevanje in 
pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim orga-
nizacijam pa je predlog pripravila na svoji seji dne 29.9. 2008.
Komisiji sta pri pripravi predlogov izhajali iz ureditve v tretjem 
odstavku 7. člena pravilnika, po kateri se lahko dofinancirajo 
tisti finančno ovrednoteni letni delovni programi invalidskih in 
humanitarnih organizacij, ki so izpolnili pogoje po pravilniku in 
javnem razpisu za leto 2008, ter so bili sprejeti v so/financiran-
je iz sredstev FIHO za leto 2008,  vendar zaradi višine sredstev v 

finančnem načrtu za leto 2008 ni bilo možno odobriti zaprošenih 
sredstev. Kot osnovo za pripravo predloga za dodelitev dodatnih 
sredstev, sta obe komisiji upoštevali prijavljene finančno ovred-
notene letne delovne programe organizacij za leto 2008 in sklep 
sveta fundacije o razporeditvi sredstev po javnem razpisu za leto 
2008 z dne 13.12. 2007.

Poleg tega sta komisiji na podlagi sklepa sveta FIHO, sprejetega 
ob rebalansu finančnega načrta FIHO za leto 2008 dne 22.9. 2008, 
upoštevali usmeritev sveta, da se iz dodatnih sredstev dofinancira 
programe v skupni višini do 10% glede na letno razporeditev, za 
delovanje do 5% glede na letno razporeditev, za preostanek sred-
stev pa sta pripravili predlog za dofinanciranje naložb v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje in sicer za investicije v objekte, 
ki so v izvajanju, za najnujnejše investicijsko vzdrževanje objek-
tov in opreme ter za nakup opreme, pri čemer je imela prednost 
oprema za izvajanje programov. 
Pri ponovni proučitvi prijavljenih finančno ovrednotenih letnih de-
lovnih programov invalidskih organizacij za leto 2008, je Komisija 
za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev in-
validskim organizacijam upoštevala usmeritev sveta FIHO in sicer 
tako, da je pripravila predlog za dofinanciranje posebnih social-
nih programov in delovanja invalidskih organizacij v skupni višini 
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848.197,18 €. Prijavljene posebne socialne programe invalidskih 
organizacij je komisija obravnavala individualno in upoštevala 
njihove prioritete, ki so jih invalidske organizacije posredovale 
v svojih vlogah na javni razpis FIHO za leto 2008, ter njihovo 
finančno ovrednotenje, izraženo v obliki zaprošenih sredstev. Na 
tej podlagi je posebne socialne programe invalidskih organizacij 
uvrstila v dve skupini, predvsem z namenom, da se tistim invalid-
skim organizacijam, ki so z letno razporeditvijo sredstev FIHO za 
leto 2008 prejela manjši obseg sredstev, olajša njihovo delovanje. 
Tako so bili posebni socialni programi 16 invalidskih organizacij 
dofinancirani med 8 in 10 %, posebni socialni programi 6 invalid-
skih organizacij med 10 in 17 %, posebni socialni programi ene 
invalidske organizacije pa niso bili dofinancirani, ker so ji  bila sred-
stva za izvedbo posebnih socialnih programov odobrena v višini 
zaprošenega zneska že z letnim sklepom o razporeditvi sredstev 
FIHO za leto 2008. Pri dofinanciranju delovanja je komisija prav 
tako upoštevala selektiven pristop. Ne glede na dejstvo, da so se 
stroški za delovanje zaradi visoke inflacije v letu 2008 povečali prav 
vsem organizacijam, pa je komisija pri predlogu za dofinanciranje 
njihovega delovanja upoštevala še druge specifičnosti, izkazane v 

prijavljenih finančno ovrednotenih letnih delovnih programih za 
leto 2008. Dofinanciranje delovanja organizacij je bilo razvrščeno 
v dve skupini in sicer je bilo eni skupini delovanje povečano med 
4 in 5 % (19 inv. org.), drugi skupini pa med 5 in 9 %, (3 inv. org.), 
delovanje ene invalidske organizacije pa ni bilo dofinancirano, 
ker so ji bila sredstva za ta sklop odobrena v višini zaprošenega 
zneska že z letnim sklepom o razporeditvi sredstev FIHO za leto 
2008. Pri dodelitvi sredstev za naložbe v osnovna sredstva in 
njihovo vzdrževanje invalidskim organizacijam je komisija v ce-
loti upoštevala usmeritev, ki jo je sprejel svet FIHO na 5. seji dne 
22.9.2008. Dodatna sredstva so bila predlagana za dodelitev orga-
nizacijam za investicije, ki so bila v izvajanju, za najnujnejša inves-
ticijsko vzdrževalna dela in nakup opreme za izvajanje posebnih 
socialnih programov. Predlog zajema sredstva za dofinanciranje 
naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje invalidskih or-
ganizacij v višini 549.302,82 €.

Pri ponovni proučitvi prijavljenih finančno ovrednotenih letnih 
delovnih programov humanitarnih organizacij, je Komisija za 
ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev hu-
manitarnim organizacijam upoštevala usmeritev sveta fundacije 
tako, da je pripravila predlog za dofinanciranje socialnih progra-
mov humanitarnih organizacij v višini 10 % na letno razporeditev, 
za delovanje pa 5 % glede na letno razporeditev. Tak kriterij je bil 
upoštevan pri dofinanciranju vseh humanitarnih organizacij, ki so 
se v letu 2008 so/financirale iz sredstev FIHO. Predlog za dofinan-
ciranje socialnih programov in delovanja humanitarnih organizacij 
je znašal skupaj 509.565,50 €. Pri dofinanciranju naložb v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje so bile v celoti upoštevane us-
meritve sveta FIHO, predlog pa je zajemal sredstva v skupni višini 
242.934,53 €. 

Svet fundacije je o predlogu obeh komisij razpravljal na 6. seji dne 
13.10.2008 in sprejel predlagani sklep o dofinanciranju.
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2. Dofinanciranje finančno ovrednotenih
 letnih delovnih programov invalidskih
 in humanitarnih organizacij za leto
 2008 (ocenjen presežek prihodkov
 nad odhodki)
      
Po pregledu realizacije prihodkov za obdobje od I. – XI. 2008 izdelane 
projekcije Loterije Slovenije o koncesijskih dajatvah za mesec decem-
ber 2008, je Svet FIHO ugotovil, da bo za leto 2008 nastal še presežek 
prihodkov nad odhodki (obveznostmi, ki jih je s sklepi za leto 2008 
sprejel svet FIHO), in sicer za približno 480.000,00 €. Na podlagi nave-
denih podatkov o povečanih prilivih koncesijskih dajatev je bila tako 
dana možnost, da svet fundacije brez novega javnega razpisa odobri 
dodatna sredstva tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam 
za dofinanciranje najbolj upravičenih potreb, ki so na osnovi letnega 
javnega razpisa za leto 2008 izpolnile pogoje, vendar do tedaj za nji-
hovo financiranje ni bilo dovolj razpoložljivih sredstev.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sred-
stev FIHO invalidskim organizacijam in Komisija za ocenjevanje in 
pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim orga-
nizacijam, sta se sestali na skupni seji in za obravnavo in sprejem na 
7. seji sveta, pripravili predlog za dofinanciranje najbolj upravičenih 
potreb invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2008. Po vel-
javnem delitvenem razmerju je na invalidske organizacije pripadalo  
305.760,00 €, na  humanitarne organizacije pa 164.640,00€.

Obe pristojni komisiji sta za Svet FIHO pripravili predlog o razporeditvi 
teh sredstev na ločenih sejah dne 05.12.2009.  Pri pripravi predlogov 
sta izhajali iz ureditve v tretjem odstavku 7. člena pravilnika, po kateri 
se lahko dofinancirajo tisti finančno ovrednoteni letni delovni pro-
grami invalidskih in humanitarnih organizacij, ki so izpolnili pogoje 
po pravilniku in javnem razpisu za leto 2008, ter so bili sprejeti v so/fi-
nanciranje iz sredstev FIHO za leto 2008,  vendar zaradi višine sredstev 
v finančnem načrtu za leto 2008 ni bilo možno odobriti zaprošenih 
sredstev. Kot osnovo za pripravo predloga za dodelitev dodatnih 
sredstev, sta obe komisiji upoštevali prijavljene finančno ovredno-
tene letne delovne programe organizacij za leto 2008, sklep sveta 

fundacije o razporeditvi sredstev po javnem razpisu za leto 2008 z 
dne 13.12.2007 in sklep sveta o dofinanciranju finančno ovredno-
tenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij za leto 2008 z dne 13.10.2008.

Pri ponovni proučitvi vseh prijavljenih finančno ovrednotenih letnih 
delovnih programov invalidskih organizacij za leto 2008, je Komisija 
za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev in-
validskim organizacijam poleg nerealiziranih investicij invalidskih 
organizacij v letu 2008 obravnavala tudi prošnjo Rdečega križa Slo-
venije, ki je bila podana v zvezi z dofinanciranjem nastanitvenega 
objekta z bazenom in športno zdravstvenim centrom v Mladinskem 
zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič za leto 2008 z dne 2.12.2008. V 
zvezi s tem je upoštevala dejstvo, da bo načrtovani objekt namenjen 
tako uporabnikom iz vrst humanitarnih organizacij kot tudi iz invalid-
skih organizacij, saj bo imel potrebno podporo za obe skupini upo-
rabnikov.  Komisija je po temeljiti proučitvi in poglobljeni razpravi v 
soglasju vseh članov pripravila predlog za dofinanciranje tako, da se 
Rdečemu križu Slovenije – Zvezi združenj, Mirje 19, 1000 Ljubljana, 
dodelijo dodatna sredstva za izgradnjo nadomestnega nastanitve-
nega objekta z bazenom in športno zdravstvenim centrom v Mla-
dinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič v višini 300.000,00 € 
in Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska 129, 1000 
Ljubljana, sredstva za nakup opreme za enoto za ohranjevanje zdrav-
ja v Nerezinah v višini 5.760,00 €

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sred-
stev humanitarnim organizacijam je ponovno proučila vse prijav-
ljene finančno ovrednotene letne delovne programe humanitarnih 
organizacij v letu 2008. Pri pripravi predloga za dofinanciranje je 
upoštevala sklep sveta fundacije o razporeditvi sredstev po javnem 
razpisu za leto 2008 z dne 13.12. 2007 in sklep sveta o dofinanciranju 
finančno ovrednotenih letnih delovnih programov humanitarnih or-
ganizacij za leto 2008 ter pripravila predlog za dofinanciranje v skupni 
višini 164.640,00 €.

Svet FIHO je na svoji 7. seji dne 8.12. 2008 obravnaval in sprejel pred-
loga obeh komisij in odobril dodatna sredstva  invalidskim in human-
itarnim organizacijam za leto 2008 v skupni višini 470.400,00 €. 
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Pregled dodeljenih sredstev FIHO invalidskim organizacijam v letu 2008

 INVALIDSKE ORGANIZACIJE OSNOVNI 1. 2.  REZERVNA SKUPAJ
  SKLEP DOF. DOF. SREDSTVA ODOBRENO

1 Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 1.452.630,41 190.257,56 0,00 5.869,51 1.648.757,48
2 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 1.387.418,64 172.647,40 0,00 18.530,21 1.578.596,25
3 Društvo distrofikov Slovenije 1.011.755,94 146.339,36 0,00 6.705,39 1.164.800,69
4 Zveza paraplegikov Slovenije 997.130,41 103.849,14 0,00 7.532,00 1.108.511,55
5 Združenje multiple skleroze Slovenije 603.881,01 128.433,99 0,00 0,00 732.315,00
6 SOŽITJE - Zveza dr. za pomoč os. z motnjami
 v duš. razvoju Slovenije 1.326.682,02 135.604,77 0,00 0,00 1.462.286,79
7 Zveza delovnih invalidov Slovenije 1.390.813,83 174.865,84 0,00 17.120,00 1.582.799,67
8 SONČEK -
 Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije 679.622,00 87.272,79 0,00 0,00 766.894,79
9 Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije 392.684,08 29.965,64 5.760,00 0,00 428.409,72
10 Zveza društev vojnih invalidov Slovenije 486.640,85 50.258,12 0,00 650,00 537.548,97
11 Zveza za  šport invalidov Slovenije -
 Paraolimpijski komite 552.302,75 43.018,25 0,00 23.020,92 618.341,92
12 Društvo laringektomiranih Slovenije 132.159,99 10.555,43 0,00 9.019,80 151.735,22
13 Zveza  invalidskih društev ILCO Slovenije 128.933,42 10.356,67 0,00 6.749,97 146.040,06
14 Društvo revmatikov Slovenije 187.064,36 14.519,33 0,00 0,00 201.583,69
15 Združenje invalidov - Forum Slovenije 77.510,52 5.953,00 0,00 5.000,00 88.463,52
16 Društvo vojaških vojnih invalidov
 mob. Slov. v nem. vojsko 41-45 14.724,98 2.035,07 0,00 0,00 16.760,05
17 Društvo paralitikov Slovenije 36.350,92 3.432,08 0,00 2.833,77 42.616,77
18 Društvo študentov invalidov Slovenije 277.830,73 26.097,49 0,00 13.656,00 317.584,22
19 YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa 146.297,00 15.773,05 0,00 0,00 162.070,05
20 Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA 52.080,99 28.959,21 0,00 0,00 81.040,20
21 Sklad SILVA  61.623,00 4.105,55 0,00 0,00 65.728,55
22 INVALID - Zveza društev gibalno oviranih oseb
 z invalidnostjo Slovenije 100.924,00 8.396,90 0,00 0,00 109.320,90
23 Društvo VITA - za pomoč po nezgodni poškodbi glave 55.007,58 4.803,36 0,00 0,00 59.810,94
  
 SKUPAJ: 11.552.069,43 1.397.500,00 5.760,00 116.687,57 13.072.017,00
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Pregled dodeljenih sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v letu 2008

 HUMANITARNA ORGANIZACIJA OSNOVNI  1. 2. REZERVNA SKUPAJ
  SKLEP DOF. DOF. SREDSTVA ODOBRENO

  1.   PKU - društvo za fenilketonurijo Slovenije 19.250,40 € 1.670,11 € 0,00 € 0,00 € 20.920,51 €

  2.   Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije 52.271,70 € 4.624,04 € 10.000,00 € 1.500,00 € 68.395,74 €

  3.   Društvo na srcu operiranih Slovenije 5.737,67 € 497,80 € 0,00 € 0,00 € 6.235,47 €

  4.   Združenje bolnikov s CVB Slovenije 133.057,66 € 11.706,98 € 10.000,00 € 0,00 € 154.764,64 €

  5.   Društvo SOS telefon 72.203,00 € 9.638,25 € 14.000,00 € 0,00 € 95.841,25 €

  6.   Eho - podpornica 90.017,49 € 7.455,92 € 0,00 € 0,00 € 97.473,41 €

  7.   Zveza prijateljev mladine 46.701,76 € 4.051,83 € 0,00 € 0,00 € 50.753,59 €

  8.   Zveza slovenskih društev za boj proti raku 39.761,00 € 5.209,89 € 0,00 € 0,00 € 44.970,89 €

  9.   Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 42.968,62 € 2.938,43 € 0,00 € 0,00 € 45.907,05 €

  10.   Zveza društev bolnikov z osteoporozo 37.181,40 € 8.116,48 € 0,00 € 0,00 € 45.297,88 €

  11.   Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 11.164,49 € 972,37 € 10.000,00 € 0,00 € 22.136,86 €

  12.   Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih

 in zasvojenostih 8.968,82 € 778,14 € 0,00 € 0,00 € 9.746,96 €

  13.   Slovensko društvo HOSPIC 195.161,38 € 15.649,80 € 0,00 € 0,00 € 210.811,18 €

  14.   STIGMA - društvo za zmanjševanje škode zaradi drog 2.966,65 € 256,20 € 0,00 € 0,00 € 3.222,85 €

  15.   Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami

 VILKO MAZI 28.204,02 € 2.430,20 € 0,00 € 0,00 € 30.634,22 €

  16.   Društvo svetovalcev zaupni telefon Samarijan 20.702,79 € 1.800,14 € 0,00 € 0,00 € 22.502,93 €

  17.   Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi

 ekstrapiramidnimi motnjami - TREPETLIKA 32.549,00 € 2.588,71 € 0,00 € 3.500,00 € 38.637,71 €

  18.   Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije 188.653,04 € 13.708,80 € 15.000,00 € 0,00 € 217.361,84 €

  19.   Slovensko združenje za zmanjševanje

 škodlljivih posledic drog - DROGART 19.285,00 € 1.545,10 € 0,00 € 0,00 € 20.830,10 €
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  20.   ŠENT - slovensko združenje za duševno zdravje 581.399,89 € 82.359,55 € 0,00 € 0,00 € 663.759,44 €

  21.   Društvo za duševno zdravje in

 kreativno preživljanje prostega časa - VEZI 27.535,86 € 2.393,41 € 10.000,00 € 0,00 € 39.929,27 €

  22.   UP - društvo za pomoč zasvojencem in njihovim

 svojcem Slovenije 53.115,36 € 4.609,17 € 0,00 € 0,00 € 57.724,53 €

  23.   Gorska reševalna zveza Slovenije 321.863,88 € 34.011,59 € 17.640,00 € 0,00 € 373.515,47 €

  24.   Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije 52.790,30 € 5.625,73 € 0,00 € 7.500,00 € 65.916,03 €

  25.   Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 149.566,20 € 17.446,20 € 0,00 € 0,00 € 167.012,40 €

  26.   Društvo Mali princ 11.284,00 € 1.003,40 € 0,00 € 0,00 € 12.287,40 €

  27.   Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 10.701,36 € 868,07 € 0,00 € 0,00 € 11.569,43 €

  28.   Društvo varnega zavetja Ljutomer 17.312,00 € 1.503,10 € 0,00 € 0,00 € 18.815,10 €

  29.   Združenje HUMANA 17.510,35 € 1.522,92 € 0,00 € 0,00 € 19.033,27 €

  30.   Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije 9.825,80 € 592,53 € 0,00 € 0,00 € 10.418,33 €

  31.   Društvo za nenasilno komunikacijo - DNK 96.754,05 € 7.323,47 € 10.000,00 € 0,00 € 114.077,52 €

  32.   Društvo Projekt človek 71.995,45 € 5.230,54 € 10.000,00 € 0,00 € 87.225,99 €

  33.   Rdeči križ Slovenije - Zveza združenj 1.052.663,25 € 161.603,93 € 300.000,00 € 11.850,00 € 1.826.117,18 €

  34.   Gerontološko društvo Slovenije 3.174,26 € 122,46 € 0,00 € 4.500,00 € 7.796,72 €

  35.   Društvo Odsev se sliši 1.648,31 € 143,00 € 0,00 € 0,00 € 1.791,31 €

  36.   Zveza društev upokojencev Slovenije 134.313,06 € 25.550,07 € 0,00 € 0,00 € 159.863,13 €

  37.   Društvo hemofilikov Slovenije 110.787,12 € 9.611,86 € 0,00 € 0,00 € 120.398,98 €

  38.   Slovenska Karitas 1.003.469,00 € 147.622,95 € 10.000,00 € 10.981,76 € 1.172.073,71 €

  39.   Društvo Regionalna varna hiša Celje 31.385,00 € 2.338,50 € 5.000,00 € 8.000,00 € 46.723,50 €

 40.   Zveza društev diabetikov Slovenije 289.916,46 € 25.111,64 € 0,00 € 0,00 € 315.028,10 €

  41.   Slovensko društvo za celiakijo - SDC 75.401,00 € 5.396,55 € 0,00 € 0,00 € 80.797,55 €

  42.   Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno

 starost Slovenije 5.550,00 € 481,50 € 0,00 € 0,00 € 6.031,50 €

letno porocilo 2008 tisk.indd   25 10/7/09   1:51:56 PM



26

  43.   Europa Donna - Slovensko združenje
 za boj proti raku dojk 21.422,92 € 1.858,65 € 0,00 € 0,00 € 23.281,57 €
  44.   Društvo Življenje brez nasilja in krivic za podporo
 žrtvam nasilnih dejanj 33.204,24 € 2.186,71 € 5.000,00 € 0,00 € 40.390,95 €
  45.   Slovenska filantropija, združenje za
 promocijo prostovoljstva 135.407,84 € 13.611,20 € 10.000,00 € 0,00 € 159.019,04 €
  46.   Društvo ALTRA - odbor za novosti v duševnem zdravju 50.393,08 € 6.354,15 € 0,00 € 5.000,00 € 61.747,23 €
  47.   Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 74.878,22 € 6.496,41 € 8.000,00 € 0,00 € 89.374,63 €
  48.   Društvo za pomoč osebam z motnjo
 v duševnem razvoju - BARKA 15.500,00 € 3.125,00 € 0,00 € 0,00 € 18.625,00 €
  49.   Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije 49.526,81 € 4.296,94 € 0,00 € 0,00 € 53.823,75 €
  50.   Društvo psoriatikov Slovenije - DPS 42.203,86 € 3.141,04 € 0,00 € 0,00 € 45.344,90 €
  51.   Društvo Ozara - nacionalno združenje
 za kakovost življenja 565.325,79 € 69.911,02 € 10.000,00 € 0,00 € 645.236,81 €
  52.   MOZAIK - društvo za socialno vključenost 4.000,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 4.200,00 €
  53.   Novi paradoks - slovensko društvo za kakovost življenja 16.118,00 € 1.398,40 € 0,00 € 10.000,00 € 27.516,40 €
  54.   Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev -
 Kralji ulice 4.490,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 4.690,00 €
  55.   Društvo informacijski center LEGEBITRA 4.550,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 4.750,00 €
  56.   Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja -
 varna hiša Gorenjske 4.000,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 4.200,00 €
  57.   Društvo ženska svetovalnica 4.000,00 € 200,00 € 10.000,00 € 0,00 € 14.200,00 €
  58.   Društvo za pomoč in samopomoč za področje
 zasvojenosti - ZDRAVA POT 4.000,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 4.200,00 €
  59.   Združenje proti spolnemu zlorabljanju 4.563,69 € 409,18 € 0,00 € 0,00 € 4.972,87 €
  60.   Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne
 in trpeče ljudi - RDEČI NOSKI  4.000,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 4.200,00 €
  61.   MENA Maribor - društvo za pomoč ženskam prizadetim
 z inkontinenco in menopavzo 4.000,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 4.200,00 €
  
 SKUPAJ 6.218.352,30 € 752.500,03 € 464.640,00 € 62.831,76 € 7.798.324,09 €
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RAZPOREDITEV SREDSTEV FIHO
INVALIDSKIM IN HUMANITARNIM
ORGANIZACIJAM ZA LETO 2009

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij je na svoji 5. seji 22. septembra 2008 skladno s 6. in 8. 
členom Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2009. Finančni 
načrt temelji na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto 
2008, oceni poslovanja Loterije Slovenije d.d., ki s plačili koncesi-
jskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja 
glavnino sredstev FIHO, oceni koncesijskih dajatev Športne Lot-
erije, prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih pri-
rediteljev iger na srečo, ter drugih manjših prihodkov, vključno s 
prenosom dela neporabljenih sredstev FIHO leta 2008. 

Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika o merilih in pogojih 
za uporabo sredstev FIHO določil, da se za leto 2009 za invalid-
ske organizacije razpišejo sredstva v skupni višini 14.265.693,00 
€, za humanitarne organizacije pa 7.681.527,00 €.  Svet FIHO je 
skladno s 13. in 14. členom pravilnika določil tudi vsebino javne-
ga razpisa za leto 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 
št. 91 dne 26.9.2008. Nadalje je sprejel terminski načrt v zvezi s 
postopkom za pripravo predloga razporeditve sredstev za leto 
2009 ter pozval obe komisiji, da pripravita predlog razporeditve 
sredstev in ga posredujeta svetu FIHO v obravnavo in sprejem.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev  invalidskim organizacijam

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 
sredstev invalidskim organizacijam, se je v ta namen sestala 
trikrat in obravnavala vse prispele vloge po formalni, vsebinski 
in finančni plati. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev FIHO na 
posamezne invalidske organizacije za leto 2009 je bil izobliko-

van v skladu s pravilnikom in Navodilom za uporabo meril pri 
ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 
invalidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: 
navodilo). 

1.  Pri odpiranju vlog dne 29. 10. 2008, ki se je nadaljevalo 5. 11. 
2008, je komisija ugotovila: 

•	 	 da	je	v	predpisanem	roku	prispelo	29	(devetindvajset)	vlog	
•	 	 da	3	(tri)	vloge	niso		izpolnjevale	pogojev	za	financiranje

Vloge, ki niso izpolnjevale pogojev za financiranje, je komisija 
na podlagi 15. člena Pravilnika izločila iz nadaljnje obravnave 
in jih vrnila organizacijam z obrazložitvijo. Invalidsko društvo 
ILCO Posavje je v predpisanem roku vložilo ugovor na zapisnik 
Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 
sredstev FIHO invalidskim organizacijam o odpiranju vlog z dne 
5.11. 2008. Nadzorni odbor je ugovor obravnaval na seji dne 
24.11. 2008 in ga kot neutemeljenega zavrnil z obrazložitvijo.

V nadaljevanju je komisija pregledala dokumentacijo 26 – ih or-
ganizacij in ugotovila, da so vloge trinajstih organizacij popolne. 
Zaradi jasnosti in točnosti podatkov pa je skladno s 17. členom 
Pravilnika in ob upoštevanju Navodila sklenila, da se preostalih 
trinajst invalidskih organizacij pozove, da k vlogam v roku 8 dni 
od prejema zapisnika posredujejo zahtevane dopolnitve. 

2. Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razpore-
ditev sredstev invalidskim organizacijam je na svoji seji dne 
20. 11.  in 24. 11. 2008 podrobno obravnavala dopolnitve in 
obrazložitve trinajstih invalidskih organizacij, ki jih je pozvala 
k  dopolnitvam. 

Komisija je v nadaljevanju pregledala tudi rezultate ocenjevanj 
prijavljenih finančno ovrednotenih letnih delovnih programov, 
ki je potekalo od 6.11. do 24.11. 2008 po skupnih splošnih meri-

letno porocilo 2008 tisk.indd   27 10/7/09   1:51:57 PM



28

lih, skupnih merilih, merilih za posebne socialne programe in 
storitve invalidskih organizacij, merilih za delovanje invalidskih 
in humanitarnih organizacij ter merilih za ocenjevanje naložb 
v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij 
opredeljenih v Navodilu. Pri tem je ugotovila, da so finančno 
ovrednoteni letni delovni programi Kulturno prosvetnega in 
športno rekreativnega društva »Karel Jeraj« iz Ljubljane, Društva 
za kronično vnetno črevesno bolezen iz Maribora in Društva 
gluhoslepih »DLAN« iz Ljubljane, ocenjeni nezadovoljivo in zato 
predlagala svetu, da jih ne sprejme v so/financiranje iz sredstev 
FIHO za leto 2009. 

3.  Komisija je upoštevaje:
	 prejete vloge invalidskih organizacij, katerih skupni zaprošeni 

znesek za leto 2009 znaša 22.773.592,64 €,
	 razpisana sredstva za invalidske organizacije za leto 2009 v 

višini 14.265.693,00 €, ki so v primerjavi z zaprošenimi sred-
stvi za 37 % nižja ,

  posredovano dokumentacijo invalidskih organizacij in njeno 
ustreznost oz. neustreznost,

	 rezultate ocenjevanja Finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih organizacij po skupnih splošnih meri-
lih, skupnih merilih za posebne socialne programe in sto-
ritve,  merilih za delovanje in merilih za ocenjevanje naložb v 
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje,

	 prednosti pri izbiri financiranja oz. sofinanciranja posameznih 
sklopov (programi, delovanje, naložbe) opredeljenih v 
Pravilniku,

	 predloge Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Sloveni-
je, ki skladno z določili Pravilnika sodeluje v postopku letne 
razporeditve, 

  prioritete posameznih invalidskih organizacij, 
	 obseg izvajanja programov in drugih aktivnosti v letu 2008,
  izdelala predloge za so/financiranje 23 invalidskih organizacij. 

4. Komisija je posebej podrobno pregledala usklajenost prijav-
ljenih posebnih socialnih programov z merili za dodelitev 
sredstev, kot so določena  v 9. členu Pravilnika ter vse prijav-
ljene posebne socialne programe ocenjevala po merilih iz 
navedenega člena Pravilnika z uporabo tozadevnih določb 
Navodila (5. do 8. člen). Upoštevajoč pridobljene ocene je 
posamezne socialne programe razvrstila v eno izmed petih 
prednostnih skupin po 10. členu Navodila. Pri oblikovanju 
konkretnega predloga za razporeditev razpoložljivih sred-
stev na posamezne posebne socialne programe pa je bila v 
skladu z 11. členom Pravilnika prednostno upoštevana nu-
jnost posameznega programa za kompenzacijo invalidnosti 
in uspešno izvajanje le-tega v daljšem časovnem obdobju.

5. Pri obravnavi Finančno-ovrednotenih letnih delovnih pro-
gramov invalidskih organizacij, ki so dokumentirano izka-
zale, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev FIHO, se 
je seznanila tudi z zapisom usklajevalnega sestanka invalid-
skih organizacij, članic Nacionalnega sveta invalidskih orga-
nizacij Slovenije, ki je potekal 21. in 22. 11. 2008 na osnovi 
18. člena Pravilnika. Dogovorjena stališča je komisija glede 
na razpoložljiva sredstva vključila v oblikovanje predloga 
zadevnega sklepa, pri čemer je zaradi primerljivosti in objek-
tivnosti pristopa povzela tudi standardne kriterije za najbolj 
pogosto prijavljene naložbe, ki so bili uporabljeni že tudi za 
leto 2008. Pri pripravi predloga za razporeditev finančnih  
sredstev je komisija za nakup kombija s prilagoditvijo 
upoštevala vrednost do 27.100,00 €, za nakup računalnika do 
1.250,00 €, za fotokopirni stroj do 1.620,00 € ter za napravo za 
hlajenje manjših prostorov (cca 60m2) do 1.250,00 €. 

6. Komisija je od skupno razpisanih sredstev za invalidske or-
ganizacije za leto 2009 v višini 14.265.693,00 €, skladno s 5. 
členom pravilnika zadržala 1 % sredstev v višini 142.656,93 € 
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kot rezervna nerazporejena sredstva. Razpoložljiva sredstva v 
višini  14.123.036,07 € je strukturalno razporedila med prijav-
ljene invalidske organizacije za izvajanje njihovega delovan-
ja, posebnih socialnih programov in za naložbe v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje.

7.  Predlog razporeditve je upošteval razmerja, ki so določena 
v 5. členu Pravilnika. Za posebne socialne programe in de-
lovanje je bilo namenjenih 12.046.036,07 € (8.138.142,03 € 
- posebni socialni programi, 3.907.894,04 € - delovanje), to je 
85,3%, za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje 
pa 2.077.000,00 €, kar predstavlja 14,7% razpoložljivih sred-
stev. V primerjavi z razporeditvijo sredstev za leto 2008, je bil 
predlog za so/financiranje sklopa posebnih socialnih pro-
gramov za leto 2009  povečan za 9,9 %, sklop za delovanje 
za 6,1 %, sklop za naložbe v osnovna sredstva in njihovo 
vzdrževanje pa za 11,6 %.

 8. Predlog za dodelitev sredstev za izvajanje posebnih socialnih 
programov 23 invalidskih organizacij je zajemal 258 poseb-
nih socialnih programov, ki jih izvajajo na državni ravni in 93 
programskih sklopov, ki jih v zveze povezane invalidske orga-
nizacije izvajajo na lokalni ravni. Glede na pridobljene ocene 
je bilo povišanje posebnih socialnih programov večine inva-
lidskih organizacij 9,75% v primerjavi z letom 2008. 

Analitičen seštevek izkazuje, da so bila sredstva  za izvajanje 
posebnih socialnih    programov invalidskih organizacij razpore-
jena takole:
•	 	 za	posebne	socialne	programe,	ki	posameznim	skupinam	in-

validov omogočajo bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo 
k odstranjevanju ovir in k bolj neodvisnemu življenju, je bilo 
namenjenih 7.556.004,85€ oz. 92,9%;

•	 	 za	posebne	socialne	programe,	s	katerimi	se	preprečujejo	in	
blažijo socialne ter psihične posledice invalidnosti, je bilo na-
menjenih 341.840,45€ oz. 4,2%;

•	 	 za	posebne	socialne	programe,	s	katerimi	usposabljajo	

Programi

Delovanje

14.7 %27.7 %

57.6 %

92.9 %

4.2 %

1.4 %
1.5 %

razvijanje socialnih spretnosti
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  invalide za samopomoč ter svojce ter prostovoljce za življenje 
in delo z invalidi, je bilo namenjenih 113.886,22 € oz. 1,4%;

•	 	 za	posebne	socialne	programe,	s	katerimi	se	razvijejo	social-
ne spretnosti invalidov in njihovo informiranost na različnih 
področjih življenja, je bilo namenjenih 126.410,51 € oz. 1,5 %.

 9.  Pri oblikovanju predloga razporeditve sredstev za delovanje  
invalidskih organizacij je komisija izhajala iz ocene izpolnje-
vanja meril po 9. in 11. členu Pravilnika ob uporabi 12. člena 
Navodila. Upoštevala je kakovost ter organizacijsko strukturo 
delovanja prijavljenih posameznih invalidskih organizacij, 
število članstva oz. uporabnikov, mednarodno vključevanje, 
urejenost obveščanja članstva in javnosti; pri invalidskih or-
ganizacijah, v katerih je bil opravljen nadzor s strani FIHO, pa 
tudi oceno nadzora. Komisija je ugotavljala ali so razvidni in 
opredeljeni skupni interesi kot pogoj za smiselno identiteto 
in področje delovanja invalidske organizacije in ali je stopnja 
funkcionalnih okvar, ki jih povzroča invalidnost pri njihovih 
članih tolikšna, da dejansko ogroža socialni položaj invalida 
in tako utemeljuje smotrnost posebne socialne aktivnosti v 
okviru invalidske organizacije. Glede na pridobljene ocene 
je bilo  povišanje sredstev za delovanje za večino organizacij 
predlagano za 4 % glede na leto 2008.

10. Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO za naložbe v 
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, se je komisija ravna-
la po merilih iz 9. in 11. člena  Pravilnika in pri ocenjevanju 
prijavljenih naložb upoštevala tudi določila 13. člena Navodi-
la. Še posebej je ugotavljala, ali je v prijavi izkazana dejanska 
utemeljenost in vpliv načrtovane naložbe na omogočanje 
in uspešnost izvajanja dejavnosti. Glede na bistveno večje 
zahtevke invalidskih organizacij za investicijska sredstva od 
razpoložljivih možnosti, oz. od primerljive višine za naložbe v 
2008, je komisija pri pripravi predloga upoštevala le tiste pri-
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javljene naložbe, ki imajo skladno s Pravilnikom, Navodilom 
in dodatnim pozivom komisije urejeno dokumentacijo. Na-
dalje je pri invalidskih organizacijah, članicah Nacionalnega 
sveta invalidskih organizacij Slovenije, upoštevala usklajeno 
mnenje invalidskih organizacij, ki so se skladno z 18. členom 
Pravilnika posebej medsebojno uskladile po načelih solidar-
nosti in vzajemnosti v okviru javno razpisanih sredstev FIHO 
za leto 2009.

Predlog je vseboval predvsem sredstva za naložbe, ki pomenijo 
potrebno investicijsko vzdrževanje objektov, opremo za izva-
janje posebnih socialnih programov, sredstva za nadaljevanje 
začetih adaptacij oz. za dograditev začetih objektov, za nadalje-
vanje so/financiranja nakupa prostorov za izvajanje posebnih 
socialnih programov in drugih poplačil v zvezi s prostori za iz-
vajanje dejavnosti oz. posebnih socialnih programov,  za nado-
mestitev iztrošene računalniške, pisarniške in druge tehnične 
opreme, v nekaj primerih pa tudi sredstva za zagotovitev prim-
ernih prostorskih pogojev za opravljanje dejavnosti invalidskih 
organizacij. Komisija pri pripravi predloga ni izoblikovala pred-
loga za odobritev sredstev za nadaljevanje izgradnje rehabili-
tacijskega objekta Zveze paraplegikov Slovenije v Pacugu, ker 
višina manjkajočih sredstev za dokončanje znatno presega 
razpoložljiva sredstva za naložbe za leto 2009, ni pa tudi opre-
deljenega nobenega dodatnega so/financerja. Komisija pa je 
podprla mnenje Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slo-
venije št. 132/S-i/08, naj strokovna služba v sodelovanju z Zv-
ezo paraplegikov Slovenije prične proučevati možnosti, kako 
tudi finančno podpreti dokončanje tega objekta, ki ga nujno 
potrebujejo paraplegiki tudi zaradi specifičnosti njihove invalid-
nosti oz. ohranjevanja zdravja, ki je po 50. členu Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v obliki obnovitvene rehabilitacije 
financirano iz javnih zdravstvenih sredstev. Komisija je predla-
gala svetu FIHO, da s posebnim sklepom sprejme tudi navedeni 
predlog.
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Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov
za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim
organizacijam

Na podlagi javnega razpisa o  razporeditvi sredstev FIHO za leto 
2009 je Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam v pone-
deljek, 29.10.2008 pričela z odpiranjem v roku prispelih vlog in 
nadaljevala z delom v sredo, 05.11.2008. 

Strokovna služba FIHO  je komisiji posredovala 73 zaprtih ovojnic 
humanitarnih organizacij, ki so vložile zahteve za dodelitev sred-
stev FIHO za leto 2009 na podlagi javnega razpisa za razporedi-
tev sredstev fundacije za leto 2009, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije št. 91/08.
 
Komisija je ugotovila, da je v predpisanem roku prispelo 72 vlog, 
vlogo Kinološkega društva za reševalne pse Maribor-REPS, Bezja-
kova ulica 151, 2341 LIMBUŠ pa je izločila iz nadaljnje obravnave 

in jo vrnila organizaciji z obrazložitvijo, ker ni bila posredovana v 
predpisanem roku.

V nadaljevanju je komisija ugotovila, da 12 humanitarnih orga-
nizacij  ne izpolnjuje pogojev opredeljenih v 8. členu pravilnika 
in ne pogojev iz 3. in 4. točke javnega razpisa za razporeditev 
sredstev FIHO, oziroma ne vsebujejo zahtevane dokumentacije, 
ki je navedena v javnem razpisu. Zato jih je skladno s 15. členom 
pravilnika  izločila in vrnila organizacijam z obrazložitvijo. 
Zavrnjene organizacije so imele možnost vložitve ugovora na 
Nadzorni odbor Fundacije za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij v RS, Stegne 21 c v Ljubljani v roku 7 dni od 
prejema zapisnika.

Ugovor na zapisnik je podalo pet humanitarnih organizacij; Nad-
zorni odbor FIHO je ugovore obravnaval na 3. seji dne 24.11.2008 
in jih skladno s 16. členom  pravilnika kot neutemeljene zavrnil 
z obrazložitvijo.

Pri nadaljnji obravnavi vlog je komisija ugotovila, da je zaradi 
jasnosti in točnosti potrebno vlogo Društva Unicef pozvati k do-
polnitvi, kar je društvo v roku tudi storilo.

Komisija je na tej osnovi skladno z navodilom pričela z ocenje-
vanjem finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 60 
humanitarnih organizacij. Na osnovi rezultatov ocenjevanj je 
bilo ugotovljeno, da je bil finančno ovrednoteni letni delovni 
program oziroma vloga Društva za pomoč osebam z motnjo 
v duševnem razvoju BARKA, Zbilje 66, 1215 Medvode, ocenjen 
nezadovoljivo, tako po skupnih splošnih merilih, kot skupnih in 
posebnih merilih za ocenjevanje programov humanitarnih orga-
nizacij, merilih za delovanje in za ocenjevanje naložb. Poleg tega 
je bilo ugotovljeno, da predloženi finančno ovrednoteni letni 
delovni program društva  ni skladen s 14. členom pravilnika. 
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Komisija je zato sprejela sklep, s katerim je predlagala svetu FIHO, 
da Društva za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju 
BARKA, Zbilje 66, 1215 Medvode, ne sprejme v so/financiranje 
iz sredstev FIHO za leto 2009.

Komisija je nadaljevala z ocenjevanjem finančno ovrednotenih 
letnih delovnih 59 humanitarnih organizacij, od tega 35 do-
brodelnih organizacij, 17 organizacij za kronične bolnike in 7 
organizacij za samopomoč. Napram letu 2008 se je število vlog 
humanitarnih organizacij povečalo iz 69 na 73, zmanjšalo pa se 
je število humanitarnih organizacij, ki so izpolnile pogoje za fi-
nanciranje oz. sofinanciranje iz sredstev FIHO in sicer iz 61 v letu 
2008 na 59 za leto 2009.  Poleg tega je komisija ugotovila, da se 
prijavlja vse več humanitarnih organizacij, ki so pridobile status 
humanitarne organizacije, iz vsebine prijavljenih programov pa 
komisija ni zaznala značilnosti, ki jih za dobrodelne organizacije, 
organizacije za samopomoč in za organizacije kroničnih bolni-
kov opredeljuje Zakon o humanitarnih organizacijah.

Za leto 2009 je za humanitarne organizacije (dobrodelne or-
ganizacije, organizacije za samopomoč in organizacije za 
kronične bolnike) razpisanih 7.681.527,00 €. Ob odštetih sred-
stvih za rezervo v višini 76.815,27 € (v 1 % deležu), predstavljajo 
razpoložljiva sredstva za leto 2009 7.604.711,73 € in so za 9,2 % 
višja napram letu 2008 za izvajanje socialnih programov, za de-
lovanje in naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje v 
59 humanitarnih organizacijah.

Zahtevki za financiranje oz. sofinanciranje dobrodelnih orga-
nizacij, organizacij za samopomoč in organizacij za kronične 
bolnike so zdaleč presegli razpoložljiva sredstva za leto 2009. Pri 
tem so nekatere humanitarne organizacije  zaprosile za visoka 
sredstva, posamezni  zahtevki so znašali celo do 300 % več kot 
preteklo leto.  Komisija je v skladu s pravilnikom in navodilom te-

meljito ocenila vsebino finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov, vseh prijavljenih socialnih programov, prijavljenih 
naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje in prijavljenih 
stroškov za delovanje. Pri delu je upoštevala tudi podatke iz 
letnih poročil organizacij in ocene nadzornih skupin fundacije 
ter druge razpoložljive podatke za  izdelavo čim bolj objektivne 
ocene. 
Prijavljene socialne programe je komisija razdelila po priorite-
tah:

•	 skupina	A	-	programi	za	neposredno	nudenje	pomoči,	strok-
ovno usposabljanje izvajalcev, nabava opreme za nudenje 
pomoči;

•	 skupina	B	 -	programi	 izobraževanje	uporabnikov,	preventiva	
za uporabnike, založništvo za uporabnike;

•	 skupina	C	-	programi	druženja,	športa,	rekreacije,	rehabilitaci-
je v obliki druženja, izobraževanja svojcev, informiranje širše 
javnosti-generalna preventiva;

•	 skupina	D	-	programi,	ki	jih	FIHO	ne	financira.	

Pri oblikovanju predloga razporeditve sredstev za delovanje 
humanitarnih organizacij je komisija poleg določb veljavnega 
pravilnika upoštevala tudi določbo 11. člena navodil za uporabo 
meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov in sicer je ocenjevala organizacijsko strukturo in ka-
kovost delovanja organizacije, število članstva in/ali uporabnik-
ov, kakovost prijave, mednarodno vključevanje, ocene nadzora 
organizacije s strani FIHO ter urejenost obveščanja članstva in 
javnosti. 

Pri pripravi predloga razporeditve sredstev FIHO za naložbe 
v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje je komisija poleg 
določil pravilnika upoštevala tudi 13. člen navodila, ugotavljala 
je prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti, opremljenost  
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prostorov in drugih objektov za delovanje, izkazano dejansko 
utemeljenost predloga, dejanski vpliv naložbe za omogočanje 
in uspešnost izvajanja dejavnosti  organizacije ter delež zago-
tovljenih lastnih in drugih virov za predvidene naložbe.

Pred dokončno izdelavo predloga za razporeditev sredstev hu-
manitarnim organizacijam za naložbe v osnovna sredstva in 
njihovo vzdrževanje za leto 2009, se je komisija seznanila tudi 
s podatki o višini sredstev namenjenih za naložbe v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje v humanitarnih organizacijah v 
preteklih letih. V letu 2006 je bilo razporejenih  25% razpoložljivih 
sredstev, za leto 2007 le 10 %  sredstev in za leto 2008 le 7,42 %. 
Ne glede na delež razporejenih sredstev za naložbe v preteklih 
letih, je bila komisija mnenja, da je za uspešno delo humanitar-
nih organizacij potrebna tehnična infrastruktura, predvsem v 
objekte in opremo, potrebno za izvajanje socialnih programov. 
Člani komisije so bili soglasni, da je za leto 2009 potrebno znat-
neje finančno podpreti izgradnjo nadomestnega objekta na  
Debelem Rtiču, v katerem bo Rdeči križ Slovenije izvajal socialne 
programe tako za otroke, mladostnike in odrasle, prilagoditve 
in dostopnost pa bo urejena tudi za invalide. Glede na to, da 
gre za finančno velik, vendar pomemben projekt, katerega iz 
razpoložljivih sredstev humanitarnih organizacij po javnem raz-
pisu za leto 2009 ni možno v celoti so/financirati v zaprošenem 
deležu, se bodo še naprej iskale možnosti za odobritev dodatnih 
sredstev fundacije za realizacijo deleža fundacije, ki skupaj zanaša 
1.100.000,00 €. Ob upoštevanju prijavljenih naložb,  predlog za 
leto 2009 zajema potrebna sredstva za so/financiranje naložb v 
višini 1.052.216,58 € oz. 13,83 % vseh razpoložljivih sredstev za 
humanitarne organizacije za leto 2009. 

 Iz analitičnega pregleda predloga razporeditve sredstev FIHO 
humanitarnim organizacijam za leto 2009  v skupni višini 
7.604.711,73 €, izhaja naslednja strukturna razporeditev: 

•	 za	so/financiranje	35	dobrodelnih	organizacij	 je	predvidenih	
5.983.872,02 € ;

•	 za	 so/financiranje	 17	 organizacij	 za	 samopomoč	 je	 predvi-
denih 1.333.141,26 €; 

•	 za	so/financiranje	7	organizacij	za	kronične	bolnike		je	predvi-
denih 287.698,45 € .

 

Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev upoštevala 
tudi:
•	 oceno	nadzora		pri	tistih	humanitarnih	organizacijah,	ki	so	bile	

ocenjene z oceno »še primerno« oz. »s pridržkom«; 
•	 višino	lastnih	sredstev	oz.	sredstev	pridobljenih	iz	drugih	virov	

in ne izključno od FIHO;
•	 vsebino	in	kvaliteto	prijavljenih	programov,	pri	čemer	je	ugo-

tovila, da so pri večini organizacij prijavljeni programi bolj 
strokovno pripravljeni kot pretekla leta. Pri posameznih  orga-
nizacijah pa so še vedno premalo definirani oz. konkretizirani, 
prijavljenih je pretirano število programov, ki so nerealno vi-
soko finančno ovrednoteni in je vsebina preveč razdrobljena, 
posamezni socialni programi se v nekaterih primerih tudi 
podvajajo. Nekaj programov je bilo tako slabo ocenjenih, do 
so bili iz so/financiranja izločeni oz. zavrnjeni;
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•	 pri	nekaterih	organizacijah	se	eni	in	isti	izvajalci	pojavljajo	pri	
vsebinsko zelo različnih programih in je zato vprašljiva stro-
kovnost izvedbe;

•	 vse	več	 je	povečanih	zahtevkov	za	visoka	finančna	sredstva,	
namenjena  za delovanje in za naložbe na račun socialnih pro-
gramov.

 Predlog je bil pripravljen ob doslednem upoštevanju skupnih 
meril, ki se upoštevajo za programe in storitve humanitarnih or-
ganizacij v skladu z 9. členom pravilnika in 7. členom navodila. 
Komisija je ocenjevala splošna merila, upoštevajoč racionalnost, 
smotrnost, učinkovitost, ekonomičnost ter vzajemnost in soli-
darnost. Upoštevala je vsebinsko vključenost za uresničevanje 
namenov in ciljev v skladu z Zakonom o humanitarnih orga-
nizacijah; prepoznavno izvajanje socialnega programa skozi 
daljše časovno obdobje glede na poslanstvo organizacije; 
vključevanje prostovoljcev pri izvajanju programov; prisotnost 
drugih sofinancerjev, programsko povezovanje z drugimi (so-
rodnimi) nevladnimi organizacijami in inovativnost predlagane-
ga novega projekta/programa.

O razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim orga-
nizacijam za leto 2009 je svet odločal na seji dne 8.12.2008 in s 
sklepom soglasno sprejel predloge obeh komisij.

34
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Razporeditev sredstev FIHO INVALIDSKIM ORGANIZACIJAM za leto 2009

  INVALIDSKE ORGANIZACIJE  PROGRAMI DELOVANJE NALOŽBE  SKUPAJ  
  
1 Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 928.031,69 584.182,67 266.978,58 1.779.192,94
2 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 826.215,51 600.086,92 265.728,87 1.692.031,30
3 Društvo distrofikov Slovenije 762.913,41 252.233,35 247.630,00 1.262.776,76
4 Zveza paraplegikov Slovenije 637.773,73 328.458,00 242.834,72 1.209.066,45
5 Združenje multiple skleroze Slovenije 440.533,17 151.754,72 186.658,63 778.946,52
6 SOŽITJE - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami
 v duševnem razvoju Slovenije 945.194,47 481.290,36 146.210,24 1.572.695,07
7 Zveza delovnih invalidov Slovenije 1.064.008,76 400.690,42 233.602,86 1.698.302,04
8 SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije 442.097,82 219.245,00 157.500,00 818.842,82
9 Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije 260.420,56 182.046,63 20.764,23 463.231,42
10 Zveza društev vojnih invalidov Slovenije 331.793,14 212.456,62 10.736,32 554.986,08
11 Zveza za  šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite 450.531,61 124.606,25 100.356,67 675.494,53
12 Društvo laringektomiranih Slovenije 115.599,60 43.718,44 17.876,03 177.194,07
13 Zveza  invalidskih društev ILCO Slovenije 108.293,89 53.406,11 7.922,48 169.622,48
14 Društvo revmatikov Slovenije 140.221,30 88.180,61 12.952,60 241.354,51
15 Združenje invalidov - Forum Slovenije 26.949,78 76.264,22 13.940,00 117.154,00
16 Društvo vojaških vojnih invalidov mob.Slov.
 v nem. vojsko 41-45 4.808,77 12.873,62 0 17.682,39
17 Društvo paralitikov Slovenije 34.085,36 16.698,04 25.698,21 76.481,61
18 Društvo študentov invalidov Slovenije 269.518,45 23.695,36 13.236,62 306.450,43
19 YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa 173.064,26 4.555,88 0 177.620,14
20 Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA 25.701,52 9.556,92 75.282,14 110.540,58
21 Sklad SILVA - Društvo za kakovostno življenje ljudi
 s posebnimi potrebami 32.208,25 4.556,92 30.357,80 67.122,97
22 INVALID - Zveza društev gibalno oviranih oseb
 z invalidnostjo Slovenije 70.922,78 26.909,06 0,00 97.831,84
23 Društvo VITA - za pomoč po nezgodni poškodbi glave 47.254,20 10.427,92 733,00 58.415,12
  
 SKUPAJ: 8.138.142,03  3.907.894,04  2.077.000,00  14.123.036,07 
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Razporeditev sredstev FIHO HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM za leto 2009

 ORGANIZACIJE  PROGRAMI DELOVANJE NALOŽBE SKUPAJ 
   
1. PKU - društvo za fenilketonurijo Slovenije 16.540,77  4.539,67  0,00  21.080,44 
2.  Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 39.641,83  10.681,94  0,00  50.323,77 
3. Društvo na srcu operiranih Slovenije 4.086,60  1.121,58  0,00  5.208,18 
4.  Združenje bolnikov s CVB Slovenije 118.803,30  32.605,95  541,20  151.950,45 
5.   Društvo SOS telefon 58.530,81  16.063,97  1.344,90  75.939,68 
6.  Eho - podpornica 73.948,00  20.295,27  13.000,00  107.243,27 
7.   Zveza prijateljev mladine 33.568,50  9.212,98  0,00  42.781,48 
8.   Zveza slovenskih društev za boj proti raku 33.214,33  9.115,78  950,00  43.280,11 
9.   Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 24.325,00  6.676,08  0,00  31.001,08 
10.  Zveza društev bolnikov z osteoporozo 23.576,27  6.470,59  7.150,00  37.196,86 
11.  Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 9.730,00  2.670,43  0,00  12.400,43 
12.  Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in
 zasvojenostih 7.589,40  2.082,94  600,00  10.272,34 
13.  Slovensko društvo HOSPIC 124.539,71  31.180,33  0,00  155.720,04 
14.  STIGMA - društvo za zmanjševanje škode zaradi drog 2.529,80  1.516,24  1.000,00  5.046,04 
15.  Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami 
 VILKO MAZI 23.945,47  4.771,91  1.000,00  29.717,38 
16.  Društvo zaupni telefon Samarijan 17.903,20  3.913,59  0,00  21.816,79 
17.  Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi
 ekstrapiramidnimi motnjami - TREPETLIKA 26.231,54  6.199,33  0,00  32.430,87 
18.  Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije 132.447,20  39.095,09  2.016,00  173.558,29 
19.  Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledi
 drog - DROGART 14.970,00  3.108,57  1.329,00  19.407,57 
20. ŠENT - slovensko združenje za duševno zdravje 490.392,00  130.589,67  40.000,00  660.981,67 
21.   Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje
 prostega časa 21.467,40  5.891,80  0,00  27.359,20 
22.   UP - društvo za pomoč zasvojencem in njihovim
 svojcem Slovenije 42.731,00  12.551,02  0,00  55.282,02 
23.   Gorska reševalna zveza Slovenije 255.499,86  72.160,73  0,00  327.660,59
24.  Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije 36.594,02  10.043,35  5.000,00  51.637,37 
25.  Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 123.738,85  36.705,06  5.300,00  165.743,91 
26.  Društvo obolelih zaradi azbesta 5.880,00  1.613,79  0,00  7.493,79 
27.  Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 8.134,28  2.232,48  3.500,00  13.866,76 
28.  Društvo varnega zavetja Ljutomer 14.692,30  4.032,35  0,00  18.724,65
29.  Združenje HUMANA 15.178,80  4.165,87  0,00  19.344,67
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30.   Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije 5.439,07  1.492,77  0,00  6.931,84 
31.   Društvo za nenasilno komunikacijo - DNK 67.455,37  19.885,61  1.600,00  88.940,98 
32.   Društvo Projekt človek 52.152,00  14.313,29  8.500,00  74.965,29 
33.  Rdeči križ Slovenije - Zveza združenj 914.633,43  251.024,11  760.000,00  1.925.657,54 
34.  Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 22.330,00  6.128,54  2.200,00  30.658,54 
35.  Gerontološko društvo Slovenije 8.560,00  2.349,32  936,00  11.845,32 
36.  Zveza društev upokojencev Slovenije 92.300,00  25.332,03  35.000,00  152.632,03 
37.  Društvo hemofilikov Slovenije 92.166,00  25.295,26  0,00  117.461,26 
38.  Slovenska Karitas 877.000,00  240.695,49  71.000,00  1.188.695,49 
39.  Društvo Regionalna varna hiša Celje 27.049,40  7.423,80  0,00  34.473,20 
40.  Društvo Unicef Slovenije 32.887,40  5.026,05  0,00  37.913,45 
41.  Zveza društev diabetikov Slovenije 220.824,22  78.000,00  0,00  298.824,22 
42.  Slovensko društvo za celiakijo - SDC 48.174,45  14.593,90  2.500,00  65.268,35 
43.  Europa Donna - Slovensko združenje
 za boj proti raku dojk 18.487,00  4.073,82  0,00  22.560,82 
44.  Društvo Življenje brez nasilja in krivic za podporo
 žrtvam nasilnih dejanj 21.795,20  5.981,76  3.500,00  31.276,96 
45.  Slovenska filantropija, združenje
 za promocijo prostovoljstva 95.354,00  24.170,21  7.200,00  126.724,21 
46.  Društvo ALTRA - odbor za novosti v duševnem zdravju 41.474,80  9.382,89  7.484,61  58.342,30 
47.  Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 60.171,54  15.886,54  0,00  76.058,08 
48.  Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije 39.426,86  9.820,83  0,00  49.247,69 
49.  Slovensko društvo Transplant 12.600,35  3.458,21  0,00  16.058,56 
50.  Društvo psoriatikov Slovenije - DPS 27.011,70  7.785,71  0,00  34.797,41 
51.  Društvo Ozara - nacionalno združenje za
 kakovost življenja 478.446,52  124.055,73  35.000,00  637.502,25
52.  Novi paradoks - slovensko društvo za kakovost življenja 28.217,00  7.744,25  28.000,00  63.961,25 
53.  Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev -
 Kralji ulice 6.129,90  961,35  0,00  7.091,25 
54.  Društvo informacijski center LEGEBITRA 6.619,27  1.816,68  0,00  8.435,95 
55.   Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja -
 varna hiša Gorenjske 13.622,00  3.738,60  5.000,00  22.360,60 
56.  Društvo ženska svetovalnica 8.110,69  2.226,01  764,87  11.101,57 
57.  Društvo za pomoč in samopomoč za področje
 zasvojenosti ZDRAVA POT 5.935,30  1.628,96  0,00  7.564,26 
58.  Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne
 in trpeče ljudi - RDEČI NOSKI  9.783,51  2.685,12  0,00  12.468,63 
59.  MENA Maribor - društvo za pomoč ženskam
 prizadetim z inkontinenco in menopavzo 7.550,48  2.072,25  800,00  10.422,73 
  
 SKUPAJ 5.142.137,70  1.410.357,45  1.052.216,58  7.604.711,73 
 

letno porocilo 2008 tisk.indd   37 10/7/09   1:52:01 PM



S

38

D

U

PROBLEMATIKA PRIREJANJA
IGER NA SREČO

Tudi v letu 2008 Vlada Republike Slovenije še ni izdelala oziroma 
sprejela Strategije prirejanja klasičnih iger na srečo kot podlage 
za vodenje državne politike in sprejemanje ukrepov na zakonod-
ajnem, fiskalnem in razvojnem področju. Vsi prireditelji iger na 
srečo niso imeli zagotovljenih enakih pogojev za gospodarjenje, 
kar se je še posebej odražalo na višini obveznih koncesijskih da-
jatev tako v korist FIHO, kakor tudi Fundacije za šport. V letu 2008 
se je tržni delež Loterije Slovenije d.d. nekako stabiliziral, pred-
vsem zaradi izjemnega prizadevanja uprave Loterije Slovenije, ki 
je pričela in nadaljevala s posodabljanjem novih tržnih produk-
tov. Tudi v letu 2008 so tuji prireditelji nadaljevali z izvajanjem 
iger na srečo v Sloveniji, ne da bi plačevali koncesijske dajatve.

URESNIČEVANJE LASTNINSKIH PRAVIC
FIHO V LOTERIJI SLOVENIJE  d.d.

FIHO je po Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slo-
venije d.d. njen 40 % lastnik. Svoje lastniške pravice FIHO uvel-
javlja preko skupščine Loterije Slovenije d.d., skladno z njenim 
statutom pa imenuje tudi 2 predstavnika FIHO v 10-članski Na-
dzorni svet Loterije Slovenije d.d.. V letu 2008 sta v Nadzornem 
svetu Loterije Slovenije kot predstavnika FIHO delovala Boris 
Šuštaršič kot predsednik in mag. Janez Jug kot član.

FIHO je skozi leta svojega delovanja ugotovil, da bi lahko dosledno  in nep-
osredno uveljavljal svoje interese na trgu klasičnih iger na srečo le skozi večji 
delež pri odločanju v nadzornih svetih obeh loterij, za kar si prizadeva že od 
leta 2001. V letu 2008 je svet FIHO proučil pravne možnosti  za povečanje 
lastniškega deleža FIHO pri prirediteljih iger na srečo, saj bi na ta način zago-
tovil večno soudeležbo v kapitalskem lastništvu teh prirediteljev.

 Predstavnika FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d. sta 
svet  FIHO seznanjala z vsebinami, ki kakorkoli zadevajo FIHO in 
Fundacijo za šport. Svet FIHO se je s stališči in predlogi opredelil 
tako do pomembnejših vsebinskih in razvojnih usmeritev pri 
prirejanju iger na srečo, kot do poslovanja glavnega koncesion-
arja FIHO.

 
SODELOVANJE S FUNDACIJO ZA
FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
V REPUBLIKI SLOVENIJI

FIHO ima ves čas svojega delovanja korekten, večinoma part-
nerski odnos s Fundacijo za šport. Takšen odnos si prizadeva 
ohraniti tudi v prihodnje. 

V letu 2008 je bilo sodelovanje obeh fundacij s predstavniki 
obeh loterij in urada zelo aktivno, predvsem na področju urejan-
ja problematike nezakonitih prirediteljev spletnih iger na srečo. 

V letu 2008 sta se vodstvi obeh fundacij večkrat sestali v pov-
ezavi z nekaterimi pomembnimi vprašanji, ki so zadevala obe 
fundaciji, največ pozornosti pa sta namenili nezakonitemu pri-
rejanju iger na srečo. 

Poleg projektnega sodelovanja sta fundaciji tudi v letu 2008 
ohranili visoko raven informiranosti o dogajanjih, ki vplivajo 
na delovanje posamezne fundacije in stališčih do posameznih 
vprašanj, pomembnih za obe fundaciji. 
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OODNOSI Z JAVNOSTMI

Na podlagi javnomnenjske raziskave, ki je bila opravljena leta 
2007 in ki je pokazala, da samo četrtina slovenskih državljanov 
ve, da se z delom denarja od iger na srečo financirajo športne, 
invalidske in humanitarne organizacije, se je fundacija v letu 
2008 odločila, da okrepi delo na področju odnosov z javnostmi 
in ozaveščanja, da se prek iger na srečo oziroma fundacije so-
financirajo športne, invalidske in humanitarne organizacije. Re-
zultat okrepljenega dela je pokazal vidne rezultate:
•	 mediji	 so	 o	 delovanju	 in	 poslovanju	 fundacije	 v	 letu	 2008	

poročali 132-krat, kar je glede na leto 2007 41 medijskih objav 
več, v prvem polletju pa je bilo že 99 medijskih objav;

•	 javnomnenjska	 raziskava,	 ki	 je	 bila	 izvedena	 spomladi	 leta 
2009 je pokazala, da se je vedenje in zavedanje državljanov 

ODKRITJE SPOMINSKE ZVEZDE
V MLADINSKEM ZDRAVILIŠČU
NA DEBELEM RTIČU

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
je  23.7.2008 skupaj s predstavniki Rdečega križa Slovenije  v 
Mladinskem zdravilišču RKS na Debelem Rtiču izvedla medi-
jski dogodek s ciljem večje prepoznavnosti obeh organizacij, 
njunega ugleda in medsebojnega sodelovanja. Dosežen je bil 
tudi namen, da se je v neposredno seznanitev z dejavnostjo v 
mladinskem zdravilišču vključila širša kulturna, politična in strok-
ovna javnost. Na prisrčen način je bilo izvedeno tudi spominsko 
obeležje: »odkritje FIHO spominske zvezde« na začetku »poti 
donatorjev«.
V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič, je predsed-
nik Rdečega križa Slovenije Borut Miklavčič, v sredo, 23.7.2008, 
na Poti donatorjev, odkril spominsko zvezdo namenjeno Fun-
daciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. 
Prireditve, ki sta jo popestrila 1. humanitarni nogometni turnir 
za pokal Fundacije FIHO in glasbeni nastop, se je udeležilo okoli 
200 gostov in otrok. Pri izgradnji, obnovi in posodobitvi edin-
ega mladinskega zdravilišča in letovišča na slovenski obali, ki 
še poteka, so sodelovali številni donatorji, zato je Rdeči križ Slo-
venije v zahvalo in spomin, najlepšo pot, ki vodi do bazenov in 
kopališča na obali, poimenoval Pot donatorjev. 
Prva zvezda na tej poti je posvečena anonimnim donatorjem, 
ki so s svoje prispevke v različnih akcijah namenjali posodobitvi, 
izgradnji in razvoju Debelega rtiča, Fiho pa je prva pravna os-
eba, ki ji je namenjena donatorska zvezda. Predsednik RKS Borut 
Miklavčič je dejal, da z veseljem odkriva to spominsko zvezdo 
Fundaciji FIHO in da si želi še več takih zvezd na Poti donatorjev. 
Predsednik Sveta Fundacije FIHO Miran Krajnc pa je v svoji zah-
vali poudaril, da Fundacijo FIHO veseli, da lahko pomaga in da 
so zelo ponosni, ker je tokratna spominska zvezda namenjena 
prav naši  fundaciji
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Slovenije, da se z delom denarja od iger na srečo sofinancirajo 
športne, invalidske in humanitarne organizacije, povečalo – s 
četrtine na tretjino. To je posledica okrepljenega in načrtnega 
upravljanja odnosov z javnostmi;

•	 sicer	je	fundacija	v	letu	2008	v	odnosih	z	javnostmi	uporabljala	
naslednja komunikacijska orodja:

1. Novinarske konference

Novinarske konference so bile povezane z aktualnimi dogodki, 
ki so povezani z delovanjem in poslovanjem fundacije. Gre za 
novinarske konference po seji Sveta fundacije v februarju in 
marcu 2008 (z aprilom 2008 smo novinarske konference po seji 
Sveta fundacije zamenjali s sporočili za javnost, kar se je izkazalo 
za bolj učinkovito) in za novinarske konference, ki so bile pove-
zane s posameznimi invalidskimi in humanitarnimi organizaci-
jami. Tako je fundacija med drugim sodelovala na novinarskih 
konferencah skupaj z Združenjem Šent, Ozaro, Gorsko reševalno 
službo RS, EHO podpornico, Karitasom in drugimi. 
V letu 2008 je fundacija organizirala ali sodelovala na enajstih 
(11) novinarskih konferencah.

40

2. Sporočila za javnost 

Sporočila za javnost so se nanašala na sklepe Sveta fundacije ali 
na posamezne dogodke, katere je organizirala fundacija ali je 
na njih sodelovala, kot na primer od ob 10. obletnici delovanja 
fundacije in soorganizacija (skupaj z Rdečim križem Slovenije) 
humanitarnega nogometnega turnirja na Debelem rtiču.
V letu 2008 je bilo javnosti (medijem) poslano 13 sporočil za 
javnost, nanašala pa so se na:
a. sporočila o sklepih Sveta fundacije,
b. sporočila o posameznih dogodkih, ki jih je organizirala (10. 
obletnica delovanja fundacije) ali soorganizirala fundacija (hu-
manitarni dobrodelni turnir na Debelem rtiču).

3. Odzivanje na poročanje medijev 

Fundacija se je v letu 2008 morala 4-krat odzvati na pisanje ali 
poročanje medijev. Odzivanje se je nanašalo na neupravičeno 
napadanje fundacije ali njenega vodstva glede razporejanja 
sredstev fundacije. 
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4. Organizacija ali soorganizacija dogodkov 

Fundacija je v letu 2008 organizirala ali soorganizirala dva me-
dijsko zelo odmevna dogodka:
•	 srečanje	ob	10.	obletnici	delovanja	fundacije,
•	 soorganizacija	(skupaj	z	Rdečim	križem	Slovenije)
 humanitarnega nogometnega turnirja na Debelem rtiču.

NADZOR NAMENSKE PORABE SREDSTEV
FIHO V INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH
ORGANIZACIJAH

Na podlagi Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v in-
validskih in humanitarnih organizacijah, je svet FIHO na svoji 35. 
seji dne 18.2.2008 sprejel Program rednih nadzorov v invalidskih 
in humanitarnih organizacijah v letu 2008 (za leto 2007). V pro-
gram je vključil deset invalidskih organizacij, od tega štiri inva-
lidske organizacije, v katere so povezana društva. Določil je torej 
nadzor pri štirinajstih invalidskih organizacijah – pravnih osebah, 
ki so se v letu 2007 so/financirale iz sredstev FIHO.
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V nadaljevanju je določil redni nadzor pri devetnajstih humani-
tarnih organizacijah (dobrodelnih organizacijah, organizacijah 
kroničnih bolnikov in organizacijah za samopomoč).
Na tej osnovi je v.d. direktor izdal sklepe o izvedbi nadzorov in 
imenoval tričlanske nadzorne skupine, ki so jih sestavljali po 
en član sveta FIHO, po en član iz liste strokovnjakov s področja 
socialnega varstva in strokovnjakov s področja računovodstva 
oz. revidiranja ter po en član iz liste zaposlenih in zunanjih 
sodelavcev FIHO.

Posamezne nadzorne skupine so opravile nadzore o stanju in 
podatkih o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela 
izvajalcev programov in storitev ter kakovosti in obsegu oprav-
ljenega dela za leto 2007 v naslednjih invalidskih organizacijah:
Posamezne nadzorne skupine so o poteku nadzorov pisale 
zapisnike skladno s 15. členom pravilnika. Nadzorne skupine so 
ugotavljale predvsem statusne podatke o organiziranosti glede 
na Zakon o društvih, Zakon o invalidskih oz. humanitarnih or-
ganizacijah ter razvrstitev glede na davčno zakonodajo. Oprav-
ljale so različna nadzorna dejanja z namenom ugotavljanja 
finančnega in materialnega stanja organizacije ter kakovost in 
obseg opravljenega dela, kakor tudi ustreznost in pravilnost dela 
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izvajalcev programov in storitev. Pri tem so nadzorne skupine 
pri vsaki organizaciji še posebej pregledovale izvedbo in porabo 
sredstev FIHO za izbran posebni socialni program in realizacijo 
naložb, ki so bile v letu 2007 so/financirane s strani FIHO.

V primerih, ko so nadzorne skupine pri rednih nadzorih  ugo-
tovile pomanjkljivosti, so v zvezi s tem predstavnikom orga-
nizacij podale tudi naročila za odpravo le-teh, z navedbo rokov 
za njihovo izpolnitev. V večini so se naročila nanašala predvsem 
na to:
•	 da	bi	posamezne	 invalidske	organizacije	 (predvsem	društva,	

ki so povezana v zveze in delujejo na lokalni ravni) ter pos-
amezne humanitarne organizacije vzpostavile in dosledneje 
vodile evidence in izkazovale podatke o porabi namenskih 
javnih sredstev (ločeno za FIHO sredstva), prejetih za delovan-
je, za izvajanje posebnih socialnih programov in za naložbe,

•	 da	 bi	 se	 invalidske	 in	 humanitarne	 organizacije	 na	 obiske	
nadzornih skupin še temeljiteje pripravile; zagotovile prisot-
nost odgovornih oseb – zakonitih zastopnikov in strokovnih 
sodelavcev (računovodij, nosilcev programov, predstavniki 
uporabnikov…),

•	 da	bi	se	invalidske	in	humanitarne	organizacije	sproti	prilaga-
jale novitetam, ki se nanašajo na finančno materialno poslo-
vanje, saj npr. za leto 2007 veljajo spet novi računovodski 
standardi za društva (SRS 33, objavljeni v Uradnem listu RS št. 
3/2007)

•	 da	bi	tudi	manjše	organizacije	ustrezno	uredile	svoje	notranje	
akte in jih dosledno upoštevale, 

•	 da	bi	se	še	izboljšala	kvaliteta	pisnih	poročil	o	porabi	sredstev	
FIHO.

Po opravljenih nadzorih so nadzorne skupine na osnovi 16. člena 
Pravilnika pripravile še nadzorna poročila, ki so bila prav tako 
posredovana organizacijam, v katerih je bil izveden nadzor. 

42

Poleg nadzorne ocene z utemeljitvami (nadzorne ocene so 
po pravilniku lahko: »zgledno«, »primerno«, »še primerno«, »s 
pridržkom«, »neustrezno«), so bila v poročilih ponovno nave-
dena naročila nadzorne skupine z navedbo rokov za njihovo 
izpolnitev.

Organizacije, katerim so nadzorne skupine ob rednih nadzorih 
naročile odpravo posameznih pomanjkljivosti, skladno s postav-
ljenimi roki fundaciji tekoče posredujejo zahtevano dokumen-
tacijo oz. vzpostavljajo stanja, kot jim je bilo naročeno, zato ni 
osnove, da bi svet FIHO sprejel ukrepe iz 20. člena pravilnika.

Iz podatkov nadzornih skupin pa je možno zaključiti:
•	 da	si	manjše	organizacije	želijo	pridobiti	več	sredstev	za	nji-

hovo delovanje, ker morajo tudi te kot pravne osebe izpol-
njevati zakonske obveznosti, ki so povezane z veliko admin-
istrativnega in strokovnega dela, ki ga ni več možno opraviti 
volontersko ali s prostovoljci,

•	 v	okviru	sklopa	delovanje	so	nadzorne	skupine	zabeležile	izred-
no različne kriterije o porabi sredstev FIHO pri postavki »delo 
organov in drugih delovnih teles«. Posamične organizacije 
funkcionarjem za sodelovanje na sejah organov ne povrnejo 
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ZAP.  DATUM OCENA
ŠT. NAZIV ORGANIZACIJE NADZORA NADZORNE
   SKUPINE 
 

1. Društvo paralitikov Slovenije, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče 3.3. 2008 »še primerno«

2. Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana 10.3.2008 »še primerno«

3. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana 12.3. 2008 »primerno«

4. Društvo gluhih in naglušnih Posavja, Cesta 4. julija 66, 8270 Krško 12.3. 2008 »primerno«

5. Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva 15, 2000 Maribor 27.3. 2008 »primerno«

6. Invalidsko društvo ILCO Koroške regije 27.3. 2008 »še primerno«

7. Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska c. 101, 1000 Ljubljana 31.3. 2008 »primerno«

8. Društvo invalidov Črnomelj, Kolodvorska c. 34, 8340 Črnomelj 31.3. 2008 »še primerno«

9. Zveza za  šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite, Cesta 24. junija 23,

 1231 Ljubljana - Črnuče 21.5. 2008 »zgledno«

10. Društvo VITA - za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Jakšičeva 7, 1000 Ljubljana 21.5. 2008 »še primerno«

11. Društvo študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 27.5. 2008 »primerno«

12. Društvo laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana 29.5. 2008 »še primerno«

13. Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana 30.5. 2008 »primerno«

14. Medobčinsko društvo CIV Novo mesto, Jakčeva 13, 8000 Novo mesto 30.5. 2008 »še primerno«
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Redni nadzori pa so bili izvedeni tudi v naslednjih humanitarnih organizacijah:

ZAP.  DATUM OCENA
ŠT. NAZIV ORGANIZACIJE NADZORA NADZORNE
   SKUPINE 

1. Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4000 Kranj 18.3. 2008 »primerno«

2. BARKA - društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju, Zbilje  66,

 1215 Medvode                                                                18.3. 2008 »še primerno«

3. ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana   19.3. 2008 »primerno«

4. Slovenska Filantropija, Združenje za pomoč prostovoljstva, Poljanska c. 12, 1000 Ljubljana 26.3. 2008 »še primerno«

5. Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 1000 Ljubljana     26.3. 2008 »primerno«

6. Slovensko društvo za celiakijo, Ljubljanska ul.5, 2000 Maribor                          27.3. 2008 »še primerno«

7. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Poljanska c. 14, 1000 Ljubljana                                                9.4. 2008 »primerno«

8. Društvo Liga proti epilepsiji, Ulica stare pravde, 2, 1000 Ljubljana 16.4. 2008 »primerno«

9. Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000 Ljubljana 22.5. 2008 »še primerno«

10. Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Utrip, Njegoševa 4, 1525 Ljubljana          22.5. 2008 »še primerno«

11. UP - društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem, Miklošičeva 16,

 1000 Ljubljana                                              22.5. 2008 »primerno«

12. Društvo Altra, Zaloška 40, 1000 Ljubljana 23.5. 2008 »primerno«

13. TREPETLIKA - društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi

 motnjami, Šišenska 23, 1000 Ljubljana                                        2.6. 2008 »primerno«

14. Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Ulica stare pravde 2, 1000 Ljubljana 2.6. 2008

  18.6.2008 »še primerno«

15. Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Linhartova 51, 1000 Ljubljana 4.6. 2008 »zgledno«

16. Gerontološko društvo Slovenije, Teslova 17, 1000 Ljubljana 4.6. 2008 »primerno«

17. Društvo na srcu operiranih bolnikov Slovenije, Korytkova 2, 1000 Ljubljana               5.6. 2008 »še primerno«

18. Europa Donna – slovensko združenje za boj proti raku dojk, Zaloška 5, 1000 Ljubljana 10.6. 2008 »še primerno«

19. Zveza društev ledvičnih bolnikov, Zaloška 7, 1000 Ljubljana  10.6. 2008 »primerno«
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niti prevoznih stroškov, druge organizacije jim priznajo pre-
voze stroške in dnevnice (do višine Vladne uredbe), pri neka-
terih organizacijah pa poleg prevoznih stroškov izplačajo tudi 
sejnine,

•	 da	 so	med	odobrenimi	 in	 porabljenimi	 sredstvi	 FIHO	 za	 pos-
amezne programe odstopanja znotraj skupne višine odobrenih 
sredstev za sklop »programi«, v nekaj primerih pa so bila ugotov-
ljena tudi odstopanja med odobrenimi in porabljenimi sredstvi 
za delovanje. Porabljen je bil namreč del  odobrenih sredstev za 
delovanje v korist sklopa programi. Pri naložbah ni bilo ugotov-
ljeno nenamenske porabe sredstev FIHO, saj so organizacije do-
bro seznanjene, da morajo za morebitno spremembo namemb-
nosti zaprositi za soglasje svet FIHO.

•	 da	posamezne	organizacije,	ki	delujejo	na	državni	ravni	v	katere	
so povezana društva na lokalni ravni ne izvršujejo nakazil sproti.   

Ne glede na ugotovitve nadzornih skupin pa so pooblaščeni 
predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij ob pri-
liki nadzorov želeli, da se njihove izjave zabeležijo in prenesejo 

svetu FIHO in sicer:
•	 »S	strani	FIHO	pričakujemo	dodatna	usposabljanja	in	napotke	

tako za predstavnike zveze kot društev. FIHO sredstva morajo 
še naprej ostati kontinuiran vir, letna razporeditev za naslednje 
leto naj bi bila tudi vnaprej opravljena do konca tekočega leta, 
da bi se lahko za delovanje in programe izplačevale dvanajs-
tine.«

•	 »FIHO	sredstva	so	edini	stalni	vir	in	omogočajo	redno	mesečno	
– kontinuirano strokovno delo in druge aktivnosti, saj pred-
stavljajo stabilni vir financiranja.«

•	 »V	organizaciji	ocenjujemo,	da	so	nadzorna	dejanja	FIHO	ko-
ristna za nadaljnje uspešno in kvalitetno delovanje naše or-
ganizacije. V prihodnje pričakujemo tudi pomoč s strani FIHO 
za vzpostavitev takih evidenc, ki bodo omogočale sproten 
pregled porabljenih sredstev posameznih financerjev.«

•	 »Obisk	nadzorne	skupine	ob	rednem	nadzoru	je	bil	za	nas	zelo	
koristen. Opažanja in konkretni nasveti so bili zelo uporabni za 
nadaljnje delovanje, urejanje finančnih poročil in spremljanja 
porabe sredstev.«

!
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•	 »Za	 naše	 nemoteno	 delovanje	 je	 še	 naprej	 nujno,	 da	 so/fi-
nanciranje poteka po dvanajstinah, ker ministrska sredstva 
praviloma dobimo prvič šele v mesecu aprilu, velik del naše 
dejavnosti pa se odvija pozimi in spomladi.«

•	 »Z	nasveti	nadzorne	skupine	FIHO	smo	zelo	zadovoljni	zaradi	
usmeritev za naše nadaljnje delo. Tak način dela smo na FIHO 
doslej pogrešali. Želimo si tudi, da bi vsaj enkrat letno FIHO 
organiziral seminar v povezavi s kandidiranjem, poročanjem 
in vodenjem potrebnih evidenc za pravilno delovanje in na-
dziranje porabe sredstev posameznih financerjev.«

•	 »Nadzor	s	strani	FIHO	je	bil	zelo	dobrodošel,	saj	bomo	sedaj	
lažje in kvalitetnejše vodili dokumentacijo našega društva.«

•	 »Želeli	bi	si,	da	bi	se	sredstva	FIHO	povečala,	predvsem	pa	si	
želimo, da bi jih tudi v naprej dobivali mesečno. Ker imamo 
dolgoletne izkušnje na našem področju (problematika raka), 
si želimo tesnejšega sodelovanja in povezovanja s sorodnimi 
organizacijami, ki se prav tako so/financirajo s strani FIHO. 
Zahvaljujemo se tudi nadzorni skupini, ki nas je z nasveti in in-
formacijami usmerila in nam odgovarjala na druga zastavljena 
vprašanja.«

•	 »Ne	zdi	 se	nam	prav,	da	po	novem	štejejo	FIHO	sredstva	za	
pridobitna sredstva. Čedalje večji obseg administriranja je 
povezan s spremembami Zakona o društvih, zato potrebu-
jemo več sredstev FIHO za delovanje, pa tudi za delovanje na 
lokalni ravni. Tudi za leto 2009 moramo dobiti pogodbe do 
konca tega leta, da se bo redno nakazovanje nadaljevalo po 
dvanajstinah. Od novih članov sveta  pričakujemo dodelavo 
standardov in normativov tako, kot je že nekaj dogovorjenih 
za nakup osnovnih sredstev pri invalidskih organizacijah.«

•	 »Poslanstvo	 naše	 invalidske	 organizacije	 je	 v	 tem	 prostoru	
(medobčinsko društvo) pomembno in potrebno, zato mora-
mo še naprej zagotoviti, da bodo sredstva FIHO ostala stabilni 
vir invalidskih organizacij, ker drugi viri niso stabilni, zato nas 
skrbi za prihodnje.«

•	 »FIHO	naj	v	tistih	organizacijah,	ki	imajo	zunanje	revizije,	izvaja	
nadzor v zmanjšanem obsegu. Nadzor FIHO naj se poveča za 
društva na lokalni ravni, tako da bi bila tudi društva na lokalni 
ravni deležna pregleda vsaj enkrat na tri leta.«

•	 »Opredelitev	FIHO,	da	društva	glede	na	ugotovljene	potrebe	
zaradi invalidnosti sama oblikujejo posebne socialne pro-
grame, je pravilna.«

•	 »S	pomočjo	sredstev	FIHO	za	naložbe	v	letu	2007	smo	uspešno	
izvedli preselitev vse dejavnosti na eno lokacijo. Odobrena 
sredstva leta 2008 pa komaj zadostujejo za izvajanje progra-
mov naše organizacije, pod vprašaj so postavljena nekatera 
izplačila za zaposlene po kolektivni pogodbi in plačilo najem-
nine za prostore. Naše mnenje je tudi, da bi FIHO v bodoče še 
bolj vzpodbujal istovrstne humanitarne organizacije k medse-
bojnemu usklajevanju tudi pri razporejanju sredstev FIHO.«

•	 »Predstavniki	invalidske	organizacije	pohvalno	ocenjujejo	kon-
tinuirano izplačevanje dvanajstin – brez tega si tudi v bodoče 
težko predstavljajo svoje delovanje oz. obstoj zveze.«

•	 »Predstavniki	 invalidske	 organizacije	 pozdravljajo	 nadzor,	 ki	
vključuje tudi svetovanje in dobronamerne pripombe ter us-
meritve.«

•	 »Društvo	 je	 zadovoljno	 s	 kontinuiranim	 mesečnim	
izplačevanjem dvanajstin in sodelovanjem s FIHO.«

•	 »V	 razpisni	 dokumentaciji	 za	 vlogo	 na	 javni	 razpis	 FIHO	 naj	
bodo natančnejša navodila za izpolnjevanje obrazca FIHO1.«

•	 »Ker	 humanitarna	 organizacija	 iz	 društev	 na	 lokalni	 ravni	 ni	
dobila zahtevanih podatkov o porabi sredstev, apelira na na-
dzorno skupino, naj v prihodnje opravi nadzor na lokalnem 
nivoju.«

•	 »Brez	sredstev	FIHO	ne	bi	mogli	delovati.	Uporabniki	z	našimi	
storitvami dobijo zdravstvene storitve takoj, preko zdravstva pa 
je čakalna doba preko enega leta; uporabniki na sistematičen 
način pridejo v stik z drugimi uporabniki, prav tako svojci in 
skrbniki.«
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•	 »Z	 obžalovanjem	 smo	 ugotovili,	 da	 so	 nam	 bila	 odobrena	
sredstva FIHO v letu 2007 nižja od leta 2006. Taka situacija se 
je ponovila za leto 2008, ko so bile načrtovane obsežne medn-
arodne aktivnosti – svetovni dan ledvic in evropski dan ledvic 
in darovanje organov. Z delom nadzorne skupine smo bili zelo 
zadovoljni, njihove usmeritve bomo s pridom upoštevali pri 
našem nadaljnjem delu.«

•	 »Redni	nadzor	s	strani	FIHO	z	dne	10.6.	2008	je	za	naše	delo	
ustrezna pomoč, zlasti pri vzpostavljanju nekaterih finančnih 
evidenc.«

1. Poraba odobrenih sredstev FIHO v
     INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH v letu 2008

Invalidske in humanitarne organizacije, ki se so/financirajo iz 
sredstev fundacije so v skladu  s 23. in 24. členom pravilnika o 
merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO dolžne posredovati 
Poročila o finančno realiziranih letnih delovnih programih vsako 

leto najpozneje do konca februarja za preteklo leto na pred-
pisanih obrazcih, ki ju določi svet fundacije. 

Če organizacije, ki so pridobile sredstva, ne pošljejo poročil v 
roku in na predpisanih obrazcih, jih mora fundacija pozvati, da 
to nemudoma storijo. V kolikor pozvane organizacije kljub opo-
zorilu v roku ne dostavijo poročil, se ukine  izplačevanje odo-
brenih sredstev za tekoče koledarsko leto.

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razpored-
itev sredstev FIHO invalidskim organizacijam je na 11. seji dne 
8.4.2009 ugotovila, da je vseh 23 invalidskih organizacij, ki so bile 
v letu 2008 so/financirane iz sredstev FIHO, v predpisanem roku 
in na predpisanem obrazcu posredovalo poročila o namenski 
porabi odobrenih sredstev FIHO. Komisija je analitično pregled-
ala prispela poročila z vidika namenske porabe, še posebej pa 
se je posvetila posameznim obrazložitvam za prenos odobrenih 
sredstev iz leta 2008 v leto 2009 za iste namene.
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Prikaz odobrenih in porabljenih sredstev FIHO v INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH za leto 2008

   ODOBRENO   POROČANO  ZA PRENOS V 
  OZ. NAKAZANO O PORABI  LETO 2009

1. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 1.648.757,48 1.648.757,44 
2. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 1.578.596,25 1.578.596,25 
3. Društvo distrofikov Slovenije 1.164.800,69 1.071.072,90 93.727,79
4. Zveza paraplegikov Slovenije 1.108.511,55 1.108.511,55 
5. Združenje multiple skleroze Slovenije   732.315,00 732.315,00 
6. SOŽITJE - zveza društev za pomoč osebam z motnjami
 v duševnem razvoju Slovenije 1.462.286,79 1.462.286,77 
7. Zveza delovnih invalidov Slovenije 1.582.799,67 1.522.799,67 60.000,00
8. SONČEK - zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije 766.894,79 766.894,79 
9. Zveza društev civilnih  invalidov vojn Slovenije 428.409,72 420.149,72 9.313,00
10. Zveza društev vojnih invalidov Slovenije 537.548,97 534.015,20 3.533,77
11. Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite Slovenije  618.341,92 618.341,92 
12. Društvo laringektomiranih Slovenije 151.735,22 149.119,84 2.615,38
13. Zveza inv. društev ILCO 146.040,06 145.731,05 309,01
14. Društvo revmatikov Slovenije 201.583,69 201.583,73 36.117,94
15. Združenje invalidov - FORUM Slovenije 88.463,52 88.463,52 
16. Društvo vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev
 v nemško vojsko 16.760,05 15.314,82 1.445,23
17. Društvo paralitikov Slovenije 42.616,77 42.607,39 9,38
18. Društvo študentov invalidov Slovenije 317.584,22 314.186,07 3.398,15
19. YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa 162.070,05 162.070,05 
20. Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA PZS 81.040,20 76.470,56 4.569,64
21. Sklad SILVA - društvo za kakovostno življenje ljudi
 s posebnimi potrebami   65.728,55 65.728,55 
22. INVALID - Zveza društev gibalno oviranih oseb
 z invalidnostjo Slovenije 109.320,90 100.924,00 8.396,90
23. Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave 59.810,94 59.810,49 
  

 SKUPAJ 13.072.017,00 12.885.751,28 223.436,70
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*V znesku 223.436,70 € so prišteta tudi sredstva v višini 37.170,00 €, ki jih ZDCIV in Društvo revmatikov Slovenije prenašata še iz leta 2007 v leto 2009.
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2. Poraba odobrenih sredstev FIHO
     v HUMANITARNIH ORGANIZACIJAH
     v letu 2008
 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 
sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je pri obravnavi 
poročil ugotovila, da je vseh 61 humanitarnih organizacij, ki so 
bile v letu 2008 so/financiranje iz sredstev FIHO, v predpisanem 
roku in na predpisanem obrazcu fundaciji posredovalo poročila 
o porabi sredstev FIHO v letu 2008. 
Pri podrobnem pregledu vseh poročil humanitarnih organizacij, 
tako po vsebinski kot po finančni plati, je komisija ugotovila:

- porabo odobrenih prenosov sredstev iz leta 2007 v leto 2008;
- porabo odobrenih sredstev v letu 2008 in
- razloge za morebitne prenose odobrenih sredstev iz
 leta 2008v leto 2009.

Obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razpored-
itev sredstev sta glede na izkazane podatke iz poročil o porabi 
sredstev FIHO predlagali svetu fundacije:

- da morajo organizacije za morebitne prenose odobrenih 
sredstev iz tekočega v naslednje koledarsko leto, fundacijo 
pravočasno zaprositi za prenos, predvsem pa podati utemeljene 
razloge;
- da se pri tistih organizacijah, ki zaporedoma prenašajo ista 
sredstva za izvajanje programov, pri pripravi predloga razpored-
itve sredstev za naslednje leto le-to praviloma upošteva kot že 
zagotovljen vir.
Komisiji fundacije sta ob pregledavanju poročil, predvsem 
finančnega sklopa ugotovili, da je vedno več organizacij, ki v ce-
loti upoštevajo strokovna navodila, ki so bila predstavljena tudi 
na strokovnih posvetih, ki jih je leta 2008 fundacija organizirala 
za predstavnike uporabnikov v invalidskih in humanitarnih
organizacijah.

!
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Prikaz odobrenih in porabljenih sredstev FIHO v HUMANITARNIH ORGANIZACIJAH za leto 2008
 
    ODOBRENO   POROČANO  ZA PRENOS V PRENOS IZ 
   OZ. NAKAZANO O PORABI  LETO 2009 2007 V 2009
     
1 PKU - društvo za fenilketonurijo Slovenije 20.920,52 € 16.408,61 € 4.511,91 € 
2.   Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 68.395,74 € 58.395,80 € 10.000,00 €   
3.   Društvo na srcu operiranih Slovenije 6.235,47 € 6.235,47 € 0,00 €   
4.   Združenje bolnikov s CVB Slovenije 154.764,64 € 154.764,64 € 0,00 €   
5.   Društvo SOS telefon 95.841,25 € 78.286,25 € 17.555,00 €   
6.   Eho - podpornica 97.473,41 € 97.473,41 € 0,00 €   
7.   Zveza prijateljev mladine 50.753,59 € 50.753,55 € 0,04 €   
8.   Zveza slovenskih društev za boj proti raku 44.970,89 € 44.970,89 € 0,00 €   
9.   Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 45.907,05 € 45.907,05 € 0,00 €   
10.   Zveza društev bolnikov z osteoporozo 45.297,88 € 43.322,54 € 1.975,34 €   
11.   Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 22.136,86 € 12.136,86 € 10.000,00 €   
12.   Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih 9.746,96 € 9.746,96 € 0,00 €   
13.   Slovensko društvo HOSPIC 210.811,18 € 210.811,18 € 0,00 €   
14.   STIGMA - društvo za zmanjševanje škode zaradi drog 3.222,85 € 3.222,85 € 0,00 €   
15.   Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI 30.634,22 € 30.634,22 € 0,00 €   
16. Društvo zaupni telefon Samarijan 22.502,93 € 22.502,93 € 0,00 €   
17.   Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi
 ekstrapiramidnimi motnjami - TREPETLIKA 38.637,71 € 38.638,00 € -0,29 € 
18. Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije 217.361,84 € 198.468,27 € 18.893,57 €   
19.   Slovensko združenje za zmanjševanje škodlljivih posledic drog -
 DROGART 20.830,10 € 20.830,10 € 0,00 €   
20. ŠENT - slovensko združenje za duševno zdravje 663.759,44 € 630.759,44 € 33.000,00 €   
21.   Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje
 prostega časa 39.929,27 € 39.929,27 € 0,00 €   
22.   UP - društvo za pomoč zasvojencem in njihovim
 svojcem Slovenije 57.724,53 € 57.724,53 € 0,00 €
23.   Gorska reševalna zveza Slovenije 373.515,47 € 324.673,32 € 48.842,15 €   
24.   Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije 65.916,03 € 65.916,03 € 0,00 €   
25.   Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 167.012,40 € 167.012,40 € 0,00 €   
26.   Društvo Mali princ 12.287,40 € 12.287,40 € 0,00 €   
27.   Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 11.569,43 € 11.569,43 € 0,00 €   
28.   Društvo varnega zavetja Ljutomer 18.815,10 € 18.815,10 € 0,00 €   
29.   Združenje HUMANA 19.033,27 € 19.033,27 € 0,00 €   
30.   Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije 10.418,33 € 10.418,33 € 0,00 €   
31.   Društvo za nenasilno komunikacijo - DNK 114.077,52 € 104.077,52 € 10.000,00 €   
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32.   Društvo Projekt človek 87.225,99 € 79.225,99 € 8.000,00 €   
33. Rdeči križ Slovenije 1.526.117,18 € 1.222.576,89 € 303.540,29 € 1.809,92 € 
34.   Gerontološko društvo Slovenije 7.796,72 € 7.796,72 € 0,00 €   
35. Društvo Odsev se sliši 1.791,31 € 1.791,31 € 0,00 €   
36.   Zveza društev upokojencev Slovenije 159.863,13 € 159.863,13 € 0,00 €
37.   Društvo hemofilikov Slovenije 120.398,98 € 120.398,98 € 0,00 €   
38.   Slovenska Karitas 1.172.073,71 € 1.172.073,71 € 0,00 €   
39.   Društvo Regionalna varna hiša Celje 46.723,50 € 46.723,50 € 0,00 €   
40.   Zveza društev diabetikov Slovenije 315.028,10 € 313.474,32 € 1.553,78 €   
41.   Slovensko društvo za celiakijo - SDC 80.797,55 € 80.797,55 € 0,00 €   
42.   Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno
 starost Slovenije 6.031,50 € 5.338,50 € 693,00 €   
43.   Europa Donna - Slovensko združenje za boj proti raku dojk 23.281,57 € 23.281,57 € 0,00 €   
44.   Društvo Življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam
 nasilnih dejanj 40.390,95 € 40.390,95 € 0,00 €   
45.   Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva 159.019,04 € 150.474,39 € 8.544,65 €   
46.   Društvo ALTRA - odbor za novosti v duševnem zdravju 61.747,23 € 61.747,24 € 0,00 €   
47.   Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 89.374,63 € 89.374,63 € 0,00 €   
48.   Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju -
 BARKA 18.625,00 € 18.625,00 € 0,00 €   
49.   Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije 53.823,75 € 43.121,80 € 10.701,95 € 1.176,49 € 
50.   Društvo psoriatikov Slovenije - DPS 45.344,90 € 45.344,90 € 0,00 €   
51.   Društvo Ozara - nacionalno združenje za kakovost življenja 645.236,81 € 584.125,67 € 61.111,14 €   
52.   MOZAIK - društvo za socialno vključenost 4.200,00 € 4.200,00 € 0,00 €   
53.   Novi paradoks - slovensko društvo za kakovost življenja 27.516,40 € 27.516,40 € 0,00 €   
54.   Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev - Kralji ulice 4.690,00 € 4.690,00 € 0,00 €   
55.   Društvo informacijski center LEGEBITRA 4.750,00 € 4.750,00 € 0,00 €   
56.   Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja -
 varna hiša Gorenjske 4.200,00 € 4.200,00 € 0,00 €   
57.   Društvo ženska svetovalnica 14.200,00 € 4.200,00 € 10.000,00 €   
58.   Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti -
 ZDRAVA POT 4.200,00 € 4.200,00 € 0,00 €   
59.   Združenje proti spolnemu zlorabljanju 4.972,87 € 4.972,87 € 0,00 €   
60.   Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne
 in trpeče ljudi - RDEČI NOSKI  4.200,00 € 4.200,00 € 0,00 €   
61. MENA Maribor - društvo za pomoč ženskam prizadetim
 z inkontinenco in menopavzo 4.200,00 € 4.200,00 € 0,00 € 
 
 SKUPAJ 7.498.324,10 € 6.939.401,64 € 558.922,53 € 2.986,41 €
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poklicna in omejena tudi na največ dva zaporedna mandata, k 
imenovanju direktorja pa daje soglasje Vlada RS in ne več Državni 
zbor RS. Svet FIHO je po predpisanem razpisnem postopku 
opravil izbor kandidatov in za obdobje 2008 – 2013 imenoval 
za direktorja FIHO mag. Janeza Juga. K tem sklepu je dala so-
glasje tudi Vlada RS. Zakon je dal tudi nekaj osnovnih elemen-
tov v zvezi s postopkom odločanja o vlogah za razporeditev 
sredstev FIHO, pri čemer je bistvena vloga prepuščena ureditvi 
postopka v Pravilniku FIHO, že sam zakon pa je uredil pritožbo, 
kot pravno sredstvo zoper odločitve Sveta FIHO o razporeditvi 
sredstev. Svet FIHO v svojih aktih za pritožbeni organ določil Na-
dzorni odbor tako, da je bila uporabnikom dana možnost, da to 
pravno sredstev uporabijo že po prejemu sklepov Sveta FIHO o 
razporeditvi sredstev za leto 2008. V končnih določbah novela 
ZLPS je bila sicer FIHU naložena dolžnost, da v roku enega leta 
svoje splošne pravne akter uskladi z novelo zakona. To delo je 
opravila Komisija za akte, tozadevne obsežnejše spremembe in 
dopolnitve Pravil FIHO in Pravilnika o merilih in pogojih za upo-
rabo sredstev FIHO pa je sprejel Svet FIHO na sejah 16.6.2008 in 
19.12.2008 ter jih posredoval v soglasje Državnemu zboru RS. 
Državni zbor Republike Slovenije svojega postopka v zvezi z da-
janjem soglasja k obema aktoma ni uspel dokončati še v letu 
2008 in je o soglasju v novi sestavi državnega zbora odločil na 
svoji seji 29.1.2009.

Finančni in socialni vidiki delovanja FIHO

Leto 2008 je bilo za FIHO po nekaj letih stagniranja glede 
prilivov koncesijskih dajatev uspešno predvsem zaradi kon-
cesijskih dajatev Loterije Slovenije, kot glavnega financerja 
FIHO. Visoke koncesijske dajatve Loterije Slovenije, dosežene 
v letu 2008, so nastale predvsem zaradi več zaporednih 
prenosov glavnih dobitkov pri klasični igri na srečo Loto. V 
tem letu je Loterija Slovenje klasično igro na srečo Loto tudi 

ZZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije

Leto 2008 je bilo za FIHO izredno pomembno zaradi uveljavitve 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije, ki je bil v Državnem zboru RS 
sprejet že novembra 2007. Z navedeno novelo so se uveljavile 
nekatere nove rešitve, ki zadevajo tudi organiziranost in delo-
vanje FIHO. Med novimi rešitvami izstopajo zlasti  sprememba 
sestave Sveta FIHO, v katerem se je število članov Sveta iz 27 
povečalo na 30 članov. Takratni Svet FIHO je glede nekaterih 
nujnih posameznih rešitev po noveli zakona začel delovati že 
spomladi 2008; novi svet pa je po konstituiranju opravil celovito 
usklajevanje aktov FIHO po noveli zakona. 

Mandatna doba članov Sveta je sedaj omejena na največ dva 
mandata. V skladu z novelo je funkcija direktorja FIHO postala 
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pomembno nadgradila z dodatnimi dobitki ter posodobila 
druge tržne produkte. Zaradi navedenih dejstev je FIHO v 
letu 2008 so/financiral finančno ovrednotene letne delovne 
programe 23 invalidskih organizacij in 61 humanitarnih or-
ganizacij, ki so skladno z akti FIHO izpolnile pogoje za dodel-
itev sredstev po javnem razpisu. S sredstvi FIHO za izvajanje 
posebnih socialnih programov so invalidske organizacije v 
letu 2008 izvedle več kot 270 posebnih socialnih programov 
na državni ravni in več kot 100 programskih sklopov, ki so jih 
v zveze povezane območne invalidske organizacije izvedle 
na lokalni ravni, torej v svojih 216 lokalnih društvih za preko 
115.000 uporabnikov invalidov in skoraj 23.000 drugih oseb iz 
socialnega okolja, predvsem družinskih članov. Invalidske or-
ganizacije so tudi v letu 2008 izvedle posebne socialne pro-
grame, ki posameznim skupinam invalidov omogočajo bolj 
aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir ter 
k bolj neodvisnemu življenju, posebne socialne programe, s 
katerimi se preprečujejo in blažijo socialne ter psihične pos-
ledice invalidnosti, posebne socialne programe, s katerimi so 
usposabljale invalide za samopomoč ter svojce in prostovoljce 
za življenje in delo z invalidi, ter posebne socialne programe, 
s katerimi se razvijajo socialne spretnosti invalidov ter njihova 
informiranost na različnih področjih življenja.  S sredstvi FIHO 
za izvajanje socialnih programov so humanitarne organizacije 
v letu 2008 izvedle več kot 140 socialnih programov na državni 
in lokalni ravni, torej v svojih 1379 društvih za skupaj več kot 
150.000 uporabnikov, posredno pa še približno enako število 
drugih oseb z okolja, predvsem družinskih članov. Humanitar-
ne organizacije so izvedle številne socialne programe v korist 
posameznikom na različnih področjih dobrodelnosti, skrbi za 
kronične bolnike in drugih vrst humanitarne dejavnosti. Pro-
grami, ki so jih izvajale dobrodelne organizacije omogočajo 
lajšanje socialnih stisk, zagovorništvo ogroženih posamezni-
kov in družbenih skupin, zbiranje in razdeljevanje dodatnih 
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sredstev za pomoč potrebnim, reševanje ljudi, katerih zdravje 
ali življenje je ogroženo ter druge programe za ohranitev ali 
izboljšanje socialnega položaja ali zdravja prebivalcev. Orga-
nizacije za kronične bolnike so izvajale izobraževalne programe 
za seznanjanje s kroničnimi boleznimi, izvajale so preventivne 
in druge programe za preprečevanje poslabšanja kakovosti 
življenja s kronično boleznijo, načrtovale organizirale in izvedle 
pa so tudi številne obnovitvene rehabilitacijske programe. Or-
ganizacije za samopomoč so izvajale svetovalne programe za 
osebe v stiski, organizirale, vodile in vzdrževale so terapevtske 
skupine, različne izobraževalne programe za osebe v stiski, 
preventivne programe za preprečevanje psihičnih bolezenskih 
stanj ter druge programe za ohranjanje oziroma izboljšanje 
življenja oseb, ki imajo ali so imele psiho socialne težave.

Dodeljena sredstva za delovanje invalidskih in humanitarnih 
organizacij so bila namenjena prav tako za kritje njihovih ope-
rativnih odhodkov, osebnih prejemkov in za upravljanje ter or-
ganizacijske in strokovne dejavnosti. 
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S sredstvi FIHO za naložbe v osnovna sredstva in njihovo 
vzdrževanje so invalidske in humanitarne organizacije nabavile 
potrebno opremo za njihovo delovanje kot za izvajanje posebnih 
socialnih programov invalidskih organizacij, programov human-
itarnih organizacij, izvedle so številna investicijsko vzdrževalna 
dela na njihovih objektih, predvsem na tistih za ohranjevanje 
zdravja, obnovitveno rehabilitacijo ter šport in rekreacijo. 
Tudi za leto 2008 velja, da je fundacija financirala ali so/finan-
cirala vrsto vitalnih aktivnosti, ki odločilno vplivajo na kakovost 
samostojnega življenja invalidov ter odpravljajo številne so-
cialne stiske najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Vsa sredstva 
so bila smotrno razporejena in dodeljena za namene, kakor 
so opredeljeni v zakonih in drugih predpisih ter splošnih aktih 
FIHO. Brez teh sredstev invalidske in humanitarne organizacije 
nebi zmogle opraviti tako veliko koristnega dela in pomoči in-
validom ter uporabnikom humanitarnih organizacij; še posebej 
pri ohranjevanju zdravja, nudenju pomoči starejšim in socialno 
najšibkejšim.

V delovnem povezovanju z invalidskimi in humanitarnimi orga-
nizacijami ter ob izvajanju nadzorne funkcije v teh organizacijah 
uporabniki izražajo številne pohvale in zadovoljstvo z delom 
fundacije. Uporabniki povdarjajo nujnost stabilnega in stalnega 
financiranja s strani fundacije, njenega kontinuiranega strokov-
nega dela in drugih aktivnosti, ki omogočajo uspešno pomoč 
delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij. Poslanstvo 
fundacije ter invalidskih in humanitarnih organizacij je v našem 
prostoru zelo pomembno in potrebno, zaradi česar moramo 
še naprej zagotavljati, da bodo sredstva FIHO ostala stabilen 
vir financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij, zlasti v 
obdobju, ko so drugi viri postali nestabilni  in zbujajo skrb za 
prihodnost.

Perspektive nadaljnjega delovanja FIHO

Za fundacijo je izrednega pomena, da kot zainteresiran subjekt 
civilne družbe sodeluje že pri nastajanju strategije razvoja trga 
iger na srečo, zakonodaje in drugih predpisov s tega področja, s 
ciljem zagotoviti več stabilnih in dolgoročnih finančnih sredstev 
za zadovoljevanje potreb po finančnih sredstvih v invalidskih in 
humanitarnih organizacijah za uresničevanje njihovega program-
skega poslanstva v skladu z zakonoma o invalidskih in humanitar-
nih organizacij. Poslanstvo fundacije mora ostati splošno koristno, 
dobrodelno in trajno. Za dosego tega cilja je potrebno zagotoviti 
enakopravnejše pogoje tržnega gospodarjenja posameznih pri-
rediteljev iger na srečo in enakomerne obremenitve s koncesijski-
mi dajatvami v korist FIHO. Na ta način bodo ustvarjeni boljši in 
pravičnejši pogoji za enakopravnejše nastopanje na trgu iger na 
srečo. Vztrajati je potrebno pri obveznosti, da noben tuj prireditelj 
ne more izvajati iger na srečo v Slovenji brez plačevanja konce-
sijskih dajatev in davčnih obveznosti državi. Država mora obema 
prirediteljema klasičnih iger na srečo zagotoviti čim bolj uspešno 
delovanje proti nezakonitim internetnim operaterjem.

Tudi v fundaciji ugotavljamo, da predstavljajo vdori internetnih 
iger na srečo eno najmočnejših groženj suverenosti države na 
tem področju na območju celotne EU. Bojevanje proti internet-
nemu igralništvu je neučinkovito in nesmiselno, zaradi česar je 
utemeljena zahteva, da se te  igre čim bolj integrirajo v institucio-
nalni in regulativni okvir naše države.

Poleg tega pa si je potrebno prizadevati, da bi FIHO povečal 
lastniške deleže pri prirediteljih klasičnih iger na srečo, po 
proučitvi pa tudi drugih, zaradi možnosti večjega vpliva pri 
odločanju in večje soudeležbe pri dividendah. 
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poenotile programe in storitve, ki se so/ financirajo iz sred-
stev FIHO, da ne bo prihajalo do podvajanja istih programov 
v različnih humanitarnih organizacijam za iste uporabnike – 
enako velja za invalidsko populacijo.

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo 
za zdravje čim prej izdelala oziroma dokončala primerjalno 
analizo različnih stopenj državnih sistemskih oblik skrbi za 
posamezne vrste invalidnosti in posamezne vrste uporabnik-
ov različnih humanitarnih organizacij.

- Državni zbor RS čim prej sprejel Zakon o izenačevanju možnosti 
invalidov s ciljem invalidom ustvarjati enake možnosti na vseh 
področjih življenja oziroma sprejel še druge ukrepe za imple-
mentacijo Konvencije o pravicah invalidov.
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FIHO se bo zavzel, da bo Loterija Slovenije poleg stalnega po-
sodabljanja tržnih produktov začela tudi s čim prejšnjo orga-
nizacijo in izvedbo internetnih klasičnih iger na srečo. 

V fundaciji pa bi bilo delovanje bistveno lažje, v kolikor bi:
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo 

za zdravje sprejela bolj selektivne kriterije za pridobitev statu-
sa invalidske oziroma humanitarne organizacije, ter preverjalo 
upravičenost že pridobljenih statusov. Ker veljavni zakon tega 
vprašanja ne ureja dovolj natančno, pridobivajo status invalid-
ske oz. humanitarne organizacije tudi organizacije, ki z invalid-
nostjo oz. humanitarnostjo nimajo neposredne povezave.

- Svet FIHO pričakuje, da bodo humanitarne organizacije v ok-
viru novoustanovljenega Foruma humanitarnih organizacij 

Direktor FIHO
mag. Janez JUG

Predsednik Sveta FIHO
Miran KRAJNC
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