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UPRAVLJANJE 
DELNIŠKE DRUŽBE 
LOTERIJE SLOVENIJE

Fundacija ima po Zakonu o lastninskem preoblikovanju 
Loterije Slovenije 40-odstotni kapitalski delež. Fundacija 
svoje lastninske pravice uveljavlja prek skupščine, v skladu 
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 obenem 
tudi predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije. Svet 
fundacije že vrsto let opozarja, da je sestava nadzornega 
sveta Loterije Slovenije sicer v skladu z zakonodajo, ne pa 
tudi v skladu s kapitalskimi deleži, tako da interesi upora-
bnikov invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij 
niso primerno zastopani v smislu namena oblikovanja teh 
javnih sredstev.

FIHO vsa leta aktivnega so/upravljanja Loterije Slovenije 
ugotavlja, da je mogoče dosledno neposredno uveljaviti in-
teres fundacije na trgu klasičnih iger na srečo le skozi večji 
lastninski delež v tej delniški družbi. Trenutna lastniška 
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. 

Lastniška struktura

Delničarji Delež
Predstavniki 
v  nadzornem 

svetu
Fundacija za financiranje 
invalidskih in humanitar-
nih 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 za-
posleni in upokojenci 10 % 4

Vlada 1 % 1

Informativni dnevi v času prijave na 
javni razpis za razporeditev sredstev 
FIHO v letu 2014 

UVODNA PREDSTAVITEV

UPRAVLJANJE FUNDACIJE

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: FIHO) 
je bila leta 1998 ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi 
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih or-
ganizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/1998) 
in odtlej uresničuje namene, zaradi katerih je bila ustanov-
ljena – financiranje oziroma sofinanciranje:

•	 izvajanja	posebnih	socialnih	programov	in	storitev	in-
validskih organizacij oziroma socialnih programov hu-
manitarnih 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 2013 FIHO sledila 
osnovnemu namenu, zaradi katerega je bila ustanovljena:

•	 organizacije,	 katerih	 dejavnosti	 je	 FIHO	 so/finan-
cirala, so s svojim delovanjem in izvajanjem pro-
gramov pomembno prispevale k izboljšanju socialnega 
položaja svojih članov/uporabnikov oziroma k ohran-
janju 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 2013 ugotavljala z izvajanjem nadzorov v 
posameznih invalidskih in humanitarnih organizaci-
jah, katerih dejavnosti je v letu 2012 so/financirala

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Sloveni-
je (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 trije predstavniki Vlade Re-
publike Slovenije). 

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

FIHO je o svojem delovanju obveščala javnost prek splet-
nih strani in obvestil za javnost predvsem po sejah sveta, v 
elektronskih novicah, občasno pa tudi prek drugih medi-
jev. Poleg razporeditve sredstev FIHO na svoji predstavit-
veni strani objavlja tudi višine prejetih koncesijskih da-
jatev po posameznih koncesionarjih ter druge pomembne 
informacije o svojem delovanju.

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja ima FIHO na spletnih straneh objavljen Katalog 
informacij javnega značaja in druge pomembnejše infor-
macije v zvezi s FIHO. Vse leto pa se je nenehno srečevala 
s številnimi zahtevki za posredovanje informacij tako od 
invalidskih in humanitarnih organizacij kot posameznikov 
oziroma uporabnikov. 

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 
2013 v nadaljevanju vsebuje delo sveta fundacije in 
njegovih organov, predstavitev denarnih virov s prob-
lematiko pridobivanja sredstev zaradi nezakonitega prire-
janja 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 
2013 o porabi sredstev v organizacijah, ki jih je FIHO 
sofinancirala v letu 2012.

Organi FIHO

Svet FIHO
Nadzorni odbor FIHO
Komisija za pripravo 
aktov FIHO
Komisija za ocenjevanje 
in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev in-
validskim organizacijam

Komisija za ocenjevanje 
in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev hu-
manitarnim organizacijam

Direktor FIHO

Štefan KUŠAR

Predsednik Sveta FIHO z zaščitno čelado 
– nepogrešljivo  opremo gorskih reševalcev 

– sofinancirano iz sredstev FIHO
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V medijskem prostoru pri nas zaznavamo 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 za igre na srečo in izplačila dobitkov. Te igre na 
srečo se prirejajo brez dovoljenja nadzornih organov nad 
prirejanjem iger na srečo in lastniki oziroma prireditelji 
tako ne odvajajo koncesijskih dajatev obema fundacijama, 
hkrati pa tudi ne plačujejo 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 dovoljen-
je za prirejanje klasičnih oziroma posebnih iger na srečo 
in plačujejo koncesijske dajatve ter vse druge davščine. 
Posledično to pomeni manj sredstev za FIHO. Država s 
svojimi pooblaščenimi institucijami premalo ščiti sloven-
ske interese na tem področju.

Državni prireditelji klasičnih iger na srečo se na evropski 
ravni medsebojno interesno in poslovno povezujejo z na-
menom, da se klasične igre na srečo izvajajo na odgovo-
ren družbeni način in zaradi povezovanja v širša območja 
(denimo več držav) prirejanja iger na srečo z namenom pri-
dobivanja več sredstev za dobre namene. Vsak nacionalni 
prireditelj na podlagi koncesije oziroma dovoljenja pristo-
jnega organa svoje države prireja skupno igro po skupno 
dogovorjenih, potrjenih in veljavnih pravilih na svojem 
območju 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 konkurenčnejši in 
posegajo na tržni delež posamezne države. 

Novelacija Zakona o igrah na srečo je v členu 3.a prinesla 
določilo, po katerem so prireditelji spletnih iger na srečo 
tudi igralnice. Glede na to, da od igralnic fundaciji preje-
mata le 2,2 % koncesijskih dajatev, to v praksi pomeni, da 
je ogrožen dosedanji stabilni obseg so/financiranja invalid-
skih, humanitarnih in športnih organizacij, kajti spletne 
igre v sodobni družbi izpodrivajo dosedanje klasične igre 
na srečo. 

Gibanje koncesijskih dajatev v obdobju od leta 2006 
do 2013 (v €) 

Gibanje prihodkov FIHO po koncesionarjih od leta 
2006 do 2013 (v €) 

Struktura prihodkov FIHO po koncesionarjih v letu 
2013 

Loterija Slovenije 88,4 %
Športna loterija 6,7 %
Igralnice in občasni prireditelji iger 
na srečo

4,9 %

 Loterija Slovenije
 Športna loterija
 Igralnice in občasni prireditelji iger na srečo
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Že ob ustanovitvi Loterije Slovenije so bila izoblikovana 
družbena izhodišča za so/financiranje invalidskih, human-
itarnih in športnih organizacij. Izkazalo se je, da so konce-
sijske dajatve tako na področjih invalidske in humanitarne 
dejavnosti kakor tudi pri dopolnilnih športnih programih 
postale nepogrešljive in da odločilno vplivajo na razvoj pri 
vseh prejemnikih sredstev. To še zlasti velja za posebne so-
cialne programe, ki jih za posamezne skupine težjih invali-
dov izvajajo invalidske organizacije. Slepi, gluhi, mišično 
oboleli, paraplegiki, osebe z motnjami v duševnem raz-
voju 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 invali-
dov, namreč pomenijo nepogrešljive sestavine splošnega 
sistema invalidskega in socialnega varstva. Pomembna 
kakovost loterijskih sredstev je tudi v tem, da za njihove 
uporabnike pomenijo razmeroma zanesljiv in stabilen vir 
financiranja. 

Namenska poraba loterijskih sredstev se je ves čas ohran-
jala na področju invalidskih, humanitarnih in športnih 

PRIDOBIVANJE SREDSTEV
dejavnosti. V času sedanje finančno-gospodarske krize 
pa so ta sredstva še toliko pomembnejša, ker odločilno 
vplivajo na vzdržnost socialnega položaja invalidov, so-
cialno ogroženih skupin prebivalstva in ohranjanje športa. 
Zato opozarjamo, da bi vsak poseg v ta namenska javna 
sredstva povzročil razpad delovanja invalidskih, humani-
tarnih in športnih organizacij in tako povzročil nepoprav-
ljivo družbeno škodo.

V skladu z Zakonom o igrah na srečo klasične igre na srečo 
prirejata Loterija Slovenije in Športna loterija, ki trži štiri 
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 so 
stopnje koncesijskih dajatev od 25 % do 45 % osnove, ki 
pomeni vrednost prejetih vplačil, zmanjšana za izplačane 
dobitke. Koncesijske dajatve od prirejanja klasičnih iger 
na srečo v celoti prejemata fundaciji za so/financiranje in-
validskih, humanitarnih in športnih organizacij, medtem 
ko se od koncesijskih dajatev igralnic namenja fundaci-
jama le 2,2 %.

Prilivi koncesijskih dajatev za osemletno obdobje po posameznih prirediteljih (v €)  

Leto Loterija Slovenije Športna loterija Igralnice in občasni pri-
reditelji 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
2013 15.530.416,00 1.174.757,00    863.442,00 17.568.615,00
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Prilivi koncesijskih dajatev za osemletno obdobje po posameznih prirediteljih (v €) 

 Loterija Slovenije
 Športna loterija
 Igralnice in občasni pri-

reditelji iger na srečo
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1.  Svet FIHO
Pomembnejše naloge sveta 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	premoženja	FIHO
•	 imenovanje	direktorja	FIHO

Za sprejemanje odločitev se je svet FIHO v letu 2013,  v 
IV. mandatnem obdobju, sestal na šestih rednih sejah, en-
krat pa je odločal tudi na korespondenčen način. 
Svet FIHO je v letu 2013 obravnaval naslednje 
pomembnejše teme.

1.1.  Zaključni račun FIHO za leto 2012

Pri vodenju poslovnih knjig in sestavljanju računovodskih 
izkazov je FIHO uporabljal računovodske predpise, ki so 
določeni v Zakonu o računovodstvu, Zakonu o javnih fi-
nancah, Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za druge 
osebe javnega prava, knjigovodske evidence pa so bile 
vodene po kontnem planu za določene uporabnike enot-
nega 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 odhod-
kov. Bilanca stanja prikazuje podatke o stanju osnovnih 
sredstev, kapitalskih naložbah, poslovnih terjatvah, de-
pozitih 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 ter pasivne časovne razmejitve – vse 
na dan 31. 12. 2012. V register osnovnih sredstev FIHO 
so bila vknjižena vsa osnovna sredstva, nabavljena v letu 
2012, ter obračunana amortizacija pri vseh osnovnih sred-
stvih po zakonsko predpisanih amortizacijskih stopnjah. 
Inventurna komisija je v prostorih FIHO opravila popis 
osnovnih sredstev, blagajne, popis stanja denarnih sred-
stev in kratkoročnih terjatev ter popis stanja kratkoročnih 
obveznosti.

Svet FIHO je sprejel računovodsko poročilo za poslovno 

DELO SVETA, KOMISIJ IN 
NADZORNEGA ODBORA 
FIHO

leto 2012 in zaključni račun – bilanco stanja in izkaz pri-
hodkov ter odhodkov, in sicer:
•	 skupaj	prihodki	 	 	 25.269.724	€
•	 skupaj	odhodki				 	 22.709.515	€
•	 presežek	prihodkov	nad	odhodki	 2.560.209	€			

V prikazu podatkov iz bilance stanja na dan 31. 12. 
2012 se dolgoročne rezervacije za morebiten odkup del-
nic državnega premoženja v Loteriji Slovenije v višini 
3.076.511	€	ne	evidentirajo	več	kot	ločena	postavka.

1.2.  Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za 
leto 2012

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 
2012 je bilo posredovano Državnemu zboru RS, Minis-
trstvu za delo, družino in socialne zadeve RS in Ministrst-
vu za zdravje RS. Odbor za delo, družino, socialne zadeve 
in invalide je poročilo obravnaval in sprejel na 16. seji dne 
3. 10. 2013 in ponovno na 21. seji dne 5. 2. 2014. 

1.3. Finančni načrt za leto 2014

Svet FIHO na podlagi določb Pravilnika FIHO vsako leto 
najpozneje do 1. novembra sprejme finančni načrt, ki vse-
buje načrtovane prihodke in odhodke za naslednje kole-
darsko 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).
Kot prihodki FIHO se upoštevajo koncesijske dajatve 
od klasičnih iger na srečo (Loterija Slovenije, Športna lo-
terija), od posebnih iger na srečo (igralnice), od plačil za 
občasno prirejanje iger na srečo (tombole, srečelovi ...), 
pripadajoči del dividend Loterije Slovenije, obresti na 
vezana sredstva v banki ter drugi prihodki. Sestavni del 
kvote načrtovanih prihodkov so tudi nerazporejena sred-
stva iz preteklega leta, če ta niso bila v celoti porabljena. 
Peti člen Pravilnika FIHO določa strukturo načrtovanih 
odhodkov oziroma je osnova za pripravo načrtovanih 
deležev razpoložljivih sredstev za delovanje FIHO ter 
načrtovanih deležev za financiranje oziroma sofinanciranje 
dejavnosti invalidskih ter humanitarnih organizacij.

Svet FIHO je na svoji 8. seji dne 9. 10. 2013 sprejel 
finančni načrt FIHO za leto 2014 v naslednjih zneskih:

NEZAKONITI PONUDNIKI 
KLASIČNIH IGER NA 
SREČO

Nezakoniti ponudniki klasičnih iger na srečo s svojim 
delovanjem izvajajo nelegalno konkurenco zakonitim 
ponudnikom iger na srečo in posledično zaradi tega 
pomembno zmanjšujejo sredstva, namenjena invalids-
kim, humanitarnim in športnim organizacijam, saj ne 
vplačujejo koncesijskih dajatev obema fundacijama, hkrati 
pa tudi ne plačujejo drugih fiskalnih obveznosti v inte-
gralni državni proračun. 
Z razvojem informacijske tehnologije se širi prirejanje iger 
na srečo, ki potekajo prek 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 Inter-
nacional sport fundation, ki oglašuje povezavo Sporting-
bet. Po anketi, ki jo je izvedla naša pogodbena agencija za 
stike z javnostmi leta 2010, naj bi bil znesek, ki ga iztržijo 
ti nezakoniti ponudniki in prireditelji internetnih iger na 
srečo, več kot 60 milijonov evrov na leto. To pomeni znat-
no manj sredstev za zakonite prireditelje iger na srečo za 
državo, predvsem pa za obe fundaciji – za uporabnike pro-
gramov invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. 
Zaradi opisane škode sta obe fundaciji, FIHO in FŠO, že 
konec leta 2006 vložili tožbo in predlog za začasno odred-
bo 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 pri ministrstvu 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 drugi prireditelji prek 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, kar pomeni, 
da so na slovenskem ozemlju tuji prireditelji v privilegira-
nem položaju glede na domače prireditelje, ki plačujejo 
koncesijske dajatve. 
Zato upravičeno pričakujemo, da bo novi Zakon o igrah 
na srečo to problematiko zadovoljivo rešil, predvsem tako, 
da bodo vsi ponudniki imeli enake pogoje pri organizaciji 
takšnih iger na srečo. Igre na daljavo prav tako kot ze-
meljske igre sodijo v izključno pristojnost države glede 

določanja njihovega obsega, strukture in pogojev prire-
janja.
Odločitev Slovenije, da omeji spletne klasične igre na srečo 
le na imetnike dveh obstoječih koncesij za klasične igre, je 
odraz njene diskrecijske pravice uresničevanja pomemb-
nih ciljev v javnem interesu. Od doslednosti ravnanja v 
javnem interesu so odvisne pravne možnosti, da se neza-
konite ponudbe iz drugih držav učinkovito prepove. 
Kaže, da se razmere na trgu klasičnih iger na srečo v Slo-
veniji ne morejo obrniti v smer spremenjenega tržnega 
pristopa, ki bi deloval na enaki podlagi kot nezakoniti po-
nudniki 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.

Tudi sama fundacija se je že lotila reševanja te problem-
atike. Še naprej bo objavljala sporočila prek medijev, ki 
so bila doslej in bodo tudi v bodoče namenjena igralcem 
klasičnih iger na srečo, in jih spodbujala k igranju iger na 
srečo, ki jih zakonito prirejajo domači prireditelji.
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1.4.  Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in hu
manitarnim organizacijam za leto 2014

Na javni razpis za razporeditev sredstev FIHO invalids-
kim in humanitarnim organizacijam za leto 2014, ki ga 
je FIHO objavil v Uradnem listu RS, št. 83, dne 11. 10. 
2013, se je v predpisanem roku prijavilo 27 invalidskih 
in 85 humanitarnih organizacij, ki se s svojimi številnimi 
programi ustvarjalno odzivajo na značilne potrebe invali-
dov, kroničnih bolnikov in na socialne stiske različnih sku-
pin prebivalstva.

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev FIHO invalidskim oziroma humani-
tarnim organizacijam sta za obravnavo na svetu FIHO 
pripravili usklajene predloge za razporeditev sredstev posa-
meznim organizacijam. Predloga sklepov obeh komisij s 
pripadajočima obrazložitvama je svet potrdil na 10. seji 
dne 19. 12. 2013.

2.  Delovanje komisij in nadzornega od
bora FIHO

2.1.  Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev FIHO invalidskim in hu
manitarnim organizacijam 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam (v 
nadaljevanju: invalidska komisija) je imela v letu 2013 
31 rednih in eno korespondenčno sejo, komisija za ocen-
jevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
FIHO humanitarnim organizacijam (v nadaljevanju: hu-
manitarna komisija) pa 27 rednih in dve korespondenčni 
seji. Vsebina sej obeh komisij se je v začetku leta nanašala 
na podrobno obravnavo poročil o uresničitvi finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in 
humanitarnih organizacij, ki so jim z letnim sklepom 
sveta FIHO odobrili sredstva za leto 2012. V času objave 
javnega razpisa FIHO pa je bila glavna tema sej prip-
rava predloga razporeditve sredstev FIHO za leto 2014. 
Komisiji sta glede na likvidnostni položaj FIHO raz-
porejali izplačila sredstev, ki jih je posameznim invalids-
kim oziroma humanitarnim organizacijam za leto 2013 
odobril svet FIHO za izvajanje (posebnih in drugih) pro-
gramov, delovanja ter naložb v osnovna sredstva in njihovo 
vzdrževanje. Po potrebi sta komisiji obravnavali in reševali 
vloge ter 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 pred-
stavniki posameznih invalidskih oziroma humanitarnih 
organizacij. 

Program obnovitvene rehabilitacije Zveze društev za cerebralno paralizo SONČEK Nadzorna skupina FIHO v humanitarnem društvu Europa Donna

prenos sredstev iz preteklega leta 0,00
koncesijske dajatve Loterije Slovenije 13.300.000,00
koncesijske dajatve Športne loterije 1.200.000,00
koncesijske dajatve prirediteljev 
posebnih iger na srečo 

800.000,00

dividende Loterije Slovenije 1.190.000,00
obresti na vezana sredstva 10.000,00
SKUPAJ 16.500.000,00

sredstva za delovanje FIHO 495.000,00     

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

              
10.403.250,00

sredstva za izvajanje socialnih 
programov za delovanje in naložbe 
humanitarnih organizacij

                
5.601.750,00     

SKUPAJ 16.500.000,00

Načrtovani prihodki Loterije Slovenije za leto 2014 
temeljijo na pisni oceni delniške družbe o koncesijskih da-
jatvah v letu 2014, realiziranih za FIHO. 
Ocena prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev Športne 
Loterije za leto 2014 je glede na leto 2013 načrtovana v 
skoraj enaki višini in ni realno pričakovati povečanja niti 
za načrtovano višino inflacije v pomladanski napovedi 
UMAR. 

Ocena prihodkov koncesijskih dajatev prirediteljev poseb-
nih iger na srečo in drugih občasnih prirediteljev je za 
leto 2014 glede na oceno za leto 2013 približno enaka, 
ob pričakovanju, da bodo poslovni rezultati v prihodnjem 
letu primerljivi z rezultati letošnjega leta.
Dividende Loterije Slovenije za leto 2014 so načrtovane 
v povprečju, opredeljenem v srednjeročnem načrtu Lo-
terije Slovenije. Ocena, da dividende v letu 2014 glede na 
leto 2013 ne bodo dosegle tako visoke uresničitve, je iz-
delana na podlagi poročila delniške družbe o načrtovanem 
dobičku v prihodnjem letu in na osnovi poprečnega 
gibanja prihodkov iz tega naslova v petletnem obdobju. 

Ocena odhodkov za delovanje fundacije in ocena odhod-
kov za izvajanje programov, delovanja in naložb v osnovna 
sredstva in njihovo vzdrževanje invalidskih in humanitar-
nih organizacij temeljijo na rebalansu finančnega načrta 
za leto 2013. 

Znesek	v	višini	495.000,00	€	za	delovanje	FIHO	v	 letu	
2014 pomeni 3 % vseh razpoložljivih odhodkov FIHO 
v letu 2014. Višina porabe sredstev oziroma poseben 
finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2014 je bil ob-
ravnavan in sprejet na decembrski seji sveta FIHO. 
Za objavo v javnem razpisu za razporeditev sredstev fun-
dacije v letu 2014 so bila tako načrtovana sredstva v skup-
ni	višini	16.005.000,00	€,	in	sicer:	

•	 za	financiranje	invalidskih	organizacij:	
	 10.403.250,00	€	
•	 za	financiranje	humanitarnih	organizacij:	
	 5.601.750,00	€

Razpisana sredstva za leto 2014 tako pomenijo 13 % 
manj sredstev, opredeljenih v rebalansu finančnega načrta 
FIHO za leto 2013. 

Prihodki (v €) Odhodki (v €)

Grafični prikaz prilivov v skladu s finančnim načrtom 
FIHO za leto 2014 

Grafični prikaz odlivov v skladu s finančnim načrtom 
FIHO za leto 2014 

 koncesijske dajatve Loterije 
 Slovenije

 Koncesijske dajatve 
 Športne loterije

 Koncesijske dajatve 
 prirediteljev posebnih 
 iger na srečo

 dividende Loterije 
 Slovenije

 obresti na vezana sredstva

 sredstva za delovanje FIHO
 sredstva za izvajanje 

 posebnih socialnih 
 programov za 
 delovanje in 
 naložbe invalidskih 
 organizacij

 sredstva za izvajanje 
 socialnih programov 
 za delovanje in naložbe 
 humanitarnih organizacij
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Prihodki FIHO

Zakon o igrah na srečo določa, da je FIHO upravičen 
do koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo Lo-
terije 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 koncesijskih dajatev koncesionarjev so se v letu 
2013 v primerjavi z letom 2012 znižali za 24,3 %, in sicer: 

•	 koncesijske	 dajatve	 Loterije	 Slovenije	 so	 bile	 nižje	 za	
26,15 %

•	 koncesijske	dajatve	Športne	loterije	so	bile	nižje	za	5,6	%
•	 koncesijske	 dajatve	 igralnic	 in	 občasnih	 prirediteljev	

pa so bile nižje za 7,3 %

Statistično gledano, moramo seveda upoštevati prihodkov-
no izjemno leto 2012, na drugi strani pa ugotavljamo, da so 
prihodki iz koncesijskih dajatev vseh treh virov primerjalno 
na ravni prihodkov iz leta 2006 in 2007, pri čemer smo 
leta 2008 in 2009 zaradi višje kupne moči imeli pomembno 
višje koncesijske dajatve. Skrb zbujajoč je predvsem trend 
padca koncesijskih dajatev pri športnih stavah in poseb-
nih igrah na srečo, saj zaradi težav v igralništvu in posledic 
uvedbe Zakona o davku od srečk ni pričakovati izboljšanja. 

FIHO ima trenutno razpoložljiva sredstva vezana v bančnih 
kratkoročnih depozitih na treh različnih bankah glede na 
njihovo kapitalsko ustreznost in je iz tega v letu 2013 prejel 
39.337	 €	 obresti.	Na	 skupščini	 Loterije	 Slovenije	 za	 leto	
2012 je FIHO kot 40-odstotni lastnik pripravil drugačen 
predlog delitve dobička, zaradi česar je prihodek od divi-
dend	Loterije	Slovenije	v	višini	3.240.992	€	veliko	večji	od	
načrtovanih	1.600.000	€,	in	sicer	za		51,6	%.

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij je na svoji 8. seji 9. oktobra 2013 na 
podlagi 6. in 8. člena Pravil FIHO sprejel finančni načrt 
za leto 2014. Finančni načrt temelji na oceni uresničitve 
finančnega načrta FIHO za leto 2013, oceni poslovanja 
Loterije Slovenije, ki s plačili koncesijskih dajatev za trajno 
prirejanje klasičnih iger na srečo zagotavlja glavnino sred-
stev 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 podlagi 5. člena Pravilnika o merilih 
in pogojih za uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju: 
pravilnik) določil, da se za leto 2014 za invalidske orga-
nizacije	 razpišejo	 sredstva	 v	 skupni	 višini	 10.403.250	€,	
za	humanitarne	organizacije	pa	5.601.750	€.	Na	podlagi	
13. in 14. člena pravilnika je določil tudi vsebino javnega 
razpisa za leto 2014, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 83, dne 11. 10. 2013, in pozval obe komisiji, da 
pripravita predlog razporeditve sredstev in ga posredujeta 
svetu FIHO v obravnavo in sprejem.

Organizacije, ki so izpolnjevale pogoje za prijavo na razpis 
FIHO za leto 2014, so v skladu s 5. točko besedila javnega 
razpisa svojo vlogo izpolnile v spletnem programu Raz-
pisi, ki je bil na voljo na spletni strani FIHO www.fiho.
si. Vlogo s statusom ‘zaključena’ so izpisano na papirju, 
podpisano s strani zakonitega zastopnika ter žigosano s 
priloženimi prilogami posredovale s priporočeno pošiljko 
na naslov fundacije v predpisanem roku.

1.
Strokovna služba FIHO je Komisiji za ocenjevanje in 
pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim 
organizacijam (v nadaljevanju: Komisija) posredovala 27 
ovojnic invalidskih organizacij, ki so vložile zahtevek za 
dodelitev sredstev FIHO za leto 2014 na podlagi javnega 
razpisa za razporeditev sredstev fundacije za leto 2014, ki 
je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 
83, dne 11. 10. 2013.

Komisija je vse vloge pregledala z vidika izpolnjevanja 
pogojev za financiranje iz sredstev FIHO, opredeljenih v 

Koncesijske dajatve v letu 2013 (v €) 

Loterija Slovenije 15.530.416,00
Športna loterija 1.174.757,00
Igralnice in občasni prireditelji 863.442,00
SKUPAJ 17.568.615,00

DENARNI VIRI ZA 
FINANCIRANJE DEJAV
NOSTI INVALIDSKIH IN 
HUMANITARNIH ORGA
NIZACIJ V LETU 2013

RAZPOREDITEV SRED
STEV FIHO INVALIDSKIM 
IN HUMANITARNIM 
ORGANIZACIJAM ZA 
LETO 2014

Nadzorna skupina FIHO pri oporavljanju svojega dela v Društvu za razvijanje 
prostovoljnega dela v Novem mestu

Nadzorna skupina FIHO pri oporavljanju svojega dela v humanitarni 
organizaciji Zveza društev ledvičnih bolnikov

Nadzorna skupina FIHO pri opravljanju nadzora v Društvu paraplegikov

2.2.  Komisija za pripravo aktov  

Komisija za pripravo aktov je leta 2013 na svojih šestih 
sejah pripravila predlog prenovljenega Pravilnika o va-
rovanju tajnih podatkov v FIHO, ki pa ni bil sprejet, saj 
FIHO takšnega pravilnika ne potrebuje glede na dejstvo, 
da ne upravlja tajnih podatkov, in predlog Pravilnika o 
spremembah namembnosti odobrenih sredstev FIHO in 
prenosih odobrenih sredstev FIHO v prihodnje leto za 
obravnavo ter sprejem na seji sveta FIHO. Člani komisije 
so zavzeli stališče, da je treba pripraviti predlog prenovlje-
nega Pravilnika po merilih in pogojih za uporabo sredstev 
FIHO, predvsem v delu, ki se nanaša na postopke raz-
porejanja sredstev, spremembe in dopolnitev Poslovnika 
FIHO in dogovoriti časovni načrt aktivnosti ter pristopiti 
k izdelavi dopolnitve vseh potrebnih obrazcev pri izvajan-
ju nadzora nad namensko porabo sredstev FIHO v inva-
lidskih in humanitarnih organizacijah, kakor tudi samega 
Pravilnika o organizaciji in izvedbi nadzorov o namenski 
porabi sredstev FIHO.  

2.3.  Nadzorni odbor FIHO 

Nadzorni odbor je imel v letu 2013 štiri redne in eno iz-
redno sejo. Njihova vsebina se je med drugim nanašala na 
obravnavo zaključnega računa za leto 2012 ter poročila 
inventurne komisije. Na sejah organa so bile obravna-
vane pritožbe invalidskih in humanitarnih organizacij 
na sklepe sveta FIHO o razporeditvi sredstev za leto 
2013, ugovori na zapisnik o odpiranju vlog na javni raz-
pis FIHO za leto 2014. Nadzorni odbor je na zahtevo 
Komisije za preprečevanje korupcije zavzel tudi pozitivno 
stališče do naložbe Društva distrofikov Slovenije – Pro-
stor za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih 
tehničnih pripomočkov za distrofike in obravnaval tožbo 
zoper sklep sveta FIHO o razporeditvi sredstev Slovenske-
mu društvu HOSPIC za leto 2013. 
Delo nadzornega odbora je temeljilo tudi na spremljan-
ju in nadziranju uresničevanja sklepov sveta FIHO ter 
njegovih komisij.
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b) če je vrednost razmerja med izhodiščnim obsegom 
točk delovanja in najvišjo primerjalno vrednostjo de-
lovanja med 1 in 0,66, se dodatnih točk ne upošteva

c) če je organizacija imela v letu 2012 delež sredstev 
FIHO v programih nižji od 33 % in je hkrati vrednost 
razmerja med izhodiščnim obsegom točk za delovanje 
in najvišjo primerjalno vrednostjo delovanja enak ali 
nižji od 0,5 %, se izhodiščni obseg točk delovanja sku-
paj z dodatnimi poveča za 10 %

Tako zbrane točke za delovanje so se v zadnjem delu 
ocenjevanje dodatno indeksirale zaradi kakovosti prijave 
celotne vloge (+3 %) in nizke kakovosti letnega poročila 
(–5 %).

Razpoložljiva sredstva za delovanje so se ob koncu ocen-
jevanja delila s skupnim številom zbranih točk za de-
lovanje, s čimer se je določila vrednost točke in končna 
višina financiranja delovanja posameznih organizacij. Ker 
je zmnožek točk v sredstva pri nekaterih organizacijah pre-
segel sredstva za delovanje, zaprošena v vlogah, je komisi-
ja naknadno korigirala sredstva za delovanje v višino 
zaprošenih	sredstev,	ostanek	v	višini	46,67	€	pa	prenesla	v	
rezervni sklad za invalidske organizacije.

Komisija se je v nadaljevanju seznanila s podatki o po-
rabi sredstev FIHO za redno dejavnost v preteklih letih. 
V letu 2012 so organizacije poročale o porabi sredstev za 
redno	 dejavnost	 v	 višini	 12.067.710,76	 €,	 v	 letu	 2012	
13.189.812,69	€,	v	letu	2013	pa	je	bilo	za	redno	dejavnost	
in naložbe po rebalansu finančnega načrta FIHO invalids-
kim	organizacijam	dodeljenih	12.028.736,67	€.	Iz	vlog	za	
sofinanciranje v letu 2014 je razvidno, da organizacije vla-
gajo prošnje za sofinanciranje redne dejavnosti iz sredstev 
FIHO	v	višini	16.713.632,76	€.

Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih programov in 
delovanja je Komisija v nadaljevanju pri ocenjevanju pri-
javljenih naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje 
najprej pregledala izpolnjevanje pogojev iz 3. točke 
14. člena Pravilnika ter iz ocenjevanja izločila vse tiste 
naložbe, ki niso imele priložene zahtevane dokumentacije. 
Po uskladitvi glede višine razpoložljivih sredstev, ki v letu 
2014	znaša	35.000,00	€,	 je	pregledala	višino	dodeljenih	
sredstev za naložbe v letih 2008–2012 ter od skupne vsote 
določila odstotek udeležbe po posameznih organizaci-
jah. Organizacije, ki so v preteklih letih od skupne vsote 
dodeljenih sredstev pridobile manj kot 0,12 % sredstev, 
so se uvrstile na seznam, ki ga sofinancira FIHO, kar je v 
skladu s 3. alinejo 20. člena Navodil. Tako so člani komisi-
je glede na določila 21. in 22. člena Navodil 16 organizaci-
jam razdelili sredstva za naložbe.

Komisija je zaradi primerljivosti in objektivnosti pris-
topa povzela tudi predlagana standardna merila za na-
jpogosteje prijavljene naložbe. Pri pripravi predloga za 
razporeditev finančnih sredstev je komisija za nakup os-
ebnega	računalnika	upoštevala	vrednost	do	700,00	€,	za	
nakup	 fotokopirnega	 stroja	 do	1.200,00	€	 ter	 za	nakup	
klimatske	naprave	do	1.200,00	€.

Ugotovitve in predlogi Komisije za ocenjevanje in pri-
pravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalid-
skim organizacijam:

•	 komisija	je	ugotovila,	da	je	dostopnost	do	javnih	sred-
stev omejena, da se sredstva vsako leto zmanjšujejo ter 
da določene organizacije zaradi vrste invalidov, za ka-
tere izvajajo posebne socialne programe, nimajo ena-
kih možnosti za sofinanciranja iz javnih sredstev kot 
druge organizacije

•	 da	nekatere	organizacije	v	finančnih	razčlenitvah	pri-
javljenih posebnih socialnih programov izkazujejo vi-
soke stroške dela

•	 da	se	pri	nekaterih	organizacijah	programi	na	državni	
in lokalni ravni podvajajo, prav tako ni razvidna razme-
jitev uporabnikov med državno in lokalno ravnijo

•	 pri	vsebini	 in	aktivnostih	naj	organizacije	upoštevajo	
priporočila iz točke 2.7.6. vsebinskih navodil ter v 
sklopu aktivnosti opredelijo način izvedbe in to po-
nazorijo tudi s kratkim, preglednim in enostavnim 
opisnim stroškovnikom

•	 pri	rubriki	obrazca	Izvajalci	programa	in	obseg	dela	naj	
organizacije bolj upoštevajo priporočila iz točke 2.7.7. 
vsebinskih navodil, predvsem glede števila, strukture 
in časovnega obsega pogodbenega in študentskega dela

•	 da	 so	 nekatere	 organizacije	 upoštevale	 priporočila	
inštruktažnih predavanj in ponovno proučile stroške 
delovanja ter jih prerazporedile na stroške posebnih 
socialnih programov; komisija je upoštevala spremen-
jeno razmerje med programi in delovanjem teh orga-
nizacij 

•	 nekatere	 organizacije	 so	 pri	 stroških	 na	 uporabnika	
prikazale izredno velika odstopanja glede na povprečje 
v njihovi skupini

•	 pri	 nekaterih	 organizacijah	 so	 bila	 v	 načrtu	 za	 leto	
2014 prikazana nesorazmerno visoka pričakovana 
sredstva drugih financerjev glede na priložene pogodbe

•	 nekatere	 vsebinsko	 podobne	 programe	 znotraj	 posa-
mezne invalidske organizacije bi bilo v prihodnje 
smiselno združiti

•	 da	 se	 pojavlja	 podvajanje	 vsebine	 programov	 med	
različnimi invalidskimi organizacijami z istimi upora-
bniki

8. členu Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sred-
stev FIHO v RS (v nadaljevanju: Pravilnik) in v javnem 
razpisu za razporeditev sredstev FIHO v letu 2014, ter 
ugotovila, da so vse prispele vloge izpolnjevale pogoje za 
financiranje iz sredstev FIHO. Komisija je o odpiranju 
vlog izdelala zapisnik v skladu s 15. členom Pravilnika ter 
ga posredovala vsem prijavljenim organizacijam.

Komisija se je v skladu s finančnim načrtom in besedilom 
javnega razpisa seznanila s podatki o razpisanih sredstvih za 
leto 2014. Za razporeditev sredstev invalidskim organizaci-
jam se ob odštetju 1 % obvezne rezerve, ki znaša 104.032,50 
€,	za	izvajanje	posebnih	socialnih	programov,	za	delovanje	
ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na-
meni	sredstva	v	skupni	višini	10.299.217,50	€.

Iz zbirnika sredstev vseh prijavljenih invalidskih orga-
nizacij, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje, določene v 
8. členu Pravilnika, je razvidno, da invalidske organizacije 
za leto 2014 zaprošajo za sredstva za izvajanje posebnih so-
cialnih	programov	v	višini	12.771.256,59	€,	za	delovanje	v	
višini	3.942.376,17	€	ter	za	naložbe	v	osnovna	sredstva	in	
njihovo	vzdrževanje	v	višini	4.995.351,46	€,	kar	skupno	
znaša	 21.708.984,22	€.	Vloge	 invalidskih	 organizacij	 so	
v izraženih potrebah za več kot 100 % presegle razpisana 
sredstva za leto 2014. 
Komisija je odločila, da bo za posebne socialne programe 
na državni in lokalni ravni razporedila sredstva v višini 
8.211.345,08	€,	za	delovanje	na	državni	in	lokalni	ravni	
v	višini	2.052.825,75	€	ter	za	naložbe	v	višini	35.000,00	
€,	kar	v	skupnem	znesku	pomeni	za	redno	dejavnost	(pro-
grami in delovanje) 99,7 % in 0,3 % za naložbe. Razmerje 
redne dejavnosti dodeljenih sredstev med posebnimi so-
cialnimi programi in delovanjem je 80 : 20 v korist poseb-
nim	 socialnim	programom.	Razlika	 v	 višini	 46,67	 €,	 ki	
izhaja iz ocenjevanja delovanja, je prenesena v rezervni 
sklad za invalidske organizacije v letu 2014.

Skladno z 9. členom Pravilnika je komisija najprej pre-
gledala strukturo organizacije, članstvo, kadrovske po-
datke ter finančni načrt, ki izkazuje vse vire prihodkov 
ter načrtovane odhodke za izvajanje posebnih socialnih 
programov, delovanje ter za naložbe v osnovna sredstva 
in njihovo vzdrževanje na državni in lokalni ravni. Po 
pregledu osnovnih podatkov organizacije je komisija oce-
nila razčlenitve posameznih posebnih socialnih programov 
organizacij, iz katerih so morali biti razvidni nameni in 
cilji, upravičenost programa za financiranje, časovni obseg 
oziroma trajanje programa, lokacija izvajanja programa, 
vsebina in aktivnosti po posameznih sklopih, izvajalci 
oziroma strokovni nosilci programa in njihov obseg dela, 

merila za koriščenje programa, tip, število in vrednost po 
uporabnikih oziroma storitvah, finančna vrednost z raz-
vidno višino sredstev iz drugih virov ter način ugotavljanja 
učinkovitosti in uspešnosti. Komisija je pri pripravi pred-
loga razporeditve sredstev upoštevala tudi višino lastnih 
sredstev oziroma sredstev, pridobljenih iz drugih virov, in 
doseženo uresničitev programov v poročilu za leto 2012.

Ob vseh zbranih podatkih o posamezni organizaciji, ki 
so izhajali iz oddane vloge in poročila za leto 2012, ter 
dodatnih podatkih 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 fi-
nanciranja prijavljenih programov.

Komisija je v nadaljevanju ocenila delovanje v skladu s 
šestim odstavkom 19. člena Navodil za uporabo meril pri 
ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih pro-
gramov invalidskih in humanitarnih organizacij (v nad-
aljevanju: Navodila).

Z vidika prednostnega zagotavljanja delovanja organizacij-
ske strukture je komisija določila, da se pri izračunu do-
datnih točk za posamezno organizacijo upošteva:
•	 fiksni	strošek	pravne	osebe	dodatnih	200	točk
•	 zaposlenega	v	programih	ali	delovanju	100	točk
•	 vsaka	prostovoljna	ura	v	zadnjem	poročilu	0,04	točke
•	 aktivnega	 člana	 v	 organih	 mednarodne	 organizacije	

(raven upravljanja in strokovnega sveta) 2000 točk

Pokritost regij in urejenost obveščanja članstva zaradi ne-
zanesljivih podatkov nista imeli dodatnega vpliva.

Na podlagi 3. odstavka 19. člena Navodil je komisija opre-
delila 25-odstotni pričakovani delež na celotno dejavnost, 
ki vključuje uresničitev programov posamezne organizaci-
je iz vseh virov, izkazanih v poročilu za leto 2012. Glede 
na velika odstopanja v deležu sofinanciranja FIHO za 
posamezne organizacije in v skupnem obsegu programov, 
izvedenih 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 vred-
nosti za ocenjevano organizacijo; dodatno se upošteva še 
indeksiranje na osnovi kakovosti letnega poročila in vloge
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2. 
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam (v 
nadaljevanju: komisija) je od strokovne službe na 31. seji 
dne 13. 11. 2013 prejela 85 (petinosemdeset) ovojnic in 
začela postopek odpiranja vlog, prispelih v roku. 
Komisija je ugotovila, da so vse organizacije pravočasno 
zaključile spletno prijavo ter da so bile vse ovojnice razen 
ene označene v skladu z besedilom javnega razpisa FIHO 
za leto 2014. 

Komisija je vse prispele vloge humanitarnih organizacij 
najprej pregledala z vidika izpolnjevanja pogojev za finan-
ciranje iz sredstev FIHO, opredeljenih v 8. členu Pravil-
nika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije 
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: pravilnik) in v 
besedilu javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije 
v letu 2014 (Uradni list RS, št. 83, z dne 11. 10. 2013) ter 
ugotovila, da šest (6) izmed 85 prispelih vlog ne izpolnjuj 
pogojev za financiranje iz sredstev FIHO za leto 2014.
Nadzorni odbor fundacije je obravnaval dva (2) v roku 
prispela ugovora na zapisnik in potrdil ugotovitev komisi-
je ter ju zavrnil kot neutemeljena.

Člani komisije so se nadalje v skladu s finančnim načrtom 
FIHO za leto 2014 in besedilom javnega razpisa za pri-
hodnje leto seznanili s podatki o razpoložljivih sredstvih 
za humanitarne organizacije za leto 2014. Ob odštetju 
1	%	obvezne	rezerve,	ki	 je	pomenila	56.017,50	€,	 so	za	
razporeditev humanitarnim organizacijam za izvajanje so-
cialnih programov in storitev, za delovanje ter za naložbe v 
osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje preostala sredstva 
v	skupni	višini	5.545.732,50	€.
V predlogu razporeditve je komisija za izvajanje socialnih 
programov in storitev na državni in lokalni ravni namenila 
4.138.212,47	€,	za	delovanje	na	državni	in	lokalni	ravni	
1.241.333,84	 €	 ter	 za	 naložbe	 166.186,19	 €,	 kar	 glede	
na celoten razpoložljiv znesek pomeni 74,6 % za socialne 
programe, 22,4 % za delovanje in 3 % za naložbe.

Humanitarne organizacije – prijaviteljice na javni razpis 
za	leto	2014	–	so	zaprosile	za	11.842.454,70	€	za	izvajanje	
socialnih	programov	in	storitev,	za	3.836.306,31	€	za	iz-
vajanje	delovanja	ter	za	1.507.904,20	€	naložb,	skupno	v	
višini	17.186.665,21	€.	To	pomeni,	da	so	zaprosile	za	več	
kot trikrat več, kot pa so dejanska razpoložljiva sredstva za 
humanitarne organizacije za leto 2014. 

V skladu s Pravilnikom in Navodili za uporabo meril 
pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih 
programov invalidskih in humanitarnih organizacij (v 

nadaljevanju: navodilo) je komisija vsebinsko ocenila 
razčlenitve posameznih socialnih programov ter storitev 
organizacij, iz katerih so morali biti razvidni nameni in 
cilji, upravičenost programa za financiranje, časovni ob-
seg oziroma trajanje programa, vsebina in aktivnosti po 
posameznih sklopih, izvajalci oziroma strokovni nosilci 
programa in njihov obseg dela, merila za koriščenje pro-
grama, tip, število in vrednost po uporabnikih oziroma 
storitvah, finančna vrednost z razvidno višino drugih virov 
ter način ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti. 
Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev 
za programe upoštevala tudi višino lastnih sredstev ozi-
roma sredstev, pridobljenih iz drugih virov, in doseženo 
uresničitev programov v zadnjem poročilu (2012).

Ob vseh zbranih podatkih o posamezni organizaciji, ki 
so izhajali iz oddane vloge, poročila za leto 2012 in iz-
vedenih rednih nadzorov ter dodatnih podatkov o orien-
tacijskih povprečjih vrednosti in obsega storitev znotraj 
primerljivih skupin, je komisija pri vsakem prijavljenem 
socialnem programu ocenila in določila prednostno raven, 
skupno oceno učinkovitosti, gospodarnosti in racional-
nosti ter oceno vzajemnosti in solidarnosti. 
Razpoložljiva sredstva za programe so se ob koncu ocen-
jevanja tega sklopa delila s skupnim številom zbranih točk 
ovrednotenih programov, s čimer se je določila vrednost 
točke in končna višina financiranja prijavljenih pro-
gramov.

Komisija je pri pripravi predloga razporeditve sredstev 
za delovanje upoštevala 6. odstavek 19. člena navodil, 
pri čemer je izhajala iz temeljnega merila za delovanje 
(število članstva in/ali uporabnikov ter obseg storitev). Na 
tej osnovi je za izhodiščni obseg točk delovanja za posa-
mezno organizacijo opredelila 30 % predvidene vrednosti 
sofinanciranja njenih programov v letu 2014 s sredstvi 
FIHO. 

Ob upoštevanju vidika prednostnega zagotavljanja de-
lovanja organizacijske strukture je komisija določila, da 
se pri izračunu dodatnih točk za posamezno organizacijo 
upošteva za:
•	 fiksni	strošek	pravne	osebe	dodatnih	200	točk
•	 zaposlenega	v	programih	ali	delovanju	100	točk
•	 vsako	prostovoljno	uro	v	zadnjem	poročilu	0,04	točke
•	 aktivnega	 člana	 v	 organih	 mednarodne	 organizacije	

(raven upravljanja in strokovnega sveta) 2000 točk
Merilo pokritost regij zaradi nezanesljivih podatkov ni 
imelo dodatnega vpliva.

Ob upoštevanju 3. odstavka 19. člena Navodil je komisija 
opredelila 11-odstotni pričakovani delež delovanja v ce-

•	 nekatere	organizacije	po	svoji	dejavnosti	in	članih	bolj	
spadajo v sfero humanitarnih organizacij kot invalid-
skih organizacij

Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam za leto 2014 (v €) 

Št. Šif. Organizacija Programi Delovanje Naložbe SKUPAJ 

  1.  I01 Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije         
1.021.797,79 

           
253.099,31 

          
1.400,00 

        
1.276.297,10 

  2.  I02 Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije         
1.020.735,70 

           
227.552,60 

          
1.317,26 

        
1.249.605,56

  3.  I03 Društvo distrofikov  Slovenije 687.676,37 180.880,54                    -   868.556,91 
  4.  I04 Zveza paraplegikov Slovenije 697.331,73 183.072,23                    -   880.403,96 
  5.  I05 Združenje multiple skleroze Slovenije 365.212,93 109.388,16                    -   474.601,09 
  6.  I06 Zveza Sožitje 996.509,94 222.151,96 5.600,00 1.224.261,90 
  7.  I07 Zveza delovnih invalidov Slovenije 1.021.445,74 227.710,90 1.500,00 1.250.656,64
  8.  I08 Zveza Sonček 336.860,24 132.064,06 -   468.924,30 
  9.  I09 Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije 246.780,30 61.127,48 2.201,25 310.109,03 
10.  I10 Zveza društev vojnih invalidov Slovenije 284.782,19 70.540,55 3.000,90 358.323,64 
11.  I11 Zveza za šport invalidov Slovenije 324.806,75 103.169,97 5.089,19 433.065,91
12.  I12 Društvo laringektomiranih Slovenije 134.805,30 34.393,01 1.200,00 170.398,31 
13.  I13 Zveza invalidskih društev Ilco Slovenije 109.468,23 27.115,29 2.600,00 139.183,52 
14.  I14 Društvo revmatikov Slovenije 181.790,68 46.380,44 1.900,00 230.071,12 
15.  I15 Združenje invalidov – Forum Slovenije 57.418,00 14.222,44 700,00 72.340,44 
16.  I17 Društvo paralitikov  Slovenije 39.290,57 10.056,86 -   49.347,43 
17.  I18 Društvo študentov invalidov Slovenije 203.019,06 35.866,88 -   238.885,94
18.  I19 YHD Društvo za teorijo in kulturo hendikepa 216.569,56 45.410,00 2.800,00 264.779,56 

19.  I20 Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije 
Vizija 26.402,66 6.539,93 -   32.942,59 

20.  I21 Sklad Silva – društvo za kakovostno življenje 
ljudi s posebnnimi potrebami 27.518,78 8.434,46 -   35.953,24 

21.  I22 Invalid – Zveza društev gibalno oviranih oseb 
z invalidnostjo Slovenije 62.402,04 14.684,13 -   77.086,17 

22.  I23 Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi 
glave 52.597,71 13.028,46 -   65.626,17 

23.  I25 Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen 39.496,24 10.583,79 1.400,00 51.480,03 

24.  I27 Kulturno prosvetno in športno rekreativno 
društvo slepih in slabovidnih Karel Jeraj 7.031,18 1.741,63 700,00 9.472,81

25.  I29 Društvo  gluhoslepih Slovenije Dlan 27.362,56 7.563,45 2.891,40 37.817,41 
26.  I30 Združenje vojnih invalidov 91 12.302,06 3.047,22 700,00 16.049,28 
27.  I32 Društvo Downov sindrom 9.930,77 3.000,00 -   12.930,77 

  SKUPAJ 8.211.345,08 2.052.826,75 35.000,00 10.299.170,83

•	 da	je	treba	glede	na	ugotovljene	pomanjkljivosti	sproti	
dopolnjevati Navodila za uporabo meril pri ocenjevan-
ju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov. 
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mi, p. p. 1646, 1001 Ljubljana
5. Kinološko društvo za reševalne pse REPS Maribor, 

Bezjakova ulica 151, 2341 Limbuš
6. Slovensko združenje inštruktorjev – center za šolanje 

psov vodičev in psov spremljevalcev – CANIS, Ob 
Blažovnici 58, 2341 Limbuš

7. Humanitarno društvo Adra Slovenije, Njegoševa 15, 
1000 Ljubljana

Ugotovitve in predlogi Komisije za ocenjevanje in prip-
ravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitar-
nim organizacijam:

•	 Vloge	večine	organizacij	kroničnih	bolnikov	 in	 soro-
dnih splošno dobrodelnih organizacij, ki delujejo na 
tem področju, so z redkimi izjemami delno pomanj-
kljivo napisane. Prevedeno poročilo za leto 2012 je 
običajno le delno povezano s storitvami, ki jih orga-
nizacija prijavlja v razpisu. Pogosto so storitve v prijav-
ljenih programih glede na vsebino programa napačno 
izbrane ali pa z njimi niso povezane, prav tako v enem 
programu organizacije poskušajo predstaviti vsebine in 
storitve iz različnih nepovezanih skupin. Največkrat se 
storitve 10 – izobraževanje napačno predstavljajo kar 
v skupini 9 – kronični in drugi bolniki. V nekaterih 
primerih je število storitev navedeno nepravilno ali 
nelogično. Iz vsebine in aktivnosti prijavljenih pro-
gramov pogosto ni mogoče razbrati podatkov, ki bi 
v celoti potrjevali obseg navedenih storitev. Večino 
pomembnih podatkov je mogoče vsaj deloma razbrati 
iz drugih vsebin programa in poročil. Za izrazite pri-
mere zgoraj naštetih napak je komisija uporabila oce-

no delne razvidnosti gospodarnosti in racionalnosti. 
Pri vsebinski obravnavi štirih programov, ki so bili že 
drugo leto zelo pomanjkljivi in bi izklop takih pro-
gramov pomenil ogroženost uporabnikov, je komisija 
uporabila korekcijo v skladu s 5. točko 18. člena Navo-
dil. Take organizacije bo FIHO skupaj s sklepom opo-
zorila, da bodo ti programi prihodnje letu zavrnjeni, če 
iz razčlenitve programa ne bo jasno razvidna njihova 
vsebina.

•	 Na	javni	razpis	fundacije	se	vsako	leto	prijavi	več	or-
ganizacij, katerih uporabniki so invalidi. Komisija 
predlaga, da se v razpisnih pogojih opredeli, da se iz 
sredstev, namenjenih humanitarnim organizacijam, ne 
financira programov, ki rešujejo socialno ogroženost in 
izključenost invalidnih oseb in njihovih svojcev.

•	 Pri	načrtovanju	finančno	ovrednotenih	letnih	delovnih	
programov je opazno povišanje pričakovanega deleža 
FIHO, predvsem zaradi zmanjševanja financiranja iz 
drugih virov (ministrstvo za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, ministrstvo za zdravje, Zavod 
za zaposlovanje Slovenije, občine, zavodi …).

•	 Pri	 organizacijah	 kroničnih	 bolnikov	 je	 v	 vlogah	 in	
poročilih opazen zelo majhen delež sofinanciranja s 
strani ministrstva za zdravje.

•	 Komisija	 bo	 v	 sklopu	 rednih	 nadzorov	 v	 prihodnjih	
letih še večjo pozornost namenila evidentiranju števila 
uporabnikov in storitev.

•	 Komisija	je	predlagala,	da	se	pri	prijavi	delovanja	or-
ganizacij, pri navajanju članov v organe odločanje v 
mednarodnih organizacijah predloži tudi sklep ozi-
roma dokazilo o imenovanju.

Razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2014 (v €) 

Št. Šif. ORGANIZACIJA Programi Delovanje Naložbe Skupaj

  1.  H01 Društvo za fenilketonurijo Slovenije 11.495,72 2.651,52 0 14.147,24

  2.  H04 Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije 18.882,95 3.633,50 800 23.316,45

  3.  H06 Združenje bolnikov s cerebrovaskularno 
boleznijo Slovenije 82.703,13 19.483,51 600 102.786,64

  4.  H07 Društvo SOS telefon za ženske in otroke – 
žrtve nasilja 29.516,47 10.929,55 0 40.446,02

  5.  H08 Evangeličanska humanitarna organizacija,  
EHO-podpornica 82.117,41 14.851,44 0 96.968,85

  6.  H09 Zveza prijateljev mladine Slovenije 36.297,66 12.473,30 3.000,00 51.770,96

  7.  H10 Zveza slovenskih društev za boj proti raku 21.413,94 6.634,03 600 28.647,97

  8.  H11 Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 
Slovenije 17.384,48 3.989,68 0 21.374,16

lotni dejavnosti, ki poleg delovanja vključuje celotno 
uresničitev programov posamezne organizacije iz vseh vi-
rov, izkazanih v poročilu za leto 2012, in v celotni deja-
vnosti, ki poleg delovanja vključuje popravljen načrt ocen-
jevane organizacije za leto 2014, v katerem se namesto 
zaprošenih sredstev upošteva predvidena dodeljena sred-
stva FIHO za leto 2014. Glede na velike razlike v deležu 
sofinanciranja FIHO za posamezne organizacije v skup-
nem obsegu programov, uresničenih 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 1,5 najvišjega 
primerjalnega zneska za ocenjevano organizacijo. 
Omejitev se ne upošteva za dodatne točke, pridobljene 
za aktivnega člana v organih mednarodne organizacije, 
in pri prostovoljskih organizacijah, ki nimajo zapo-
slenih.

b) Če je organizacija imela v letu 2012 delež sredstev 
FIHO v programih nižji od 20 % in hkrati izhodiščni 
obseg točk delovanja dosega: 

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

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

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

c) Organizacijam, ki so jim točke za delovanje glede na 
leto 2013 padle za več kot četrtino in je hkrati delež 
sredstev FIHO v popravljenem načrtu za leto 2014 
nižji od 20 %, se izhodiščno število točk za delovanje 
poveča za 25 %.

d) 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 
%).

Komisija je razpoložljiva sredstva za delovanje ob koncu 
ocenjevanja delila s skupnim številom zbranih točk za de-
lovanje in tako določila vrednost točke in končno višino 
financiranja sklopa delovanja posameznih humanitarnih 
organizacij.

Po končani vsebinski obravnavi prijavljenih programov ter 
delovanja je komisija ob upoštevanju 20., 21. in 22. člena 
Navodila nadaljevala z vsebinsko obravnavo prijavljenih 
naložb. Osnovni pogoj za obravnavo prijavljenih naložb 
je bila ustrezna priložena dokumentacija, komisija pa je 
ocenila tiste prijavljene naložbe, pri katerih so organizacije 

izkazale dejansko utemeljenost, dejanski vpliv naložbe na 
omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti ter delež za-
gotovljenih lastnih in drugih virov za predvidene naložbe. 
Pričakovano vrednost naložb je komisija oblikovala glede 
na obseg celotnih programov, ki so upravičeni do sofinan-
ciranja iz sredstev FIHO. 

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

Komisija je v postopku priprave predloga razporeditve 
sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za naložbe 
v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje za leto 2014 
upoštevala podatke o višini sredstev, namenjenih za 
naložbe v preteklih letih, glede na celotno uresničitev pro-
gramov in delovanja. V letu 2008 je bilo za investicije odo-
brenih 7,42 % razpoložljivih sredstev, v letu 2009 18,54 
%, v letu 2010 5,7 % (v letu 2010 je bilo uresničenih le 50 
% načrtovanih investicij) v letu 2011 4 % (naložbe v letu 
2011 zaradi pomanjkanja sredstev niso bile uresničene), v 
letu 2012 4 % ter v letu 2013 4,03% (naložbe v letu 2013 
zaradi pomanjkanja sredstev niso bile v celoti uresničene).
Predlog razporeditve sredstev FIHO za naložbe v osnov-
na sredstva in njihovo vzdrževanje v letu 2014 v skupni 
višini	znaša	166.186,19	€,	kar	od	razpoložljivih	sredstev,	
namenjenih humanitarnim organizacijam, pomeni 3 %.

Komisija dodatno ugotavlja, da je sedem (7) 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 de-
lovnih 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 orga-
nizacije, saj dejavnost bodisi ni predmet sofinanciranja 
FIHO bodisi je iz vloge ni mogoče ovrednotiti.

Organizacije, ki po vsebinski obravnavi in ocenjevanju 
niso upravičene do sofinanciranja s sredstvi FIHO za leto 
2014, so naslednje: 
1. Humanitarno društvo TOK - TOK, Jakopičeva 10, 

1000 Ljubljana
2. Društvo za Downov sindrom PLANET 47, Koštabona 

80, 6274 Šmarje
3. Zveza medgeneracijskih društev za kakovostno starost 

Slovenije, Resljeva 11, 1000 Ljubljana
4. Društvo KLJUČ – Center za boj proti trgovini z ljud-
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35.  H42 Zveza društev upokojencev Slovenije 80.284,11 29.068,00 1.680,00 111.032,11

36.  H43 Društvo hemofilikov Slovenije 40.574,63 9.072,41 0 49.647,04

37.  H44 Slovenska Karitas 819.703,95 268.454,62 44.705,26 1.132.863,83

38.  H45 Društvo Regionalna varna hiša Celje 19.209,81 6.805,70 2.000,00 28.015,51

39.  H47 Zveza društev diabetikov Slovenije 163.121,40 42.909,03 1.433,19 207.463,62

40.  H49 Slovensko društvo za celiakijo 34.420,41 7.969,08 0 42.389,49

41.  H51 Europa Donna – Slovensko združenje za boj 
proti raku dojk 13.152,85 4.502,53 0 17.655,38

42.  H52 Društvo življenje brez nasilja 13.165,36 4.685,25 0 17.850,61

43.  H53 Slovenska filantropija, Združenje za promo-
cijo prostovoljstva 69.045,62 22.824,81 3.000,00 94.870,43

44.  H54 Društvo ALTRA Odbor za novosti v 
duševnem zdravju 41.085,28 17.508,91 6.100,00 64.694,19

45.  H55 Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 30.585,62 7.002,58 0 37.588,20

46.  H57 Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije 26.889,83 6.938,68 0 33.828,51

47.  H58 Slovensko društvo TRANSPLANT 12.818,29 3.010,54 600 16.428,83

48.  H59 Društvo psoriatikov Slovenije 24.319,38 8.628,19 0 32.947,57

49.  H60 Ozara, nacionalno združenje za kakovost 
življenja 326.367,03 96.612,47 21.000,00 443.979,50

50.  H61 Slovensko združenje za pomoč pri demenci 
Spominčica 10.396,87 1.688,37 0 12.085,24

51.  H62 Mozaik – Društvo za socialno vključenost 3.149,40 1.453,40 1.000,00 5.602,80

52.  H66 Novi paradoks,  slovensko društvo za kako-
vost življenja 45.511,61 19.980,67 3.902,91 69.395,19

53.  H67 Društvo za pomoč in samopomoč brezdom-
cev Kralji ulice 6.886,57 3.270,15 1.200,00 11.356,72

54.  H68 Društvo kulturno, informacijsko in svetoval-
no središče Legebitra 5.693,24 4.017,34 0 9.710,58

55.  H70 Društvo za pomoč ženskam in otrokom 
žrtvam nasilja – Varna hiša Gorenjske 12.674,57 3.851,51 0 16.526,08

56.  H71 Društvo Ženska svetovalnica 2.684,34 1.186,35 0 3.870,69

57.  H73 Društvo za pomoč in samopomoč za 
področje zasvojenosti Zdrava pot 6.028,98 2.823,96 1.196,28 10.049,22

58.  H74 Združenje proti spolnemu zlorabljanju 4.733,28 1.362,55 0 6.095,83

59.  H75 Društvo za pospeševanje veselja do življenja 
za bolne in trpeče ljudi – Rdeči noski 9.251,01 0 0 9.251,01

60.  H76
MENA Maribor,  Humanitarna organizacija 
za pomoč  ženskam prizadetim z inkonti-
nenco in menopavzo

8.251,50 1.849,68 0 10.101,18

61.  H82 Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj 3.197,19 0 0 3.197,19

  9.  H12 Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slo-
venije 16.108,13 8.047,66 600 24.755,79

10.  H14 Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote 29.007,92 8.588,62 1.000,00 38.596,54

11.  H15 Društvo Žarek upanja, pomoč pri odvis-
nostih in zasvojenostih 15.832,52 4.628,93 2.200,00 22.661,45

12.  H16 Slovensko društvo HOSPIC 111.274,93 24.232,15 0 135.507,08

13.  H17 Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog 
Stigma 12.227,84 5.086,90 620 17.934,74

14.  H18 Društvo za pomoč osebam z govornimi mot-
njami VILKO MAZI 21.779,32 5.358,34 1.128,00 28.265,66

15.  H19 Društvo zaupni telefon Samarijan 21.314,58 5.086,90 0 26.401,48

16.  H20
Društvo bolnikov s parkinsonizmom in 
drugimi ekstrapiramidnimi motnjami – 
TREPETLIKA

17.635,01 3.979,93 0 21.614,94

17.  H21 Zveza koronarnih društev in klubov Slo-
venije 84.341,05 25.164,09 1.700,00 111.205,14

18.  H22 Slovensko združenje za zmanjševanje 
škodljivih posledic drog – DrogArt 8.775,79 3.979,83 600 13.355,62

19.  H23 ŠENT – Slovensko združenje za duševno 
zdravje 405.425,32 99.930,06 10.000,00 515.355,38

20.  H25 Društvo za duševno zdravje in kreativno 
preživljanje prostega časa VEZI 38.736,68 16.509,34 600 55.846,02

21.  H26 UP Društvo za pomoč zasvojencem in nji-
hovim svojcem Slovenije 13.420,68 4.936,31 0 18.356,99

22.  H27 Gorska reševalna zveza Slovenije 182.164,33 46.237,00 0 228.401,33

23.  H28 Zveza društev za socialno gerontologijo 
Slovenije 31.791,68 14.839,38 600 47.231,06

24.  H29 Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 48.612,95 16.135,57 1.533,55 66.282,07

25.  H30 Društvo obolelih zaradi azbesta 3.806,24 1.182,59 0 4.988,83

26.  H32 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 
Novo mesto 9.995,14 3.914,28 1.700,00 15.609,42

27.  H33 Društvo varnega zavetja Ljutomer 10.075,28 0 0 10.075,28

28.  H34 HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za 
mentalno zdravje 9.872,02 5.086,90 0 14.958,92

29.  H35 Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom 
Slovenija UTRIP 9.321,59 2.174,08 0 11.495,67

30.  H36 Društvo za nenasilno komunikacijo 40.779,41 19.411,69 3.185,00 63.376,10

31.  H37 Društvo Projekt Človek 42.524,98 19.297,58 4.600,00 66.422,56

32.  H38 Rdeči križ Slovenije 761.319,95 231.552,94 37.290,00 1.030.162,89

33.  H39 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 14.234,52 7.683,49 3.000,00 24.918,01

34.  H40 Gerontološko društvo Slovenije 8.395,54 1.902,98 0 10.298,52
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SODELOVANJE 
S FUNDACIJO ZA 
FINANCIRANJE 
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
V REPUBLIKI SLOVENIJI

ODNOSI Z JAVNOSTMI 

FIHO ima ves čas svojega delovanja dober odnos s Fun-
dacijo za šport. Takšen odnos si prizadeva ohraniti tudi v 
prihodnje. 
V letu 2013 je bilo sodelovanje Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij in Fundacije za 
financiranje športnih organizacij s predstavniki Loterije 
Slovenije in Športne loterije predvsem na področju davčne 
zakonodaje (Zakon o davku od srečk) ter na področju ure-
janja iger na srečo na splošno, saj se je lansko leto priprav-
ljala nova področna zakonodaja (Zakon o igrah na srečo). 
Poleg projektnega sodelovanja sta fundaciji tudi v letu 
2013 ohranili visoko raven obveščenosti o dogajanjih, ki 
vplivajo na delovanje posamezne fundacije, in stališčih do 
posameznih vprašanj, pomembnih za obe fundaciji. 

Poleg rednega obveščanja javnosti o sejah sveta FIHO in 
njenih organih ter drugih dejavnostih FIHO  je bila tudi 
v letu 2013 prilagojena komunikacijska strategija, ki se bo 
nadaljevala tudi v letu 2014. 

Mediji so o delovanju in poslovanju FIHO v letu 2013 
pogosto poročali, večinoma je bila FIHO omenjena kot 
sofinancer posamezne invalidske in humanitarne orga-
nizacije. 

Sporočila za javnost
Leta 2013 je FIHO nadaljevala z rednim obveščanjem ja-
vnosti 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.

Športne igre

NADZOR NAMENSKE 
PORABE SREDSTEV FIHO 
V INVALIDSKIH IN 
HUMANITARNIH 
ORGANIZACIJAH

Svet FIHO je določil redni nadzor pri 19 invalidskih in 
32 humanitarnih organizacijah (dobrodelnih organizaci-
jah, organizacijah za kronične bolnike in organizacijah za 
samopomoč). 
V skladu s tem je direktor FIHO izdal sklepe o izvedbi 
nadzorov in imenoval tričlanske nadzorne skupine, ki so 
jih sestavljali po en član sveta FIHO, po en član s seznama 
zunanjih strokovnih delavcev (strokovnjakov s področja 
socialnega varstva, računovodstva oziroma revidiranja) ter 
po en član s seznama delavcev strokovne službe FIHO.

V skladu s 15. členom Pravilnika so o poteku nadzorov 
imenovane nadzorne skupine izdelale zapisnike, ki vse-
bujejo ugotovljene statusne podatke organizacij o orga-
niziranosti glede na Zakon o društvih, Zakon o invalid-
skih oziroma humanitarnih organizacijah ter razvrstitev 
glede na davčno zakonodajo. 

62.  H96 Društvo DEBRA Slovenija Društvo oseb, 
povezanih z bulozno epidermolizo 2.103,41 619,25 0 2.722,66

63.  H97 Društvo za cistično fibrozo Slovenije 6.677,63 1.455,79 0 8.133,42

64.  H102 Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek 8.135,30 0 0 8.135,30

65.  H103 Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice 
Metuljčica 4.166,22 616,24 0 4.782,46

66.  H107 Združenje BODI ZDRAV 2.268,48 494,55 0 2.763,03

67.  H109 Društvo Tvoj telefon 2.416,00 0 112 2.528,00

68.  H111 Društvo za mentalno zdravje 3.205,20 698,77 0 3.903,97

69.  H114 Društvo bolnikov s huntingtonovo boleznijo 
in svojcev 1.735,66 378,39 600 2.714,05

70.  H117 Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim 
družinam SVIT Koper 4.879,92 0 1.000,00 5.879,92

71.  H118 Društvo za fibromialgijo 837,36 0 400 1.237,36

72.  H121 Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja 
MUZA 0 0 900 900

SKUPAJ 4.138.212,47 1.241.333,84 166.186,19 5.545.732,50

Športne igre
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V največji meri so se pomanjkljivosti nanašale predvsem 
na:
•	 vzpostavitev	ustreznih	računovodskih	evidenc	v	skladu	

s SRS 33 in Zakonom o društvih ter sprotno prilaga-
janje 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	 poseb-
nih socialnih programov

Zap. št. Humanitarna organizacija Datum nadzora Ocena nadzorne skupine za

vsebinski del finančni del

1. Društvo za fenilketonurijo Slovenije, Rifnik 12b, 
3230 Šentjur 15. 5. 2013 primerno še primerno

2.
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo 
Slovenije (CVB), Linhartova 51, 1000 Ljubljana 
Bežigrad

27. 5. 2013 primerno primerno

3. Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve 
nasilja, p. p. 2726, 1001 Ljubljana 7. 6. 2013 zgledno primerno

4. Evangeličanska humanitarna organizacija – pod-
pornica, Slovenska 17, 9000 Murska Sobota 9. 5. 2013 zgledno primerno

5. Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Trubar-
jeva 76a, 1000 Ljubljana 7. 5. 2013 primerno primerno

6. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, 
Miren 216, 5291 Miren Kostanjevica 16. 5. 2013 zgledno zgledno

7.
Društvo Žarek upanja – pomoč pri odvisnostih 
in zasvojenostih, Letališka c. 33, p. p. 2558, 1000 
Ljubljana

7. 6. 2013 primerno primerno

14. Društvo vojnih invalidov Ljubljana, Malenškova 1, 
1000 Ljubljana 28. 5. 2013 primerno primerno

15. Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubar-
jeva ulica 15, 2000 Maribor 6. 5. 2013 primerno še primerno

16. Sklad Silva – Društvo za kakovostno življenje ljudi 
s posebnimi potrebami, Fijeroga 10, 6274 Šmarje 10. 5. 2013 zgledno zgledno

17. Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan, Linhartova 
13, 1000 Ljubljana 30. 5. 2013 s pridržkom primerno

18. Združenje vojnih invalidov 91, Luznarjeva 3a, 
4000 Kranj 20. 5. 2013 / primerno

19. PARAS – Društvo paralitikov Slovenije, C. 24. 
junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče 18. 9. 2013 primerno še primerno

•	 potrditev	 letnega	 poročila	 organizacije	 pri	 najvišjem	
organu pred oddajo bilance stanja in izkaza poslovnega 
izida na AJPES

B)
Posamezne nadzorne skupine so opravile nadzore o stan-
ju in podatkih o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in 
pravilnosti dela izvajalcev programov in storitev ter kako-
vosti in obsegu opravljenega dela za leto 2012 v nasledn-
jih humanitarnih organizacijah in v skladu s Pravilnikom 
podelile ocene za vsebinski in finančni del ločeno, in sicer:

Nadzorne skupine so opravljale tudi različna druga nad-
zorna dejanja, da bi ugotovile finančno in materialno 
stanje organizacije ter kakovost in obsega opravljenega 
dela, kakor tudi ustreznost in pravilnost dela izvajalcev 
programov in storitev. S tem namenom so pri vsaki or-
ganizaciji zlasti pregledovale izvedbo in porabo sredstev 
FIHO za izbran (posebni) socialni program in uresničitev 
naložb, če so bile te po sklepu predvidene za pregled. 

V skladu s Pravilnikom so nato nadzorne skupine izrekle 
nadzorne ocene na podlagi opravljenih nadzorov o stan-
ju in podatkih o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in 
pravilnosti dela izvajalcev programov in storitev ter kako-
vosti in obsegu opravljenega dela.

Ocene so navedene v individualnih poročilih za posamez-
no organizacijo, in sicer ločeno za vsebinski in finančni 
del. Poročila in zapisniki, ki so bili po opravljenih nad-
zorih posredovani organizacijam (če je bil nadzor izve-
den v društvu, je bilo poročilo posredovano tudi matični 
zvezi), so poleg ocen vsebovala tudi zahteve za odpravo 
pomanjkljivosti z navedbo rokov za njihovo izvedbo. 

A)
Posamezne nadzorne skupine so v invalidskih organizaci-
jah opravile nadzore o stanju in podatkih o porabi sred-
stev FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev pro-
gramov in storitev ter kakovosti in obsegu opravljenega 
dela za leto 2012, in sicer v:

Zap. št. Invalidska organizacija Datum nadzora Ocena nadzorne skupine za

vsebinski del finančni del

1. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Dre-
nikova 24, 1000 Ljubljana 8. 5. 2013 zgledno še primerno

2. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Mari-
bor, Trubarjeva 15, 2000 Maribor 6. 5. 2013 zgledno zgledno

3.
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Slo-
venske Konjice, Mestni trg 17, 3210  Slovenske 
Konjice

14. 5. 2013 zgledno primerno

4. Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1, 1000 
Ljubljana 5. 6. in 17. 6. 2013 primerno primerno

5. Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 
Ljubljana 22. 5. 2013 primerno primerno

6. Društvo paraplegikov Severne Primorske, Ledine 
101 b, 5000 Nova Gorica 16. 5. 2013 primerno primerno

7.
Zveza Sožitje – Zveza društev za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem razvoju  Slovenije, Samova 
9/II, 1000 Ljubljana

13. 5. 2013 zgledno primerno

8. Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska c. 
101, 1000 Ljubljana 3. 6. 2013 primerno zgledno

9. Društvo invalidov Majšperk in Kidričevo, 
Majšperk 33, 2322 Majšperk 14. 5. 2013 primerno primerno

10. Društvo invalidov Grosuplje, Kolodvorska cesta 5, 
1290 Grosuplje 22. 5. 2013 zgledno zgledno

11. SONČEK – Zveza društev za cerebralno paralizo 
Slovenije, Rožanska 2, 1000 Ljubljana 30. 5. 2013 primerno primerno

12. Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, 
Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana 3. 6. 2013 še primerno s pridržkom

13. Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Hacque-
tova 4, 1000 Ljubljana 28. 5. 2013 zgledno primerno
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29.
Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno 
središče LEGEBITRA, Trubarjeva 76a, 1000 
Ljubljana

7. 5. 2013 primerno primerno

30. Društvo ženska svetovalnica, Langusova ulica 21, 
1000 Ljubljana 19. 6. 2013 zgledno zgledno

31. Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masaryko-
va 23, 1000 Ljubljana 23. 5. 2013 primerno še primerno

32. Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek, C. 
Maršala Tita 78/a, 4270 Jesenice 21. 5. 2013 primerno zgledno

Nadzorne skupine so pregledane organizacije v največ 
primerih zadolžile za odpravo naslednjih pomanjkljivosti 
oziroma predlagale: 
•	 vzpostavitev	ustreznih	računovodskih	evidenc	v	skladu	

s SRS 33 in Zakonom o društvih ter sprotno prilaga-
janje novitetam, ki se nanašajo na finančno materialno 
poslovanje

•	 vodenje	 delovanja	 organov	 in	 samo	 poslovanje	 or-
ganizacije se mora izvajati v skladu s zadevnimi 
določbami, opredeljenimi v Zakonu o društvih

•	 potrditev	 letnega	 poročila	 organizacije	 pri	 najvišjem	
organu pred oddajo bilance stanja in izkaza poslovnega 
izida na AJPES

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

Poleg tega so nadzorne skupine ugotovile, da si nekatere 
organizacije, ki so s sredstvi močno omejene, ne morejo 
privoščiti kakovostnih računovodskih servisov oziroma 
računovodij, ki bi organizacijam znali svetovati ter za njih 
spremljali zakonske in druge spremembe na področju 
finančnega materialnega poslovanja ter tako v skladu z za-
konodajo vodili računovodsko dokumentacijo.

Ugotovljeno je bilo tudi, da v nekaterih organizacijah do-
kumenti pomanjkljivo ali sploh ne izkazujejo stanja, ki je 
prikazan v poročilu za FIHO za leto 2012.

Na podlagi Pravilnika o organiziranju in izvajanju nad-
zora v invalidskih in humanitarnih organizacijah (Uradni 
list RS, št. 14/2007) je svet FIHO na svoji 6. seji dne 6. 
6. 2013 na podlagi predloga Komisije za ocenjevanje in 

pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim 
organizacijam sprejel sklepe, da se: 

1. Invalidsko organizacijo Zveza društev slepih in slabo-
vidnih Slovenije, Groharjeva 2 v Ljubljani, uvrsti na 
program izrednih nadzorov v letu 2013 za leto 2012. 
Organizacija namreč v poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov za 2012 na 
dveh posebnih socialnih programih izkazuje večjo 
porabo sredstev FIHO, kot je bila višina v celoti 
zaprošenih sredstev za posamezni socialni program za 
leto 2012.

2. Invalidsko organizacijo Združenje multiple skleroze 
Slovenije, Maroltova 14 v Ljubljani, uvrsti na pro-
gram izrednih nadzorov v letu 2013 za leto 2012. 
Organizacija namreč v poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov za leto 2012 
pri dveh posebnih socialnih programih izkazuje večjo 
porabo sredstev FIHO, kot je bila višina v celoti 
zaprošenih sredstev za posamezni socialni program za 
leto 2012.

3. Glede na obravnavano Poročilo o uresničitvi finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov za leto 2012 
in v zvezi z vlogo št. 8/2013 z dne 26. 2. 2013 za pre-
razporeditev sredstev FIHO in prenos iz leta 2012 v 
leto 2013 izvede izredni nadzor v invalidskem društvu 
Invalid – Zveza društev gibalno oviranih in oseb z in-
validnostjo Slovenije, Trg mladosti 6 iz Velenja.

V skladuj s Pravilnikom in sprejetimi sklepi sveta FIHO 
je direktor izdal sklepe o izvedbi izrednih nadzorov in 
imenoval tričlanske nadzorne skupine, ki so jih sestavljali 
po en član sveta FIHO, po en član s seznama zunanjih 
strokovnih delavcev (strokovnjakov s področja socialnega 
varstva, računovodstva oziroma revidiranja) ter po en član 
s seznama delavcev strokovne službe FIHO.

Imenovane nadzorne skupine so v posamezni invalidski 
organizaciji pregledale vso razpoložljivo finančno in vse-

8. Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog 
Stigma, Štihova 12, 1000 Ljubljana 21. 6. 2013 zgledno primerno

9. Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami 
VILKO MAZI, Vojkova 74, 1000 Ljubljana 7. 5. 2013 zgledno zgledno

10. Društvo zaupni telefon Samarijan, p. p.2008, 
Ulica Janeza Pavla II. 13, 1001 Ljubljana 20. 6. 2013 primerno primerno

11. Društvo bolnikov s parkinsonizmom –TREPET-
LIKA, Šišenska cesta 23, 1000 Ljubljana 21. 6. 2013 še primerno primerno

12. Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, 
Celovška 291, 1000 Ljubljana 13. 6. 2013 zgledno primerno

13.
Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih 
posledic drog – DrogArt, Kardeljeva ploščad 16, 
1000 Ljubljana

10. 6. 2013 zgledno zgledno

14. ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, 
Cigaletova 5, 1000 Ljubljana 4. 6. 2013 zgledno zgledno

15.
Društvo za duševno zdravje in kreativno 
preživljanje prostega časa "VEZI", Štorje 26, 6210 
Sežana

24. 5. 2013 zgledno primerno

16. Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije – 
ZDSGS, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor 15. 5. 2013 zgledno primerno

17. Društvo varnega zavetja Ljutomer, Radomerje 9, 
9240 Ljutomer 9. 5. 2013 zgledno primerno

18. HUMANA Združenje svojcev pri skrbi za men-
talno zdravje, Oldhamska 14, 4000 Kranj 20. 5. 2013 zgledno primerno

19. Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom 
UTRIP Slovenije, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana 29. 5. 2013 primerno še primerno

20. Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 
36, 1000 Ljubljana 13. 5. 2013 zgledno zgledno

21. Društvo Projekt Človek, Sketova 5, 1000 Lju-
bljana 23. 5. 2013 zgledno zgledno

22. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Duna-
jska 65, 1000 Ljubljana 4. 6. 2013 primerno primerno

23. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 
1000 Ljubljana 20. 6. 2013 primerno primerno

24. Društvo hemofilikov Slovenije DHS, Tavčarjeva 2, 
1000 Ljubljana 19. 6. 2013 zgledno še primerno

25. Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Lju-
bljana 29. 5. 2013 zgledno zgledno

26. Slovensko društvo Transplant, Hrvatski trg 2, 
1000 Ljubljana 31. 5. 2013 primerno zgledno

27. Slovensko združenje za pomoč pri demenci 
SPOMINČICA, Linhartova 13, 1000 Ljubljana 27. 5. 2013 neustrezno neustrezno

28.
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev 
KRALJI ULICE, Pražakova ulica 6, 1000 Lju-
bljana

8. 5. 2013 primerno zgledno
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V skladu s 23. in 24. členom Pravilnika o merilih in pogo-
jih za uporabo sredstev FIHO (v nadaljevanju: pravil-
nik) so invalidske in humanitarne organizacije, ki so se 
v preteklem letu so/financirale iz sredstev FIHO, dolžne 
posredovati Poročilo o uresničitvi finančno ovrednotenih 
letnih delovnih programov na predpisanih obrazcih na-
jpozneje do konca februarja za preteklo leto. 
Če organizacije, ki so pridobile sredstva, ne pošljejo 
poročil v roku in na predpisanih obrazcih, jih mora stro-
kovna služba FIHO pozvati, da to nemudoma storijo. Če 
tega kljub opozorilu ne posredujejo, se ukine izplačevanje 
odobrenih sredstev za tekoče koledarsko leto. 
FIHO je za poročanje o porabi odobrenih sredstev FIHO 
v letu 2013 organizacijam, ki so se v tem letu so/financirale 
iz sredstev FIHO, pripravil obrazec, usklajen s prenovlje-
no metodologijo, FIHO 3, v spletni aplikaciji. 
Vse organizacije so poročila morale oddati tudi po pošti.
S ciljem ločenega poročanja o porabi sredstev FIHO iz 
1 % rezervnega sklada za leto 2013 je strokovna služba 
FIHO za ta namen tudi tokrat pripravila ločeni obrazec.

1. Poraba sredstev FIHO v invalidskih or
ganizacijah v letu 2013

Po pregledu vseh prispelih poročil o uresničitvi finančno 
ovrednotenih letnih delovnih programov iz sredstev 
FIHO za leto 2013 je bilo na dan 3. 3. 2014 ugotovljeno, 
da je v roku poročila posredovalo 26 invalidskih orga-
nizacij. Društvu vojaških vojnih invalidov mobiliziranih 
Slovencev v nemško vojsko 1941–45, Gregorčičeva 5a, 
3000 Celje, je poročilo o porabi sredstev FIHO v letu 
2013 posredovalo ob prenehanju delovanja društva 4. 7. 
2013.

Iz poročil izhaja, da je 27 invalidskih organizacij za svojo 
dejavnost v letu 2013 porabilo redna sredstva FIHO v 
znesku	11.989.130,64	€.	

Od vseh sedemnajstih (17) invalidskih organizacij, ki so 
po sklepu sveta FIHO prejele sklep o odobritvi prenosa 
neporabljenih sredstev FIHO iz leta 2012 v leto 2013, tri 

PORABA ODOBRENIH 
SREDSTEV FIHO V INVA
LIDSKIH IN HUMANITAR
NIH ORGANIZACIJAH 
V LETU 2013 

organizacije (Združenje multiple skleroze Slovenije, Zveza 
SOŽITJE, Društvo študentov invalidov Slovenije) niso 
porabile vseh prenesenih sredstev v letu 2013. Združenje 
multiple skleroze Slovenije v leto 2014 prenaša 33.910,13 
€,	 Društvo	 študentov	 invalidov	 Slovenije	 v	 leto	 2014	
prenaša	 77.383,88	 €,	 Zveza	 SOŽITJE	 je	 neporabljenih	
776,00	 €	 vrnila	 na	TRR	FIHO.	Vse	 druge	 organizacije	
so o namenski porabi prenesenih sredstev FIHO v višini 
502.066,84	€	poročale	v	za	to	predvideni	rubriki	v	sklopu	
poročila, ločeno od redne porabe sredstev. 

Tri (3) invalidske organizacij, ki so jim bila v letu 2013 
dodatno odobrena še sredstva iz 1 % rezervnega sklada 
invalidskih organizacij, so o porabi teh v skupni višini 
19.378,70	€	poročale	na	ločenem	obrazcu	FIHO4.	

Iz finančnega dela poročila o poročilih, ki je v obliki 
tabelaričnega prikaza v prilogi 1 vsebinskemu delu izhaja, 
da dve invalidski organizaciji (Zveza paraplegikov Slo-
venije, Društvo študentov invalidov Slovenije) nista po-
rabili vseh dodeljenih sredstev FIHO v letu 2013, in sicer 
v	skupnem	znesku	39.963,36	€.	Obe	organizaciji	 sta	na	
FIHO v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah 
namembnosti sredstev FIHO pravočasno posredovali tudi 
obvestila.

Podrobnejši pregled poročil posameznih invalidskih orga-
nizacij:

1. I01 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 
Groharjeva 2, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 poročala o porabi vseh prenesenih 
sredstev	iz	leta	2012	v	skupni	višini	10.731,72	€,	in	sicer	
za:
•	 program	 na	 državni	 ravni	 Mreža	 spremljevalcev	 za	

slepe	in	slabovidne	v	višini	5.533,71	€
•	 naložbo	na	 lokalni	 ravni	 za	MDSS	Koper:	 pleskanje	

stanovanjsko poslovnega objekta z bivalno skupnostjo 
slepih	in	slabovidnih	v	višini	5.198,01	€

V samem obrazcu za poročanje organizacija ni zavedla ozi-
roma označila statističnih regij, v katerih izvajajo posebne 
socialne programe. 
O porabi prejetih sredstev FIHO, upoštevajoč sprejeti re-
balans, je organizacija porabila večino sredstev za izvajanje 
posebnih socialnih programov ter delovanja na državni 
in lokalni ravni, izvedla je tudi nekaj manj kot 30 % 
predvidenih naložb. Poraba sredstev po posameznih post-
avkah je v okviru rednega letnega sklepa o razporeditvi 
sredstev FIHO.

binsko dokumentacijo za tiste vsebine, za katere so orga-
nizacije v poročilu (FIHO3) izkazale višjo porabo sredstev 
v letu 2012 od načrtovane. 

Pri invalidski organizaciji Zveza društev slepih in slabovid-
nih Slovenije je nadzorna skupina pregledala in proučila 
podatke ter dokumentacijo o porabi sredstev FIHO in 
o izvedbi posebnih socialnih programov: Računalniško 
opismenjevanje slepih in računalniško opismenjevanje 
slabovidnih oseb – nadaljevalni tečaj in Organiziranje in 
izvedba prilagojenih šahovskih tekmovanj. Pri prvem je 
nadzorna skupina od odgovornih oseb zveze prejela po-
jasnilo, da je program odvisen od prijav, ki so težko pred-
vidljive. Če se prijavijo starejši uporabniki, je treba zago-
toviti manj spremljevalcev, v primeru prijavljenih mlajših 
uporabnikov pa spremljevalcev potrebujejo več. Struktura 
uporabnikov odraža porabo sredstev ne glede na njihovo 
število. Nadzorna skupina je ugotovila, da je bila razlika 
porabe	sredstev	v	tem	programu	v	višini	1.225,47	€	po-
rabljena namensko, kar je organizacija izkazala z računi, 
pogodbami, evalvacijskim poročilom in zgledno vodenimi 
evidencami. Pri pregledovanju dokumentacije za drugi 
navedeni program je nadzorna skupina ugotovila, da v 
poročilu o porabi sredstev zveza pomotoma ni navedla po-
rabe sredstev za vso mednarodno udeležbo. Zveza društev 
in strokovna služba FIHO sta v skladu z navodili nadzorne 
skupine že izvedli popravek poročila v spletni aplikaciji.

Pri invalidski organizaciji Združenje multiple skleroze Slo-
venije je nadzorna skupina pregledala in proučila podatke 
ter dokumentacijo o porabi sredstev FIHO in dokument-
acijo o izvedbi dveh posebnih socialnih programov: Orga-
niziranje in izvedba programov za ohranjevanje zdravja v 
lastnih prilagojenih objektih in Usposabljanje za kvalitet-
no življenje ob bistveno zmanjšanih fizičnih sposobnostih 
posameznika, kjer so v letnem poročilu izkazali večjo po-
rabo sredstev FIHO, kot je bila višina celotno zaprošenih 
sredstev za posamezni socialni program za leto 2012. Pri 
pregledu dokumentacije in pojasnil odgovornih oseb 

združenja v zvezi s programom Organiziranje in izvedba 
programov za ohranjevanje zdravja v lastnih prilagojenih 
objektih je nadzorna skupina ugotovila, da so se programa 
udeležili socialno izjemno šibki uporabniki, ki niso zmo-
gli 60 % so/financiranja soudeležbe, zato jim je združenje 
pokrilo celotni strošek. Nadzorna skupina je tudi ugotovi-
la, da združenje v poročilu o porabi sredstev za ta program 
pomotoma ni navedlo števila vključenih spremljevalcev. V 
zvezi s programom Usposabljanje za kvalitetno življenje 
ob bistveno zmanjšanih fizičnih sposobnostih posamezni-
ka pa je nadzorna skupina ugotovila, da je združenje v 
poročilu pomotoma navedlo veliko manjše število upora-
bnikov od dejanske. Odgovorni predstavniki združenja so 
v sodelovanju s strokovno službo FIHO v skladu z navo-
dili nadzorne skupine že izvedli popravek poročila za oba 
programa v spletni aplikaciji fundacije.

V invalidski organizaciji Invalid – Zveza društev gibalno 
oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije je nadzorna 
skupina pregledala dokumentacijo o stanju in podatkih 
o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela 
izvajalcev programov in storitev ter kakovosti in obsegu 
opravljenega dela v letu 2012. Pri pregledu finančne do-
kumentacije je nadzorna skupina ugotovila, da je orga-
nizacija upoštevala napotke nadzornih skupin iz preteklih 
let ter uvedla računovodske evidence v skladu z veljavno 
zakonodajo. V zvezi s prerazporeditvijo sredstev FIHO, 
ki jo je društvo izkazalo v poročilu, je nadzorna skupi-
na predstavnike opozorila, da poraba oziroma preraz-
poreditev sredstev za program, ki po osnovnem sklepu 
o razporeditvi ni bil odobren, ni dovoljena. Predstavniki 
zveze so se z navodili nadzorne skupine seznanili in bodo 
v bodoče ravnali v skladu z navodili.

Nadzorne skupine so v skladu 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. Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 
14, 1000 Ljubljana 29. 8. 2013 primerno še primerno

2. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 
Groharjeva 2, 1000 Ljubljana 29. 8. 2013 primerno primerno

3.
Invalid – Zveza društev gibalno oviranih in oseb 
z invalidnostjo Slovenije, Trg mladosti 6, 3320 
Velenje

24. 9. 2013 še primerno primerno
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sredstev.
Organizacija	 v	 leto	 2014	 prenaša	 19.109,71	 €	 sredstev	
FIHO za nakup kombija.

5. I05 – Združenje multiple skleroze Slovenije, Ma
roltova 14, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, naložb niso uresničili. 
Od	prenesenih	135.212,44	€	sredstev	iz	leta	2012	so	pora-
bili	101.302,13	€,	in	sicer	za:	nakup	kombija	(27.100,00	
€),	prilagoditev	prostorov	na	Gašperšičevi	(25.860,00	€),	
nabavo opreme na Gašperšičevi (od odobrenih 57.628,28 
€	so	porabili	23.717,97	€).	Za	ta	namen	jim	je	preostalo	
še	 33.910,31	 €,	 nakup	 petih	 dvigal	 (10.740,00	 €),	 na-
kup	tuširnih	 stolov	v	centru	MS	Topolšica	 (3.884,16	€)	
ter za bolniške in tehnične pripomočke v COR Ankaran 
(10.000,00	€).
Neporabljenih	sredstev	iz	leta	2012	ostane	še	33.910,31	€.
Organizacija je k Poročilu priložila prošnjo za prenos sred-
stev naložbe gradnje dnevnega centra na Gašperšičevi s 
sledečo obrazložitvijo:
»Združenje MS Slovenije je že pred leti kupilo prostore 
z namenom prilagoditve prostorov, namenjene dnevne-
mu centru za težko pokretne osebe z multiplo sklerozo 
na območju MO Ljubljana. V prostore smo že vložili del 
sredstev, namenjenih za adaptacijo in prilagoditev, vendar 
dnevni center še ni odprt. Stroški prenove in arhitekturnih 
prilagoditev so narasli, sredstev za delovanje dnevnega 
centra Združenje MS Slovenije nima, neuspešni smo bili 
pri prijavi na Javni razpis MO Ljubljana. Zaradi bistveno 
manjših sredstev, ki jih Združenje MS Slovenije ima na 
razpolago za izvajanje posebnih socialnih programov smo 
se odločili, da počakamo na uresničitev programa dnevne-
ga centra za leto 2014.«
Organizacija	 v	 leto	 2014	 prenaša	 33.910,31	 €	 nepora-
bljenih investicijskih sredstev iz leta 2012.

6. I06 – Zveza SOŽITJE, Zveza društev za pomoč 
osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, 
Samova 9/II, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, naložb niso uresničili, po 
posameznih postavkah pa so v poročilu izkazali porabo v 

okviru letnega sklepa o razporeditvi. 
Organizacija je iz leta 2012 v leto 2013 prenesla sredstva 
za	naložbe	zveze	v	skupni	višini	122.263,83	€,	in	sicer	za:

•	 nakup	klimatske	naprave	(996,20	€)	
•	 nakup	dvižne	ploščadi	(10.776,00	€)
•	 adaptacijo	prostorov	(52.684,09	€)
•	 nabavo	pisarniške	opreme	za	adaptirane	prostore	zveze	

(9.242,40	€)
•	 nakup	 dveh	 kombiniranih	 vozil	 za	 prevoz	 OMDR	

(48.565,14	€)

Poleg prenesenih sredstev za naložbe pa je organizacija v 
leto 2013 prenesla tudi sredstva za delovanje in naložbe v 
skupni	višini	4.563,78	€	za	štiri	lokalna	društva,	in	sicer:

•	 Društvo	Sožitje	Ribnica	(1.489,00	€)
•	 Društvo	Sožitje	Gornja	Radgona	(908,61	€)
•	 Društvo	Sožitje	Idrija	in	Cerkno	(2.036,17	€)
•	 Društvo	Sožitje	Sežana	(130,00	€)

Organizacija je v poročilu izkazala porabo vseh prenesenih 
sredstev na državni in lokalni ravni razen nakupa dvižne 
ploščadi ter nabave pisarniške opreme za adaptirane pro-
store Zveze Sožitje. Za oba namena je Zveza Sožitje za-
prosila FIHO za spremembo namembnosti, in sicer:

•	 Sredstva	za	opremo	adaptiranih	prostorov	so	porabili	
za adaptacijo prostorov Zveze. Sprememba namemb-
nosti teh sredstev jim je bila odobrena s sklepom sveta 
FIHO št. 1141/2013 z dne 10. 9. 2013.

•	 Sredstva	za	nakup	dvižne	ploščadi	so	želeli	porabiti	za	
sanacijo strehe. Organizacija je za sredstva za sanaci-
jo strehe zaprosila že v vlogi za razporeditev sredstev 
FIHO	v	letu	2013,	in	sicer	v	višini	10.000,00	€,	kar	
jim je bilo s sklepom sveta FIHO tudi odobreno. Svet 
FIHO je s sklepom o spremembi namembnosti odo-
brenih sredstev št. 1594/2013 z dne 20. 11. 2013 vlogi 
organizacije ugodil, organizacija pa je razliko v višini 
776,00	€	vrnila	na	TRR	FIHO.

7. I07 – Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska 
cesta 101, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, naložb niso uresničili, po 
posameznih postavkah pa so v poročilu izkazali porabo v 
okviru letnega sklepa o razporeditvi. 
V poročilu je organizacija poročala tudi o porabi prene-
senih	sredstev	iz	leta	2012	za	naložbe	v	višini	70.269,40	€.	

V leto 2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO.

Organizacija je v letu 2013 za Medobčinsko društvo slepih 
in	slabovidnih	Koper	prejela	sredstva	v	višini	7.754,20	€	
za nakup osebnega avtomobila Fiat Punto. Na ločenem 
obrazcu za poročanje o porabi dodatno odobrenih sredstev 
iz 1 % rezerve je organizacija izkazala porabo vseh prejetih 
sredstev.

2. I02 – Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 
Drenikova 24, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO. Predvidenih naložb v osnovna sredstva ter nji-
hovo vzdrževanje niso izpeljali, ampak so jih prerazporedi-
li za izvajanje redne dejavnosti na državni in lokalni ravni. 
Poraba sredstev (za programe ter delovanje) na nekaterih 
postavkah na lokalni ravni presega redni letni sklep o raz-
poreditvi sredstev FIHO v letu 2013. Za prerazporeditev 
oziroma spremembo namembnosti organizacija ni prido-
bila soglasja sveta FIHO.
V leto 2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO.
Iz poročila je razvidno, da so v letu 2013 porabili tudi 
prenesena sredstva iz leta 2012 v skupni višini 29.971,60 
€,	in	sicer	za:	adaptacijo	prostorov	Piran	(6.139,60	€),	na-
kup	večnamenskega	vozila	(18.000,00	€)	ter	programsko	
opremo	–	virtualno	ozadje	(5.832,00	€).

3. I03 – Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 
1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih 
sredstev FIHO. V rednem letnem poročilu je pri vseh 
postavkah (programi, delovanje ter naložbe) izkazala 
zmanjšano porabo sredstev, ki pa pri nobeni od postavk 
ni presegala rednega sklepa o razporeditvi sredstev FIHO. 
Organizacija je poročala tudi o porabi prenesenih sredstev 
iz	leta	2012	za	naložbe	v	skupni	višini	51.425,76	€	(vgra-
ditev vrat in talnih ploščic ter razvodnih stropnih kanalov 
za prezračevanje v prostoru za vzdrževanje in skladiščenje 
ortopedskih in drugih tehničnih pripomočkov ter druge 
programske namene za distrofike).
V leto 2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO.

4. I04 – Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 
1000 Ljubljana

Organizaciji sta bili v letu 2013 odobreni dve spremembi 
namembnosti, in sicer:

•	 20.	 11.	 2013	 (1595/2013)	 je	 organizacija	 od	 sveta	
FIHO prejela sklep, s katerim se dovoli prerazporeditev 
sredstev	v	višini	21.600,00	€	iz	postavke	‘delovanje	na	
državni ravni’ na postavko ‘osebna asistenca’, prav tako 
na državni ravni.

•	 8.	1.	2014	(1795/2013)	je	organizacija	od	sveta	FIHO	
prejela sklep, s katerim se dovoli prerazporeditev sred-
stev	 v	 višini	 2.000,00	 €	 iz	 programa	 Ohranjevanje	
zdravja	ter	2.448,67	€	iz	programa	Kompenziranje	in-
validnosti	v	skupni	višini	4.448,67	€	na	program	Os-
ebna asistenca – vse na lokalni ravni.

Organizacija je v poročilu o porabi sredstev v skladu s 
sklepom o spremembi namembnosti odobrenih sredstev 
FIHO (št. 1595/2013) za državno raven poročala o po-
rabi sredstev v okviru sprejetega rebalansa ter do višine, 
dodeljene z rednim sklepom o razporeditvi.
Iz poročila je razvidno, da je organizacija na lokalni ravni 
za program Osebna asistenca porabila le del sredstev, za 
katera je bila odobrena sprememba namembnosti. Pri pro-
gramu, iz katerega so črpali sredstva za Osebno asistenco, 
pa so porabili preveč sredstev, kar ni v skladu s sklepom o 
spremembi namembnosti. 
Pri programu Šport in rekreacija so presegli porabo, 
določeno	z	rednim	sklepom	o	razporeditvi	za	1.953,91	€	
(namesto	40.130,80	€	so	porabili	42.084,79	€).
Na lokalni ravni so za programe in delovanje porabili tol-
iko sredstev, kolikor jim jih je bilo odobreno. V manjšem 
deležu	so	uresničili	tudi	naložbe	(2.000,00	€	od	odobrenih	
90.415,85	€)	za	plačilo	predujma	za	nakup	kombi	vozila	
za DP Dolenjske, Bele krajine in Posavja, hkrati pa so 
seznanili FIHO z nameravanim prenosom sredstev v leto 
2014	v	višini	19.109,71	€	(predvidoma	bo	kombi	vozilo	
dobavljeno v začetku leta 2014).

K splošnih opombam je organizacija pripisala sledeče:
»Obrazložitev števila uporabnikov na lokalni ravni: skupno 
število neponovljivih uporabnikov je 2813, v tem število 
je zajeto večina članov Zveza paraplegikov Slovenije, ki pa 
se pri poročanju lokalnih društev podvojijo. 
Primer: lokalno društvo DPPP priredi dogodek v sklopu 
programa, katerega se udeležijo tudi uporabniki lokalnega 
društva DPIK, zato je število neponovljivih uporabnikov 
lahko tudi potrojeno. Poleg tega so uporabniki tudi drugi 
gibalno ovirani in spremljevalci.«

Organizaciji so bila od FIHO v letu 2013 dvakrat odo-
brena	 rezervna	 sredstva	 v	 skupni	 višini	 7.723,08	 €,	 in	
sicer	za	popravilo	avtomobila	(2.833,78	€)	ter	popravilo	
hidravličnega	dvigala	(4.439,30	€).	Organizacija	je	o	pora-
bi prejetih rezervnih sredstvih poročala na ločenem obraz-
cu. Iz obrazca je razvidna poraba vseh prejetih rezervnih 
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za	predelavo	vozila	iz	leta	2012	v	višini	4.134,51	€	pora-
bila v letu 2013 za nakup športnih rekvizitov (specifikacija 
zgoraj). Porabila je tudi vsa druga prenesena sredstva iz 
leta 2012 za posamezne programe, vendar ne v točno 
določenih zneskih in za točno določene namene. V leto 
2014 organizacija ne prenaša sredstev. 

12. I12 – Društvo laringektomiranih Slovenije, Par
mova 53, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva po-
rabila za redno dejavnost, delno pa tudi za izvedbo naložb. 
V leto 2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO.

13. I13 – Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, 
Trubarjeva 15, 2000 Maribor

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, naložb niso izpeljali. V leto 
2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO.
V finančnem delu obrazca sicer je ime in priimek osebe, 

ki je pripravila poročilo, ter ime in priimek zakonitega zas-
topnika in žig, vendar osebi nista podpisani.

14. I14 – Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, 1000 
Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev FIHO 
za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sredstev FIHO 
v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva porabila za redno 
dejavnost, naložbe so delno uresničili, in sicer tako, da so s 
sklepom sveta FIHO št. 1794/2013 z dne 8. 1. 2014 dobili 
odobreno spremembo namembnosti za naložbe. Prenesena 
sredstva so porabili za namen, ki jim je bil odobren z let-
nim sklepom o razporeditvi sredstev FIHO za naložbe v letu 
2013. V leto 2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO.

15. I15 – Združenje invalidov – Forum Slovenije, Linhar
tova 3a, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev FIHO 
za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sredstev FIHO 
v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva porabila za redno 
dejavnost, naložb niso imeli odobrenih. V leto 2014 orga-
nizacija ne prenaša sredstev FIHO.

Športne igre Zveze društev ILCO

Sredstva so porabili v skladu z odobrenimi nameni, in sicer 
za vzdrževanje v objektih ZDIS za ohranjevanje zdravja v 
Izoli ter za vzdrževanje v objektih ZDIS za ohranjevanje 
zdravja na Ptuju.

8. I08 – SONČEK – Zveza društev za cerebralno paral
izo Slovenije, Rožanska 2, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, naložb niso imeli, po posa-
meznih postavkah pa so v poročilu izkazali porabo v ok-
viru letnega sklepa o razporeditvi.  
Organizacija je v leto 2013 prenesla sredstva v višini 
2.063,16	€	 za	 naložbo	na	 državni	 ravni,	 gradnja	Centra	
Sonček v Šiški – montaža dušilcev zvoka v prezračevalni 
sistem objekta. Iz poročila ni razvidno, da je organizacija 
prenesena sredstva tudi porabila.

9. I09 – Zveza društev civilnih invalidov vojn Sloveni
je, Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, naložbe je delno uresničila, 
po posameznih postavkah pa je v poročilu izkazala porabo 
v okviru letnega sklepa o razporeditvi. 

Organizacija je poročala o porabi prenesenih sredstev po 
lokalnih	društvih	v	višini	10.164,05	€	iz	leta	2012,	in	sicer	
za:
•	 kompenziranje	invalidnosti:
	 -	 DCIV	LJ		 	 1.370,01	€	
	 -	 DCIV	Primorske		 773,00	€	
	 -	 MD	CIV	CE		 	 1.000,00	€
•	 skrb	za	ohranjevanje	zdravja:
	 -	 DCIV	LJ		 	 675,69	€
	 -	 DCIV	Primorske		 1.035,33	€	
	 -	 MD	CIV	Maribor		 1.755,43	€
•	 usposabljanje	za	aktivno	življenje	in	delo:
	 -	 DCIV	LJ	 	667,10	€	
	 -	 DCIV	Primorske		 200,00	€
•	 športna	rekreacija:
	 -	 DCIV	LJ		 387,12	€	
	 -	 DCIV	Primorske		 430,00	€
•	 kulturno	udejstvovanje	in	ustvarjalnost:	
	 -	 DCIV	LJ		 446,81	€
	 -	 DCIV	Primorske		 182,00	€

•	 prevozi	invalidov:
	 -	 DCIV	LJ		 406,50	€
	 -	 MD	CIV	CE		 239,64	€
•	 dnevni	centri:
	 -	 DCIV	LJ		 595,43	€

10. I10 – Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, 
Hacquetova 4, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, naložb niso uresničili, po 
posameznih postavkah pa so v poročilu izkazali porabo v 
okviru letnega sklepa o razporeditvi. Programe na državni 
in lokalni ravni so izvedli v celoti v zneskih, skladnih z 
letnim sklepom o razporeditvi, zmanjšali so porabo pri 
delovanju.

11. I11 – Zveza za šport invalidov Slovenije – Parao
limpijski komite, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, deloma pa tudi za izvedbo 
naložb. 
Pri programu Doma izvedena tekmovanja je organizacija 
porabila	1.101,52	€	več,	kot	ji	je	bilo	odobreno	z	letnim	
sklepom. Prošnjo (št. 188/SR-ME z dne 28. 2. 2014) za 
prerazporeditev sredstev so priložili k Poročilu. Pri vseh 
drugih postavkah je organizacija izkazala porabo sredstev 
v okviru letnega sklepa. 
Organizacija je poročala tudi o porabi prenesenih sredstev 
iz	leta	2012	v	skupni	višini	27.497,61	€,	in	sicer	za:

•	 delovanje	(724,39	€)
•	 nakup	športnih	rekvizitov	(4.134,51	€)
•	 showdown	(4.330,80	€)
•	 hokej	na	električnih	vozičkih	(2.612,21	€)
•	 športni	ribolov	(2.910,86	€)
•	 olimpijske	igre	gluhih	Sofija	(1.718,53	€)
•	 košarka	gluhih	(1.865,16	€)
•	 alpsko	smučanje	gluhih	(1.167,02	€)
•	 alpsko	smučanje	(720,00	€)
•	 namizni	tenis	(3.501,61	€)
•	 dvoransko	balinanje	(2.112,91	€)
•	 državna	prvenstva	(1.699,61	€)

Z odobreno spremembo namembnosti (sklep sveta FIHO 
št. 1592/2013 z dne 20. 11. 2013) je organizacija sredstva 
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18. I18 – Društvo študentov invalidov Slovenije, 
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Organizaciji je bil s sklepom sveta FIHO št. 866-I18/2013 
z dne 13. 6. 2013 odobren prenos sredstev iz leta 2012 v 
skupni	višini	77.727,81	€,	in	sicer:	

•	 služba	za	pomoč	študentom	invalidom:				12.421,62	€
•	 osebna	asistenca	za	študente	invalide:							24.688,60	€
•	 prevozi	študentov	invalidov:																					18.747,79	€
•	 obštudijske	dejavnosti	za	študente	invalide:	19.869,80	€
•	 nakup	toaletnega	vozička:		 1.656,07	€
Z istim sklepom je bila organizaciji tudi odobrena spre-

Poročilo Društva študentov invalidov Slovenije o porabi sredstev FIHO v letu 2013 ter prenosu iz leta 2012 (v €) 

Prenos iz 
leta 2012

Odobreno v 
letu 2013 Aneks Porabljeno v 

letu 2013 

Poraba sred-
stev 2013 

brez prenosa 
iz 2012

Prošnja za 
prenos v leto 

2014

Programi

1 Služba za pomoč 12.421,62  103.539,52   79.544,30  67.122,68  15.537,66  
2 Osebna asistenca 24.688,60  124.907,42   114.623,61 89.935,01  14.635,99  
3 Prevozi 18.747,79  66.059,51   56.850,13 38.102,34  24.111,11  
4 Obštudijske deja-

vnosti 19.869,80    56.087,35   20.922,24  1.052,44  43.724,68  

Delovanje

35.866,88   28.407,08 28.407,08  227,09  
Naložbe

1 Kombi  30.000,00   30.000,00 30.000,00   
2 Posodobitev 

računalniške opreme       1.932,00                      -    

P1 Sprememba 
namembnosti 
iz toaletnega 
vozička v tehnične 
pripomočke za slepe 
in slabovidne

1.656,07    1.656,07                         

memba namembnosti neporabljenih sredstev iz leta 2012 
iz naložbe nakup toaletnega vozička v nakup tehničnih 
pripomočkov	za	slabovidne	študente	v	višini	1.656,07	€.

Organizacija je v vlogi poročalo o porabi prenesenih sred-
stev	iz	leta	2012	(77.383,88	€)	v	razčlenitvah	obrazcev	o	
porabi sredstev 2013. Zaradi napačnega poročanja zneski 
iz	aneksa	od	porabljenih	odstopajo	za	le	22.508,72	€,	re-
alno	pa	organizacija	v	leto	2014	prenaša	99.892,60	€.	K	

vlogi so priložili prošnjo za prenos sredstev v leto 2014 
v	skupni	višini	98.236,53	€.	Razlika	v	višini	1.656,07	€	
izhaja iz napačnega poročanja, organizacija je namreč v 
poročilu o porabi sredstev FIHO v letu 2013 poročala 
tudi o porabi prenesenih sredstev iz leta 2012 za inves-

16. I16 – Društvo vojaških vojnih invalidov mobi
liziranih Slovencev v nemško vojsko 1941–1945, 
Gregorčičeva 5a, 3000 Celje

Organizacija je poročilo o uresničitvi finančno ovredno-
tenega letnega delovnega programa že poslala julija 2013, 
ob prenehanju delovanja. Društvo je nepreklicno končalo 
svoje delovanje 30. 4. 2013.
Organizacija je poročala tudi o porabi prenesenih sredstev 
iz	leta	2012	v	višini	19,21	€	za	program	na	državni	ravni	
Zdraviliška zdravljenja.
Organizacija je od FIHO prejela vsa odobrena sredstva po 
pogodbi. Ko je FIHO sprejel rebalans finančnega načrta, 
bi	morala	organizacija	vrniti	360,00	€	preplačanih	sred-
stev, vendar konec leta 2013 ni več obstajala. Aneks št. 
1321-I16/2013 z dne 21. 10. 2013 k pogodbi št. I16-
1723/2012 z dne 9. 1. 2013 je z njihove strani ostal 
nepodpisan.

17. I17 – Društvo paralitikov Slovenije, Cesta 24. junija 
23, 1231 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, naložbe so delno uresničili. V 
leto 2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO.

Akcija Slovenske Karitas – 40 dni brez alkohola 2012/2013

dni
brez 

alkohola

v  z n a m e n j e  s o l i d a r n o s t i 
z  vsemi ,  k i  t rpi jo  zaradi  nas i l ja ,  nesreč  
in  bolezni ,  k i  so  posledica  a lkohola

www.brezalkohola.si

od 13.  februarja  

do 30.  marca 2013

preventivno akcijo so omogočil i : 

Organizacija	 je	 iz	 leta	2012	prenesla	10.118,49	€,	ki	 so	
ji preostali na naložbah beljenje in preureditev sanitarij 
v	 višini	 1.531,20	€	 ter	 investicijsko	 vzdrževanje	 v	 višini	
8.587,29	 €.	 S	 sklepom	 sveta	 FIHO	 št.	 866-I17/2013	
z dne 13. 6. 2013 jim je bila za prenesena sredstva za 
naložbo	investicijsko	vzdrževanje	v	višini	8.587,29	€	odo-
brena sprememba namembnosti v delovanje društva.
Organizacija je na fundacijo 4. 12. 2013 naknadno naslo-
vila prošnjo za prerazporeditev sredstev. S sklepom sveta 
FIHO št. 139/2014 z dne 7. 2. 2014 ji je bila odobrena 
sprememba namembnosti, in sicer:

•	 sredstva	v	višini	300,00	€	iz	naložb	v	osnovna	sredstva	
in njihovo vzdrževanje prerazporedijo na program Os-
ebna asistenca, nega in fizična pomoč 

•	 sredstva	 v	 višini	 192,85	€	 iz	naložb	 v	osnovna	 sred-
stva in njihovo vzdrževanje prerazporedijo na program 
Šport in rekreacija

•	 se	sredstva	v	višini	220,00	€	iz	programa	Izobraževanje	
prerazporedijo na program Šport in rekreacija

Organizacija je sredstva FIHO porabila v okviru rednega 
sklepa in v skladu z naknadno sprejetimi sklepi o preraz-
poreditvah. V letu 2013 je tudi v celoti porabila prenesena 
sredstva	iz	leta	2012	v	višini	10.118,49	€	za	izvajanje	pro-
gramov, delovanje ter za naložbo. 
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24. I25 – Društvo za kronično vnetno črevesno bo
lezen, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, naložb ni uresničila. V leto 
2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO. 
Organizacija je poročala tudi o porabi prenesenih sredstev 
iz	leta	2012,	in	sicer	v	višini	488,37	€	za	isti	namen,	kot	so	
bila sredstva dodeljena (program Preprečevanje in blaženje 
socialne ter psihične posledice invalidnosti).

25. I27 – Kulturnoprosvetno in športnorekreativno 
društvo slepih in slabovidnih Karel Jeraj, Jamova 
cesta 5, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost ter deloma za naložbe. V leto 
2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO. 

26. I29 – Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhar
tova cesta 13, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, naložb ni izpeljala. V leto 
2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO. 
Organizacija je poročala tudi o porabi prenesenih sredstev, 
in sicer:

•	 iz	leta	2011	v	višini	4.589,88	€	za:
 - namensko za programe in delovanje
•	 iz	leta	2012	v	skupni	višini	25.145,64	€	za:
	 -	 osebno	asistenco:	 155,01	€
 - usposabljanje in socialno rehabilitacijo 
	 		 gluhoslepih:		 3.976,94	€
 - spremljanje in tolmačenje osebam z gluhoslepoto  

		 ter	usposabljanje	prostovoljcev:		 6.038,45	€
	 -	 šport	in	rekreacijo	gluhoslepih:		 2.059,22	€
 - zmanjševanje socialne izključenosti oseb z 
	 		 gluhoslepoto:		 2.269,31	€
	 -	 za	delovanje:		 9.564,86	€
	 -	 za	naložbe:		 1.045,85	€
•	 Naložbe	so	delno	uresničili	iz	prenesenih	sredstev	
 z odobreno spremembo namembnosti. 

27. I30 – Združenje vojnih invalidov 91, Luznarjeva 3a, 
1000 Kranj

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost ter v celoti za naložbe. V leto 
2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO. 

Organizacija je v spletni aplikaciji izpolnila poročilo v 
roku, vendar ga ni ‘zaključila’ ter posredovala na FIHO 
v pisni obliki. To je storila naknadno po opozorilu stro-
kovne službe FIHO.
Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam je na 
svoji 56. seji komisije dne 25. 4. 2014 obravnavala vsebin-
sko poročilo o uresničitvi finančno ovrednotenih letnih 
delovnih programov iz sredstev FIHO za leto 2013. 
Prav tako se je seznanila s prilogo 1, ki pomeni finančni 
prikaz poročil posameznih invalidskih organizacij po na-
menih v primerjavi z zaprošenimi in odobrenimi sredstvi 
FIHO za leto 2013, ter s prilogo 2, ki pomeni porabo sred-
stev FIHO po sklopih (programi, delovanje in naložbe).
Pri obravnavi gradiva je komisija izpostavila:

•	 Tri	organizacije	 so	zaprosile	za	prenos	 sredstev	v	 leto	
2014, in sicer: Zveza paraplegikov Slovenije v višini 
19.109,71	 €	 za	 nakup	 prilagojenega	 kombi	 vozi-
la, Društvo študentov invalidov Slovenije v višini 
98.236,53	€	za	 izvajanje	socialnih	programov	ter	de-
lovanja in Združenje multiple skleroze Slovenije v 
višini	 33.910,31	 €	 za	 naložbe.	Vse	 organizacije	 so	 k	
poročilu priložile tudi vlogo za odobritev prenosa v 
leto 2014.

•	 Vse	 tri	 organizacije	 so	 od	 strokovne	 službe	 FIHO	
prejele opozorilo, da morajo o prenesenih sredstvih 
poročati v skladu s Pravilnikom in Navodilom o preno-
sih in spremembah namembnosti sredstev FIHO in 
jih prioritetno porabiti za isti namen. 

•	 Tri	 organizacije	 (Zveza	 društev	 gluhih	 in	 naglušnih	
Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije ter Zveza za 
šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite) so 
v poročilih prikazale porabo sredstev FIHO v zneskih, 
ki na nekaterih postavkah presegajo sredstva, dodelje-
na s sklepom sveta FIHO. Tudi tem organizacijam se 
posreduje opozorilo.

ticije (za toaletni voziček oziroma po odobreni spremembi 
namembnosti računalniška in tehnična oprema za slepe 
in slabovidne). V prošnji za prenos v leto 2014 je orga-
nizacija navedla sledečo razčlenitev porabe:

•	 služba	za	pomoč	študentom	invalidom:				15.537,66	€	
•	 prevozi	študentov	invalidov:		 14.635,99	€
•	 osebna	asistenca	za	študente	invalide:		 				24.111,11	€
•	 obštudijske	dejavnosti	za	študente	invalide:	
	 43.724,67	€
•	 delovanje	društva:		 227,09	€

V poročilu je organizacija navedla tudi napačen odobren 
znesek za naložbe. Namesto z letnim sklepom odobrenih 
31.932,00	€	je	v	poročilu	navedla	znesek	v	višini	31.656,07	
€.	Toliko	je	v	letu	2014	tudi	dejansko	uresničila,	in	sicer	za	
nakup kombi vozila, posodobitev računalniške opreme ter 
nakup tehničnega pripomočka (prenos iz leta 2012). Zad-
nji dve naložbi je organizacija združila ter razliko pokrila 
iz lastnih sredstev. 

19. I19 – YHD Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 
Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana

Organizacija je v poročilu o uresničitvi finančno ovredno-
tenega letnega delovnega programa iz sredstev FIHO za 
leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sredstev FIHO 
v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva porabila za 
redno dejavnost, naložb niso imeli. 
Poročala je tudi o porabi prenesenih sredstev iz leta 2012 
za nakup ter prilagoditev kombi vozila v višini 27.100,00 
€.	V	leto	2014	organizacija	ne	prenaša	sredstev	FIHO.
Organizaciji so bila v letu 2013 s sklepom sveta FIHO 
št. 1138-I19/2013 z dne 10. 9. 2013 dodeljena rezervna 
sredstva	v	višini	3.901,42	€	 za	nakup	opreme	za	nepro-
fitno trisobno stanovanje. O porabi dodeljenih sredstev je 
organizacija poročala na ločenem obrazcu, iz katerega je 
razvidno, da so bila porabljena vsa za ta namen dodeljena 
sredstva.

20. I20 – Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije 
VIZIJA, Slomškova 3c, 3210 Slovenske Konjice

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, naložb niso imeli. V leto 
2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO.
V poročilu so prikazali porabo sredstev, znižano po vseh 
postavkah.

21. I21 – Sklad Silva, Društvo za kakovostno življenje 
ljudi s posebnimi potrebami, Fijeroga 10, 6274 
Šmarje

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, delno je izvedla tudi naložbe. 
V leto 2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO.

22. I22 – INVALID Zveza društev gibalno oviranih in 
oseb z invalidnostjo Slovenije, Trg mladosti 6, 3320 
Velenje

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, naložb ni izpeljala. V leto 
2014 organizacija ne prenaša sredstev FIHO.
Organizacija je poročala tudi o porabi prenesenih sredstev 
iz	 leta	2012	v	skupni	višini	7.025,21	€	za	 izvajanje	pro-
gramov na državni in lokalni ravni, in sicer:

•	 plavanje	in	vadba	v	vodi	kot	terapevtsko	sredstvo:		
328,58	€

•	 usposabljanja	gibalno	oviranih	ortopedskih	invalidov:		
679,59	€

•	 psihosocialna	pomoč	in	osebna	asistenca	invalidom:		
1.235,55	€

•	 usposabljanje	za	aktivno	življenje	–	delavnice	ust-
varjalnosti	 	 	 	 									857,56	€

•	 ohranjanje	in	izboljšanje	zdravja	invalidov:			3.923,93	€

V letu 2013 so bile organizaciji s sklepoma sveta FIHO št. 
1791/2013 in 1799/2013 z dne 8. 1. 2014 odobrene spre-
membe namembnosti prenesenih sredstev FIHO iz leta 
2012. Organizacija je poročala o porabi sredstev v zneskih, 
kot so bili odobreni s sklepom sveta FIHO.

23. I23 – Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi 
glave, Dunajska 106, 1000 Ljubljana

Organizacija je v svojem poročilu o uresničitvi finančno 
ovrednotenega letnega delovnega programa iz sredstev 
FIHO za leto 2013 izkazala porabo vseh dodeljenih sred-
stev FIHO v letu 2013. Organizacija je prejeta sredstva 
porabila za redno dejavnost, od odobrenih naložb je izv-
edla plačilo obroka za odkup prostorov. V leto 2014 orga-
nizacija ne prenaša sredstev FIHO. 
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Zap.  Delovanje  Naložbe 

Št.   Šif. Državna raven Lokalna raven Državna raven Lokalna raven

  Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro čano  Razlika 

1.    I01 301.404,10 269.993,91 31.410,19 200.936,11 172.237,31 28.698,80 78.031,20 21.958,48 56.072,72 80.500,35 60.190,65 20.309,70 

2.    I02 303.437,71 236.887,75 66.549,96 165.527,86 129.224,29 36.303,57 91.768,23 0,00 91.768,23 67.793,90 0,00 67.793,90 

3.    I03 345.018,71 284.306,55 60.712,16 0,00 0,00 0,00 154.620,06 56.381,98 98.238,08 0,00 0,00 0,00 

4.    I04 222.180,33 164.766,61 57.413,72 110.381,75 110.381,75 0,00 62.326,27 25.105,09 37.221,18 90.415,85 2.000,00 88.415,85 

5.    I05 189.009,00 178.501,26 10.507,74 0,00 0,00 0,00 86.649,53 0,00 86.649,53 0,00 0,00 0,00 

6.    I06 306.116,66 192.837,44 113.279,22 172.564,71 172.567,00 -2,29 41.734,80 0,00 41.734,80 81.089,28 0,00 81.089,28 

7.    I07 182.550,03 168.570,16 13.979,87 271.950,00 251.124,00 20.826,00 109.460,12 0,00 109.460,12 38.253,05 0,00 38.253,05 

8.    I08 159.642,27 142.566,08 17.076,19 48.815,37 41.149,93 7.665,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.    I09 71.200,81 37.219,34 33.981,47 49.951,92 35.665,91 14.286,01 22.304,86 7.000,00 15.304,86 0,00 0,00 0,00 

10.    I10 90.878,13 64.296,78 26.581,35 76.915,07 30.513,66 46.401,41 0,00 0,00 0,00 19.495,45 0,00 19.495,45 

11.    I11 163.800,00 157.692,56 6.107,44 0,00 0,00 0,00 63.501,88 30.681,17 32.820,71 0,00 0,00 0,00 

12.    I12 60.920,07 44.134,27 16.785,80 0,00 0,00 0,00 893,54 735,17 158,37 0,00 0,00 0,00 

13.    I13 29.616,59 27.389,58 2.227,01 20.958,25 17.678,35 3.279,90 1.004,24 0,00 1.004,24 1.859,22 0,00 1.859,22 

14.    I14 69.092,79 58.277,35 10.815,44 0,00 0,00 0,00 2.551,35 0,00 2.551,35 0,00 0,00 0,00 

15.    I15 30.301,60 30.301,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.    I16 701,06 701,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17.    I17 17.150,63 14.464,17 2.686,46 0,00 0,00 0,00 4.849,70 0,00 4.849,70 0,00 0,00 0,00 

18.    I18 35.866,88 28.407,08 7.459,80 0,00 0,00 0,00 31.932,00 31.656,07 275,93 0,00 0,00 0,00 

19.    I19 33.300,00 25.113,75 8.186,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20.    I20 10.485,87 9.481,94 1.003,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21.    I21 5.630,04 5.630,04 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 3.846,00 4.154,00 0,00 0,00 0,00 

22.    I22 17.452,29 14.923,84 2.528,45 9.729,02 8.264,46 1.464,56 1.390,00 0,00 1.390,00 0,00 0,00 0,00 

23.    I23 24.600,00 23.651,25 948,75 0,00 0,00 0,00 38.000,00 20.000,02 17.999,98 0,00 0,00 0,00 

24.    I25 17.984,68 17.984,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 

25.    I27 1.455,35 1.227,38 227,97 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.054,21 195,79 0,00 0,00 0,00 

26.    I29 8.631,76 5.111,97 3.519,79 0,00 0,00 0,00 2.244,00 0,00 2.244,00 0,00 0,00 0,00 

27.    I30 2.456,77 2.072,00 384,77 0,00 0,00 0,00 3.750,00 3.162,69 587,31 0,00 0,00 0,00 

28.   I31 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2.700.884,13 2.206.510,40 494.373,73 1.127.730,06 968.806,66 158.923,40 807.511,78 201.580,88 605.930,90 379.407,10 62.190,65 317.216,45 

Podatki o uresničitvi finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih organizacij za leto 2013 (v €) 

Zap.    Prenos iz leta  2012  1 % rezerve Programi

 Št.   Šif. Državna raven Lokalna raven  

   Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro čano  Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro čano  Razlika 

   1.    I01 10.731,72 10.731,72 0,00 7.754,20 7.754,20 540.277,11 483.752,03 56.525,08 591.377,97 503.614,77 87.763,20 

   2.    I02 29.971,60 29.971,60 0,00 0,00 0,00 642.949,92 642.949,92 0,00 403.812,07 403.812,07 0,00 

   3.    I03 51.425,76 51.425,76 0,00 0,00 0,00 766.392,22 727.028,67 39.363,55 0,00 0,00 0,00 

   4.    I04 0,00 0,00 0,00 7.723,08 7.723,08 477.795,74 453.024,84 24.770,90 241.657,34 241.657,34 0,00 

   5.    I05 135.212,44 101.302,31 33.910,13 0,00 0,00 448.971,14 432.623,16 16.347,98 0,00 0,00 0,00 

   6.    I06 126.827,61 126.051,61 776,00 0,00 0,00 670.772,00 661.946,96 8.825,04 380.265,60 366.339,00 13.926,60 

   7.    I07 70.269,40 70.269,40 0,00 0,00 0,00 622.061,38 574.424,00 47.637,38 479.491,80 442.772,00 36.719,80 

   8.    I08 2.063,16 2.063,16 0,00 0,00 0,00 399.846,10 329.284,59 70.561,51 64.242,92 54.199,04 10.043,88 

   9.    I09 10.164,05 10.164,05 0,00 0,00 0,00 159.044,49 159.044,49 0,00 164.349,13 154.794,38 9.554,75 

10.    I10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.050,00 117.050,00 0,00 286.052,14 286.052,14 0,00 

11.    I11 27.497,61 27.497,61 0,00 0,00 0,00 434.385,00 369.667,20 64.717,80 0,00 0,00 0,00 

12.    I12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.352,86 130.690,05 15.662,81 0,00 0,00 0,00 

13.    I13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.871,00 60.613,12 11.257,88 63.128,70 53.240,22 9.888,48 

14.    I14 2.692,70 2.692,70 0,00 0,00 0,00 158.082,65 135.465,27 22.617,38 0,00 0,00 0,00 

15.    I15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.840,00 60.057,45 16.782,55 0,00 0,00 0,00 

16.    I16 19,21 19,21 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00  0,00 

17.    I17 10.118,49 10.118,49 0,00 0,00 0,00 41.202,24 38.838,41 2.363,83 0,00 0,00 0,00 

18.    I18 77.383,88 0,00 77.383,88 0,00 0,00 350.593,80 271.940,28 78.653,52 0,00 0,00 0,00 

19.    I19 27.100,00 27.100,00 0,00 3.901,42 3.901,42 170.540,80 146.797,64 23.743,16 0,00 0,00 0,00 

20.    I20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.990,00 22.967,11 5.022,89 0,00 0,00 0,00 

21.    I21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.611,81 30.365,90 3.245,91 0,00 0,00 0,00 

22.    I22 7.025,21 7.025,21 0,00 0,00 0,00 35.315,20 30.622,35 4.692,85 37.240,00 31.475,51 5.764,49 

23.    I23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.437,14 74.450,60 2.986,54 0,00 0,00 0,00 

24.    I25 488,37 488,37 0,00 0,00 0,00 29.250,00 22.905,41 6.344,59 0,00  0,00 

25.    I27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.321,50 2.801,22 520,28 0,00  0,00 

26.    I29 25.145,64 25.145,64 0,00 0,00 0,00 25.920,91 25.920,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

27.    I30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.230,00 5.254,00 976,00 0,00 0,00 0,00 

28.    I31 * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 

 614.136,85 502.066,84 112.070,01 19.378,70 19.378,70 6.535.705,01 6.012.085,58 523.619,43 2.711.617,67 2.537.956,47 173.661,20 
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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 laringektomiranih Slovenije
I13 – Zveza ILCO
I14 – 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
I27 – KPŠRD Karel Jeraj
I29 – Društvo Dlan
I30 – Združenje vojnih invalidov »91«
I31 – Center društvo za pomoč osebam z motnjami 
          avtizma

2. Poraba sredstev FIHO v humanitarnih 
organizacijah v letu 2013

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za raz-
poreditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam 
je na svoji 50. seji dne 24. 4. 2014 obravnavala prejeta 
poročila vseh 67 humanitarnih organizacij, ki jih je leta 
2014 so/financiral FIHO.

Iz poročil izhaja, da je 67 humanitarnih organizacij za 
svojo dejavnost v letu 2013 porabilo redna sredstva FIHO 
v	višini	6.454.206,38	€.	

Vseh pet (5) humanitarnih organizacij, ki so po sklepu 
sveta FIHO prejele sklep o odobritvi prenosa neporabljen-
ih sredstev FIHO iz leta 2012 v leto 2013, je o namenski 
porabi	teh	sredstev	v	višini	29.968,16	€	poročalo	v	za	to	
predvideno rubriki v sklopu poročila, ločeno od redne po-
rabe sredstev. 

O dodatni porabi prenesenih sredstev je poročala tudi 
Slovenska karitas, ki je v svojem poročilu navedla, da je 
Škofijska karitas Celje iz leta 2012 v 2013 prenesla sredst-
va	FIHO	v	višini	15.510,00	€	iz	naslova	izrednih	sredstev	
za pomoč ob poplavah (sklep FIHO št. 545-H44/2012) 
in jih v celoti tudi porabila.

Pet (5) humanitarnih organizacij, ki so jim bila v letu 
2013 dodatno odobrena še sredstva iz 1 % rezervnega 
sklada humanitarnih organizacij, je o porabi teh v skupni 
višini	28.345,29	€	poročalo	na	ločenem	obrazcu	FIHO4.	

Iz finančnega dela poročila o poročilih, ki je v obliki 
dveh tabelaričnih prikazov in sta prilogi 1 in 2 k temu 
vsebinskemu delu, izhaja, da dve humanitarni organizaciji 
(Društvo za nenasilno komunikacijo in Zveza koronarnih 
društev in klubov Slovenije) nista porabili vseh dodeljenih 
sredstev FIHO v letu 2013, in sicer v skupnem znesku 
25.386,78	 €.	Obe	 organizaciji	 sta	 na	 FIHO	 v	 skladu	 z	
Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti 
sredstev FIHO pravočasno posredovali tudi obvestila.

Iz dopisa Društva za nenasilno komunikacijo z dne 28. 1. 
2014 izhaja, da organizacija želi neporabljena sredstva v 
sklopu	delovanje	v	višini	14.015,41	€	prenesti	v	leto	2014	
za isti namen.

Iz dopisa Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije z 
dne 31. 1. 2014 izhaja, da organizacija želi neporabljena 
sredstva	v	višini	11.371,37	€,	ki	so	jim	ostala	pri	programu	
Usposabljanje izvajalcev programa vseživljenjske rehabili-
tacije koronarnih bolnikov na državni ravni, v letu 2014 

   Skupaj programi, delovanje in naložbe v letu 2013   Razlika (odo-
breno – rebalans) 

 Prenos v leto 2014 (neporabljena sred-
stva FIHO iz leta 2012 in 2013 skupaj)  

   1.    I01 1.792.526,84 1.511.747,15 280.779,69 1.511.747,28 0,13 0,13 

   2.    I02 1.675.289,69 1.412.874,03 262.415,66 1.412.874,03 0,00 0,00 

   3.    I03 1.266.030,99 1.067.717,20 198.313,79 1.067.721,20 4,00 4,00 

   4.    I04 1.204.757,28 996.935,63 207.821,65 1.016.045,34 19.109,71 19.109,71 

   5.    I05 724.629,67 611.124,42 113.505,25 611.124,42 0,00 33.910,13 

   6.    I06 1.652.543,05 1.393.690,40 258.852,65 1.393.690,40 0,00 776,00 

   7.    I07 1.703.766,38 1.436.890,16 266.876,22 1.436.890,16 0,00 0,00 

   8.    I08 672.546,66 567.199,64 105.347,02 567.199,64 0,00 0,00 

   9.    I09 466.851,21 393.724,12 73.127,09 393.724,12 -0,00 -0,00 

  10.    I10 590.390,79 497.912,58 92.478,21 497.912,58 0,00 0,00 

  11.    I11 661.686,88 558.040,93 103.645,95 558.040,93 -0,00 -0,00 

  12.    I12 208.166,47 175.559,49 32.606,98 175.559,49 -0,00 -0,00 

  13.    I13 188.438,00 158.921,27 29.516,73 158.921,27 -0,00 -0,00 

  14.    I14 229.726,79 193.742,62 35.984,17 193.742,62 0,00 0,00 

  15.    I15 107.141,60 90.359,05 16.782,55 90.359,05 -0,00 -0,00 

  16.    I16 2.301,06 2.301,06 0,00 1.940,62 -360,44 -360,44 

  17.    I17 63.202,57 53.302,58 9.899,99 53.302,58 0,00 0,00 

  18.    I18 418.392,68 332.003,43 86.389,25 352.856,08 20.852,65 98.236,53 

  19.    I19 203.840,80 171.911,39 31.929,41 171.911,39 -0,00 -0,00 

  20.    I20 38.475,87 32.449,05 6.026,82 32.449,05 -0,00 -0,00 

  21.    I21 47.241,85 39.841,94 7.399,91 39.841,94 -0,00 -0,00 

  22.    I22 101.126,51 85.286,16 15.840,35 85.286,16 -0,00 -0,00 

  23.    I23 140.037,14 118.101,87 21.935,27 118.101,87 -0,00 -0,00 

  24.    I25 48.484,68 40.890,09 7.594,59 40.890,09 -0,00 -0,00 

  25.    I27 6.026,85 5.082,81 944,04 5.082,81 0,00 0,00 

  26.    I29 36.796,67 31.032,88 5.763,79 31.032,88 -0,00 -0,00 

  27.    I30 12.436,77 10.488,69 1.948,08 10.488,69 -0,00 -0,00 

  28.    I31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  14.262.855,75 11.989.130,64 2.273.725,11 12.028.736,67 39.606,03 151.676,04 
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Tabela 2: 
Podatki o uresničitvi finančno ovrednotenih letnih delovnih programov humanitarnih organizacij za leto 2013 (v €)

Zap.   
 Prenos iz leta  

2012
1 % rezerve 

2013 Programi

 Št.   Šif. 
 Odobreno  Porabljeno  Odobreno  Porabljeno 

Državna raven Lokalna raven  

   Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro čano  Razlika 

1. H01 0,00 0,00 0,00 0,00 15.294,14 12.898,47 2.395,67 0 0,00 0,00

2. H04 0,00 0,00 0,00 0,00 25.155,23 25.155,23 0,00 0 0,00 0,00

3. H05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.361,50 2.378,88 982,62 0 0,00 0,00

4. H06 0,00 0,00 0,00 0,00 111.253,29 98.780,45 12.472,84 0 0,00 0,00

5. H07 0,98 0,00 0,00 0,00 53.798,41 44.010,52 9.787,89 0 0,00 0,00

6. H08 0,00 0,00 0,00 0,00 111.198,42 91.359,76 19.838,66 0 0,00 0,00

7. H09 4.173,61 4.173,61 0,00 0,00 50.108,85 43.294,68 6.814,17 0 0,00 0,00

8. H10 0,00 0,00 0,00 0,00 25.739,01 21.707,32 4.031,69 5.673,10 4.784,43 888,67

9. H11 0,00 0,00 0,00 0,00 28.784,47 25.561,79 3.222,68 0 0,00 0,00

10. H12 0,00 0,00 0,00 0,00 11.257,10 10.881,89 375,21 10.569,45 8.914,27 1.655,18

11. H14 0,00 0,00 0,00 0,00 32.535,68 30.812,77 1.722,91 0 0,00 0,00

12. H15 0,00 0,00 0,00 0,00 23.187,60 20.001,34 3.186,26 0 0,00 0,00

13. H16 0,00 0,00 0,00 0,00 131.672,13 106.726,10 24.946,03 0 0,00 0,00

14. H17 0,00 0,00 6.203,27 6.203,27 12.853,93 11.657,73 1.196,20 0 0,00 0,00

15. H18 0,00 0,00 0,00 0,00 26.867,89 26.867,89 0,00 0 0,00

16. H19 0,00 0,00 0,00 0,00 20.213,82 17.048,33 3.165,49 0 0,00 0,00

17. H20 0,00 0,00 0,00 0,00 23.788,21 20.062,19 3.726,02 0 0,00 0,00

18. H21 8.674,20 8.674,20 0,00 0,00 24.007,92 8.876,75 15.131,17 114.166,20 96.283,32 17.882,88

19. H22 0,00 0,00 0,00 0,00 12.325,18 10.501,21 1.823,97 0 0,00 0,00

20. H23 6.050,77 6.050,77 0,00 0,00 556.924,24 494.045,16 62.879,08 0 0,00 0,00

21. H25 0,00 0,00 0,00 0,00 47.911,48 42.918,51 4.992,97 0 0,00 0,00

22. H26 0,00 0,00 0,00 0,00 21.414,38 18.060,04 3.354,34 0 0,00 0,00

23. H27 0,00 0,00 0,00 0,00 263.668,63 222.367,85 41.300,78 0 0,00 0,00

24. H28 0,00 0,00 0,00 0,00 10.611,85 10.068,65 543,20 31.651,93 30.197,81 1.454,12

25. H29 0,00 0,00 0,00 0,00 41.051,68 34.424,03 6.627,65 30.509,03 27.883,91 2.625,12

26. H30 0,00 0,00 0,00 0,00 5.140,85 4.245,00 895,85 0 0,00 0,00

27. H32 0,00 0,00 0,00 0,00 5.837,01 3.866,16 1.970,85 0 0,00 0,00

28. H33 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 15.927,86 17.852,68 -1.924,82 0 0,00 0,00

29. H34 0,00 0,00 0,00 0,00 16.471,35 13.891,39 2.579,96 0 0,00 0,00

30. H35 0,00 0,00 0,00 0,00 13.221,34 11.150,36 2.070,98 0 0,00 0,00

31. H36 0,00 0,00 0,00 0,00 65.021,48 56.473,41 8.548,07 0 0,00 0,00

32. H37 0,00 0,00 0,00 0,00 58.057,08 58.057,08 0,00 0 0,00 0,00

33. H38 0,00 0,00 10.972,44 10.972,44 813.149,47 712.367,82 100.781,65 193.938,37 169.901,79 24.036,58

34. H39 0,00 0,00 0,00 0,00 19.693,57 19.693,57 0,00 0 0,00 0,00

porabiti za program na lokalni ravni Rehabilitacijska vad-
ba in druge aktivnosti. 

Glede na pregledana poročila je bilo ugotovljeno nasled-
nje: 

•	 Da	 nekateri	 administratorji	 v	 organizacijah	 premalo	
pozorno ali sploh ne preberejo navodil, ki jih k izpol-
njevanju poročila pripravi FIHO. Iz tega sledi, da se je 
z vprašanji prek telefona na strokovno službo FIHO v 
času izpolnjevanja obrazca FIHO3 in FIHO4 obrnilo 
veliko število izpolnjevalcev poročil.

•	 Da	je	25	%	humanitarnih	organizacij	oddalo	napačno	
izpolnjeno poročilo, predvsem v delu, ki se nanaša na 
skupno porabo dodeljenih sredstev. 

•	 Da	 se	 je	 pri	 vnosu	 neponovljivih	 uporabnikov	 izka-
zalo, da podatki o njihovem številu v skupini IZO 
– izobraževanje ne bodo dali prave slike, saj je težko 
navesti neponovljive uporabnike pri nagovorjenih z 
oglaševanjem prek TV, radia, veleplakatov, prejemni-
kih glasil in drugih podobnih storitvah.

•	 Da	izpolnjevalci	poročil	pri	vnosu	v	rubriko	neponovlji-
vi uporabniki in storitve še vedno napačno vnašajo po-
datke, nekateri pa napačno izbirajo pripadajoče storitve. 

•	 Da	 se	 je	 vsaka	 organizacija	 sama	 v	 skladu	 s	 postav-
ljenimi prednostnimi nalogami glede na aneks k os-
novni pogodbi za leto 2013, katerega podlaga je bil 
rebalans finančnega načrta FIHO 2013, odločila o fi-
nanciranju in knjiženju stroškov za namene iz sklepa o 
sofinanciranju iz sredstev FIHO za leto 2013. Tako so 
se nekatere organizacije odločile, da izvedejo tudi odo-
brene naložbe, nekatere pa so sredstva FIHO namesto 
za naložbe v sorazmernem deležu prioritetno porabile 
za programe.

•	 Da	iz	posredovanih	poročil	ne	izhaja	poraba	za	druge	
namene, kot je bilo organizacijam odobreno s sklepom 
za leto 2013. V primeru sprememb namembnosti odo-
brenih sredstev po sklepu sveta FIHO so organizacije v 
poročilih izkazale pravilno porabo. Prav tako za posa-
mezne namene niso porabljale več sredstev, kot so jim 
bila odobrena, razen treh organizacij, ki so pri posa-
meznih programih izkazale nekoliko višjo porabo, ki 
pa ni pomenila presežka porabe odobrenih sredstev pri 
celotnem sklopu programov.

Spodnja preglednica prikazuje prenos in porabo nepora-
bljenih sredstev FIHO iz leta 2012 v 2013, odobrena in 
porabljena sredstva FIHO iz 1 % sklada rezervnih sredstev 
humanitarnih organizacij za leto 2013, porabljena sred-
stva FIHO v letu 2013 po posameznih sklopih ter skupna 
odobrena in porabljena sredstva FIHO v letu 2013 ter 
morebitne prenose v leto 2014. 

Program pomoči ob naravnih nesrečah – ZZ Rdeči križ Slovenije 

Društvo Vita – za pomoč po poškodbi glave
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Zap.   Delovanje Programi
 Št.   Šif. Državna raven Lokalna raven Državna raven Lokalna raven 

   Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro čano  Razlika 

1. H01 3.102,57 2.616,58 485,99 0 0,00 0,00 2.000,00 1.686,74 313,26 0 0,00 0,00

2. H04 4.958,80 38,14 4.920,66 0 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0 0,00 0,00

3. H05 871,63 871,63 0,00 0 0,00 0,00w 2.040,00 2.040,00 0,00 0 0,00 0,00

4. H06 22.568,84 14.585,94 7.982,90 0 0,00 0,00 600 0,00 600,00 0 0,00 0,00

5. H07 18.189,24 18.189,24 0,00 0 0,00 0,00 2.969,60 1.016,26 1.953,34 0 0,00 0,00

6. H08 30.076,95 26.063,35 4.013,60 0 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0 0,00

7. H09 19.327,93 14.999,26 4.328,67 0 0,00 0,00 1.700,31 1.700,31 0,00 0 0,00 0,00

8. H10 10.074,72 8.496,61 1.578,11 1.036,26 873,96 162,30 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

9. H11 6.386,58 4.100,10 2.286,48 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

10. H12 3.941,68 3.941,68 0,00 5.341,02 4.504,62 836,40 2.378,73 0,00 2.378,73 0 0,00 0,00

11. H14 10.819,20 9.124,49 1.694,71 0 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0 0,00 0,00

12. H15 7.839,73 6.663,77 1.175,96 0 0,00 0,00 894,12 256,20 637,92 0 0,00 0,00

13. H16 37.277,41 37.277,41 0,00 0 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0 0,00 0,00

14. H17 4.508,00 4.207,52 300,48 0 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0 0,00 0,00

15. H18 5.450,42 3.391,49 2.058,93 0 0,00 0,00 3.561,20 3.561,20 0 0,00

16. H19 4.057,20 3.420,90 636,30 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

17. H20 6.614,55 5.578,31 1.036,24 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

18. H21 11.640,70 9.817,31 1.823,39 28.437,44 23.982,99 4.454,45 0 0,00 0,00 4.800,00 4.047,40 752,60

19. H22 5.833,99 5.783,39 50,60 0 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0 0,00 0,00

20. H23 164.042,22 140.555,73 23.486,49 0 0,00 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00 0 0,00 0,00

21. H25 16.268,84 16.268,84 0,00 0 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0 0,00 0,00

22. H26 6.516,18 5.495,51 1.020,67 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

23. H27 79.005,94 66.630,53 12.375,41 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

24. H28 7.000,08 6.500,66 499,42 13.876,59 7.326,44 6.550,15 1.000,00 0,00 1.000,00 0 0,00 0,00

25. H29 9.243,45 7.672,06 1.571,39 14.908,80 12.568,12 2.340,68 0 0,00 0,00 2.166,97 0,00 2.166,97

26. H30 1.081,92 1.003,04 78,88 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

27. H32 3.745,08 3.745,08 0,00 0 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0 0,00 0,00

28. H33 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5.240,63 0,00 5.240,63 0 0,00 0,00

29. H34 6.519,58 5.498,26 1.021,32 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

30. H35 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

31. H36 26.380,51 8.360,09 18.020,42 0 0,00 0,00 6.000,00 3.296,13 2.703,87 0 0,00 0,00

32. H37 27.480,73 15.801,39 11.679,34 0 0,00 0,00 6.270,03 3.568,68 2.701,35 0 0,00 0,00

33. H38 194.466,11 170.364,03 24.102,08 111.980,66 98.101,81 13.878,85 0 0,00 0,00 50.929,03 0,00 50.929,03

34. H39 9.016,00 7.076,03 1.939,97 0 0,00 0,00 3.032,00 0,00 3.032,00 0 0,00 0,00

Zap.   
 Prenos iz leta  

2012
1 % rezerve 

2013 Programi

 Št.   Šif. 
 Odobreno  Porabljeno  Odobreno  Porabljeno 

Državna raven Lokalna raven  

   Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro čano  Razlika 

35. H40 0,00 0,00 0,00 0,00 9.258,01 8.165,58 1.092,43 0 0,00 0,00

36. H42 0,00 0,00 0,00 0,00 119.892,19 101.112,44 18.779,75 0 0,00 0,00

37. H43 0,00 0,00 0,00 0,00 68.990,79 56.317,85 12.672,94 0 0,00 0,00

38. H44 0,00 0,00 3.669,58 3.669,58 473.160,91 419.139,73 54.021,18 622.788,62 551.684,31 71.104,31

39. H45 0,00 0,00 0,00 0,00 29.085,43 23.911,62 5.173,81 0 0,00 0,00

40. H47 0,00 0,00 0,00 0,00 58.936,79 49.506,90 9.429,89 147.087,91 127.209,66 19.878,25

41. H49 1.241,64 1.241,64 0,00 0,00 46.763,40 39.227,40 7.536,00 0 0,00 0,00

42. H51 0,00 0,00 0,00 0,00 20.868,64 20.868,64 0,00 0 0,00 0,00

43. H52 0,00 0,00 0,00 0,00 20.622,80 20.622,80 0,00 0 0,00 0,00

44. H53 0,00 0,00 0,00 0,00 96.694,56 83.899,28 12.795,28 0 0,00 0,00

45. H54 0,00 0,00 0,00 0,00 58.175,24 49.062,68 9.112,56 0 0,00 0,00

46. H55 0,00 0,00 0,00 0,00 48.833,74 41.184,47 7.649,27 0 0,00 0,00

47. H57 0,00 0,00 0,00 0,00 35.755,39 30.154,71 5.600,68 0 0,00 0,00

48. H58 0,00 0,00 0,00 0,00 16.551,05 13.958,50 2.592,55 0 0,00 0,00

49. H59 0,00 0,00 0,00 0,00 33.918,38 28.028,84 5.889,54 0 0,00 0,00

50. H60 9.826,96 9.826,96 0,00 0,00 466.652,18 394.093,38 72.558,80 0 0,00 0,00

51. H62 0,00 0,00 0,00 0,00 4.146,02 3.368,67 777,35 0 0,00 0,00

52. H66 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 53.400,54 47.853,52 5.547,02 0 0,00 0,00

53. H67 0,00 0,00 0,00 0,00 10.598,19 10.598,19 0,00 0,00 0,00 0,00

54. H68 0,00 0,00 0,00 0,00 6.676,42 6.676,42 0,00 0 0,00 0,00

55. H70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.704,38 9.027,66 1.676,72 0 0,00 0,00

56. H71 0,00 0,00 0,00 0,00 3.957,35 3.337,47 619,88 0 0,00 0,00

57. H73 0,00 0,00 0,00 0,00 8.869,42 8.182,48 686,94 0 0,00 0,00

58. H74 0,00 0,00 0,00 0,00 6.491,24 5.474,59 1.016,65 0 0,00 0,00

59. H75 0,00 0,00 0,00 0,00 13.866,19 11.694,20 2.171,99 0 0,00 0,00

60. H76 0,00 0,00 0,00 0,00 11.910,86 10.545,58 1.365,28 0 0,00 0,00

61. H82 0,00 0,00 0,00 0,00 4.818,15 4.818,15 0,00 0 0,00 0,00

62. H93 0,00 0,00 0,00 0,00 8.434,56 7.541,24 893,32 0 0,00 0,00

63. H96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429,76 1.205,81 223,95 0 0,00 0,00

64. H97 0,00 0,00 0,00 0,00 7.211,82 6.126,64 1.085,18 0 0,00 0,00

65. H102 0,00 0,00 0,00 0,00 8.876,47 7.486,07 1.390,40 0 0,00 0,00

66. H103 0,00 0,00 0,00 0,00 4.341,94 3.555,90 786,04 0 0,00 0,00

67. H107 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985,50 1.985,50 0,00 0 0,00 0,00

29.968,16 29.968,16 28.345,29 28.345,29 4.469.383,36 3.876.797,92 592.585,44 1.156.384,61 1.016.859,50 139.525,11
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Zap.   Skupaj  programi, delovanje in naložbe v letu 2013 (v €)
Prenos v leto 2014 

(neporabljena sredstva 
fiho iz leta 2013)

 Št.   Šif. SKUPAJ

  Odobreno Poročano Razlika Rebalans Razlika (odobreno – 
rebalans)

1. H01 20.396,71 17.201,79 3.194,92 17.201,79 0,00 0,00

2. H04 31.414,03 26.493,37 4.920,66 26.493,37 0,00 0,00

3. H05 6.273,13 5.290,51 982,62 5.290,51 0,00 0,00

4. H06 134.422,13 113.366,39 21.055,74 113.366,39 0,00 0,00

5. H07 74.957,25 63.216,02 11.741,23 63.216,02 0,00 0,00

6. H08 152.275,37 128.423,11 23.852,26 128.423,11 0,00 0,00

7. H09 71.137,09 59.994,25 11.142,84 59.994,25 0,00 0,00

8. H10 42.523,09 35.862,32 6.660,77 35.862,32 0,00 0,00

9. H11 35.171,05 29.661,89 5.509,16 29.661,89 0,00 0,00

10. H12 33.487,98 28.242,46 5.245,52 28.242,46 0,00 0,00

11. H14 47.354,88 39.937,26 7.417,62 39.937,26 0,00 0,00

12. H15 31.921,45 26.921,31 5.000,14 26.921,31 0,00 0,00

13. H16 170.749,54 144.003,51 26.746,03 144.003,51 0,00 0,00

14. H17 18.811,93 15.865,25 2.946,68 15.865,25 0,00 0,00

15. H18 35.879,51 30.259,38 5.620,13 30.259,38 0,00 0,00

16. H19 24.271,02 20.469,23 3.801,79 20.469,23 0,00 0,00

17. H20 30.402,76 25.640,50 4.762,26 25.640,50 0,00 0,00

18. H21 183.052,26 143.007,77 40.044,49 154.379,14 11.371,37 11.371,37

19. H22 19.309,17 16.284,60 3.024,57 16.284,60 0,00 0,00

20. H23 752.466,46 634.600,89 117.865,57 634.600,89 0,00 0,00

21. H25 70.180,32 59.187,35 10.992,97 59.187,35 0,00 0,00

22. H26 27.930,56 23.555,55 4.375,01 23.555,55 0,00 0,00

23. H27 342.674,57 288.998,38 53.676,19 288.998,38 0,00 0,00

24. H28 64.140,45 54.093,56 10.046,89 54.093,56 0,00 0,00

25. H29 97.879,93 82.548,12 15.331,81 82.548,12 0,00 0,00

26. H30 6.222,77 5.248,04 974,73 5.248,04 0,00 0,00

27. H32 12.582,09 10.611,24 1.970,85 10.611,24 0,00 0,00

28. H33 21.168,49 17.852,68 3.315,81 17.852,68 0,00 0,00

29. H34 22.990,93 19.389,65 3.601,28 19.389,65 0,00 0,00

30. H35 13.221,34 11.150,36 2.070,98 11.150,36 0,00 0,00

31. H36 97.401,99 68.129,63 29.272,36 82.145,04 14.015,41 14.015,41

32. H37 91.807,84 77.427,15 14.380,69 77.427,15 0,00 0,00

33. H38 1.364.463,64 1.150.735,45 213.728,19 1.150.735,46 0,01 0,00

34. H39 31.741,57 26.769,60 4.971,97 26.769,60 0,00 0,00

35. H40 13.700,63 11.554,58 2.146,05 11.554,58 0,00 0,00

36. H42 155.911,60 131.489,77 24.421,83 131.489,77 0,00 0,00

Zap.   Delovanje Programi
 Št.   Šif. Državna raven Lokalna raven Državna raven Lokalna raven 

   Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro čano  Razlika  Odobreno  Poro-
čano  Razlika 

35. H40 3.842,62 3.389,00 453,62 0 0,00 0,00 600 0,00 600,00 0 0,00 0,00

36. H42 34.019,41 28.690,61 5.328,80 0 0,00 0,00 2.000,00 1.686,72 313,28 0,00 0,00 0,00

37. H43 13.995,47 13.669,53 325,94 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

38. H44 151.571,15 134.266,14 17.305,01 177.393,23 26.000,00 0,00 26.000,00 46.904,00 0,00 46.904,00

39. H45 10.620,49 9.321,14 1.299,35 0 0,00 0,00 1.619,40 1.619,40 0,00 0 0,00 0,00

40. H47 47.887,86 41.633,16 6.254,70 21.769,00 16.853,92 4.915,08 1.400,00 0,00 1.400,00 1.806,88 0,00 1.806,88

41. H49 13.351,81 11.146,54 2.205,27 0 0,00 0,00 2.262,24 2.232,77 29,47 0 0,00 0,00

42. H51 6.573,73 2.275,19 4.298,54 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

43. H52 6.972,38 5.179,98 1.792,40 0 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0 0,00 0,00

44. H53 30.408,96 23.700,00 6.708,96 0 0,00 0,00 2.000,00 1.281,60 718,40 0 0,00 0,00

45. H54 23.602,86 23.602,86 0,00 0 0,00 0,00 10.969,24 5.553,95 5.415,29 0 0,00 0,00

46. H55 12.752,99 10.755,38 1.997,61 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

47. H57 7.253,56 6.117,36 1.136,20 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

48. H58 4.301,70 3.627,89 673,81 0 0,00 0,00 600 506,02 93,98 0 0,00 0,00

49. H59 13.761,36 12.182,39 1.578,97 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

50. H60 157.775,10 155.490,13 2.284,97 0 0,00 0,00 30.167,24 2.476,00 27.691,24 0 0,00 0,00

51. H62 1.803,21 2.154,70 -351,49 0 0,00 0,00 600 0,00 600,00 0  0,00

52. H66 18.032,00 18.032,00 0,00 0 0,00 0,00 6.690,06 0,00 6.690,06 0 0,00 0,00

53. H67 5.016,56 3.886,31 1.130,25 0,00 0,00 0,00 3.229,99 1.408,42 1.821,57 0,00 0,00 0,00

54. H68 3.160,23 1.619,43 1.540,80 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

55. H70 3.155,60 2.661,31 494,29 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

56. H71 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

57. H73 3.238,66 2.987,90 250,76 0 0,00 0,00 1.137,00 0,00 1.137,00 0 0,00 0,00

58. H74 1.823,60 1.537,82 285,78 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

59. H75 5.408,94 4.561,69 847,25 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

60. H76 2.416,24 2.416,24 0,00 0 0,00 0,00 1.042,14 0,00 1.042,14 0 0,00 0,00

61. H82 1.954,82 893,91 1.060,91 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

62. H93 3.079,87 3.041,80 38,07 0 0,00 0,00 1.034,22 0,00 1.034,22 0 0,00 0,00

63. H96 1.530,38 1.290,66 239,72 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

64. H97 2.925,98 2.925,98 0,00 0 0,00 0,00 1.544,76 800,00 744,76 0 0,00 0,00

65. H102 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

66. H103 676,2 676,20 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

67. H107 595,65 595,6  5 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

  1.357.816,17 1.168.467,27 189.348,90 397.606,47 341.605,09 56.001,38 194.782,91 46.429,20 148.353,71 106.606,88 4.047,40 102.559,48
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RAČUNOVODSKO 
POROČILO

Računovodske usmeritve 

Pri vodenju poslovnih knjig in sestavljanju računovodskih 
izkazov je Fundacija za financiranje invalidskih in hu-
manitarnih organizacij v RS uporabljala računovodske 
predpise, ki so določeni v:

1. Pravilniku o računovodstvu (z dne 10. 4. 2000)
2. Zakonu o računovodstvu (Uradni list RS, št. 

23/99,30/02-1253)
3. Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 
120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11)

Podzakonski predpisi, ki jih upoštevajo določeni uporab-
niki pri izkazovanju in merjenju računovodskih postavk, 
so:

1. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 
št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 
112/09, 58/10, 97/12)

2. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10 in 104/10 ,104/11, 
97/12)

3. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmet-
enih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06, 
120/07, 48/09, 112/09, 58/10)

Pri obravnavanju računovodskih postavk določeni upora-
bniki upoštevajo tudi določbe
Slovenskih računovodskih standardov, če obravnavanje 
katere od računovodskih postavk
ni določeno z Zakonom o računovodstvu in podzakons-
kimi akti.

Računovodska izkaza v skladu z drugim odstavkom 20. 
člena Zakona o računovodstvu
sta:

1. bilanca stanja
2. izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in 
odhodkov sta določeni s Pravilnikom
o sestavljanju letnih poročil.

Vse izkaze za poslovno leto 2013 je fundacija v skladu z 
51. členom Zakona o računovodstvu predložila do 28. 
februarja 2014 prek spletnega portala AJPES pristojni 
enoti AJPES. 

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013

Bilanca stanja v € (brez centov) 

Členitev 
skupine 
kontov

Naziv skupine kontov

Ozna-
ka 
za 

AOP

Znesek – 
tekoče leto

Znesek – 
predhodno 

leto

 1 2 3 4 5

 

A) dolgoročna sredstva 
in sredstva v upravljanju  
(001 = 002 – 003 + 004 – 
005 + 006 – 007 + 008 + 
009 + 010 + 011)

12.338.150 12.356.542

 00
Neopredmetena sredstva in 
dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve

002 3.274 2.468

 01 Popravek vrednosti neo-
predmetenih sredstev 003 1.348 1.119 

 02 Nepremičnine 004 623.368 168.663 

 03 Popravek vrednosti 
nepremičnin 005 80.630 72.546

 04 Oprema in druga opred-
metena osnovna sredstva 006 169.813 168.663

 05
Popravek vrednosti opreme 
in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev

007 109.596 97.638 

 06 Dolgoročne finančne 
naložbe 008 11.733.269 11.733.269 

 07 Dolgoročno dana posojila 
in depoziti 009 0 0 

 08 Dolgoročne terjatve iz 
poslovanja 010 0 77 

 09 Terjatve za sredstva, dana v 
upravljanje 011 0 0 

 

B) kratkoročna sredstva, 
razen zalog in aktivne 
časovne razmejitve (012 = 
013 + 014 + 015 + 016 + 
017 + 018 + 019 + 020 + 
021 + 022)

 012 7.253.241 5.555.149 

 10
Denarna sredstva v blagajni 
in takoj unovčljive vred-
nostnice

013 0 399 

 11 Dobroimetje pri bankah in 
drugih finančnih ustanovah 014 1.092.072 92.411 

 12 Kratkoročne terjatve do 
kupcev 015 0 1.645 

 13 Dani predujmi in varščine 016 0 0 

 14
Kratkoročne terjatve do 
uporabnikov enotnega 
kontnega načrta

017 0 0 

 15 Kratkoročne finančne 
naložbe 018 3.765.074 4.003.313 

Zap.   Skupaj  programi, delovanje in naložbe v letu 2013 (v €)
Prenos v leto 2014 

(neporabljena sredstva 
fiho iz leta 2013)

 Št.   Šif. SKUPAJ

  Odobreno Poročano Razlika Rebalans Razlika (odobreno – 
rebalans)

37. H43 82.986,26 69.987,38 12.998,88 69.987,38 0,00 0,00

38. H44 1.520.681,38 1.282.483,41 238.197,97 1.282.483,41 0,00 0,00

39. H45 41.325,32 34.852,16 6.473,16 34.852,16 0,00 0,00

40. H47 278.888,44 235.203,64 43.684,80 235.203,64 0,00 0,00

41. H49 62.377,45 52.606,71 9.770,74 52.606,71 0,00 0,00

42. H51 27.442,37 23.143,83 4.298,54 23.143,83 0,00 0,00

43. H52 30.595,18 25.802,78 4.792,40 25.802,78 0,00 0,00

44. H53 129.103,52 108.880,88 20.222,64 108.880,88 0,00 0,00

45. H54 92.747,34 78.219,49 14.527,85 78.219,49 0,00 0,00

46. H55 61.586,73 51.939,85 9.646,88 51.939,85 0,00 0,00

47. H57 43.008,95 36.272,07 6.736,88 36.272,07 0,00 0,00

48. H58 21.452,75 18.092,41 3.360,34 18.092,41 0,00 0,00

49. H59 47.679,74 40.211,23 7.468,51 40.211,23 0,00 0,00

50. H60 654.594,52 552.059,51 102.535,01 552.059,51 0,00 0,00

51. H62 6.549,23 5.523,37 1.025,86 5.523,37 0,00 0,00

52. H66 78.122,60 65.885,52 12.237,08 65.885,56 0,04 0,00

Šifra in pripadajoča organizacija

H01  –  Društvo za fenilketonurijo 
H42  –  Zveza dr. upokojencev
H04  –  Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov            
H43  –  Društvo hemofilikov
H05  –  Društvo na srcu operiranih 
H44  –  Slovenska karitas
H06  –  Združenje bolnikov s CVB  
H45  –  Dr. Regionalna varna hiša Celje
H07  –  Društvo SOS telefon 
H47  –  Zv. dr. diabetikov
H08  –  EHO podpornica 
H49  –  Slo. dr. za celiakijo
H09  –  Zveza prijateljev mladine
H51  –  Europa Donna
H10  –  Zveza slo. društev za boj proti raku
H52  –  Dr. Življenje brez nasilja
H11  –  Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 
H53  –  Slovenska filantropija
H12  –  Zveza dr. bolnikov z osteoporozo
H54  –  Društvo ALTRA                   
H14  –  Društvo prosto. Vincencijeve zv. do-

brote
H55  –  Društvo onkoloških bol.
H15  –  Društvo Žarek upanja
H57  –  Dr. Liga proti epilepsiji

H16  –  Slo. društvo HOSPIC
H58  –  Slo. društvo TRANSPLANT
H17  –  Društvo STIGMA 
H59  –   Društvo psoriatikov
H18  –  Društvo VILKO MAZI
H60  –  Nacionalno združenje OZARA
H19  –  Društvo zaupni tel. Samarijan    
H62  –  Društvo MOZAIK
H20  –  Društvo TREPETLIKA
H66  –  Slo. društvo NOVI PARADOKS
H21  –  Zv. koronarnih dr. in klubov 
H67  –  Društvo KRALJI ULICE
H22  –  Slo. združenje DrogArt 
H68  –  Društvo LEGEBITRA
H23  –  Slo. združenje ŠENT 
H70  –  Društvo Varna hiša Gorenjske
H25  –  Društvo VEZI 
H71  –   Društvo ženska svetovalnica
H26  –  Društvo UP 
H73  –  Društvo ZDRAVA POT
H27  –  Gorska reševalna zveza Slo. 
H74  –  Združenje proti spolnemu zlora-

bljanju
H28  –  Zv. dr. za soc. gerontologijo 
H75  –  Društvo RDEČI NOSKI           
H29  –  Zv. dr. ledvičnih bolnikov       

H76  –  Društvo MENA Maribor
H30  –  Društvo OZA  
H82  –  Društvo Beli obroč
H32  – Dr. za razvijanje prostovoljnega 
 dela NM  
H93  –  Društvo KLJUČ
H33  –  Dr. varnega zavetja Ljutomer
H96  –  Društvo Debra
H34  –  Združenje HUMANA
H97  –   Društvo za cistično fibrozo Slovenije
H35  –  Društvo UTRIP  
H102 –  Društvo Žarek
H36  –  Društvo za nenasilno komunikacijo
H103 –  Društvo Metuljčica
H37  –  Društvo Projekt Človek
H107 –  Društvo Muza
H38  –  Rdeči križ Slovenije  
H39  –  Dr. za zdravje srca in ožilja 
H40  –  Gerontološko društvo 
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Sredstva – aktiva

Dolgoročna sredstva

Dolgoročna sredstva zajemajo neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva. Neopredmetena sredstva 
so premoženjske pravice iz določenih računalniških pro-
gramov. Opredmetena osnovna sredstva so zgradbe oziro-
ma poslovni prostor in oprema, ki pomenijo vsa sredstva, 
ki so potrebna za opravljanje dejavnosti v poslovnih pros-
torih, in zajemajo pisarniško pohištvo, računalnike, tiskal-
nike in drugo opremo, ki je razvidna iz seznama oziroma 
registra osnovnih sredstev.

Začetno računovodsko merjenje neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu iz-
virne vrednosti, ki se šteje kot nabavna vrednost. AMOR-
TIZACIJA opredmetenih osnovnih sredstev je popravek 
njihove vrednosti. Pravila amortizacije se v poslovnem 
letu 2013 niso spremenila v primerjavi s predhodnim po-
slovnim letom. FIHO uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja.

Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v delnice v 
državi, in sicer v delnice Loterije Slovenije. Delnice ne 
kotirajo na borznem trgu, zato jih vrednotimo le na pod-
lagi pridobljenih knjigovodskih nerevidiranih podatkov 
Loterije Slovenije. Fundacija za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij ima 40-odstotni lastninski delež 
v delnicah Loterije Slovenije.

Kratkoročna sredstva

Dobroimetje pri bankah izkazuje vrednost denarnih sred-
stev pri bankah na dan 31. 12. 2013.

Kratkoročne finančne naložbe izkazujejo vrednost vezanih 
denarnih sredstev – depozitov pri bankah na dan 31. 12. 
2013.

Druge kratkoročne terjatve izkazujejo terjatve do Loterije 
Slovenije, Športne loterije in terjatve do koncesijskih da-
jatev, ki se kot prihodek nanašajo na poslovno leto 2013, 
nakazilo se izvrši v začetku leta 2014.

Aktivne časovne razmejitve so nastale za obdobje enega 
leta in pomenijo vnaprej plačane stroške. 

Obveznosti do virov sredstev – pasiva

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi so izka-
zane obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2013, ki 
zapadejo v plačilo v letu 2014.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na 
obveznosti za izplačilo podjemne pogodbe s pripadajočimi 
dajatvami, na obveznosti za plačilo odobrenih rezervnih 
sredstev humanitarnim organizacijam, na obveznosti 
po pogodbi o finančnem lizingu, ki zapade v plačilo v 
letu 2014, in na obveznost za plačilo davka od dohodka 
pravnih oseb. Vse navedene obveznosti se nanašajo na leto 
2013.

Pasivne časovne razmejitve izkazujejo vnaprej vračunane 
rezervacije za pričakovano zmanjšanje koncesijskih dajatev 
še kot poračun za leto 2013.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Dolgoročne rezervacije so izkazane rezervacije v breme 
odhodkov iz oblikovanja rezervnih sredstev v višini 1 % 
v skladu s 5. členom Pravilnika o merilih in pogojih za 
uporabo sredstev FIHO, ki so namenjena za razdelitev in-
validskim in humanitarnim organizacijam.

Sklad premoženja v drugih pravnih osebah izkazuje vred-
nost naložbe v delnice Loterije Slovenije kot nerevidirano 
knjigovodsko vrednost, katere podatek pridobimo od Lo-
terije Slovenije.
Druge dolgoročne obveznosti so iz lizinških pogodbe, ki 
zapade v plačilo v roku, daljšem od enega leta.

Obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena os-
novna sredstva se izkazujejo iz prevrednotenja opredmet-
enih osnovnih sredstev iz preteklih let.

Presežek prihodkov nad odhodki izkazuje vse nepora-
bljene presežke prihodkov nad odhodki
iz preteklih let in presežek prihodkov nad odhodki po-
slovnega leta 2013.

 16 Kratkoročne terjatve iz 
financiranja 019 0 0 

 17 Druge kratkoročne terjatve 020 2.395.791 1.457.062 

 18 Neplačani odhodki 021 0 0 

 19 Aktivne časovne razmejitve 022 304 319 

 
C) zaloge (023 = 024 + 
025 + 026 + 027 + 028 + 
029 + 030 + 031)

023 0 0

 30 Obračun nabave materiala 024 0 0 

 31 Zaloge materiala 025 0 0 

 32 Zaloge drobnega inventarja 
in embalaže 026 0 0 

 33 Nedokončana proizvodnja 
in storitve 027 0 0 

 34 Proizvodi 028 0 0 

 35 Obračun nabave blaga 029 0 0 

 36 Zaloge blaga 030  0 0 

 37 Druge zaloge 031  0 0 

 I. Aktiva skupaj (032 = 
001 + 012 + 023) 032 19.591.391 17.911.691

 99 Aktivni konti izvenbilančne 
evidence 033 0 0

 

D) kratkoročne obveznos-
ti in pasivne časovne 
razmejitve (034 = 035 + 
036 + 037 + 038 + 039 + 
040 + 041 + 042 + 043)

034 418.612 34.379 

 20 Kratkoročne obveznosti za 
prejete predujme in varščine 035 0 0 

 21 Kratkoročne obveznosti do 
zaposlenih 036 0 0 

 22 Kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev 037 4.749 16.066 

 23 Druge kratkoročne ob-
veznosti iz poslovanja 038 21.863 18.313 

 24
Kratkoročne obveznosti 
do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta

039 0 0 

 25 Kratkoročne obveznosti do 
financerjev 040 0 0 

 26 Kratkoročne obveznosti iz 
financiranja 041 0 0 

 28 Neplačani prihodki 042 0 0 

 29 Pasivne časovne razmejitve 043 392.000 0 

 

E) lastni viri in 
dolgoročne obveznosti 
(044 = 045 + 046 + 047 + 
048 + 049 + 050 + 051 + 
052 ‐ 053 + 054 + 055 + 
056 + 057 + 058 – 059)

044 19.172.779 17.877.312

 90 Splošni sklad 045 0 0 

 91 Rezervni sklad 046 0 0 

 92 Dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 047 0 0 

 93 Dolgoročne rezervacije 048 358.770 221.698 

 940 Sklad namenskega 
premoženja v javnih skladih 049  0 0 

 9410

Sklad premoženja v drugih 
pravnih osebah javnega 
prava, ki je v njihovi lasti, 
za neopredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna 
sredstva

050  0 0 

 9411

Sklad premoženja v drugih 
pravnih osebah javnega 
prava, ki je v njihovi lasti, 
za finančne naložbe 

051 11.733.269 11.733.269 

 9412 Presežek prihodkov nad 
odhodki 052 0 0 

 9413 Presežek odhodkov nad 
prihodki 053 0 0 

 96 Dolgoročne finančne 
obveznosti 054 0 0 

 97 Druge dolgoročne 
obveznosti 055 2.244 5.697 

 980
Obveznosti za neopredmet-
ena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva

056 54.611 54.611 

 981 Obveznosti za dolgoročne 
finančne naložbe 057 0 0 

 985 Presežek prihodkov nad 
odhodki 058 7.023.885 5.862.037 

 986 Presežek odhodkov nad 
prihodki 059 0 0 

 I. Pasiva skupaj (060 = 
034 + 044) 060 19.591.391 17.911.691

 99 Pasivni konti izvenbilančne 
evidence 061 0 0 

 1 2 3 4 5

 Členitev 
skupine 
kontov

Naziv skupine kontov Oznaka 
za aop

Znesek – tekoče 
leto

Znesek – pred-
hodno leto
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Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov 
določenih uporabnikov od 1. 1. 2013 do 
31. 12. 2013

V izkazu prihodkov in odhodkov se izkazujejo pri-
hodki in odhodki, ugotovljeni v skladu z Zakonom o 
računovodstvu, Pravilnikom o razčlenjevanju prihodkov 
in odhodkov ter v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi.

Prihodki

Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih or-
ganizacij v RS pomenijo glavni vir prihodkov poslovni 
prihodki, to so prihodki Loterije Slovenije, Športne lo-
terije in prihodki od posebnih iger na srečo – koncesijske 
dajatve.

Finančni prihodki so iz prejetih dividend Loterije Sloveni-
je in od obresti vezanih denarnih sredstev – depozitov ter 
obresti od sredstev na transakcijskem računu.

Drugi prihodki so iz vrnjenih sredstev od invalidskih orga-
nizacij in drugi prihodki.  

Odhodki

Odhodki obračunskega obdobja so tisti znesek stroškov, 
nastalih v obračunskem obdobju, in drugih stroškov, ki 
v skladu s sprejetimi računovodskimi pravili o vštevanju 
stroškov v odhodke obračunskega obdobja vplivajo na po-
slovni izid obračunskega obdobja.

Odhodki se v skladu z enotnim kontnim načrtom izkazu-
jejo v skupini kontov 46, ne v razredu 7, kot je predvide-
no s kontnim okvirom za gospodarske družbe. Odhodki 
določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta se 
razvrščajo v podskupine: stroški materiala, stroški sto-
ritev, amortizacija, rezervacije, stroški dela, drugi stroški, 
finančni odhodki in drugi odhodki.

Stroški materiala
so vrednosti porabljenega pisarniškega materiala, pora-
bljene električne energije in toplotne energije, goriva, 
strokovne literature in časopisov, materiala za sprotno in 
investicijsko vzdrževanje, drugega materiala, drobnega in-
ventarja z dobo koristnosti do enega leta.

Stroški storitev
so stroški telefona in mobilnika, storitve investicijskega 
vzdrževanja osnovnih sredstev, storitve upravljanja za po-
slovni prostor, storitve bank, kurirske in poštne storitve, 
intelektualne storitve, kot so računovodske, odvetniške, 
računalniške in podobne, storitve fotokopiranja, tiskanja, 

storitve Telekoma, storitve pošte, komunalne storitve, na-
jemnine parkirnih mest, storitve medijev, reprezentančni 
stroški, povračila stroškov dnevnic in kilometrin tako 
za zaposlene kot za voljene in imenovane osebe, storitve 
po podjemnih pogodbah, avtorskih pogodbah, storitve 
sejnin, obračunane nagrade za nadzornike, storitve za 
nadgradnjo informacijskega sistema in druge storitve.

Stroški dela
Stroški dela sestavljajo plače, ki pripadajo zaposlenim v 
bruto znesku, regres za letni dopust v bruto znesku, nado-
mestila za prevoz na delo in z dela ter prehrana med de-
lom, regres za letni dopust, prispevke delodajalca, premije 
za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Plače zaposlencev se izplačujejo v skladu s sprejetimi sklepi 
in zakonskimi predpisi. Nadomestila se obračunavajo v 
skladu z zakonom in vladno Uredbo o davčno priznanih 
zneskih tovrstnih povračil.

Amortizacija
Strošek amortizacije se prikaže kot odhodek od rednega 
letnega odpisa osnovnih sredstev. Pri obračunu amor-
tizacije se upoštevajo stopnje amortizacije, ki so zakonsko 
predpisane.

Rezervacije
Rezervacije so oblikovane za leto 2013 od vrednosti 1 % 
poslovnih prihodkov v skladu s 5. členom Pravilnika o 
merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, kar po-
meni rezervna sredstva za invalidske in humanitarne or-
ganizacije. Oblikovane so tudi rezervacije za pričakovane 
zmanjšanje koncesijskih dajatev v letu 2014, še kot 
poračun za leto 2013.

Finančni odhodki
Finančni odhodki se nanašajo na obresti po pogodbi za 
finančni lizing.

Drugi odhodki
Drugi odhodki v večjem delu izkazujejo odhodke za do-
tacije invalidskim in humanitarnim organizacijam, izka-
zujejo pa tudi stroške za povračilo cestnin in parkiranja ter 
druge stroške.

Davek od dohodka pravnih oseb Fiho
uporablja vsa sredstva v skladu z njeno ustanovitvijo, 
obračun davka od dohodka pravnih oseb pa pripravlja na 
osnovi zakonskih določil Zakona od dohodkov pravnih 
oseb.

Rezultat poslovanja
Celotni prihodki Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih	organizacij	v	RS	znašajo	20.850.311,63	€,	
celotni	odhodki	pa	19.688.462,30	€.	Rezultat	poslovanja	
v poslovnem letu 2013 je ugotovljeni presežek prihodkov 
nad	odhodki	v	vrednosti	1.161.849,33	€.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov od 1. 1. 2013 Do 31. 12. 2013

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
v € (brez centov) 

Členitev 
podskupin 

kontov

Naziv podskupine 
kontov

Oznaka 
za AOP

Znesek – 
tekoče leto

Znesek – 
predhodno 

leto

 1 2 3 4 5

 
A) prihodki od po-
slovanja (860 = 861 + 
862 – 863 + 864)

860 17.568.615 23.202.725

 760 Prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev 861 17.568.615 23.202.725 

 

Povečanje vrednosti 
zalog proizvodov in 
nedokončane proiz-
vodnje

862 0 0 

 

Zmanjšanje vrednosti 
zalog proizvodov in 
nedokončane proiz-
vodnje

863 0 0 

 761 Prihodki od prodaje 
blaga in materiala 864 0 0 

 B) finančni prihodki 865 3.280.329 2.065.354 

 763 C) drugi prihodki 866 1.367 1.645 

 
Č) prevrednotovalni 
poslovni prihodki (867 
= 868 + 869)

867 0 0 

 Del 764 Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev 868 0 0 

 Del 764 Drugi prevrednotovalni 
poslovni prihodki 869 0 0 

 
D) celotni prihodki 
(870 = 860 + 865 + 
866 + 867 )

870 20.850.311 25.269.724

 
E) stroški blaga, mate-
riala in storitev (871 = 
872 + 873 + 874)

871 329.171 369.565 

 Del 466
Nabavna vrednost 
prodanega materiala 
in blaga

872 0 0 

 460 Stroški materiala 873 17.805 19.781 

 461 Stroški storitev 874 311.366 349.784 

 F) stroški dela (875 = 
876 + 877 + 878) 875 218.993 210.551

  Del 464 Plače in nadomestila 
plač 876 164.675 160.813 

 Del 464 Prispevki za socialno 
varnost delodajalcev 877 26.513 25.907 

 Del 464 Drugi stroški dela 878 27.805 23.831 

 462 G) amortizacija 879 24.450 22.145 

 463 H) rezervacije 880 578.927 255.002 

 465 J) drugi stroški 881 0 0 

 467 K) finančni odhodki 882 455 762 

 468 L) drugi odhodki 883 18.508.296 21.831.318 

 
M) prevrednotovalni 
poslovni odhodki (884 
= 885 + 886)

884 0 0

 Del 469 Odhodki od prodaje 
osnovnih sredstev 885 0 0 

 Del 469 Drugi prevrednotovalni 
poslovni odhodki 886 0 0 

 

N) celotni odhodki 
(887 = 871 + 875 + 
879 + 880 + 881 + 882 
+ 883 + 884)

887 19.660.292 22.689.343

 O) presežek prihodkov 
(888 = 870 – 887) 888 1.190.019 2.580.381

 P) presežek odhodkov
(889 = 887 – 870) 889 0 0

 Del 80 Davek od dohodka 
pravnih oseb 890 28.170 20.172 

 Del 80

Presežek prihodkov 
obračunskega obdobja 
z upoštevanjem davka 
od dohodka (891 = 
888 – 890)

891 1.161.849 2.560.209

 Del 80

Presežek odhodkov 
obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od 
dohodka (892 = (889 + 
890) oziroma (890
– 888))

892 0 0

 

Presežek prihodkov iz 
preteklih let, namenjen 
pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja

893 0 0 

 

Povprečno število 
zaposlenih na 
podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju 
(celo število)

894 5 5 

 Število mesecev 
poslovanja 895 12 12 

 1 2 3 4 5

Členitev 
podskupin 

kontov

Naziv podskupine 
kontov

Oznaka 
za aop

Znesek – tekoče 
leto

Znesek – pred-
hodno leto
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ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
IN RAZVOJNE 
PERSPEKTIVE

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) je leta 2013 
praznovala svojo 15. obletnico delovanja. Tudi po 15 letih 
je vodilo poslanstva in namen FIHO ves čas enako, to je 
pomoč najbolj marginaliziranim posameznikom v naši 
družbi, pri čemer to pomoč s sredstvi FIHO zagotavljajo 
invalidske in humanitarne organizacije s svojimi poseb-
nimi socialnimi programi in storitvami za reševanje social-
nih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posa-
meznikov. Ne smemo pa pozabiti na prav tako pomembno 
družbeno poslanstvo obeh skupin organizacij, in sicer da 
prek svojega delovanja zagovarjajo in zastopajo interese 
povezanih skupin invalidov in drugih posameznikov ter 
da opozarjajo na pereče probleme, s katerimi se srečujejo 
posamezniki in njihova okolica. Za izvajanje obeh iz-
postavljenih nalog obe skupini organizacij potrebujeta 
tudi finančno pomoč pri izvajanju potrebnih naložb v 
podporo izvajanju programov in delovanju.

Žal smo bili pri izvajanju svojega poslanstva v letu 2013 
soočeni z realnostjo, ki je neizogibna v vsej slovenski 
družbi. Kot da ne bi bila dovolj padec kupne moči in 
padec BDP, je bil glavnemu viru FIHO, Loteriji Sloveniji, 
naložen nov dodatni 10-odstotni davek na podlagi Zako-
na o davku od srečk, ki se skupaj z prejšnjima dejstvoma 
že kaže v 15-odstotnem padcu višine koncesijskih dajatev 
Loterije Slovenije, še bolj pa je padec razviden v primeru 
koncesijskih dajatev Športne Loterije. Zaznavamo tudi 
manjše prilive od posebnih iger na srečo, kar vse skupaj 
botruje 20 % nižjemu finančnemu načrtu za leto 2014 v 
primerjavi z uresničitvijo v letu 2013. 

Na podlagi rezultatov v letih 2011–2013 smo presežke 
prihodkov nad odhodki v skladu z določili Zakona o last-
ninskem preoblikovanju Loterije Slovenije oblikovali kot 
rezervacije za izvedbo sofinanciranja programov invalid-
skih in humanitarnih organizacij po sklepih za sofinan-
ciranje za 2014. Manjši prilivi koncesijskih zavezancev 
glede na finančni načrt so dejstvo, ki ga v tem trenutku še 
lahko kompenziramo, saj FIHO na podlagi avtonomnega 
upravljanja tekočih koncesijskih sredstev in prej nave-
denih presežkov blaži mesečne izpade prihodkov koncesij 
tako, da organizacije še vedno vsak mesec prejemajo naka-
zila v 100-odstotni višini predvidenih akontacij za redno 
dejavnost (programi in delovanje).

Prihodnost tega dela civilne družbe in njene avtonomije 
v FIHO pa je žal negotova. V letu 2013 smo bili namreč 
priče poskusu odvzema avtonomije in prikrite etatizaci-
je namenskih in reguliranih sredstev koncesij iz orga-
niziranja in izvajanja iger na srečo. Že konec leta 2012 
se je namreč tiho ter v ozkem krogu začel postopek pri-
pravljanja popolnoma novega Zakona o igrah na srečo. 
FIHO je od napovedi do javne razprave oktobra 2013 
aktivno prispeval svoja stališča, pripombe in dopolnila k 
členom novonastajajočega zakona. Zlasti zato, ker je po 
večdesetletnem samostojnem in reguliranem upravljanju 
teh namenskih javnih sredstev s strani civilne družbe (to 
je predstavnikov invalidskih in humanitarnih organizacij) 
tako v okviru loterijskega sveta Loterije Slovenije kot tudi 
prek sveta FIHO predlog novega Zakona o igrah na srečo 
za FIHO predvideval samo še razpolaganje s koncesijs-
kimi sredstvi, ukinjal pa je trenutno veljavno obveznost 
vplačevanja teh sredstev na račun FIHO, kakor tudi Fun-
dacije za financiranje športnih organizacij (FŠO). 

Predlog omenjenega zakona je predvideval tudi polovično 
zmanjšanje obveznosti koncesijskih dajatev za FIHO od 
športnih stav, kakor tudi ukinitev koncesijskih dajatev 
za FIHO in FŠO od posebnih iger na srečo. To grozljivo 
določilo bi po izračunih na podlagi podatkov FIHO iz leta 
2013 povzročilo izpad koncesijskih dajatev v skupni višini 
več kot 1,4 milijona evrov oziroma skoraj 8-odstotni izpad 
glede na prilive za leto 2013. 

Žal je razočaranje nad državnimi organi in politiko še 
dodatno poglobljeno, saj smo bili kot eden ključnih 
deležnikov pri zakonodaji, ki ureja igre na srečo, skoraj 
v celoti izključeni iz proaktivnega civilnega dialoga, kar 
pomeni, da smo lahko brez zagotovila upoštevanja naših 
argumentov pri nastajanju predloga zakona sodelovali 
samo kot naključni obiskovalci spletne strani državnega 
organa, ki je glede tako pomembnega zakona razpisal 
zgolj eno mesečno javno razpravo. Padec standarda par-
ticipacije FIHO pri nastajanju te področne zakonodaje od 
leta 2008/2009, ko smo bili člani delovne skupine, ki je 
pripravljala besedilo sprememb zakonodaje pred javno ob-
ravnavo, je zgovorno evidenten. 

Kaj nam prinaša bližnja prihodnost? Na podlagi zapisane-
ga in ob predpostavki, da država in politika ne bosta imeli 
posluha za najbolj ranljive člane naše družbe, nič dobre-
ga. Davek od srečk načenja obstoj in tržni položaj tako 
Loterije Slovenije kot tudi Športne loterije, kar vpliva na 
stabilnost in trajnost dohodkov FIHO. Napovedane, del-
no tudi upravičene spremembe Zakona o igrah na srečo, 
vsaj na področju igralništva in spletnega prirejanja iger na 
srečo, bodo še naprej aktualne. Tudi v FIHO se zavedamo 

Povzetek prihodkov in odhodkov za leto 2013 in načrt za leto 2014 (v €)

 Uresničitev 2013 Finančni načrt 2014
Skupaj prihodki (1–4) 20.850.311 16.500.000
1. Prihodki od dotacij, koncesij 17.568.615 15.300.000
Prihodki od loterije slovenije 15.530.416 13.300.000
Prihodki od športne loterije 1.174.757 1.200.000
Prihodki od posebnih iger na srečo 863.442 800.000
2. Prihodki od dividend loterije slovenije 3.240.992 1.190.000
3. Prihodki od obresti 39.337 10.000
4. Drugi prihodki 1.367 0
 
Skupaj odhodki (1–10) 19.688.462 16.500.400
1. Stroški materiala, energije, strokovne 
literature 17.805 17.300

2. Stroški storitev 311.366 192.370
3. Stroški dela 218.993 247.300
4. Drugi stroški 2.187 1.950
5. Finančni odhodki 455 480
 
Odhodki delovanja fiho (1–5) 550.806 459.400
6. Amortizacija 24.450 20.000
7. Davek od prihodka pravnih oseb 28.170 16.000
8. Odhodki za dotacije invalidskim orga-
nizacijam 12.029.097 10.302.210

9. Odhodki za dotacije human. In 
samopomoč. Organizacijam 6.477.012 5.545.733

Skupaj odhodki za dotacije (8–9) 18.506.109 15.847.943

10. Rezervacije 578.927 157.057
Rezervacije – rezervna sredstva invalidske 
organizacije 121.503 101.040

Rezervacije – rezervna sredstva humanitarne 
organizacije 65.424 56.017

Druge rezervacije 2013 (napoved Loterije 
Slovenije o negativnem poračunu koncesi-
jskih dajatev za leto 2013)

392.000
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vseh novih okoliščin na področju iger na srečo, vztrajamo 
pa pri aktivni vlogi predstavnikov FIHO pri oblikovanju 
nove zakonodaje na področju iger na srečo. Deleži konce-
sijskih dajatev za FIHO in FŠO morajo ostati nespremen-
jeni oziroma je smiselno iskati rešitve v smeri povečanja 
prihodkov obeh fundacij. Avtonomnost upravljanja kon-
cesijskih dajatev je nujni pogoj zgodovinskega nastanka 
in obstoja namenskih javnih sredstev za dobre namene 
pod okriljem FIHO. Na podlagi analize posledic Zakona 
o davku od srečk je treba začeti postopke za spremembo 
navedenega zakona in premakniti zadevne obdavčitve na 
izhod v smeri drugačne politike obdavčitve dobitkov. Za-
gotovo je treba tehtno presoditi izvajanje spletnih iger na 
srečo za vse ponudnike pod enakimi pogoji, brez diskrimi-
nacije slovenskih ponudnikov v primerjavi s trenutno ile-
galnimi tujimi ponudniki. 

Na drugi strani FIHO izboljšuje svoje delovanje. Naše 
sodelovanje s Komisijo za preprečevanje korupcije pri 
prenovi Načrta integritete FIHO se nadaljuje. Svet FIHO 
je na podlagi ugotovitev iste komisije sprejel Navodilo o 
prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, 
ki tako vsebinsko kot postopkovno podrobneje urejajo to 
vsebino. V letu 2013 smo začeli tudi revizijo drugih aktov 
FIHO, predvsem Pravilnika o merilih in pogojih za up-
orabo sredstev FIHO v postopkovnem delu ter Poslovnika 
o delu FIHO. Po končanih postopkih v fundaciji bomo 
Državnemu zboru RS predložili pravilnik v soglasje. 

FIHO izpolnjuje pričakovanja ustanoviteljev, uporab-
nikov, invalidskih in humanitarnih organizacij. V 15 letih 
je izvedel vrsto sprememb in dopolnitev svojega dela, zara-
di česar ni mogoče trditi, da je v smislu urejenosti svojega 
dela FIHO ista fundacija, kot je bila v času svoje ustano-
vitve leta 1998. Akti FIHO so se dopolnjevali, uvedena 
je bila modernizacija poslovanja FIHO, vse za doseganje 
še večje transparentnosti poslovanja FIHO kot pravičnosti 
pri razporejanju vsakoletnih koncesijskih dajatev invalids-
kim in humanitarnim organizacijam prek javnega razpisa. 

Celotno poročilo kaže na pomembnost FIHO kot dobro 
delujočega družbenega podsistema. FIHO zagotavlja iz-
vajanje posebnih socialnih programov in storitev več kot 
100 nacionalnih invalidskih in humanitarni organizacij, 
ki prek mreže več kot 800 lokalnih organizacijskih enot na 
celotnem območju Republike Slovenije dosegajo več kot 
500.000 posameznikov in njihovih družin. Hitro in arbi-
trarno poseganje v tako občutljiv družbeni ekosistem brez 
proaktivnega sodelovanja predstavnikov vseh deležnikov 
na področju iger na srečo lahko resno eksistencialno ogro-
zi najbolj ranljive družbene skupine, invalide, bolnike in 
druge, ki se zaradi različnih osebnih okoliščin znajdejo na 
robu družbe. 

Predsednik sveta FIHO    
Gregor Kobal      
   

Ljubljana, maj 2014

Direktor FIHO
Štefan Kušar
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