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zahtevki za posredovanje informacij tako s strani invalidskih 
in humanitarnih organizacij kot posameznikov oz . 
uporabnikov . 

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 
2012 v nadaljevanju vsebuje delo sveta fundacije in njegovih 
organov, predstavitev denarnih virov s problematiko 
pridobivanja sredstev zaradi nezakonitega prirejanja iger na 
srečo, razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim 
organizacijam po posameznih namenih in namensko porabo 
odobrenih sredstev . Poročilo vsebuje tudi povzetek izvedenih 
nadzornih pregledov FIHO v letu 2012 o porabi sredstev v 
organizacijah, ki jih je fundacija sofinancirala v letu 2011 .

Društvo Projekt človek – vozilo 
sofinancirano iz sredstev FIHO

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji (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) . Od takrat 
uresničuje namene, zaradi katerih je bila ustanovljena – 
financiranje oz . sofinanciranje:

•	 izvajanja posebnih socialnih programov in storitev 
invalidskih organizacij oziroma socialnih 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 
organizacij ter njihovo vzdrževanje .

Tako kot pretekla leta je tudi v letu 2012 fundacija sledila 
osnovnemu namenu, zaradi katerega je bila ustanovljena:

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

•	 sredstva FIHO so bila v organizacijah porabljena za 
namene, za katere so bila pridobljena, kar je fundacija 
tudi v letu 2012 ugotavljala z izvajanjem nadzorov v 
posameznih invalidskih in humanitarnih organizacijah, 
katerih dejavnosti je v letu 2011 (so)financirala .

FIHO je o svojem delovanju obveščal javnost preko spletnih 
strani in obvestil za javnost predvsem po sejah sveta, v 
elektronskih novicah, občasno pa tudi preko drugih medijev . 
Poleg razporeditve sredstev FIHO na svoji predstavitveni 
strani objavlja tudi višine prejetih koncesijskih dajatev po 
posameznih koncesionarjih ter druge pomembne informacije o 
svojem delovanju .

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja 
ima FIHO na spletnih straneh objavljen Katalog informacij 
javnega značaja in ostale pomembnejše informacije v zvezi s 
fundacijo . Skozi vse leto pa se je stalno srečevala s številnimi 



»Knjižnica slepih in slabovidnih mi pomeni zelo veliko,  
saj slepim in slabovidnim omogoča samostojno prebiranje knjig 
in časopisov v zvoku, povečanem tisku in brajici.« 
Januz
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Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni 
list RS, št . 109/11) in s sklepom Državnega zbora RS o 
imenovanju članov Sveta FIHO (Uradni list RS, št . 23/12) 
ter sklepom Vlade RS z dne 14 . 6 . 2012 o imenovanju njenih 
treh predstavnikov v Svet FIHO, fundacijo upravlja 23-članski 
svet (10 predstavnikov reprezentativnih invalidskih organizacij, 
10 predstavnikov humanitarnih organizacij in 3 predstavniki 
Vlade Republike Slovenije) . 

Svet FIHO je v IV . mandatnem obdobju za svojega 
predsednika soglasno imenoval Gregorja Kobala in za 
namestnika predsednika Iva Jakovljeviča .

Svet FIHO je na 24 . seji dne 19 . 12 . 2011 za direktorja FIHO 
za mandatno obdobje od 1 . 1 . 2012 do 1 . 1 . 2017 imenoval 
Štefana Kušarja, ki pa je funkcijo direktorja FIHO v skladu 
s 13 . členom Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije začel opravljati šele po pridobitvi soglasja Vlade 
RS, ki je bilo izdano po 23 . seji vlade dne 11 .10 .2012 . Do 
pridobitve soglasja Vlade Republike Slovenije k imenovanju je 
Štefan Kušar opravljal funkcijo kot vršilec dolžnosti . 

Organi FIHO

Svet FIHO

Nadzorni odbor FIHO

Komisija za pripravo aktov FIHO

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
invalidskim organizacijam

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
humanitarnim organizacijam

Direktor FIHO Štefan KUŠAR

Strokovna služba Breda Oman 

Nika Šlibar 

Janja Vrečko 

Dragi Mumelj

Inštruktažni sestanek za nadzornike, katerega je FIHO organiziral in izvedel v mesecu aprilu 2013 v kongresnem centru MONS.

Podelitev priznanja Gorske reševalne zveze ob 100–letnici delovanja (Mojstrana, junij 2012)
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2. Stroški storitev           260.912             349.784           134     

PTT, mobitel, siol, T-2               8 .177                 7 .676            94     

Stroški investicijskega vzdrževanja             19 .886               28 .131           142     

Upravljalske storitve               5 .739                 5 .517            97     

Storitve bank – provizija               6 .210                 6 .999           113     

Kurirske in poštne storitve (IskraInvest, Tine)               4 .674                 5 .554           119     

Razne intel . storitve (računov, pravne itd .), 
tiskovni predstavnik

            40 .259               35 .058            87     

Storitve študentskega servisa                  635               10 .289        1 .621     

Reprezentanca               3 .447                 3 .594           105     

Komunalne storitve                  282                    287           102     

Razne druge storitve               9 .511                 7 .046            74     

Dnevnice, kilometrina zaposleni                  245                    547           224     

Potni stroški-dnevnice, kilometrine, javni prevoz 
(organi, sprem .)

            18 .077               20 .002           111     

Storitve medijev – videospot               5 .000                        -               -     

Tiskarske storitve                  486                 6 .357        1 .308     

Storitve sejnin             75 .711               96 .300           128     

Nagrade nadzorniki             26 .336               35 .363           135     

Podjemne pogodbe             14 .765                 7 .502            51     

Avtorske pogodbe               2 .000               23 .524        1 .177     

Stroški izobraževanja-zaposleni                      -                    488               -     

Storitve medijev - Agencija Odmev, Doseg plus, 
IUS

              1 .891                 1 .896           101     

Zavarovalne premije               1 .524                 1 .426            94     

Najemnine parking, druge najemnine               3 .427                 5 .586           163     

Storitve kongresov, študijskih obiskov                      -                 1 .711               -     

Storitve izobraževanja uporabnikov               1 .286                 1 .043            82     

Druge storitve - raziskave javnega mnenja                  900                        -               -     

Storitve nadgradnje informacijskega sisitema             10 .444               36 .524           350     

Storitve varovanja                      -                    562               -     

Zdravstvene storitve                      -                    802               -     

       

  Realizacija 2011 Realizacija 2012 Index

  a b b/a

Skupaj prihodki  (1-5)       20.986.150         25.269.724           121     

       

1. Prihodki od dotacij, koncesij       18.805.931         23.202.725           124     

Prihodki od Loterije Slovenije       16 .534 .900         21 .028 .067           128     

Prihodki od Športne Loterije         1 .240 .463           1 .243 .533           101     

Prihodki od posebnih iger na srečo         1 .030 .568             931 .125            91     

       

2. Prihodki od dividend Loterije Slo.         1.842.144           1.901.568           104     

       

3. Prihodki od obresti             34.059             163.786           481     

       

4. Drugi prihodki-črpanje rezerv  
Invalidske organizacije

          304.016                        -               -     

       

5. Drugi prihodki                      -                 1.645               -     

       

Skupaj odhodki  (1-10)       19.580.102         22.709.515           116     

       

1. Stroški materiala, energije,  
strokovne literature, DI

            16.159               19.781           123     

Pisarniški material               3 .057                 4 .412           145     

Stroški električne in toplotne energije               4 .339                 4 .967           115     

Strokovna literatura, časopisi               1 .673                 1 .702           102     

Drugi stroški materiala in material za vzdrževanje 
OS

              5 .809                 6 .917           119     

Drobni inventar                  663                    839           127     

Stroški goriva                  618                    944           153     

Prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov za leto 2012  
v primerjavi z realizacijo 2011
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8. Odhodki za dotacije human.  
in samopomoč. organizacijam

        6.501.384           7.390.778           114     

Human . in samopomoč . org . - programi in 
delovanje

        6 .501 .384           6 .655 .608           103     

Human . in samopomoč . org . – naložbe                      -             250 .906               -     

Human . in samopomoč . org . - rebalans-programi 
delovanje

                     -             384 .264               -     

Human . in samopomoč . org . - dodatna sredstva                      -             100 .000               -     

       

Skupaj odhodki za dotacije  (7-8)       18.876.610         21.790.294           116     

       

9. Odhodki za invalidske org- zaostale 
obveznosti

                     -               29.072               -     

Zaostale obveznosti – YHD                      -               29 .072               -     

       

10. Rezervacije           185.726             255.002           138     

Rezervacije- rezervna sredstva 2012 Invalidske 
organizacije

          120 .712             168 .870           140     

Rezervacije- rezervna sredstva 2012 Humanitarne 
organizacije

            65 .014               86 .132           133     

3. Stroški dela           192.034             210.551           110     

Plače zaposlenih           142 .738             160 .813           113     

Regres za letni dopust               3 .460                 3 .460           100     

Prehrana med delom               5 .422                 5 .526           102     

Prevoz na delo in z dela             10 .679                 9 .202            87     

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje               6 .771                 5 .355            79     

Prispevki od plač             22 .964               25 .907           113     

Jubilejna nagrada                      -                    288               -     

       

4. Drugi stroški             23.960               32.124           134     

Cestnine, parking                   96                    368           384     

Drugi stroški               2 .799                 2 .919           105     

Davek od dohodka pravnih oseb             18 .983               20 .172           107     

Drugi stroški – tožbe               2 .082                 8 .665           417     

       

5. Finančni odhodki                  976                    762            78     

Obresti leasing                  976                    762            78     

       

Odhodki delovanja FIHO  (1-5)           494.041             613.002           124     

       

6. Amortizacija             23.725               22.145            94     

       

Odhodki delovanja FIHO  (1-6)           517.766             635.147           123     

       

7. Odhodki za dotacije invalidskim  
organizacijam

      12.375.226         14.399.516           117     

Invalidske org . - programi in delovanje       12 .071 .210         12 .206 .284           102     

Invalidske org . - rezervna sredstva-programi 
delovanje

          148 .964                        -               -     

Invalidske org . - rezervna sredstva-naložbe           155 .052                        -               -     

Invalidske org . – investicije                      -             597 .495               -     

Invalidske org . - rebalans-programi delovanje                      -             967 .793               -     

Invalidske org . - rebalans-investicije                      -             627 .944               -     
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Lastniška struktura

Delničarji Delež Predstavniki  
v Nadzornem svetu

Fundacija za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij - FIHO

40 % 2

Kapitalska družba - KAD 25 % 1

Slovenska odškodninska družba - SOD 15 % 1

Fundacija za financiranje športnih organizacij – FŠO 10 % 1

Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojenci 10 % 4
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 . Fundacija ima po Zakonu o lastninskem preoblikovanju 
Loterije Slovenije v tej družbi 40-odstotni kapitalski delež . 
Fundacija svoje lastninske pravice uveljavlja preko Skupščine, 
skladno s Statutom delniške družbe pa imenuje tudi dva 
člana v 10-članski nadzorni svet . Na predlog Sveta FIHO 
sta v tem obdobju člana nadzornega sveta Loterije Slovenije  
predsednik Rdečega križa Franc Košir in predsednik 
Društva distrofikov Slovenije Boris Šuštaršič, ki je hkrati 
tudi predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije . Svet 
fundacije že vrsto let opozarja, da je sestava nadzornega 
sveta Loterije Slovenije sicer v skladu z zakonodajo, vendar 
ne izraža kapitalskih deležev, tako da interesi uporabnikov 
invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij niso 
primerno zastopani v smislu namena oblikovanja teh javnih 
sredstev .

FIHO skozi vsa leta aktivnega (so)upravljanja Loterije 
Slovenije ugotavlja, da je mogoče dosledno neposredno 
uveljaviti interes fundacije na trgu klasičnih iger na srečo le 
z večjim lastninskim deležem v tej delniški družbi . Trenutna 
lastniška struktura Loterije Slovenije določa zadovoljevanje 
dveh vrst interesov: na eni strani fundacija pričakuje čim višje 
koncesijske dajatve, na drugi strani pa lastniki od družbe 
pričakujejo čim višje dividende . 



»S fotografijami in prispevki rada sodelujem pri soustvarjanju 
glasila društva. Vsak nov izvod z veliko nestrpnostjo pričakujem, 
saj so v njem zbrani številni koristni prispevki. V lanskem letu 
sem sodelovala še pri fotografskem natečaju društva in ena 
izmed mojih fotografij krasi tudi koledar društva, česar sem  
se zelo razveselila.«
Helena
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Prilivi koncesijskih dajatev za 7-letno obdobje po 
posameznih prirediteljih (v EUR)  

Prilivi koncesijskih dajatev za 7-letno obdobje po 
posameznih prirediteljih (v EUR) 

Leto Loterija Slovenije Športna loterija
Igralnice 
in občasni prireditelji 
iger na srečo

Skupaj

2006 14 .867 .666,00 739 .593,12 1 .207 .336,89 16 .816 .602,01

2007 14 .862 .402,20 1 .026 .162,84 1 .272 .738,99 17 .163 .311,03 

2008 20 .268 .373,00 1 .125 .186,00 1 .190 .080,00 22 .585 .647,00

2009 19 .346 .485,10 1 .178 .130,42 1 .129 .016,43 21 .655 .640,95 

2010 15 .516 .089,01 1 .152 .333,53 1 .058 .602,98 17 .729 .035,52 

2011 16 .534 .900,00 1 .240 .463,00 1 .030 .568,00 18 .807 .942,00 

2012 21 .028 .067,00 1 .243 .533,00 931 .125,00 23 .202 .725,00

Pr
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v 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 da odločilno 
vplivajo na razvoj pri vseh koristnikih . To še zlasti velja za 
posebne socialne programe, ki jih za posamezne skupine 
težjih invalidov izvajajo invalidske organizacije . Slepi, gluhi, 
mišično oboleli, paraplegiki, osebe z motnjami v duševnem 
razvoju 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 in socialnega varstva . Pomembna kakovost 
loterijskih sredstev je tudi v tem, da za njihove uporabnike 
predstavljajo razmeroma zanesljiv in relativno stabilen vir 
financiranja . 

Namenska poraba loterijskih sredstev se je ves čas ohranjala 
na področju invalidskih, humanitarnih in športnih 
dejavnosti . V času sedanje finančno-gospodarske krize pa so 
ta sredstva še toliko bolj pomembna, saj odločilno vplivajo na 
vzdržnost socialnega položaja invalidov, socialno ogroženih 
skupin prebivalstva in ohranjevanja športa . Zato opozarjamo, 
da bi vsak posredni ali neposredni poseg v sistem iger 
na srečo ter posledično namenskega javnega financiranja 
invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, lahko 
povzročil razpad teh organizacij in njihovih dejavnosti, 
posledično pa nepopravljivo družbeno škodo .

V skladu z Zakonom o igrah na srečo prirejata klasične igre 
na srečo Loterija Slovenije, d . d ., in Športna loterija, d . d . 
(trži 4 klasične igre na srečo) . Prireditelj, ki trajno 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 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, humanitarnih in športnih organizacij, medtem 
ko se od koncesijskih dajatev igralnic namenja fundacijama le 
2,2 % .



20 21Pridobivanje sredstev Pridobivanje sredstev

Gibanje koncesijskih dajatev  
v obdobju od 2006 do 2012 (v EUR) 

Gibanje prihodkov FIHO po koncesionarjih  
od leta 2006 do 2012 (v EUR) 

Medijski prostor pri nas beleži pojavljanje domačih in 
tujih oglasov in povezave na spletne strani, ki ponujajo 
različne igre na srečo na svetovnem spletu . Prav tako se 
zlasti v gostinskih lokalih pojavljajo naprave, ki naj bi služile 
brezplačni zabavi gostov, vendar omogočajo tudi vplačila v 
igre na srečo in izplačila dobitkov . Te igre na srečo se prirejajo 
brez dovoljenja Davčne uprave RS oziroma Ministrstva 
za finance in lastniki oz . prireditelji tako ne odvajajo 
koncesijskih dajatev obema fundacijama, hkrati pa tudi ne 
plačujejo drugih davkov v integralni državni proračun .
Zaradi takih negativnih pojavov se zmanjšuje tržni delež 
aktualnim prirediteljem iger na srečo (Loterija Slovenije, 
Športna loterija, igralnice), ki imajo dovoljenje za prirejanje 
klasičnih oz . posebnih iger na srečo in plačujejo koncesijske 
dajatve ter davščine . Posledično to pomeni manj koncesijskih 
sredstev za FIHO . Država s svojimi pooblaščenimi 
institucijami premalo ščiti slovenske interese na tem 
področju .

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 nacionalni prireditelj na 
podlagi koncesije oz . dovoljenja pristojnega organa svoje 
države prireja skupno igro (npr . Eurojackpot) po skupno 
dogovorjenih, potrjenih in veljavnih pravilih na svojem 
teritoriju, v skladu 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 dosedanji stabilni obseg so/financiranja invalidskih, 
humanitarnih in športnih organizacij, kajti spletne igre v 
sodobni družbi izpodrivajo dosedanje klasične igre na srečo .
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delovanjem izvajajo nelegalno konkurenco zakonitim 
ponudnikom iger na srečo in posledično zaradi tega bistveno 
zmanjšujejo sredstva, namenjena invalidskim, humanitarnim 
in športnim organizacijam, saj ne vplačujejo koncesijskih 
dajatev obema fundacijama, hkrati pa tudi ne plačujejo 
davščin v integralni državni proračun . 

Z razvojem informacijske tehnologije se je razširilo tudi 
prirejanje iger na srečo, ki potekajo 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 . Med najbolj vidnimi nezakonitimi 
ponudniki teh iger so: BWin, Bet at home, Sportingbet . 
Omeniti velja tudi Internacional sport fundation, ki oglašuje 
v povezavo 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 EUR letno . To pomeni znatno 
manj sredstev za zakonite prireditelje iger na srečo za državo, 
predvsem pa za obe fundaciji – za uporabnike programov 
invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij . Zaradi 
opisane škode sta obe fundaciji, FIHO in FŠO, že konec leta 
2006 vložili tožbo in predlog za začasno odredbo prepovedi 
prirejanja BWin Internacional Ltd . Gibraltar in BWin 
Interactive Entertainment A6 Avstrija . 

Upravno sodišče RS je s pravnomočno sodbo že leta 2008 
zavrnilo tožbo družbe BWin International Ltd . Gibraltar 
zaradi prepovedi prirejanja iger na srečo s strani Ministrstva 
za finance, saj tožnik ni nikoli zaprosil za podelitev koncesije 
za opravljanje dejavnosti igralništva in s tem obveznosti 
plačevanja koncesijske dajatve . BWin International se je sicer 
skliceval na opravljanje dejavnosti v tujini, dokazljivo pa je, da 
BWin in ostali prireditelji preko oglaševanja celo po slovenskih 
gospodinjstvih z brezplačnimi vrednostnimi boni vabijo k 
igranju stav na spletu in v nasprotju z našimi prireditelji ne 
plačujejo koncesijskih dajatev . To pomeni, da so na slovenskem 
teritoriju tuji prireditelji v privilegiranem položaju glede na 
domače prireditelje, ki plačujejo koncesijske dajatve . 

Zato upravičeno pričakujemo, da bo novela Zakona o igrah 
na srečo to problematiko zadovoljivo rešila . Igre na daljavo 

Struktura prihodkov FIHO po koncesionarjih v letu 2012 

91 %

5 % 4 %
 91 % Loterija Slovenije 

 4 % Igralnice in občasni 
 prireditelji iger na srečo 

 5 % Športna loterija 
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O 1 . Svet FIHO
Pomembnejše naloge sveta FIHO so:

•	 sprejem aktov FIHO,

•	 sprejem letnega programa dela, finančnega načrta, 
zaključnega računa in poročila o delu FIHO,

•	 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 2012 - v IV . 
mandatnem obdobju sestal na osmih rednih in eni izredni seji, 
dvakrat pa je odločal tudi na korespondenčen način . 

Svet FIHO je v letu 2012 obravnaval naslednje pomembnejše 
teme:

1.1. Zaključni račun FIHO za leto 2011

Pri vodenju poslovnih knjig in sestavljanju računovodskih 
izkazov je FIHO uporabljal računovodske predpise, 
ki so določeni v veljavni zakonodaji .  Knjigovodske 
evidence so bile vodene po kontnem planu za določene 
uporabnike enotnega kontnega načrta, ki je namenjen 
za vse pravne osebe javnega prava . Računovodski izkazi 
so izdelani v skladu z zakonskimi predpisi, prav tako 
izkaz prihodkov in odhodkov . Bilanca stanja prikazuje 
podatke o stanju osnovnih sredstev, kapitalskih naložbah, 
poslovnih terjatvah, depozitih na bankah, stanju denarnih 
sredstev na bančnem računu in stanju denarnih sredstev 
v blagajni, aktivne časovne razmejitve, vrednost kapitala, 
poslovne izide iz preteklih let in poslovni izid tekočega 
leta, kratkoročne poslovne obveznosti in pasivne časovne 
razmejitve – vse na dan 31 . 12 . 2011 . V register osnovnih 
sredstev FIHO so bila vknjižena vsa osnovna sredstva, 
nabavljena v letu 2011, ter obračunana amortizacija 
na vseh osnovnih sredstvih po zakonsko predpisanih 
amortizacijskih stopnjah . Na dan 9 . 2 . 2012 je inventurna 

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 
javnem 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 . 

Pravno veljavni temelj za omejevanje nezakonite ponudbe 
omogoča izvajanje  omejitev na več načinov . Če bo politika 
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 se je že lotila reševanja te problematike . 
Nadaljevala bo z objavami sporočil preko medijev, ki so bila 
doslej in bodo tudi v bodoče namenjena igralcem klasičnih 
iger na srečo in jih bodo spodbujala k igranju iger na srečo, ki 
jih zakonito prirejajo domači prireditelji .
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Kot prihodki FIHO se upoštevajo koncesijske dajatve od 
klasičnih iger na srečo (Loterija Slovenije, d . d ., Športna 
loterija, d . d .), od posebnih iger na srečo (igralnice), 
od plačil za občasno prirejanje iger na srečo (tombole, 
srečelovi  . . .), pripadajoči del dividend Loterije Slovenije, d . 
d ., obresti na vezana sredstva v banki ter drugi prihodki . 
Sestavni del kvote načrtovanih prihodkov predstavljajo tudi 
nerazporejena sredstva iz preteklega leta, če le-ta niso bila v 
celoti porabljena . 
Peti člen Pravilnika FIHO določa strukturo načrtovanih 
odhodkov oz . je osnova za pripravo načrtovanih deležev 
razpoložljivih sredstev za delovanje FIHO ter načrtovanih 
deležev za financiranje oz . sofinanciranje dejavnosti 
invalidskih ter humanitarnih organizacij .
Svet FIHO je na svoji 4 . seji dne 2 . 10 . 2012 sprejel 
Finančni načrt FIHO za leto 2013 v naslednjih višinah:

Prihodki (v EUR)

Grafični prikaz prilivov v skladu s Finančnim načrtom 
FIHO za leto 2013 

Prenos sredstev iz preteklega leta 0

Koncesijske dajatve Loterije Slovenije 18 .500 .000,00

Koncesijske dajatve Športne loterije 1 .300 .000,00

Obresti na vezana sredstva 80 .000,00

SKUPAJ 22 .850 .000,00

 81 % koncesijske dajatve Loterije Slovenije 

 5,7 % koncesijske dajatve Športne loterije

 6 % koncesijske dajatve prireditev 
 posebnih iger na srečo

 7 % dividende Loterije Slovenije

 0,3 % obresti na vezana sredstva

komisija v prostorih FIHO opravila popis osnovnih 
sredstev, blagajne, popis stanja denarnih sredstev in 
kratkoročnih terjatev ter popis stanja kratkoročnih 
obveznosti .

Svet FIHO je sprejel računovodsko poročilo za poslovno 
leto 2011 in zaključni račun – bilanco stanja in izkaz 
prihodkov ter odhodkov, in sicer:

•	 skupaj prihodki 20.986.150,00 EUR

•	 skupaj odhodki   19.580.102,00 EUR

•	 presežek prihodkov nad odhodki 1.406.048,00 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2011 v višini 
1 .406 .048,00 EUR se je v predpisanem razmerju 65:35, 
namenil za dofinanciranje finančno ovrednotenih 
letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih 
organizacij v letu 2012 .
Svet fundacije je na 5 . izredni seji dne 23 . 2 . 2012 
zadolžil obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov 
za razporeditev sredstev FIHO, da do naslednje seje 
sveta pripravita predloge za dofinanciranje finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in 
humanitarnih organizacij v letu 2012 .

1.2. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO  
za leto 2011

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v 
letu 2011 je bilo posredovano Državnemu zbor RS, 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in 
Ministrstvu za zdravje . Odbor za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide je poročilo obravnaval in sprejel na 6 . 
seji dne 4 . 10 . 2012 . 

1.3. Finančni načrt za leto 2013

Svet FIHO na podlagi določb Pravilnika FIHO vsako 
leto najkasneje do 1 . novembra sprejme finančni načrt, 
ki vsebuje načrtovane prihodke in odhodke za naslednje 
koledarsko leto . Vsebina in postopek sprejemanja 
finančnega načrta FIHO sta podrobneje urejena v 3 . in 4 . 
členu Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
FIHO (v nadaljevanju: pravilnik) .
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Grafični prikaz odlivov v skladu s Finančnim načrtom 
FIHO za leto 2013 

Ocena odhodkov za delovanje fundacije  temelji na oceni 
realizacije sprejetega finančnega načrta FIHO za leto 
2012, ocena odhodkov za izvajanje programov, delovanja 
in naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje 
invalidskih in humanitarnih organizacij pa na osnovi sklepa 
Sveta FIHO o letni razporeditvi sredstev v letu 2012 in 
rebalansa finančnega načrta za leto 2012 . 
Znesek v višini 685 .500,00 EUR za delovanje FIHO v 
letu 2013 je bil ob pripravi Finančnega načrta za leto 
2012 vpisan le evidenčno in je predstavljal 3 % vseh 
razpoložljivih odhodkov FIHO v letu 2013 . Konkretno 
višino porabe sredstev oz . poseben Finančni načrt za 
delovanje FIHO v letu 2013 je bil pripravljen in sprejet na 
decembrski seji Sveta FIHO . 
Za objavo v javnem razpisu za razporeditev sredstev 
fundacije v letu 2013 so bila načrtovana sredstva v skupni 
višini 22 .164 .500,00 EUR za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij . Razpisana sredstva za leto 
2013 tako predstavljajo 1,2 % več sredstev, opredeljenih z 
rebalansom finančnega načrta za leto 2012 . 

Na osnovi sprejetega finančnega načrta je Svet FIHO 
v Uradnem listu RS objavil javni razpis za razporeditev 
sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam 
v letu 2013 v skupni višini 22 .164 .500,00 EUR, in sicer:    

 3 % sredstva za delovanje FIHO 

 63,05 % sredstva za izvajanje posebnih
 socialnih programov za delovanje  
 in naložbe invalidskih organizacij

 33,95 % sredstva za izvajanje socialnih 
 programov za delovanje in naložbe  
 humanitarnih organizacij

a) za invalidske organizacije: 14 .406 .925,00 EUR

b) za humanitarne organizacije: 7 .757 .575,00 EUR

Skupaj 22.164.500,00 EUR

Ocena pričakovanih prihodkov Loterije Slovenije za 
leto 2013 po zagotovilu predstavnikov fundacije  v 
Nadzornem svetu Loterije Slovenije temelji na načrtovani 
širitvi prirejanja iger na srečo, stabilnem vodenju Loterije 
Slovenije in strateškem razvoju obstoječih ter novo 
vpeljanih iger na srečo . 
Ocena koncesijskih dajatev iz Loterije Slovenije je bila 
za leto 2013 narejena na osnovi primerljivih statističnih 
podatkov o prilivih koncesijskih dajatev in podatkov iz 
srednjeročnega  načrta Loterije Slovenije .
Ocena prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev Športne 
Loterije za leto 2013, je glede na leto 2012 načrtovana v 
skoraj enaki višini in ni realno pričakovati povečanja niti 
za  načrtovano višino inflacije UMAR-ja v pomladanski 
napovedi . 
Ocena prihodkov koncesijskih dajatev prirediteljev 
posebnih iger na srečo in drugih občasnih prirediteljev 
je za leto 2013 glede na leto 2012 približno enaka, ob 
pričakovanju, da bodo poslovni rezultati v prihodnjem 
letu primerljivi z rezultati letošnjega leta .
Dividende Loterije Slovenije za leto 2013 so načrtovane v 
povprečju, opredeljenem v srednjeročnem planu Loterije 
Slovenije . Ocena, da bodo v letu 2013, glede na leto 2012 
dividende v enaki višini, pa je izdelana tudi na osnovi 
poprečnega gibanja prihodkov iz tega naslova v petletnem 
obdobju . 

Odhodki (v EUR)

Sredstva za delovanje FIHO 685 .500,00

Sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov  
za delovanje in naložbe invalidskih organizacij

14 .406 .925,00

Sredstva za izvajanje socialnih programov  
za delovanje in naložbe humanitarnih organizacij

7 .757 .575,00

SKUPAJ 22 .850 .000,00
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2 . Delovanje komisij in 
Nadzornega odbora FIHO
2.1. Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim 
organizacijam 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam 
(v nadaljevanju: invalidska komisija) je v letu 2012 
imela 32 rednih sej, Komisija za ocenjevanje in pripravo 
predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim 
organizacijam (v nadaljevanju: humanitarna komisija) 
pa 27 rednih sej . Vsebina sej obeh komisij se je v začetku 
leta nanašala na podrobno obravnavo poročil o realizaciji 
finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 
invalidskih in humanitarnih organizacij, katerim so bila 
z letnim sklepom Sveta FIHO odobrena sredstva za leto 
2011 . V času objave javnega razpisa FIHO pa je bila glavna 
tema sej priprava predloga razporeditve sredstev FIHO 
za leto 2013 . Komisiji sta glede na likvidnostni položaj 
FIHO razporejali izplačila sredstev, ki jih je posameznim 
invalidskim oz . humanitarnim organizacijam za leto 2012 
odobril Svet FIHO za izvajanje (posebnih in drugih) 
programov, delovanja ter naložb v osnovna sredstva in 
njihovo vzdrževanje . Po potrebi sta komisiji obravnavali 
in reševali vloge in prošnje za prerazporeditev odobrenih 
sredstev po posameznih namenih, prošnje za odobritev 
sredstev iz 1-odstotne rezerve v skladu z Navodilom 
o razpolaganju z rezervnimi sredstvi, ter imeli številne 
razgovore s predstavniki posameznih invalidskih oz . 
humanitarnih organizacij . 

2.2. Komisija za pripravo aktov  

Komisija za pripravo aktov je v letu 2012 na svojih 
štirih sejah obravnavala in sprejela aneks k Pogodbi o 
zaposlitvi za direktorja FIHO ter sprejela dopolnitve 
Kataloga delovnih mest v strokovni službi FIHO . V okviru 
konstitutivne seje je imenovala novega predsednika in 
namestnika predsednika komisije . Pripravila in sprejela 
je predlog prenovljenih Navodil za uporabo meril pri 
ocenjevanju  finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij ter 
uskladila obstoječe razpisne obrazce s prenovljenimi 

1.4. Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in 
humanitarnim organizacijam za leto 2013

Na javni razpis za razporeditev sredstev FIHO invalidskim 
in humanitarnim organizacijam za leto 2013, ki ga je 
FIHO objavil v Uradnem listu RS, št . 77/2012 dne 
12 . 10 . 2012, se je v predpisanem roku prijavilo 29 
invalidskih in 89 humanitarnih organizacij, ki se s svojimi 
številnimi programi ustvarjalno odzivajo na značilne 
potrebe invalidov, kroničnih bolnikov in na socialne stiske 
različnih skupin prebivalstva .

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov 
za razporeditev sredstev FIHO invalidskim oz . 
humanitarnim organizacijam sta za obravnavo na Svetu 
FIHO pripravili usklajene predloge za razporeditev 
sredstev posameznim organizacijam . Predloga sklepov 
obeh komisij s pripadajočima obrazložitvama je svet 
potrdil na 4 . seji dne 20 . 12 . 2012 .

Umetnost življenja z 
revmatizmom – razstava  
v Evropskem parlamentu

Program Gorske reševalne zveze - 
priprava ponesrečenca za transport
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Navodili . Komisija je prav tako pripravila in sprejela 
predloga protokola za spletno prijavo na javni razpis za 
sredstva FIHO ter dopolnitve Pravilnika o varovanju 
osebnih in tajnih podatkov FIHO . Obravnavala je tudi 
spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu FIHO ter 
dogovorila aktivnosti za pripravo predlogov dopolnitev 
aktov FIHO . 

2.3. Nadzorni odbor FIHO 

Nadzorni odbor je imel v letu 2012 sedem rednih sej, 
eno izredno in eno korespondenčno . Njihova vsebina 
se je nanašala na obravnavo zaključnega računa za leto 
2011 ter poročila inventurne komisije . Na sejah organa 
so bile obravnavane pritožbe invalidskih in humanitarnih 
organizacij na sklepe Sveta FIHO o razporeditvi sredstev 
za leto 2012, ugovori na zapisnik o odpiranju vlog na 
javni razpis FIHO za leto 2012 ter pritožbe na sklepe 
o nerazporeditvi sredstev iz 1-odstotnega rezervnega 
sklada FIHO . V okviru novega mandatnega obdobja je 
bil izvoljen nov predsednik in namestnik predsednika 
nadzornega odbora . Delo nadzornega odbora je prav 
tako temeljijo na spremljanju in nadziranju uresničevanja 
sklepov Sveta FIHO ter njegovih komisij .

Nadzorna slupina FIHO pri opravljanju dela – Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Maribor

Nadzorna skupina FIHO pri opravljanju svojega dela – Društvo paraplegikov Severne primorske



»Ko čutiš ljubezen, vsemogočnost, svobodo, ko veš, da so tvoje 
sanje postale resničnost in gibanje ni več napor, ampak sprostitev. 
Ob mirnemu angleškemu valčku ali strastni sambi se zavem, da 
je ples tisti, ki me osrečuje in lahko traja in traja do neskončnosti 
… Ples mi pomaga pozabiti na vse skrbi in poskrbi,  
da na mojem obrazu smeh ne zbledi.« 
Mojca
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2 Prihodki FIHO

Zakon o igrah na srečo določa, da je FIHO upravičen do 
koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo Loterije 
Slovenije, Športne loterije, od prihodka igralnic ter od 
občasnih prirediteljev iger na srečo . Višino koncesije za 
posamezno igro na srečo določa Vlada Republike Slovenije . 

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev koncesionarjev so se  
v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 nominalno zvišali za  
23,4 %, in sicer: 

•	 koncesijske dajatve Loterije Slovenije, d . d .,  
so bile višje za 27,2 %; 

•	 koncesijske dajatve Športne loterije  
so se zvišale za 0,2 %, 

•	 za 9,7 % pa so se znižale koncesijske  
dajatve igralnic in občasnih prirediteljev . 

Če primerjamo leto 2011 z letom 2010, ko je FIHO beležila 
6-odstotno rast prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev, v 
letu 2012 z zadovoljstvom ugotavljamo, da podatki kažejo 
na 23,4-odstotno rast prihodkov iz naslova koncesijskih 
dajatev . Žal pa porast ni posledica povečane kupne moči in 
trajnega povečanega obsega prometa Loterije Slovenije, temveč 
izključno 6 mesecev neizžrebanega dobitka sedmica pri igri 
Loto . 
FIHO je imela trenutno razpoložljiva sredstva vezana v 
bančnih kratkoročnih depozitih in je iz tega naslova v letu 
2011 prejela 34 .059 EUR obresti . Prihodki od obresti so 
tako v primerjavi z letom 2011 nižji za 31 %, medtem ko 
so prihodki od dividend Loterije Slovenije, d . d ., znašali 
1 .842 .144 EUR oziroma 4 % več kot v letu 2011 .

Koncesijske dajatve v letu 2012:

Loterija Slovenije 21 .028 .067,00 EUR

Športna loterija 1 .243 .533,00 EUR

Igralnice in občasni prireditelji 931 .125,00 EUR

Skupaj:  23.202.725,00 EUR
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3 Svet FIHO je na svoji 2 . seji 2 . oktobra 2012 skladno s 6 . in 

8 . členom Pravil FIHO sprejel finančni načrt za leto 2013 . 
Finančni načrt temelji na oceni realizacije finančnega načrta 
FIHO za leto 2012, oceni poslovanja Loterije Slovenije d .d ., 
ki s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih 
iger na srečo zagotavlja glavnino sredstev FIHO, oceni 
koncesijskih dajatev Športne Loterije, prirediteljev posebnih 
iger na srečo in drugih občasnih prirediteljev iger na srečo, ter 
drugih manjših prihodkov .
Svet FIHO je na osnovi 5 . člena Pravilnika o merilih in po-
gojih za uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju: Pravilnik) 
določil, da se za leto 2013 za invalidske organizacije razpišejo 
sredstva v skupni višini 14.406.925 EUR, za humanitarne 
organizacije pa 7.757.575 EUR .  Na podlagi 13 . in 14 . člena 
pravilnika je določil tudi vsebino javnega razpisa za leto 2013, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št . 77/12 dne 12 . 10 . 
2012 in pozval obe komisiji, da ocenita finančno ovrednote-
ne letne delovne programe tistih organizacij, ki izpolnjujejo 
razpisne in druge pogoje iz pravilnika in Navodil za uporabo 
meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij (v nada-
ljevanju: Navodila) ter pripravita predlog razporeditve sred-
stev in ga posredujeta Svetu FIHO v obravnavo in sprejem .

Delo Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev invalidskim organizacijam

Na osnovi javnega razpisa FIHO za leto 2013 so člani 
Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev invalidskim organizacijam (v 
nadaljevanju: Komisija) dne 14 .11 .2012 začeli z odpiranjem 
29 vlog invalidskih organizacij .

Na osnovi 8 . člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij (v nadaljevanju: Pravilnik) so bile vloge najprej 
pregledane z vidika izpolnjevanja vstopnih formalnih pogojev 
za financiranje iz sredstev FIHO1 in z vidika skladnosti z 
besedilom javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije 

1 To pomeni, da so vpisane v register invalidskih organizacij po Zakonu o 
invalidskih organizacijah, da izvajajo najmanj en poseben socialni program ali program 
nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike 
s celotnega območja države, da se iste vrste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne 
službe, in da imajo v skladu s 14. členom pravilnika izdelan finančno ovrednoten letni 
delovni program za naslednje koledarsko leto, iz katerega so razvidni delovanje, programi 
in storitve ter naložbe v osnovna sredstva.
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v letu 2013 . Na tej osnovi je bilo ugotovljeno, da med 29 
vlogami ena organizacija ne izpolnjuje formalnih pogojev 
za financiranje iz sredstev FIHO v letu 2013 . Vloga te 
organizacije je bila v skladu s 15 . členom Pravilnika izločena in 
vrnjena organizaciji z obrazložitvijo .

Organizacija, katere financiranje je bilo zavrnjeno na podlagi 
besedila javnega razpisa in 8 . člena Pravilnika, je imela 
možnost vložitve ugovora na Nadzorni odbor Fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, 
Stegne 21c v Ljubljani, v roku 7 dni od prejema zapisnika . 
Organizacija je vložila pritožbo na Nadzorni odbor fundacije, 
ki pa je potrdil ugotovitev Komisije ter jo zavrnil kot 
neutemeljeno .

Komisija je pri nadaljnjem pregledu finančno ovrednotenih 
letnih delovnih programov ugotovila, da je ob upoštevanju 
besedila javnega razpisa fundacije, ter pravilnika potrebno 
osem od 29 prispelih vlog dopolniti . Razen ene so vse pozvane 
organizacije v predpisanem roku posredovale zahtevane 
dopolnitve .

Invalidske organizacije so podale vlogo za sredstva v skupni 
višini 23 .933 .761,86 EUR od tega za posebne socialne 
programe 12 .206 .402,64 EUR, za delovanje 4 .841 .024,06 
EUR in naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje 
6 .886 .335,16 EUR . Skupne vloge invalidskih organizacij so za 
67,8 % presegla razpisana sredstva za leto 2013 .

Od skupno razpisanih sredstev za invalidske organizacije za 
leto 2012 v višini 14.406.925,00 EUR je Komisija skladno s 
5 . členom Pravilnika zadržala 1 % sredstev v višini 144 .069,25 
EUR kot rezervna nerazporejena sredstva . Razpoložljiva 
sredstva v višini 14 .262 .856,75 EUR je razporedila med 
prijavljene invalidske organizacije za izvajanje posebnih 
socialnih programov, delovanja ter naložb v osnovna sredstva 
in njihovo vzdrževanje .

Komisija je za izvajanje posebnih socialnih programov 
namenila sredstva v višini  9 .247 .322,68 EUR, za delovanje 
na državni in lokalni ravni 3 .826 .614,19 EUR ter za naložbe 
1 .186 .918,88 EUR kar v skupni višini predstavlja za dejavnost 
91,68 % in 8,32 % za naložbe . Od dejavnosti je za posebne 
socialne programe namenjeno 70,72 % in za delovanje  
29,28 % .

Skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij (Uradni list RS št . 92/1998, 
45/2005, 23/2008 in 9/2009) in Navodili za uporabo meril 
pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij je 
komisija ocenila razčlenitve posameznih socialnih 
programov organizacij iz katerih so morali biti razvidni:

•	 nameni in cilji,

•	 upravičenost programa za financiranje, 

•	 časovni obseg oz . trajanje programa, 

•	 vsebina in aktivnosti po posameznih sklopih, 

•	 izvajalci oz . strokovni nosilci programa in njihov 
obseg dela, 

•	 kriteriji za koriščenje programa, 

•	 tip, število in vrednost po uporabnikih oziroma 
storitvah, 

•	 finančna vrednost z razvidno višino drugih virov in

•	 način ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti . 

Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev 
upoštevala tudi višino lastnih sredstev oz . sredstev 
pridobljenih iz drugih virov in doseženo realizacijo 
programov v zadnjem poročilu .

Ob vseh zbranih podatkih o posamezni organizaciji, ki so 
izhajali iz oddane vloge, zadnjega poročila za leto 2011 
in izvedenih rednih nadzorov, ter dodatnih podatkov 
o orientacijskih povprečjih vrednosti in obsega storitev 
znotraj primerljivih skupin, je komisija pri vsakem 
prijavljenem posebnem socialnem programu ocenila in 
določila stopnjo prioritete, skupno oceno učinkovitosti, 
ekonomičnosti in racionalnosti ter oceno vzajemnosti in 
solidarnosti . Razpoložljiva sredstva za programe so se ob 
koncu ocenjevanja delila s skupnim številom zbranih točk 
ovrednotenih socialnih programov, s čimer se je določila 
vrednost točke in končna višina financiranja prijavljenih 
programov .
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Komisija je v nadaljevanju ocenila delovanje v  skladu s 
šestim odstavkom 19 . člena Navodil za uporabo meril pri 
ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 
invalidskih in humanitarnih organizacij .

Z vidika prednostnega zagotavljanja delovanja organizacijske 
strukture je komisija določila, da se pri izračunu dodatnih točk 
za posamezno organizacijo upošteva:

•	 vsak fiksni strošek pravne osebe dodatnih 200 točk,

•	 vsakega zaposlenega v programih ali delovanju  
100 točk,

•	 vsako prostovoljno uro v zadnjem poročilu 0,04 točke,

•	 vsakega aktivnega člana v organih mednarodne 
organizacije (nivo upravljanja in strokovnega sveta) 
2000 točk .

Pokritost regij, zaradi nezanesljivih podatkov ni imela 
dodatnega vpliva .

Na osnovi 3 . odstavka 19 . člena Navodil za uporabo meril pri 
ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 
invalidskih in humanitarnih organizacij je komisija opredelila 
26 % pričakovani delež na celotno dejavnost, ki vključuje 
realizacijo programov posamezne organizacije z vseh virov 
izkazanih v poročilu za leto 2011 . Glede na velika odstopanja 
v deležu sofinanciranja FIHO za posamezne organizacije in 
v skupnem obsegu programov realiziranih s celotnimi viri je 
komisija določila naslednje dodatne pogoje:

a . Če je izhodiščni obseg točk za delovanje z dodatnimi 
točkami ali brez njih večji od primerjalne vrednosti, se 
skupne točke upoštevajo samo do višine primerjalne 
vrednosti za ocenjevano organizacijo . Dodatno se 
upošteva še indeksiranje na osnovi kakovosti letnega 
poročila, vloge in nadzora . 

b . Če je vrednost razmerja med izhodiščnim obsegom 
točk delovanja in primerjalno vrednost delovanja 
večja od 1 in manjša od 1,5 se dodatnih točk ne 
upošteva, izhodiščni obseg točk za delovanje pa 
se zmanjša za 5 %, vendar največ do višine primerjalne 
vrednosti .  Dodatno se upošteva še indeksiranje na 
osnovi kakovosti letnega poročila, vloge in nadzora .

c . Če je vrednost razmerja med izhodiščnim 
obsegom točk delovanja in primerjalno vrednost 
delovanja enaka ali večja od 1,5 se dodatnih točk 
ne upošteva, izhodiščni obseg točk za delovanje pa 
se zmanjša za 10 % . Dodatno se upošteva še 
indeksiranje na osnovi kakovosti letnega poročila, 
vloge in nadzora .

d . Če je vrednost razmerja med izhodiščnim obsegom 
točk delovanja in primerjalno vrednost delovanja 
nižja od 0,2 se izhodiščni obseg točk delovanja poveča 
za 25 % . Dodatno se upošteva še indeksiranje na 
osnovi kakovosti letnega poročila, vloge in nadzora .

Tako zbrane točke za delovanje so se v zadnjem delu dodatno 
indeksirale zaradi kakovosti prijave celotne vloge (+5 %), 
nizke kakovosti letnega poročila (-10 %) in slabe ocene 
zadnjega nadzora (od -10 % do -20 %) .

Razpoložljiva sredstva za delovanje so se ob koncu 
ocenjevanja delila s skupnim številom zbranih točk za 
delovanje, s čimer se je določila vrednost točke in končna 
višina financiranja delovanja posameznih organizacij . 

Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih programov ter 
delovanja je komisija nadaljevala z obravnavo prijavljenih 
naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje skladno z 
20 ., 21 in 22 . členom Navodila za uporabo meril . Osnovni 
pogoj za obravnavo prijavljenih naložb je bila priložena 
ustrezna dokumentacija, v nadaljevanju pa je komisija ocenila 
tiste prijavljena naložbe, kjer so organizacije izkazale dejansko 
utemeljenost, dejanski vpliv naložbe na omogočanje in 
uspešnost izvajanja dejavnosti in delež zagotovljenih lastnih 
in drugih virov za predvidene naložbe . Pričakovano vrednost 
naložb je komisija oblikovala glede na obseg celotnih 
programov, in sofinanciranja dejavnosti s sredstvi FIHO . 

Komisija je glede na razpoložljiva sredstva prednostno 
upoštevala investicijsko vzdrževanje, opremo za izvajanje 
programov in storitev invalidskih organizacij in že začete 
naložbe za zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev .

Pri razporeditvi sredstev za naložbe v osnovna sredstva in 
njihovo vzdrževanje je komisija poleg navedenih kriterijev 
upoštevala tudi že razporejena sredstva fundacije in vsebino 
naložb v preteklih letih . 
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Pred dokončno izdelavo predloga razporeditve sredstev FIHO 
invalidskim organizacijam za naložbe v osnovna sredstva in 
njihovo vzdrževanje za leto 2013, se je komisija seznanila 
tudi s podatki o višini sredstev namenjenih za naložbe v 
preteklih letih . V letu 2008 je bilo za investicije odobrenih 
12,8 % razpoložljivih sredstev, 14,7 % v letu 2009, 16,05 % 
v letu 2010 (v letu 2010 je bilo realiziranih le 50 odstotkov 
planiranih investicij), 13,8 % v letu 2011 (naložbe v letu  
2011 zaradi pomanjkanja sredstev niso bile realizirane),  
v letu 2012 pa 4,7 % .

Skupen predlog razporeditve sredstev za naložbe v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje v letu 2013 zajema sredstva 
v skupni višini 1 .186 .918,88 EUR, kar od razpoložljivih 
sredstev namenjenih invalidskim organizacijam predstavlja 
8,32 % .

Komisija je pri oceni naložb invalidskih organizacij upoštevala 
kriterije 9 . člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij (Uradni list RS št . 92/1998, 45/2005, 23/2008 
in 9/2009) in Navodili za uporabo meril pri ocenjevanju 
finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih 
in humanitarnih organizacij . Komisija se je na osnovi prvega 
odstavka 21 . člena in prvega odstavka tretje alineje 22 . člena 
Navodil generalno odločila, da pripravljalna dela za naložbe v 
objekte in zemljišča ter naložbe v nove objekte in zemljišča, ki 
nimajo večinske pokritosti z drugimi sofinancerji obravnava 
kot neprioritetne . Komisija je pri ocenjevanju naložb na osnovi 
prvega odstavka 20 . člena Navodil za uporabo meril upoštevala 
tudi specifičnost posameznih skupin in programov .

Komisija je pri pregledu vlog invalidskih organizacij ugotovila 
sledeče:

•	 na javni razpis fundacije se vsako leto prijavi več 
organizacij;

•	 nekatere invalidske organizacije so bistveno bolj 
podprte iz javnih virov; 

•	 pri pregledu finančno ovrednotenih letnih delovnih 
načrtov invalidskih organizacij je opazno povišanje 
pričakovanega deleža FIHO, predvsem zaradi 
zmanjševanja financiranja s strani javnih virov 
(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 

Ministrstvo za zdravje, Zavod za zaposlovanje 
Slovenije, občine …);

•	 da je potrebno navodila z metodologijo še dopolniti;

•	 da se tako kot vsako leto do sedaj pojavljajo nekatere 
invalidske organizacije, ki po svojem delovanju, 
kljub nazivom v statutu in pridobljenem statusu ne 
spadajo med invalidske organizacije, temveč med 
humanitarne;

•	 da se pojavlja podvajanje enakih programov med 
različnimi invalidskimi organizacijami z istimi 
uporabniki;

•	 da se zaradi delitve obstoječih invalidskih organizacij 
pojavljajo vedno nove organizacije, ki kandidirajo na 
sredstva FIHO;

•	 da bi bilo potrebno standardizirati obrazec o socialno 
ekonomski upravičenosti naložb;

•	 da bi bilo smiselno posebne socialne programe, ki 
se uspešno izvajajo že vrsto let, uvesti s strani FIHO 
večletno financiranje .

Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam 
za leto 2013 (v EUR)

Zap. 
št. 

Šif. Organizacija Programi Delovanje Naložbe Skupaj 

  1 .  I01
Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije

1 .131 .655,08 502 .340,21 158 .531,55 1 .792 .526,84

  2 .  I02
Zveza društev gluhih in 
naglušnih Slovenije

1 .046 .761,99 468 .965,57 159 .562,13 1 .675 .289,69

  3 .  I03 Društvo distrofikov Slovenije 766 .392,22 345 .018,71 154 .620,06 1 .266 .030,99

  4 .  I04 Zveza paraplegikov Slovenije 719 .453,08 332 .562,08 152 .742,12 1 .204 .757,28

  5 .  I05
Združenje multiple skleroze 
Slovenije

448 .971,14 189 .009,00 86 .649,53 724 .629,67

  6 .  I06
SOŽITJE - Zveza društev za 
pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju Slovenije

1 .051 .037,60 478 .681,37 122 .824,08 1 .652 .543,05

Sklep 2013
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Zap. 
št. 

Šif. Organizacija Programi Delovanje Naložbe Skupaj 

  7 .  I07
Zveza delovnih invalidov 
Slovenije

1 .101 .553,18 454 .500,03 147 .713,17 1 .703 .766,38

  8 .  I08
SONČEK - Zveza društev za 
cerebralno paralizo Slovenije

464 .089,02 208 .457,64 0 672 .546,66

  9 .  I09
Zveza društev civilnih 
invalidov vojn Slovenije

323 .393,62 121 .152,73 22 .304,86 466 .851,21

 10 .  I10
Zveza društev vojnih 
invalidov Slovenije

403 .102,14 167 .793,20 19 .495,45 590 .390,79

 11 .  I11
Zveza za šport invalidov 
Slovenije - Paraolimpijski 
komite

434 .385,00 163 .800,00 63 .501,88 661 .686,88

 12 .  I12
Društvo laringektormiranih 
Slovenije

146 .352,86 60 .920,07 893,54 208 .166,47

 13 .  I13
Zveza invalidskih društev 
ILCO Slovenije

134 .999,70 50 .574,84 2 .863,46 188 .438,00

 14 .  I14
Društvo revmatikov 
Slovenije

158 .082,65 69 .092,79 2 .551,35 229 .726,79

 15 .  I15
Združenje invalidov - Forum 
Slovenije

76 .840,00 30 .301,60 0 107 .141,60

 16 .  I16
Društvo vojaških vojnih 
invalidov mob . Slov . v nem . 
Vojsko 41-45

1 .600,00 701,06 0 2 .301,06

 17 .  I17 Društvo paralitikov Slovenije 41 .202,24 17 .150,63 4 .849,70 63 .202,57

 18 .  I18
Društvo študentov invalidov 
Slovenije

350 .593,80 35 .866,88 31 .932,00 418 .392,68

 19 .  I19
YHD - Društvo za teorijo in 
kulturo hendikepa

170 .540,80 33 .300,00 0 203 .840,80

 20 .  I20
Društvo gibalno oviranih 
invalidov Slovenije VIZIJA

27 .990,00 10 .485,87 0 38 .475,87

 21 .  I21
Sklad Silva - Društvo za 
kakovostno življenje ljudi s 
posebnimi potrebami

33 .611,81 5 .630,04 8 .000,00 47 .241,85

 22 .  I22
INVALID - Zveza društev 
gibalno oviranih oseb z 
invalidnostjo Slovenije

72 .555,20 27 .181,31 1 .390,00 101 .126,51

Delo Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam

Na podlagi javnega razpisa FIHO za leto 2012 so člani 
Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam 
(v nadaljevanju: Komisija) dne 14 .11 .2012 začeli z 
odpiranjem vlog humanitarnih organizacij . 

Strokovna služba FIHO je Komisiji posredovala 89 ovojnic 
humanitarnih organizacij, ki so vložile zahtevek za dodelitev 
sredstev FIHO za leto 2013 na osnovi javnega razpisa 
za razporeditev sredstev fundacije za leto 2013, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št . 77/2013,  
z dne 12 . 10 . 2012 .

V nadaljevanju je Komisija vse vloge pregledala z vidika 
izpolnjevanja pogojev za financiranje iz sredstev FIHO, 
opredeljenih v 8 . členu Pravilnika o merilih in pogojih 
za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju: Pravilnik) in besedila javnega razpisa za 
razporeditev sredstev fundacije v letu 2013 (Uradni list RS, 
št . 77/2012 z dne 12 . 10 . 2012) ter ugotovila, da osem (8) 
izmed prispelih 89 vlog ne izpolnjuje pogojev za financiranje 
iz sredstev FIHO . 

Zap. 
št. 

Šif. Organizacija Programi Delovanje Naložbe Skupaj 

 23 .  I23
Društvo VITA - za pomoč 
po nezgodni poškodbi glave

77 .437,14 24 .600,00 38 .000,00 140 .037,14

 24 .  I25
Društvo za kronično vnetno 
črevesno bolezen

29 .250,00 17 .984,68 1 .250,00 48 .484,68

 25 .  I27

Kulturno prosvetno in 
športno rekreacijsko društvo 
slepih in slabovidnih Karel 
Jeraj

3 .321,50 1 .455,35 1 .250,00 6 .026,85

 26 .  I29
DLAN - Društvo 
gluhoslepih Slovenije

25 .920,91 8 .631,76 2 .244,00 36 .796,67

 27 .  I30
Združenje vojnih invalidov 
‘’91’’

6 .230,00 2 .456,77 3 .750,00 12 .436,77

    Skupaj 9.247.322,68 3.828.614,19 1.186.918,88 14.262.855,75
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Nadzorni odbor fundacije je obravnaval eno v roku prispel 
ugovor na zapisnik in potrdil ugotovitev Komisije ter jo zavrnil 
kot neutemeljeno .

Komisija je pri nadaljnjem pregledu finančno ovrednotenih 
letnih delovnih programov ugotovila, da je ob upoštevanju 
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO 
(Uradni list RS, št . 92/98, 45/05, 23/08 in 9/09) in 
upoštevanju Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju 
finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih 
in humanitarnih organizacij (v nadaljevanju: Navodila) treba 
sedem  vlog dopolniti, kar so vse pozvane organizacije v 
predpisanem roku tudi storile . 

Komisija je na tej osnovi skladno z Navodilom ocenjevala 
finančno ovrednotene letne delovne programe 81 humani-
tarnih organizacij . Pri ocenjevanju je Komisija dodatno 
ugotovila, da je petnajst organizacij na podlagi 8 . in 9 . 
člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij (Uradni list RS št . 92/1998, 45/2005, 23/2008 
in 9/2009) in Navodili za uporabo meril pri ocenjevanju 
finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih 
in humanitarnih organizacij pri ocenjevanju programov in 
delovanja doseglo nič točk . Prav tako ne izkazujejo naložb, ki 
bi imele dejanski vpliv na omogočanje in uspešnost izvajanja 
dejavnosti organizacije, saj dejavnost bodisi ni predmet 
sofinanciranja FIHO ali je iz vloge ni mogoče ovrednotiti . 
Komisija je zato predlagala Svetu FIHO, da se ti dve 
organizaciji ne sprejme v (so)financiranje iz sredstev FIHO za 
leto 2013 .

V nadaljevanju je komisija v skladu s finančnim načrtom in 
besedilom javnega razpisa ob odštetju 1 % obvezne rezerve,  
ki znaša 77 .575,75 EUR ugotovila, da ostanejo za razporeditev 
humanitarnim organizacijam sredstva v skupni višini 
7 .679 .999,25 EUR, in sicer za izvajanje socialnih programov, 
za delovanje ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo 
vzdrževanje .

V predlogu razporeditve je komisija za izvajanje socialnih 
programov na državni in lokalni ravni namenila  
5 .615 .386,35 EUR, za delovanje na državni in lokalni ravni 
1 .754 .826,99 EUR ter za naložbe 309 .785,91 EUR, kar 

predstavlja 73,1 % za socialne programe, 22,8 % za delovanje 
in 4,03 % za naložbe . 

Humanitarne organizacije, ki so izpolnjevale pogoje javnega 
razpisa so prijavile 12 .965 .025,05 EUR za socialne programe, 
4 .259 .484,62 EUR za delovanje ter 1 .042 .023,75EUR za 
naložbe, v skupni višini 18 .266 .533,42 EUR, kar izkazuje  
11,8 % znižanje zahtevanih sredstev FIHO v primerjavi z 
vlogami, ki so bile prijavljene na javni razpis FIHO v letu 
2012 . Večina organizacij je v letošnjem letu pripravila realnejši 
letni načrt, kar je predvsem posledica prenovljene metodo-
logije, kljub temu pa so organizacije v vlogah izkazale kar za 
135 % več potreb po (so)financiranju, kot je razpoložljivih 
sredstev po finančnem načrtu FIHO za leto 2013 . 

Skladno s 14 . členom Pravilnika in Navodili je Komisija 
ocenila razčlenitve posameznih socialnih programov 
organizacij, iz katerih so morali biti razvidni:

•	 nameni in cilji,

•	 upravičenost programa za financiranje, 

•	 časovni obseg oz . trajanje programa, 

•	 vsebina in aktivnosti po posameznih sklopih, 

•	 izvajalci oz . strokovni nosilci programa in njihov obseg 
dela, 

•	 kriteriji za koriščenje programa, 

•	 tip, število in vrednost po uporabnikih oziroma 
storitvah, 

•	 finančna vrednost z razvidno višino drugih virov in

•	 način ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti . 

Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev 
upoštevala tudi višino lastnih sredstev oz . sredstev pridobljenih 
iz drugih virov in doseženo realizacijo programov v zadnjem 
poročilu .

Ob vseh zbranih podatkih o posamezni organizaciji, ki so 
izhajali iz oddane vloge, zadnjega poročila za leto 2011 
in izvedenih rednih nadzorov, ter dodatnih podatkov o 
orientacijskih povprečjih vrednosti in obsega storitev znotraj 
primerljivih skupin, je komisija pri vsakem prijavljenem 
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socialnem programu ocenila in določila stopnjo prioritete, 
skupno oceno učinkovitosti, ekonomičnosti in racionalnosti 
ter oceno vzajemnosti in solidarnosti . Razpoložljiva sredstva za 
programe so se ob koncu ocenjevanja delila s skupnim številom 
zbranih točk ovrednotenih socialnih programov, s čimer 
se je določila vrednost točke in končna višina financiranja 
prijavljenih programov . 

Komisija je pri ocenjevanju delovanja v skladu s šestim 
odstavkom 19 . člena navodil za izhodiščni obseg točk 
delovanja, ki izhaja iz temeljnega merila za delovanje 
(število članstva in/ali uporabnikov ter obseg storitev), za 
posamezno organizacijo opredelila 30 % predvidene vrednosti 
sofinanciranja njenih programov v letu 2013 s sredstvi 
FIHO . 

Z vidika prednostnega zagotavljanja delovanja organizacijske 
strukture je komisija določila, da se pri izračunu dodatnih točk 
za posamezno organizacijo upošteva:

•	 vsak fiksni strošek pravne osebe dodatnih 200 točk,

•	 vsakega zaposlenega v programih ali delovanju 100 točk,

•	 vsako prostovoljno uro v zadnjem poročilu 0,04 točke,

•	 vsakega aktivnega člana v organih mednarodne 
organizacije (nivo upravljanja in strokovnega sveta) 
2000 točk .

•	 Pokritost regij zaradi nezanesljivih podatkov ni imela 
dodatnega vpliva .

Na osnovi 3 . odstavka 19 . člena navodil je komisija opredelila 
12 % pričakovani delež delovanja v celotni dejavnosti, ki poleg 
delovanja vključuje celotno realizacijo programov posamezne 
organizacije iz vseh virov, izkazanih v poročilu za leto 2011, in 
v celotni dejavnosti, ki poleg delovanja vključuje korigiran plan 
ocenjevane organizacije za leto 2013, v katerem se namesto 
zaprošenih FIHO sredstev upošteva predvidena dodeljena 
sredstva FIHO za leto 2013 . Glede na velike razlike v deležu 
sofinanciranja FIHO za posamezne organizacije in v skupnem 
obsegu programov realiziranih s celotnimi viri je komisija 
določila naslednje dodatne pogoje:

a . Če je izhodiščni obseg točk za delovanje z dodatnimi 
točkami ali brez njih večji od primerjalne vrednosti, 
se dodatne točke upoštevajo samo do višine 

najvišjega primerjalnega zneska za ocenjevano 
organizacijo . Dodatno se upošteva še indeksiranje na 
osnovi kakovosti letnega poročila, vloge in nadzora .   

b . Če je organizacija imela v letu 2011 delež sredstev 
FIHO v programih višji od 75 % in hkrati izhodiščni 
obseg točk delovanja za 50 % presega najvišjo 
primerjalno vrednost delovanja, se izhodiščni obseg 
točk delovanja zmanjša za 25 % .

c . Če je organizacija imela v letu 2011 delež sredstev 
FIHO v programih nižji od 20 % in hkrati izhodiščni 
obseg točk delovanja dosega: 

•	 do 15 % najnižje primerjalne vrednosti delovanja, 
se izhodiščni obseg točk delovanja poveča za 75 %,

•	 med 15 % in 30 % najnižje primerjalne vrednosti 
delovanja, se izhodiščni obseg točk delovanja 
poveča za 50 %,

•	 nad 30 % do 50 % najnižje primerjalne vrednosti 
delovanja, se izhodiščni obseg točk delovanja 
poveča za 25 % .

Tako zbrane točke za delovanje so se v zadnjem delu dodatno 
indeksirale zaradi kakovosti prijave celotne vloge (+5 %), 
nizke kakovosti letnega poročila (-10 %) in slabe ocene 
zadnjega nadzora (od -10 % do -20 %) .

Razpoložljiva sredstva za delovanje so se ob koncu ocenjevanja 
delila s skupnim številom zbranih točk za delovanje, s čimer 
se je določila vrednost točke in končna višina financiranja 
delovanja posameznih organizacij .

Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih programov ter 
delovanja je Komisija nadaljevala z obravnavo prijavljenih 
naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje skladno s 
20 ., 21 . in 22 . členom Navodil . Osnovni pogoj za obravnavo 
prijavljenih naložb je bila priložena ustrezna dokumentacija, 
v nadaljevanju pa je Komisija ocenila tiste prijavljene naložbe, 
kjer so organizacije izkazale dejansko utemeljenost, dejanski 
vpliv naložbe na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti 
in delež zagotovljenih lastnih in drugih virov za predvidene 
naložbe .
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Pričakovano vrednost naložb je komisija oblikovala glede 
na obseg celotnih programov, in sofinanciranja dejavnosti s 
sredstvi FIHO .

Komisija je glede na razpoložljiva sredstva prednostno 
upoštevala investicijsko vzdrževanje, opremo za izvajanje 
programov in storitev humanitarnih organizacij in naložbe za 
zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev .

Pri razporeditvi sredstev za naložbe v osnovna sredstva in 
njihovo vzdrževanje je komisija poleg navedenih kriterijev 
upoštevala tudi že razporejena sredstva fundacije in vsebino 
naložb v preteklih letih .

Pred dokončno izdelavo predloga razporeditve sredstev FIHO 
humanitarnim organizacijam za naložbe v osnovna sredstva 
in njihovo vzdrževanje za leto 2013, se je komisija seznanila 
tudi s podatki o višini sredstev namenjenih za naložbe v 
preteklih letih . V letu 2008 je bilo za investicije odobrenih 
7,42 % razpoložljivih sredstev, 18,54 % v letu 2009, 5,7 % 
v letu 2010 (v letu 2010 je bilo realiziranih le 50 odstotkov 
planiranih investicij), 4 % v letu 2011 (naložbe v letu 2011 
zaradi pomanjkanja sredstev niso bile realizirane), v letu 2012 
pa 4 % .

Skupen predlog razporeditve sredstev za naložbe v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje v letu 2013 zajema sredstva v 
skupni višini 309 .785,91 EUR, kar od razpoložljivih sredstev 
namenjenih humanitarnim organizacijam predstavlja 4,03 % .

Komisija je pri pregledu vlog humanitarnih organizacij 
ugotovila sledeče:

•	 na javni razpis fundacije se vsako leto prijavi več 
organizacij, katerih uporabniki so pravzaprav invalidi 
(Bodi zdrav – avtizem, Huntingtonova bolezen, vse 
več se pojavlja potreb s področja motenj v duševnem 
razvoju oseb ali društev kroničnih bolnikov, kjer so 
uporabniki invalidne osebe) . Komisija je mnenja, da 
bi morali v Zakonu o humanitarnih organizacijah bolj 
podrobno opredeliti humanitarno dejavnost in zaostriti 
pogoje za pridobitev statusa humanitarne organizacije;

•	 zaradi potrebne visoke strokovnosti in celodnevne 
strokovne pokritosti so določene skupine s strani 
proračunskih sredstev primerjalno z drugimi 

skupinami podprte v večji meri (ženske stiske, 
odvisniki);

•	 pri načrtovanju finančno ovrednotenih letnih 
delovnih načrtov je opazno povišanje pričakovanega 
deleža FIHO, predvsem zaradi zmanjševanja 
financiranja s strani drugih virov (Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, 
Zavod za zaposlovanje Slovenije, občine…);

•	 pri organizacijah kroničnih bolnikov je v vlogah in 
poročilih opazen zelo nizek delež sofinanciranja s 
strani Ministrstva za zdravje;

•	 s prenovljeno metodologijo za finančno ovrednotenje 
letnih delovnih načrtov je omogočeno bolj natančno, 
primerljivo in sledljivo ocenjevanje programov, 
delovanja in naložb;

•	 zaradi enotnega razumevanja in merjenja števila 
storitev bo klasifikacijo skupin in uporabnikov 
storitev v prihodnje potrebno še bolj podrobno 
obrazložiti ter po potrebi dopolniti;

•	 komisija bo v sklopu rednih nadzorov v naslednjih 
treh letih še večjo pozornost namenila evidentiranju 
števila uporabnikov in storitev .
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Zap.
št. 

Šif. Organizacija Programi Delovanje Naložbe Skupaj 

  1 .  H01
Društvo za fenilketonurijo 
Slovenije

15 .294,14 3 .102,57 2 .000,00 20 .396,71

  2 .  H04
Društvo pljučnih in alergijskih 
bolnikov Slovenije

25 .155,23 4 .958,80 1 .300,00 31 .414,03

  3 .  H05
Društvo na srcu operiranih 
Slovenije

3 .361,50 871,63 2 .040,00 6 .273,13

  4 .  H06
Združenje bolnikov s 
cerebrovaskularno boleznijo 
Slovenije

111 .253,29 22 .568,84 600 134 .422,13

  5 .  H07
Društvo SOS telefon za ženske 
in otroke - žrtve nasilja

53 .798,41 18 .189,24 2 .969,60 74 .957,25

  6 .  H08
Evangeličanska humanitarna 
organizacija - EHO Podpornica

111 .198,42 30 .076,95 11 .000,00 152 .275,37

  7 .  H09
Zveza prijateljev mladine 
Slovenije

50 .108,85 19 .327,93 1 .700,31 71 .137,09

  8 .  H10
Zveza slovenskih društev za boj 
proti raku

31 .412,11 11 .110,98 0 42 .523,09

  9 .  H11
Društvo bolnikov s krvnimi 
boleznimi Slovenije

28 .784,47 6 .386,58 0 35 .171,05

  10 .  H12
Zveza društev bolnikov z 
osteoporozo Slovenije

21 .826,55 9 .282,70 2 .378,73 33 .487,98

  11 .  H14
Društvo prostovoljcev 
Vincencijeve zveza dobrote

32 .535,68 10 .819,20 4 .000,00 47 .354,88

  12 .  H15
Društvo Žarek upanja - pomoč 
pri odvisnostih in zasvojenostih

23 .187,60 7 .839,73 894,12 31 .921,45

  13 .  H16 Slovensko društvo HOSPIC 131 .672,13 37 .277,41 1 .800,00 170 .749,54

  14 .  H17
Društvo za zmanjševanje škode 
zaradi drog - STIGMA

12 .853,93 4 .508,00 1 .450,00 18 .811,93

  15 .  H18
Društvo za pomoč osebam z 
govornimi motnjami - VILKO 
MAZI

26 .867,89 5 .450,42 3 .561,20 35 .879,51

  16 .  H19
Društvo zaupni telefon 
Samarijan

20 .213,82 4 .057,20 0 24 .271,02

  17 .  H20

Društvo bolnikov s 
parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami - 
Trepetlika

23 .788,21 6 .614,55 0 30 .402,76

Zap.
št. 

Šif. Organizacija Programi Delovanje Naložbe Skupaj 

  18 .  H21
Zveza koronarnih društev in 
klubov Slovenije

138 .174,12 40 .078,14 4 .800,00 183 .052,26

  19 .  H22
Slovensko združenje za 
zmanjševanje škodljivih posledic 
drog - DrogArt

12 .325,18 5 .833,99 1 .150,00 19 .309,17

  20 .  H23
ŠENT - Slovensko združenje za 
druševno zdravje

556 .924,24 164 .042,22 31 .500,00 752 .466,46

  21 .  H25
Društvo za duševno zdravje in 
kreativno preživljanje prostega 
časa - VEZI

47 .911,48 16 .268,84 6 .000,00 70 .180,32

  22 .  H26
Društvo za pomoč zasvojencem 
in njihovim svojcem Slovenije 
UP

21 .414,38 6 .516,18 0 27 .930,56

  23 .  H27 Gorska reševalna zveza Slovenije 263 .668,63 79 .005,94 0 342 .674,57

  24 .  H28
Zveza društev za socialno 
gerontologijo Slovenije

42 .263,78 20 .876,67 1 .000,00 64 .140,45

  25 .  H29
Zveza društev ledvičnih bolnikov 
Slovenije

71 .560,71 24 .152,25 2 .166,97 97 .879,93

  26 .  H30
Društvo obolelih zaradi azbesta 
- OZA

5 .140,85 1 .081,92 0 6 .222,77

  27 .  H32
Društva za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo mesto

5 .837,01 3 .745,08 3 .000,00 12 .582,09

  28 .  H33
Društvo varnega zavetja 
Ljutomer

15 .927,86 0 5 .240,63 21 .168,49

  29 .  H34
HUMANA - Združenje svojcev 
pri skrbi za mentalno zdravje

16 .471,35 6 .519,58 0 22 .990,93

  30 .  H35
Društvo srčnih bolnikov s 
spodbujevalnikom Slovenije - 
UTRIP

13 .221,34 0 0 13 .221,34

  31 .  H36
Društvo za nenasilno 
komunikacijo

65 .021,48 26 .380,51 6 .000,00 97 .401,99

  32 .  H37 Društvo Projekt človek 58 .057,08 27 .480,73 6 .270,03 91 .807,84

  33 .  H38 Rdeči križ Slovenije 1 .007 .087,84 306 .446,77 50 .929,03 1 .364 .463,64

  34 .  H39
Društvo za zdravje srca in ožilja 
Slovenije

19 .693,57 9 .016,00 3 .032,00 31 .741,57

  35 .  H40 Gerontološko društvo Slovenije 9 .258,01 3 .842,62 600 13 .700,63

  36 .  H42
Zveza društev upokojencev 
Slovenije

111 .496,07 34 .019,41 10 .396,12 155 .911,60

  37 .  H43 Društvo hemofilikov Slovenije 68 .990,79 13 .995,47 0 82 .986,26

  38 .  H44 Slovenska Karitas 1 .095 .949,53 351 .827,85 72 .904,00 1 .520 .681,38

Razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam 
za leto 2013 (v EUR)

Sklep 2013
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Zap.
št. 

Šif. Organizacija Programi Delovanje Naložbe Skupaj 

  39 .  H45
Društvo regionalna Varna hiša 
Celje

29 .085,43 10 .620,49 1 .619,40 41 .325,32

  40 .  H47
Zveza društev diabetikov 
Slovenije

206 .024,70 69 .656,86 3 .206,88 278 .888,44

  41 .  H49
Slovensko društvo za celiakijo 
Slovenije

46 .763,40 13 .351,81 2 .262,24 62 .377,45

  42 .  H51
Europa Donna - Slovensko 
združenje za boj proti raku dojk

20 .868,64 6 .573,73 0 27 .442,37

  43 .  H52
Društvo življenje brez nasilja 
in krivic za podporo žrtvam 
nasilnih dejanj

20 .622,80 6 .972,38 3 .000,00 30 .595,18

  44 .  H53
Slovenska Filantropija - 
Združenje za promocijo 
prostovoljstva

96 .694,56 30 .408,96 2 .000,00 129 .103,52

  45 .  H54
Društvo ALTRA - odbor za 
novosti v duševnem zdravju

58 .175,24 23 .602,86 10 .969,24 92 .747,34

  46 .  H55
Društvo onkoloških bolnikov 
Slovenije

48 .833,74 12 .752,99 0 61 .586,73

  47 .  H57
Društvo Liga proti epilepsiji 
Slovenije

35 .755,39 7 .253,56 0 43 .008,95

  48 .  H58 Slovensko društvo Transplant 16 .551,05 4 .301,70 600 21 .452,75

  49 .  H59 Društvo psoriatikov Slovenije 33 .918,38 13 .761,36 0 47 .679,74

  50 .  H60
OZARA - Nacionalno združenje 
za kakovost življenja

466 .652,18 157 .775,10 30 .167,24 654 .594,52

  51 .  H62
MOZAIK - Društvo za socialno 
vključenost

4 .146,02 1 .803,21 600 6 .549,23

  52 .  H66
NOVI PARADOKS - Slovensko 
društvo za kakovost življenja

53 .400,54 18 .032,00 6 .690,06 78 .122,60

  53 .  H67
Društvo za pomoč in 
samopomoč brezdomcev- 
KRALJI ULICE

10 .598,19 5 .016,56 3 .229,99 18 .844,74

  54 .  H68
Društvo kulturno, informacijsko 
in svetovalno središče 
LEGEBITRA

6 .676,42 3 .160,23 0 9 .836,65

  55 .  H70
Društvo za pomoč ženskam in 
otrokom žrtvam nasilja - Varna 
hiša Gorenjske

10 .704,38 3 .155,60 0 13 .859,98

  56 .  H71 Društvo Ženska svetovalnica 3 .957,35 0 0 3 .957,35

  57 .  H73
Društvo za pomoč in 
samopomoč za področje 
zasvojenosti - ZDRAVA POT

8 .869,42 3 .238,66 1 .137,00 13 .245,08

Zap.
št. 

Šif. Organizacija Programi Delovanje Naložbe Skupaj 

  58 .  H74
Združenje proti spolnemu 
zlorabljanju

6 .491,24 1 .823,60 0 8 .314,84

  59 .  H75
Društvo za pospeševanje veselja 
do življenja za bolne in trpeče 
ljudi - RDEČI NOSKI

13 .866,19 5 .408,94 0 19 .275,13

  60 .  H76

Društvo Mena - humanitarna 
organizacija za pomoč ženskam, 
prizadetim z inkontinenco in 
menopavzo

11 .910,86 2 .416,24 1 .042,14 15 .369,24

  61 .  H82
Beli obroč Slovenije - Društvo za 
pomoč žrtvam kaznivih dejanj

4 .818,15 1 .954,82 0 6 .772,97

  62 .  H93
Društvo KLJUČ - center za boj 
proti trgovini z ljudmi

8 .434,56 3 .079,87 1 .034,22 12 .548,65

  63 .  H96 Društvo Debra 1 .429,76 1 .530,38 0 2 .960,14

  64 .  H97 Društvo za cistično fibrozo 7 .211,82 2 .925,98 1 .544,76 11 .682,56

  65 .  H102
Društvo za delo z mladimi v 
stiski - ŽAREK

8 .876,47 0 0 8 .876,47

  66 .  H103
Društvo za pomoč pri obolenjih 
ščitnice - METULJČICA

4 .341,94 676,2 0 5 .018,14

    Skupaj 5.615.386,35 1.754.826,99 309.785,91 7.679.999,25



»Aktivnosti kot sta plavanje in fitnes mi pomagata izboljšati 
razpoloženje in premagovati ovire vsakdanjega življenja. Ker 
mi veliko pomeni tudi druženje in spoznavanje novih ljudi, 
se v prostem času rada udeležim kakšne zabave ali izleta v 
organizaciji društva.«

Tina
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ji FIHO ima ves čas svojega delovanja partnerski odnos s 
Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS . Takšen 
odnos si prizadeva ohraniti tudi v prihodnje . 

V letu 2012 je bilo sodelovanje Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij in Fundacije za 
financiranje športnih organizacij s predstavniki Loterije 
Slovenije in Športne loterije aktivno predvsem na področju 
urejanja problematike nezakonitih prirediteljev spletnih iger 
na srečo, napovedanih sprememb zakona o igrah na srečo ter 
napovedanega zakona o davku od srečk . 

Poleg projektnega sodelovanja sta fundaciji tudi v letu 2012 
ohranili visoko raven obveščenosti o dogajanjih, ki vplivajo 
na delovanje posamezne fundacije in stališčih do posameznih 
vprašanj, pomembnih za obe fundaciji . 

Milan Slapničar na evropskem prvenstvu v košarki na vozičkih divizije B v Laškem 2013

Darko Đurić na Paraolimpijskih igrah v Londonu 2012
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i Poleg rednega obveščanja javnosti o sejah Sveta FIHO 
in njenih organih ter drugih dejavnostih FIHO je bila v 
letu 2012 prilagojena komunikacijska strategija, ki se bo 
nadaljevala tudi v letu 2013 . 

Mediji so o delovanju in poslovanju FIHO v letu 2012 
pogosto poročali, večinoma je bila FIHO omenjena kot 
sofinancer posamezne invalidske in humanitarne organizacije . 

Sporočila za javnost

Leta 2012 je FIHO nadaljevala z rednim obveščanjem 
javnosti po sejah Sveta FIHO in raznih dogodkih . Sporočila 
za javnost so se nanašala na sporočila o sklepih Sveta FIHO, 
sporočila o posameznih dogodkih in odzivanje na poročanje 
medijev .
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h Svet FIHO je na svoji 26 . seji dne 27 . 2 . 2012 skladno 

s Pravilnikom o organiziranju in izvajanju nadzora v 
invalidskih in humanitarnih organizacijah (v nadaljevanju 
Pravilnik) sprejel Program rednih nadzorov v invalidskih in 
humanitarnih organizacijah v letu 2012 (za leto 2011) .

Določil je redni nadzor pri 17 invalidskih in 19 humanitarnih 
organizacijah (dobrodelnih organizacijah, organizacijah 
kroničnih bolnikov in organizacijah za samopomoč) . 

Skladno s tem je takratni v .d . direktorja FIHO, Štefan 
Kušar, izdal sklepe o izvedbi nadzorov in imenoval tričlanske 
nadzorne skupine, ki so jih sestavljali po en član sveta FIHO, 
po en član iz liste zunanjih strokovnih delavcev (strokovnjakov 
s področja socialnega varstva, računovodstva oz . revidiranja) 
ter po en član iz liste delavcev strokovne službe FIHO .

Skladno s 15 . členom pravilnika so o poteku nadzorov 
imenovane nadzorne skupine izdelale zapisnike, ki vsebujejo 
ugotovljene statusne podatke organizacij o organiziranosti 
glede na Zakon o društvih, Zakon o invalidskih oz . 
humanitarnih organizacijah ter razvrstitev glede na davčno 
zakonodajo .
 
Nadzorne skupine so opravljale še različna druga nadzorna 
dejanja z namenom ugotavljanja finančnega in materialnega 
stanja organizacije ter kakovosti in obsega opravljenega dela, 
kakor tudi ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev programov 
in storitev . S tem namenom so pri vsaki organizaciji še posebej 
pregledovale izvedbo in porabo sredstev FIHO za izbran 
(posebni) socialni program in realizacijo naložb, če so bile le-te 
po sklepu predvidene za pregled .

Skladno s pravilnikom so nato nadzorne skupine izrekle 
nadzorne ocene na podlagi opravljenih nadzorov o stanju in 
podatkih o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in pravilnosti 
dela izvajalcev programov in storitev ter kakovosti in obsegu 
opravljenega dela .

Ocene so navedene v individualnih poročilih za posamezno 
organizacijo in sicer ločeno za vsebinski in finančni del . 
Poročila, ki so bila po opravljenih nadzorih posredovana 
organizacijam (če je bil nadzor izveden v društvu, tudi matični 
zvezi), so poleg ocen vsebovala tudi zahteve za odpravo 
pomanjkljivosti z navedbo rokov za njihovo izvedbo . 
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Invalidske organizacije 

Posamezne nadzorne skupine so v invalidskih organizacijah 
opravile nadzore o stanju in podatkih o porabi sredstev 
FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev programov 
in storitev ter kakovosti in obsegu opravljenega dela za leto 
2011 in sicer v:

Zap.
št.

Invalidska organizacija Datum nadzora
Ocena nadzorne skupine za

vsebinski del finančni del

1 . Medobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih Celje, Lesničarjeva 5, 3000 
Celje

7 .5 .2012 »primerno« »primerno«

2 . Medobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih Slovenske Konjice, Mestni 
trg 17, 3210 Slovenske Konjice

22 .5 .2012 »še primerno« »s pridržkom«

3 . Društvo paraplegikov severne 
Primorske, Ledine 101/b, 
5000 Nova Gorica

28 .5 .2012 »primerno« »s pridržkom«

4 . Društvo Sožitje Tolmin, Zalog 7, 5220 
Tolmin

28 .5 .2012 »primerno« »še primerno«

5 . Medobčinsko društvo invalidov 
Kamnik, Novi trg 26, p .p . 16, 1241 
Kamnik

17 .5 .2012 »primerno« »primerno«

6 . Društvo civilnih invalidov Primorske, 
Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica

16 .5 .2012 »še primerno« »še primerno«

7 . Društvo vojnih invalidov Ljubljana, 
Malenškova 1, 1000 Ljubljana

14 .5 .2012 »s pridržkom« »še primerno«

8 . Zveza za šport invalidov Slovenije – 
Paraolimpijski komite, Cesta 24 . junija 
23, 1231 Ljubljana-Črnuče

8 .5 .2012 »zgledno« »zgledno«

9 . Društvo laringektomiranih Slovenije, 
Parmova 51, 1000 Ljubljana

14 .5 .2012 »zgledno« »primerno«

10 . Ilco invalidsko društvo oseb s stomo 
Nova Gorica, Gregorčičeva 13, 5294 
Dornberk

16 .5 .2012 »zgledno« »zgledno«

11 . Društvo paralitikov Slovenije, Cesta 
24 . junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče

8 .5 .2012 »zgledno« »zgledno«

12 . Društvo študentov invalidov Slovenije, 
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

4 .6 .2012 »primerno« »primerno«

V največji meri so se pomanjkljivosti nanašale predvsem 
na:

•	 vzpostavitev ustreznih računovodskih evidenc, 
skladno s SRS 33 in Zakonom o društvih, ter sprotno 
prilagajanje novitetam, ki se nanašajo na finančno 
materialno poslovanje; 

•	 ločeno izkazovanje porabe namenskih javnih sredstev, 
prejetih za posebne socialne programe, delovanje in 
naložbe, ter dosledno upoštevanje predpisov, ki urejajo 
delovanje invalidskih organizacij;

•	 vzpostavitev ustreznih evidenc o uporabnikih posebnih 
socialnih programov;

•	 potrditev Letnega poročila organizacije s strani 
najvišjega organa pred oddajo Bilance stanja in Izkaza 
poslovnega izida na Ajpes .

Nadzorne skupine so v času izvajanja nadzorov v 
posameznih invalidskih organizacijah na državni in na 
lokalni ravni ugotovile naslednje:

1 . Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Celje, 
Lesničarjeva 5, 3000 Celje
Nadzorna skupina je pri posebnem socialnem 
programu »Usposabljanje za aktivno življenje in delo 
ter preprečevanje socialne izključenosti gluhih in 
naglušnih« ugotovila, da mnogoštevilne in raznovrstne 
storitve, ki se izvajajo v okviru nudenja pomoči gluhim 
in naglušnim ne dajejo programu neke prepoznavnosti . 

13 . YHD društvo za teorijo in kulturo 
hendikepa, Neubergerjeva 7,  
1000 Ljubljana

4 .6 .2012 »zgledno« »zgledno«

14 . Vizija – Društvo gibalno oviranih 
invalidov Slovenije, Slomškova c . 3, 
3210 Slovenske Konjice

22 .5 .2012 »še primerno« »še primerno«

15 . Društvo invalidov Termoelektrarne 
Šoštanj, Lole Ribarja 8, 3325 Šoštanj

7 .5 .2012 »še primerno« »s pridržkom«

16 . Vita – Društvo za pomoč po nezgodni 
poškodbi glave, Dunajska 106, 1000 
Ljubljana

15 .5 .2012 »primerno« »primerno«

17 . Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan, 
Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana

15 .5 .2012 »s pridržkom« »s pridržkom«
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Zaradi preobsežnosti so tudi evidence uporabnikov v 
zvezi s tem programom pomanjkljive .

2 . Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Slovenske 
Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice
Tudi pri tem društvu je nadzorna skupina 
pregledovala posebni socialni program »Usposabljanje 
za aktivno življenje in delo ter preprečevanje socialne 
izključenosti gluhih in naglušnih« . Prav tako je 
ugotovila, da se z preobširno zastavljenim programom 
oz . velikim številom storitev znotraj njega izgublja 
glavna nit programa . Ugotovljene so bile tudi večje 
pomanjkljivosti pri računovodskih evidencah, iz 
katerih ni bilo mogoče ugotoviti dejanske porabe 
sredstev FIHO . 

3 . Društvo paraplegikov severne Primorske, Ledine 
101/b, 5000 Nova Gorica 
Nadzorna skupina je pri invalidski organizaciji 
pregledala podatke ter dokumentacijo o porabi 
sredstev FIHO in izvedbi programa »Kompenziranje 
invalidnosti«  in naložbe »Nakup delovnih prostorov 
DP Severne Primorske«, ki sta bila (so)financirana 
iz sredstev FIHO . Pregledan program je sestavljen 
iz več podprogramov, ki vključujejo aktivnosti, 
ki jih je težko razmejiti, glede na to, da društvo 
ne vodi evidenc uporabnikov . Nadzorna skupina 
tako ni mogla oceniti upravičenost sredstev in 
ekonomično in namensko uporabo le teh . Društvo 
tudi računovodskih evidenc ne vodi v skladu s 
predpisanim računovodskim standardom za društva 
– ločeno po financerjih in po namenih . Nadzorna 
skupina je društvu naložila, da za leto 2012 vzpostavi 
tako finančne, kot vsebinske evidence . Nadzorna 
skupina je bila enotnega mnenja, da vse matične 
zveze nosijo del odgovornosti za delovanje društev 
na lokalni ravni, njihovo vodenje vsebinskega in 
finančnega poslovanja ter namenske porabe sredstev 
FIHO .

4 . Društvo Sožitje Tolmin, Zalog 7, 5220 Tolmin 
Nadzorna skupina je pri invalidski organizaciji 
pregledala podatke ter dokumentacijo o porabi 
sredstev FIHO in izvedbi programa »Programi za 
usposabljanje in razbremenitev družin na lokalni 
ravni (vikend seminarji društev)«, ki je bil (so)

financiran iz sredstev FIHO v letu 2011 . Nadzorna 
skupina se je seznanila z vsebino programa in ocenila, 
da predstavlja pomembno podporo družinskim članom 
in svojcem . V zvezi z delovanjem društva in vodenjem 
računovodskega poslovanja je nadzorna skupina 
ugotovila precej pomanjkljivosti, ki jih bo društvo 
v predpisanem času tudi odpravilo . Glede na to, da 
delovanje tudi tega društva na lokalni ravni, temelji na 
popolnoma prostovoljni osnovi, je nadzorna skupina 
pričakovala večjo strokovno pomoč s strani Zveze 
Sožitje .

5 . Medobčinsko društvo invalidov Kamnik, Novi trg 26, 
p .p . 16, 1241 Kamnik
Nadzorna skupina se je podrobno seznanila z vsebino 
programa, pregledala finančno dokumentacijo (kartice) 
ter evidence v zvezi z izvajanjem posebnega socialnega 
programa »Pomoč invalidom za ohranjevanje zdravja 
po težkih operativnih posegih ali po nastanku 
invalidnosti« . Društvo vodi financerje po stroškovnih 
mestih,  posebne socialne programe pa vodijo v 
podkontih . Nadzorna skupina je vodstvu društva 
priporočila, da v prihodnje vodijo   podkonte ločeno za 
delovanje, posebne socialne programe in naložbe .    
 
Nadzorna skupina je pregledala tudi dokumentacijo v 
zvezi z naložbo »Nakup dograditve in opreme novih 
poslovnih prostorov« . Medobčinsko društvo Kamnik 
je v mesecu februarju 2012 s strani Zveze delovnih 
invalidov Slovenije prejelo FIHO sredstva v višini 
60 .000,00 EUR za naložbo . Nadzorna skupina si je 
naložbo ogledala na mestu samem . 

6 . Društvo civilnih invalidov Primorske, Gregorčičeva 16, 
5000 Nova Gorica 
Nadzorna skupina je pri invalidski organizaciji 
pregledala dokumentacijo o porabi sredstev FIHO 
in izvedbi programa »Skrb za ohranjevanje zdravja«, 
ki je bil (so)financiran iz sredstev FIHO v letu 
2011 . Nadzorna skupina je na podlagi predložene 
dokumentacije in pojasnil odgovornih oseb ugotovila, 
da društvo v poročilih navaja vsebine, ki jih ne izvaja 
oz . v letu 2011 niso bile izvedene . Iz pravilnika o 
kriterijih za koriščenje programa je razvidno, da 
programa ne izvajajo v skladu z upravičenostjo, saj ga 
namenjajo vsem njihovim članom oz . upravičenosti do 
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koriščenja sploh ne ugotavljajo . Nadzorna skupina 
je ugotovila, da vsem udeležencem programov 
izobraževanja in drugih aktivnosti obračunavajo in 
povrnejo potne stroške . Nadzorna skupina je bila 
mnenja, da bi se takšna praksa morala označiti kot 
kršitev oz . neracionalna poraba sredstev FIHO . 

7 . Društvo vojnih invalidov Ljubljana, Malenškova 1, 
1000 Ljubljana
Nadzorna skupina se je podrobneje seznanila 
z vsebino posebnega socialnega programa 
»Ohranjevanje zdravja vojaških invalidov v naravnih 
klimatskih zdraviliščih in terapije« . Po razgovoru 
s predstavniki društva in po pregledu evidenc 
uporabnikov ter pripadajoče dokumentacije, ki 
jo je nadzorna skupina dobila na vpogled, je bilo 
ugotovljeno, da dokumentacija ne odraža v celoti 
dejanskega stanja (št . koristnikov oz . lokacija), 
potrebno pa je izpopolniti tudi kriterije za koriščenje 
programa .

8 . Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski 
komite, Cesta 24 . junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče  
Nadzorna skupina je pri invalidski organizaciji 
pregledala in proučila podatke ter dokumentacijo o 
porabi sredstev FIHO in izvedbi programa »Priprava 
in izdajanje revije Športnik za leto 2011«  in naložbe 
»Nakup športnih rekvizitov in opreme«, ki sta bila 
(so)financirana iz sredstev FIHO . Zveza vzorno 
vodi evidence v zvezi s pregledanim programov 

za posamezne namene v okviru samega programa . 
Ločeno vodi tudi računovodske evidence v skladu 
z računovodskim standardom 33 po virih in po 
namenih . Samo delovanje organizacije izkazuje 
izjemno aktivnost odgovornih oseb, posebej na 
področju pridobivanja dodatnih sredstev . 

9 . Društvo laringektomiranih Slovenije, Parmova 51, 
1000 Ljubljana 
Predstavniki društva so nadzorni skupini preko videa 
nazorno predstavili vsebino posebnega socialnega 
programa »Učenje nadomestnega govora« . Evidence 
uporabnikov in ostala dokumentacija za pregledan 
program je urejena . Društvo dobro sodeluje tudi z 
nekaterimi klinikami po Sloveniji .

10 . ILCO invalidsko društvo oseb s stomo Nova Gorica, 
Gregorčičeva 13, 5294 Dornberk 
Glede na to, da društvu v letu 2011 še niso bila 
razporejena sredstva FIHO za konkreten namen, je 
nadzorna skupina pri invalidski organizaciji pregledala 
podatke ter dokumentacijo o porabi sredstev FIHO 
in delovanje društva v letu 2011 . Nadzorna skupina 
je ugotovila zgledno urejenost poslovanja, vodenja 
delovanja organov, vodenja računovodskih evidenc 
v skladu s predpisi, sistematično evidenco o vsem 
dogajanju v društvu nasploh, iz česar sledita tudi oceni 
za vsebinski in finančni del poročila o nadzoru .

11 . Društvo paralitikov Slovenije, Cesta 24 . junija 23, 
1231 Ljubljana-Črnuče 
Nadzorna skupina je pri invalidski organizaciji 
pregledala podatke ter dokumentacijo o porabi sredstev 
FIHO in izvedbi programa »Rehabilitacijski program« 
in naložbe »Investicijsko vzdrževanje društvenih 
prostorov«, ki sta bila (so)financirana iz sredstev FIHO . 
Društvo zgledno vodi vse evidence v zvezi z izvajanjem 
pregledanega programa, za koriščenje programa pa 
ima izdelane kriterije . Računovodske evidence vodijo v 
skladu s predpisi, ločeno po financerjih in po namenih . 
Delovanje organov in samo poslovanje društva poteka 
v skladu z določili zakona o društvih . Nadzorna 
skupina si je naložbo ogledala na mestu samem . 
Nadzorna skupina je tudi ocenila same predstavnike 
društva kot zelo angažirane za uresničevanje temeljnega 
poslanstva organizacije .

Društvo paralitikov 
Slovenije – PARAS 
(program »prevozi 
invalidov«)



68 69 Nadzor namenske porabe sredstev FIHONadzor namenske porabe sredstev FIHO

12 . Društvo študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva 
ploščad 5, 1000 Ljubljana 
Nadzorna skupina je pri invalidski organizaciji 
pregledala podatke ter dokumentacijo o porabi 
sredstev FIHO in izvedbi programa »Služba za 
pomoč študentom invalidov« in naložbe »Posodobitev 
računalniške opreme«, ki sta bila (so)financirana 
iz sredstev FIHO . Društvo vodi računovodske 
evidence za Ljubljano in Maribor ločeno, večji del 
sredstev za sofinanciranje tega programa pa smiselno 
predstavljajo stroški za plače strokovnjakov . Nadzorna 
skupina je ocenila, da društvo knjiži pod okrilje tega 
programa preveč materialnih stroškov in tipičnih 
stroškov delovanja .  

13 . YHD društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 
Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana 
Nadzorna skupina je pri invalidski organizaciji 
pregledala podatke ter dokumentacijo o porabi 
sredstev FIHO in izvedbi programa »Neodvisno 
življenje hendikepiranih«, ki je bil (so)financiran iz 
sredstev FIHO v letu 2011 . Pregledan program je (so)
financiran od osmih različnih financerjev . Nadzorna 
skupina je dobila na vpogled dokumentacijo, iz katere 
je razvidno natančno analitično vodenje porabe 
sredstev po financerjih in po namenih . Društvo ima 
pridobljen tudi certifikat Standarda kakovosti ISO 
9001:2008 za nevladne organizacije, kar gotovo 
prispeva k kvalitetnemu delu društva in finančnemu 
vodenju programa . Temu sledi tudi ocena nadzorne 
skupine za vsebinski in finančni del . Predstavniki 
društva so izpostavili problem prostora v katerem 
delujejo, ki je zelo majhen, natrpan, nezračen in 
neprimeren za individualno obravnavo uporabnikov, 
kar je nadzorna skupina tudi sama ugotovila na mestu 
samem .

14 . Vizija – Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije, 
Slomškova c . 3, 3210 Slovenske Konjice 
Nadzorna skupina je nadzor opravila v »Hiši 
zaupanja«, ki je hkrati tudi sedež društva . Natančneje 
se je seznanila s posebnim socialnim programom 
»Hiša zaupanja«, v katerega so po besedah predstavnic 
društva vključene tudi mnoge druge aktivnosti, 
vezane na nasilje nad gibalno oviranimi ženskami . 
V letu 2011 je bila namreč v ta program za daljši čas 

vključena le ena uporabnica, za prehodno obdobje 
pa dve uporabnici . Pod tem posebnim socialnim 
programom je zajeto osveščanje javnosti, izobraževanje 
prostovoljcev in razni strokovni posveti na aktualno 
tematiko . V letu 2012 na tem programu še niso imeli 
nobene uporabnice . Nadzorna skupina je predlagala, 
da društvo izpopolni evidence uporabnic v zvezi s 
tem programom in izdela strategijo v primeru, da 
uporabnic tudi v prihodnje ne bo .

15 . Društvo invalidov Termoelektrarne Šoštanj, Lole 
Ribarja 8, 3325 Šoštanj 
Glede na razgovor s predstavniki društva in 
opravljenimi nadzornimi dejanji organizacija daje vtis, 
da ima premalo informacij in napotkov, na kakšen 
način naj bi delovanje sploh potekalo . Slednje se 
odraža v tem, da ni preglednega in jasnega sistema 
zagotavljanja podatkov in evidenc . Poslovni odnos med 
zvezo in društvom glede sofinanciranja s sredstvi FIHO 
ni pravno formalno podprto z nikakršno pogodbo, 
temu sledi, da tudi društvo prerazporeja sredstva FIHO 
med programi brez vednosti matične zveze . Nadzorna 
skupina je ugotovila, da društvo ne vodi računovodskih 
evidenc v skladu z računovodskimi standardi . Na 
pregledanem socialnem programu »Usposabljanje 
za aktivno življenje - delavnice ustvarjalnosti« niso 
bila porabljena vsa sredstva FIHO, prav tako niso 
bile razvidne evidence uporabnikov . Nadzorna 
skupina je svetovala, da se predstavniki društva 
povežejo z matično zvezo in odpravijo ugotovljene 
pomanjkljivosti . 

16 . Vita – Društvo za pomoč po nezgodni poškodbi glave, 
Dunajska 106, 1000 Ljubljana 
Nadzorna skupina je pri invalidski organizaciji še 
posebej pregledala podatke ter dokumentacijo o porabi 
sredstev FIHO in izvedbi programa »Dnevni center«  
in naložbo »Nakup prostorov za VDC«, ki sta bila 
(so)financirana iz sredstev FIHO . Nadzorna skupina 
je iz pregledane dokumentacije ugotovila, da društvo 
vodi računovodsko in finančno poslovanje v skladu 
s predpisanim računovodskim standardom ločeno 
po financerjih in po namenih . Iz dokumentacije je 
bila ugotovljena neskladnost med številom članov 
navedenih v poročilu in dejansko izkazano evidenco o 
plačilu članarine (600:120) . V zvezi z naložbo dnevni 
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center, katerega si je nadzorna skupina ogledala na 
mestu samem, se postavlja vprašanje financiranja 
FIHO in vpisa v zemljiško knjigo . Društvo ga lahko 
realizira šele ob poravnavi celotne kupnine, za katero 
pričakujejo vsa sredstva v prihodnjih letih do leta 
2015, kar ni v skladu z veljavnimi akti FIHO . 

17 . Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan, Grablovičeva 28, 
1000 Ljubljana 
Nadzorna skupina naj bi pri invalidski organizaciji 
pregledala podatke ter dokumentacijo o porabi 
sredstev FIHO in izvedbi programa »Usposabljanje 
in socialna rehabilitacija gluhoslepih«  in naložbe 
»Nakup prenosnega računalnika«, ki sta bila (so)
financirana iz sredstev FIHO . Na nadzoru je bila 
prisotna le trenutna zakonita zastopnica, ki ni 
bila seznanjena, niti ni posedovala podatkov o 
poslovanju društva v letu 2011 . Dokumentacijo, 
ki jo je nadzorna skupina dobila na vpogled je bila 
pomanjkljiva in medsebojno neusklajena . Nakup 
računalnika še ni bil realiziran . Nadzorna skupina 
ni dobila na vpogled oz . razpolago potrebne 
dokumentacije, da bi lahko opravila nadzor po 
predpisanem obrazcu zapisnika, zato je predlagala 
ponovitev nadzora .

Humanitarne organizacije 

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 
opravljenega dela za leto 2011 v naslednjih humanitarnih 
organizacijah in skladno s Pravilnikom podelile ocene za 
vsebinski in finančni del ločeno in sicer:

Zap.
št.

Invalidska organizacija
Datum 

nadzora

Ocena nadzorne skupine za

vsebinski del finančni del

1 . Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 
ZD Rudnik Ljubljana, Rakovniška 4,  
1000 Ljubljana

9 .5 .2012 »zgledno« »primerno«

2 . Društvo na srcu operiranih Slovenije, 
Korytkova 2, 1000 Ljubljana

11 .5 .2012 »še primerno« »s pridržkom«

3 . Zveza prijateljev mladine,  
Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana

5 .6 .2012 »primerno« »primerno«

4 . Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, 
Slovenska c . 30, 1234 Mengeš

5 .6 .2012 »primerno« »primerno«

5 . Slovensko društvo Hospic,  
Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana

9 .5 .2012 »primerno« »primerno«

6 . Zveza društev upokojencev, Kebetova 9, 
1000 Ljubljana

10 .5 .2012 »primerno« »primerno«

7 . Društvo regionalna varna hiša Celje,  
p .p . 347, 3000 Celje

21 .5 .2012 »še primerno« »primerno«

8 . Zveza društev diabetikov Slovenije, 
Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana

10 .5 .2012 »zgledno« »zgledno«

9 . Društvo Življenje brez nasilja in krivic za 
podporo žrtvam nasilnih dejanj, Rozmanova 
ulica 10, p .p . 345, 8000 Novo mesto

11 .5 .2012 »primerno« »primerno«

10 . Slovenska Filantropija – Združenje za 
promocijo prostovoljstva, Poljanska c . 12, 
1000 Ljubljana

1 .6 .2012 »zgledno« »primerno«

11 . Društvo psoriatikov Slovenije,  
Engelsova ulica 6, 2000 Maribor

29 .5 .2012 »primerno« »primerno«

12 . OZARA- Nacionalno združenje za kakovost 
življenja, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor

29 .5 .2012 »zgledno« »primerno«

13 . Mozaik, Društvo za socialno vključenost, 
Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota

30 .6 .2012 »primerno« »še primerno«

14 . Novi paradoks – Slovensko društvo za 
kakovost življenja, Vrhovci c . XVII/40, 
1000 Ljubljana

23 .5 .2012 »zgledno« »zgledno«

15 . Društvo za pomoč ženskam in otrokom 
žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjske, p .p . 
575, 4000 Kranj

18 .5 .2012 »primerno« »primerno«

16 . Društvo ženska svetovalnica, Langusova 21, 
1000 Ljubljana

23 .5 .2012 »neustrezno« »neustrezno«

17 . Društvo za pomoč in samopomoč za 
področje zasvojenosti - Zdrava pot,  
Krekova 12a, 2000 Maribor

30 .5 .2012 »primerno« »še primerno«

18 . Društvo za pospeševanje veselja do življenja 
za bolne in trpeče ljudi - Rdeči noski, 
Prušnikova 28, 1000 Ljubljana

1 .6 .2012 »zgledno« »še primerno«

19 . Društvo Mena – humanitarna organizacija 
za pomoč ženskam, prizadetim z
inkontinenco in menopavzo,  
Frankolovska ulica 11, 2000 Maribor

21 .5 .2012 »primerno« »primerno«
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Nadzorne skupine so tekom izvajanja nadzorov v 
posameznih humanitarnih organizacijah na državni  
in na lokalni ravni ugotovile naslednje:

1 . Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov ZD Rudnik 
Ljubljana, Rakovniška 4, 1000 Ljubljana 
Nadzorna skupina je pregledala in preučila podatke 
ter dokumentacijo o porabi sredstev FIHO in izvedbi 
programa »Pomoči in podpore kroničnim pljučnim 
bolnikom in njihovim svojcev v domačem okolju«, ki 
je bil (so)financiran iz sredstev FIHO v letu 2011 . Do 
opravljanja nadzora FIHO Nadzorni odbor društva 
še ni sprejel celotnega poročila, občni zbor pa bodo 
imeli šele jeseni . Finančne evidence vodijo po ustreznih 
stroškovnih mestih ločeno po financerjih in po namenih . 
Vsebina programa je primerna, le vodenje evidenc v 
okviru programa je delno pomanjkljivo . Predstavniki 
društva so podprli priporočila nadzorne skupine FIHO 
in jih bodo pri delu v bodoče v celoti upoštevali . 

2 . Društvo na srcu operiranih Slovenije, Korytkova 2, 
1000 Ljubljana 
Pregledan je bil program »Pomoč pri zdravljenju 
postoperativne depresije« . Ugotovljeno je bilo, da so 
evidence v zvezi s tem programom pomanjkljive, iz 
nekaj predloženih dokumentov pa ni bilo možno slediti 
podatkom, ki jih je društvo navedlo v svojem poročilu 
FIHO za leto 2011 . 
Program bi bilo potrebno bolj vsebinsko podpreti . 
Ugotovljeno je bilo tudi, da društvo tesno sodeluje z 
MC Medicor d .d ., ki zanj opravlja zdravstvene storitve . 
Nadzorna skupina je predstavnikom društva predlagala 
izboljšanje vodenja društva v smislu sledenja Zakonu o 
društvih .

3 . Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, 
1000 Ljubljana 
Nadzorna skupina se je podrobneje seznanila s 
programom »Letovanje otrok s posebnimi potrebami«, 
ki je poleg sredstev FIHO (so)financiran z akcijo 
Pomežik soncu . Izvedba programa se vrši na lokalni 
ravni . Priporočajo se natančnejše evidence in 
usklajenost poročila FIHO z dejanskim stanjem v zvezi 
z uporabniki programa . Glede na nadzore v preteklih 
letih je bilo ugotovljeno, da se je splošno delovanje 
organizacije izboljšalo .

4 . Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi,  
Slovenska c . 30, 1234 Mengeš 
Nadzorna skupina je pregledala porabo sredstev FIHO 
v letu 2011 za izvedbo socialnega  programa »Izvajanje 
preventivnih programov za ohranjevanje zdravja, 
izboljševanje kvalitete življenja in preprečevanje 
negativnih posledic zdravljenja, zdraviliško in 
terapevtsko zdravljenje« . Društvo vodi finančno 
poslovanje v skladu s SRS 33 ter ostale evidence v zvezi 
z izvajanjem programa . Nadzorna skupina je društvu 
priporočila, da je potrebno v poročilo FIHO vpisati 
dejansko število neponovljivih uporabnikov .

5 . Slovensko društvo Hospic, Gosposvetska 9,  
1000 Ljubljana 
Nadzorna skupina je pri društvu pregledala podatke 
ter dokumentacijo o porabi sredstev FIHO in izvedbi 
programa »Žalovanje otrok in mladostnikov po izgubi 
bližnje osebe«, ki je bil (so)financiran iz sredstev FIHO 
v letu 2011 . Nadzorna skupina si je izven načrtovanega 
nadzora ogledala tudi hišo Hospica in na podlagi 
slabih izkušenj iz preteklih let sedaj naletela na lepo 
organizirano dejavnost v hiši, ki je bila polno zasedena . 
Za izvedbo pregledanega programa društvo vključuje 
številne prostovoljce, sodeluje pa predvsem s šolami . 
Računovodske evidence vodijo v skladu s predpisanimi 
računovodskimi standardi, vsebina pregledanega 
programa pa upravičuje osnovno poslanstvo društva .

RKS ‒ Razdeljevanje pitne vode ‒ Krško
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6 . Zveza društev upokojencev, Kebetova 9,  
1000 Ljubljana 
V organizaciji se je nadzorna skupina podrobneje 
seznanila s programom »Starejši za starejše«, ki se 
izvaja tudi na lokalni ravni . Glede na relativno 
visoka dodeljena sredstva FIHO za ta program v letu 
2011, je skupina pričakovala natančnejše evidence 
o uporabnikih programa, prav tako tudi usklajenost 
poročila FIHO za leto 2011 z dejanskim stanjem . 
Organizaciji je bilo predlagano, da v prihodnje izdela 
pravilnik o izvajanju programa »Starejši za starejše«, ki 
bo natančneje opredeljeval vsebinski in finančni del .

7 . Društvo regionalna varna hiša Celje,  
p .p . 347, 3000 Celje 
Nadzorna skupina je pregledala porabo sredstev FIHO 
za program »Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja 
– enota Slovenj Gradec« in ugotovila, da društvo vodi 
računovodske evidence v skladu s SRS 33 . Ker je 
nadzor potekal v poslovnih prostorih v Celju, nadzorna 
skupina (zaradi varovanja podatkov) ni mogla pridobiti 
dokumentacije na vpogled (zaradi tega je bila podana 
tudi slabša ocena za vsebino programa) . Društvo je 
na fundacijo v roku enega tedna posredovalo vso 
zahtevano dokumentacijo in s tem odpravilo na 
nadzoru ugotovljene  pomanjkljivosti . 

8 . Zveza društev diabetikov Slovenije,  
Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana 
Predstavnice zveze so nadzorni skupini skozi program 
»Glasilo Sladkorna bolezen« predstavile vsebino in 
potek izdaje glasila . Tako vsebinsko kot tudi finančno 
ima zveza lepo urejene evidence za ta program, prav 
tako pa je iz predložene dokumentacije razvidno 
zgledno poslovanje organizacije .

9 . Društvo Življenje brez nasilja in krivic za podporo 
žrtvam nasilnih dejanj, Rozmanova ulica 10,  
p .p . 345, 8000 Novo mesto 
Nadzorna skupina se je podrobno seznanila z vsebino 
programa »Varna hiša«, ki je bil predmet nadzora v 
tej organizaciji . Društvo za ta program vodi natančne 
evidence, iz ostale dokumentacije pa je razvidno, da se 
odgovorne v največji meri trudijo za svoje uporabnice . 
Nadzorna skupina je priporočila poslovanje društva v 
skladu z Zakonom o društvih .

10 . Slovenska Filantropija – Združenje za promocijo 
prostovoljstva, Poljanska c . 12, 1000 Ljubljana 
Nadzorna skupina je pregledala finančni in vsebinski 
del izvajanja posebnega programa  »Razvijanje, 
promocija in širjenje prostovoljstva v Sloveniji« . Pri 
vsebinskem pregledu programa je nadzorna skupina 
dobila na vpogled tudi vse zahtevane dokumente in 
evidence, ki jih organizacija vodi . Pri finančnem delu 
pa je nadzorna skupina pregledala tudi naključno 
izbrane račune za izvajanje programa . Združenje vodi 
računovodske evidence v skladu s računovodskimi 
standardi za društva  in deluje po pričakovanjih z 
osnovnim namenom ustanovitve .  

11 . Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6,  
2000 Maribor 
Nadzorna skupina je pri humanitarni organizaciji 
pregledala podatke ter dokumentacijo o porabi sredstev 
FIHO in izvedbi programa »Pomoč starejšim in 
manj pokretnim bolnikom s psoriazo«, ki je bil (so)
financiran iz sredstev FIHO v letu 2011 . Nadzorna 
skupina je ugotovila, da društvo vodi računovodske 
in finančne evidence le po stroškovnih mestih 
po programih in po delovanju, zato je predlagalo 
vzpostavitev zadevnih evidenc v skladu z ustreznim 
računovodskim standardom, kar bo društvo za leto 
2012 tudi storilo . Kriteriji za financiranje posameznih 
aktivnosti v okviru pregledanega programa so 
opredeljeni v internih pravilnikih .

12 . OZARA – Nacionalno združenje za kakovost življenja, 
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor 
Nadzorna skupina je pri humanitarni organizaciji 
pregledala podatke ter dokumentacijo o porabi 
sredstev FIHO in izvedbi programa »Mreža pisarn 
za informiranje svetovanje za osebe s težavami 
v duševnem razvoju«, ki je bil (so)financiran iz 
sredstev FIHO v letu 2011 . Organizacija je zavezana 
zunanjemu revidiranju, ki je bilo ravno v zaključni 
fazi, zato se nadzorni odbor in občni zbor do tedaj 
nista uspela sestati in obravnavati finančnega poročila . 
Poslovne knjige vodijo po stroškovnih mestih, po 
financerjih in namenih, za uporabnike in socialne 
programe pa imajo poseben računalniški program, 
ki ga uporabljajo tudi za evalvacijo MDDSZ . Tako 
računovodske in finančne evidence, kot vse ostale 



76 77Nadzor namenske porabe sredstev FIHO Nadzor namenske porabe sredstev FIHO

evidence v zvezi s pregledanim programom imajo 
zgledno vodene, vsebina programa pa v celoti 
upravičuje poslanstvo organizacije .

13 . Mozaik, Društvo za socialno vključenost,  
Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota 
Nadzorna skupina je pri humanitarni organizaciji 
pregledala podatke ter dokumentacijo o porabi 
sredstev FIHO in izvedbi programa »Zavetišče za 
brezdomce Murska Sobota«, ki je bil (so)financiran 
iz sredstev FIHO v letu 2011 . Nadzorna skupina 
pa si je ogledala tudi objekt na lokaciji na kateri se 
dejavnost pregledanega programa izvaja . Društvo 
doslej ni vodilo računovodskih evidenc v skladu s 
predpisanimi računovodskimi standardi in bodo za leto 
2012 vzpostavili zahtevan sistem . Dejavnost zavetišča 
za brezdomce poteka pod strokovnim vodstvom, v 
zgledno urejeni starejši stanovanjski stavbi, v kateri so 
uporabniki nastanjeni v več posteljnih sobah . 

14 . Novi paradoks – Slovensko društvo za kakovost 
življenja, Vrhovci c . XVII/40, 1000 Ljubljana 
Organizacija je predstavila vsebino programa »Mreža 
stanovanjskih skupin za osebe z dolgoletnimi težavami 
v duševnem zdravju«, nadzorna skupina pa si je na 
mestu samem lahko ogledala primer take stanovanjske 
skupine . Dokumentacija v zvezi s poslovanjem 
društva je zgledno urejena, odgovorni na pregledanem 
programu pa skrbijo za nemoten potek vsebine .

15 . Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, 
Varna hiša Gorenjske, p .p . 575, 4000 Kranj 
Nadzorni skupini so predstavnice društva predstavile 
vsebino programa »Varna hiša Gorenjske« . Predložile 
so evidence, ki jih vodijo v zvezi z uporabnicami 
programa . Nadzorna skupina je predstavnice pozvala, 
da poročilo FIHO za leto 2011 dopolnijo v delu, kjer 
je potrebno poročati tudi o prejetih sredstvih iz drugih 
virov, ki jih je organizacija v lanskem letu pridobila za 
izvedbo tega programa .

16 . Društvo ženska svetovalnica, Langusova 21,  
1000 Ljubljana 
Na mestu nadzora je bilo ugotovljeno, da je bila 
koncem leta 2011 s strani bivšega vodstva v celoti 
odtujena vsa dokumentacija društva . Zaradi tega je bila 
izvedba nadzornih dejanj onemogočena, predvsem v 
smislu preverjanja dejanskega stanja vsebine  programa 
»Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja« . Ob 
tem je bilo ugotovljeno tudi nepravilno poročanje 

DrogArt – Izobraževalni 
vikend nove mladinske delavke 
na programu Izberi sam – 
november 2012

Slovenska karitas – materialna pomoč
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o porabi sredstev FIHO za leto 2011 . Nadzorna 
skupina je predstavnicam organizacije predlagala 
čim prejšnjo vzpostavitev potrebnih evidenc, tako na 
strani vsebinskega kot finančnega dela .

17 . Društvo za pomoč in samopomoč za področje 
zasvojenosti – Zdrava pot, Krekova 12a,  
2000 Maribor 
Nadzorna skupina je pri humanitarni organizaciji 
pregledala dokumentacijo o porabi sredstev FIHO 
in izvedbi programa »Dnevni center in zavetišče za 
odvisnike«, ki je bil (so)financiran iz sredstev FIHO 
v letu 2011 . Društvo doslej ni vodilo računovodskih 
evidenc v skladu s predpisanimi računovodskimi 
standardi in bodo za leto 2012 vzpostavili zahtevan 
sistem . Program društva je usmerjen v ohranjanje 
zdravega načina uživanja drog v smislu nadzora 
v skupnosti . Dejavnost društva se zaenkrat izvaja 
v okviru dnevnega centra, glede na potrebe, ki se 
izkazujejo pa v bodoče načrtujejo zavetišča . 

18 . Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne 
in trpeče ljudi – Rdeči noski, Prušnikova 28,  
1000 Ljubljana 
Nadzorna skupina je pregledala vsebinsko in 
finančno poslovanje izvedenega socialnega programa 
»Turneje rdečih noskov po bolnišnicah« ter 
ugotovila, da je dokumentacija z vidika celotnega 
finančnega poslovanja urejena, vendar društvo ne 
vodi računovodskih evidenc po stroškovnih mestih 
in financerjih ločeno (SRS 33) .  Nadzorna skupina 
je podrobno pregledala tudi evidence v zvezi z 
izvajanjem programa, izvajalci itd .

19 . Društvo Mena – humanitarna organizacija za pomoč 
ženskam, prizadetim z inkontinenco in menopavzo, 
Frankolovska ulica 11, 2000 Maribor 
Nadzorna skupina je vsebinsko in finančno 
pregledala izvedeni program »Individualna psihološka 
in zdravniška svetovanja« . Pri pregledu ni bilo 
ugotovljenih nepravilnosti tako iz vsebinskega kot 
iz finančnega vidika . Nadzorna skupina je vodstvu 
društva priporočila, da v prihodnje pri pisanju 
zapisnikov Nadzornega odbora društva upošteva 
Zakon o društvih . 

Nadzorne skupine so humanitarne organizacije v največ 
primerih zadolžile za odpravo naslednjih pomanjkljivosti oz . 
predlagale naslednje: 

•	 vzpostavitev ustreznih računovodskih evidenc, 
skladno s SRS 33 in Zakonom o društvih, ter sprotno 
prilagajanje novitetam, ki se nanašajo na finančno 
materialno poslovanje;

•	 vodenje delovanja organov in samo poslovanje 
organizacije se mora izvajati v skladu s zadevnimi 
določbami opredeljenimi v Zakonu o društvih;

•	 potrditev Letnega poročila organizacije s strani 
najvišjega organa pred oddajo Bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida na Ajpes .

Nadzorne skupine so pri vsebinskem pregledu posameznih 
prijavljenih socialnih programov ugotovile tudi, da je iz 
izpolnjenih prijavnih obrazcev v mnogih primerih težko 
razpoznati dejansko vsebino in aktivnosti, ki sestavljajo 
določeni program . Iz tega razloga so programi tudi slabše 
ocenjeni in posledično pridobijo manj sredstev . V mnogih 
primerih pa je stanje ravno obratno - organizacije delajo 
dobro in opravljajo potrebno, koristno delo, ter v veliki meri 
razbremenjujejo državno skrb .

Poleg tega so nadzorne skupine ugotovile, da si nekatere 
organizacije, ki so s sredstvi močno omejene, ne morejo 
privoščiti kvalitetnih računovodskih servisov oz . računovodij, 
ki bi organizacijam znali svetovati ter za njih spremljali 
zakonske in druge spremembe na področju finančno 
materialnega poslovanja ter tako skladno z zakonodajo vodili 
računovodske evidence .

Ugotovljeno je bilo tudi, da v nekaterih organizacijah 
dokumenti pomanjkljivo ali sploh ne izkazujejo stanja, ki je 
prikazan v poročilu za FIHO za leto 2011 .
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1 . Poraba odobrenih sredstev 
FIHO v invalidskih organizacijah 
v letu 2012 

Skladno s 23 . in 24 . členom Pravilnika o merilih in pogojih 
za uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju: Pravilnik) so 
invalidske in humanitarne organizacije, ki so se v preteklem 
letu (so)financirale iz sredstev FIHO, dolžne posredovati 
poročilo o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov na predpisanih obrazcih najpozneje do konca 
februarja za preteklo leto . 

Če organizacije, ki so pridobile sredstva, ne pošljejo poročil 
v roku in na predpisanih obrazcih, jih mora strokovna služba 
FIHO pozvati, da to nemudoma storijo . Če poročila kljub 
opozorilu ne posredujejo, se ukine izplačevanje odobrenih 
sredstev za tekoče koledarsko leto . 

FIHO je za poročanje o porabi odobrenih sredstev FIHO v 
letu 2012 organizacijam, ki so se v tem letu (so)financirale iz 
sredstev FIHO, pripravil in dal na razpolago obrazec FIHO 
3 v obliki spletne aplikacije, ki za vnaprej organizacijam 
omogoča racionalizacijo dela . Vse organizacije so poročila 
morale oddate tudi po pošti .
S ciljem ločenega poročanja o porabi sredstev FIHO iz 
1-odstotnega rezervnega sklada za leto 2012 je strokovna 
služba FIHO za ta namen pripravila ločen obrazec FIHO 4 .

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam (v 
nadaljevanju: invalidska komisija) je na svoji 27 . seji dne 
10 . 4 . 2013 obravnavala finančno in vsebinsko poročilo 
strokovne službe FIHO o realizaciji Finančno ovrednotenih 
letnih delovnih programov 26 invalidskih organizacij, ki so 
bile v letu 2012 na podlagi pogodb (so)financirane iz sredstev 
FIHO . 

Organizacije, ki so izpolnjevale pogoje po javnem razpisu 
za sredstva FIHO za leto 2012 so dodatna sredstva FIHO 
v letu 2012 prejele še na podlagi dveh sklepov Sveta FIHO 
o dofinanciranju Finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 
2012 . Prvo dofinanciranje je bilo realizirano iz naslova 

presežka sredstev FIH po zaključnem računu za leto 2011, 
drugo pa po rebalansu Finančnega načrta FIHO za leto 2012 .

Skladno s 23 . členom Pravilnika o merilih in pogojih za 
uporabo sredstev FIHO je vseh 26 invalidskih organizacij, 
prejemnic sredstev FIHO, na osnovi prejetih sklepov Sveta 
FIHO ter pripadajočih pogodb, preko spletnega programa 
fundaciji v roku poročalo o porabi sredstev za leto 2012 .

Invalidske organizacije, ki so z vlogami zaprosile za sredstva 
FIHO iz sklada 1 % rezervnih sredstev invalidskih organizacij 
za leto 2012 poročale tudi o porabi le-teh .

Za leto 2012 so bila z letnim sklepom Sveta FIHO, sredstva 
odobrena tudi Centru - društvu za pomoč osebam z motnjami 
avtizma, Lavričeva 5, iz Maribora, vendar organizacija ni 
podpisala pogodbe o (so)financiranju in zato sredstev FIHO za 
leto 2012 ni prejela .

Invalidska komisija je pri finančnem delu poročila ugotovila 
nekatera odstopanja pri poročanju o porabi sredstev FIHO na 
sklopu posebnih socialnih programov in delovanja v primerjavi 
z zaprošenimi oz . odobrenimi sredstvi FIHO za leto 2012 . Na 
tej podlagi je 14 invalidskih organizacij pozvala, da razloge za 
prerazporejanje sredstev FIHO znotraj in med posameznimi 
sklopi pisno utemeljijo . Na svoji 28 . seji dne 23 . 4 . 2013 se 
je invalidska komisija seznanila z obrazložitvami pozvanih 
invalidskih organizacij in tako pridobila celovito sliko o porabi 
sredstev FIHO  za leto 2012 .

Spodnja tabela v zneskih prikazuje odobrena in porabljena 
sredstva FIHO za izvajanje posebnih socialnih programov, 
delovanja in naložb po posameznih invalidskih organizacijah 
za leto 2012 navedenih pod šiframi od I01 do I30 . V tabeli 
so razvidne razlike med odobrenimi in porabljenimi sredstvi 
FIHO .

Iz tabele so v nadaljevanju razvidne tudi višine prenesenih 
neporabljenih sredstev FIHO iz leta 2011 v leto 2012 ter 
njihova poraba . Prav tako tudi višine neporabljenih sredstev 
FIHO, ki bi jih invalidske organizacije želele prenesti iz leta 
2012 v leto 2013 . 
Kot zadnja pa so prikazana odobrena in porabljena sredstva 
FIHO iz 1-odstotnega sklada rezervnih sredstev invalidskih 
organizacij za leto 2012 .

Dom Zveze paraplegikov Slovenije v 
Pacugu – oprema za fizioterapijo

ŠENT – Slovensko zdruenje za duševno 
zdravje – Razori

Društvi Vita – otvoritev Stanovanjske 
skupnosti Jakšičeva – Ljubljana
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Podatki o realizaciji finančno ovrednotenih letnih 
delovnih programov invalidskih organizacij za leto 2012

  Posebni socialni programi Delovanje

državna raven lokalna raven državna raven lokalna raven

Šif. odobreno poročano razlika odobreno poročano razlika odobreno poročano razlika odobreno poročano razlika 

I01 526 .834,85 521 .301,14 5 .533,71 557 .927,09 557 .927,09 0,00 359 .972,80 359 .972,75 0,05 245 .058,89 245 .058,89 0,00

I02 598 .866,30 602 .375,53 -3 .509,23 357 .281,52 364 .224,29 -6 .942,77 400 .488,99 396 .979,76 3 .509,23 252 .163,49 245 .220,72 6 .942,77

I03 785 .039,52 785 .039,52 0,00 0,00 0,00 0,00 272 .337,22 272 .337,22 0,00 0,00 0 0,00

I04 511 .119,02 511 .119,02 0,00 248 .667,03 248 .667,11 -0,08 216 .109,95 216 .109,95 0,00 115 .641,97 115 .641,97 0,00

I05 492 .113,00 531 .463,22 -39 .350,22 0,00 0,00 0,00 189 .009,00 149 .658,78 39 .350,22 0,00 0 0,00

I06 675 .621,77 675 .621,77 0,00 303 .761,56 317 .997,75 -14 .236,19 285 .443,00 285 .443,00 0,00 218 .220,00 199 .550,03 18 .669,97

I07 605 .000,00 605 .000,00 0,00 411 .000,00 411 .000,00 0,00 279 .346,18 279 .346,18 0,00 184 .000,00 184 .000,00 0,00

I08 396 .645,05 388 .975,13 7 .669,92 51 .558,46 51 .558,46 0,00 190 .861,10 198 .531,02 -7 .669,92 57 .391,52 57 .391,52 0,00

I09 136 .166,60 139 .941,91 -3 .775,31 146 .992,86 136 .828,81 10 .164,05 124 .589,24 120 .813,93 3 .775,31 75 .678,83 75 .678,83 0,00

I10 54 .849,18 54 .849,18 0,00 282 .000,00 282 .000,00 0,00 152 .843,06 152 .843,06 0,00 90 .000,00 90 .000,00 0,00

I11 493 .341,40 470 .702,69 22 .638,71 0,00 0,00 0,00 144 .347,68 143 .623,29 724,39 0,00 0 0,00

I12 113 .192,26 113 .192,26 0,00 0,00 0,00 0,00 47 .718,07 47 .718,07 0,00 0,00 0 0,00

I13 63 .145,00 63 .145,00 0,00 55 .600,00 55 .600,00 0,00 43 .100,00 43 .100,00 0,00 24 .110,00 24 .110,00 0,00

I14 149 .263,00 149 .263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 .567,00 116 .567,00 0,00 0,00 0 0,00

I15 45 .479,18 49 .081,34 -3 .602,16 0,00 0,00 0,00 84 .580,00 80 .128,66 4 .451,34 0,00 0 0,00

I16 14 .234,51 5 .312,36 8 .922,15 0,00 0,00 0,00 12 .546,18 12 .526,97 19,21 0,00 0 0,00

I17 101 .949,82 43 .299,00 58 .650,82 0,00 0,00 0,00 25 .129,00 25 .129,00 0,00 0,00 0 0,00

I18 306 .162,60 235 .942,19 70 .220,41 0,00 0,00 0,00 25 .526,00 25 .526,00 0,00 0,00 0 0,00

I19 210 .411,11 263 .911,11 -53 .500,00 0,00 0,00 0,00 14 .988,89 14 .988,89 0,00 0,00 0 0,00

I20 32 .483,83 24 .340,03 8 .143,80 0,00 0,00 0,00 11 .190,00 11 .199,97 -9,97 0,00 0 0,00

I21 52 .912,55 41 .327,30 11 .585,25 0,00 0,00 0,00 5 .295,75 5 .295,75 0,00 0,00 0 0,00

I22 58 .046,71 46 .122,78 11 .923,93 39 .209,50 36 .108,22 3 .101,28 28 .900,06 28 .900,06 0,00 16 .111,73 16 .111,73 0,00

I23 46 .651,59 54 .785,42 -8 .133,83 0,00 0,00 0,00 20 .512,78 20 .512,78 0,00 0,00 0 0,00

I25 24 .162,79 38 .674,42 -14 .511,63 0,00 0,00 0,00 16 .837,21 16 .837,21 0,00 0,00 0 0,00

I29 24 .000,00 23 .465,07 534,93 0,00 0,00 0,00 20 .000,00 10 .435,14 9 .564,86 0,00 0 0,00

I30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 .200,00 3 .200,00 0,00 0,00 0 0,00

  6.517.691,64 6.438.250,39 79.441,25 2.453.998,02 2.461.911,73 -7.913,71 3.091.439,16 3.037.724,44 53.714,72 1.278.376,43 1.252.763,69 25.612,74
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Šifra in pripadajoča organizacija

I01 - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
I02 - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
I03 - Društvo distrofikov Slovenije
I04 – Zveza paraplegikov Slovenije
I05 - Združenje multiple skleroze Slovenije
I06 – Zveza Sožitje

I07 – Zveza delovnih invalidov Slovenije
I08 – Zveza Sonček
I09 -  Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije 
I10 -  Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
I11 - Zveza za šport invalidov Slovenije – POK
I12 – Društvo laringektomiranihh Slovenije

Naložbe  
prenos iz 

2011 v 2012

poraba 
prenosa iz 

2011

prenos iz 
2012 v 2013

1 % rezervnih sredstev iz sklada za 
invalidske organizacije 2012državna raven lokalna raven skupaj 2012

Šif. odobreno poročano razlika odobreno poročano razlika odobreno poročano razlika odobreno poročano razlika

I01 71 .941,34 71 .941,34 0,00 89 .495,60 84 .297,59 5 .198,01 1 .851 .230,57 1 .840 .498,80 10 .731,77 0,00 0,00 10 .731,77 4 .677,60 4 .677,60 0,00

I02 89 .827,92 59 .856,32 29 .971,60 70 .215,84 70 .215,84 0,00 1 .768 .844,06 1 .738 .872,46 29 .971,60 0,00 0,00 29 .971,60 12 .604,94 12 .604,94 0,00

I03 271 .319,93 219 .894,17 51 .425,76 0,00 0,00 0,00 1 .328 .696,67 1 .277 .270,91 51 .425,76 0,00 0,00 51 .425,76 5 .259,00 5 .259,00 0,00

I04 52 .635,00 52 .635,00 0,00 145 .755,68 145 .755,68 0,00 1 .289 .928,65 1 .289 .928,73 -0,08 0,00 0,00 0,00 22 .383,39 22 .383,39 0,00

I05 188 .318,40 53 .105,96 135 .212,44 0,00 0,00 0,00 869 .440,40 734 .227,96 135 .212,44 0,00 0,00 135 .212,44 0,00 0,00 0,00

I06 144 .109,95 21 .846,12 122 .263,83 99 .488,93 99 .358,93 130,00 1 .726 .645,21 1 .599 .817,60 126 .827,61 0,00 0,00 126 .827,61 0,00 0,00 0,00

I07 70 .269,40 0,00 70 .269,40 233 .706,53 233 .706,53 0,00 1 .783 .322,11 1 .713 .052,71 70 .269,40 0,00 0,00 70 .269,40 12 .080,84 12 .080,84 0,00

I08 90 .000,00 87 .936,84 2 .063,16 0,00 0,00 0,00 786 .456,13 784 .392,97 2 .063,16 0,00 0,00 2 .063,16 0,00 0,00 0,00

I09 22 .100,00 22 .100,00 0,00 2 .500,00 2 .500,00 0,00 508 .027,53 497 .863,48 10 .164,05 350,00 350,00 10 .164,05 0,00 0,00 0,00

I10 0,00 0,00 0,00 38 .079,87 38 .079,87 0,00 617 .772,11 617 .772,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I11 95 .283,55 91 .149,02 4 .134,53 0,00 0,00 0,00 732 .972,63 705 .475,00 27 .497,63 0,00 0,00 27 .497,61 26 .500,00 26 .500,00 0,00

I12 909,98 909,98 0,00 0,00 0,00 0,00 161 .820,31 161 .820,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I13 865,20 865,20 0,00 3 .759,94 3 .759,94 0,00 190 .580,14 190 .580,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I14 313,20 313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 266 .143,20 266 .143,20 0,00 3 .422,39 729,69 2 .692,70 0,00 0,00 0,00

I15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 .210,00 129 .210,00 0,00 15 .000,00 15 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 .858,54 17 .839,33 19,21 2 .772,92 2 .772,92 19,21 0,00 0,00 0,00

I17 15 .733,12 5 .614,63 10 .118,49 0,00 0,00 0,00 84 .161,12 74 .042,63 10 .118,49 0,00 0,00 10 .118,49 0,00 0,00 0,00

I18 16 .799,41 15 .143,34 1 .656,07 0,00 0,00 0,00 353 .995,41 276 .611,53 77 .383,88 0,00 0,00 77 .383,88 9 .879,10 9 .714,62 164,48

I19 834,00 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 .734,00 279 .734,00 0,00 1 .971,98 1 .971,98 27 .100,00 0,00 0,00 0,00

I20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 .540,00 35 .540,00 0,00 1 .913,00 1 .913,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I21 18 .000,00 18 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 .623,05 64 .623,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I22 2 .020,27 1 .876,27 144,00 0,00 0,00 0,00 136 .288,27 129 .119,06 7 .169,21 0,00 0,00 7 .169,21 0,00 0,00 0,00

I23 130 .000,00 130 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 .298,20 205 .298,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5 .000,00 5 .000,00 0,00

I25 3 .979,93 3 .979,93 0,00 0,00 0,00 0,00 59 .979,93 59 .491,56 488,37 0,00 0,00 488,37 0,00 0,00 0,00

I29 2 .678,11 1 .632,26 1 .045,85 0,00 0,00 0,00 60 .678,11 35 .532,47 25 .145,64 0,00 0,00 25 .145,64 0,00 0,00 0,00

I30 1 .000,00 1 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 .200,00 4 .200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.288.938,71 860.633,58 428.305,13 683.002,39 677.674,38 5.328,01 15.313.446,35 14.728.958,21 584.488,14 25.430,29 22.737,59 614.280,90 98.384,87 98.220,39 164,48

I13 – Zveza ILCOI14 – Društvo revmatikov Slovenije
I15 – Združenje inv . – FORUM Slovenije
I16 – Dr . voj . vojnih inv . mob . Slovencev v nemško vojsko
I17 – Društvo paralitikov Slovenije
I18 – Društvo študentov invalidov Slovenije
I19 – Društvo YHD
I20 – Društvo Vizija

I21 – Sklad Silva
I22 – Zveza Invalid
I23 – Društvo Vita
I25 – Društvo za kr . Vnetno črevesno bolezen
I29 – Društvo Dlan
I30 – Združenje vojnih invalidov »91«
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Iz tabele je razvidno:

•	 da je vseh 26 invalidskih organizacij, ki so se (so)finan-
cirale iz sredstev FIHO za leto 2012 v predpisanem 
roku posredovalo Poročila o realizaciji finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov organizacije;

•	 da so bila skupna odobrena sredstva FIHO invalidskim 
organizacijam za izvajanje posebnih socialnih 
programov, delovanja in naložb v letu 2012 realizirana 
v višini 15 .313 .446,35 EUR, iz poročil invalidskih 
organizacij pa izhaja, da so organizacije porabile 
sredstva v višini 14 .728 .958,21 EUR;

•	 da so invalidske organizacije, katere so prenašale 
neporabljena sredstva FIHO iz leta 2011 v 2012 le-ta 
porabila, razen Društva revmatikov Slovenije, ki del 
teh sredstev v višini 2 .692,70 EUR prenaša tudi v leto 
2013 za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na 
PS Lesnina;

•	 da invalidske organizacije iz svojih poročil izkazujejo 
neporabljena sredstva FIHO za leto 2012 v skupni 
zaprošeni višini 614 .280,90 EUR, od katerih je na 
posebnih socialnih programih neporabljenih sredstev 
136 .132,00 EUR na delovanju 23 .440,37 EUR in 
na naložbah 454 .708,53 EUR . Pri tem je potrebno 
upoštevati, da bo invalidska komisija o odobritvi 
prenosa neporabljenih sredstev FIHO v višini  
7 .169,21 EUR iz leta 2012 v 2013 za Invalida – 
Zvezo društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo  
Slovenije iz Velenja, sklepala šele po opravljenem 
izrednem nadzoru v tej organizaciji;

•	 da razlika med odobrenimi in poročanimi sredstvi 
za leto 2012 in višino prenesenih sredstev v znesku 
29 .792,76 EUR pomeni prenesena sredstva Društva 
revmatikov Slovenije (2 .692,76 EUR), ki so jim ta 
sredstva ostala še iz leta 2011 in prenesena sredstva 
Društva YHD v višini 27 .100,00 EUR za nakup 
kombija, ki jim je bil odobren po ponovni obravnavi 
vloge na javni razpis za leto 2011 . Sredstva so jim bila 
nakazana v februarju 2012 in se poraba teh sredstev ne 
evidentira kot tekoče odobrena sredstva za leto 2012;

•	 da je razlika med odobrenimi sredstvi FIHO iz sklada 
1 % rezerve invalidskih organizacij za leto 2012 in 
porabljenimi sredstvi v višini 164,48 EUR, katere 

bo Društvo študentov invalidov Slovenije vrnilo na 
TRR FIHO, ker so bili dejanski stroški popravila 
in zamenjave motorja pri kombiniranem vozilu, za 
katerega so bila odobrena rezervna sredstva nižji, kot  
so sprva predvidevali;

Vsebina prenosov:

•	 Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 
Zveza poroča, da ni porabila vseh odobrenih in 
nakazanih sredstev FIHO v letu 2012 . Prilaga vlogo 
za prenos št . 988 z dne 25 . 2 . 2013 v leto 2013 skupni 
višini 10 .731,77EUR in sicer bi prenesena sredstva 
porabili za enake namene, kot so bila odobrena po 
prvotnem sklepu FIHO:

•	 za posebni socialni program na državni ravni 
»Mreža spremljevalcev za slabovidne« v višini 
5 .533,71 EUR;

•	 za investicijska sredstva na lokalni ravni za MDSS 
Koper; za pleskanje stanovanjsko poslovnega 
objekta z bivalno skupnostjo slepih in slabovidnih  
v višini 5 .198,01 EUR;

•	 sredstva za delovanje na državni ravni v višini  
0,05 EUR 

•	 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije 
Zveza poroča, da v letu 2012 ni porabila vseh 
odobrenih sredstev FIHO . Ostala so jim neporabljena 
sredstva v skupni višini 29 .971,60 EUR . Z vlogo z 
dne 19 . 2 . 2013 zaprošajo za prenos teh sredstev v leto 
2013 za naslednje namene (iste) v sledečih višinah:

•	 adaptacija prostorov (apartmajev) v večnamenskem 
objektu ZDGNS Piran: 6 .139,60 EUR,

•	 nakup večnamenskega kombi vozila:  
18 .000,00 EUR,

•	 virtualno ozadje – programska oprema:  
5 .832,00 EUR .

•	 Društvo distrofikov Slovenije 
Društvo poroča, da je porabilo vsa odobrena sredstva 
FIHO, razen dela investicijskih sredstev v višini 
51 .425,76 EUR za vgraditev vrat in talnih ploščic ter 
razvodnih stropnih kanalov za prezračevanju v prostoru 
za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih 
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tehničnih pripomočkov za distrofike . Omenjena 
sredstva so jim bila v višini 6 .652,46 EUR nakazana po 
osnovnem sklepu, ter z 2 . dofinanciranjem in jih zaradi 
poznega nakazila niso mogli porabiti, zato z vlogo 
št . 170/i/13 z dne 28 .2 .2013 prosijo za prenos za isti 
namen v leto 2013 .

•	 Združenje multiple skleroze Slovenije 
Združenje poroča, da v letu 2012 zaradi (deloma) 
poznega nakazila (2 . dof .) niso uspeli realizirati 
investicijskih del v skupni višini 135 .212,44 EUR 
iz sredstev FIHO . Združenje s posredovano vlogo 
št . 17-02-13/šs z dne 27 . 2 . 2013 zaproša za prenos 
neporabljenih sredstev FIHO iz leta 2012 v leto 2013 
za iste namene in sicer:

•	 nakup 5 dvigal proizvajalca Meyland z vgradnjo in 
namestitvijo  v višini 10 .740,00 EUR,

•	 nakup vozila za prevoz invalidov v višini  
27 .100,00 EUR,

•	 Tuširni stoli za preklop za Center MS v Topolšici v 
višini 3 .884,16 EUR,

•	 nabava opreme za usposobitev prostorov za dnevno 
varstvo na Gašperšičevi v višini 57 .628,28 EUR,

•	 prilagoditev prostorov za dnevno varstvo najtežjih 
invalidov v višini 25 .860,00 EUR,

•	 bolniške postelje in tehnični pripomočki za  
Center MS Ankaran v višini 10 .000,00 EUR .

•	 Zveza Sožitje 
Zveza v svojem poročilu navaja, da ni v celoti porabila 
vseh sredstev FIHO, ki so bila za namen investicij na 
državni ravni nakazana v letu 2012 v višini  
122 .263,83 EUR, prav tako so jim ostala neporabljena 
sredstva za delovanje in naložbo na lokalni ravni 
v višini 4 .563,78 EUR . Zveza z vlogo za prenos 
neporabljenih sredstev FIHO z dne 26 . 1 . 2013 prosi 
za prenos vseh neporabljenih sredstev v leto 2013 v 
skupni višini 126 .827,61 EUR in sicer za:

•	 Naložbe na državni ravni:

•	 nakup klimatske naprave v višini 996,20 EUR,

•	 nakup dvižne ploščadi v višini 10 .776,00 EUR, 
adaptacijo prostorov Zveze Sožitje v višini 
52 .684,09 EUR,

•	 nabavo pisarniške opreme za adaptirane prostore 
Zveze Sožitje v višini 9 .242,40 EUR,nakup dveh 
kombiniranih vozil za prevoz OMDR v višini 
48 .565,14 EUR .

•	 Delovanje na lokalni ravni

•	 DS Ribnica za delovanje 1 .489,00 EUR,

•	 DS Gornja Radgona za delovanje 908,61 EUR,

•	 DS Idrija in Cerkno 2 .036,17 za delovanje . 

•	 Naložbo na lokalni ravni:

•	 DS Sežana  130,00 EUR za nakup računalniške 
opreme .

•	 Zveza delovnih invalidov 
Zveza poroča, da v letu 2012 ni porabila vseh 
nakazanih investicijskih sredstev na državni ravni  
(2 . dof ) . Z vlogo za prenos št . 57/2013 z dne  
26 . 2 . 2013 zveza prosi za prenos neporabljenih 
sredstev FIHO v leto 2013, ker jih v letu 2012 
niso mogli porabiti zaradi poznega nakazila v 
mesecu novembru v skupni višini 70 .269,40 EUR . 
Neporabljena sredstva bi porabili za isti namen in 
sicer:

•	 vzdrževanje v objektih ZDIS za ohranjevanje 
zdravja v Izoli v višini 35 .635,00 EUR in 

•	 vzdrževanje v objektih ZDIS za ohranjevanje 
zdravja v Termah Ptuj  v višini 34 .634,40 EUR . 

•	 Zveza Sonček 
Poročajo, da so jim ostala neporabljena investicijska 
sredstva FIHO v višini 2 .063,16 EUR, ki bi jih v letu 
2013 na podlagi posredovane vloge z dne 12 . 3 . 2013 
želeli porabiti za vgradnjo dušilcev hrupa v Centru 
Sonček . 

•	 Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije  
Zveza poroča, da so v DCIV Novo mesto porabili 
vsa prenesena sredstva FIHO iz leta 2011 v višini 
350,00 EUR, vendar ne za posebni socialni program 
»Prebivanje in prilagajanje okolju«kot je bilo po 
sklepu Sveta FIHO odobreno, ampak za PSP »Skrb 
za ohranjevanje zdravja« . Prvega PSP namreč na 
lokalnem nivoju ne izvajajo več . 
Navajajo, da posamezna društva CIV na lokalni ravni 
niso porabila vseh odobrenih sredstev za posebne 
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socialne programe, zato jih želijo na podlagi vloge 
št . 032/013/K z dne 1 . 3 . 2013 v skupni višini 
10 .164,06 prenesti v leto 2013 in sicer (v EUR):

•	 Zveza za šport invalidov Slovenije – POK 
Zveza poroča, da v letu 2012 ni porabila vseh 
odobrenih sredstev na posebnih socialnih programih, 
in sicer v višini 22 .638,71EUR, na sklopu delovanja 
so jim ostala neporabljena sredstva v višini 724,39 
EUR, na sklopu investicij pa 4 .134,51EUR . Z vlogo 
št . 292/SR-ME z dne 15 . 3 . 2013 zaprošajo za prenos 
neporabljenih sredstev v leto 2013 v skupni višini 
27 .497,61 EUR za sledeče namene in sicer (v EUR):

    (M) DCIV  

  Posebni socialni program Ljubljana Primorska Celje Maribor Skupaj

1 . Kompenziranje invalidnosti 1 .370,00 773,00 1 .000,00   3 .143,00

2 . Skrb za ohranjevanje zdravja 675,69 1 .035,33   1 .755,43 3 .466,45

3 . Usposabljanje za aktivno življenje in delo 667,10 200,00     867,10

4 . Šport in rekreacija 387,12 430,00     817,12

5 . Kulturno udejstvovanje in ustvarjalnost 446,81 182,00     628,81

6 . Prevozi invalidov 406,50   239,64   646,14

7 . Dnevni centri 595,43       595,43

  Skupaj 4.548,66 2.620,33 1.239,64 1.755,43 10.164,05

1 . športni ribolov 2 .910,86

2 . alpsko smučanje 1 .887,02

3 . EP gluhih v košarki 1 .865,16

4 . EP v hokeju na električnih vozičkih 4 .330,74

5 . EP v showdownu 4 .330,80

6 . golbal 3 .501,61

7 . dvoransko balinanje - boccia 2 .112,91

8 . državna prvenstva 1 .699,61

delovanje: 724,39

naložbe: 4 .134,51 (predelava avta)

•	 Društvo revmatikov Slovenije 
V letu 2009 je društvo od FIHO dobilo sredstva v 
višini 9 .500,00 EUR za naložbo: vzdrževanje poslovne 
stavbe (PS) Lesnina, kjer so lastniki dveh pisarn, 
solastniki sejne sobe ter pripadajočega dela skupnih 
etažnih prostorov . Del sredstev FIHO je bil porabljen  
v letu 2009 in 2010 . Preostala sredstva v višini  
5 .125,72 EUR pa so bila na podlagi sklepa FIHO 
prenesena v leto 2011 . V letu 2011 so porabili še 
1 .703,33 EUR za predvideni namen tj . za del zunanje 
hidroizolacije kletnih prostorov, nabavo in montažo 
zunanjih  polic nad izolacijo kletnih prostorov ter 
popravilo stropnih luči  v avli PS . Del sredstev v višini 
3 .422,39 EUR niso porabili iz razlogov, ki so bili 
na strani upravljalca stavbe . S 1 . 1 . 2012 se je začelo 
z zbiranjem dajatev v rezervni sklad in nadaljevalo 
z začeto hidroizolacijo stavbe . Tako so v letu 2012  
porabili še del sredstev v višini 729,69 EUR .  
Sanitarij upravljalec še vedno ni adaptiral .  
Zato za ostala neporabljena sredstva v višini 
2 .692,70 EUR vlagajo prošnjo za prenos v leto 2013 
št . 017/2013 z dne 14 . 3 . 2013 za isti namen – 
»sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na PS 
Lesnina« .

•	 Društvo vojaških vojnih mobiliziranih Slovencev  
v nemško vojsko 
Poroča, da so na PSP porabili vsa sredstva, ostalo jim 
je le 19,21 EUR na delovanju . Prosijo, da bi jih v letu 
2013 lahko porabili za PSP zdraviliško zdravljenje . 

•	 Društvo paralitikov Slovenije 
Društvo poroča, da ni v celoti porabilo sredstev FIHO 
v letu 2012 odobrenih za realizacijo investicijskega 
vzdrževanja na društvu . V vlogi z dne 28 . 2 . 2013 
pojasnjujejo, da so jim ostala neporabljena sredstva v 
višini 10 .118,49 EUR, ki bi jih:

•	  v višini 1 .531,20 EUR v letu 2013 porabili za 
investicijsko vzdrževanje prostorov društva (beljenje 
in preureditev sanitarij), 

•	  ostalo, 8 .587,29 EUR pa bi namenili za delovanje 
društva, ker so sredstva, ki so jih letos dobili za ta 
sklop premajhna . 
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•	 Društvo študentov invalidov Slovenije 
Iz poročila izhaja, da društvo ni porabilo vseh 
sredstev FIHO v letu 2012 . Na vseh posebnih 
socialnih programih so sredstva FIHO delno ostala 
neporabljena, ker so tudi iz sistemskih virov pridobili 
sredstva za izvajanje PSP . Znesek v skupni višini 
77 .383,88 EUR, za katerega z vlogo  z dne 4 . 3 . 2013 
prosijo za prenos v leto 2013 bi porabili za naslednje 
(iste) namene:

•	 služba za pomoč študentom invalidom:  
12 .421,62 EUR

•	 osebna asistenca za študente invalide:  
24 .688,60 EUR 

•	 prevozi študentov invalidov: 18 .747,79 EUR

•	 obštudijske dejavnosti za študente invalide: 
19 .869,80 EUR

•	 YHD  
Tekoče odobrena sredstva v letu 2012 so v društvu 
porabili v celoti, z vlogo št . 59/13-EB z dne 27 . 2 . 
2013 pa prosijo za prenos sredstev FIHO po ponovni 
obravnavi v višini 27 .100,00 EUR za nakup kombija, 
ki ga v letu 2012 niso mogli realizirati, ker niso uspeli 
najti modela, ki bi ustrezal potrebam in zahtevam . 
Akontacijo za kombi, ki ga bodo kupili predvidoma v 
aprilu 2013 so že plačali .

•	 INVALID Zveza društev gibalno oviranih in oseb z 
invalidnostjo
Zveza poročilu prilaga vlogo št . 8/2013 z dne 26 . 2 . 
2013, v kateri zaproša za prerazporeditve odobrenih 
sredstev FIHO med posameznimi PSP v letu 2012 
in za prenos neporabljenih sredstev v višini 7 .169,21 
EUR v leto 2013 . Komisija je na svoji 29 . seji 
sprejela sklep, da se zaradi razjasnitve dejstev v zvezi 
s prerazporeditvami in prenosi v zvezi Invalid najprej 
opravi izredni nadzor – predvidoma v juniju 2013, šele 
nato bo sklepala o odobritvi prenosa sredstev FIHO .

•	 Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen 
Društvo z vlogo z dne 27 . 2 . 2013 pa prosi za prenos 
celotnih 488,37 EUR za PSP Socialna varnost in 
vključenost v običajno življenje . V letu 2013 bi jih 
porabilo za isti namen oz . izvajanje HELP LINE oz . 
SOS telefona .

•	 Dlan – društvo gluhoslepih Slovenije
Društvo poroča, da v letu 2012 zaradi poznega 
nakazila po 2 . dof . ni uspelo realizirati celotne porabe 
sredstev FIHO na PSP, delovanju in naložbah .  
Z vlogo št . 28/2013 z dne 28 . 2 . 2013 prosi za prenos 
neporabljenih sredstev v skupni višini 25 .145,69 EUR 
in sicer za iste namene, kot so bila sredstva prvotno 
odobrena:

•	 Posebni socialni programi v višini 14 .534,93 EUR: 
stisk roke 155,01 EUR, usposabljanje in socialna 
rehabilitacija gluhoslepih 3 .976,94 EUR,

•	 Strokovna pomoč in podpora družinam gluhoslepih 
prostovoljcev 6 .038,45 EUR,

•	 Šport in rekreacija gluhoslepih 2 .095,22 EUR,

•	 Zmanjševanje socialne izključenosti oseb z 
gluhoslepoto 2 .269,31 EUR .

•	 Delovanje v višini 9 .564,86 EUR .

•	 Investicije v višini 1 .045,85 EUR: 
Jaws – čitalec zaslona 1 .021,20 EUR,

•	 Razlika na ostalih naložbah v višini 24,65 EUR,

•	 Z gornjimi sredstvi (1 .045,85EUR) želi društvo 
kupiti kvaliteten čitalec zaslona .

Vsebina prerazporeditev:

Zvezi za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite 
Slovenije na podlagi vloge št . 292/SR-ME z dne 15 .3 .2013 
prosi za odobritev spremembe namembnosti investicijskih 
sredstev FIHO za leto 2012:

•	 iz nakupa športnih rekvizitov v opremo za London 
2012 v višini 5 .186,80 EUR, opremo za ostale 
reprezentante v višini 14 .738,85 EUR ter športne 
rekvizite za London 2012 in ostale reprezentante v 
višini 27 .882,35 EUR

•	 iz nakupa prilagojenega vozila (delna sprememba) v 
fotokopirni stroj v višini 2 .170,21 EUR .

Ker so pri nakupu avtomobila dobili ugodno ponudbo, vseh 
sredstev niso porabili . Ostanek v višini 6 .304,72 EUR so 
deloma porabili za stroške fotokopirnega stroja, ostanek pa 
želijo prenesti v leto 2013 za predelavo avtomobila, ki je niso 
uspeli izvesti v letu 2012 .
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2 . Poraba odobrenih sredstev 
FIHO v humanitarnih 
organizacijah v letu 2012  

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam je 
na svoji 25 . seji dne 10 . 4 . 2013 obravnavala prejeta poročila 
vseh 65 humanitarnih organizacij, ki so bile v letu 2012 (so)
financirane s strani FIHO .

Slovenski Karitas in Rdečemu križu Slovenije sta bila v 
mesecu novembru 2012 na podlagi prejetih vlog odobrena 
izredna sredstva za realizacijo pomoči prizadetim v poplavah, 
v skupni višini 100 .000,00 EUR . Obe organizaciji sta 
skladno s 23 . členom Pravilnika o merilih in pogojih za 
uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju: pravilnik) pripravili 
ločeno poročilo o namenski porabi teh odobrenih izrednih 
sredstev . 

Humanitarna komisija je pri vsebinski in finančni obravnavi 
poročil ugotovila nekatera odstopanja pri poročanju o porabi 
sredstev FIHO med posameznimi nameni v primerjavi z 
odobrenimi sredstvi FIHO za leto 2012 . Na takšni osnovi 
je tri organizacije pozvala k posredovanju utemeljenega 
pojasnila in navedbe razlogov za prerazporejanje odobrenih 
sredstev FIHO, dve organizaciji pa sta bili pozvani k 
posredovanju pojasnila za neporabljena sredstva v letu 2012 
z utemeljitvijo razlogov za njihovo porabo v letu 2013 . Na 
26 . seji dne 10 . 5 . 2013 je komisija obravnavala prejete 
obrazložitve pozvanih organizacij .

Spodnja preglednica prikazuje odobrena in porabljena 
sredstva FIHO v letu 2012 po posameznih namenih, skupna 
odobrena in porabljena sredstva FIHO v letu 2012, prenos 
in porabo neporabljenih sredstev FIHO iz leta 2011 v 2012 
ter morebitne prenose sredstev FIHO v leto 2013 . V tabeli so 
kot zadnja prikazana odobrena in porabljena sredstva FIHO 
iz 1-odstotnega sklada rezervnih sredstev humanitarnih 
organizacij za leto 2012 .

Center humanitarnega Društva 
Vincencijeva zveza dobrote

Iz biletna Zveze slovenskih društev za 
boj proti raku

OZARA – Nacionalno združenje 
za kakovost življenja – športne igre 
uporabnikov – 2012
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  Programi 2012 Delovanje 2012

           Programi na državni ravni         Programi na lokalni ravni Delovanje na državni ravni  Delovanje na lokalni ravni

    Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika

1 . H01 16 .894,97    16 .894,97    0,00    0,00    0,00    0,00    5 .150,36    5 .150,36    0,00    0,00    0,00    0,00    

2 . H04 30 .277,52    30 .277,52    0,00    0,00    0,00    0,00    8 .577,05    8 .577,05    0,00    0,00    0,00    0,00    

3 . H05 4 .370,23    4 .370,23    0,00    0,00    0,00    0,00    1 .239,16    1 .239,16    0,00    0,00    0,00    0,00    

4 . H06 129 .905,53    129 .905,53    0,00    0,00    0,00    0,00    36 .785,91    36 .785,91    0,00    0,00    0,00    0,00    

5 . H07 62 .245,11    62 .245,11    0,00    0,00    0,00    0,00    17 .632,40    17 .632,40    0,00    0,00    0,00    0,00    

6 . H08 108 .773,35    108 .773,35    0,00    0,00    0,00    0,00    30 .718,54    30 .718,54    0,00    0,00    0,00    0,00    

7 . H09 52 .744,37    48 .570,76    4 .173,61    0,00    0,00    0,00    14 .935,16    14 .935,16    0,00    0,00    0,00    0,00    

8 . H10 28 .033,00    28 .033,00    0,00    6 .636,90    6 .636,90    0,00    7 .854,45    7 .854,45    0,00    1 .964,41    1 .964,41    0,00    

9 . H11 28 .332,49    28 .332,49    0,00    0,00    0,00    0,00    8 .024,35    8 .024,35    0,00    0,00    0,00    0,00    

10 . H12 10 .319,17    10 .319,17    0,00    12 .596,56    12 .596,56    0,00    3 .129,67    3 .129,67    0,00    3 .360,85    3 .360,85    0,00    

11 . H14 28 .065,93    28 .065,93    0,00    0,00    0,00    0,00    7 .961,17    7 .961,17    0,00    0,00    0,00    0,00    

12 . H15 25 .564,89    25 .564,89    0,00    0,00    0,00    0,00    7 .238,99    7 .238,99    0,00    0,00    0,00    0,00    

13 . H16 137 .591,01    137 .591,01    0,00    0,00    0,00    0,00    37 .491,37    37 .491,37    0,00    0,00    0,00    0,00    

14 . H17 12 .879,67    12 .879,67    0,00    0,00    0,00    0,00    3 .648,15    3 .648,15    0,00    0,00    0,00    0,00    

15 . H18 28 .191,54    28 .191,54    0,00    0,00    0,00    0,00    7 .986,95    7 .986,95    0,00    0,00    0,00    0,00    

16 . H19 20 .300,00    20 .300,00    0,00    0,00    0,00    0,00    4 .200,00    4 .200,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

17 . H20 26 .164,72    26 .164,72    0,00    0,00    0,00    0,00    7 .408,84    7 .408,84    0,00    0,00    0,00    0,00    

18 . H21 23 .850,96    16 .676,76    7 .174,20    103 .775,72    103 .775,72    0,00    6 .043,32    6 .043,32    0,00    27 .821,67    27 .821,67    0,00    

19 . H22 16 .434,25    16 .434,25    0,00    0,00    0,00    0,00    4 .654,13    4 .654,13    0,00    0,00    0,00    0,00    

20 . H23 562 .175,94    562 .175,94    0,00    0,00    0,00    0,00    159 .267,83    159 .267,83    0,00    0,00    0,00    0,00    

21 . H25 48 .520,26    48 .520,26    0,00    0,00    0,00    0,00    13 .744,57    13 .744,57    0,00    0,00    0,00    0,00    

22 . H26 24 .726,03    24 .726,03    0,00    0,00    0,00    0,00    7 .001,46    7 .001,46    0,00    0,00    0,00    0,00    

23 . H27 282 .437,48    282 .437,48    0,00    0,00    0,00    0,00    79 .975,40    79 .975,40    0,00    0,00    0,00    0,00    

24 . H28 10 .837,20    10 .837,20    0,00    32 .895,23    32 .895,23    0,00    3 .054,42    3 .054,42    0,00    9 .330,60    9 .330,60    0,00    

25 . H29 50 .511,66    50 .511,66    0,00    54 .685,78    54 .685,78    0,00    13 .943,26    13 .943,26    0,00    15 .849,33    15 .849,33    0,00    

Šifra in pripadajoča organizacija
H01 – Društvo za fenilketonurijo                                    
H04 – Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov            
H05 – Društvo na srcu operiranih                                      

H06 – Združenje bolnikov s CVB                                      
H07 – Društvo SOS telefon                                               
H08 – EHO Podpornica                                                     
H09 – Zveza prijateljev mladine                                     

H10 – Zveza slo . društev za boj proti raku                    
H11 – Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi                 
H12 – Zveza dr . bolnikov z osteoporozo                      
H14 – Društvo prosto . Vincencijeve zv . dobrote         

H15 – Društvo Žarek upanja                   
H16 – Slo . društvo HOSPIC                     
H17 – Društvo STIGMA                           
H18 – Društvo VILKO MAZI                    

Podatki o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov humanitarnih organizacij za leto 2012
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  Naložbe 2012 Skupaj  2012

Prenos iz leta 
2011 v 2012

Poraba prenosa 
2012

Prenos iz 
leta 2012 

v 2013

Odobreno iz  
1 % sklada rez . 

sredstev
Poraba 1 % sklada 

rez . sredstev

    Naložbe na državni ravni Naložbe na lokalni ravni Sklep + dofinanciranje 1 in 2

    Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika

1 . H01 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    22 .045,33    22 .045,33    0,00    586,38    586,38    0,00    0,00    0,00    

2 . H04 1 .300,00    1 .300,00    0,00    0,00    0,00    0,00    40 .154,57    40 .154,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

3 . H05 600,00    599,78    0,22    0,00    0,00    0,00    6 .209,39    6 .209,17    0,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

4 . H06 600,00    600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    167 .291,44    167 .291,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

5 . H07 2 .500,00    2 .499,02    0,98    0,00    0,00    0,00    82 .377,51    82 .376,53    0,98    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

6 . H08 1 .500,00    1 .500,00    0,00    0,00    0,00    0,00    140 .991,89    140 .991,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

7 . H09 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    67 .679,53    63 .505,92    4 .173,61    0,00    0,00    4 .173,61    0,00    0,00    

8 . H10 0,00    0,00    0,00    600,00    600,00    0,00    45 .088,76    45 .088,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

9 . H11 600,00    600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    36 .956,84    36 .956,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

10 . H12 600,00    600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    30 .006,25    30 .006,25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

11 . H14 5 .000,00    5 .000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    41 .027,10    41 .027,10    0,00    0,00    0,00    0,00    12 .000,00    12 .000,00    

12 . H15 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    32 .803,88    32 .803,88    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

13 . H16 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    175 .082,38    175 .082,38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

14 . H17 400,00    400,00    0,00    0,00    0,00    0,00    16 .927,82    16 .927,82    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

15 . H18 1 .500,00    1 .500,00    0,00    0,00    0,00    0,00    37 .678,49    37 .678,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

16 . H19 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    24 .500,00    24 .500,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

17 . H20 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    33 .573,56    33 .573,56    0,00    0,00    0,00    0,00    1 .533,00    1 .533,00    

18 . H21 0,00    0,00    0,00    1 .500,00    0,00    1 .500,00    162 .991,67    154 .317,47    8 .674,20    3 .216,29    3 .216,29    8 .674,20    0,00    0,00    

19 . H22 209,00    209,00    0,00    0,00    0,00    0,00    21 .297,38    21 .297,38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

20 . H23 29 .071,31    23 .020,54    6 .050,77    0,00    0,00    0,00    750 .515,08    744 .464,31    6 .050,77    0,00    0,00    6 .050,77    15 .691,23    15 .691,23    

21 . H25 1 .968,00    1 .968,00    0,00    0,00    0,00    0,00    64 .232,83    64 .232,83    0,00    0,00    0,00    0,00    6 .952,89    6 .952,89    

22 . H26 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    31 .727,49    31 .727,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

23 . H27 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    362 .412,88    362 .412,88    0,00    15 .828,34    15 .828,34    0,00    0,00    0,00    

24 . H28 0,00    0,00    0,00    600,00    600,00    0,00    56 .717,45    56 .717,45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

25 . H29 0,00    0,00    0,00    1 .700,00    1 .700,00    0,00    136 .690,03    136 .690,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

H19 – Društvo zaupni tel . Samarijan    
H20 – Društvo TREPETLIKA                    
H21 – Zv . koronarnih dr . in klubov       
H22 – Slo . združenje DrogArt                

H23 – Slo . združenje ŠENT                     
H25 – Društvo VEZI                                 
H26 – Društvo UP                                    
H27 – Gorska reševalna zveza Slo .

H28 – Zv . dr . za soc . gerontologijo
H29 – Zv . dr . ledvičnih bolnikov      
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H30 – Društvo OZA
H33 – Dr . varnega zavetja Ljutomer
H33 – Dr . varnega zavetja
H34 – Združenje HUMANA

H35 – Društvo UTRIP
H36 – Društvo za nenasilno komunikacijo
H37 – Društvo Projekt Človek                   
H38 – Rdeči križ Slovenije

H39 – Dr . za zdravje srca in ožilja
H40 – Gerontološko društvo 
H42 – Zveza dr . upokojencev
H43 – Društvo hemofilikov

H44 – Slovenska karitas
H45 – Dr . Regionalna varna hiša Celje
H47 – Zv . dr . diabetikov
H49 – Slo . dr . za celiakijo

    Programi 2012 Delovanje 2012

           Programi na državni ravni         Programi na lokalni ravni Delovanje na državni ravni  Delovanje na lokalni ravni

    Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika

26 . H30 0,00    0,00    0,00    5 .608,61    5 .608,61    0,00    0,00    0,00    0,00    1 .450,00    1 .450,00    0,00    

27 . H33 24 .975,26    24 .975,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

28 . H34 17 .359,31    17 .359,31    0,00    0,00    0,00    0,00    4 .915,48    4 .915,48    0,00    0,00    0,00    0,00    

29 . H35 9 .187,09    9 .187,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

30 . H36 57 .605,70    57 .605,70    0,00    0,00    0,00    0,00    16 .318,34    16 .318,34    0,00    0,00    0,00    0,00    

31 . H37 59 .041,05    59 .041,05    0,00    0,00    0,00    0,00    16 .718,15    16 .718,15    0,00    0,00    0,00    0,00    

32 . H38 883 .493,76    883 .493,76    0,00    184 .459,99    184 .459,96    0,03    241 .965,95    241 .965,95    0,00    60 .568,85    60 .568,85    0,00    

33 . H39 21 .746,49    21 .746,49    0,00    0,00    0,00    0,00    6 .159,46    6 .159,46    0,00    0,00    0,00    0,00    

34 . H40 11 .840,62    11 .840,62    0,00    0,00    0,00    0,00    3 .352,81    3 .352,81    0,00    0,00    0,00    0,00    

35 . H42 10 .294,46    10 .294,46    0,00    116 .602,81    116 .602,82    -0,01    32 .732,81    32 .732,81    0,00    0,00    0,00    0,00    

36 . H43 90 .952,34    90 .952,34    0,00    0,00    0,00    0,00    25 .754,18    25 .754,18    0,00    0,00    0,00    0,00    

37 . H44 452 .404,75    452 .404,75    0,00    597 .565,52    597 .565,52    0,00    129 .473,33    129 .473,33    0,00    168 .033,47    168 .033,47    0,00    

38 . H45 29 .208,93    29 .208,93    0,00    0,00    0,00    0,00    8 .281,16    8 .281,16    0,00    0,00    0,00    0,00    

39 . H47 54 .152,13    54 .152,13    0,00    153 .521,93    153 .521,93    0,00    36 .675,88    36 .675,88    0,00    22 .130,98    22 .130,98    0,00    

40 . H49 51 .186,31    49 .944,67    1 .241,64    0,00    0,00    0,00    14 .497,34    14 .497,34    0,00    0,00    0,00    0,00    

41 . H50 0,00    0,00    0,00    7 .840,63    7 .840,63    0,00    0,00    0,00    0,00    2 .220,17    2 .220,17    0,00    

42 . H51 19 .989,51    19 .989,51    0,00    0,00    0,00    0,00    5 .660,26    5 .660,26    0,00    0,00    0,00    0,00    

43 . H52 20 .311,44    20 .311,44    0,00    0,00    0,00    0,00    5 .756,27    5 .756,27    0,00    0,00    0,00    0,00    

44 . H53 107 .672,96    107 .672,96    0,00    0,00    0,00    0,00    36 .940,39    36 .940,39    0,00    0,00    0,00    0,00    

45 . H54 55 .587,57    55 .587,57    0,00    0,00    0,00    0,00    15 .755,61    15 .755,61    0,00    0,00    0,00    0,00    

46 . H55 66 .615,57    66 .615,57    0,00    0,00    0,00    0,00    18 .862,95    18 .862,95    0,00    0,00    0,00    0,00    

47 . H57 40 .713,08    40 .713,08    0,00    0,00    0,00    0,00    11 .528,37    11 .528,37    0,00    0,00    0,00    0,00    

48 . H58 18 .549,62    18 .549,62    0,00    0,00    0,00    0,00    5 .252,54    5 .252,54    0,00    0,00    0,00    0,00    

49 . H59 33 .055,49    33 .055,49    0,00    0,00    0,00    0,00    9 .360,05    9 .360,05    0,00    0,00    0,00    0,00    

50 . H60 529 .657,85    519 .830,89    9 .826,96    0,00    0,00    0,00    150 .051,37    150 .051,37    0,00    0,00    0,00    0,00    

51 . H61 17 .406,77    17 .406,77    0,00    0,00    0,00    0,00    4 .928,92    4 .928,92    0,00    0,00    0,00    0,00    

52 . H62 0,00    0,00    0,00    4 .713,32    4 .713,32    0,00    0,00    0,00    0,00    1 .340,70    1 .340,70    0,00    

53 . H66 47 .767,56    47 .767,56    0,00    6 .261,53    6 .261,53    0,00    12 .595,19    12 .595,19    0,00    2 .750,45    2 .750,45    0,00    

54 . H67 4 .260,21    4 .260,21    0,00    6 .727,19    6 .727,19    0,00    1 .353,28    1 .353,28    0,00    1 .759,08    1 .759,08    0,00    
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    Naložbe 2012 Skupaj 2012
Prenos iz 

leta 2011 v 
2012

Poraba 
prenosa 

2012

Prenos iz 
leta 2012 

v 2013

Odobreno iz 
1% sklada 

rez. sredstev

Poraba 1 % 
sklada rez. 

sredstev

    Naložbe na državni ravni Naložbe na lokalni ravni Sklep + dofinanciranje 1 in 2

    Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika

26 . H30 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    7 .058,61    7 .058,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

27 . H33 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    24 .975,26    24 .975,26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

28 . H34 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    22 .274,79    22 .274,79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

29 . H35 600,00    600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    9 .787,09    9 .787,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

30 . H36 2 .368,92    2 .368,92    0,00    0,00    0,00    0,00    76 .292,96    76 .292,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

31 . H37 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    75 .759,20    75 .759,20    0,00    0,00    0,00    0,00    10 .000,00    10 .000,00    

32 . H38 0,00    0,00    0,00    47 .028,60    47 .028,60    0,00    1 .417 .517,14    1 .417 .517,12    0,02    0,00    0,00    0,00    35 .910,40    35 .910,40    

33 . H39 600,00    600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    28 .505,95    28 .505,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

34 . H40 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    15 .193,43    15 .193,43    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

35 . H42 0,00    0,00    0,00    8 .799,77    8 .796,47    3,30    168 .429,85    168 .426,56    3,29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

36 . H43 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    116 .706,52    116 .706,52    0,00    54,85    54,85    0,00    0,00    0,00    

37 . H44 0,00    0,00    0,00    70 .000,00    70 .000,00    0,00    1 .417 .477,07    1 .417 .477,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

38 . H45 3 .691,81    3 .691,81    0,00    0,00    0,00    0,00    41 .181,90    41 .181,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

39 . H47 0,00    0,00    0,00    560,00    560,00    0,00    267 .040,92    267 .040,92    0,00    8 .768,62    8 .768,62    0,00    0,00    0,00    

40 . H49 1 .200,00    1 .200,00    0,00    0,00    0,00    0,00    66 .883,65    65 .642,01    1 .241,64    0,00    0,00    1 .241,64    0,00    0,00    

41 . H50 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    10 .060,80    10 .060,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

42 . H51 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    25 .649,77    25 .649,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

43 . H52 1 .735,42    1 .735,42    0,00    0,00    0,00    0,00    27 .803,13    27 .803,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

44 . H53 1 .200,00    1 .200,00    0,00    0,00    0,00    0,00    145 .813,35    145 .813,35    0,00    0,00    0,00    0,00    10 .000,00    10 .000,00    

45 . H54 5 .492,90    5 .492,90    0,00    0,00    0,00    0,00    76 .836,08    76 .836,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

46 . H55 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    85 .478,52    85 .478,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

47 . H57 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    52 .241,45    52 .241,45    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

48 . H58 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    23 .802,16    23 .802,16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

49 . H59 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    42 .415,54    42 .415,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

50 . H60 26 .000,00    26 .000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    705 .709,22    695 .882,26    9 .826,96    1 .060,82    1 .060,82    9 .826,96    0,00    0,00    

51 . H61 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    22 .335,69    22 .335,69    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

52 . H62 0,00    0,00    0,00    2 .174,71    2 .174,71    0,00    8 .228,73    8 .228,73    0,00    0,00    0,00    0,00    750,00    750,00    

53 . H66 0,00    0,00    0,00    16 .694,52    16 .694,52    0,00    86 .069,25    86 .069,25    0,00    0,00    0,00    0,00    12 .561,30    12 .561,30    

54 . H67 0,00    0,00    0,00    411,00    411,00    0,00    14 .510,76    14 .510,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

H49 – Slo . dr . za celiakijo
H50 – Zv . medgen . dr . za kakovost . st .
H51 – Europa Donna
H52 – Dr . Življenje brez nasilja

H53 – Slovenska filantropija
H54 – Društvo ALTRA                   
H55 – Društvo onkoloških bol .
H55 – Društvo onkoloških bol .

H57 – Dr . Liga proti epilepsiji
H58 – Slo . društvo TRANSPLANT
H59 –  Društvo psoriatikov
H60 – Nacionalno združenje OZARA

H61 – Slo . združenje SPOMINČICA
H62 – Društvo MOZAIK
H66 – Slo . društvo NOVI PARADOKS
H67 – Društvo KRALJI ULICE
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H68 – Društvo LEGEBITRA
H70 – Društvo Varna hiša Gorenjske
H73 – Društvo ZDRAVA POT
H74 – Združenje proti spolnemu zlorabljanju

H75 – Društvo RDEČI NOSKI           
H76 – Društvo MENA Maribor
H82 – Društvo Beli obroč
H93 – Društvo KLJUČ

    Programi 2012 Delovanje 2012

           Programi na državni ravni         Programi na lokalni ravni Delovanje na državni ravni  Delovanje na lokalni ravni

    Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika

55 . H68 7 .031,56    7 .031,56    0,00    0,00    0,00    0,00    1 .991,06    1 .991,06    0,00    0,00    0,00    0,00    

56 . H70 7 .500,00    7 .499,99    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

57 . H73 8 .983,61    8 .983,61    0,00    0,00    0,00    0,00    2 .543,82    2 .543,82    0,00    0,00    0,00    0,00    

58 . H74 7 .283,70    7 .283,70    0,00    0,00    0,00    0,00    2 .062,46    2 .062,46    0,00    0,00    0,00    0,00    

59 . H75 9 .921,12    9 .921,12    0,00    0,00    0,00    0,00    2 .809,28    2 .809,28    0,00    0,00    0,00    0,00    

60 . H76 11 .653,02    11 .653,02    0,00    0,00    0,00    0,00    4 .510,17    4 .510,17    0,00    0,00    0,00    0,00    

61 . H82 4 .162,12    4 .162,12    0,00    0,00    0,00    0,00    1 .178,54    1 .178,54    0,00    0,00    0,00    0,00    

62 . H93 8 .324,23    8 .461,62    -137,39    0,00    0,00    0,00    2 .359,36    2 .127,71    231,65    0,00    0,00    0,00    

63 . H99 6 .531,93    6 .531,93    0,00    0,00    0,00    0,00    1 .849,59    1 .849,59    0,00    0,00    0,00    0,00    

64 . H102 3 .242,75    3 .242,75    0,00    2 .941,86    2 .941,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

65 . H103 4 .621,09    4 .621,09    0,00    0,00    0,00    0,00    680,00    680,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

H99 – Društvo za Downov sindrom
H102 – Društvo Žarek
H103 – Društvo Metuljčica

    Naložbe 2012 Skupaj 2012
Prenos iz 
leta 2011 

v 2012

Poraba 
prenosa 

2012

Prenos iz 
leta 2012 

v 2013

Odobreno iz 
1% sklada 

rez. sredstev

Poraba 1 % 
sklada rez. 

sredstev

    Naložbe na državni ravni Naložbe na lokalni ravni Sklep + dofinanciranje 1 in 2

    Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika Odobreno Poročano Razlika

55 . H68 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    9 .022,62    9 .022,62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

56 . H70 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    7 .500,00    7 .499,99    0,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

57 . H73 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    11 .527,43    11 .527,43    0,00    0,00    0,00    0,00    2 .000,00    2 .000,00    

58 . H74 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    9 .346,16    9 .346,16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

59 . H75 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    12 .730,40    12 .730,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

60 . H76 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    16 .163,19    16 .163,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

61 . H82 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    5 .340,66    5 .340,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

62 . H93 600,00    694,26    -94,26    0,00    0,00    0,00    11 .283,59    11 .283,59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

63 . H99 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    8 .381,52    8 .381,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

64 . H102 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    6 .184,61    6 .184,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    

65 . H103 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    5 .301,09    5 .301,09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    
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Iz zgornje tabele je razvidno:

•	 FIHO je v letu 2012 realiziral nakazila  
65 humanitarnim organizacijam za izvajanje socialnih 
programov, delovanja in naložb v višini  
7 .771 .799,61 EUR;

•	 da so humanitarne organizacije v letu 2012  
za izvajanje socialnih programov, delovanja in naložb  
porabile 7 .741 .827,91 EUR ter sredstva v višini 
29 .515,30 EUR, ki so bila prenesena iz leta 2011; 
skupno 7 .771 .343,21 EUR;

•	 da so nekatere humanitarne organizacije za leto 2012 
prejela tudi sredstva FIHO iz 1-odstotnega rezervnega 
sklada v višini 107 .398,82 EUR, o porabi katerih so 
organizacije prejemnice sredstev tudi poročale;

•	 da so skupna prenesena sredstva humanitarnih 
organizacij iz leta 2011 v leto 2012 znašala  
29 .515,30 EUR ter da so vse organizacije, ki so 
sredstva prenesla v leto 2012, le-ta v celoti namensko 
porabila;

•	 da za prenos neporabljenih sredstev v letu 2012 prosi  
5 humanitarnih organizacij v višini 29 .967,18 EUR .

Vsebina prenosov:

•	 Zveza prijateljev mladine Slovenije prosi za prenos 
neporabljenih sredstev iz leta 2012 v leto 2013 v višini 
4 .173,61 EUR . Sredstva bodo porabili za izvajanje 
programa Letovanje otrok s posebnimi potrebami .

•	 Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije prosi 
za prenos neporabljenih sredstev iz leta 2012 v leto 
2013 v višini 8 .674,20 EUR . Sredstva v višini 7 .174,20 
EUR bodo porabili v okviru programa Usposabljanje 
izvajalcev programa vseživljenjske rehabilitacije 
koronarnih bolnikov za delo v rehabilitacijskih 
skupinah koronarnih bolnikov, preostalih 1 .500,00 
EUR pa za nakup dveh defibrilatorjev . 

•	 ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje 
prosi za prenos neporabljenih sredstev iz leta 2012 
v leto 2013 v višini 6 .050,77 EUR . Sredstva bi v 
združenju porabili za nakup opreme za program 
Zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog .

•	 Slovensko društvo za celiakijo prosi za prenos 
neporabljenih sredstev iz leta 2012 v leto 2013, ki bi 
jih porabili v okviru programa Rehabilitacija otrok in 
mladostnikov .

•	 OZARA SLOVENIJA – Nacionalno združenje za 
kakovost življenja prosi za prenos neporabljenih 
sredstev iz leta 2012 v leto 2013, ki bi jih porabili za 
izvajanje programa Mreža dnevnih centrov za osebe s 
težavami v duševnem zdravju .

Vsebina prerazporeditev:

•	 OZARA SLOVENIJA – Nacionalno združenje 
za kakovost življenja prosi za prerazporeditev 
odobrenih sredstev FIHO v letu 2012 v višini 
7 .199,40 EUR iz naložbe »Naložbe za Investicijsko 
vzdrževanje objektov in opreme za program Mreža 
dnevnih centrov za osebe s težavami v duševnem 
zdravju« v naložbo »Naložbe v opremo za program 
Mreža dnevnih centrov za osebe s težavami v 
duševnem zdravju« .

•	 Društvo KLJUČ – center za boj proti trgovini z 
ljudmi prosi za prerazporeditev odobrenih sredstev 
FIHO v letu 2012 v višini 231,64 EUR iz postavke 
»Delovanje na državni ravni« v program »Program 
(re)integracije žrtev skupine z ljudmi« (137,39 EUR) 
in naložbo »Nakup računalnikov« (94,26 EUR) .

•	 Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami – TREPETLIKA 
prosi za prerazporeditev odobrenih sredstev FIHO v 
letu 2012 v višini 134,68 EUR iz dveh programov, 
in sicer »Izboljšanje motorične spretnosti z metodo 
tai chi chuan pri bolnikih s parkinsonovo boleznijo«, 
v višini 131,73 EUR in »Šola varne hoje in 
preprečevanje padcev pri bolnikih s parkinsonovo 
boleznijo« v višini 2,95 EUR v program 
»Hidroterapija« .
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e Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) v letu 2013 
praznuje svojo 15 . obletnico delovanja, zato želimo tudi v 
zaključku izpostaviti izziv po miselnem preskoku od »številk 
k ljudem« . Osnovno poslanstvo in namen ustanovitve FIHO 
je sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev 
invalidskih organizacij oziroma programov humanitarnih 
organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje 
socialnih potreb posameznikov, ravno tako pomembno pa je 
financiranje njihovega delovanja ter nenazadnje naložb v osnovna 
sredstva teh dveh skupin organizacij (Odlok o ustanovitvi 
FIHO – OdFIHO, Uradni list RS z dne 6 .2 .1998, št . 9) . 
Bralci našega poročila,ki tega poslanstva ne poznajo dovolj 
dobro, včasih spregledajo, da  so sredstva FIHO namenjena 
aktivnostim invalidskih in humanitarnih organizacij z 
namenom preprečevanja neenakosti med posamezniki, 
omogočanja socialne pravičnosti in enakim možnostim 
ogroženih skupin prebivalstva, oz . tistih iz bolj ranljivih 
socialno-ekonomskih skupin, kot so invalidi in pomoči 
potrebni, za katere skrbijo humanitarne organizacije . 

Ne glede na uspešno leto 2012, ki je izključno posledica pet 
mesečne neizžrebane zmagovalne kombinacije sedmih številk v 
igri Loto Loterije Slovenije, d . d . od oktobra 2011 do februarja 
2012, je tudi FIHO vpet v splošni socialno-gospodarski 
položaj Republike Slovenije, ki ga med drugim zaznamuje 
padec kupne moči slovenskega potrošnika . Dodaten dokaz za 
to dejstvo so tudi evidentirane potrebe uporabnikov storitev 
in posebnih socialnih programov invalidskih in humanitarnih 
organizacij, saj njihovi finančno ovrednoteni letni delovni 
programi presegajo razpisana sredstva FIHO tudi za več kot 
100 % . Zaradi narave iger na srečo, ki je v letu 2012 imela 
za posledico prihodke FIHO višje od načrtovanih, smo lahko 
ta bistveno višja pričakovanja invalidskih in humanitarnih 
organizacij delno zadovoljili na podlagi jesenskega rebalansa 
finančnega načrta FIHO za leto 2012 . 

Tako kot v preteklih letih smo na podlagi trendov iz 2010 in 
2011  presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 v skladu 
z določili Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije oblikovali rezervacije za izvedbo sofinanciranja 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij po 
sklepih za sofinanciranje za 2013 . Odločitev se je izkazala 
za upravičeno, saj smo v prvih štirih mesecih 2013 soočeni 

z drastičnim padcem prilivov zavezancev za koncesijskega 
dajatve iz naslova prirejanja iger na srečo . Dodatno nas je 
marca 2013 doletel negativni poračun celoletnega izplačila 
koncesijskih dajatev Loterije Slovenije za leto 2012 v višini 6 
% celotnega finančnega načrta FIHO za leto 2013 . Negativni 
poračun je posledica določila Zakona o igrah na srečo o 
obračunu mesečne akontacije koncesnine prirediteljev iger 
na srečo, ki se obračuna kot odstotek določene koncesije 
za igro na srečo od osnove, ki je rezultat odštevanja zneska 
izplačanih dobitkov od celotnega prometa igre na srečo . 
Takšna formula povzroča večje oscilacije prihodkov FIHO 
od zavezancev za koncesijo, zaradi česar skupaj z Loterijo 
Slovenijo in Fundacijo za financiranje športnih organizacij 
razmišljamo o pripravi predloga sprememb Zakona igrah na 
srečo v tem delu na način, da bi bila osnova za koncesijsko 
dajatev rezultat odštevanja sklada za dobitke določene igre 
na srečo od celotnega prihodka prometa igre na srečo . 
Takšen drugačen način obračunavanja koncesijskih dajatev bi 
odpravil izrazite pozitivne oz . negativne letne poračune . 

Ključno za FIHO in vse invalidske ter humanitarne 
organizacije so namreč stabilni, trajni in relativno zadostno 
visoki viri prihodkov . Februarja 2013 napovedana obdavčitev 
srečk dveh klasičnih prirediteljev iger na srečo (Zakon o 
davku od srečk), katerih koncesijske dajatve in dividende 
v strukturi prihodkov FIHO predstavljata več kot 93 %, 
načenja vse tri prej naštete elemente . Prvi izračuni kažejo na 
izpad okoli 2 milijona EUR  samo za FIHO, uvedba davka 
pa zagotovo načenja obstoj in tržni položaj tako Loterije 
Slovenije, d . d . kot tudi Športne Loterije, d . d ., kar vpliva 
na stabilnost in trajnost dohodkov FIHO . Našo skrb lahko 
delno omili obdavčenje ilegalnih ponudnikov iger na srečo, 
predvsem spletnih ter nova oziroma dodatna obdavčitev 
drugih oblik iger na srečo, predvsem množice vsakodnevnih 
nagradnih iger različnih organizatorjev, pri čemer žal pristojni 
organi pri pripravi uvajanja davkov niso časovno usklajeni . 
Predlog Zakona o davku na srečke je pripravljen za takojšnji 
sprejem še v letu 2013, druge obdavčitve za ublažitev izpada 
prihodkov na podlagi davka na srečke, kot je sprememba 
zakona o igrah na srečo, ki določa tudi davek od iger na 
srečo, pa niso niti v javni razpravi, kaj šele, da bi bili sočasno 
vloženi na Vlado oziroma Državni zbor RS za obravnavo . 
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V zaključku je potrebno poročati, da v FIHO izpolnjujemo vse 
zahteve, ki jih do nas postavljajo različni organi in institucije 
v Republiki Sloveniji . Jeseni 2012 smo izvedli projekt spletne 
prijave vseh invalidskih in humanitarnih organizacij na razpis 
FIHO za leto 2013, pri čemer je skoraj 25-dnevno ocenjevanje 
več kot 500 prijavljenih programov teh organizacij potekalo 
na podlagi spremenjene in dopolnjene metodologije v skladu z 
zahtevami Računskega sodišča RS . 

FIHO ni rigidna ter okostenela institucija, saj si lansko leto 
novo izvoljeni svetniki FIHO, skupaj s strokovno službo 
prizadevajo za izboljšanje delovanja FIHO na vseh področjih, 
tudi na podlagi nadzorov in priporočil s strani različnih 
institucij . V ta namen se dopolnjujejo akti FIHO, uvedena so 
bila izobraževanja in modernizacija poslovanja FIHO . 

Glede na pomembnost FIHO kot dobro delujočega 
družbenega podsistema, ki zagotavlja izvajanje posebnih 
socialnih programov in storitev več kot 100 nacionalnih 
invalidskih in humanitarni organizacij preko njihove mreže več 
kot 800 lokalnih organizacijskih enot na celotnem območju 
Republike Slovenije, je potrebno opozoriti, da vsakršne 
parcialne in nepremišljene spremembe, ki posredno ali 
neposredno vplivajo na občutljiv sistem, kot je FIHO, lahko 
pahne najbolj ranljive družbene skupine v še težji položaj, kot 
se nahajajo danes . 

Direktor FIHO Predsednik Sveta FIHO 
Štefan Kušar Gregor Kobal
  
  
  
 
 

Ljubljana, junij 2013
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