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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	in	humanitarnih	organizacij,
•	 naložb	v	osnovna	sredstva	invalidskih	in	humanitarnih	orga-

nizacij ter njihovo vzdrževanje.

Tako kot pretekla leta, je tudi v letu 2009 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 up-
orabnikov/članov;

•	 sredstva	FIHO	so	bila	v	organizacijah	porabljena	za	namene	za	
katere so bila tudi pridobljena, kar je fundacija tudi v letu 2009 
ugotavljala z izvajanjem nadzorov v posameznih invalidskih in 

humanitarnih organizacijah, katerih dejavnosti je v letu 2008 
so/financirala.

FIHO je o svojem delovanju obveščala javnosti preko spletnih 
strani in obvestil za javnost, predvsem po sejah sveta, v elek-
tronskih novicah, občasno pa tudi prek drugih medijev. Poleg 
razporeditve sredstev FIHO na svoji predstavitveni strani obja-
vlja višine prejetih koncesijskih dajatev po posameznih konc-
esionarjih, kakor tudi druge pomembne informacije o svojem 
delovanju.

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 2009 v 
nadaljevanju vsebuje delo sveta fundacije in njegovih organov, 
predstavitev denarnih virov s problematiko pridobivanja sred-
stev zaradi nezakonitega prirejanja iger na srečo, razporeditev 
sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam po posa-
meznih namenih in namensko porabo odobrenih sredstev. 
Poročilo vsebuje tudi kratek opis izvedenih nadzornih pregle-
dov FIHO v letu 2009 o porabi sredstev v organizacijah, ki jih je 
FIHO sofinancirala v letu 2008.
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predstavnikov v svet FIHO, fundacijo upravlja 30-članski svet (16 
predstavnikov reprezentativnih invalidskih organizacij, 12 pred-
stavnikov humanitarnih organizacij in 2 predstavnikov Vlade Re-
publike Slovenije). 

Svet FIHO je za predsednika sveta soglasno imenoval Mirana 
Krajnca, za namestnika predsednika pa mag. Toneta Kladnika.

UUPRAVLJANJE FUNDACIJE

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 
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Organi FIHO Direktor FIHO mag. Janez JUG

Svet FIHO Strokovna služba Breda Oman 

Nadzorni odbor FIHO  Nika Šlibar 

Komisija za pripravo aktov FIHO  Janja Vrečko 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim

organizacijam  Dragi Mumelj 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim

organizacijam
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družbe pa imenuje tudi dva člana v 10 članski nadzorni svet. Na 
predlog sveta FIHO sta v tem obdobju  člana Nadzornega sveta 
Loterije Slovenije  direktor fundacije mag. Janez Jug in član sve-
ta FIHO Boris Šuštaršič, ki je hkrati tudi predsednik Nadzornega 
sveta Loterije Slovenije. 

5
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Lastniška struktura

FIHO skozi vsa leta aktivnega so/upravljanja Loterije Slovenije 
ugotavlja, da je mogoče dosledno neposredno  uveljaviti in-
teres fundacije na trgu klasičnih iger na srečo le skozi večji 
lastninski delež v tej delniški družbi. Trenutna lastniška struk-
tura Loterije Slovenije določa zadovoljevanje dvoje interesov; 
na eni strani fundacija pričakuje čim višje koncesijske dajatve, 
na drugi strani pa lastniki od družbe pričakujejo čim večje 
dividende. 

Usmeritev Vlade Republike Slovenije, da se država (SOD in KAD) 
umakne iz lastništva Loterije Slovenije, nam omogoča, hkrati pa 
zavezuje, da izvedemo čim več aktivnosti za pridobitev dodat-
nega lastniškega deleža v tej delniški družbi. V ta namen smo 
že v preteklem obdobju ustrezno dopolnili 35. člen Pravil, ki 
določa, da Fundacija lahko sredstva iz presežka prihodkov nad 
odhodki uporabi tudi za pridobitev delnic prirediteljev iger na 
srečo tudi v soglasju z Državnim zborom Republike Slovenije. 

UPRAVLJANJE DELNIŠKE DRUŽBE
LOTERIJE SLOVENIJE d.d.

Fundacija ima po Zakonu o lastninskem preoblikovanju Lo-
terije Slovenije 40 % kapitalski delež. Fundacija svoje lastninske 
pravice uveljavlja preko Skupščine, skladno s Statutom delniške 
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in ohranjevanja športa. Zato opozarjamo, da bi vsak poseg v ta 
namenska javna sredstva povzročil razpad delovanja invalidskih, 
humanitarnih in športnih organizacij in tako povzročil nepo-
pravljivo družbeno škodo.

V skladu z Zakonom o igrah na srečo prirejata klasične igre na 
srečo Loterija Slovenije d.d., ki trži 8 klasičnih iger in Športna 
Loterija d.d., ki pa trži 6 klasičnih iger na srečo. Prireditelj, ki tra-
jno prireja klasične igre na srečo, odvaja koncesijsko dajatev v 
odstotku, ki ga določi Vlada Republike Slovenije s sklepom o 
dodelitvi koncesije za posamezno igro. Za dodeljene koncesije 
znašajo stopnje koncesijskih dajatev od 25 % do 45 % osnove, ki 
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PPRIDOBIVANJE SREDSTEV

Že ob ustanovitvi Loterije Slovenije so bila izoblikovana 
družbena izhodišča za so/financiranje invalidskih, humanitarnih 
in športnih organizacij. Izkazalo se je, da so koncesijske dajatve 
tako na področjih invalidske in humanitarne dejavnosti, kakor 
tudi  pri dopolnilnih športnih programih, postale nepogrešljive 
in odločilno vplivajo na razvoj pri vseh koristnikih. To še zlasti 
velja za posebne socialne programe, ki jih za posamezne sku-
pine težje prizadetih invalidov, izvajajo invalidske organizacije. 
Slepi, gluhi, mišično oboleli, paraplegiki, ter vsi drugi invalidi z 

različnimi trajnimi telesnimi okvarami ali kroničnimi obolenji, 
s svojimi specifičnimi socialnimi rešitvami, ki jih ustvarjajo po 
lastni meri in po strokovnih konceptih neodvisnega življenja 
invalidov, namreč pomenijo nepogrešljive sestavine splošnega 
sistema invalidskega varstva. Pomembna kakovost loterijskih 
sredstev je tudi v tem, da so za njihove uporabnike zanesljiv in 
stabilen vir financiranja. 

Namenska uporaba loterijskih sredstev se je ves čas ohranjevala 
na področju invalidskih, humanitarnih in športnih dejavnosti. V 
času  sedanje finančno gospodarske krize pa so ta sredstva še 
toliko bolj pomembna, ker odločilno vplivajo na vzdržnost so-
cialnega položaja invalidov, socialno ogroženih prebivalcev

jo predstavlja vrednost prejetih vplačil, zmanjšana za izplačane 
dobitke. Koncesijske dajatve od prirejanja klasičnih iger na srečo 
v celoti prejemata fundaciji za so/financiranje invalidskih, hu-
manitarnih in športnih organizacij. Medtem, ko se od koncesi-
jskih dajatev igralnic namenja fundacijama le 2,2 %,

V slovenskem medijskem prostoru se pojavljajo domači in tuji 
oglasi in povezave na spletne strani, ki ponujajo različne igre 
na srečo na svetovnem spletu v slovenskem jeziku. Prav tako 
se zlasti v gostinskih lokalih pojavljajo  naprave, ki naj bi služile 
brezplačni zabavi gostov, vendar dejansko omogočajo tudi 
vplačila v igre na srečo in izplačila dobitkov. Te igre na srečo 
se prirejajo brez dovoljenja Urada za nadzor prirejanja iger na 

Prilivi koncesijskih dajatev za 6 letno obdobje po posameznih prirediteljih

 leto Loterija Slovenije Športna Loterija Igralnice in občasni
    prireditelji iger na srečo

 2004 14.697.960,35 623.775,49 943.528,70
 2005 14.669.240,20 718.519,01 1.084.224,33
 2006 14.867.666,00 739.593,12 1.207.336,89
 2007 14.862.402,20 1.026.162,84 1.272.738,99
 2008 19.164.543,31 1.062.797,81 1.191.608,39
 2009 19.346.485,10 1.178.130,42 1.129.016,43

letno porocilo 2009-1.indd   6 6/20/10   9:42 AM



7

letno porocilo 2009-1.indd   7 6/20/10   9:42 AM



srečo in lastniki oz. prireditelji tako ne odvajajo koncesijskih da-
jatev obema fundacijama, hkrati pa tudi ne plačujejo davščin v 
integralni državni proračun.

Zaradi takih negativnih pojavov se zmanjšuje tržni delež aktual-
nim prirediteljem iger na srečo (Loterija Slovenije, Športna Loter-
ija, igralnice), ki imajo dovoljenje za prirejanje klasičnih oz. poseb-
nih iger na srečo  in plačujejo koncesijske dajatve ter davščine.

Državni prireditelji klasičnih iger na srečo se na evropskem nivoju 
medsebojno interesno in poslovno povezujejo z namenom, da 
se  klasične igre na srečo izvajajo na odgovoren družbeni način 
in zaradi povezovanja v širša območja prirejanja iger na srečo, 
zaradi pridobivanja več sredstev za dobre namene. Vsak nacio-
nalni prireditelj na podlagi koncesije oz. dovoljenja pristojnega 
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Gibanje koncesijskih dajatev 1998 – 2009 skupaj
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organa svoje države, prireja skupno igro po skupno dogovor-
jenih,  potrjenih in veljavnih pravilih na svojem teritoriju, v skla-
du z nacionalno zakonodajo, združuje pa del vplačanih sredstev 
v skupni sklad za dobitke. S tem omogoča večje dobitke, ki jih 
udeleženci iger na srečo pričakujejo, zato so ti prireditelji tudi bolj 
konkurenčni in zato posegajo na tržni delež posamezne države. 

Novelacija Zakona o igrah na srečo je v 3. a členu prinesla 
določilo, po katerem so prireditelji spletnih iger na srečo tudi 
igralnice. Glede na to, da od igralnic fundaciji prejemata le 2,2. 
% koncesijskih dajatev, to v praksi pomeni, da je ogrožen dose-
danji stabilen obseg so/financiranja invalidskih, humanitarnih in 
športnih organizacij, kajti spletne igre v sodobni družbi izpod-
rivajo dosedanje klasične igre na srečo.
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Gibanje koncesijskih dajatev po koncesionarjih 1998 – 2009
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Zato upravičeno pričakujemo, da bo Zakon o spremembah in 
dopolnitvah  Zakona o igrah na srečo to problematiko zadovolji-
vo razrešil. Igre na daljavo prav tako kot zemeljske igre sodijo v 
izključno pristojnost države glede določanja njihovega obsega, 
strukture in pogojev prirejanja.

Odločitev Slovenije, da omeji spletne klasične igre na srečo le 
na imetnike dveh obstoječih koncesij za klasične igre, je odraz 
njene diskrecijske pravice uresničevanja pomembnih ciljev v ja-
vnem interesu. Od doslednosti ravnanja v javnem interesu so 
odvisne pravne možnosti, da se nezakonite ponudbe iz drugih 
držav učinkovito prepove. 

Kaže, da se razmere na trgu klasičnih iger na srečo v Sloveniji 
ne morejo obrniti v smer spremenjenega tržnega pristopa, ki 
bi deloval na isti podlagi kot nezakoniti ponudniki tujih storitev. 
Ker v skladu s svojim poslanstvom Loterija Slovenije in Športna 
loterija ne moreta vplivati na atraktivnost lastne ponudbe, mora 
država poskrbeti za učinkovito prepoved prirejanja iger na srečo 
nezakonitim operaterjem.

NNEZAKONITI PONUDNIKI
KLASIČNIH IGER NA SREČO

Z razvojem informacijske tehnologije se je razširilo tudi prire-
janje iger na srečo, ki se prirejajo preko svetovnega spleta in 
različnih drugih telekomunikacijskih sredstev. Tudi v slovenskem 
medijskem prostoru se pojavljajo različni prireditelji, ki ponujajo 
različne igre na srečo – tudi na svetovnem spletu v slovenskem 
jeziku. Med najbolj vidnimi nezakonitimi ponudniki teh iger so: 
BWin, Bet at home, Sportingbet. Omeniti velja tudi Internacional 
sport fundation, ki oglašuje v povezavo s Sportingbet. Po anketi, 
ki jo je izvedla naša pogodbena agencija za stike z javnostmi, 
naj bi znesek, ki ga iztržijo ti nezakoniti ponudniki in prireditelji 
internetnih iger na srečo, znašal preko 60 mio € letno. To pa po-
meni znatno manj sredstev za zakonite prireditelje iger na srečo, 
za državo, predvsem pa za obe fundaciji – za uporabnike pro-
gramov invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Zaradi 
opisane škode sta obe fundaciji, FIHO in FŠO, konec leta 2006 
vložili tožbo in predlog za začasno odredbo prepovedi prirejan-
ja Bwin Internacional Ltd. Gibraltar in Bwin Interactive Entertain-
ment A6 Avstrija. Sodišče se o tožbi do danes še ni odločilo.

Upravno sodišče RS je s pravnomočno sodbo z dne 17.12.2008 
zavrnilo tožbo družbe Bwin Internacional Ltd. Gibraltar, zaradi 
prepovedi prirejanja iger na srečo s strani Ministrstva za finance, 
saj tožnik namreč ni nikoli zaprosil za podelitev koncesije za 
opravljanje dejavnosti igralništva in s tem obveznosti plačevanja 
koncesijske dajatve. Bwin Internacional se je sicer skliceval na 
opravljanje dejavnosti v tujini, dokazljivo pa je, da Bwin in ostali 
prireditelji preko oglaševanja celo po slovenskih gospodinjst-
vih z brezplačnimi vrednostnimi boni vabijo k igranju stav na 
spletu in v nasprotju z našimi prireditelji ne plačujejo koncesi-
jskih dajatev, kar pomeni, da so na slovenskem teritoriju tuji pri-
reditelji v privilegiranem položaju glede na domače prireditelje, 
ki plačujejo koncesijskih dajatev – razlika dajatev je 30 %. 
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Pravno veljavni temelj za omejevanje nezakonite ponudbe 
omogoča izvajanje  omejitev na več načinov. V kolikor bo poli-
tika države na področju iger na srečo dosledno zagotavljala 
pomembne cilje v javnem interesu, je omejitev možno uresničiti 
na tak način, da bodo omejitve nesporne tudi z vidika prava EU.

Tudi sama fundacija je že pristopila k reševanju te problematike. 
Nadaljevala bo z objavami sporočil preko medijev, ki so bila do-
slej in bodo tudi v bodoče namenjena igralcem klasičnih iger 
na srečo in jih spodbujala k igranju iger na srečo, katere zakoni-
to prirejajo domači prireditelji, s sloganom »Slovenske igre za 
srečo«.
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[ŠTUDIJSKI OBISK NA FINSKEM

Zaradi različnih pogledov v zvezi z nadaljnjim razvojem iger na 
srečo v slovenskem prostoru je fundacija organizirala študijski 
obisk na Finskem, ki je bil namenjen proučevanju finske orga-
nizacije igralnih avtomatov – imenovane RAY (Raha-Automaat-
tiydistys). To je edina finska loterija, ki financira dejavnosti in-
validskih in humanitarnih (dobri nameni). Ima koncesijo in 
ekskluzivno pravico za prirejanje iger na igralnih avtomatih. 
Letno obravnava 300 – 400 prošenj za financiranje in pokriva 15 
% vseh stroškov finskih invalidskih in humanitarnih organizacij. 
V letu 2008  je za dobre namene razdelila 400 mio €. Ministrstvo 
za notranje zadeve potrjuje pravila iger na srečo, določa najvišje 
višini stav in vladi predlaga prošnje za podelitev koncesij. Min-
istrstvo za socialne zadeve in zdravje pa izvaja nadzor nad raz-
porejanjem sredstev. Upravni odbor prirediteljem na strokovnih 
podlagah pripravi predlog razporeditve sredstev in ga posredu-
je v potrditev Ministrstvu za socialne zadeve in zdravje. RAY poz-
na štiri različne načine financiranja in sicer: splošno financiranje, 
programsko financiranje, investicijsko financiranje ter projektno 
financiranje. Tej delitvi ustrezajo štirje različni obrazci za oddajo 
vloge. Čas financiranja je od 3 do 5 let. Ray ima dva organa up-
ravljanja, skupščino in upravni odbor. V skupščini so zastopane 
invalidske in humanitarne organizacije, upravni odbor ima 14 
članov, od katerih jih 7 imenuje Finska vlada, 7 pa skupščina. 
Predsednik upravnega odbora je vedno imenovan s strani vlade, 
dva podpredsednika pa s strani invalidskih in humanitarnih  or-
ganizacij. Ker se tudi na Finskem soočajo s pojavom tujih pri-
rediteljev internetnih iger na srečo, je vlada podprla RAY, da or-
ganizira lastne internetne igre. 
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Upravni odbor RAY-a odloča na podlagi predloga razporeditve 
sredstev, ki ga pripravi strokovna služba. 

Organizacije prejemajo sredstva 4 x letno, kar predstavlja za 
manjše organizacije, ki nimajo lastnih sredstev za začetno kritje 
stroškov programa, velik problem. Odgovor na to vprašanje je 
bil, da je to eden od vstopnih kriterijev za financiranje in sicer, 
če organizacije nima dovolj sredstev za zagon programa, potem 
tudi ni dovolj zrela za njegovo dokončanje.

Finski model financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij 
iz pridobljenih sredstev od iger na srečo zagotavlja tem orga-
nizacijam pri uporabi sredstev visoko stopnjo avtonomnosti. 
Država namreč s svojimi organi direktno ne posega v njihovo 
področja tako financiranja, kot delovanja.

	  

Igre za dobre namene
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slovanja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij. Pojasnila za izpodbijanje revizijskih razkritij so predstavniki 
fundacije utemeljevali na razčiščevalnem sestanku, ki je potekal 
20.7.2009 na sedežu Računskega sodišča Republike Slovenije.

Računsko sodišče je v  Predlogu revizijskega poročila o pravil-
nosti poslovanja Fundacije za financiranje invalidskih in hu-
manitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, (5.8.2009)  le delno 
upoštevalo pojasnila fundacije za izpodbijanje revizijskih razkritij 
iz osnutka revizijskega poročila, zato je fundacija v odprtem roku 
dne 13.8.2009 podala nanj ugovor na podlagi 28. člena Zakona 
o Računskem sodišču.

Računsko sodišče je 9.11.2009 izdalo Revizijsko poročilo o pravil-
nosti poslovanja Fundacije za financiranje invalidskih in human-
itarnih organizacij v Republiki Sloveniji, (celotno poročilo je na 
vpogled na spletni strani Računskega sodišča RS) na osnovi kat-
erega je fundacija v zakonitem roku  (9.2.2010) pripravila Odziv-
no poročilo z  izkazom popravljalnih ukrepov, izkazom poprav-
ljalnih ukrepov, ki jih ni bilo mogoče načrtovati in izvesti med 
samim revizijskim postopkom, seznamom opravil za izdelavo 
navodil in mrežnim načrtom aktivnosti, katere bo fundacija 
pričela realizirati meseca aprila 2010.
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RREVIZIJA RAČUNSKEGA SODIŠČA
REPUBLIKE SLOVENIJE V FIHO

Računsko sodišče Republike Slovenije je dne 18.11.2008 izdalo 
sklep o izvedbi revizije na Fundaciji za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji za obdobje 
poslovanja v letih 2007 in 2008 in v začetku meseca decembra 
2008 pričelo z izvedbo revizije v poslovnih prostorih FIHO. 

Iz sklepa je bilo razvidno, da je cilj navedene revizije izrek mnen-
ja o pravilnosti in smotrnosti poslovanja fundacije. Iz osnutka 
revizijskega poročila, katerega je Računsko sodišče izdalo po 
zaključeni 1. fazi revizijskega postopka,  pa je bilo razvidno, da je 
Računsko sodišče RS preverjalo pravilnost izvedenih postopkov 
Fundacije za razporeditev sredstev v letih 2007 in 2008, pravil-
nost odhodkov za delovanje Fundacije za leti 2007 in 2008 ter 
pravilnost oblikovanja in porabe sredstev dolgoročnih rezerva-
cij, ki jih je Fundacija po sklepu Sveta FIHO oblikovala v letu 2007 
ob sprejemu zaključnega računa 2006, v času poteka revizije pa 
je opustilo ugotavljanje smotrnosti poslovanja. 

Fundacija je v roku in z utemeljenimi razlogi in pojasnili izpodbijala 
revizijska razkritja iz osnutka revizijskega poročila o pravilnosti po-
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Raziskava je vsebinsko poskušala odgovoriti na tri raziskovalna 
vprašanja:

1. Ali FIHO s so/financiranjem pomembno vpliva na učinkovitost 
izvajanja programov invalidskih in humanitarnih organizacij?

2. Ali FIHO sredstva za programe in organizacije podeljuje ute-
meljeno oz. upravičeno glede na realne potrebe uporabnikov?

3. Ali FIHO s so/financiranjem prispeva k izenačevanju možnosti 
uporabnikov?

Rezultati raziskave so pokazali naslednje odgovore na zastav-
ljena vprašanja:

1. FIHO v pozitivnem smislu dokazano pomembno vpliva na 
učinkovitost izvajanja programov invalidskih in humanitarnih 
organizacij. 

2. FIHO v splošnem smislu utemeljeno podeljuje svoja sredstva 
invalidskim in humanitarnim organizacijam; uporabniki inva-
lidskih in humanitarnih organizacij svojih potreb ne bi mogli 
ustrezno zadovoljiti v okviru drugih vrst pomoči (javne službe, 
družine…); uporabniki invalidskih organizacij v splošnem 
smislu prejemajo od FIHO upravičeno več sredstev kot upora-
bniki humanitarnih organizacij, saj bi invalidi dokazno težje 
zadovoljili svoje potrebe izven programov svojih društev.

3. FIHO v pozitivnem smislu prispeva k izenačevanju možnosti 
uporabnikov (v smislu primerjave s koristniki FIHO s »splošno« 
populacijo v RS.
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RRAZISKAVA
O VPLIVU SO/FINANCIRANJA FIHO NA
INVALIDSKE IN HUMANITARNE ORGANIZACIJE

V mesecu februarju 2009 je Združenje Bonding psihoterapevtov 
Slovenije, izvedlo raziskavo o vplivu – zadovoljstvu uporabnikov 
v invalidskih in humanitarnih organizacijah, ki se so/financirajo 
iz sredstev FIHO. V februarju in marcu 2009  je prišlo do izbire 
delovnih vprašanj, saj se je pojavljajo več opcij oz. več različnih 
in enako pomembnih raziskovalnih vprašanj, vendar vseh ni bilo 
možno obdelati do poletja 2009. Rezultati izbir med opcijami so 
spodaj opredeljena delovna vprašanja in dogovor, da za hitrejšo 
izvedbo terenske raziskave in analize delovanja FIHO, naročnik 
samostojno izbere še podizvajalca. Izbran je bil Center za razis-
kovanje javnega mnenja pri znanstveno raziskovanem središču 
Univerze na Primorskem.
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naložbah, poslovnih terjatvah, depozitih na bankah, stanju de-
narnih sredstev na bančnem računu in stanju denarnih sred-
stev v blagajni, aktivne časovne razmejitve, vrednost kapitala, 
poslovne izide iz preteklih let in poslovni izid tekočega leta, 
kratkoročne poslovne obveznosti in pasivne časovne razme-
jitve – vse na dan 31.12.2008. V register osnovnih sredstev 
FIHO so bila vknjižena vsa osnovna sredstva nabavljena v letu 
2008 in obračunana amortizacija na vseh osnovnih sredstvih 
po zakonsko predpisanih amortizacijskih stopnjah. Na dan 
31.12.2008 je bil s strani inventurne komisije opravljen popis 
osnovnih sredstev, blagajne, popis stanja denarnih sredstev in 
kratkoročnih terjatev ter popis stanja kratkoročnih obveznosti.

Realizacija prihodkov leta 2008 je bila dosežena v višini 103,4 
% načrtovanih prihodkov. Prihodki tekočega leta so tako 
zadoščali za realizacijo sklepov sveta FIHO o razporeditvi sred-
stev invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2008 in 
za realizacijo sklepa o dofinanciranju finančno ovrednotenih 
letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij v letu 2008. 

DDELO SVETA, KOMISIJ
IN NADZORNEGA ODBORA FIHO

1. Svet FIHO
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 posamezne namene 

- imenovanje komisij ter nadzornega odbora

- odločanje o razporejanju sredstev FIHO na posamezne

 uporabnike

- upravljanje s premoženjem FIHO 

- imenovanje direktorja FIHO.

Za sprejemanje odločitev se je Svet FIHO  v letu 2009 sestal na 
šestih rednih sejah, izvedena pa je bila tudi ena korespondenčna 
seja. 

Svet FIHO je v letu 2009 obravnaval naslednje pomembnejše 
teme:

1.1. Zaključni račun  FIHO za leto 2008

V poslovnem letu 2008 so bili osnova za pravilno izkazovanje 
poslovnih dogodkov Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih 
financah, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za druge os-
ebe javnega prava;knjigovodske evidence pa so bile vodene 
po kontnem planu za določene uporabnike enotnega kont-
nega 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 stan-
ja prikazuje podatke o stanju osnovnih sredstev, kapitalskih 
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Svet FIHO je sprejel računovodsko poročilo za poslovno leto 2008  
in zaključni račun – bilanco stanja in bilanco uspeha in sicer:

- skupaj prihodki 23.866.961,00 €

- skupaj odhodki 23.128.681,00 €

- presežek prihodkov nad odhodki +  738.280,00 €

Svet FIHO je odločil, da se presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 738.280 € nameni za pokrivanje stroškov v naslednjih 
obračunskih obdobjih.

1.2. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO
       za leto 2008

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2008 je bilo 
posredovano Državnemu zboru RS, Ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve in Ministrstvu za zdravje. Odbor državnega 
zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je poročilo 
obravnaval  na 10. seji, ga ocenil kot dobro pripravljenega in 
sprejel sklep, da se je s poročilom seznanil. 

1.3. Finančni načrt za leto 2010

Svet FIHO  mora skladno z določbami Pravil FIHO vsako leto 
najkasneje 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).
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. 

Načrtovani odhodki so pripravljeni v skladu s 5. členom Pravilnika 
FIHO, ki določa kolikšen delež razpoložljivih sredstev se lahko na-
menja za delovanje FIHO in kolikšen delež za financiranje oz. so-
financiranje dejavnosti invalidskih ter humanitarnih organizacij.
Ocena prihodkov za leto 2010 je 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 Slovenije. 

Prihodki Loterije Slovenije za leto 2010 so načrtovani v povprečju 
realnih koncesijskih dajatev v zadnjih dveh letih. Načrtovana 
ocena je upoštevala enak obseg tržnih produktov kot v letu 
2009. 

Načrtovani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev Športne Lo-
terije za leto 2010 so glede na leto 2009 povečani za stopnjo 
inflacije, ki jo je za leto 2010 načrtoval UMAR v pomladanski na-
povedi. 
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Prihodki koncesijskih dajatev prirediteljev posebnih iger na 
srečo in drugih občasnih prirediteljev so za leto 2010 glede na 
leto 2009 povečani za 2,6 %.  Ta skromna rast ne zadošča niti za 
pokrivanje inflacijskih gibanj, vendar bi bila večja pričakovanja iz 
tega naslova nerealna.
Dividende Loterije Slovenije za leto 2010 so načrtovane višje od 
povprečja, opredeljenega v srednjeročnem planu Loterije Slo-
venije in sicer je bila za osnovo uporabljena višina sredstev iz 
tega naslova v letu 2009.

Prihodki od obresti na vezana sredstva FIHO za leto 2010 so ocen-
jeni v približno enaki višini kot za leto 2009 zaradi načrtovane 
približno enake višine prihodkov kot v letu 2009.

Zapleti, ki se pojavljajo zaradi tujih prirediteljev stav in drugih 
iger na srečo, ki v RS ne plačujejo koncesijskih dajatev, so v 
preteklih letih že vplivali na zmanjšanje tržnega deleža, s tem 
pa na odliv sredstev, iz katerih se oblikujejo koncesijske daja-
tve. Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je že izvedel prve 
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Finančni načrt FIHO za leto 2010 je Svet FIHO sprejel na svoji 11. seji dne 28.9 2009 in sicer v naslednjih višinah:

PRIHODKI 

prenos sredstev iz  preteklega leta 583.980,00

koncesijske dajatve Loterije Slovenije 18.300.000,00

koncesijske dajatve Športne loterije 1.300.000,00

koncesijske dajatve prirediteljev
posebnih iger na srečo  1.311.520,00

dividende Loterije Slovenije 1.600.000,00

obresti na vezana sredstva 130.000,00

SKUPAJ 23.225.500,00

ODHODKI 

sredstva za delovanje  FIHO (do 3 %) 696.770,00

sredstva za izvajanje posebnih socialnih
programov, za delovanje in naložbe
invalidskih organizacij 14.643.670,00

sredstva za izvajanje socialnih 
programov, za delovanje in
naložbe humanitarnih organizacij 7.885.060,00

SKUPAJ 23.225.500,00 

0 %2 %7 %
6 %

6 %

79 %

prenos sredstev iz preteklega leta

koncesijske dajatve Loterije Slovenije

koncesijske dajatve prirediteljev

dividende Loterije Slovenije

obresti na vezana sredstva sredstva za delovanje FIHO

63 %34 %

3 %
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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 
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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  za delovanje FIHO za leto 2010 so načrtovani v skladu 
s 5. členom veljavnega Pravilnika, konkretna višina pa je opre-
deljena v Finančnem načrtu porabe sredstev za delovanje 
FIHO v letu 2010 in znaša 3 % 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 2010 v skupni 
višini 22.528.730   € in sicer:

a)    za invalidske organizacije: 14.643.670   €

b)    za humanitarne organizacije:        7.885.060   €

1.4. Razporeditev sredstev FIHO invalidskim
      in humanitarnim organizacijam za leto 2010

Na javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2010, obja-
vljenem v Uradnem listu RS, se je v predpisanem roku prijavilo 
26 invalidskih in 77 humanitarnih organizacij. 
Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 
sredstev FIHO invalidskim oz. humanitarnim organizacijam sta 
do začetka meseca decembra 2009 pripravili usklajene pred-
loge za razporeditev sredstev posameznim organizacijam in jih 
posredovali svetu FIHO, ki je predlog razporeditve obravnaval in 
sprejel na 12. seji dne 7.12.2009.

Podrobno poročilo o izvedbi postopka razporeditve sredstev 
FIHO za leto 2010 in sama razporeditev je prikazana v na-
daljevanju poročila.
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2.3. Komisija za pripravo aktov  

Komisija za pripravo aktov je v letu 2009 pripravila dopolnitev 
pravilnika o sistemizaciji s pripadajočim katalogom delovnih 
mest, ki je bila pripravljena in usklajena na osnovi pobud re-
vizorjev Računskega sodišča. Na pobudo revizorjev je za ob-
ravnavo in sprejem na svetu fundacije pripravila tudi  besedilo 
Navodila za naročanje materiala, blaga, storitev in osnovnih 
sredstev in likvidacijo faktur v FIHO, ter tehnično dopolnitev 
nekaterih obrazcev za izvedbo nadzora namenske porabe 
sredstev FIHO.

2.4. Nadzorni odbor FIHO 

Nadzorni odbor je imel v letu 2009 štiri seje na katerih je ob-
ravnaval  zaključni račun za leto 2008, pritožbe invalidskih in 
humanitarnih organizacij na sklepe sveta FIHO o razporeditvi 
sredstev za leto 2009 in ugovore na zapisnik o odpiranju vlog 
na javni razpis FIHO za leto 2010. Nadzorni odbor je spremljal in 
nadziral uresničevanje sklepov Sveta FIHO in njegovih komisij 
ter skladno z določili 28. člena Pravil FIHO tekoče spremljal ma-
terialno in finančno poslovanje FIHO. Nadzorni odbor pa je ob-
ravnaval tudi predlog revizijskega poročila Računskega sodišča 
RS in ugovor,  katerega je fundacija v predpisanem roku posre-
dovala Računskemu sodišču.

19

D2. 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 2009 deset rednih sej in eno 
korespondenčno, na katerih je pripravljala predloge razporeditve 
sredstev FIHO za leto 2010 in podrobno obravnavala poročila o 
porabi sredstev za leto 2008. Glede na likvidnostni položaj FIHO 
je mesečno razporejala izplačila sredstev, ki jih je za leto 2009 
odobril Svet FIHO posameznim invalidskim organizacijam in 
sicer za izvajanje posebnih socialnih programov, za delovanje in 
za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje.

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

Komisija je imela v letu 2009 deset sej, na katerih je pripravl-
jala predloge razporeditve sredstev FIHO humanitarnim orga-
nizacijam za leto 2010, podrobno obravnavala poročila o porabi 
sredstev za leto 2008, ter glede na likvidnostni položaj FIHO 
mesečno razporejala izplačila posameznim humanitarnim orga-
nizacijam za leto 2009, odobrenih sredstev za izvajanje socialnih 
programov, za delovanje in za naložbe v osnovna sredstva in 
njihovo vzdrževanje.

	   	  
letno porocilo 2009-1.indd   19 6/20/10   9:43 AM



20

DDENARNI VIRI ZA FINANCIRANJE
DEJAVNOSTI INVALIDSKIH IN
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V LETU 2009

Prihodki FIHO

FIHO je na podlagi Zakona o igrah na srečo upravičena do 
koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo Loterije Slo-
venije, Športne loterije, od prihodka igralnic ter od občasnih pri-
rediteljev iger na srečo. Višino koncesije za posamezno igro na 
srečo določa Vlada Republike Slovenije.

Koncesijske dajatve v letu 2009:

Loterija Slovenije 19.346.485,10 €

Športna Loterija 1.178.130,42 €

Igralnice in občasni prireditelji 1.129.016,43 €

SKUPAJ: 21.653.631,95 €

Prihodki od koncesijskih dajatev so se v letu 2009 v primerjavi z 
letom 2008 nominalno zmanjšali za 4,11 % in sicer: koncesijske 
dajatve Loterije Slovenije d.d. so bile nižje za 4,5 %, koncesijske 
dajatve Športne Loterije so se povečale za 4,7 %, za 5 % so se 
znižale koncesijske dajatve igralnic in občasnih prirediteljev. 
FIHO tako v primerjavi z letom 2008 beleži zmanjšanje prihod-
kov, predvsem zaradi zmanjšanega obsega koncesijskih dajatev 
Loterije Slovenije d.d. in igralnic.

FIHO je imela trenutno razpoložljiva sredstva vezana v bančnih 
kratkoročnih depozitih in je zato v letu 2009  na račun vezave 
sredstev prejela 121.190,00 €, prihodki od dividend Loterije Slo-

venije pa so znašali 1.693.584,00 €.
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bino javnega razpisa za leto 2010, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS št. 77 dne 2.10.2009. 

Po določbah 20. in 21. člena Pravilnika sta obe komisiji za ocen-
jevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev svetu 
FIHO podale strokovno oblikovane in utemeljene predloge za 
odločitev o razporeditvi sredstev. 

Svet FIHO je na svoji seji dne 7.12.2009 obravnaval predloge 
obeh komisij in na njihovi podlagi sprejel sklep o razporeditvi 
sredstev kot je naveden v nadaljevanju tega poročila. Svet je za 
utemeljitev svoje odločitve  upošteval ugotovitve, razloge in 
ocene, ki sta jih navedli komisiji v utemeljitvah svojih predlogov. 
Zato svet FIHO  tudi kot svojo obrazložitev v nadaljevanju pred-
loge komisij  predstavlja v celoti.

1.
V skladu z javnim razpisom za leto 2010 je Komisija za ocen-
jevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
invalidskim organizacijam dne 4.11.2009  odprla 26 vlog in-
validskih organizacij, ki so prispele v predpisanem roku.

V skladu z 8. členom Pravilnika je komisija vse vloge najprej 
pregledala z vidika izpolnjevanja pogojev za financiranje iz 
sredstev FIHO, in v skladu z besedilom javnega razpisa za raz-
poreditev sredstev fundacije v letu 2010. Na tej osnovi je ugo-
tovila, da izmed 26 vlog, 1 (ena) organizacija ni izpolnjevala for-
malnih pogojev za financiranje iz sredstev FIHO v letu 2010 in 
sicer Invalidsko društvo ILCO Posavje, po 2. alineji 2. odstavka 
8. člena (izvajanje posebnih socialnih programov za invalide 
s celotnega območja države) Pravilnika, kar je razvidno tudi iz 
priložene odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve, št. 11602-20/2005/4 z dne 10.7. 2006, v kateri je opredelje-
no, da društvo deluje na lokalni ravni. Vloga je bila v skladu s 15. 
člena pravilnika izločena in vrnjena organizaciji z obrazložitvijo. 

Tiste organizacije, katerih financiranje je bilo zavrnjeno na pod-
lagi besedila javnega razpisa in 8. člena Pravilnika, so imele 
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RRAZPOREDITEV SREDSTEV FIHO
INVALIDSKIM IN HUMANITARNIM
ORGANIZACIJAM ZA LETO 2010

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih orga-
nizacij je na svoji  11. seji 28. septembra 2009 skladno s 6. in 8. 
členom Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2010. Finančni 
načrt temelji na oceni realizacije finančnega načrta FIHO za leto 
2009, oceni poslovanja Loterije Slovenije d.d., ki s plačili koncesi-
jskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo zagotav-
lja glavnino sredstev FIHO, oceni koncesijskih dajatev Športne 
Loterije, prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih 
prirediteljev iger na srečo, ter drugih manjših prihodkov, vključno 
z oceno  prenosa dela  neporabljenih sredstev FIHO leta 2009. 

Svet FIHO je na osnovi 5. člena Pravilnika določil, da se za leto 
2010 za invalidske organizacije razpišejo sredstva v skupni višini 
14.643.670 €, za humanitarne organizacije pa 7.885.060 €.  Svet 
FIHO je skladno s 13. in 14. členom pravilnika določil tudi vse-
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možnost vložitve ugovora na Nadzorni odbor FIHO, v roku 7 dni 
od prejema zapisnika. Ugovor na zapisnik je podalo Invalidsko 
društvo Ilco Posavje, katerega je Nadzorni odbor FIHO obravna-
val na  seji dne 20.11.2009 in ga skladno s 15. členom pravilnika 
zavrnil z obrazložitvijo kot neutemeljenega. 

Pri nadaljnjem pregledu finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov 25-ih organizacij, ki ga je komisija opravila na nad-
aljevanju seje dne 6.11. 2009, je ugotovila, da je zaradi jasnosti 
in točnosti podatkov ob upoštevanju 17. člena Pravilnika, in 
ob upoštevanju Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju 
finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih 
organizacij (v nadaljevanju : Navodilo) potrebno vloge 9 (de-
vetih) invalidskih organizacij dopolniti in sicer v roku 8 dni od 
prejema zapisnika o odpiranju vlog.

Komisija je v postopku priprave predloga razporeditve sredstev 
invalidskim organizacijam nadaljevala z ustaljenim načinom 
ocenjevanja posameznih prijavljenih programov na pred-
pisanih obrazcih za posebne socialne programe, delovanje in 
naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje. Po poteku 
predpisanega roka za dopolnitve vlog invalidskih organizacij, 
ki so bile pozvane z zapisnikom o odpiranju vlog, je komisija 
na seji dne 18.11. 2009 le-te natančno obravnavala in ugotovila 
naslednje:

•	 Društvo	distrofikov	 Slovenije	 v	 svoji	 dopolnitvi	 ni	 predložilo	
elaborata o socialno ekonomski upravičenosti za naložbo 
»izgradnja sanitarnega bloka za invalide v domskem bifeju«,

•	 Zveza	 delovnih	 invalidov	 Slovenije	 v	 dopolnitvi	 za	 naložbo	
»sofinanciranje nakupa poslovnih prostorov za MDI Ljutomer« 
ni predložila elaborata o socialno ekonomski upravičenosti, 
načrta prostorov z izmerami in predpogodbe

•	 Društvo	gluhoslepih	»DLAN«	ni	posredovalo	dokumentacije,	
s katero bi izkazalo delovanje društva na nacionalnem nivoju 
(seznam članov uporabnikov s stalnim prebivališčem).

V nadaljevanju je komisija pregledala rezultate ocenjevanj pri-
javljenih finančno ovrednotenih letnih delovnih programov po 
merilih za posebne socialne programe in storitve invalidskih 
organizacij, merilih za delovanje invalidskih in humanitarnih or-
ganizacij ter merilih za ocenjevanje naložb v osnovna sredstva 
invalidskih in humanitarnih organizacij opredeljenih v navodilu. 
Pri tem je ugotovila, da so posebni socialni programi Društva 
gluhoslepih »DLAN« iz Ljubljane, ocenjeni nezadovoljivo, komisi-
ja pa na ponovni poziv Društvu »Dlan« za posredovanje doku-
mentacije o članstvu do 24. 11. 2009 ni prejela nikakršne dopol-
nitve, zato ni mogla upoštevati dodatnih pojasnil. Ugotovljeno 
je bilo, da društvo formalno sicer izpolnjuje zahtevane razpisen 
pogoje, pri vsebinski obravnavi in ocenjevanju predloženega 
finančnega ovrednotenega letnega delovnega programa pa je 
bilo ugotovljeno, da je ciljna skupina uporabnikov že pokrita s 
posebnimi socialnimi programi, ki jih že vrsto let izvajata Zveza 
društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije (4. alineja 7. člena Navodila). Prav tako je  
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bilo ugotovljeno, da je v Sloveniji število takih invalidov izredno 
majhno, zaradi česar ni ekonomsko vzdržno izgraditi (posledično 
pa financirati) celotne samostojne strukture za delovanje inva-
lidske organizacije. Smiselno je, da se zaradi koriščenja posebnih 
socialnih programov za gluhoslepe invalide, Društvo Dlan opre 
na Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Zvezo društev 
slepih in slabovidnih Slovenije, ob čemer pa ima Društvo Dlan 
absolutno pravico do ustavno zagotovljenega svobodnega in-
teresnega združevanja. Na podlagi ugotovitev je zato komisija 
predlagala svetu, da jih ne sprejme v so/financiranje iz sredstev 
FIHO za leto 2010.

Komisija se je seznanila tudi z zapisnikom usklajevalnega sestan-
ka invalidskih organizacij – članic Nacionalnega sveta invalidskih 
organizacij Slovenije z dne 16. 11. 2009 št. 150/S-i/2009, ki so se 
dne 12. in 13. 11. 2009 v skladu z 18. členom Pravilnika medse-
bojno usklajevale po načelih solidarnosti in vzajemnosti v okviru 
razpoložljivih sredstev. Dogovorjena stališča je komisija glede 

na razpoložljivost sredstev vključila v predlog razporeditve, pri 
čemer je zaradi primerljivosti in objektivnosti pristopa povzela 
tudi standardne kriterije za najbolj pogosto prijavljene naložbe, 
ki so bili uporabljeni že tudi za leto 2009. Tako je komisija za na-
kup 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 €. 

Poleg predlogov z usklajevalnega sestanka, je komisija pri svo-
jem delu upoštevala predvsem prednosti pri izbiri financiranja 
oz. sofinanciranja posameznih sklopov (programi, delovanje, 
naložbe) opredeljenih v pravilniku, posredovano dokument-
acijo invalidskih organizacij in njeno ustreznost, rezultate ocen-
jevanja Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 
invalidskih organizacij po skupnih splošnih merilih, skupnih 
merilih za posebne socialne programe in storitve, merilih za 
delovanje in merilih za ocenjevanje naložb v osnovna sredstva 
in njihovo vzdrževanje, prioritete posameznih invalidskih orga-
nizacij, obseg izvajanja programov in drugih aktivnosti v letu 
2009, zlasti tistih, ugotovljenih na nadzorih, ter skupni zaprošeni 
znesek za leto 2010, ki znaša 23.230.354,36 €, medtem ko so raz-
pisana sredstva za invalidske organizacije za leto 2010 v višini 
14.497.233,30 €.

Usklajenost prijavljenih posebnih socialnih programov z merili 
za dodelitev sredstev, kot so določena  v 9. členu Pravilnika ter 
vse  prijavljene posebne socialne programe je komisija ocenjev-
ala po merilih iz navedenega člena Pravilnika z uporabo določb 
Navodila (5. do 8. člen). Ob upoštevanju pridobljenih ocen je 
posamezne posebne socialne programe razvrstila v eno izmed 
petih prednostnih skupin po 10. členu Navodila. Oblikovani pred-
log razporeditve razpoložljivih sredstev na posamezne posebne 
socialne programe skladno z 11. členom Pravilnika upoštevana 
nujnost posameznega programa za kompenzacijo invalidnosti 
in uspešno izvajanje le-tega v daljšem časovnem obdobju.
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Od skupno razpisanih sredstev za invalidske organizacije 
za leto 2010 v višini 14.643.670,00 €, je komisija skladno s 5. 
členom Pravilnika zadržala 1 % sredstev v višini 146.436,7 €, kot 
rezervna nerazporejena sredstva. Razpoložljiva sredstva v višini 
14.497.233,30 € je v navedenem strukturnem deležu razporedila 
med prijavljene invalidske organizacije za izvajanje posebnih 
socialnih programov, delovanja in naložb v osnovna sredstva in 
njihovo vzdrževanje.

Pri pripravi predloga razporeditve, je komisija upoštevala 
razmerja, ki so določena v 5. členu Pravilnika. Za posebne so-
cialne programe in delovanje je tako namenjenih 8.139.457,42 
€, za delovanje 4.030.935,91 €, to pomeni skupaj 83,95% vseh 
razpisanih sredstev, za naložbe v osnovna sredstva in njihovo 
vzdrževanje pa je namenjenih 2.326.839,97€, kar predstav-
lja 16,05 % razpoložljivih sredstev. V primerjavi z lansko raz-
poreditvijo pripravljeni predlog upošteva 1% povečanje sklopa 
posebnih socialnih programov in delovanja. S takim predlogom 
razporeditve se zagotavlja in ohranja enak nivo zagotavljanja 
potreb najbolj ranljivih družbenih skupin, hkrati pa se sledi 
težnji, da se tudi invalidske organizacije prilagodijo trenutnim 
gospodarskim in finančnim razmeram na trgu, ki narekuje 
umiritev potrošnje.

Predlog za dodelitev sredstev za izvajanje posebnih socialnih 
programov 24 invalidskih organizacij zajema 264 posebnih 
socialnih programov, ki jih izvajajo na državni ravni in 94 pro-
gramskih sklopov, ki jih v zveze povezane invalidske organizaci-
je izvajajo na lokalni ravni. Sredstva  za izvajanje posebnih so-
cialnih  programov invalidskih organizacij so razporejena 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 namen-
jenih 7.697.195,78€ oz. 94,6%;

•	 za	posebne	socialne	programe,	s	katerimi	se	preprečujejo	in	

blažijo socialne ter psihične posledice invalidnosti, je namen-
jenih 194.987,53€ oz. 2,4%;

•	 za	 posebne	 socialne	 programe,	 s	 katerimi	 usposabljajo	 in-
valide za samopomoč ter svojce ter prostovoljce za življenje in 
delo z invalidi, je namenjenih 184.577,31 € oz. 2,3%;

•	 za	posebne	socialne	programe,	s	katerimi	se	razvijejo	socialne	
spretnosti invalidov in njihovo informiranost na različnih 
področjih življenja, je namenjenih 62.696,80 € oz. 0,8%.

Predlog razporeditve sredstev za delovanje invalidskih orga-
nizacij izhaja iz ocen izpolnjevanja meril po 9. in 11. členu Pravil-
nika ob uporabi 12. člena Navodila. Upoštevana je kakovost 
ter organizacijska struktura delovanja prijavljenih posameznih 
invalidskih organizacij, število članstva oz. uporabnikov, medn-
arodno vključevanje, urejenost obveščanja članstva in javnosti; 
pri tistih invalidskih organizacijah, v katerih je bil v letu 2009 
opravljen nadzor s strani FIHO, se je upoštevala tudi ocena nad-
zora. Komisija je ugotavljala ali so razvidni in opredeljeni skupni 
interesi kot pogoj za smiselno identiteto in področje delovanja 
invalidske organizacije, oz. ali je ekonomsko vzdržno izgraditi fi-
nancirati celotno samostojno strukturo za delovanje invalidske 
organizacije. Predlog razporeditve sredstev za delovanje pred-
videva 1% povišanje za večino organizacij glede na leto 2009.

Predlog razporeditve sredstev FIHO za naložbe v osnovna sred-
stva in njihovo vzdrževanje, je pripravljen skladno z merili iz 9. in 
11. člena  Pravilnika in upošteva tudi določila 13. člena Navodila. 
Komisija je pri oblikovanju predloga ugotavljala, ali je v prijavi 
izkazana dejanska utemeljenost in vpliv načrtovane naložbe na 
omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti. Ker so bili zahtevki 
invalidskih organizacij za naložbe precej visoki v primerjavi z raz-
pisanimi sredstvi, je komisija pri pripravi predloga upoštevala le 
tiste prijavljene naložbe, ki so imele skladno s Pravilnikom, Navo-
dilom in dodatnim pozivom komisije urejeno dokumentacijo. 
Ob tem je komisija upoštevala tudi usklajeno mnenje invalid-
skih organizacij, ki so se skladno z 18. členom Pravilnika posebej 
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medsebojno uskladile po načelih solidarnosti in vzajemnosti v 
okviru javno razpisanih sredstev FIHO za leto 2010.

Sklep o razporeditvi vsebuje predvsem sredstva za naložbe, s 
katerimi se vzdržuje opremo in prostore ter njihovo obnavljanje, 
opremo za izvajanje posebnih socialnih programov, sredstva za 
nadaljevanje začetih adaptacij oz. za dograditev začetih objek-
tov, za nadaljevanje so/financiranja nakupa prostorov za izva-
janje posebnih socialnih programov in drugih poplačil v zvezi 
s prostori za izvajanje posebnih socialnih programov oz. deja-
vnosti,  za nadomestitev iztrošene računalniške, pisarniške in 
druge tehnične opreme. 
2.
Na podlagi javnega razpisa o  razporeditvi sredstev FIHO za leto 
2010 je Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizaci-
jam, 4.11.2009 odprla v roku prispele vloge in nadaljevala z de-
lom v petek 06.11.2009. 

Strokovna služba FIHO  je komisiji posredovala 77 zaprtih ovo-
jnic humanitarnih organizacij, ki so vložile zahteve za dodelitev 
sredstev FIHO za leto 2010 na podlagi javnega razpisa za raz-
poreditev sredstev fundacije za leto 2010, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije št. 77 dne 2.10.2009.

Komisija je ugotovila, da je v predpisanem roku prispelo 77 
vlog humanitarnih organizacij,  kar je bilo razvidno iz poštnega 
žiga na ovojnici in so bile pravilno opremljene. V nadaljevan-
ju je komisija vse vloge pregledala tudi z vidika izpolnjevanja 
pogojev za financiranje iz sredstev FIHO opredeljenih v 8. členu 
Pravilnika in besedila javnega razpisa za razporeditev sredstev 
fundacije v letu 2010 Uradni list RS št. 77 z dne 2.10.2009 in ugo-
tovila da 11 organizacij, ki so vložile zahtevke za sofinanciranje 
iz sredstev FIHO ne izpolnjujejo pogojev za so/financiranje iz 
sredstev FIHO,  zato jih je v skladu 15. členom Pravilnika izločila 
in vrnila organizacijam z obrazložitvijo.

Zavrnjene organizacije so imele možnost vložitve ugovora na 
Nadzorni odbor FIHO v roku 7 dni od prejema zapisnika.
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Ugovor na zapisnik je podalo 8 humanitarnih organizacij. Nad-
zorni odbor FIHO je ugovore obravnaval na  seji dne 20.11.2009 
in ugovore št. 1 – št. 7  skladno s 16. členom  pravilnika zavrnil z 
obrazložitvijo kot neutemeljene. Ugovor društva Drevo življenja 
pa je vrnil komisiji v ponovno odločanje.

Komisija je pri nadaljnjem ocenjevanju finančno ovrednotenih 
letnih delovnih programov ugotovila, da je ob upoštevanju 
Pravilnika in upoštevanju Navodila potrebno  vloge  šestih hu-
manitarnih organizacij dopolniti, kar so vse pozvane organizaci-
je tudi v predpisanem roku storile.

Člani komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev humanitarnim organizacijam so, po uskla-
ditvi s člani komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev invalidskim organizacijam, zavzeli enotno 
načelno stališče, da se pri prijavljenih naložbah v osnovna sredstva 
in njihovo vzdrževanje upoštevajo le tisti predračuni, ki so naslov-
ljeni na organizacijo, ki kandidira za sredstva, v nasprotnem prim-
eru  se takšne organizacije ne pozove k dopolnitvi njihove vloge.

Zapisnik o odpiranju vlog je bil v skladu s 15. členom Pravilnika 
posredovan vsem humanitarnim organizacijam, ki so vložile 
zahtevke za pridobitev sredstev FIHO v letu 2010. Rok za ugovor 
na zapisnik  je 7 dni od prejema zapisnika na Nadzorni odbor. 

Komisija je na tej osnovi skladno z Navodilom začela z ocen-
jevanjem finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 
65 humanitarnih organizacij. Na osnovi rezultatov ocenjevanj 
je bilo ugotovljeno, da sta bila finančno ovrednotena letna de-
lovna programa oziroma vlogi:

1. Društva Mali Princ, Cesarjeva ulica 27, 8000 NOVO MESTO

2. Društva Amnesty international Slovenije, Beethovnova 7,
    1000 LJUBLJANA

ocenjena nezadovoljivo, tako po skupnih splošnih merilih, kot 
skupnih in posebnih merilih za ocenjevanje programov hu-

manitarnih organizacij, merilih za delovanje in za ocenjevanje 
naložb. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da predložen finančno 
ovrednoteni letni delovni program obeh društev ni skladen s 14. 
členom Pravilnika. 

Komisija je zato sprejela sklep, s katerim je predlagala svetu 
FIHO, da se Društva Mali Princ, Cesarjeva ulica 27, 8000 NOVO 
MESTO in Društva Amnesty international Slovenije, Beethovno-
va 7, 1000 LJUBLJANA  ne sprejme v so/financiranje iz sredstev 
FIHO za leto 2010.

V skladu s sklepom nadzornega odbora FIHO, ki je komisiji vrnil 
vlogo Društva Drevo življenja v ponovno odločanje, je komisija 
vlogo društva ponovno ocenila in upoštevajoč tudi ugotovi-
tve predstavnikov fundacije na sedežu društva Drevo življenja, 
sprejela enako odločitev in predlagala svetu FIHO, da Društva 
Drevo življenja, Ob starem zidovju 17, 6310 IZOLA ne sprejme v 
so/financiranje iz sredstev FIHO za leto 2010.
Komisija je na tej osnovi nadaljevala z ocenejvanjem finančno 
ovrednotenih letnih delovnih 63 humanitarnih organizacij. 
Zahtevki za so/financiranje dobrodelnih organizacij, organizacij 
za samopomoč in organizacij za kronične bolnike so presegli 
razpoložljiva sredstva za več kot 300% in znašajo 24.320.076,14€. 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 
sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je v skladu s Pravil-
nikom in Navodilom temeljito ocenila vsebino finančno ovred-
notenih letnih delovnih programov, delovanja in naložb v os-
novna sredstva in njihovo vzdrževanje. Pri delu je upoštevala 
tudi vsebino in kakovost letnega poročila, oceno rednih letnih 
nadzorov in druge razpoložljive podatke. 

V nadaljevanju je komisija prijavljene socialne programe razdel-
ila po prioritetah:

- Skupina A - programi za neposredno nudenje pomoči, stro-
kovno usposabljanje izvajalcev, nabava opreme za nudenje 
pomoči;
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- Skupina B – Programi izobraževanja uporabnikov, preventiva 
za uporabnike, založništvo za uporabnike;

- Skupina C – programi druženja, športa, rekreacije, rehabilitaci-
je v obliki druženja, izobraževanje svojcev, informiranje širše 
javnosti,

- Skupina D – programi, ki jih FIHO ne financira.

Skladno s 14. členom Pravilnika je komisija ocenila razčlenitve 
posameznih socialnih programov organizacij iz katerih so mora-
li biti razvidni nameni in cilji, število uporabnikov programov in 
storitev, kriteriji za opredelitev upravičenosti, njihovi izvajalci oz. 
strokovni nosilci programov, vsebina, aktivnosti, način izvajanja, 
njihov časovni obseg oz. trajanje, finančna vrednost ter način 
ugotavljanja učinkovitosti.

Pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih pro-
gramov si je komisija pomagala z ocenjevalnimi listi, katere je 
izpolnjevala za vsako posamezno vlogo. Ocenjevalni listi so 
povzetek Navodila, ki razčlenjuje in natančneje opredeljuje 
posamezne elemente meril iz 9. člena Pravilnika. Člani komisije 
so vsako organizacijo ocenili tudi s skupno splošno oceno, ki je 
vplivala na končno razporeditev sredstev. 

Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev 
upoštevala tudi:
- oceno nadzora pri tistih organizacijah, ki so bile ocenjene z 

oceno »še primerno« in »nezadovoljivo«
- višino lastnih sredstev oz. sredstev, pridobljenih iz drugih virov
- vsebino in kvaliteto prijavljenih programov glede na pretekla 

leta; pri čemer je komisija ugotovila, da pri prijavljenih programih 
ni bistvenih izboljšav, pri nekaterih organizacijah je očitno kopi-
ranje vlog iz prejšnjih let; nekateri programi so slabo definirani 
oz. konkretizirani; nekateri programi so nerealno visoko finančno 
ovrednoteni, nekateri pa so podcenjeni in jih je komisija ocenila 
kot zelo potrebne; nekateri programi se tudi podvajajo;

- nekaj organizacij prijavlja programe, ki niso skladni z njihovim 
poslanstvom.

Pri ocenjevanju delovanja so člani komisije ugotavljali admin-
istrativno in drugo redno poslovanje, prostorske in kadrovske 
zmožnosti, sodelovanje s sorodnimi organizacijami in instituci-
jami, načrtovanje novih potreb in raziskav, obveščanje članstva 
in javnosti. Pri tem so upoštevali podatke o prostorih in opremi, 
kadrih, članstvu, društvih oz. organizacijskih enotah, ki delujejo 
v okviru organizacije in prejetih sredstvih FIHO preteklega leta.

Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih programov je 
komisija nadaljevala z obravnavo prijavljenih naložb v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje. Pri obravnavi je upoštevala 13. 
člen Navodila in ocenila dosedanjo opremljenost organizacij. 
Komisija je upoštevala tiste prijavljena naložbe, kjer so orga-
nizacije izkazale dejansko utemeljenost, dejanski vpliv naložbe 
na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti in delež zago-
tovljenih lastnih in drugih virov za predvidene naložbe.

Komisija je glede na razpoložljiva sredstva prednostvo 
upoštevala investicijsko vzdrževanje, opremo za izvajanje pro-
gramov in storitev humanitarnih organizacij in naložbe za zago-
tavljanje osnovnih prostorskih pogojev.
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Komisija je pri ocenjevanju naložb v osnovna sredstva in njihovo 
vzdrževanje zaradi primerljivosti in objektivnosti pristopa povzela tudi 
standardne kriterije za najbolj pogosto prijavljene naložbe. Pri prip-
ravi predloga je komisija za nakup računalnika s pripadajočo strojno 
in programsko opremo upoštevala vrednost do 800,00€, za nakup 
prenosnika do 1.000,00€ in za nakup ognjevarne omare do 500,00€.

Pri razporeditvi sredstev za naložbe v osnovna sredstva in njihovo 
vzdrževanje je komisija poleg navedenih kriterijev upoštevala  že 
razporejena sredstva fundacije za naložbe v preteklih letih ter 
potrebo organizacij po nakupu ognjevarnih omar. 

Pred dokončno izdelavo predloga razporeditve sredstev FIHO 
humanitarnim organizacijam  za naložbe v osnovna sredstva in 
njihovo vzdrževanje za leto 2010, se je komisija seznanila tudi s 
podatki o višini sredstev namenjenih za naložbe v preteklih letih. 
V letu 2006 je bilo za naložbe razporejenih 25% razpoložljivih 
sredstev, v letu 2007 10%, v letu 2008 7,42% in v letu 2009 18,54%, 
pri čemer je potrebno poudariti, da je bila v letu 2009 s strani 
FIHO večina teh sredstev namenjenih Rdečemu križu Slovenije za 
izgradnjo nadomestnega objekta na Debelem Rtiču.

Skupen predlog razporeditve sredstev za naložbe v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje v letu 2010 je zajemal sredstva v 
skupni višini 448.671,94€, kar od razpoložljivih sredstev namen-
jenih humanitarnim organizacijam predstavlja slabih 5,7%.

Komisija je pri pregledu vlog humanitarnih organizacij ugotovila 
tudi sledeče:
•	 vse	več	 se	pojavlja	organizacij,	 ki	 so	pridobile	 status	humani-

tarne organizacije, iz vsebine njihovih programov  pa je razvid-
no, da njihova dejavnost ne sodi na področje humanitarnosti 
(Planinska zveza Slovenije, kinološka društva). V postopku spre-
membe Zakona o humanitarnih organizacijah bi bilo potrebno 
bolj opredeliti humanitarno dejavnost. Dejavnost humanitar-
nih organizacij s področja kroničnih bolnikov je v zakonu do-

bro opredeljena, kar pa ne velja za področje dobrodelnih orga-
nizacij in organizacij za samopomoč;

•	 v	Pravilniku	bi	bilo	potrebno	natančno	opredeliti,	katere	humani-
tarne organizacije glede na vsebino izvajanja programov in glede 
na teritorialno vključenost uporabnikov, zadovoljujejo programs-
ko pokrivanje uporabnikov s celotnega območja republike;

•	 nekatere	humanitarne	organizacije	vključujejo	poleg	bolnikov	
tudi invalide s priznanim statusom invalidnosti (cerebrovasku-
larna obolenja, parkinsonizem, ledvični bolniki, transplantirane 
osebe, kardiovaskularni bolniki…). Glede na to, da humanitarne 
organizacije za izvajanje socialnih programov nimajo na voljo 
toliko sredstev kot invalidske organizacije, so te skupine v izra-
zito slabšem položaju kot invalidi, ki so vključeni v invalidske 
organizacije;

•	 dogajajo	pa	se	tudi	primeri,	ko	skupine	posameznih	invalidov,	ki	
glede na vrsto invalidnosti sodijo v invalidsko organizacijo zara-
di različnih razlogov ustanavljajo svojo organizacijo in zaprosijo 
in pridobijo status humanitarne organizacije (Mali princ ipd.);

•	 na	 področju	 delovanja	 vseh	 treh	 skupin	 humanitarnih	 orga-
nizacij se pojavlja vse več organizacij, ki izvajajo programe za 
istovrstne skupine uporabnikov (na področju nudenja pomoči 
otrokom in starejšim, duševnega zdravja, odvisnosti, onkoloških 
bolnikov, bolezni srca in ožilja..). Te skupine humanitarnih orga-
nizacij praviloma svojih programov ne usklajujejo in nekatere 
celo med seboj ne sodelujejo;

•	 iz	vlog	humanitarnih	organizacij	je	tudi	razvidno,	da	večino	sred-
stev za njihovo delovanje in naložbe upravičeno pričakujejo le 
od fundacije, ker te dejavnosti ne financira nihče drug v repub-
liki (ministrstva, zavarovalnice, lokalne skupnosti….);

•	 glede	 na	 pričakovano	 poslabšanje	 tako	 gospodarskih	 kot	
posledično tudi socialnih razmer, bi bilo potrebno v prihodnjih 
letih vložiti dodatne napore, da se v celoti zagotovijo načrtovana 
sredstva za izvajanje programov, delovanje in naložbe invalids-
kim in humanitarnim organizacijam.
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Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam za leto 2010

ZAP. ORGANIZACIJA PROGRAMI  DELOVANJE NALOŽBE SKUPAJ
  1.   Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 937.312,04 590.024,51 302.705,91 1.830.042,46

  2.   Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 843.546,92 597.017,48 306.081,33 1.746.645,73

  3.   Društvo distrofikov Slovenije 770.539,96 254.758,26 291.452,23 1.316.750,45

  4.   Zveza paraplegikov Slovenije 644.141,94 331.751,92 273.896,46 1.249.790,32

  5.   Združenje multiple skleroze Slovenije 444.957,80 153.252,93 197.656,09 795.866,82

  6.   SOŽITJE - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami
 v duševnem razvoju Slovenije 943.712,39 497.037,29 132.854,00 1.573.603,68

  7.   Zveza delovnih invalidov Slovenije 1.074.760,00 404.586,18 260.392,17 1.739.738,35

  8.   SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije 401.271,35 266.684,80 170.000,00 837.956,15

  9.   Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije 263.038,56 183.853,29 23.250,00 470.141,85

 10.   Zveza društev vojnih invalidov Slovenije 316.849,18 232.843,06 20.000,00 569.692,24

 11.   Zveza za  šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite 455.045,87 125.842,86 133.994,23 714.882,96

 12.   Društvo laringektomiranih Slovenije 113.192,26 47.718,44 18.666,00 179.576,70

 13.   Zveza  invalidskih društev ILCO Slovenije 104.291,29 59.023,49 1.488,39 164.803,17

 14.   Društvo revmatikov Slovenije 133.982,75 96.693,60 1.099,98 231.776,33

 15.   Združenje invalidov - Forum Slovenije 27.214,00 77.028,00 30.000,00 134.242,00

 16.   Društvo vojaških vojnih invalidov mob.Slov.v nem. vojsko 41-45 4.856,54 13.002,00 0,00 17.858,54

 17.   Društvo paralitikov Slovenije 34.419,00 16.864,00 6.654,94 57.937,94

 18.   Društvo študentov invalidov Slovenije 273.728,57 22.416,80 32.693,68 328.839,05

 19.   YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa 174.795,00 4.605,00 0,00 179.400,00

 20.   Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA 25.890,00 9.650,00 27.100,00 62.640,00

 21.   Sklad SILVA - Društvo za kakovostno življenje ljudi
 s posebnimi potrebami 32.525,00 4.605,00 17.854,56 54.984,56

 22.   INVALID - Zveza društev gibalno oviranih oseb
 z invalidnostjo Slovenije 71.620,00 27.148,00 0,00 98.768,00

 23.   Društvo VITA - za pomoč po nezgodni poškodbi glave 47.767,00 10.529,00 79.000,00 137.296,00

 24.   Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

  SKUPAJ  8.139.457,42 4.030.935,91 2.326.839,97 14.497.233,30
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Razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2010

ZAP. ORGANIZACIJA PROGRAMI  DELOVANJE NALOŽBE SKUPAJ
  1 PKU Društvo za fenilketonurijo Slovenije 16.747,36 5.861,58 0,00 22.608,94

2 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 4.840,00 1.694,00 2.100,00 8.634,00

3 Društvo na srcu operiranih Slovenije 4.000,00 1.400,00 1.000,00 6.400,00

4 Združenje bolnikov s CVB Slovenije 124.315,00 43.510,25 0,00 167.825,25

5 Društvo SOS TELEFON 59.024,50 20.658,58 1.300,00 80.983,08

6 EHO Podpornica 94.905,51 28.997,56 1.496,47 125.399,54

7 Zveza prijateljev mladine 46.200,00 12.670,00 0,00 58.870,00

8 Zveza slovenskih društev za boj proti raku 33.250,00 11.637,50 300,52 45.188,02

9 Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 25.600,00 8.960,00 0,00 34.560,00

10 Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije 16.548,40 5.791,94 700,00 23.040,34

11 Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 15.043,00 5.265,05 1.500,00 21.808,05

12 Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih 25.103,74 7.036,31 0,00 32.140,05

13 Slovensko društvo HOSPIC 130.684,25 45.739,49 3.112,00 179.535,74

14 STIGMA - društvo za zmanjševanje škode zaradi drog 10.911,81 3.730,95 0,00 14.642,76

15 Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami VILKO MAZI 25.520,00 8.932,00 3.117,49 37.569,49

16 Društvo zaupni telefon Samarijan 18.960,00 4.500,00 0,00 23.460,00

17 Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi

 ekstrapiramidnimi motnjami - TREPETLIKA 28.250,00 9.887,50 580,84 38.718,34

18 Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije 133.112,82 5.568,18 6.750,42 145.431,42

19 Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog- 

 DROGART 15.909,09 23.550,00 1.249,88 40.708,97

20 ŠENT - slovensko združenje za duševno zdravje 514.964,90 180.237,72 55.173,80 750.376,42

21 Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega

 časa VEZI 41.389,27 14.486,24 0,00 55.875,51

22 Gorska reševalna zveza Slovenije 270.016,42 94.505,75 0,00 364.522,17

23 Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije 38.222,10 13.377,74 3.400,00 54.999,84

24 Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 123.900,00 104.660,77 11.434,01 239.994,78
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25 Društvo obolelih zaradi azbesta 4.880,00 1.500,00 0,00 6.380,00

26 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 8.900,00 2.000,00 0,00 10.900,00

27 Društvo varnega zavetja Ljutomer 5.600,00 1.960,00 0,00 7.560,00

28 Združenje HUMANA 15.000,00 5.250,00 0,00 20.250,00

29 Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

30 Društvo za nenasilno komunikacijo -DNK 70.208,06 24.327,44 10.248,10 104.783,60

31 Društvo Projekt človek 54.557,43 19.059,10 11.053,00 84.669,53

32 Rdeči križ Slovenije - Zveza združenj 987.921,91 337.334,32 50.000,00 1.375.256,23

33 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 15.900,00 5.565,00 0,00 21.465,00

34 Gerontološko društvo Slovenije 10.890,00 3.811,50 1.309,00 16.010,50

35 Zveza društev upokojencev Slovenije 104.015,23 33.955,33 41.880,29 179.850,85

36 Društvo hemofilikov Slovenije 93.006,00 32.552,10 5.000,00 130.558,10

37 Slovenska Karitas 944.771,53 322.231,69 120.000,00 1.387.003,22

38 Društvo Regionalna varna hiša Celje 28.424,69 8.704,41 10.300,00 47.429,10

39 Društvo Unicef Slovenije 32.570,00 11.399,50 0,00 43.969,50

40 Zveza društev diabetikov Slovenije 227.542,59 79.639,91 840,00 308.022,50

41 Slovensko društvo za celiakijo -SDC 52.860,00 18.501,00 1.000,00 72.361,00

42 Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno

 starost Slovenije 6.250,00 2.187,50 0,00 8.437,50

43 Europa Donna - Slovensko združenje za boj proti raku dojk 19.000,00 6.650,00 0,00 25.650,00

44 Društvo Življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam

 nasilnih dejanj 22.860,00 7.000,00 6.000,00 35.860,00

45 Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva 98.968,00 40.638,80 2.400,00 142.006,80

46 Društvo ALTRA - odbor za novosti v duševnem zdravju 41.705,00 14.596,75 8.067,25 64.369,00

47 Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 63.258,00 22.140,30 0,00 85.398,30

48 Društvo Liga proti epilepsiji 41.075,23 12.245,60 0,00 53.320,83

49 Slovensko društvo Transplant 11.400,00 3.990,00 0,00 15.390,00

50 Društvo psoriatikov Slovenije -DPS 28.470,00 9.964,50 1.000,00 39.434,50

51 Društvo Ozara - nacionalno združenje za kakovost življenja 502.855,97 175.999,59 37.911,21 716.766,77

52 Slovensko združenje za pomoč pri demenci SPOMINČICA 20.900,00 5.000,00 1.300,00 27.200,00
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53 MOZAIK- Društvo za socialno vključenost 6.500,00 2.275,00 1.963,70 10.738,70

54 NOVI PARADOKS -Slovensko društvo za kakovost življenja 35.900,00 10.000,00 31.755,96 77.655,96

55 Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev KRALJI ULICE 7.623,00 2.668,05 1.300,00 11.591,05

56 Društvo informacijski center LEGEBITRA 6.683,50 2.339,23 0,00 9.022,73

57 Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja -

 Varna hiša Gorenjske 12.400,00 0,00 10.000,00 22.400,00

58 Društvo ženska svetovalnica 9.108,19 3.187,87 0,00 12.296,06

59 Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti

 ZDRAVA POT 10.010,00 3.503,50 0,00 13.513,50

60 Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne

 in trpeče ljudi- RDEČI NOSKI 10.715,00 3.750,25 0,00 14.465,25

61 MENA MARIBOR Društvo za pomoč ženskam prizadetim

 z inkontinenco in menopavzo 12.446,82 4.356,39 2.128,00 18.931,21

62 Društvo KLJUČ 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

63 Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb povezanih

 z bulozno epidermolizo 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

 SKUPAJ 5.442.594,32 1.914.943,74 448.671,94 7.806.210,00

	  

O razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2010 je svet fundacije odločal na seji dne 7.12.2009 
in s sklepom soglasno sprejel predloge obeh komisij.
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S OSODELOVANJE 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 2009 je bilo sodelovanje Fundacije za financiranje inva-
lidskih in humanitarnih organizacij in Fundacije za financiranje 
športnih organizacij s predstavniki Loterije Slovenije in Športne 
Loterije ter Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo zelo ak-
tivno, predvsem na področju urejanja problematike nezakonitih 
prirediteljev spletnih iger na srečo. 

Poleg projektnega sodelovanja sta fundaciji tudi v letu 2009 
ohranili visoko raven informiranosti o dogajanjih, ki vplivajo 
na delovanje posamezne fundacije in stališčih do posameznih 
vprašanj, pomembnih za obe fundaciji. 

ODNOSI Z JAVNOSTMI

Leto 2009 je bilo na področju odnosov z javnostmi zaznamova-
no z javnimi razpravami o tujih internetnih ponudnikih športnih 
stav in iger na srečo, ki ne plačujejo koncesij, s katerim se finan-
cirajo invalidske in humanitarne organizacije. Raziskava, ki jo 
je opravila Fundacija FIHO aprila 2009, je namreč pokazala, da 
pri tujih internetnih prirediteljih igra 7,1 odstotka Slovencev, ki 
igrajo dnevno in za večje vsote denarja, med njimi pa prevladu-
jejo moški, stari od 18 do 45 let, z osnovnošolsko ali poklicno 
izobrazbo. Ti v povprečju porabijo 30 evrov na mesec (tisti, ki 
igrajo Loto, do 10 evrov na mesec). Če to prenesemo v številke, 
pomeni, da tujim ponudnikom internetnih stav Slovenci na leto 
vplačamo najmanj 40 milijonov evrov. Temu je bila - poleg red-
nega obveščanja javnosti o sejah Sveta Fundacije FIHO in njenih 
organih ter drugih dejavnostih Fundacije FIHO – prilagojena 
tudi komunikacijska strategija Fundacije FIHO, ki se bo nadalje-
vala tudi v letu 2010 in 2011, ko bo Republika Slovenija spreje-
mala nacionalno strategijo na področju iger na srečo in povsem 
nov zakon o igrah na srečo, ki bo dokončno uredil vsa področja 
igranja iger na srečo.

Rezultat okrepljenega dela na področju odnosov z javnostmi v 
letu 2009 je: 

mediji so o delovanju in poslovanju FIHO v letu 2009 poročali 
173-krat, kar je glede na leto 2008 31 medijskih objav več;
javnomnenjska raziskava, ki je bila izvedena spomladi leta 2009, 
je pokazala, da se je vedenje in zavedanje državljanov Slovenije, 
da se z delom denarja od iger na srečo sofinancirajo športne, 
invalidske in humanitarne organizacije, glede na raziskavo, ki je 
bila narejena leta 2008, povečalo – s četrtine na tretjino. To je 
posledica okrepljenega in načrtnega upravljanja odnosov z ja-
vnostmi ter ozaveščanja javnosti.

letno porocilo 2009-1.indd   34 6/20/10   9:43 AM



35

Sicer je FIHO v letu 2009 v odnosih z javnostmi uporabljala 
naslednja komunikacijska orodja:

Novinarske konference

Leta 2008 se je izkazalo, da so bila sporočila za javnost po se-
jah Sveta FIHO bolj učinkovita kot novinarske konference, zato 
novinarskih konferenc po sejah Sveta FIHO v letu 2009 ni bilo. 
Je pa FIHO sodelovala na novinarskih konferencah, ki so bile 
povezane s posameznimi invalidskimi in humanitarnimi orga-
nizacijami. 

Sporočila za javnost 

Sporočila za javnost so se nanašala na sklepe Sveta FIHO, na 
posamezne dogodke ali kot odziv na aktualna dogajanja v 
družbi. 
V letu 2009 je bilo javnosti (medijem) poslano 11 sporočil za ja-
vnost, nanašala pa so se na:

•	 sporočila	o	sklepih	Sveta	FIHO,
•	 sporočila	o	posameznih	dogodkih,	
•	 sporočila	o	izvedenih	raziskavah	(Evalvacijska	raziskava	in	Ja-

vnomnenjska raziskava)
•	 sporočila	 o	 srečanjih	 predstavnikov	 Fundacije	 FIHO	 s	 tujimi	

sorodnimi organizacijami (Finska).

Odzivanje na poročanje medijev 

Fundacija se je v letu 2009 morala 3-krat odzvati na pisanje 
ali poročanje medijev. Odzivanje se je nanašalo na poročanje 
medijev o opravljeni reviziji poslovanja s strani Računskega 
sodišča RS in neupravičeno napadanje FIHO ali njenega vodstva 
glede delitve sredstev FIHO. Fundacija je v odzivih pojasnila, da 
o delitvi sredstev odloča najvišji organ FIHO, to je Svet Fundacije 
FIHO, ki ima 30 članov. K izvajanju sklepov Sveta FIHO je zave-
zano vodstvo Fundacije FIHO.

Poziv Vladi Republike Slovenije 

Fundacija je bila maja 2009 pobudnica poziva Vladi RS k 
spoštovanju pravnega reda v Republiki Sloveniji, poziv pa so 
podpisali še predstavniki Fundacije za šport, Loterija Slovenije 
in Športna Loterija. V pozivu, ki se je nanašal na tuje ponudnike 
internetnih iger na srečo in tuje ponudnike internetnih stav, ki 
ne plačujejo koncesij, sta bili poudarjeni dve zadevi:

da veljavni zakon o igrah na srečo določa, da se igre na srečo in 
športne stave lahko prirejajo le na podlagi koncesije pristojnega 
organa;

da je Evropski parlament sprejel resolucijo, v kateri je poudar-
jeno, da imajo države članice Evropske unije pravico, da strogo 
nadzorujejo igre na srečo ter da morajo prireditelji spletnih iger 
na srečo delovati v skladu z zakonodajo, kjer potrošnik (igralec) 
prebiva.
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Ozaveščanje državljanov in igralcev iger na srečo
z videospoti

Fundacija je konec leta 2009 po zgledu sorodne finske orga-
nizacije začela z akcijo na televizijah s kratkimi videospoti, v kat-
erih je poudarjeno, naj igralci, ki igrajo igre na srečo, igrajo pri 
slovenskih ponudnikih iger na srečo, saj ti s koncesijami sofinan-
cirajo invalidske in humanitarne organizacije. Slogan je »Sloven-
ske igre na srečo«, namen pa je ozaveščanje ljudi, da se vsakemu 
izmed nas lahko kadarkoli karkoli zgodi (kot denimo svetovno 
znanemu manekenu Alenu Kobilici, ki je oslepel in je pristal na 
sodelovanje v videospotih), tako da bo potreboval pomoč inva-
lidskih in humanitarnih organizacij, ki jih preko fundacije finan-
cirajo (kot je to določeno v zakonu) slovenski prireditelji iger na 
srečo. Akcija se bo nadaljevala tudi v letu 2010, gre pa za dolgot-
rajen proces. Fincem se je tovrstna akcija zelo obrestovala.

N

	  

NADZOR NAMENSKE PORABE
SREDSTEV FIHO V INVALIDSKIH
IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJAH

Na podlagi Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v inva-
lidskih in humanitarnih organizacijah (v nadaljevanju: Pravilnik o 
nadzoru), je svet FIHO na svoji 8. seji dne 23.2.2009 sprejel Pro-
gram rednih nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizaci-
jah v letu 2009 (za leto 2008). V program je vključil 17 invalidskih 
organizacij, ki so se v letu 2008 so/financirale iz sredstev FIHO.
V nadaljevanju je določil redni nadzor pri 15 humanitarnih or-
ganizacijah (dobrodelnih organizacijah, organizacijah kroničnih 
bolnikov in organizacijah za samopomoč).

Na tej osnovi je 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 2008 v naslednjih invalidskih organizacijah:
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ZAP.  DATUM OCENA
ŠT. NAZIV ORGANIZACIJE NADZORA NADZORNE
   SKUPINE

1. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto,
 Irča vas 31, 8000 Novo mesto 18.5.2009 »primerno«

2. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor,
 Gospejna 11, 2000 Maribor 20.5.2009 »še primerno«

3. Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine, Dunajska 188, 1000 Ljubljana 22.5.2009 »primerno«

4. Društvo paraplegikov Koroške, Ronkova 6, p.p. 70, 2380 Slovenj Gradec 2.6.2009 »primerno«

5. Društvo Sožitje Ptuj, Rajšpova ulica 20, 2250 Ptuj 4.6.2009 »še primerno«

6. Društvo Sožitje obalnih občin – DPP Koper, Jurčičeva 2, 6000 Koper 11.6.2009 »primerno«

7. Društvo invalidov Maribor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor 20.5.2009  »še primerno«

8. Sonček, društvo za cerebralno paralizo Ptuj – Ormož, Osojnikova 9, 2250 Ptuj 4.6.2009 »še primerno«

9. Koroško društvo za cerebralno paralizo Slovenj Gradec,
 Troblje 1b, 2380 Slovenj Gradec 2.6.2009 , 8.7.2009 »s pridržkom«

10. Društvo vojnih invalidov Celje, Gledališka ulica 2, 3000 Celje 9.6.2009 »zgledno«

11. Društvo vojnih invalidov Domžale, Loka na Gmajni 28, 1234 Mengeš 22.5.2009 »še primerno«

12. Društvo vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev 
 v  nemško vojsko 41-45, Gregorčičeva 5a, 3000 Celje 9.6.2009 »še primerno«

13. Sklad Silva – društvo za kakovostno življenje
 ljudi s posebnimi potrebami, Fijeroga 10,  6274 Šmarje 11.6.2009 »primerno«

14.   YHD – društvo za kulturo in teorijo hendikepa,
 Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana 30.6.2009 »primerno«

15. Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija,
 Stari trg 23, 3210 Slovenske Konjice 16.6.2009 »primerno«

16. Invalid – Zveza društev gibalno oviranih oseb
 z invalidnostjo Slovenije, Trg mladosti 6,3320 Velenje 2.6.2009 »s pridržkom«

17. Društvo paralitikov Slovenije, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče 29.5.2009  »še primerno«

Redni nadzori, ki so bili izvedeni  v naslednjih invalidskih organizacijah
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ZAP.  DATUM OCENA
ŠT. NAZIV ORGANIZACIJE NADZORA NADZORNE
   SKUPINE

   

1. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dunajska 65, 1000 Ljubljana 28.5.2009 »neustrezno«

2. Društvo OZARA – Nacionalno združenje za kakovost življenja,
 Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor  25.5.2009 »primerno«

3. Društvo Življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam nasilnih dejanj,
 Rozmanova 10, p.p. 345, 8000 Novo mesto  18.5.2009  »primerno«

4. Mozaik – Društvo za socialno vključenost,
 Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota 26.5.2009 »še primerno«

5. Društvo informacijski center Legebitra, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana 5.6.2009 »še primerno«

6. Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja –
 Varna hiša Gorenjske,  Slovenski trg 1, p.p. 575, 4000 Kranj 12.6.2009 »zgledno«

7. Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ul. 6, 2000 Maribo 26.5.2009 »primerno

8. Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana 28.5.2009 »primerno«

9. Slovensko društvo Transplant, Hrvatski trg 2, 1000 Ljubljana                                    3.6.2009 »še primerno«

10. Društvo Regionalna varna hiša Celje, p.p. 347, 3000 Celje      1.6.2009 »zgledno«

11. Društvo ženska svetovalnica, Langusova 21, 1000 Ljubljana 3.6.2009 »primerno«

12. Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti Zdrava pot,
 Krekova 12a, 2000 Maribor 25.5.2009 »primerno«

13. Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi –
 Rdeči noski, Prušnikova 28, 1000 Ljubljana 3.6.2009 »primerno«

14. Mena Maribor – društvo za pomoč ženskam prizadetim z inkontinenco
 in menopavzo, Frankolovska ul. 9, 2000 Maribor 1.6.2009 »primerno«

15. Slovensko društvo HOSPIC, Dolenjska cesta 22, 1000 Ljubljana 8.6.2009 »primerno«

Redni nadzori, ki so bili izvedeni v naslednjih humanitarnih organizacijah
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Posamezne nadzorne skupine so o poteku nadzorov pisale za-
pisnike skladno s 15. členom pravilnika. Nadzorne skupine so 
med drugim ugotavljale statusne podatke o organiziranosti 
glede na Zakon o društvih, Zakon o invalidskih oz. humanitar-
nih organizacijah ter razvrstitev glede na davčno zakonodajo. 
Opravljale so različna nadzorna dejanja z namenom ugotavljan-
ja finančnega in materialnega stanja organizacije ter kakovost in 
obseg opravljenega dela, kakor tudi ustreznost in pravilnost dela 
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 2008 so/financirane s strani FIHO.

V primerih, ko so nadzorne skupine pri rednih nadzorih  ugoto-
vile pomanjkljivosti , so v zvezi s tem predstavnikom organizacij 
podale tudi naročila za odpravo le-teh, z navedbo rokov za nji-
hovo 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 posa-
mezne humanitarne organizacije vzpostavile in dosledneje 
vodile evidence in izkazovale podatke o porabi namenskih ja-

	  

vnih sredstev (ločeno za FIHO sredstva), prejetih za delovanje, 
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, predstavnikov 
uporabnikov…),

•	 da	 bi	 se	 invalidske	 in	 humanitarne	 organizacije	 sproti	 pril-
agajale novitetam, ki se nanašajo na finančno materialno po-
slovanje, 

•	 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 o nadzoru pripravile še nadzorna poročila, ki so 
bila prav tako posredovana organizacijam, v katerih je bil izve-
den nadzor. 

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, so skladno s 
postavljenimi roki fundaciji tekoče posredovale zahtevano do-
kumentacijo oz. vzpostavljajo stanja, kot jim je bilo naročeno.
Izjema je Društvo za zdravje srca in ožilja, kjer nadzorna skupina 
ni uspela opraviti podrobnejšega pregleda v zvezi z izvajanjem 
programov in delovanja, ker društvo ni imelo ustreznih evidenc. 
Društvo ni zagotovilo osnov za ugotavljanje ustreznosti in pravil-
nosti delovanja oz. izvajanja programov, zato je nadzorna sku-
pina v skladu z 20. členom pravilnika o organiziranju in izvajanju 
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nadzora predlagala svetu FIHO, ki je organizaciji začasno ustavil 
s sklepom o razporeditvi razporejena sredstva za leto 2009, vse 
dokler niso bile odpravljene vse ugotovljene pomanjkljivosti.

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	
izredno različne kriterije o porabi sredstev FIHO pri post-
avki »delo organov in drugih delovnih teles«. Posamične or-
ganizacije funkcionarjem za sodelovanje na sejah organov 
ne povrnejo niti prevoznih stroškov, druge organizacije jim 
priznajo prevozne stroške in dnevnice (do višine vladne ure-
dbe), pri nekaterih organizacijah pa poleg prevoznih stroškov 
izplačajo tudi sejnine,

•	 da	so	med	odobrenimi	in	porabljenimi	sredstvi	FIHO	za	posa-
mezne programe odstopanja znotraj skupne višine odobrenih 
sredstev za sklop »programi«, v nekaj primerih pa so bila ugo-
tovljena 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 ugotovljeno nenamenske porabe sredstev FIHO, saj so 
organizacije dobro seznanjene, da morajo za morebitno spre-
membo namembnosti zaprositi za soglasje svet FIHO.

•	 da	posamezne	organizacije,	ki	delujejo	na	državni	ravni,	v	kat-
ere 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 priliki 
nadzorov želeli, da se njihove izjave zabeležijo in prenesejo sve-
tu 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 dvanajstine.«
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•	 »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.«

•	 »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 or-
ganiziral seminar v povezavi s kandidiranjem, poročanjem in 
vodenjem potrebnih evidenc za pravilno delovanje in nadzi-
ranje 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. Za-
hvaljujemo se tudi nadzorni skupini, ki nas je z nasveti in infor-
macijami 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	
pomembno in potrebno, zato moramo še naprej zagotoviti, 
da bodo sredstva FIHO ostala stabilni vir invalidskih orga-
nizacij, 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.«
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•	 Odobrena	 sredstva	 leta	 2008	 komaj	 zadostujejo	 za	 izvaja-
nje programov naše organizacije, pod vprašaj so postavlje-
na nekatera izplačila za zaposlene po kolektivni pogodbi in 
plačilo najemnine za prostore. Naše mnenje je tudi, da bi FIHO 
v bodoče še bolj vzpodbujal istovrstne humanitarne orga-
nizacije k medsebojnemu usklajevanju tudi pri razporejanju 
sredstev FIHO.«

•	 »Predstavniki	 invalidske	 organizacije	 pohvalno	 ocenjujejo	
kontinuirano 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	 izpla-
čevanjem dvanajstin in sodelovanjem s FIHO.«

•	 	»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.«

•	 »Z	 obžalovanjem	 smo	 ugotovili,	 da	 so	 nam	 bila	 odobrena	
sredstva FIHO v letu 2008 nižja od leta 2007. Sicer pa smo bili 
z delom nadzorne skupine zelo zadovoljni, njihove usmeritve 
bomo s pridom upoštevali pri našem nadaljnjem delu.«

•	 »Redni	 nadzor	 s	 strani	 fundacije	 je	 za	 naše	 delo	 ustrezna	
pomoč, zlasti pri vzpostavljanju nekaterih finančnih evidenc.«

Svet FIHO je sprejel Poročilo o izvedenih rednih nadzorih v in-
validskih in humanitarnih organizacijah za leto 2008. V skladu s 
poročilom nadzorne skupine in dodeljeno oceno (neustrezno) 
je bilo začasno v skladu z 20. členom Pravilnika o nadzoru ustav-
ljeno so/financiranje Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, 
Dunajska 65, 1000 Ljubljana, dokler niso odpravili ugotovljenih 
pomanjkljivosti.
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1. Poraba odobrenih sredstev FIHO
   v INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH
   v letu 2009

Invalidske in humanitarne organizacije, ki se so/financirajo iz 
sredstev fundacije so v skladu  s 23. in 24. členom Pravilnika 
dolžne posredovati Poročila o finančno realiziranih letnih de-
lovnih programih vsako leto najpozneje do konca februarja za 
preteklo leto na predpisanih 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 razporeditev 
sredstev FIHO invalidskim organizacijam je na 21. seji dne 
8.4.2010 ugotovila, da je vseh 23 invalidskih organizacij, ki so 
bile v letu 2009 so/financirane iz sredstev FIHO, v predpisanem 
roku in na predpisanem obrazcu posredovalo poročila o na-
menski porabi odobrenih sredstev FIHO. Komisija je analitično 
pregledala prispela poročila z vidika namenske porabe, še pose-
bej pa se je posvetila posameznim obrazložitvam za prenos 
odobrenih sredstev iz leta 2009 v leto 2010 za iste namene. 
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PRIKAZ ODOBRENIH IN PORABLJENIH SREDSTEV FIHO V INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH ZA LETO 2009
 
ZAP.   ORGANIZACIJA PRENOS  PORABA   ODOBRENO  POROČANO  PRENOS 
ŠT.   IZ 2008 V 2009 V 2009  O PORABI V 2010 
    

 1. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 0,00 0 1.825.365,63 1.825.365,63 0,00

 2. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 0,00 0,00 1.735.369,75 1.729.039,59 6.330,16

 3. Društvo distrofikov Slovenije 93.727,79 93.727,79 1.298.036,31 1.298.036,31 0,00

 4.  Zveza paraplegikov Slovenije 0,00 0,00 1.308.751,22 1.243.239,74 65.511,48

 5.  Združenje multiple skleroze Slovenije   0,00 0,00 804.908,71 680.491,69 124.417,02

 6.  SOŽITJE  0,00 0,00 1.616.987,10 1.616.987,10 0,00

 7.  Zveza delovnih invalidov Slovenije 60.000,00 60.000,00 1.745.703,87 1.745.703,87 0,00

 8.  SONČEK 0,00 0,00 846.314,84 846.314,84 0,00

 9. Zveza društev civilnih  invalidov vojn Slovenije 9.313,00 9.313,00 471.161,42 471.161,42 0,00

 10. Zveza društev vojnih invalidov Slovenije 3.533,77 3.533,77 562.916,08 562.916,08 0,00

 11.  Zveza za šport invalidov Slovenije - POK 0,00 0,00 688.424,53 681.642,57 6.781,96

 12.  Društvo laringektomiranih Slovenije 2.615,38 2.615,38 185.124,07 184.113,26 1.010,81

 13.  Zveza inv. društev ILCO 309,01 309,01 177.552,48 177.552,48 0,00

 14. Društvo revmatikov Slovenije 36.117,94 5.042,45 249.284,51 242.108,31 7.176,20

 15. Združenje invalidov - FORUM Slovenije 0,00 0,00 117.154,00 117.154,00 0,00

 16. Društvo vojnih vojnih invalidov mobiliziranih

  Slovencev v nemško vojsko 1.445,23 1.445,23 17.682,39 16.858,37 823,62

 17. Društvo paralitikov Slovenije 9,38 9,38 76.481,61 72.315,38 4.166,23

 18. Društvo študentov invalidov Slovenije 3.398,15 3.398,15 325.817,06 322.219,82 3.597,24

 19. YHD  -društvo za teorijo in kulturo hendikepa 0,00 0,00 194.443,91 194.443,91 0,00

 20. Društvo VIZIJA PZS 4.569,64 4.569,64 118.470,58 116.709,55 1.761,03

 21. Sklad SILVA  0,00 0,00 75.052,97 75.052,97 0,00

 22. INVALID 8.396,90 8.396,90 97.831,84 97.831,84 0,00

 23. VITA 0,00 0,00 66.345,12 66.345,12 0,00

   SKUPAJ 223.436,19 192.360,70 14.605.180,00 14.383.604,10 221.575,90
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PRIKAZ ODOBRENIH IN PORABLJENIH SREDSTEV FIHO V INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH ZA LETO 2009
 
ZAP.   ORGANIZACIJA PRENOS  PORABA   ODOBRENO  POROČANO  PRENOS 
ŠT.   IZ 2008 V 2009 V 2009  O PORABI V 2010

 1. PKU - društvo za fenilketonurijo Slovenije 4.511,90 3.616,78 21.975,56 15.428,28 6.547,28

 2. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 10.000,00 10.000,00 50.323,77 50.323,77 0,00

 3. Društvo na srcu operiranih Slovenije 0,00 0,00 5.208,18 5.208,18 0,00

 4. Združenje bolnikov s CVB Slovenije 0,00 0,00 151.950,45 151.950,45 0,00

 5. Društvo SOS telefon 17.555,00 17.555,00 75.939,68 75.939,68 0,00

 6. Eho - podpornica 0,00 0,00 147.243,27 147.243,27 0,00

 7. Zveza prijateljev mladine 0,00 0,00 42.781,48 42.781,48 0,00

 8. Zveza slovenskih društev za boj proti raku 0,00 0,00 43.280,11 43.280,11 0,00

 9. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 77,70 77,70 31.001,08 31.001,08 0,00

 10. Zveza društev bolnikov z osteoporozo 2.492,90 2.492,00 39.172,20 36.789,03 2.383,17

 11. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 10.000,00 10.000,00 23.661,43 23.661,43 0,00

 12. Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih

  in zasvojenostih 0,00 0,00 17.975,50 17.975,50 0,00

 13. Slovensko društvo HOSPIC 0,00 0,00 155.720,04 155.720,04 0,00

 14. STIGMA - društvo za zmanjševanje škode zaradi drog 0,00 0,00 5.046,04 5.046,04 0,00

 15. Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami

  VILKO MAZI 0,00 0,00 29.717,38 29.717,38 0,00

2.  Poraba odobrenih sredstev FIHO
    v HUMANITARNIH ORGANIZACIJAH 
      v letu 2009
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev 
sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je pri obravnavi 
poročil ugotovila, da je vseh 59 humanitarnih organizacij, ki so 
bile v letu 2009 so/financiranje iz sredstev FIHO, v predpisanem 
roku in na predpisanem obrazcu fundaciji posredovalo poročila 
o porabi sredstev FIHO v letu 2009. 

Pri podrobnem pregledu vseh poročil humanitarnih organizacij, 
tako po vsebinski kot po finančni plati, je komisija ugotovila:
- porabo odobrenih prenosov sredstev iz leta 2008 v leto 2009;
- porabo odobrenih sredstev v letu 2009 in
- razloge za morebitne prenose odobrenih sredstev
 iz leta 2009 v leto 2010.
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 16. Društvo zaupni telefon Samarijan 0,00 0,00 21.816,79 21.816,79 0,00

 17. Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi

  ekstrapiramidnimi motnjami - TREPETLIKA 0,00 0,00 32.430,87 0,00 32.430,87

 18. Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije 18.893,57 18.893,57 173.558,29 168.483,00 5.075,29

 19. Slovensko združenje za zmanjševanje škodlljivih

  posledic drog - DROGART 0,00 0,00 19.407,57 19.407,57 0,00

 20. ŠENT - slovensko združenje za duševno zdravje 33.000,00 33.000,00 665.981,67 665.981,67 0,00

 21. Društvo za duševno zdravje in kreativno

  preživljanje prostega časa 0,00 0,00 27.359,20 27.359,20 0,00

 22. UP - društvo za pomoč zasvojencem

  in njihovim svojcem Slovenije 0,00 0,00 55.282,02 55.282,02 0,00

 23. Gorska reševalna zveza Slovenije 48.842,15 48.842,15 327.660,59 327.660,59 0,00

 24. Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije 0,00 0,00 51.637,37 51.637,37 0,00

 25. Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 0,00 0,00 165.743,91 165.743,91 0,00

 26. Društvo obolelih zaradi azbesta 0,00 0,00 7.493,79 4.493,79 3.000,00

 27. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 0,00 0,00 13.866,76 13.866,76 0,00

 28. Društvo varnega zavetja Ljutomer 0,00 0,00 18.724,65 18.724,65 0,00

 29. Združenje HUMANA 0,00 0,00 19.344,67 19.344,67 0,00

 30. Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije 0,00 0,00 6.931,84 6.931,84 0,00

 31. Društvo za nenasilno komunikacijo - DNK 10.000,00 10.000,00 118.940,98 118.940,98 0,00

 32. Društvo Projekt človek 8.000,00 8.000,00 74.965,29 74.965,29 0,00

 33. Rdeči križ Slovenije 305.350,21 305.350,21 2.005.657,54 2.005.657,54 0,00

 34. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 0,00 0,00 30.658,54 30.658,54 0,00

 35. Gerontološko društvo Slovenije 0,00 0,00 11.845,32 11.845,32 0,00

 36. Zveza društev upokojencev Slovenije 0,00 0,00 177.632,03 177.632,03 0,00

 37. Društvo hemofilikov Slovenije 0,00 0,00 117.461,26 117.461,26 0,00

 38. Slovenska Karitas 0,00 0,00 1.268.695,49 1.268.695,49 0,00

 39. Društvo Regionalna varna hiša Celje 0,00 0,00 34.473,20 34.473,20 0,00

 40. Društvo UNICEF Slovenija 4.590,20 4.590,20 37.913,45 37.913,45 0,00

 41. Zveza društev diabetikov Slovenije 1.553,78 1.553,78 313.824,22 304.324,22 9.500,00
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 42. Slovensko društvo za celiakijo - SDC 0,00 0,00 65.268,35 63.268,35 2.000,00

 43. Europa Donna - Slovensko združenje

  za boj proti raku dojk 0,00 0,00 22.560,82 22.560,82 0,00

 44. Društvo Življenje brez nasilja in krivic

  za podporo žrtvam nasilnih dejanj 0,00 0,00 31.276,96 31.276,96 0,00

 45. Slovenska filantropija, združenje

  za promocijo prostovoljstva 0,00 0,00 126.724,21 126.724,21 0,00

 46. Društvo ALTRA -

  odbor za novosti v duševnem zdravju 0,00 0,00 58.342,30 58.342,30 0,00

 47. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 0,00 0,00 76.058,08 76.058,08 0,00

 48. Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije 11.878,45 6.808,45 49.247,69 49.305,13 -57,44

 49. Slovensko društvo TRANSPLANT 0,00 0,00 16.058,56 16.058,36 0,20

 50. Društvo psoriatikov Slovenije - DPS 0,00 0,00 34.797,41 34.797,41 0,00

 51. Društvo Ozara - nacionalno združenje

  za kakovost življenja 61.111,14 46.365,90 637.502,25 602.502,25 35.000,00

 52. Novi paradoks - slovensko društvo za kakovost življenja 0,00 0,00 88.359,25 88.359,25 0,00

 53. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev

  - Kralji ulice 0,00 0,00 7.091,25 7.091,25 0,00

 54. Društvo informacijski center LEGEBITRA 0,00 0,00 8.435,95 8.435,95 0,00

 55. Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam

  nasilja - varna hiša Gorenjske 0,00 0,00 22.360,60 22.360,60 0,00

 56. Društvo ženska svetovalnica 10.000,00 10.000,00 21.101,57 21.101,57 0,00

 57. Društvo za pomoč in samopomoč za področje

  zasvojenosti - ZDRAVA POT 0,00 0,00 7.564,26 7.564,26 0,00

 58. Društvo za pospeševanje veselja do življenja

  za bolne in trpeče ljudi - RDEČI NOSKI  0,00 0,00 12.468,63 12.468,63 0,00

 59. MENA Maribor - društvo za pomoč ženskam

  prizadetim z inkontinenco in menopavzo 0,00 0,00 10.422,73 10.422,73 0,00

   
  SKUPAJ 509.014,85 488.303,59 7.935.944,35 7.840.064,98 95.879,37
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Obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev 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 ute-
meljene razloge;

- da se pri tistih organizacijah, ki zaporedoma prenašajo ista 
sredstva za izvajanje programov, pri pripravi predloga raz-

poreditve sredstev za naslednje leto le-to praviloma upošteva 
kot že zagotovljeni 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 v preteklih letih fundacija orga-
nizirala za predstavnike uporabnikov v invalidskih in humanitar-
nih organizacijah.  
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delnosti, skrbi za kronične bolnike in drugih vrst humanitarne 
dejavnosti. Programi, ki so jih izvajale dobrodelne organizacije, 
omogočajo lajšanje socialnih stisk, zagovorništvo ogroženih 
posameznikov in družbenih skupin, zbiranje in razdeljevanje 
dodatnih 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, pre-
ventivne 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 or-
ganizacij so bila namenjena tudi za kritje njihovih operativnih 
odhodkov, osebnih prejemkov in za upravljanje ter organizaci-
jske in strokovne dejavnosti. 

S sredstvi FIHO za naložbe v osnovna sredstva in njihovo 
vzdrževanje so invalidske in humanitarne organizacije naba-
vile potrebno opremo tako za svoje delovanje kot za izvajanje 
posebnih socialnih programov invalidskih organizacij ter social-
nih programov humanitarnih organizacij, izvedle so številna in-
vesticijsko vzdrževalna dela na svojih objektih, predvsem na tis-
tih za ohranjevanje zdravja, obnovitveno rehabilitacijo ter šport 
in rekreacijo. 

Tudi za leto 2009 velja, da je fundacija financirala ali so/finan-
cirala vrsto vitalnih aktivnosti, ki odločilno vplivajo na kakovost 

ZZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Leto 2009 je bilo za FIHO uspešno predvsem zaradi priliva 
načrtovane višine koncesijskih dajatev Loterije Slovenije kot 
glavnega financerja FIHO. FIHO je v letu 2009 so/financiral 
finančno ovrednotene letne delovne programe 23 invalidskih 
organizacij in 59 humanitarnih organizacij, ki so skladno z akti 
FIHO izpolnile pogoje za dodelitev sredstev po javnem razpisu. 

S sredstvi FIHO za izvajanje posebnih socialnih programov so 
invalidske organizacije v letu 2009 izvedle več kot 270 poseb-
nih socialnih programov na državni ravni in več kot 100 pro-
gramskih sklopov, ki so jih v zveze povezane območne inva-
lidske 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 organizacije so tudi v letu 2009 
izvedle posebne socialne programe, 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 posledice 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 2009 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 iz socialnega okolja, predvsem družinskih 
članov. Humanitarne organizacije so izvedle številne socialne 
programe v korist posameznikom na različnih področjih dobro-
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samostojnega življenja invalidov ter odpravljajo številne socialne 
stiske najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Vsa sredstva so bila 
smotrno razporejena in dodeljena za namene, kakor so opre-
deljeni v zakonih in drugih predpisih ter splošnih aktih FIHO. Brez 
teh sredstev invalidske in humanitarne organizacije ne bi zmogle 
opraviti tako veliko koristnega dela in pomoči invalidom ter up-
orabnikom humanitarnih organizacij; še posebej pri ohranjevan-
ju zdravja ter nudenju pomoči starejšim in socialno najšibkejšim.

V delovnem povezovanju z invalidskimi in humanitarnimi or-
ganizacijami ter ob izvajanju nadzorne funkcije v teh orga-
nizacijah uporabniki izražajo številne pohvale in zadovoljstvo z 
delom fundacije. Uporabniki poudarjajo nujnost stabilnega in 
stalnega financiranja s strani fundacije, njenega kontinuiranega 

strokovnega dela in drugih aktivnosti, ki omogočajo uspešno 
pomoč delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij. Po-
slanstvo 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.

Tudi v letošnjem letu se je v fundaciji izkazala pomembnost 
določbe 18. člena Pravilnika FIHO, da v postopku razporejanja 
sredstev FIHO lahko sodelujejo invalidske in humanitarne orga-
nizacije in se medsebojno usklajujejo po načelih solidarnosti in 
vzajemnosti v okviru razpoložljivih sredstev.

 Predsednik Sveta FIHO
 Miran KRAJNC

Direktor FIHO
mag. Janez JUG
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